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GOnO geçen IHyllar 
10 kuruttur 

neral, askeri ve mülk'i er 
kan ile güzide l>ir kalaha· 
lık ve köylerden gelen 
köylüler hazır Lıuluııarak 
Habalıın ilk s.ıall<>rine ka· 
dar eğlt~nilmiştir. 

Dumlılpı-
narda 

30 AGLSTUS 1 IE\ ECAN 
Lı\ KUTLA.ı'\l>I 

Afyon 31 ı\.A.-
Durnlupımırdu lHiıı yapı· 
lan mernsirıı ~ok canlı ol 
muştur. Ahidcııin elrarında 

Ccivıır köylerden gelen ka 
labulık bir hulk küllesile 

yurdun her tanıfından 

gelmiş olan heyetler ve 
kılaat yer nlmıştır. Başta 
lnönünün güılli .m.l iği 
ı.:elck olmak iizere · )0') 
kadar çelenk konmuştur. 

ı\lerasirn evvdce tesbit 
edilen program mueibiuce 
yapılmış, ~ok heyccıınlı 
nutuklar söylenmiş ve 
muazz:ım uiı· resmi ge~id 
yapılmıştır. Tayyareleri· 
ıııiz de yapılan merasime 
iştirak ed~rek Dumlucı. 

1 nar göklerinW.e tı\muştur. 

1 
Dumlu pıııarc..laki mu

rasim suna erdikten soııru 
heyetler Afyona harekl 
etmişlerdir 

Milli Şef imiz 
Gorbi Anado!ııda bir tet
kik seyahatine ·çıktılar 
Afyon 3, A.A.- 28 

ağ"uslos giinii J\ n lrnradan 
harckt·t buyuran lfoisiciim 
lıurum z \1 ılli Şef 1srn "l 
lnönii hu sabah s1at 1 ) 
da Afyona hareket elmiş· 
ler ve Şt>hird ·ki miiesı:wsu 
leri lt·f .iş buyurduktan ~on 
ra S.lal 14,45 le Deııizliye 

hareket • y:cmışlrrdir. 
Hci..,ıciimhunımuz gt~liş 

VC1 gid şlel'imlc halkın coş 

kun lezahiirlerilcrilo slfim 
lanrnışlar<lır. 

D. nizli 3J A.A.- He 
isidiınur l:-;lmıd lnfüıii lıu 
sah,tlı saat 9 da bıırny.ı 

gr•lıni~ ve islusyomla <;ok 
kaLıhu'ık bir lıalk klil'.t·si 
laı ufınıbn luırşılıınınışlur· 
Jır. Mil i ~f hurada kal· 
dık'un iki ~ut 'l.aı fınd,ı 
hiikfımet dairesini ve onu 
nınteakıp d'ğ r nıiiPssese· 

leri gezmişler ve k ızalur· 
dan gden heyı•t 'rn·i kuhıı I 
ı>ylı•ın işlenlir. 

Heisiciiınhm lni>nii, 
~uzilliyc gilıııek iizcrn sıt• 
at 11 U" şdıriıııizdmı ay· 
ıılmışlar vn halkımızııı 
sevgi lczahiirlerilc uğur 
lannıışt.ırdır. 

l \en izli 30 A.A. - Bu 
gıin şehrimizi ş reflendiı~n 

Heisidimlıumrııur. ve ~lilli 
~firniz lsınet lnönii De 
ııizli liscsi.ıe uQrıyarak li · 
s~ müdürünü ve büliin öğ 

' 
re~nımıleri huzuruna çağır 

nıış ve iki seııedn ydiştir 
dikleri tulet> .. lcrin yıiksı~k 

hir kıyınel ~,;üslcrınelerin
tle.ı llo'ayı kenıii .miııo 
takdir ve ltŞt>kkiirleriııi 

hildirmiş:erdir 
Aydın 31 A.A.- ,\lil· 

li Şt·f diin huraye g-di~lnri 
ni nıiileakip rnulıtelif mii· 
esseselesi ziyarc t etıııi~ 
ve lel\l'..ır seyahatle· 
rinc deı am clmişlt!rdir. 
l\lil.i Şef hu kısa ziyareti 
c.masim.l.ı ve gdiş ve ııy 

rılışlarınıla t:n r,.aml.ın ltı· 

zahiirallu knrşılaıımış ve 
lıiilliıı ı\y lııı lı:ılkı ~liıli 
~dınc s iygı Vt! h:ığlılığıııı 
arı.etmiştir. 

Eden 
Ye ,.i bir nu· 
luk söqledi 

Karonlri 1 A. A. - Jn 
~,Oit. ~l u·ici yo :-\azırıMister 
Elen bir nutuk vernrnk ez· 
ciim\c demiştir ki : 

·' istihsal zııforin anah 
laru..lır. ~1 üttefikler Birle
şik Amerikada dahil oldu" 
ğu halde istihsalınıız ihti
ya(,'.tarımııın çok altında -
dır. Biitün gayretlerimizi 
bir m's\i dılha arttırmalı· 
yrı.. Husyauın Almanyaya 

.'.::o 11 '2 inci de 

Sılllı için sar/ettiğimiz 
g,aqreller kô./ i gelmezse 

Türk ordusu 
Milli Şef iıı'4 tek bir 
işaretini bekliyor 

Ankara 30 A.ı\.- Zafer lıayranu münaselıetilc He· 
isiciirnlıur Milli ~ef ismet lnönU orduya şu telgl'ufı 
göndermiştir. 

' M:trüşıl Fevzi Çakmak 
Cencl Kunıay lluşkanı, Ankara 

Zafer Bayramını komutanlarımıza, subay ve erleri· 
ruize tebrik ederim. Tarihi vatan uğrunda düşiinl·~iz 
fedakarlıkla vo s ıyısız şan ve şerefle d.)Ju olan onlu· 
larıınız bugiinı~e milletimizin göz uiktiği asil terninat· 
tırhır. Cümhuriycl lıükıimctinin sulh i~in sarfctliği can· 
dan gayretler kafı gdmez de Türk ordusu vazifoyc
~ağl'llırsa, urdlllarımızuı geçmiş kahramanlıklarıınııı· 
gururlandıracak surette hareket c<lecdderinef eminim. 

ismet inönü 

Genel Kurmay Başkanı l\lareşal Fevzi ~.:akmak, Yiı · 
ce Buşlmğ ve l{eisicühurumuza şu cevabı vc:rmiştir: 

U..ıima yı.iksek tevveccüh ve iltif Jtlarına nuzhal'i· 
ydlo mübahi olun kahraman orduınuz·t büyük uil' ese
riniz olan zarcr Lıayramının yıluöııiimü ınünasebetile 

ytmiu,· n il.ııal buyuru lan iltifatımmelcri hemen biiliin 
urdu mensuplarına iblağ edilmek ii1.cre arnim edil· 
mişlir. Yüce Başlmğuınuzun ve Cümhuriyel HiikOme· 
timiziıı ve en iyi. bir sur.:Ue tailinı ve terbiye ile ye· 
li~lil'ilrııiş ol·uı k ılır trıun ordurwııun sulh ve selfı· 
met y·ılunıl.l lı ıkıi ııu iıııizin verN~ ·ı'.{· hı:r emri son 
da.ıılu lrnıııııını dökerek ifay:i u111a<le okluğunu vo 
gı•\nıİ~ kahıwııanlıki.:n geridı~ lııralrnc ık l>iiyıik hir 
ft:dak:irlıkla, vı:rilt!Ct:k lıcl' vaıifeyi kcm.ıli eınııiy<:llt> 
1>.ış u·ac.ık kudretle bulunduğunu b:1yük f.tlırile ) iice 

lbşhuğuıııu1,' arzcd..:rl:n. 
Gctnot l~urmay Başka"' 

rJl<ir ş 1 Ç · k 1ınk 

lngiliz/fr 
Vı ip ur ini;; rrAL\ Ai\ cE~ııı ımı~ıE 

l·şga ı,· ı lilCUM E rTILEH 
1 mıdrtı 1 A. A. -

1\1.\lı\l\Lı\IU~ l,:oK l~l lııgiliz Bahriye Neı.art•tiıı· 
l\E YAIUYı\Cı\I\. cltm t ~lıHğ eılilm'ş'ir: 

f 24 Ağııstos üt{kden 
Vişi lA ı\.-llavas () ' t\· s nr.ı 6 pııs'uk top!:ırla 
J".uısıııııı dip'oın.ıtik rııulı.ır l 1 , mil<'t>lıh .... z 3 Ha y .ın ~l'd\'a 
ri.d yazıyor: V ipari.ıin is zöni d n:zaltıl.ırıınız tıır.ı· 
tirdııdı şimal cc p~wsiııddd fı. dıın hüı:uma uJ~T:ımış ve 
ı\lıııan vaziyeli:ı. })pğiş· hir krova'l.fü'C is.thd \' .. ıki 
t i r m i ş l i ı-. <;e cral olnıu,: f,ıkııt diişrnan gami 
Kurlıu onJus mun (;cııt•r:ıl lcrinin miithi~ muk.ıbclt>Si 
Bul'lı ordu~ıı y(.·rinu W'\· ılt't° ı>,eniıı glkiinmesinı~ nı 1 

ın~si muhtenıehlir. Bu kuv ni ulıııu~ltır. Buııdan baş· 
vetlcr La<log.ıya doğru ı· ku 6 biıı Vl' 2 hiıı toniln. 
lerliyccek ve l.cııiııgrad· 
la Moskuv.tnın muvasalası 
nı kesecektir. 
HUSl.ı\IHN Blll TAı\ H 
HUZU Tı\l{DEl>ILl>l 

Br.rlin 1 ı\ . A.-30 ~\ğus 
kuvvetleri tosta ~ovyet 

tankların nıii1.alı.ır..tilt' ıı;r 
mtırkcz piyade tnıncniııı_i
ze hiicuına teşcuhiis otıı.ı'j 
lerdir. Piyadelorimiz uii.~ 
ınaııı p'iskiiı'tmiiŞ ve mw 
k.ıbil laarruw geı.:erı•k ){us 
lara ağır :cıyıat vcrdiı mtş 

• 

tolıık 2 gı! ı ide h:ırp gernı 
lcl'İ rcfukutinde giderken 
taarruzu uğramışlar ve is:ı 
betler lrnyd..!dilrnişlir. Bir 

' i.ışe gemisi lop ateşile lıa · 
tınlıııışlır. iki hin tonluk 
hir p ' lrol gımı'si :ığıı· ha 
sam uğruıı11ytır. Bu gt!ıni 
ye b,ıtm ı~ nazaı'İl<ı bakıla 

Lıilir. 

lir. 
3:\ b.nk tahrip <"dilmiş 
2170esir alınmı~tır. Kiilli 
yet\ı mık tada haı p nıulze 
m ~ s; iğt;mım ed'lmiştir • 



Neye istinad 
ediyorsunuz~? 

Falih Ruf kı ATAY 
Asyudu Af gnnistandan 

haşka harp dışı mem lc
ket kalmamıştır; Şark se 
fel'İ ile Ueyazlar harbi u· 
zak doğuda sarılar harui· 
ne k. vuştu; Kafkas hudut 
Jarı ile llclüc_: sınırları ura· 

sındaki Iran fatıa sahnesi 
içine girdi Anado'u yarıma 
da:;ını n cenup sahilleri Af 
rika cephesine, şimal sa 
hill~ri Cermen ·Slav cep· 
hesme bakıyor. Garp sa· 
Jıillerirnizin karşısında harp 
heniiz bitmiştir; ::;ark Vi 
layetlerimizin ötesinde ise 
henüz başlamıştır. Balkan 
antantı, Sadabad Paktı,lfos 
ya dostluğu, Ingiliz v~ Fran 
sız aıılaşmaları ile bu sulh 
filtuninin merkezi haline 
so1'tuğumuz Türk~ye, şim 

<li ateş dcry.ısı ortasıııda 

bi~ ~dacık hükmüne gir· 
mışhr · Bütün kudretimizi 
Türk sulhunu korumak İ· 
\'.İn '::iarfodiyoruz ve bu 
gayretimizi l:)iy!lsi basiret
le Türk ordusuna istinad 
ettiriyoruz. 

Dumlupınar zaferinin 
19uııcu yıldön ıimünii y:.ılııız 
Cümhuriyet değil Osman 
1ı tarihinde bile misli bu· 
lunmıyan nazik ve müstes 
na şaı tlar içinde kullamak 
ta olduğumuzu hatırhyalım 
1922 de dahi Lıaşka bi ma 

;nada bu kadar yalnız kal 
ınıştık Nasıl o vakit Mil
ıt şeref d'\vasını herşey·n l er 
türlü hesap ve muhakeme 
Hstünde tutmuşs·ık şin.di 
dahi milli vazife duygusu 
nu lıiitün endişe vo nıülfı.

h<ızalara hakim kılacağız 
Bugünkü vaziyetin mu 

ammasını gene o zafel'in 
tılsımı ile çöze biliriz: Bu 
tılsım, kal! ve tam bit mu 
vuffakiyet imanından ve 
her türlü ıfif gediğini 

:reddeden bir saf birliğin· 
dc.ı ibarettir. 

'l\irkiyeııin hu hnrbe 
karı~makta hiçbir menfaa 
tini görmediğimh kada 
'J iirl.dyc~i harbe zorhtma~ 
ta lııç kı s~rıin menf.nt'ı 

l d o . ' 
o, uuı ıoı~a ıııanrııaktayız. 

1• ak at lnn1:olc ınillctle6n 
h~yat rıwmat lzarıııı at 
mış. oldukları korkun~~ bir 
devırde yalnız kendi soğuk 
kanlı aklırııızın sukiıı mı . 
haker~esi ile avuıırnalıyı~. 

o.uncu gllyrelirnizle 
Tüı:k. M,il.~~ n~üdafaa kud: 
rclın~, l urkıyenin hususi 
ve nazik vaziyeti ile rııü 
ııasip dereceye çıkarmak 
i~·in geceyi ~iindüıe kat 
mak mecburiyetindeyiz. 
Coşkun sel, iyi temelli V" 

f iyi harçlı _seUer<lcn gııyrl 
hi~·lıirşey önünde durnıax. 
Bir memleketin sulh ve sii 
kCınetinin bozulmasında 
ıneufaal görmiyenler dnhi 
o memleket i~·inde yaşı · 

.. )'Ull ~!!l~tin py ~~ı ve sü 

lnönii kır 
koşusu 

HATA YDA Y AP1LAC.\ 1'. 
~lenınuniye.tle haber 

aldığımıza göre. Beden ter 
bıycsi Umum i\lüıiiirliiğii 

"İnönü Kırkoşusu,,nunl la· 
tayda yapılmasına karar 
vermiştir. Uu koşuya yur 
dun her turafmdaki bölge 
!erden atletlcrimi1~iştirak c 
decek ve koşular cidd . .m 
heyecanlı olacaktır. 

Beden lürbiyesi Umum 
müdürlüğü bunun için şim 
diden huzırlıklaru IJaşlumış 
ve bütün bölgelere talimat 
vermiştir. 

Koşunun Sonbaharda 
yı;plması mukarrerdir. 

30Ağusfos 

Piyangosu 
lZı\llHDE <:,:EKILDI 
Milli Piyango idan~siniıı 

30 Ağustos Zafer Bayramı 
için tertib ettiği r ev lrnlıi.dc 
keşide evvelki giiıı izınir· 

<le çekilmiştir. Bu keşide 
de kazanan numaralar şun 
lardır: 

HaJkevinde 
DON GECEKl ı\lÜ 

SA~lElllı: 
3'.J Ağuı;tos Zafer Bay 

rarm için l Ialkcvimi1.de 
bir program hazırlanarak 

dün gece bir miisaınere 

tertip emdiliştir. 
lstiklfil marşını millca· 

kip bir subay taraf ındaıı 
30 Ağustos mevzulu bir 
konferans verilmiş ve bu 
nu: t:ıkibcn ıııiizik yapıl· 
mıştır. Sık alkışlanan mü
zikten soma üç perJelik 
milli bir piyes olan .. Kah· 
raman,, temsil edilmiştir. 
Eser bilhassa muvaffuki
yetle oynanmış ve temsil 
kolu gençıeri alkı~lannıış
tır. Piyes bu akş:.ırn da 
tekrar edilecektir. 

&,.. 
Eden 

Bası 1 incidı- ·oer' 
v._azı·y et karşı harbe girme.si Jlı f't,u.· 

karşı <:ıkarılacak ~"11~ 

O f 
Jeri arttırmıştır. Mü" ı · 

r i idare mel hir cesaretle, rtl~IJ ~ 

Iranda 

·ı .... d zam bir harp yapnıa~ (ı~ 
l Q n e İ /dl lan Huslurın ihti.Y8ç~~iJİI' 

' I' l 3 karşılamalıyız. }lepİ" ıı • a ıran 1 A.ı\. - Paris ,pııı 
Ajansı tebliğ N.liyor: va:t.ife duygularınıı;ıı 'ıl;J 
!randa umumi inzibatı le racaat ediyorum. l'iJll 

miıı etmek ve paniğ•.! meydan edemeyiz. (;ayretl~~ 
vermemek i<;in başvcka· azami derecesini uulı1 ·dl! 
let Tahranda örfi idare- bütün t~mekler boŞll gı ~' 
ilan ctıniş ~iı'. ürfi idareuc Almanyayu karŞ' !O' 

- .1 d ~ } k~tlB ~ 
Kor Cenerul Emir ·\..hıno ra a yaptıgı ıare tııı 1' 
<li memur edilmiştir. Hü· giltere hi • top kaylJe U' 
kfımet iaş e maddeleri için tir. Belki iki uiıı tB~ 
lı.lzırn gelen tedbirleri al- iki bin tayyarenıİZ oll',lf 
mıştır. Hillel'i iki cephede ~f 
SILı\11 TEHKıNE Hı\t~ meye icbar eder v ·~ 
~ll~N BO\WAllüll\lAN kul'larırdık. TayY~~~ıo~ 

Lı\H VAH mizin kazandığı u~)ilı,t' 
Tahran 31 .\.ı\.-l>aı·" tesadüfi değildir. .ı9 ~ 

KAYIT VE KABUL • 0 s· d' · Jar u ·z U.\ŞLADI ajansından: z ver ımz, on . ~eı~. 
lran yelttılaat gaı..etele tılar. Eğer silah .t~tOılıo~ 

JJkokulla."da 

ilkokullarda L>ugiin· seniz, onda da ıl::i 
d 

·t·ı. ri lngiliz ve Sovyet tııyya mı ı ıuaren kn"ıt ve im l . . kazanacaklardır. ,, J''ıı>' ., re erının rn;ık şehirleri bom v 
hul muamelesine l> ·ışl ,··ıı l d J ıarp eı1 sonra ııt • >ar ırnan r L ınekle oldu!!u ' ')'e ını.;:t n· K.·ıyıt ve ı·nlıul le ı· • · 111.1 alacag~1ı \'erıı· vıııı Ae ~ · ~ ııu y.tııyor ve lıuularııı J ı:cıeıı v 
15 uylillc kadar devanı c harp prensiplerine tama buhseJeıı Misler ' 
dcc:ek ve 16 eyliilde ınok men mugayir oldubıiunu mi~Lir ki : 1ııııf.e 
tcµlcr a<;ılarak kdrisata kaydedcrel{ ıhlvc e<lıyor- •· Dünyanııı . c!t ~~ 
başlanacaktı!". l:ır. sonra alacağı v~~1,11 .. :. B / d • "lngiliz ./h Sovyet hü- ter HuzvelUe <_,,or JıJV'. 

e e tg e kuınetlrri Iranla harp hu· !antikle yupını~ ol t<' 
ıono) lira kaıa:ı •ıılar M t ·1 1°rde . ..n; ' ~ eclisi linde olmadıkları.ıu güre arı ll muzakerC"' t""· 
257314, 353932, 50 O IJuııları haııgi haklı sd.>cp pit cdilrnişlil'.orud~ ıJll1 

lira km~anaolar 043391, YABIN TOPLA~IYOH lerle iz;.ıh edcbilider cdileıı8madde :Jiil
011 

ı.t1~,e 

400)0 lira 
OC4909 

277137,281363, 342777 IJelcdiy" ~.!celisi heye- HALK SUGüKKANLILI !erin aııayas:ısı 01
-"" tP' diğer ıkrarniyeler liumunıiyesi 2,9,941 salı C A DAVET EüıUYOH ~arkta olsun garPt~ıırt"' 

Son dürt rakamı 6 )52 giinU saat 16 du tuphına· Tahran 31 ı\.ı\.-J'urs IJu maddeler Jpl'P : 11 ı~ 
ile biten numaralar ikişer rak asker :.ıilcl erindeıı muh ujıııısı biıdiriyor. dünyasında ııerıce~tır· ~ 
bili, Son dört rakamı 22 7 ta~ olaı.1Iara y:.ır<lını halr Jfaşvckfüet cuııı:ı gruü lığını lenıın eJeı.:(. ...,_,ti 
'l 1,. ·~ 2 3 . ıJlCl' dil ı c uıten numarnlm· biner, kındakı kanuııu miiz.akere saat 4,' J da lran halkı buluş l\aıilerııı . 18rı • 
son dört rakamı 1188 ile edecektir. na hicaberı IJir IJeyuıınanıe hazırlamaktan <la 

1 

111ı 
bilen numaralar beşer yiiz ı ,,.,...A:--1-----1 ----.-.--.. 

1

1 neşrederek soğukkaı~lılık· miştir. Avrup.ı ~~iıl'tl1~ 
son dört rakamı 87J5 ile man ara gore larmı mulu1faza dmder.ni ya Almanyanı~l JW tı"""ı 
biten numaralar 100, son -

1 

ve yurılış haberler neşret- kabul edecektır· ejJJı; 
jki rakamı 64 ile biten A ı m an ordu .. mcmelennj iı:>teıniştir. ta ıngiıtereniu "ınSil 
numaralar onar lira alacak L . d AÇlK ŞEtilHLEH BOA1 jki madde ile hll ,.J 
larrlır. SU e IJ l n g T U ilALı\i'\MAı\1.lŞ lebilir. ııı«J 

Son .rakamJ 4 veya 8 •• •• d Moskova 1 A.A.- ln· 1 - AinıanYilsilillJ~ 
olan uıleller ikişor lira 0 n Un e giliz ve Sovyot tayyare.eri sonra tekrar. ceı;, 
amorti kar.anmışlardır. HUSLAl{ VllPUHl ŞEllHİ· nın :.ıc_:ık şelıırleri uomlıar harbe gırenıiYc 1 

~ehrimizde bulunan Nl UAŞTAN UA~A dıman ettiklerine dair o· gelecektir. i~l Altınay gişesinden satılmış YAKTILAR lan haberler tamamen a· 2 _ Alruaı1t11 
Ji)P) 

olan 286J52numaralı bilete Berlin 31 A. ı\. _ sılsız Hr lngiliz ve Sovyet den kor_ıı~alar! "00~J~~~ 
2 b

. l' · be tayyareierı l>üyle bir ha- 1 r l>f ın ıra ısa t etmiştir. Alman Ajansı bildiriyor : için bir ıc 1l !W J ~~~~ Huslar Viipuri şehrini rckt:~~i "ı~:~~~:~°:J~~~;ıı et kurlarılacakllf· ıJ ;çi't ~•1r1 ı 
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baştan başa yakmışlar ve nıektedir . ...:ovyet .•<ıta . ce yalnız j\vtUl •ıJ ,,,,, 1ı 
esme ve mvvetinc inan· 

1 
k 0 . ı .. yıl) ,, ..... , ı ~ malıdırlar. ev •ri le er müdafaa ellik ları l'~lılevi ve <,:uldi şehir ğil !Jütün uU". ı:ıı"' 111" "' 

len so11ra şehri tahliye et lennı ışgul dnııştir. olmalıdır. Jlr~ı votl
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0 
;ı 

Herkes şunu bilmeli· ınişlerdir. İ\:in ııekauar ~ll ae ~ 
dir kiTürkiv ·Cümhurivı~ti- Husların yaptığı tahri - DokU"lU /e-z- Hiwn:u t>tJlh i~,:~~ vŞI 
ti.ni~ üç Sf'netlir tal<iı: etti bat milyarlara baliğ olmuş ı "'h dar kuvvete il~~~ııı1 j 

ğı sıyas~t, yalnız hareket şehı·in iktisadi hayatı tamu ga ı 9apf 1,r l .Mazideki . Jıa v0_e~· 
dürüslliiğünüıı, gaye sufh· mile felce uğramıştır. Le- {a Cak ctıııiyeceğı~· .. ıJlS' etı ğının, tedbir ve bas:rctin ııingrattaki bütün fabrika Sözlcrıruı ıı.u vıl'f))~>I 
muvuffukiyeti değildir. Ku' lar buradaki elektrik san· f1,ıtay Vilayeti U.lirni diydıilinııı .~:ıe 111~1' 
vctli olmıyan bir devldin 1 lrulındun islifade ~tmekte Eucüıııeııındeu 1) ay evvol~~ cJ5·~,ı 
bu siy:.ıs · ti muvdffak kıl· ı idiler. Viipuri tahrip edil- .. \ ıJfiyclı_:e yuplmhıc.ık edilirse! Lıugll" f&1 'IJJ 
masımı ih ' irnul yoktu llcr ' dikten soUl'a Lcningmltaki mum.uıe ve ~arlııuıııeye uy· rıcı hal<led•l'· ;eııtl l 

bütun fabrikalar durmuş· gun 22 ad 1 bapta buşl~ıl JıJtJl • 
:'"". lı~liyordu l<i hu mil · 1 tur. Evlerin ve ıniieı;sı:se· tczg.ılıı 011 - ~"~ gu"ıdıokmuıı.~ı~~ mek nıuaıt·~ıııl t.· ~ .. f 
et ıstık~il ı ini nıiid:Jfııa et 1 · y ., u fı~ erın <;ogu erıka1. halinde· tlctle a~ık eks.ltıııeyc kuıı K)' roıılJ'I pıt . 
nıek tızrııiııdedir ve bu <lir. 'l'alıı·ıye e."'ıı . ı .... ııı<la l>.ııı l t> lı ·

1

•
111 tı'' ı.ı . . ... " ıııuş ur. )e er lcufılıı 11 Eden lnıııu• 1 iŞ fı'r 

mıllcliıı eıı yeni aııarıesi lc ı·<·.e ("ıl·u· bıı ... ıl~\aıı !{uslar r1111lı ı. ..,. ··yıeıı ıef. 
1 

.ı.mrııcn uedtılı '2/ lıra şuııl:.ın so ·o·'"'et, 1 

>unılupınar z,ıferi ol .·ııı ·1 ı .... "' ı! :iİmdi Leııiııgradın rııüda· ull'. ulıp .~·riıı şeraıli Ull· giltcre Vt! J rıc:'p ~# 
~anh hir ordusu, soyadı faaSi i~iıı lertilı ıt alnıış'ar lamalı: uzorc \ ııüyct Vai· lra .ıda ı yııV1 '~·ıl1 1 ll~~ 
ılk milli kurtuluş zafcriı.i ı <lır. Tulfüıin dii~ııwsi ü:t.c mı cııcüıııeıı kalemine ve h :ıkkıml:ı 11111 

• ııU,ıı i 
sancağı olan bir 5CP~·fi , 1 rine Almanya ile Fiıılan· ı leZg<ilı nıvd.; lıııi görrn ek bunlnrı jr•~: ... ·~;9, 
ordusu ve Ş reli drafıı1141 diya arasında doğrudan ıc_:ııılit! l lalkcvıııe ıııtinıcaut 1 den isterııı~ ·11e ~' 
lıiya.ıet kabul etmez 1 ir 1 doğruya ııakliyal lıaş'·ırnış ~ . İ :meli k.J1~0.1~:Jll ·ıJ" 
vahdeti vardır. j tır. ( >rnı;.-l.ırJu ve bat.ık- 1~cşnyat Miiuüru ı ~arlları yal\ııır ; 

1922 7.af,.rinin fıuilcti· lıklarda Huslaı ııı zayrntı ,. . .::>diıu \:1:.Ll~l'\I\. tir. Bt. ş.ır 
ile ~aüıli. ~lahm. ~ok uğırdır. <. Jl.P. \lal bıcun Aub.<yo ğildir. 

·- - .. 


