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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Derindere soygunculuğu et_ 
rafında Valimizin beyanatı 

Çete Suriyede teşekkül etmiştir - Kahraman 
bir polisimizle bir vatandaşımız şehit düşmüştür 
Çete efradından biri yakalanmış,biri öldürülmüş 

diğerleri şiddetle takip edilmektedir. 
26 Ağustosta Derinde· 

rede bir soygunculuk ha
disesi olmuş ve bir polisi 
mizle bir vatandaşımı 
zın şdıit diışnıesile netice 
lcnen bu hadiseyi tahki · 
kat ve takibatın seyrini iş 
kal etmemek için yazma· 
mışl1k. Falrat bazi Vilayet 
gazetelerinin bu hadise 
hakkımla yanlış ve mül>a 
lağalı ll :!Şriyatı üzerine ha 
diı:x; hakkında hakiki ve 
resmi malOmat almak ve 
cfıüirıumunıiyeyi tenvir et 
nıek için Valimiz .~ükrü 
Sökmensüere müracaat e
derek kendis:nden bir mü 

lfikat istedik. Sayın Vali -
nıız bize hfidıse bakkındıt 
~u ıııaıuınatı verdiler : 

ğu tabanca ile p :!k kahnı
rnanane bir surette şakilere 
ateş etmiye başlamıştır. 
Şakiler bu polisimizin mü 
dafaası karşısında şaşıra· 

rak soygunu bırakmış ve 
polisin üzerine ateş etmi
yc başlamışlardır. Bu çok 
kahraman polisimiz başın
dan aldığı bir kur~unla 

şehit düşmüştür. 

Bir vatandaşımız da 
ağır surettt~ yaralanmı~ 

'e bir ımç gün sonra isken 
derun hastahanesinde öl 
müştür; Yolculardan baş
ka yı\rah ,Yoktur. Üçün
cü otobüste bulunan yol· 
cular polisin bu kahraman 
lığı ve tam soygun esrıa

~ınd:ı yetişı:-n ÇııkaJh kara . 
kolu Jandarmalarının eşld 
ya üzerine taarruz etmesi· 

dağının Haco .Nahiycsim.len 
~lcrnalli k<>yünden Hcşit, 

Malıur Davud ile Kırıkhu
nın t;ökpınar köyiinden 
Suriyeye firar etmiş olan 
Hacı onbaşı oğlu Yusuftur 
llaba ilt!. oğul her ikisi 
de diişmana hizmet ettik 
terinden Suriyeye kaçmış-

lardır. ~aki lerdeıı biri· 
nin de (;avurdağındaki 

müsadomelerde maktul 
düştüğü haber alı11tnıştır. 

SALI 
Abone şartları : 

Dahftde Jıllığı 5 ıir• 
Y•b•ncı memleketıe .. e 

a lira 
lllnlaran her jkellm•· 

sinden s:kuru, alınır. 
Ocrat P&findir • 

OOnO geçen laayıl•r 
10 kuruftur 

Leningradın 
düşmesimii 

him bir ka9ıp 
değil 

HU ~EIIİR ALl\IANLı\ 
llA ÇOK PAHALIYA 
MAL OLACAKTJll 

Moskova 1 A.ı\-IWy 
ter ajansının hususi mu
habiri bildiriyor: 

Dinyeper nehrin:n sağ 
sahili kısmen alnıanlamı 

işgali altında bulunmakta 
dır. llununla be
raber Almanlar l>u 11.ınta · 
kayı tamdnıen emniyet al 
tma alınış değildir. Al
manlarm bu bölgede daha 
ilerlemesi de bir kıymet 
ifade etmez Halla Lenin· 
gradın düşmesi Ruslar 
için büyük bir kayıp teş· 

kil etmez.. fakat bum~ ı 

Almanlara pahalıya mal 
olacaktır. Mamaf ı lı bu da 
Sovyet Husyanın harp cko 
nomisine öldürücü bir zar 
bo d~ğıltlir. Almanlar mi 
fusu 1 J binden fazla olan 
Srnolcnsk, Miıısk ve Go
nıel gilJi şehirlt;ri kaybet· 
mişlerdir. Fakat IJuıılar· 

daıı Jıi._-birinin üinyepropet 

.. lz.nıirde çıkaıı \ Yeni 
Asıl' ) guzetesının fühaki -
ka lıfüııseyı IJiraz mül>ala 
ğalı yaı.uığım hen de işıt 
um. Hukıkut şu merkez • 
dedır: 

le soygundan kurtulmuş· 

tur. Soyguncular soygun 
yerinden itibaren şiddet ltJ 
takibe hcışl .nm ışlardır. l3un 
Jard ·ın t-.ınklıaııın Hacılar 
köyfinden (Paş ıbcy) oğul 
larında vn eski Suı iye 
~lehusu Mnhmuduıı akru 

C~sed aranmaktadır. Bu 
hadiseden teessür duyma
yan hic.;bir vatandaş ve Va 
zifedar tasavvur olunamaz. 
Halayın gtpta P.dilecek hu- , 
zur ve sükununu ihlal eden . 
haiıı ve c.ıııi yaradılt~lı in 
s<wlar ergeç ceza\arıııı ~ 
keccklt.>rdır. Cümhuriyetiıı 

adtıl.: i.i her nereye kaçs l 
lar onların ) ak.ıı::>ını bırak · 

ıııııucaklır. 
. rovı::>li l«ı<l:.ır chcnımiyelt 

yoktur. 
Bıırada bi.ve:si e söylemek 

isterim ki hadiı-;eyi mütcu· 
kip (;avurduğmduıı Ceııu, ·, 
şark ve Carbiıu.Jc IJuluııan 
köyiermiıin temiz, kahı u· 
maıı v~ asil halkının uu ':loy 
guncuları y,ıkalarııak İ'ı(İn 
wb;ta kuvvetl t! rmizle bcra· 
bor ı;.llışar ,ık gösterdikleri 
kahrarııalıld..ır ve Cüıııhu
nyel idart>ı:;iııc lıHğlılık l urı 

ş ·ıy.ıııı şükrandır. 

:l6 Ağustos 941 sabahı 
::iaill ~, .. u da Jske.ıdf!run 

lli.ııı 1\ııt.ııı.yuy.1 ~·oıcu ge 
lırc:n IJır leııezz.un ve ılii 

u.ubusu .ı öııune lJerındere 

mc:v ki ııılle allı sııatılı çı ku 
rul{ yvlcuıarduıı para, saat 
f otugr .. j mali:ın~ı gıl>i yuk 
le lı ıfıf eşy.ıldı ı guıslJelnıış 

lcn.iır. ) uıculaniaıı gasbe 
dilen para ve eşy.111111 ye· 
klıııu (> IJ111 lırayı g. çnıe • 

lll ı;! ktedir L~ii.ıcü otolıusii de 
uurduraruk suyınağ.ı leş b 
Lih; etuıışlcrs de bu oto
büste buluıı.m ve VU1.ıf elen 
Aı.lakyuya geln1ı.: kle olun 
b:r pofü;inıız lı1..mil oldu 

-----------------------ğünii mulı.ıf 11..u ediyor ve 
edecektir. 

Türk ordıısuuuıı paro
lası <.la dun olduğu gibi 
lıugiin de yarın da uyni 
dir : Bu iki v arlığ.ı do" u· 
nıılınadıkça tetikte durun 
tüfeğini ul<•şleıniyecektir. 
Milli misakımızıı. çizd .ği 

hudutların <lışmda hiçbir 
toprak istemiyoruz. Beşe , 
riycl"n u:r un evvel sulha 
kavuşın ısı en samimi dile· 
ğimizdir. Bu su~ hii g•.!lire 
cek eli takdise hazırız. 

Se!i rı ÇELENK 

b ılarından Mehmet (Uey) 
ot!lıı lliis~yin dokuz1 u bir 
Fransız tüfeğile llf rabcr yu 
kalanmış ve sııı;unu itiraf 
etrniştiı: <;ı~te Suriyede tc 
şekkiil clrııişlir. Çeteyi l<'Ş 
kil eden ıskC> nderuııun ı\ 

hacılar kfiyiinden ve 1 la· ı 
t:ıy mücadelPsi esnu<:ıncla 

Sur iyeye f ırar ederek J ıiş 
mana c.ısusluk ve p lfli 
z ı nlık ynpnn hacı isminde 
biridir. Arkadaşları yi 
ne.~udyc tdıaasınıJaıı Knrt 

V ı\ Ll \l IZl N 'i'l':F l'l~LEH l 
Vaıinıiz Siikrii Sükrıwn .. 

siier <liin lsken<leruııdan 
hareketle Kırıkhan ve J l .ı s 
sa kazalarına kadar gide
rek tcrt ş1erde bulunmuş 
ve öğled"n sonru şelırırııi 
ze <lünmi.iştiir. 

Milli Şef imiz 
lzmirde 

C ii ,,., h u ,. ı e is: nı iz /, . Ö '1 ;j l z -
miı· f.,aı ı,. ı ve l<ÖLJ eııslitü 
sünü tedkik bı,gıırdular 
Jznı"r 1 A A. - Heisi· 

ciirnlııır lsrıırt lnünii hıı 
gün öğle<lf'll eVVl'l lzıııir 
S.ınal l)lrn~unu ziy ,m~t hu 
yurmuştur. Mektep hık· 

kııula iz:ıhal :41an \lilH 
~er öğle yenwğiui lnciral 
.. . ' <l. :1.~·11' ttnda yemış.cr ır. ını .ı 

ser Fuarda lngiliz, ltalyan 
~ 

Srnu "'J. ıııc•cle 

Ft·ıı/c r 
~Ul.11 TEKLIFI HAHI·, 
Hıt\J l'J'..1-..Zll' C. TlLl<.:H 

Stoklıolrn 2 A A .-ı\1üs 
taki l Fransız ajaı st bildi· 
riyoı: Fınler sulh teklifi 
lıah ··rin. raddelrnişloru : r. 

Buıudu bu hususla şu iıç 

nuk.u lclıanlz etl"ri lrnekte 
dir. 

1 Sulh l<. vassutu 
huııg:l ıi r Üf; Vlt!l reisi 
dinde y: pılmanıı~lı ı . 

2 Fııı 'er hu k:ırhi 

ıııiidar ı~ ha ı lıı olarak 
bul· el rııişlcıdir. 

h~ r 

ll t- Z 

Lir 
ka· 

3 - Fı nl P r harlıin şi rnd ı 
yı:! kadar olan ıwlices ndeu 
şaşmarnışlar dır. 

Stok hol rıı siy a~i rn ha· 
rıliııin kaııaalirn~ göre Fııı 
lar lıu :" 10 z pte 
sulh arzulnrırıda ı ualısbt -
miyorlar. Yalnız Finlandi· 
ya hudutlarına vanJıktau 
s ınr,ı dııh l ileri g itseler ku 
Vt!ttCl\ düşer ve kendı hıık 
kını müdafaa edemez hale 
gdirl,'r. Bunun için Finlaa 
diyaı ım eski htıdutlnnm al 
ılıktan sonra ileri gilmiye-· 
CPcekleri zano .. diJmektedir. 
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Sabun ihracı ya
sak edilecek 

\Ruslara göre \Almanlara göre! 
Şlmıtl cephJJsinde ye;;i mu- t 

vaffakiy1tle,. elde e dild 1 
Ue rliıı 1 A. A. -

Fin/a11~: 
HUSYA İLE suı.Jl .,ı) 

Z \KEHELEldNi~ UA 
YACA~ 

J tahcr a!dığımıza g<>re, 
iaşe heyeti vilayetin sabun 
ihtiyaçları üzerinde tetki -
kat yapnıukladır. Yapılan 

tetkikattan anJaşıldığınu 
görf', halen saburı fabrika 
lurmda ıucvcud sabun mik 
tarı istihsal mevsimine ka 
dar ancak vilayetin sabun 

llkokuılara 
AHDl:\lCl OCHETME.. 

ALI NACAK 
~laarif Miidiirliiğiince 

ilkokullara 40 lira ücrı:tli 
yardımcı öğretnıen alına· 
caktır. 

En az Lise ve ortao
kul mezunu olmak şartile 
talip olanlar evrakı miis· 
bitelerile l>irlildc Muarif 
MiidUrlüğÜne miir~H'aat ~ 
debilirler. 

Yeniımla lÜ-
gaiı 

E"'EHIN YAPILMASINA 
BAŞLANDI 

J\nkara1 ürkDil TetkikCe 
miycti tarafından haı.ırlan 

mış olun "imHl liigati,,nin 
tabı ış1erine başlanmıştır. 
Ünümüzdl'ki ders $Cllesi 
iptidasına kadar satııia. çı

ku ı ılacuktır. 
Lugat takl'iben 20 'bin 

Türkc:e kt-limeyi ihtiva et 
mcktedir. 

Satışa çıktıktan sonra 
dil nıcscıeleı inin esasla. 
r1ı1dan biri l>u surelle hal 
!edilmiş olacak, lıugüıı ne 
şekil,le yazılacağı kati su· 
rette ;ııah1nıolrnıyan bir 
çok ke1iıııeler üzerinde 
yapıl un fi kir ihtilafı sona 
ermiş o1 acaktır. 

Yaf·dım Se
ruenler Cemi 

ueli -30 ÇOCU(;IJ c;ıYDIHl>T 
30 Ağustos zafeı- 1hay· 

ramı münasebetile Antuk 
ya Yardım ~ 'evenler Ce 
miyeti 30 fakir c:ocuğu 

ayakkabısile berau"r giy· 
dirmişlir. 

Yedek Subay'ara 
~ubede kayıtlı bulunan 

yedek sulmyl:ırııı ikişer 
fotoğraf göndermeleri. 

Askerlik işleri 

Harp okuluna girnıl'k 
isteyen ısle klilerin şart na 
nıeyi görmek tizere şuhc· 
ye müracnatları. 

ihtiyacım 

miktardadır. 
karşı layal'ak 

Bu vaziyeti gözöniindc 
tutan iaşe lrnyeti Vilayet 
haricine sabun ihr:lcin•n 
yasak t•dilmesini diişiiıı -
mektedir. Heyetin hu hu· 
susta. bir karar alması bek 
lenmcktedir. 

Türkiyeye 
mı)/ satanlar 

lNGlLTERE Sb1I>l Blftll 
Cl SAL<'Dı\ GELI Y OH 

Londra : 1 A. A. -
Uurada bildirildiğine göre 
Türk1yeyt} başlıc.ı ma 1 sa 
tıcı •>larak Alnıany anın 
yerine lngiltere kaim ul· 
muştur". S 111 beş ay z lr· 
fında Türkiye il.llıalalıııın 

-yiizde 14,72 sini .Almanya 
v~ yüzde 22,59 nuda lugi 
liz ihracatı teşkil etm1şt r. 

Boğmaca Ök-
•• •• • •• surugu 

TAYYAlU~ lLE c'l'EU.\ VI 
ElJ1LllOll 

Ankara :Ah Said a.!ı:ı 
da isminde bir zat bir haf 
tıı evvel boğmacaya tutu 
lan on bir aylık ı\luanı 
mer adındaki çocuğunun 

yeni bir usule göre leda· 
visi için bir tayyare teda 
viı:ii tecübesi yapmıştır. llu 
usu!a göı e boğmacalı ço 
cuk tayyare ile2500- 5000 
metre irlifaa çıkarılırsa 

hastuhk zail olurmuş. Ame 
rikada yapılap tecrübeler
de 60çocuktan derdi derhal 
bir kısmıda bir iki gün zar 
fında iyi olmuştur. 

Ali :::>aid Üner Islan 
bul hava yolları idaresine 
mürac~at ederek beş hin 
metrede uçma : tiz.ere bir 
tayyare istemiştir. tayyare 
temin edilmiş ve Yeşil Köy 
tayyare meydanından ha · 
reket ederek şchrinıiı.e 11 
aylık Mu-ırn wi gdimiş v(.! 
götürrnüştiir. 

1 n lı isarl ar 
idaresi 

l~ClH ~lÜhı\ Y ı\ASh A 
Bı\~Ll Yı\Cı\K 

Ce<:en sem=: olduğu gi· 
hi lnhis trlar idaresi hu se 
ne de Vilıiy~!iınizin istih 

sal mıııtukalarıııdan kunı 
incir mülıayu 1sına haşla· 

mak için IPdlıirlı· r almak 
tadır. lskemleruıı, Anlak· 
yu ve 'livcycliye merkez· 

eşriyat .\liidürü 
.)elim ÇEllii K J 

C.H.P. Mıılbuaı Auts~ya 

leriııdc y~ıpılıwak o . ıı 

bu mübayaa iı;iıı hu1.ırlılda 

ra başlanmıştır. 
~ . 

Şiddetli muharebeler de
vam ediyor 

Moskova : 1 A. A. -
Sovyet tebliği : lliitüıı cep 
he lıoyunc:,e kıtalarınuu 

şiddetli ıııulıarebctcr yap· 
mışlardır. 3J Ağuostosta 
hava kuvv~tıerinıiz düş · 
manın :t.ırhlı, pi~ade 'Ve 
topçu teşekküllerine hii 
eunı ederek ağır zayıul 

verdirmiştir. Düşmanın ha 
va moydaıılarma akınlar 
yapılarak 125 tayyJra imha 
edilmiştir. BiLim ı.ayıatınıız 
24 tayyareLlir. 

STALINI~ PLA~l 
.l\loskova lı\.A.- Tass 

njunsı bildiriyor: "Bı.:gün 
kii Ural ,, başlığı altında 
r rasnavu - :~vcdu gazetesi 
şöyle y[!zıyor. 

"Stnlininin büyük stm· 
tejik planı mucibince Ural 
memleketimizin bir nıiida 
fan üssü olmuştur. Bura 
da zaferimizin maddi esJ 
sı yanıtıl maktadır. 

Rıl i ve lng·i-
iiz Ot du.lurı 

Şark cephesinin şimal mın 
takasında muharebeler şid 
delini arttırmıştır. Alman 
askerleri cüretli bir lıiicum 
la bir köprii başını ele ge 
<;İrmişlerdir. Köprüyü mü
dafaa için yerleştirilmiş 
olan 3 tayyare d.Ui topu 
ç~tin hir mücadeleden 
sonra sağlıım olarak ele 
geçirilmiştir. Alınan dilfile 
ri 3 gambvl, 3 hücum 
l>otu ve l>iri büyük, biri 
kii<;ük iki vapuru batırmış 
lur ve ayrıca bir gambotu 
hasara uğral rnışlır. 

AL\lı\. il\ VA KUVVET 
LELU~Jı FAALlYE l'l 

Berlin 1 A. A. - D. 
N. B. Aj msıııın askeıi 
mahfjl~erden öğr~ .. dığiııc 
göre Alman hava kuvvet
leri 31 Ağustosla Suvyct
lere karşı tahripkar hare 
kellerde hu unmuşlardır. 
Fasıl.ısız. hücumlarda bulu 

lllAı\DA Hil\LESTll..El{ nan Alman tayyareleri pa-
Bağdad 2 A. 1\.- Hes- zur giinü cenup mıııtaka· 

men bildiradiğine göre ı:;ıııda bir~:ul{ hava meydan 
Kermen Sa .. · hda Ingiliı ve larına cıdtii nasarlarn yap-
Hus askerleri il'Libat lemin mışlardır. l'aarruzlara Ku 
etmişlerdir Kermen Şalım 
115 kilom!:tre şimalinde , no top deıııiryolu hedt!f ol· 
hareket etmekle olan in- muşlur. 13 düşrıı.ııı layyu 
gili;,, kuvvoıleri bir Hus ' resı düşürülmüştür. Sovycl 
ileri kolile karşılaşmış ve · kıtalarınm tecemmu etıik-
kunıandanlar birbirini se lerı yerlere ve köprüıern 
ıamlamışlaıdır. muvaffakiyelle ıaarruz 
47 SOVlU:T DlPLO~IATI cdilmışlir. Fınlandiya kör-

Aı k 1 A A 'l ' fezinde 3 l>ın tonluk l>ır as a .. - 1~ os· 
kovadan 47 kişiyi Jıarnil 
olan iki tayyare buraya 
meclıuıi bir in;ş yapmış
tır.: Tayyarebh Üulunnnla 
rın hepsinde diı:lorııatik 

pasaport vardır. Bunlar a· 
laska ve Sanfrausisku yo 
lile Vaşingtona j!;itmcktc 
idi. i 

gemiye isal>et kaydedilmiş 
Tundal.ıkş limanında~buıu· 
nan bir vapura çok ağır 

hasar ika edilmişlir. Uu 
vapur hücum neticesinde 
yana yatmıştır. Alamurun 
şarkımlı düşman askerine 
ehemmiyetli z.uyıat verdi· 
rilmiştir. - v s• A* -=-==~~e ... s•e'.!1 iil!iAIRl .. alBB• 

Milli Şef imiz 
Bılşl ı ı ocide 

Alman ve lrun pavyonla· 
rını ziyaret etmişler ve J 

ukşaın venıeğiııi Fuamı 
Ada gaıinosun<lu yemiş
lerdir. Futırda bulunan 
halk Mil!i ~eflerinin et· 
rafını çevirmiş kendisine 
sevgi ve saygı teıahiirleri 
v;öst~rerek sık sık ulkışlan 
mışlardır. Milıi Şefın şc· 
ref ıne mehtap cğlcm·elcri 
lertibedilnı iştir. 

.. Milli ~d ~ııstitüniin halı 

'ra defteriııiııi imzaladık-

' tan sonra t~lebeyc hita• 
hen şunları söylemi ?tir. 

"Köy Enstitülerine çok 
ehemmıyct veı·iyur ve bu 

sahadaki çalı~maları yakın 
dan takip edıyorum. Siz· 
lcro çuk güvenıyorum. ~.z 
1c:nfoıı Çok: ü ıı ıdmı var 
dır.Bir~c ahlaklı,lıaysiyettı 
ve vakarlı iıısan olarak 
köylcrınııı. siı.ı ookıiyur. 

Allai1asmurludık,, Biitüıı ta 
lcbe hep bir ağız.dan '':5ö:t. 
verıyoruz ç:ılı~c~ğız,, Dı· 

ye cevup vt:rmışleniir. 

Stokholrn : 1 A~ 
Huslar Kareli be. ~ 
lerketmişlerdir. H~ ~el 
as ·eri olmaktan zı)' rJ 'f 
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