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Tllrk yavrasa. bayata rözlerlnl açar 

açmaz, anuının ıröi•ü kadar ••rök"ll de 
tanıyacak ve sevecektir. Ytlreiinde ilk tat· 
lı çarpıntıyı ayandaracak day~ "kanad q. 

Plyatı • Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

kı" olmalad1r. Türk ren cinin kalaiı en kuv
vetli zevki "motör sesi" nden alacakbr. 
Ba Gllsü ile havacı nesli yetiftir•ekte o
laa TGrk hava kuruma bizdea yardım 
bekliyor. 

\.. . .J 

Büyiik zaferin yıldOnümü kutlu olsun 
PAROLAMIZ 

30 Ağustos yaln1z Jstiklil savaşının nihai zaferi defildir. O, yepyeni bir Tilrldye 
yaratmıştsr • Biz bu zaferle hem kaybettiklerimizi "artardık, hemde barllakü kuvvetli 
ve şerefli Türklyenin temellerini attık. 30 Ağaıloı zaferinde zorbalıia kartı bir ayak 
lanma, bir hınç ahş vardır. Şo 20 yd içinde bOyilk mavaffakiyetler kazınan milli po· 
iltikammn her safhasında bunu rörmek kııı..i'-ilr. Bizim yabancı tahakkOmilndea, zor· 
balıktan nefretimiz lstilllil ıavaılyle baılar • 
Baıkomandan harbinin büyük galibi, burGnkü 
Türkiyenin balkı Atatilrk bu husustaki hassa• 
ılyetimizi derinden derine işlemiştir. Onan ebe 
diyet mavra11ndan yükıelen sesi, rençllie hi
tabı daima kulaklarımızdadır. Atatilrlı. ıevrlsil 
atalmayacak ma. 
al, yenilmiyecek 
zorluk, dailtdmı· 
yacak karanlık 

[ E~dt Se/lmb Atatirlc 1 
• 

ISAŞVEKi N 
tetkik seyahat eri 

olmadıiını biliyoruz. 

Zaferimitio ş• meı'at ylldôıllmtlade Parol&11uz ka •İze &'6"•· 
mekten, dimdik, yılmaz bir v:ı'ı 'et manzara11 vermekten rettir. 

Milli Şefimizin kıymetli reh ı,111rliğ'iyle bayati menfaatla mızı en oy 
ır~n M ol~n yolu takihe?iyornz: Sız sulhu iateriz. Y abancr topraklarda 
go~uınuz yok!ur. Harbın marlOplar kada: ralipler için e ne büyük 
fela.ke~ ~l~cagını biliriz, Fakat ıuna da kaniiz ki bir millet hürriyet 
ve ıslıklalıne, şerefle yaşamak bakkma indirilmek istenen rbelerden 

- Ş~krü S4raçoğlu - daha ağır, dahı amansız bir feliket olamaz. 
Dövüımek ic1ıbeder1e bunu kahramanca yapacaiıauza v ea harf. 

kalı zaferleri elde edeceiimize kaniiz. 30 Aiaıto1, ba ka aatimiala 
ıaımaz bir temiaatd1r. .,, .... _Sivasta tezahürlerle--

Ea bGyük kuvvetimiz Milli Ş•fimizin etrafında 1ar11lmaz kaya - karşıla ·n d ı - teıkil eden birliilmizdir. 18 milyon Türkiln maddi ve manevi varlı ı, barGn 
makaddeı vatanın emrindedir. 30 Aiuatoı zaferini kazanan bü k ve 
kahraman ordumuza rüveniyoruz. 

Sivaı 29 (a .. a) - Şark vill
)ttlerinde bir tetkik ı1eyabatine 
~•il Sayın Batvekilimiz Şükrü 
llt •rıçoila, beraberlerinde Orıre· 
dıı'al l<izım Orbay oldap halde, 
ltı, 11 .••at 14 te $•hrimize gelmlt· 
ı.d· lltaıyonda Vali, Komutan, Be· 
~ .'Ye Relıl, Parti Müfettişi, Parti 
... ~•ıl, askeri ve mülU er\ io ve 
"tt' tıı_ 1 menıupları tarafından kar· 

1111lıtlard ır. 
't Bııvekilimlzle birlikte seyahat 
°tieltte olan Sayın Bayan Saraç
tj il da lıtaayonda mülki ve aak .. 
tıı.''kioın refikaları tarafından kar· 

•ını4tar. 

~ta. Baıveldllmizi rörmek 6zere 
~YOoda ve şehrin muhtelif yer-
8- de toplanmı$ olan Sıvashlar 
~•il Saraçotlaya içten ırelen ta· 

•rterle sellmlamıtlardsr. 
t._lı S..veltillmiz, Vilayeti, Koma· 
"' iı, Belediyeyi, Parti ve Halk· 

••ı . s· ~ ııyaret ettikten sonra ıvaı 

~ ll.eıine rlderek Atatilrk 

"'" ili. ve Sivas konrre1inln top• 
""ı\ 1t olduğa salonu ziyaret et
~ill~r Ye m O t e a k i b e n aziz 
,,~•f ve Cambarrei11imlz lımet 
~ llllo okadaklar1 askeri rDş-

"'~' Rlderek Millt Şef'ln mektep 
~ ••

1
111 yaıatan •• mimariıi itl· 

"" Ylı de rnr.el bir Tilrk uerl O• 

"' 
0~llcla bir milddet kalautlar 

--_;:•taaenlerle ayrı ayn konq. 
dır. 

)'\~ 81
hek.ilimiz bundan ıonra btl '"••l ve çok faydab bir eıer 

't.l l>ıvlet Demiryollarının cer 
~ )ıl..,İni •e İf başında büyük 

"•ıe .• 
"~ ıçınde çıht1r baldokları 
•• llıdia • k 
"'tt~ •e •tçilere hitabedere ! 

itlerin 116yle bll7ilk kuvvet 
' O..amı OçGacGde -

(~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Almanlar Stalingrat 
Oniinde durduruldu 
Ankara 29 ~-~.........____~- ~ -::::::::::: - husnle retirmi~ 

(Radyo.razetui)- Ruslar Kaluganın Cenup batısın tir. Sovyetler Rjev 
Müttefık kaynak. • milıbhkem şeb· 
lardan relen ha· d d b •e •ek b. t • • t•ı rinin kapılarına 
berler cenuptaAl· 8 a UYU Jr aarrUZ8 gırJş ) er kadar varmıılar· 
man hamlesinin _ .~~ ... __ :::::;~ dır. 

çok şidcfetleodifinl , RHlarıo da heıinin umumi manzarası 4öyle Orel bÔ•resinde yapılmaUa 
aynı tiddatle, mukavemet •ttiiini görünmektedir: olan Alman taarruzları tamamile 

bildirAmlekteldir. St il t b • . Şimalde Murmanılda Ladoğa darmaıtar. 
maıı arın a nrra şe nnı 

almak için yaptıkları ilk büyük ta· rölü ara11nda ketif ve topçu faı· Voron•jde teıebbüıdalma Sov 
aarruz muvaffak olamamıf, Alman liyetindeo başka bir 4ey olmamıı· yetlerde kalmıthr. Burada Alman 

ilerleyiti durdaralmuşt11r. Roı hat· br. Cephenin bu kısmı oldukça makabil taarruzları Sovyetlerin 

lannı yaran Alman kıtaları çev. ıakindir. Fin kuvvetlerinin yorruo delme Ye yarma hareketlerini Öo· 

rilmlıtlr. düttOiü anlatılmaktadır. lemek makaadile yapılmaktadsr. 
Merkeı kesimindeki Ruı ller. Lenlnrrat bölreıinde tqebbUı Don diraej'i ve Leninrrat ke. 

leyişi yavq yavq relitmektedir. daima Sovyetler tarafında kalmıı· ıiminde Almanlar nehri mUteaddit 

Moıkovada çıkan Pravda ra· tır, Almanlar geçen hafta bu şe· noktadan reçmefe muvaffak ola· 

zetHi burünkü yaz111nda şöyle de· bire karıı yapbklan taarruzlarda bilmiılerae de nehri reçtlkteo sonra 

mektedirı . muvaffak olamadıkları için maha· 20 kilometre derloliibıde bir tah· 

cOilımao, verdiji aiır zayiata sarayı mGdıfaa ile devam ettir• kimatla kartılaımıtlrrdır. Her iki 

bakmıyarak yllrüyiitilne devaııı et· meğe karar vermişlerdir. taraf da lliltllo kuvvetini ..,fede-
mektedlr. Ollfmao ba yllrüyüfe her limon gölü şimal ve cenubun• rek dövOıilyor. 
ne pabaaıoa olana ol1ao devam da Sovyet taarruzları devam et· BarOokD Alman , ... ı tebll-

aorandadır. Durmak onap için öl- mektedir. Bu taarrazlarln kuvvet tinde, Raılar1n Kalara'n•n cenap 

•ek demektir. Biz de ne paba11na teabiti makaadile yapıldıiıoı zanoe• batısında bllyilk hava ve zarhlı bir• 

olvaa olaan ona dardarmata ça• diyoruz. liklerio ittirakile taarruza reçtik· 

htmah1ı·. Her aıker, biltiln kov· M d S 1 lerl fakat bu taarraıların akim .. oskova kesimin e ovyet er 
vet Ye kadretinl röıtırerek dllşmana Rjw ve Viyazma çalunh yerine bsraluldıiı bildltiliyor. 

ıisr zayiat verdirmeie rarret et· yaptıklar1 taarrozlar1 tiddetlendir- Berlin 2S (a.a.) - Alman teb· 

melidir.• mitlerdir, Ba taarruzlar cepheoia liği: Kafkuyada Abua ve mihver 
Ankara 29 (a.a) - Ruı cep.. ba kıımında miiblm dejifikllldet kıtaları bir 9ok keılmlerde tid. 

-TERFi EDEN 
Generallerimiz 
- Ordu terfi listesi 

-- _yüksfJk tasdika ik- tiran eyledi -
iranda 

hldiseler 
Müttefiklere cephane 

taşıyan 

Trenler hava
ya uçuruldu 

Ankara 29 (Radyo razeteıi)
lranda aıkeri idare illn olan 
maıtar. HükOmet ve lrandaki 
m&ttefikler aleyhine yapılacalı 

her banri bir hareket ıiddetle 
cezalaodıralacaktır. 

ltalyan radyosuna röre, Tib
rlzde laller milttefikler• cephane 
tatıyan bir kaç treni baway• açar 
mqlardsr. Banan Dzerlae Raslar 
ıivil halk llzerhe ateı açm11lar, 
50 lranlıJI 6ldlrm6tlerdir. 

Raalu lraadakl aakerlerloi 

Kafkasya'ya çekmişlerdir. 

detle mlldafaa edilen dütmaa .. v
allerini zorl&mlflar ve daida da
iınık anıarları imha etmitlerdlr· 

Leoiorrad kuimi.;de Abaan 
kıtalan kıımea çok kH~ lltib 
klmlara karıı dar..... lallca.: 

•tmiftlr. Ba bile_.., -::~il· 
bir çok karıı b&.,....r klllde Al 
•8ttllr. Cepbeöi9 prllerln • · 
man bava kav••ılertnin demır yo 
la hatlarıaa kart• rece ve rllndnz 
yaptakları blcaelar oeticeıihde 
Rulat bir kwe daha bUyOk kayıp 
lara atra•lflardır. Volga Uzeriode 
iki beDda l'e•isi yakılmış ve 12 

(Devamı nçnncüde) 

1 
1 

Ankara 29 (Haaast)-~30 ajal. 
toı ukert terfi listesi ylllı:sek tu
dika iktiraa eylemiıtir. 

Ba lhteye röre, Orr•ııeraWp 
terfi eden Korreoeraller tanlardm 

Moatafa Mnilah, Cemi Cahi~ 
Toydemir. 

Korl'eneralllje terfi edea Ti• 
reneraller Ekrem Haydar, Şemsettin 
Taner. lsbn Avni Akdat, 1. Hak• 
kı Akoiaz, Rıfat Mataracı. 

Tümgeoerallite terfl edea T•f' 
reneraller Cevdet BUrifln, H. Fe .. 
mi Otakaa, M. Sırrı Se1rek, Eaala 
Çınar, M. Keaaa Eseokat, M. Ra· 
sim Toe .. "'• Saffet Pozantı. M. 
Süreyya Serter, Maıtafa Bulll, Ra· 
sim Seop. 

Tll•imiralliie terfl edea Ta
ilmlral Sait Halmaa. 

Barem 3. derec.,e terfi ecl• 
Aı. Ad. Hikim Mlalr Kocaçıtak. 
Tuğreoerallip t.rfl eden Tat. 
komutanlara M. Fevzi Aykat, M. 
F azal Eo ...... kın, F eyzallab Bara· 
baa, Galip Ulaı, H. Hüanü Eltq, 
Abdllülz hter, l. Hakıcı Tekç .. 
M. Selim Aydın, M. Salt BaUotla. 

Abdlllkadir Seven, Hamit Dotraer 
A. B•si-. M. Rifat Ôztoran, lb~ 
nn ôrorler, Abdullah Lav. 

TatreoaUite terfi eden L • .,.. 
zım Albay Ihsan Sonalua, 

Tatweowallij'e terfi eden ta. 
bip Al :>ay Niyazi lımet Gözen 
Tuir•nerallite terfi eden Veterl: 
n11rw Alba~.~li K•tadeniz. Deni! 
Turlmlralıırıne terfi eden Tutbay 
Cevat Ulmao. Bar•m 4. dereye tetft 
eden Aı. A-i. Hakimler Abdatrah• 
man lhıan Tokıöı, ŞeınHttin Tll· 
rer, H. Hüsnü Aydemir. İhtiyatta 
Tuigeneralliie terfi eden 1. Hakka 
Alpay, 
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2 BUGÜN 30 Ağustos 1942 

Trakya 
evrnlarıodn 

Eh di ve Milli Şef· 
inimiz bir arada Ordular; hedefiniz Akdenizdir! 

Büyük taarruzun plô.iıları nasıl 
lıazırlandı ve düşmana kat'i 

darbe nasıl vuruldu ? 
Efendiler, düşmon ordusunun 1 sonra Akşehire vasıl oldu. Ordu verdiğimi de gazetelerle ilan ede. 

cephe ve teşkilatından ve hazırlığının ikmalindn Müdafaai ceklerdi. Bunu bittabi o vakitler 

ona karşı Garp cephesindeki kuv Milliye Vekaletine alt olan husasat lşitmişinizdir. Trenle hareket etme· 
vetlerimizin esas olarak iki ordu tesbit olundu. dim. Bir gece otomobil ile Tu~ çö 
halinde teşkil ve tensik edilmiş ol· Ordunun hazırlıklarının ikma· lü üzerinden Konyaya gittim. Kon· 
doğundan bohıetaıiıtim . Ötode'l be iine taarruzun tesirini emrettikten yaya hareketimi orada \.imseye 

ri tasavvur ettiiimiz taarruz plfi . sonra tekrar Ankaraya döndüm. te'grafla bildirmediğim ribi Konya 

nım zın esasını d;ı arzedeyim: Garp crphesi kamandanı 6 Aius· ya vasıl olur olmaz telgrafhaneyi 
Dü•ündüaümüz, ordularımmn kontrol altına aldırarak Konyada 

" • tos 1922 de ordularına mahrew 
kuvayi asliyesini düşman cephesi bulunduğumun da hiç bir tarafa 
nin bir cenahında ve mümkün ol olarak taıuroz hazırlığı emri verdi. bildirilmemesini temin ettim. 

Erkanıharhiyei Umumiye Reisi 20 A • 1922 - - - • ı doğa kadar cenahı h .ricisinde top gustoı ırııou og e· 
layarak, bir imha meydan mubare· ve Müdafaai Milliye Vekili Paşalar den ıora sa-.t dörtte G ı•p Cephe. 

besi yapmaktı . da Ankara ya avdet ettiler. si K11rargihıoda yani Akş .. If;rrle 

Bonon için mu Ebedi Şef tarihi nutukla- bolu~uy ~dum. Kı 
vafık gördüiümüz aa bır muzakere· 
vuiyet kovayı as.~·~·g rında, kazanllan zaferi şu ·- yi mütealup 26 
liyemizi, düşma· • cümlelerle övüyorlardı: ! Aiast~~ 1922 Sa · 
nın Afyon Kara· t bah1 duşmana taar 

hisar civarında r~ı Her sa/hasile düşünülmüş, ihzar, idare "e zaferle t ruz için cephe 

bulunan sığ ce· i: intaç edilmiş olan bu harekat, Türk 01'dasunun, Türk : l<um~ndanına emir 

nah garapu ce- t zabıtan "e kumanda heyetinin yüksek kudret '16 kahra· t verdım. 
nubu~ldaove Al kaır t manlıg"'ını tarihile bir daha tesbit eden muazzam bir t 20121 

Aius 
çay 1 e um op • tos 1922 geceıi 
nar hizasına kadar!~ eserdir. t Birinci ve ikinci 
olan saha d a, ~~=-x::-:"6....:t::~·::e'°•~~~-·-~.ı.:-::ı::-:::ı::-.:.~;;..~..._. . ._Y_x_::;;:_::ı::~ t Ordu Kumandan· 

toplamaktı. Düşmanın en hassas Heyeti Ve· Efendiler, ta· larıoı da Cephe Karargibına da 
ve mühim nokta~ı orası idi. Seri arruz i,.i0 tek. vet ettim Erkaıuharbiyei Umumiye 
ve kat'i ııetice almak, düşmanı bu 
cenahından vurmakla mümkündü. 

Garp cephesi Kumandanı İs· 
met Poşa ve Erkanıhıırbiyei Umu· 
mlye Reiııi Fevzi Paşa, ba no ktai 
nazardan bizzat lüzumu gibi tetki 
kat yapmışiardı. Hareket ve tarruz 
planımız çok evveJ tesbit edila:işti. 

Konynya gelmiş olan jeneral 
Tnesend in arzusu üzerine kendi · 
sile gÖt üşmek vesilesile An kara· 
dan hareket ederek 23 Temmuz 
1922 akşamı Garp cephesi Karar· 
gahınıo buluııduğu Akşehire git· 
tim. Hıreklit hakkında Erktınıhar-
biyei Umumiye Reisinin huı.uriyle 

görüşmeyi münasip gördük. Ben, 
24 Temmuzda Konyaya gittim. 27 
de tekrar Akşehire avdet ettim. 
Fevzi Paşa hazretleri de, 25 Tem· 
muzda Akşchire gitmişti. 27 28 
Temmuz gecesi beraber icra elti· 
ğimiz müzak11re neticesinde, tesbit 
edilmiş plan mucibince, taarruz 
etmek üzer~, 15 Aiustosn k'ftdar 
büı ün hazırhkların ikmaline çnlış. 
ma(ı takarrür ettirdik. 

Akşehir' de 
kuman/ar 

28 Temmuz 

1922 günü öi· 
leden sonra icra 

toplantısı ettirilen bir fut· 

bol müsabakaııoı seyretmek vesi · 
loıile ordu kumandaoları ve bazı 
kolordo-kumaodanları Akşehire da 
vet edildi. 28 29 temmuz gecesi ku 

mandaolarla umumi bir tarzda ta 
arruz hakkında müdavelei efkar 

ettim. 30 Temmuz 1922 günü E.r. 
kaoıharbiyei Umumiye refsi ve Garp 

cephesi kl}mandaoile tekrar ııörü• 

şerek taarruzun tarz ve teferruatı. 
nı tesblt ettik, 

Ankaradan da\let ettiğimiz 
Müdaf aai Milliye Yokili KAzun Pa· 
gıı da, 1 Aiustoı 1922 öileden 

kile taarruz. • 
r a r cepheye Reiıi ve Cephe Kıımaodaoıaıa bu-

dan haber· gitmeden ev • zurile sureti taarruz haltkında~i 
dar ediliıJor vel Anlurada noktai nazarı, hnrila üzerinde kısa 

tubit ediJmek Jiizımgelen bazı vıı- bir harp oyunu tarzında izah ettik 
ziyetler vardı. Henüz Heyeti Ve ten sonra cephe kumandanına, o 
kileyi taarruz emri verdiiicıden ta . gün vermi'J olduium emri tekrar 
mamen haberdar etmemiştim. ettim. Kumaııdaolar. faaliyete grç 

tiler. T darrozumuz, sevkulceyş ve 
Artılc onları resmen hoberdar ayni zaman:ia bir tabiye baskını ha 

etmek zamanı gelmişti. Aktettiği- !iade, icra olunacaktı. Sunun müm 
mi~ bir içtimada vaziyeti dahiliye· kün olabilmesi için tahşidat ve ter· 
yi ve askeriyeyi müzakere ve mü· tibatın gizli kalmaaına, :ehemmiyet 
na kaşa ettik ten sonra taarruz hu vermek lazımdı Bu sebeble bil-
susunda Heyeti Vekile ile mutabık cümle harekat gece icra edılacek 
kaldık. kıtaat gündüzleri köylerde ve ağa~ 

}ıhlar altında istirahat edeceklerdi. 
Taarruz mınhka9lnda yolların ısla 
hı ve saire gibi faaliyetlerle düş · 
maoın nazarı dikkatini celbetmemek 
için diğer bazı menabkta da ayni 
suretle sahte faaliyetlerde buluna. 
caktır. 

Diğer bir mesele de mühimdi. 
Muhalifler, ordunun tefessüh etti· 
ğ ndeo kıpırdayacap halde olm"· 
dıiından, böyle zulmet ve müphe· 
miyet içinde intizarın felakete mün 
cer olacağından ibaret propıgan· 
daları a, çok germi verı:;:ıişlerdi. 

Gerçi, Mecliste bu telakki cer• ya· 
nının yaplıiı akisler, zaten düş· 

manlarden çok gizlemek ,istedi(im 
harekat uo~tai oazarıodao faydalı 
idi. Fak::t bu menfi propaganda, 
en yakın ve en ıı:aoi zevat üzerin· 
de dahi ıuitesire başlamış, onlarda 
da tereddütler uyandırmıştı. Oa. 
ları da k aribeo yapacağım taarruz 
hakkında ve altı d' .. d d" ye ı gun e uş 

a.~~ kuva~i asliyesini mailOp ede. 
cejıme daır olan itimadım hususun 
dıı, t~nv~r ve tes~in etmeği lüzum 
lu gord~m, Buııu da yaptıktan 
sonra Ankarayı ;terkettiıxı, Erkinı · 
harbiyei Uınuoıiye uis; benden 
evvel cepheye i'.ıtmişti. 

Ben, bir kaç 
Cephege gün sonra har., 

hareket giz ket ettim. Hare 

li tutuluyor ketimi pek aıalı 
dut birkaç ı .. ttan o:ıaada bütün 
Ankaradan gizledim. Benim raybu 
bot edeceğimi bilenler; burada iaıl 
şim ribl davranacaklardı. Hatta 
benim, Çankayada, çaz ziyafeti 

24 ağustos 1922 d~ karargah 
!arımızı Akşebirden taarr•tz cephe 
ıi gerisind,,ki Şuhut kasabasına 
naklettirdik. 25 aaustos 1922 saba· 
hı da Şubattan muharebeyi idare 
ettiğimiz kocatepenin cenubu rar· 
bisinde çadırlı ordugaha naklettik. 
26 Ağustoş sabahı Kocatepede ha· 
zır bulunuyorduk. Sabah saat 5.30 
da topçu ateşimizle taarruz baş· 
)adı. ------
Başknmandan 
meydan mu· 

hurebesi 

Efendiler 26, 
27 ağustoı 
rünlerlnde ya 
ni ilk gün zar 
fında düşma· 

om Karahisarm cenubunda 50 ve 
şarkıoda lO 30 kilometre imtihadın 
da bulunan müstahkem cephelerini 
düşürdülr, Mal(lp olan düşman or· 
dusu kuvayı külliyesini 30 ağusto!& 
kadar aslıhanlar cıvarında ihata 
ettik. 30 ağuıtoıta icra ettiğimiz 
muharebe neticesinde (Buna Baş· 
kumondan muharebesi unvanı veril• 
miştir) düşman kovayi asliyeıioi im· 

(devamı üçüncüde) 

Zafer bayramını 
nasıl kutlayacağız? 
Bu sabah kahraman ı=Türk hava 

d t b .k d.I K kurumu ur u e n e 1 ece b&yannamesi --
Tören, Atatürk caddesi doğu· 
sundakl Cumhuriyet alanında 

yapllacak 

--
Aziz t1otandaşlarım; 
Barış, sükOn ve milli birli~ 

ülkesi Türkiye, bugün yirmioC1 

30 ağustosu kutlamaktadır. AC1 

içinde kıvraıan bir dünyanın or, 
tasında, milletlerin enaz üzüııtU 
ve sıkı ıtı çekeni olarak bayra~1 

mıza erişmek, büyük bıhtiyarhg1 

m1zdır. 

En büyüle zaferimizi canlı bir surette kutlamak için Adana d, 
günlerdenberi bazırlanmııtır. Beledi/e ve hususi müesuaeler 

tarafından şehrin belli başlı caddelerinde zafer takları kurulmuştar. 
Hazırlanan proğrama göre, Zsfer bayramı, kahraman orduyu teb 

rikle bıışlıyacaktır. Komutan, aslcerlik dairesi kararrihmda saat 8 den 
itibaren valinin, mebusların, her smıfa mensup subayların, memurların 
ve teşekküllerin tebrilderini kabul edecektir. 

insanların şuurunu kaybetııı~ 
yığınlar halinde biriblrlerinin iif 
tüne saldırmalara, bu yıl ıon b•· 
zıoa varmıştır. Türk milleti ~ 
vat•mı kötü ihtiraslardan ve k•' 
rarsızlıklara düşmek.ten büyük ~ 
ustalıkla korunmasını bilen ı•Y1 

milletlerden biridir. Hbkların• \~ 

Bugün yapılacalc törenin müteakip safhaları şudur: 

Cumhuriyet alanında j anıtioın ıol tarafında çephe şimale 
olmak ÜHre duracaklar. Orta ve 

1 - Merasim asfalt şose do· 
iuaondaki istasyona yakın cumhu· 
rivet alanıoda rapılacalthr. 

2 - Merasim K. Topçu Bin· 

başı Nuri Ôzaydın merasim heye· 

tiyle birlikte alanda merasim hazır· 
lıklanoı ve bütün birlik Cemiyet 
ve teşekküllerle halkın duruş yer 
lerioi ve şekilleriyle inzibat işlerini 
tertipliyece~ ve tertipleme işi saat 
9,15 de hitam bulmuş ve son şek· 
lini almış olacaktır. 

3 - Tam 9,30 da Komutan 
ve Vali birlikte merasim alanına 

tam anıta kı.rşı da Komutan, Vali 

ve dijer rüe1a ve memurin proto· 

kol sırasiyle tertipleneceklerdir: 

2 - Merasim K. nın dikkat 

koıi.utasiyle bando lstiklil marşını 
çalacak ve mar~ dinlendikten son· 

ra anıta çelenkler konacaktır. 

3 - Çelenk koıma merasimi. 

oi müteakip bando tarafıodan ça

lınacak Cumhuriyet marşı bütüo 

aaker ve halk tarafından birlikte 

şerefine dokunulmadıkça Türk~: 
yenin iyilik, fazilet; umran ve dil

0 zen yuvası olllfak kalacaiınd• ~ 
artık biç klmıenio tereddüdü YJ 
tur. Milli Şefin kudretli idar r 
ve şefkatli kanatları altında ~
yüzünün medeniyet ve tekamül (. 
suru olan milletimiz, harp afe 'r 
nin yıkıcılığını ve en zor şartl~C 
içinde çırpınarak ıı.azandığı • , 
ağudoı günlerile çok iyi ka"i:. 
dığı için bugün iztirap içinde b r 
lunım insanh(ın bir an evvel •.,. 
dıolığa kavuşmasını yüreldeo 1 

temektedir. . i· 
söylenerek mer11ime son verile-

gelecekler, bu sırada merasim K. cektir. 
nan komutaslyle merasim duruşu 

alınacak, bütün birlik ve teşekkül· 
ler K. tarafından vali ile birlikte 
teftiş edilecek "e Zafer bayramla
rı kutlanacaktır. Müteakiben yine 
merasim K. nm dikkııt domufasile 
Halltevi bandosu istiklal mar~mı 
çalacak bundan sonra 3117 K.dan 
kıdemsiz bir snbay lıtiklal zaferini 
canlandırıcı bir söylev söyliyecek 
müteakıben komutan da ayni mev · 
zu üzerinde bir hitabede buluna· 

ikinci dünya harbinin r~ıH,. 
mini takibederken, havada '-11ııı. 
vetli olmanın, milletlerin hay•J~· 
dakl derin tesirleri hepimizin lef 
katine çarpıyor. Kıtalar, englıı p' 
aşarak kuraklıktan çatlamış t:ıf 
raklar• inen yağmur gibi, 9•.1~o mış ordoların imdadına koşa bı 

caktır. 

Bundan sonra Hava kurumu 
namına da bir zat tarafındadan bir 
hitabede bulunulacak ve buradaki 
merasime nihayet verilecektir. 

Merasim geçiş gerinde 
1 - Meraıııim geçiş yeri yeni 

istasyonla H slkevi arasındaki asfalt 
ıosadır. Tribün Atatürk parkının 

kapısı yanında kurulmuştur. 

2 - Alandaki merasimi müte· 
akip komutan vali ile bir!;kte tri 
büne geleceklerdir. Bu esnada me· 
resim geçişine iştirak edecek birlik 
ve teşekküller de merasim K .• ta· 
rafından asfalt cadde üzerindeki 
merasim hazırh\ı; yerlerinde kısa 
bir zamanda tertiplenecektir. Halk 
tribün civarında kendilerine tahsis 
edilen yerlerini alacaklardır, 

3 - Merasim geçi~i sırası 

şöyledir; Bando, Aıkeri kıtalar. 
Okullardan mevcut olanlar, Malul 
i'a:r:iler, Türkkuşu, itfaiye, Beden 
terbiyesi, Demiryolu memurlara, 
Partiler, Spor, ve fençlik kulüple· 
ri ve diğer teşekküller, 

4 - Merasim kıtası reçlşi 
müteakip asfalt cadde - Abidin 
paşa caddeııi - Taşköprü yoliyle 
kışlalanna avdet edeceklerdir. Yal· 
nız merasim K. tarafından seçile· 
cek bir bölük bando ile birlikte 
merasim feçişinl müteakip Atatürk 
parkına gelecekler ve aoıta çelenk 
koyma merasimini ifa edecekler· 
dir· 

Atatilrk Parkında 
1 - Merasim reçişini nıütea· 

kip başta bando olduğu hılde me 
rasim bölüğ'ü parka gelerek anı · 
tın sat tarafında cephe cenuba 

olmak üıore safta durctcaklar, halk 

4 - Merasim gününün gecesi 

saat 21 de askerler tarafından ter· 
tiplenecek bir fener alayı Taşköp· 

rüde sivil teşekküllerin tertip ede. 
ceklerl fener alayınıda alarak hüku 

met konaiı - .aat kulesi - yeni 

istasyon caddesini takiben demir 

kökrü yoliyle kışlaya avdet edecek· 

lerdir. Sivil teşkilita mensup fener 

alayı vali konağı önünden reri dö 

nerek yeni otel Önünde alaya son 
vereceklerdir, -

lnönü gezgisi 
bugün açıhyor 
lttanbtıl 29 (Hu rnsi) - lnönü 

gezrisinin açılma töreni Pazar gü 
nü saat 12,30 da Zafer bayramın· 
dan sonra yapılacaktır. Vali ve 
Belediye Relıi Lütfi K•rdar 0 flin 

bir nutuk söyJiyerek gezginiıı açıl· 
masıodaki manayı belirtecektir. 
Gezgiye dikilecek olan Milli Ş•f'in 
askeri üniformasile at üstündeki 
heykelinin de Cümhuriyetin ilana· 
oın 20 İnci yıl dönümüne kadar 
hazarfaomasına çalışılmaktadır. 

ancak {uçıık) hr. ,I· 
30 ağustos' la havacılık b a' 

tasına girerken bu yılda gökle'cl· 

gerektiği kadar kuvvetli olu*il~ 
madığınuzı düşünerek ve rl'd' 
hava kurumuna nasıl yar~• ı· 
bulun11bileceğimizi araştıracai~•f 

Türk hava kurumu, milli ~~ 
naklarımıza dayanan bir hav•c'•§' 
endüstrisinin temelleri atılıSS 0~ 
yolunda bütün gayretlerini ,:ıJD 
!anmaktadır. Hava kuruaJ1\r• 
kamplarında, gölderimizin k11 ~~ 
mantarını yetiştiren havacı ç'' 
nesil üretmektedir. Bütün bil d'
hşmalar ancalc milli yardtç•~ 
hız ve kuvvet almaktadır. ri~ 
yılın dört milyonu aşan "0 ,.al 
karşısında, aziz milletimize kllcılı• 
şükranlarını sunarken (b•"' l 
haftamızda) da vatandaşlarıdl.ııı'' 
taze bir coşkunlukla göld~~~oı 
için yardıma koşacakları.:ı• 1 ol-' 
yor vtı yüce bayramın kutlıı 
sını diliyorum. 

"'Hava Kurumu B•f Türk 
Erzurum mebuv 
Şükrü Koçak 

ZAFER • ırl• 
5ıb z ıfer; hayat ve huzar getiren, esir ruhları 

kanadları ile uyandıran bir kudrettir. • fi' 

Zıfer, karanlık ve kn1vetll bir gece0 '
11 ırıı· 
oOJJ 

Onun J rıfı 
tipi 

det ve hayat vüklü sabahıdır . 

fecri • ~ 
ııı .. ~· devamlı parlak neticeler ise ebedi bir fÜneş halinde milletin 

şuna işaret olan ilk muvaffakiyetler 

lvazan: 
1 VEHBi 
~NÇ 

deratıoa hayat nuru serper. ııJll' 

Zafer, çalışkan ve kahraman millethırin hayat süsüdür. 9ir 'fa~ 
tin hayatı, tarih içinde yarattıiı zaferler nisbetinde sürekli olof· ı'' 

milletinin bukadar eski, canlı ve şerefli bir tarihe malik oluŞt1 11 ııı• 
bebi budur. ıe' ~ 

Zafer, süngüniin ucunda parlayan bir nurdur. Karanlık ülke k'f 
B .. ıuooıı . t 

nurla hayat bulur. a nur oyle bir tılısımdır ki her şeref yo tlefl 

ıını kolayca aç•r Vtı zafer sahiplerini ıstikbalin aydın c•00e 

"t" '1 6 ro urur. uf• 

Biz bugün bu tturla yıkaaıyoraz. Hu nurla hayat buluyor ı•f'1 
nurla düny4 yüzüne çtkıyorut. Bnndan sonra da, y<fr yüıünd• i"Jı 
arzulayanların kalplerinde yol ;österen bir aenbol ol•r•k kal•C• 

• 
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Ordular hedefinizi J Başvekilin tetkik IAlmanlarStelingrat 
Akdeniz ' seyahatleri önünde durduruldu 

- Bıiştaraf ı ikincide 

Harp tarihinin hayretle anlatacağı çetin 
............ ____________ l ________ .~---------------_. ................ a.. ..... __ 

ha ve esir ettik. Düşman ordosu 
b:tıkamandanlığını if t edPn ı~neral 
Trikopis te Ü•era meydanına dahil 
olda. Demek ki hsavvur ott'ğimiz 
neticei katiye beş gürde alınmış 

oldu. 
birharp sahası : Si v a s t o p o l 

................................................................................... _ ............. I .... 
-

YAZAN Siifll'ltopılu ku 
şatan istıhkam çem l 
berinin ne olduğu 1 
mı - gözle gör 

Necmeddin 

~ Sadak medikç" - ta3ar 
lama~ güçtür. Bunn gö•dükt"n 
S')nra anlatma'< için d" as\terlik 
tekrıiğ'ne t"Ö•e, guc umun yetnıe 
diki t.s f•iliita 2'İıiş'1'lek laz ımdır . 
Bu l-üçiilc y rı7. ı çnçeve,inde bir 
başıbo tlığun diyebilecrği peic kua 
olocalchr. Ç"lik ve b eton gibi 
day,nıklı maddeleri. en kudretli 
telcni'c bilgisi, hiç bir zahmet ve 
n:ıasraf esirgemeden bol bol, di'e 
d1ği gibi yoğurup . tabiatın en el
Y~rişli girinti çıkıntılarından da 
latif ade ederek şehrin dört tarafı 
ııa dizmiş. En modern vasıtalarla 
silahlanan bu kalelerin içine, ölüm 
den yılmaz, ö\medikçe ye!ini bırak 
ınaz askerler yığmış. Denıze bakan 
bGtün bataryalar da, o taraftan 
tehlike olmadığı için hop karadan 
relen düşmana çevrilmiş. Son yıl 
ltr içinde bu müdafaıı tertibatı 
•!•bildiğine arttırılmış. 

E,i olmadığı st>ylenen bu müs 
tabkern yerde, ö'mosioi bilen mü 
ddıterle şehri almaya azmetmiş 
ınuhacimler aruındaki savaş, biç 
şüphesiz, Şark cephesinin on kan 
lı, en kıya11ya boğuşması olmuş· 
hır, Bir şehir baştan başa yıkılmış, 
iki taraf on ağır kayıplara uğra· 
ınıştır. 

Alman ordusu bu kuvvetli is 
tibkim dizisini na1ıl deldi? 

Sivastopola giren. i~i Alman 
tGıneninin komutanları ıkı general, 
blrap şehre bakan iki tepe üzerin 
de ve haritadan bu çetin hareke 
ti uzuıı uzadıya anlattılar. Asker 
<>lınadığım için bunları pek iyi 
•nllmadığımı itiraf etmekle bera
ber, artık sadece harp tarihini il 
tilendlren bu strat~ji güdümünü 
~urada anlatmanın faydası olmadı 
tını da Hnıyorum. Kıaaca ve ka 
batlSlalc anladığım şudur: 

Geçen sonbaharda Sivastopo 
'" saldıran Almanlar, şehrin alın· 
llı•z olduğunu anlıyarak, boş yere 
kan dökmemek için reri çekilmiş 
lerdir. Kerç ve Sivaatopol araaıo 
ta böylece 11kı~ıp kalan Alman 
l\.trıın ordusunun geçen kış çok 
tehlikeli durumlar reçirdiği anlı\Şl 
lı.Yor, Bııuun içindir ki Kafkas ile 
rı hareketine başlamadan Önce Dil 

jlk vaziyette olan .sai cenahı sağ 
•nıllmak zorunda kalan Almanlar, 
Y•z relince hemen Kerç muharebe 
•i."e başlamışlardır. Kerç ve sonra 
Sıvaatopol zaferinin bütün sırrı, 
~lırıanların buralardaki istihkam· 
arı yıkabilecek yeni bir silah ha 
ltrlanıış olmalarıdır. ilk önce Kerç 
ttıııhnreLesinde açığa vurulan ve 
cinsi söylenmeyen bu yeni silib , 
llzaktan herşeyi kavurup eriten bir 
•teş makinesi, yahut patladığı za 
tılan etrafta hiçbir canlı nesne bı 
rakııııyan bir çeşit yeni bomba 
••nıL:ıuştı . Hıalbııki Si ·ıastopolu 
Y<>keden bu yeni silih sadece ye 
tı' 
F..1 bir toptur. 
b ilerindeki en iri çap toplarıo Rııs 
d~.t~~ ve çeliğini yıkmağa yetme 

1
&101 rören A l m a n 1 a r 

reni bir top yepmı~lardır. Ba top 
8'1n. cephede kendisini değil, ~a~at 
h erlınde propağanda nezaretıaın 
Çuausi bir salonunda filmini gördük 
d ·~ıoı - yilzümü kızdırıp yanım· 
'kılere sordaium halde - öğren· 

;.nı~diğim bu dev ölçüsündeki top 
~llhdiye kadar yapılmış, görülmüş 
b tıll~oılmış olanlardan çok daha 
b~Yuktür. Raylar üzerinde koskoca 
~·' fabrikayı andıran bu ateş ma· 
l>lrıeaini hl\rekete rotirmek için, to. 
y~tı Yanında karıncaya benzeyen 
t ılerce insan çalışıyor. Geçen harp 
çe Pariıi döven 42 lik toplardan 
b~k daha kuvvetli olduğu söylueo 
to toplar gizlice yapılmış, yollar 
ı, 0 eller, köpriller ona röre sailam 
4tırılarak rtzliee Kırıma retirilmiş 

~e Sivtstopol sırtlarının ark11ına 
Yerle ti 'l . • a rı mıştır. 

le Pılimde, vinçler. ":o asansörler 
itı kaldırılan obüılarıoın, yanındaki 
d •~nların birkaçı kadar büyilk ol
S~1C'1rıu farkedebildliim bu toplar 
d~Y•ıtopol istihkamlannı, gece gün 
ta z ardı arkaaı koıilmeyen sürekli 

YYlre hücumlarile birlikte altüst 
::~iştir. Bu istihkamla!' ve etrafla 
tır 0~1le ~ir bombardımanı uiramıs ,ve Sıvastopol ve civarı, bomba 
ıet~~ll~ ile ıürülmüş, alb üstüne 

ınıı, yanyana volkan ajıılarıD 

görül • 
ordusu 
ve feda · 

dan tarlaları andırıyor. Bu 
m'miş ateşe ka•şı Sovyet 
da görülmemiş bir ce9:m t 
karlıkla karşı koymu,tur. 

Ruslar, at ım sayısı biten oluz 
buçukluk ve her biri on altı ton 
ağırlığındaki istihkam toplarıoı , 
düşman ateşi altıııda bir gecede 
değiştirip yerlerine yenilerini taltı · 
yorlarmış, Bu c •hennem altında her 
şey b'tip öldüğü 7:ıman, kaleler 
üzerioc kadar gelen Alman kıtııla
rt yıkılmış, delik deşik olınu~. top· 
la1rı sutmoş istihkamlar altında tes 
Jim olmak j9teıniyen ve ekseriya 
kendilerile birlikte, düşmanı da di 
namitle havaya atan Rug askl'rleri 
le çarpışmak .zorunda kalmışlardır, 

• Sivastopol şehri haftalarca sü 
ren bu ateş altında, tam bir yan 
gıo yerine dönmüştür. Bir kısım 
t~sisatıoı, işe yarar binalarını biz· 
zat Rusların tahrip ettiği bu güzel 
şehir ve bütün Avrupa devletle 
rinin bütün donanmalarını içine 
alacak kadar büyük olan o eşsiz 
liman ve tenaoode ayak üstü kal-
mış bir tok bina göremedim. Ku. 
mandanın anlattığına göre bütün 
Sivastopolda, köşede, bucakta, yı· 
kılıp yanmamış, yahut yarı ziyana 
uğramış on bir bina kalm1ştır, 

Bütün Sivastopol, bir volkanın 
ve bir zelzelenin biç bir yanını 

esirgemediği büyük bir yangın arsa· 
sına benziyor. Bu barbde gördü· 
ğüm ve bende derin iz bırakan 
şehir manzaralarından biri, Fran· 
aada Rbin kıyuında, u zaman bü
tün ahalisi boşaltılmış olan Stras 
bıırr idi. Bütün evlerinin pancur. 
ları ve kapıları s1msıkı kapanmış, 
caddeleri bomboş kalmış olan bu 
büyUk cansız ve ıssız şehir sanki 
insansız deiil de, bütün halkı kas
katı bir uykuya dalmış hayatı bir 
an için donup taşlaşmış hissini ve 
riyor, yüreği ürpertiyordu. lsrafilin 
borusu çalınca bütün bir kalabalık 
sokaklara dolacakmış gibiydi. 

ikinci derin ürpertiyi Sivasto
polda duydum. Sivastopo', bende, 

. Pompei, Herkülanom ribi tarihin 
eski ve karanlık devirlerinde tabi. 
atın dehşetine uiramış, fakat bu
rüo, içinde, viraneler arasında, bu 
felU ete yabancı insanların dolaş . 
tıi'ı bir harabe Juyruıunu uyan· 
dırdı. Çünkü, barınacak bir çatısı 
kalmıyan bu yıkık ve yaoık şehir 
artığında, sınki taşlar altın.Ja geç• 
miş zamanı aramakla meşgul in 
sanlar vardır. Sivastopolda otuz, 
kırk bin Rus kalmıştır. Çoğa ka· 
dm, çocuk, !lakat yıtbut ihtiyar 
olan bu inHolar, bombaların uğ
rayamadığı mahzenler, kovuklar, 
inler içinde giiolerce kalmışlar, 
sonra yavaş yavaş, korkak ve çe
kioren adımlar, sapsarı benizlerle 
ışıia ve hllyata çıkmaya başla
mışlardır. Ölümü yakından görmüş 
gözlerinde burünkü yoksunlokları 
nı ve acılarını hiçe saydıran bir 
müsamaha ve tahammül kuvveti 
var. Yokolmayı dünden benimse 
dikleri için yarını düşünmez görü· 
oüyorlar. içlerinde şehri temizlemek 
yapı işlerinde çalışmak, askere 
hizmet etmek isteyenlere Alman 
ordusu yiyecek veriyor. fakat işit. 
tim ki, aç kalmak pahasına, • işgal 
kuvvetlerine yüz çevirmekte do· 
vam edenler de eksik değildir. 

Baştanbışa yıkık Sıvastopol, 
bugünkü herp silahlarının tahriba. 
tına acıklı bir Örnek olmaltla be· 
raber, modern harbin, katlanılma
sı gerok11n tabii bir neticesi hiHi
oi verdiii için insanda, her feli · 
ket karşısında duyulan yürek ozi
si üstünde bir hayret vo korku 
uyandırıyor. 

9 Sivastopol yolculuiu1 bir çok 
görüş ve ıezişlar arasında yeni Al 
man ordusunn, insan bakımındııo, 
yerinde ve yakından rörmok fır 
satını da verdi. «Yeni» diyorum, 
çünkü hemen itiraf edeyim ki bü· 
tün sahalarda olduğu gibi yeni Al· 
manyanın or~usu eı~iıi~?.en! daha 
doirusu oskıden edındııımıı «Al· 
man ordusu» fikrlodec büsbütün 
başkadır. «Yerinde> diyorum, zira, 
Almanya içindeki dolıışmamızda, 
yahut işgal altındaki Fransada bir 
çok seçme Alman y~kıek ıubayla · 
rile tanııtık, fakat Sıvastopol sey. 
httinde Alman ordusunu ve gene 
rallerlni ideta iş başında, henüz 
bitıniı bir harp sahasında, düşman 
r~niınetlerlnin yolları dol~urduğııa, 
kume küme sillh ve mermılere ba-
1&rak reçtiiimiz yerlerde gördüm 
YO onlarla konoıtum. Eod•m ve 

kıy~fetlerindt'kl dü2günlük ve te
miı.lik kdclar terbiye ve nezalıet · 

!eri, reniş kültü•leri yiilmık olan, 
bayır ve volrnşları koşor11k inip 
çıka rken en ırencimizi geri ie bı-

raka en'<: derecede ince bed,nli, 
lft'DÇ generallere karşı lıirm~t ve 

takdir hissi duyduaı G•rok Sivu. 

topolda, g•nok kırımıa başlc a şehir· 
leı İtloe yahut Ukravnada tayyare 
ile, gö~ten inen tanrı mis afırleri 
gibi, 1.oraki ioişle ansızın ıreceleyip 
yei.11ek ye-Jiğimiz, yattığımız f'r 

ücra karargiihlarda hrr şeyi temiz 
ve rahat, h!ır şeyi b oldu. Alman 
ordusunu subaylar.ııı ve erlerin! 

hep öyle nezakestli, sıhhatli, iyi yer 

iyi içer gördük. Harbin yeni bittiği 

bn sahalarda bezgin, cılız in!aolara 
ratlamadım dersem mübaliia et
memiş olurum. 

Sivastopol belli ki Alman or· 

dusuna çok pahalıya malolmuş, bu 

harbin en çetin bir başarısıdır. Bu 

«alınmaz» şehirde, birbirinin can 

düşmanı iki ırk, Cermenllk ve Slav. 

lık, yıllarca süren harp hazırlığının, 

bilgi ve tekniğin, maddenin, insan 
cesaret ve foragatioin en büyük 

imtihanını vermişlerdir. Arada, mu· 
azzam Alman harp makinesi, Al
man harp tekniği, Alman feda kir· 

lığı, Sovyetlorin ölümü biç sayan 

vatanseverliği, bir karış topraiı 

bin kişinin can ile ödeyen Ros f e. 
dakirlıgile karşılaşmıştır. Sivasto 
pol, bu harbin kanlı tarihinde, Al. 

manların silah ve taarruz kııdreti 

kadar Sovyetlerin kahramanca mü. 
daf aa knvvetine en hazin Örnek 
kalacaktır. 

SovyetlPrin kıyasıya fedakar

lıkları hakkında bizzat Almanlar. 
eski masalla•ı andıran vakalar an· 

!attılar. B•ınlardan birini tekrar!a
mak isterim . 

( Akıam'dan ) 

31 Ağustos 19"2 gürıü ordu· 
l.ırımız kuvayı aıliresıle İzmir isti
kameti uma'lliyoıirıde bar,.ket eder. 
keo, aksamı 5airesile do düşmanın 
Eskişehir ve şim:1linde ~ulıınıın kuv 
vetlerini mağlı1p et ttf'k üzere, ba
rekt.t eJiyorlardı. 

E feııdıler, B ·ış~umaodan Ma
harebesioin neticesine ka· 

dar her gü ı büyült müvaffalnyet· 
lerJe inkışaf eden taıırrozumuzu 

tebliii resmilerde gayet ehemmi· 
yetsiz hn· k lttan ibaret röıteri-

ı yorduk. M ~ksadımıı, vaziyeti müm· 
kün olduğu kadar cihandan gizle. 
mokti. çüokü düşman ordusunu ta· 
mamen imha edeceğimizden emin 
idik. Bunu anlayıp, düşman ordu
sunu f ola ketten kurtarmak isti ye· 
ceklerin yeni teşebbüalerine mey· 
dan vermemeii münasip :rörmü~· 
tük. Filhakika, bizim hareketimizi 
hissettikleri uman ve taarruzumuzu 
müteakip müracaatlar vaki olmuş
tur. Meseli taarruz etmekte bulun
dui'umuz aıra icra Vekilleri Reisi 
olan Rauf Beyden, mütareke hak. 
kında lstanbuldao iş'ar vukubı.ıl
duiuna dair 4 EylOI 1922 tarihli 
bir telgraf almıştım. 

Bizzat bana verilen bir telsiz 
telgrafta da lzmirdekl itilaf Dev· 
letleri lc:oosoloslarıoa benimle mü· 
zakeratta bulunmak selihiyetioi 
verdiklerinden, hanri gün ve ne· 
rede mülakat e debileceiim soru· 
luyordu. Buna verdiiim cevapta 
da, 9 Eylıll 1922 de Nıf'tel "IDüla
kat edobilecei'imizi bildirmiştim. 
Filhakika ded ğim rüode ben Nif
te bulundum. Fakat mülakat isti
yenler orada değildi. Çünkü ordu· 
larımız lzmlr rıhtııcmda ilk verdj. 
ğim hedt fe, Akdenize vasıl olmuş 
bulunuyorlardı. 

Muhterem Efendiler, Afyon 
Karahisar-Damlupıcar meydan mu· 
harebesi ve ondan aoora düşman 
ordusunu kaınilen imha veya esir 
eden ve balc:iyetüuüyofanu Akde· 

P ear l Harbour baskınından sonra Hollivut seferber edilmiş, bu
rada mühim müdafaa tedbirleri alınmıştı. Japon denizaltılarının 

ve hava kuvvetlerinin Amerika sahillerinde rö: ülmosi üzerine tedbirler 
arttırılmaktadır . Bu suretle sinema şehri yavaş yava~ bir ordugah halini 
alıyor. 

1914 harbi lıaıladığı zaman H()llivut küçük bir şehirdi. Cepheler buraya 
çok uzaktı. Bunun için muburebe pek hissedilmemişti. Şimdi iş değişmiş· 

tir. Arada geniş bir O'yınus bıılunmasına raimerı Holhvot cepheye pek 

yakındır . Uzun ıneıızilli tayyareler, tayyare feınilerlnden uçacak bombar 
dıman tayyareleri her dakika ıioaına şehrine varabilir. Bu sebtple müda· 
faa ht ilirleri alınması lüzumlu gö rülınüştür. 

icabında sinema şehrini boşaltmak için feşkilit yapılmıştır. 
Bu teşkilitm başında albay rütbesile taoıomıi artiat Lewis Stone 

Gene tanınmış sinema artislerindeo Don Ameche'le Robert Yurg ken
disinin mua vinidirlor. 

Bııolar aynı zamand' şehrin müdafaası için de rol almışlardır, Genç 
artislerden James Stewart <la tejmen olarak H >llivutta iş görüyor. 

A mflrika harbe girmezden evvel Kay Francis, Rosaliod Ru19el, 
Rossal Sally Eılers ve diğer bir çok yıldızlar Kızılbaça yazıl• 

mışlar ha•ta bakıcı derııi almağa başlamışlardır. Bunlar şimdi diplomaİa· 
larını nlmı~lardır. 

Yıldızlardan bir kısmı da pasif korunma menfaatine pul satıyorlar, 
Bunların başıada Binr Crosby geılir. Bıı artist dört çocuğ'uyle blrlikto 
durmadan çalışmaktadır. Geçen harpte Mary Pıc kfort Douilas ve Ş ırlo 
müdafaa banoları satmak için uiraş:nışlar ve çok iyi netceler elde 
etmişlerdi. 

Artislerden film müdürlerinden bir kısmı da uzaklara gitmişlerdir. 
Me•ela Joan Benett ve Hedy L~morr'io eski kocaları rene Markey şim• 
di Panama kanalında bir topçu bataryasına kumanda ediyor. Joan ve Hody 
şimdi eski kocalarına hediyeler gönderiyor. 

Tanınmış Önprömyelerden Robert Mootgomery Amerika harbe girmez · 
denevvel sröaüllü yazılmış, deniz tetmeni rütbesiyle Amerikanın 

Londra elçiliğine gönderilmişti. Pearl Harboar baskını oldoiu gün artist 
izinle Amerikada, çiftliğinde bulunuyordu. Baskın üzerine derhal faal 
vazife istemiş, harbin devam ettiii müddetçe sinema ile allkaaını kes· 
m~~~ . 

Genç Douglas da deniı teimenidlr, Bir kaç ay evvel vaz'le ile Is· 
landa adasına gitmiştir. Şimdi nerede bulunduju belli deiildir. Karıaı 
Mary Lee Kı:ıdhaca basta bakıcı yaıılmııtır, 

- Baştaraf ı birioclde -

ve neşe ile başarılabil~ceilni söv 
lomiş1 gördü~leri g •yret ve intizam 
dıın dolayı memnunluklarını bildir 
mişlerdir. 

Buradan ayrılan Başvekilimiz 
Sdçuk eserlerinden Ş•hiye med. 
resesesiyle Gölt medreseyi ve mij. 
teakibe:ı de öğretmen ve sa• at 
okullarını ve halı dokuma evirı İ 

gezdikten sonra aı~ui kışla ile 
hastaneyi ıörmüşlerdir. 

Askeri kışlayı zivareti esna 
sıoda muhtelıf birlılder tarafından 
sela nlanan Başvekile karavana nü 

munesi sunulmuş ve çok lozutli 
buldukları asker yemeğini yiyerek 

komutan v e erat" hitaben: c.Kardtş 

lik türlü türlü olur, ben karavana 

oızı yemekle bugünden itibaren s! 
ziole karav.rna kardeşi de oldum. ,, 
demişlt'rdir. 

Eratın gürliyen ''sağo 1 11 St?!I· 

leri arasıoda rarnizondan ayrılan 

Başv6kilimiz askeri hastaneye gi. 

derek hastaları ziyaretle hatırları 

oı sormuşlar ve hastane hekimle
riyle gorüşerek memnunluklarını 

bildirmişlerdir. 

Saat 20.30 da Sivas C. H. P. 

Reisi tarafından Halkovinde şeref

lerine verilen ziyafette bulunmuş. 

lardır. 

nlze, Marmataya döken harekatı

mızı izah ve tavsif için söz söyle

mekten kendimi müsta(ni addede

rim. 
Hor ıafhasllo düşünülmüş, ih· 

zar, idare ve zaferle intaç oeilmlş 

olan bu harekat, Türk Ordusunun 

Türk zabitan ve kumanda heyeti

nin, yüksek kudret ve kahraman• 

lığını tarihte bir daha tesbit eden 

muazzam bir eserdir. 

Bu eser, Türk milletinin hür

riyet ve istiklil fikrinin layemut 

ibideıidir. Bu eseri vücuda getiren 

bir milletin evlidı, bir ordunoo 

Başkumandaoı olduiumdao, ilele

bet mes'ut ve bahtiyarım. 

- Baştarafı birincide -

şile pi hasara uğrat ılmıştır. K •lug'a 
nıo c~nup b.ıtıaınıia rüşrııan b'wa 
kuvveti ·ri hiru ııyesin<ie ~\hült zırh· 
lı ve piyade ku"v~t eriy'e hücuma 
kalıcmıştır. Hicıırnlar çok mük m• 
mel işbirliği yapan ordu ve bava 
toş•ill ·r• mız tarafından ç ·•in mu
harebelerden sonra püs ~ürtülıoÜŞ· 
tür, Ruslar mevzileritDizı yardıkla 

rı her yerde kanlı koyıp1a r vtroi 
rilerok feri sürülmüştür. 

Bu muh.creoelerde 9 u bir zırh 
lı tüın"ln kesiıniode olmak ü&ere 
11 düş -oan tanu tahrip edılmiştır. 

Rjev kesiminde Rusların bü ,ük 
kuvvetleri., yaptıkları yeni bücü o 
tar bomba ve Ş uka uçaklarının 
dostekleJiii Alman kıt.1lar1 tara• 
fından muvaftc1kiyet.izl•ğt uğratıl 
mqtır. Lıdoıa gölunüu cenubunda 
düşmanın yeı.i yarma teşebbüsleri 
durdurulmuştur. 

Fınlaodiya körfezinde bomba 
uçaklarımız bit adadaki bava üssü 

ııe hücum etmiştir. · 

Şimal Af rikada ve Malta ü:r:e 
rinde hava muharebelerinde 3 lngi 

liz ncağı düşürülmüştür. Bizim lca 

yıbımız yoktur. 

Alman hava teşkilleri gece 

lskenderiyenin cennbundaki hava 

meydanlarına hücum etmiş ve bu 

meydanlara büyük çapta bombalar 

atmıştır. Meydanlarda ve yerdeki 
uçaklar arasında reniş yangınlar 

çıkmıştır. 

Akdenizde düşman bava kov· 
vetlerinin bir remi kaf ılemize 
yaptığı mükerrer hücumlar esna
sında 27 loriliz bomba uçağından 
7 si düş:jrülmüştür. Kafilemiz za. 
raraız olaflk ridocoği limana var. 

mıştır. 28 Aiuıtoıta Almao koyu• 

oa hücum eden lariliz uçaklarau

dan ikisi bava muherebeleriode 
düşürülmüştür. 

Batıda işgal altındaki arazi 
üzerinde uçuş teşebbüsleri yapan 
beş lngiliz uçaiı aynı akibete 
uğratılmıştır. 

Dün rece logiliz bava teşkil-
lıri conop ve cenup batı üzerinde 
iz'aç uçuşluı yapnu,tır. 

Sinema yıldızlıırından çoğu yatlarını, otomobillerini hüUmotln emri• 
ne vermişlerdir. Yatlar sahilde karakol gemisi olarak kullanılıyorlar. 

H olliv~t, cepheye yakın. bir şeh'.r halini olmakla beraber, burada f im 
çovırmete devam odılmektedır. Yalnız f ılmlerdon hemen bepıinin 

mevzuu muharebedir. Laurel ve Hardy bile asker hayatına dair fılmler 
çeviriyorlar. 

Diier taraftan Hollivuttta evlenıueler1 boşanmalar da e~kisi g'pi 
çoktur. Son zamanlarda meşhur yıldız Rosalind Rauel, Fred Briuon'Ja 
evlenmiştir. İkisi de pek mesut görünmektedir. Mamafıh F red yakında 
askere gidecektir, Rosalind de hasta bakıcı yazılacaktır. 

Bütüo muharebe fÜrültülerioe ra(men H..>Uivutta değiş'lliyen birşey 
vardır ki, oda şehrin neşeli çehresidir. 

• 
Af rikada aslan avı 

Afrika'om garbında, Sudan'ıo cenobunda N:jerya Fransız mlistem• 
• lekelerinde ıon zamaolarda aslanlar çojalmış, bir felaket halini 

almağa başlamıştır. Aslanlar bilt,asaa koyun sürülerine musallat oluyor• 
lar. Y apılao he!ıı ba göre, aslanlar iki günde bir koyunu parçalamakta• 
dır. Sızan koyunu bırakarak ineie yahut deveye aaldırıyor, f asanlara 

pek taarruz etmekle beraber çobanları parçaladığı da vakidir. 

Msballi hültOınet bu bale nihayet vermek için büyük bir aslan llvi 
tertip etmiştir. Bir lcaç gün içinde 27 aslan öldürülmüştür, Bu 27 asl&1 
nın öldürülmesi ıeoede beş bin koyunun kurtarılmaaı demektir. 

• 
Boynuzları törpülenen boğa 
I• 1 Yelence (VaHhs) şehrinde Matclal L alaoda adınd bl' spanya nın . . . • . ıı r 

b • areşçısı geçen hı.ofta ıki ~ZflD boga ıle güreşeçe'-t' L 
ogıı g • ~ ı. a-

landa, boğaların kendis!ne zarar ver~elerınd0en korkarak dostuna buhla• 
rın sivri boynuzlarını tmpülembslol rıca C!tmış, arkadafı da bu ricayı e~ 

. t'. y 
rlne retirmıı ır 

Fakat tımam filreş başlayaciiı 11rada hile meydaoa Çıkmıştır. Velonce 
valiıi işe el koymuş, Lalandayı 10 bio ı güreş idaresioi 50 bin peçete 
ödemeie mahkOm etmİJtir. 
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30 Ağu~t J S Z1fer Bayramı Mü nasebetile 

Ya lık Sinemada 
Bu Akşamdan İtibaren 

Fevkalade Bir Proğram 
- 1 -

Geçe o sene Knrılı Bnlıılaykn \ e Dango Pis ta gibi iki emsalsiz filmini 
Gördüğünüz Macar Sinemacılığının en !On me1dana getirdiği bir 

Hayat Faciası, Düşkün Kadınların, Barların, içki ve Kumarm 
insanlar fö:erindeki tahri bkir tesirini ibret 

Alınacak sahnelerle canlırndıran 

ı-1 Büyük Bir Dram ı-, 

~ı SEFAHAT KURBANI - ~ . 
-2-

GARY COOPER - Paullette Goddard - MADELIEN CARROL 

Gibi Meşhur Artistler tarafın yara tılan dahi rt iisör 

C ECIL'E B. DEMILLE ' in en Son Hariltası 

Zafer Ordusu 
, Türkç~ Sö7 l ü 

Kahramanlıklar Destanı 

Dikkat : Proğram uzun olduğundan suare 
tam 9 da başlar 

PEK YAKINDA : 

..-.--------------------------·---------------------~ 

1 Çukurova Gişesi 1 
Sayın Çukurovalıların 30 Ağustos Zafer 

Bayramını candan kutlular. 

As/ alt: Dörtyol ağzı 
Necip Özgazğan .._ ___________________________ , _____________________ _ 

........................................... ~ ---
Saraç Latif Adaoğulları 

Bilumum Saraciya ve futbol topları 
Sipariş üzerine Avrupa köselesinden Alman 

ve İspanyol eyerleri yapılır 
Her nevi yeni bavullar bulunur. Esk i bavullar tamir td ı lir. 

ADRES: Adan Asfaltyol ı,ık MaAazası 
yanında No. 67 2410 -------1 Doğum ve kadın 
Ha tahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamıştır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu karşısında No. 2351 

............................................................... ------ -ASRİ Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
Neşe, zevk ve eğlence pToğramı 

Annsothern - Levayres Maureen O' Sullivan 
Tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

ÇAPKIN K/2 
Eğlenceli ve hissi sahnelerle dolu nefis bir film. 

ilaveten : Renkli MIK i M Av s --____ D_O_K_T_O __ R---...ıııl 

Kemal Satır j 
Kızılay civarında Müslüm apartımanındakı muage· 

1 nehımesi!"de he,. gün hastalarını kabule başlamıştır. 

tmtiyaz Sahibi : CAViT ORAL 1 
Uı Nı1rl1at Müdlirliı Avuk t 

Rifat Y AVEROCLU 

Baıtldıtı yer: BUGON V.ıtlauı 

BUGÜN 

tarsus satınalma komisyonu 
baskanllğından 

Tarsus birlikleri hayvanatı için kapalı zarf usulü ile se
kiz yüz ton saman alınacaktır. Düven samanının beher kilo
suna tahmin edilen fiyat 7 ve makine samanına beŞ kuruş· 
tur. Şartnameleri Ankara ve İstanbul levazım imirlikleri · ile 
Tarsus satınalma komisyonunda görülebilir. isteklilerin OjO 

7 ,S muvakkat ve teminat ve kanunen gerekli vesaiki mub· 
tevi teklif zarflarını ihale tarihi olan 7 Eylul 1942 Pazartesi 
gününe kadar makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ihale 
7 Eylul 942 Pazartesi günü saat 14 de Tarsus satınalma ko
misyonunda yapılacaklar. Samanlar dört yüzer tonluk iki 
parti halinde ihale edilebifü . 

2387 14 19·25-30 

Açık eksiltme ilanı 
Osmaniye belediyesinden: 

Osmaniye istasyon binasının önünden başlamak üzere 
kasaba istikametinde (200) metre uzunluğundaki yol kısmımn 
parke ve kaldırım olarak inşası ve beton bordür işleri (8373) 
lira (69) kuruş keşif tutan olup 7- 9-94'l pazartesi günü 
saat onbir buçukta ihale edilecektir. Keşifnameyi görmek 
istiyenler her gün belediyemiz yazı işleri bürosuna müraca• · 
atlan. isteklilerin ihaleden sekiz gün önce Nafia Müdürlüğü
ne müracaatla müteahhitlik vesikası almalara ve ihale gü· 
nünde muvakkat teminat ve vesaiki ile Osmaniye belediye 
salonunda hazır bulunması ilin olunur. 241 S 

20-25-30-4 

Adana AS. Satınalma 
komisyonundan 

Milttarı Muhammen B. ilk teminatı lbale T. lbale saatı 
Cinsi Kilo Lita Kr. Lira Kr. 

Yeşil Mercimek 8000 3200 00 240 00 4}9/942 10/30 
Koru Bakll\ 8000 2400 00 180 00 4/9/942 10/30 
Kuru Fuulya 8000• 2400 00 180 00 4/9/942 10/30 
Nohot 8000 2800 00 210 00 4/9/942 10/30 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı dört kalem iışe maddeal açık 
eltsiltme ile satıo alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesi her ıün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin belli ıüa ve saatte teminatları ile birlikte Ada

na askerlik dairesiadeki satınalma kamisyonuna müracaatları ilin olunur 
2408 19.25-30·2 

Devlet Demiryollan Adana 6. ncı isletme 
Arttırma Eksiltme komisyonu Reisliğinden: 
Muh:ımmen bedeli 7500 !ira o'an 250 ton sönmemiş ki

reç şartname3İ veçlıile 8 9/942 Salı günü saat 16 da kapalı 
zarf uıulilc Adanada 6. ncı hletme müdürlüğü binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 562.50 liralık muvakkat temi· 
nat akçaları , Ticaret odası vesikaları , kanuni ikametgah vesi-

30 Ağustos 1942 

1!119 ................................. _ ........ --........... .... 

DOKTOR 
iiYtr<SJlYrlt S©y~ır 

H"gün Hastalarını HükOmet Civarı istikamet E'.cıane<ıi kıu şmnda 

çılunaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları faltirlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

< 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat l 1 den 19 a kadar 

Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 
muayene hım ·sinde kabul eder. --

ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalaTını 
kabule başlamıştır. 

Ademi iktidar ve BelgevşekliQine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile setıllr Her eczanede bulunur 

S. ve I. Muar1enet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
Posta Kutusu ıos 

T. iŞ BANKASI 
Küç@.ik tasarruf hesapları 

-

~ 

! Şubat, 

t94~ iKRAMiYE PlANI 
KEŞIDELERı 

4Magu,.3Aiudos,2lkinciteırin ta,.ihle,.inde qapılıt· 
1942 iKRAMiYELERi __..-1 

l Adet 
3 " 

2000 
1000 

Liralı~ 

.. 
2000. -
3000. -

Lira 

" 
2 " 750 " - 1500. - ,, 

kaları ve nüfus cüzdanlarile tekliflerini ayni gün tksiltme 
saatından bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri lazım- 1 
dır. 

Kireçler Pozantı, Yenice, Mersin, Adana, Osmaniye, Is· 
kenderon ve aralarındaki istasyonlardan birinde Vagonda 
teslim edilecektir. 

3 ,, 500 ,, - 1500 - ti I• 

1 o " 250 " - 2500. - .. 
'40 " 100 " 4000. - " 
50 " 50 ,, 2500. - " 1 

200 ,, 25 " - 5000. - ,. 
200 " 10 " - 2000. - "./ 

Şartnamder komisyona müracaatla bedelsiz olarak verilir. 
2422 22-26 30 .5 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
1- l ıkmektepl"r için (8000) kilo kırılmış sobalık odun 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Odunun muhammen bedeli (400) liradır. Muvakkat 

teminata (30) liradır. 
3- ihalesi 3/9/942 perşembe günü saat 10 da Encüme• 

nimizde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ayni gün ve saatta teminat makbuzlarile 

birlikde encümenimize, şartnameyi görmek isteyenler her gün 
Maarif dairesine müracaatları ilan olunur. 

2400 18 22-ı6-30 

SümBrbank Adana satınalma Bürosu 
Kütlü, Koza ve Pamuk 

mübayaatına başlamıştır 
Yeni fiyatlar tesbit oluncaya kadar eski fiatlarla muba

yaata dt:vam edilecek ve bilahare zuhur edecek farklar çift. 
çilerimize derhal verilecaktir. Keyfiyet sayın çiftçilerimize 
ilin olunur. 2424 25-26-27-28-29-30 

ilin 
Adana belediye Riyasetinden: 

1- Bilumum dükkanlarla, Tüccari ve Sınai müesseselerin 
kapalarına asılan Levha ve sipere ait 942 senesi tahakkuk 
resmini gösterir tahakkuk müfredat Cetvelleri belediye dii
reıi tahakkuk memurluğunun kapısına asılmıştır. Levha, siper 
resmi kiracılardan alınır. 

2- Bu cetveller 25·8-942 tarihinde asılarak 4·9-942 tari· 
hinde kaldırılacaktır. 

Bu resim Eylulun soııu olmak üzere bir taksitte verilecek
tir. itirazı olanların on gün içinde belediye riyasetine istıda 
ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

2427 27-30-3 

TUrklye ı, Bankaeına para yat1rmakla y•I· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almı, olmaz, •Y"' 
zarn•n~a talllnlzl d• d•n•,,•• olurs~uz. a_;;, 
-
Kiraya verile

cek bahçe 
Şinasi F al:ırikası isınile anı 

lan Çırçır Fabrikuınırı içerisi ıı de 
kırk dönümlü~ bir bıhçe icara 
verilecektir. Bahçtıoin bir de • 
motö rü VJ rdır. Talip olanların 
Fabrika müdüriyetine müraca 
atlar. 

Deniz Harp Okulu 
ve Lisesi Komu· 

tanhğından 

1 - Deniz Liıesi ve Dtniz 
Gedikli orta okulunun k~yit ve 
kabul müddeti 10 Eylüle kadar 
uzatılmıştır . isteklilerin M-raind6· 
ki Oltul kayit .ve kabul komisyo 
nuna müracaatlan. 

2 - Her iki okuran giril# sı· 

nıvlanna 15 E'.ylül Salı rünü baş· 
lan acalctır. 

satıllk fotoğraf 

makinesi 
Markası: Zeis ikon. Ebadı; 

6,5-9, Obiektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanşörü, ıebpaaı, 8 

adet şaseıi ve bir çantası vardır. 
Görmek lstlyenler razetemiz 

muhasebecisiae 

dir. 

müracaat etmeli-

Adana cif tci 
' ' 

Birliğinden 
Bu sene biı'umuaı Batöz jşll'' 

tenlerin (ıerelt batöz sahipleriııitl 
ve ırerekn birlikden veaair yer· 

• • j!' 

lerdt'n kira l1mış olanlıırın) oıak•11 

1 ·ı · f d k · 01' erı e a.ev11m zar ı n a çe ın•Ş 

dukları muht ~ l · f h ıbubatın o>İ~tı 
tıi' 

rını 3 Eylül sabahına kadar 

beyanoarne ile ziraat müdürlGiare 

bildirmeleri lüznınu ehemıı>İfetle 
ilaa olunur, 

No. 2436 

C •• 1. P. Mestart· 
zadı Ocağı Reifli' 

. ğinden 
ııl 

3/9/942 Perşenıbe rüoü ~-
1
• 

15 de ocağımızın kongresi >'11~fı 
lacağın<lan sayın üyeleri 1 ttşr• 
reca eılu o ur. No. 24S1 

Adana halke"irt' 
den . .,,ı 

• CI I 
Büyük zaferimizin 20 111 

1
94z 

dönümü onuruna 30/ Aj'ust0
' f.••i 

Pazar güaü saat (20,30) da ıri1 
. d l .. ene g mız o yap1 acak olan tor 

serbe1tt'r. ilin olunur. ' 
No. 2438 
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