
30Ağustos 
Zaferi 

---*·---
Asil Tiirfı milletinin 
i.stifılalini ıııırtarmq, 
ona tarilllne layıfı bir 
i.stllıbalin teminatını 
"ermi~tir •• 

HAKKI OCAKOCLU 

Bugün 30 ağustos zaferinin yirminci 
yıldönümünü kntlıyoruz. Türk milleti, 
tarihine ve dünya tarihine bir çok za· 
fer destanları y11Ldırmış!ır. Milletimizin 
yaradılJJŞında mevcut bulunan kahra· 
manlık hasleti ona daima zaferi yoldaş 
yamJJŞtır. 

Ellerinde medeniyet meşaleleri taşı
yan Türk siivarileri kendilerine dünya
yı dar buldukları giinler yıL'j&mışlardır. 
Fakat bu akınların ve bu zaferlerin hiç 
birisi 30 ağustos kadar manalı ve neti
celeri bu ölçiide verimli olamamıştır .. 
Dumlupınar meydan muhar~besi. dü~

)·anın en biiyiik ve en asil bır milleti· 
nin istiklalini kurtarmış ve ona tarihine 
layık bir istikbalm teminatını \•ermiştir. 

Bugünün ehemmiyetini kavramak 
için yirmi sene evveline gözlerimizi çe
virmek kafi gelir. . 

Türk vatanı yer yer düşman işgallerı 
altına alınmıştı. 

Bütün bir dünya husumeti Türk is· 
tikLiline çevrilıniş, ona karşı cephe al
mıştı. Asırların yıprattığı sanılan Türk 
milleti 1914 harbinin inhldamları ara
ınnda çökmüş farzediliyor ve bu asil 
millet tarihin malı kılınmak isteniyor
du. 

Bilinemiyen ve kavrananuyan bir sı
kıntısı vardr. 

O da Türk milletinin lstikWine doku
nolamıyacağı ve Tilrk milletinin yok 
edilemiyeceii idi. 

Zafer sarhoşla.n bu hakikate gözleri
ni yununuşlardı. 

Bir avuç ihtillllcının başına geçen 
Tiirk milletinin büyük evlidı Atatürk, 
bu hakikati dünyaya aolatınak istedi ve 
anlattı. Yer yer alevlenen milli ibtilil, 
milletlıniıin hayatiyet kudretine misal
ler vermek yoluna girdi. İn<lniinde mil
letin maldls talli yenildi. Sakaryada 
düsmanm yüzü geriye çevrildi. 

26 a!ustos sa babı Afyonda başlıyan 
büyiik taarruz 3C a!ustos başkuman
Clanlık meydan muharebesiylP nihai za
ferine ulaşh. Bunda •Müstevliler vata
nın harim ismetinde boğııldular .. • 

30 ağustos zaferi, bize yalnız siyasi 
istiklalimizi kazandıran askeri bir mu
vaffakıyet hududu içinde de kalınadı .. 
Onu büylik bir inkılap hamlesi takip 

ra 1 tlu Olsun .•• 
r 3Ô A #;nstos j 
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Türk bava kurumunun beyannamesi 

T ardını vazllesl• 
nl nnutınayınız 

, 

Yaşamalı l~ln ha.,alard a """"etli olmalı lazım.. 

inhisar işçilerinin 
ücretleri yeniden 

arttırılıyor 

* lıtanbul, 29 (Yeni Aoır) - inhisar
lar vekil.J ,.hrimlze gelmiıtlr. Bir kaç 
ııün kalıp tetkiklerde bulunacaktır. 

1 Başvekilimizin seyahatı 

Stvasta tetkik· 
lerde bulundular 

* 
Kışlayı ziyaret ve 
kahraman erleri

mize iltifat ettiler 
-*

B~l)efıllin c:er atelye-
sinde bir sözü : uBiiyiifı 

işler anc:arı böyle 
neşe "e gayretle 
başarılabilir» 

~ivas, 29 (AA) - Doğu vi!iyeıle
rlnde bir tetkik oeyahatino çıkml§ olan 
Sayın Baıvekil Şükrü Saraçoğlu beraber
lerinde orırenert.I K&.zım Orbay olduiu 
halde buraya gelmlf, vali, parti müfetti
şi, parti ve vilayet erkB.nı, askeri ve miil
kiki erkin ve kalabalık biı- halk kütlesi 
tarafından karılıanmıştır. istasyonda 
bir askeri lata sel&m resmini yapmıftır. 

MUHTELiF' ZIY ARETI..E.R 
Baıvekil, vilayet, komutanlık, parti 

ve belediye dairelerini ziyaTettcn ıonra 
Sivao e•kek lisesine giderek Atatürk 

(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) Başvekilimiz B. ,Şükrü Sa~oğlu 

Iı~gilizlere göre Rusya harbi 

aziyetı ıç te f e
na görmiyorlar 

Londra, 29 (A.A) - Rua cephealn
do mühim bir ink.!p.f görülıneğo bllJ)a
mııtır. Hareketlerin umumt .. yr1 ceA

ret verici mahiyettedir. Y apılma.kta olan 
bllyllk muharebderln neıiceol hakkında 
hemen hükümlerde bulunmak mevslm
ııiz olur. Bununla beraber bugüne kadar 
elde edilen neticelerle hareketlerin ıeyri
ne tesir edecek hadiaeler üzerinde tah
minlerde bulunmak milmkündür. 

ticeııinde Voronej ile Rostof arasında 
800 kilometrelik bir cephede Ruslar 
Don nehri gerisine atılmışlardır. Fakat 
Rua ordula~ çetin. bi~ mukavemet göe
tererek gerıye çekılmı,lerdir. Almanlar 
cepheye gönderdikleri taze ihtiyat lı:uv
vet1eri miktarını günden güne arttırmıt
lardıt. 

ALMAN ESAS HEDEFi 

eyledi. --------------
Çökmüş bir imparatorluğun enkazın

dan yepyeni bir Türkiye devleti kur
mak imkanını verdi. 

B. Benes diyor ki: 
Aziz vatandaşlarını, 
Barış, süktln ve milli birlik ülkesi 

Türkiye, bugün yirminci 30 Atustosu
nu kutlamaktadır. Acı içinde kıvranan 
bir dünyanın ortasında milletlerin en az 
üzüntü ve sıkıntı çekeni olarak bayra
mımıza erişmek, büyük bahtiyar!ığımız
dır. 

!"!•her t.ldığıma göre, inhitarlar ltçi
lennfn ücretlerine yeniden yil.zde yirmi 
be, nlabetinde zam yapılınuı kararlat
bnlm11tır. 

19-42 Nazi taarruzu marOf&l Tnno
çenkonun Haricofa hücum ederek bu 
ıeluin timt.1 doğu ve cenubunda mevzii 
muvaffakıyetler kazandığı aırada baıla
mışbr. Bu hücum Alman taarruzunu ti.
dl etmltılr. Büyiik Alman taarruzu ne-

Taarruz başladığı zaman tali bir ke
sim olacağı aanılan bu bölge şimdi en 
tiddet!; muharebelere sahne olmakta
dır. Voronejde mağlup edilen düşman 
Don dirseğinde muvaffakıyetler elde et• 
miıtir. Şimdi Alınanlar bütün kuvvtle-

(Sonu Sahife 3, Sütım ı de) 

30 ağustos tarihini yalnız gelecek 
Türk nesilleri değil, bütün diinya mil· 
retleri daima saygı ile anacaklardır. 

Çünldi onun yarattığı varlık, onun 
kurulmasına imkan verdiği Türkiye 
cümhuriyeti dün olduğu gibi yarın da 
dünyanın yeniden kuruluşunda rol oy
nıyacaktır. 

Bugün dünyanın yürekler acısı man· 
mrası gözlerimiz önündedir. Şuurlannı 
kaybetmiş milletler birbirlerinin gırt
laklarına sarılmış boğuşuyorlar. Biiyiik 

(Sonu Sahife 2, Sütım 6 da 1 

~------------,) 

ALMANLARA GÖRE ----· 
Rusların aç 
tığı gedik 

•• • 
onemsız 

Ruslar pelı az arazi 
alabildiler "e her 
hangi bir hedefe "ar· 
malıtan ıızalıtalar •• 

Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ: 
Kafkasyada Alman ve müttefik kıta

ları bir çok kesimlerde şiddetle müda
faa edilen düşman mevzilerini zorlamış
lar ve dağda dağınık unsurları imha et
mi,lerdir. 

(Sonu Sahile 3, Sütun 3 te) 

---*·---
HARBiN DÖRDONCO YILINDA 

---*·---

Avrupa Al-
manlardan 
alınacak 

-*
Miittefilılerin htilıimiye· 
ti "e zaferi Jıazanac:afı· 

ıarı muhalılıalı 
Londra, 29 (Radyo) - Çekoslovak 

Cümhurreisi Şeneş harbin dördüncü 
yıldönümü başlıklı makalesinde diyor 
ki: 

•Harbin dördüncü senesine girerken 
kati bir zafer ümidini taşıyoruz. Bu ye
ni harp senesinde havada kati hAkiıni
yeti temin edeceğiz. Yine bu yeni harp 
senesinde milyonlarla asker Avrupa kı
tasını istila edeceklerdir. Mihverin iş
galindeki yerlcıde mukavemet arta
c.Jdır. Alman endüstrisi hava bombar
dımanlariyle harap edilecektir ... 

ANGLO SAKSON İSTİHSALATI 
ARTIYOR 
Londra, 29 (A.A) - İngiltere ve Bir

leşik Amerika istihsal sahasında öyle 
bir noktaya vasıl olmuşlardır ki Bri
tPnyanın üç sene evvel ve Amerikanın 
da Pearl Harbourdan sonra tahmin et
tıklcri hadler fazlasiyle aşılmıştır .. Her 

(Sonu Sahife 3, Siitun 2 de) 

(Sonu Sahife Z, Sütun 1 de) 

SOJ1 DAKİKA 
•••••••••••• 

Almanlara göre Sov· 
yetler mevzi yar· 
dıkları her yerde 
püskürtüldüler 

*---
Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ : Kalugada 

düşman hava kuvvetlerinin hinıayesin
de ve zırhlı ve pıyade kuvvetleriyle hü
cuma kalkmıştu._ Hücumlar çok mü
kemmel işbirliği yapan ordu ve )ıava 
teşkillerimiz tarafından çetin muhare
belerden sonra püskürtilımüştür. Rus
lar mevzileri yardıkları her yerde kanlı 
kayıplar verdirilerek geriye sürülmüş
tür. Bu muharebelerde dokuzu bir zırh
lı tümen kesiminde olmak üzere on bir 
düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Rjev civannd:ı Rusların büyük kuv
vetlerle yaptıkları yeni hücumlar bom
ba ve ştuka uçaklarının desteklediği Al
man kıtaları tarafından muvaffakıyet
sizliğe uğratılmıştır. 

Ladoga gölünün cenubunda düşmanın 
yeni yarma te~~bbüsleri durdurulmuş
tur. 

Sovyetlere göre cephelerde aurum 

Merkezde yeniden bir çok 
yerler zaptolundu 

---*·---
Sta1ingradın şimal 
batısında Almanlar 

gerıye atıldı 

-*-
BaşJıa bir Jıesimde Al· 
manıar Rus müdafaala· 

rına girdiler, harp 
de.,am ediyor 

Moskova, 29 (A.A) - Bu sabahki. 
Sovyet tebliği : 29 ağustos gecesi kıta
larırnız Rief varoşlarında, Kleskayanm 
cenup doğusunda, Stalingradın şimal ba. 
tısında, Kotelnikovonun şimal doğusun
da, Prozilaskaya ve Mozdok bölgeleriy
le Krasnodar kesimlerinde düşmanla 
çarpışmışlardır. 

Barens denizinde harp gemilerimiz 12 
bin tonilato hacminde iki düşman gemi
sin! batırmışlardır. 
STALİNGRADDA 
Moskova, 29 (A.A) - Sovyet tebll

.{Sonu Sahife 2, Sütun ı de) Ru..sya i>erilerinde bır Alman ilerleyi§i 



SAHIFE2 YENi ASIR 30 AGVSTOS P A Z A R 1942 

Türkün en büyük bayramı 

20 yıl evvel bugün Dun~
lupınar ufuklarından yep 
yeni bir alerr. doğuycrdu 

Mekteplerde 
imt~hanlar ve 
talebe kabl! lü 

---*---
Türlı orduları gölı gürül tüsünü andıran taraJıa
ıarla dii.Jmanı IJoğuyor, daima hiir ya.şıyan Türlı 

istilılalini teııra r ele alıyordu •• 

Muhtelif imtihanların 
baflama ve bitme 

zamanları •• 
30 Ağustos, TLirk istikll\l ve zaferın;n 

ebediyen tahakkuk ettiği şerefli bir giın. 
dür. Senelerce süren LStırap ve istıla
dan sonra. düşınan 30 Ağustosta kat'i şe 
kilde ınağlüp ve imha edilmı~. 26 Ağus. 
tosta başlayan taarruz beş gün içinde 
bc,yle me.:;ut ve mucizevi bir netice ver
nu,tir. 30 Ağustos meydan muharebesi 
saye::.indedir ki tzıniı·ın 9 Eylülde kur
tarılması, 18 Eylulde Garbi Anadolu
DUn düşmandan tamamen temizlenmesi 
mü:nkün olmuş, dünya tarihine muaz
zam ve muhte~em bir yıldırım harbi 
kaydedilmiştir. 

30 Ağustos büyük ve çok büyük bir 
destandan, parlak bir .>ahiie ve Türkün 
yirminci asırda yarattığı bir mucize ve 
bütün tarihte, dünya tarihinde eşine 
güç tesadüf olunan a,:,~eri bir harika
dır. 

Milli istiklalin bütün azametiyle te
bellür ettiği gün .. 30 Ağustosun manası 
ve daha doğrusu manaları budur. 

* Bu harbin nasıl yapılmış olduğunu 
30.1 Ağustos/924 tarihinde Meçhul As· 
ker anıdırun önünde Atalürkün kendi. 
si ~öyle anlatmıştır: 

c - 29 /30 Ağustos gecesi sabaha kar· 
şı Garp cephesi harekat şubesi müdürü 
Tevfik bey bermutat o saate kadar muh
k!lif karargahlardan ve her taraftan ge. 
len raporlara göre harita üzerinde tes. 
bit ve işaret ettiği vaziyeti umumiyeyi 
cephe kumandanı İsmet paşaya göster· 
miş ve o da derhal paşaya göster emriy. 
le Tevfik beyi yanıma göndermişti. Ka
rahisarda belediye dairesinde bana tah
sis olunan odada yatmakta idim. Beni 
uyandıran Tevfik beyin gösterdiği hari
taya baktım. Hemen yataktan fırladım. 
Arkadaşlar; hartada gördüğüm şey şu 
idi ki, ordularımız düşman kuvayi mü
himmesini şimalden, cenuptan, garptan 
ihataya müsait bir vaziyet almış bulu
nuyorlardı. Derhal Fevzi ve İsmet pa. 
şaları çağırınız dedim. üçümüz toplan
dık. Vaziyeti bir daha mütalaa etlik. Ve 
katiyetle hükmettik ki Türkün hakiki 
halas güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan 
bütün şaşaasiyle tuluğ edecektir. Bu 
karara göre ordulara yeni emir ve tali· 
mat yazıldu 

c Vaziyet o kadar mühimdi, o kadar 
sürat ve şiddet talep ediyordu ki bu 
tahriri emirlerle iktifa etmek muvafılo 
ihtiyat olamazdı. Onun için Fevzi paşa 
hazretlerinden bizzat, Altındaş ve ce
nubundan hareket eden 2 inci ordumu· 
zun ve bunun daha garbında bulunan 
süvari kolordumuzun nezdine giderek 
tasavvurumuzh göre harekitı tanzim 
buyurmasını kendilerinden rica ettim. 
4 üncü kolordusiyle istihdaf ettiğimiz 
düşman kısmı küllisini cenuptan takp 
eden 1 inci ordu karargahına da bizzat 
ben gidecektim.> 

cAkçaşehirde 1 inci ordu karargahı· 

ıat dokuzdan evvel vasıl olınu~tum. Şehrimizdekı orta okullarla liselerde 
bütünleme inllihanları kayıt muamelesi
ne yarın, imtihanlara da 1 Eylülde baş· 
la nacaktır. 

du kumandanına bir taraftan cephe
nın tahriri emri tevdi olunurken ben de 
:.ç:e-nrlisine şifahen vaziyeti izah ettim ve 
4 üncü kolordunun tekmil (ırkalariyle Alınan tertibata göre orta okul ve li
ve stirat ve şiddetle işte bu köyün, Çal- seler bir ve ikinci sınıflar talebesinin im
Kö.} tinüo garbındaki dü!'man kL"ını kül- ti hanları 2 3 eylülde bitecektir. Orta 
lisinı ihata edecek surette muharebeye okul üçüncü sınıf talebesinin bütünleme 
mecbur etrncsini emrettinl ve iliive et- imtihanları ise 7 eylülde bitecek, liseler
kiın ki düşman ordusu behemehal imha- de 8 eylülde lise bitirme imtihanları 
olunacaktır.:t ba~lıyacaktır. 

cArkadaşlar; saatler ilerledikçe göz. Orta okul 3 ncü sınıf talebesmin ele· 
!erimin önünde inki~af eden manzara şu me imtihanları 1 O eylülde başlıyacak, 
idi: Düşman Başkumandanının şu kar- o gün türkçe, 11 eylülde tabiat bil(ı'iıi, 
şıki tepede son gayretiyle çırpındığını 16 eylülde ınatematik dersi imtihanları 
görüyor gibi idim. Bütün düşman mev- vapılacalc., 15 eylülde sözlü imtihanlar 
zilerinde büyük bir heyecan vardı. Ar- başlayacak ve 25 eylülde bitecektir. 
tık toplarının tüfenklerinin ve mitral- Liselerde devlet olgunluk imtihanları 
yüzlerinin ateşlerinde sanki öldürücü na 24 eylülde başlanacak, edebiyat ko
hassa kalmaınıstı.> lu ayni gün edebiyat dersin.den. fen ko-

c Bir az son~·a cihanda büyük bir in- lu matematik dersinden. 26 eylülde ede
hidam olacaktı. Ve beklediğimiz halas biyat kolu felsefe veya tarih dersinden, 
güneşinin tullı.ğ edebilmesi için bu in- fen kolu tabUye veya fizik dersinden, 
hidam lazımdı. Zulmetler i~inde bu in· 28 eylülde edebiyat kolu tabiiye veya 
hldam vuku bulmalı idi. Hfi.kikaten se- matematik grubundan, fen kısmı f~lsefe 
manın karardığı bir dakikada Türk sün- veya tarih derslerinden, 29 eyJülde 
güleri düşman dolu o sırtlara hücum edeb.iyat ve fe~ kolları türkçe cKom
ettiler. Artık karşısında bir ordu, bir pozsıyon,• da~ rmtıhan olacaklardrr. 
kuvvet kalmamıştı. K3.milen mahvol- 1 Eylulde Jıse ve orta okullara para
mu.ş perişan bir bakeyetüssüyuf kütlesi J sız alınacak yatılı talebenin Türkçe
bulunuyordu.> edebiyat imtihanları, 2 eylülde lise ve or 

cEfendiler; Afyon _ Dumlupınar mey- ta okullara alınacak: parasız yatıJı tale
dan muharebesi ve onun son safhası olan benin matematik imtihanları yapıJacak
bu 30 Ağustos muharebesi Türk tarihi. tır. 
nin en mühim bir dönüm noktasını teş- Nemzet talebe kaydına 31 Ağuttosta 
kil eder. Milll tarihimiz çok büyük ve 1 başlanacak. 28 eylülde son verilecektir. 
çok parlak zaferlerle doludur. Fakat ı TiCARET OKULLARINDA 
Türk milletine burada ihraz ettiği zafer Ticaret okullarında 1 eylülde bütön· 
kadar neticei katiyeli ve bütün tarihe, leme imtihan1arı ba4lıyacak. 1 O eylülde 
yalnız bizim tarihimize değil, cihan ta- bitecektir. Liııe bitirme imtihanları 1 1 
rihine yeni cereyan vermekte kafi te. eylülde başlıyacak, 16 eylülde bitirile· 
sirli bir meydan muharebesi hatırlamı- cektir. Bütünleme imtihanları 16 eylül-
yorum.> de bitecek ve birinci te~rinde tedrisata * başlanacaktır. 
Bugünk~ hür ve müstakil ya~ay..şı· ı KIZ E. sı:r_ıysoN_D~ . . 

mızı 30 Agustosa medyun olduğumu~a Kız Enstıtusunde hutunleme ımtıhan-
şüphe yoktur. Ne mutlu Türk milletine lan 1 eylülde başlıyacak ve 7 eylülde 
ki şimdi istiklal savaşını kazandığı za- bitecektir. Umumi deTslerin bitirme im
mandakinden daha müttehit ve daha tihanlarına 8 rylülde başlanacak, 16 ey 
kuvvetli bulunuyor. Türk ordu.su, şa- lülde •on verilecek, l 7 eylülde ba,lıya
hamet ve hamasetiyle 30 Ağustos z.afe- cak ilmi ve me!lle-k.i: dersler bitirme imti
rini tarihe kaydettiği günlerdekine nis· hanları 28 eylülde son bulacak. Akşam 
betle daha pek çok mücehhez, mükem· kız sanat okulunun bütün ~ubelerinde 
mel ve mağlUp edilemez bir müdafaa bütünleme imtihanları 8 eylülde ba!'lla
kalesi olarak hudutlarımızı bekliyor ve yacak ve 17 eylülde bitecektir. 
garp cephesinin Muzaffer Kahramanı KIZ öCRETME. 1 OKULUNDA 
Milli Şef İsmet İnönünün etrafında tek Kız öğretmen okulunda imtihanlar 
bir vücut, aşılınaz bir kaya mehabeti ile e-ylülde baslayacak ve 2 S eylülde bite
birleşmiş olan Türk Milleti, dünyanın cektir. 
bu buhranlı zamanlarında başkalarında 

1 
* 

gıb_La uyandırıyor, atisinden_ emin, ken-
1 

ILK~1~:KTF.'.~ERDE DERS 
dısınden ve ordusundan emın, çalı5ıyor Şehrımızd•kı ılk okullarda 1 5 eylül-
ve bekliyor. den itib::ı.ren talebe kayıt ve kabulüne. 

Bize bu nimetleri kazandırmşı olan 30 1 ilk te,rind• de der~lere ba~Janacaktır. 
Ağustos zaferini ibda edenleri sonsuz ___ ........._ _......, ___ _ 
hürmet ve tebcil ile anmak, zafer ve is
tiklal yolunda mübar~k kanlarını döke· 
r~k .şehit olanla;~ ru.h~arını ~aziz ve tak: 1 Haber aldığımı~. göre, .Kar~ıyakada 
dıs etmek hepımız ıçın ulvı ve vatanı Ferah eczahanesının sahıbi merhum 
bir vazifedir. e-cı.acı Ömer Saydamın keriınesi Bn. 

TURK HAVA KURU MU 
BEYANNAMESi 

\SOVYETLERE GôRE CEPHE· 
LEROE DURUM 

$üküfo Saydam eczacı mektebini ik,.,al 
ederek babasının 34 seneden beri bü
yük liyakat ve ehemmiyetle idare etliği 
müessesenin başına geçmiştir. Genç 
eczacımızı tebrik eder, babasının mu
vaffak olduğu yolda daha mühim mu
vaffakıyetler kazanmasını temenni ede
riz. 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

İnsanların şuurunu kaybetmiş yığın
lar halinde biribirlerinin üstüne saldır· 
maları, bu yıl son hızına varmıştır. Türk 
milleti vatanını kötü ihtiraslardan ve 
kararsızlıklara düşmekten büyük bir 
ustalıkla korumasını bilen sayılı millet
lerden biridir. Haklarına ve şerefine 

dokunulmadıkça Türkiyenin iyilik, fa
zilet, umran ve düzen yuvası olarak ka
lacağında artık hiç kimsenin tereddüdü 
yoktur. Milli Şefinin kudretli idaresi ve 
şefkatli kanatları altında, yer yüzünün 
medeniyet ve tekamül unsuru olan mil
letimiz, harp afetinin yıkıcılığını, en 
zor şartlar içinde çırpınarak kazandığı 
30 Ağustos günleriyle çok iyi kavradı
ğı için, bugün ı.stırap içinde bulunan 
insanlığın bir an evvel aydınlığa kavuş
masını yürekten istemektedir. 

lkinci dünya harbinin gelişimini ta
kip ederken, havada kuvvetli olmanın 
mlletlerin hayatındaki derin tesirleri 
hepimizin dikkatine çarpıyor. Kıtalar, 
engınler aşarak, kuraklıktan çatlamış 
topraklara i~en yağmur gibi, sıkışmış 
orduların ımdadına kosabilen ancak 
c:uçak:t tır. ~ 

30 Ağustosla chavacılık haftası> na gi· 
rerken, bu yıl da göklerde gerektiği ka
dar kuvvetli olup olmadığımızı düşüne. 
rek Türk Hava Kurumuna nasıl yar
dımda bulunabileceğimizi araştıracağız. 

Türk Hava Kurumu, Milli kaynakla. 
rımıza dayanan bir havacılık endüstri
sinin temelleri atılması yolunda bütün 
gayretlerini kullanmaktadır. Türk ffa. 
va Kurumunun kamplarında, gökleri
~izin kahramanlarını, yetiştiren havacı 
hır nesil üremektedir. Bütün bu çalış. 
malar ancak milli yardımdan hız ve 
k~vvet almaktadır. Geçen yılın dört 
m~yoı_ıu. aşan verimi karşısında, aziz 
mılletimıze kurumun şükranlarını su
narken <havacılık haftamızda. de va. 
t~n~aşla_rın taze bir coşkunlukla gökle
ı· mız ıçı.rı yardıma koşacaklarına in=ını
.; .ır ve vüce bayramın mutlu olmasını 

( Kaştarab I ınci Sahifede) 

gme ektir : Stalingradın şimal batısın· 
cia bugün kıtalarımız düşman tankları· 
nın hücumunu püskürtmüş ve karşı hü· -·-----
cuma geçerek düşmanı geriye sürmüş· İlıi Maarif müfetti~ı· 
tür. B~ka bir kesimde müdafaaiaruru· .,. 
Zli girmiş olan düşmanın tank ve bindi· sehrimizdeooo 
rilmiş piyadesine karşı şiddetli nıuhare· Maarif vekaleti baş müfettisi Salih 
beler devam etmiş ve düşman yeniden Zeki ve umun1i müft..•if!:?lerinden B. Sa
ir.~an ve malzemece büyük kayıplara mi Güden İstantuldan şchrlınize gel-
uğramıştır. mişlerdir. 

DİCER YERLERDE - · - ---
Koteln!kovonun şimal doğu bölgesin· 1 . _ . ·· . 

de bir kıtamız düşmanın bir hücumunu Valı muavını Odemı.tte •• 
çüskürtmü!!, iki tankını tahrip ederek Vali muavini B. Nuri Atay. Ödem:se 
150 Hitlerciyi öldürmüştür. Krasnodar gitıni.ştir. Yarın şehrimize dönecektir." 
çevresinde bir tepe için yapılan savaşta - • - ----
97 inci Alman hafif piyade tümeninin.n Yardımsevenlerin el 
2~4. üncü alayı mağlup edi~tir. Erle- emelıleri sergi si •• 
rımız on Alman tankını tahrıp etmış ve · . . . . 
d .. .. 1 b .. 1 Izmır yardımsevenler cemıyetının 2 in· 
u...cmıarun yuz"-erce er ve su ayını o - . 1 ki · : · f b d" .. ştür cı e eıne erı serg.~ı za er ayramı mü-
US"."ual. Ka. fk d d.. .1 . nasebeliyle bugün Küllürparkta g~en 

ım ı asya a uşman gerı enn· k. d ı kt 
d ·f ali ti bul t 1 . sme ı pm·yon a açı aca ır. Sergide 

e a ye e unan ce e erın taarruz- "OO .. · k d -
lar d.. b'' ük' k. 1 d' o) parcayı mutecavız ço ~gerli esua 

ı uşmana uy ayıp ar ver ır- d · ,, 
mistir. \'Qr ır. 

ALMAN TANK ZAYİATI Satışlan yapılan seyler derhal teslim 
vlunacaktır. Halkıınızın bu sergiye bü-

Moskova, 29 (AA) - Tas ajansının yük al8ka göster.,,,eği şiiphesizdir. 
cephedeki muhabirinin bir telgrafına -·----
göre 9, 11 ve 24 üncü tank tümenleriy· Karcı-ualıa Hallıevinı"n 
le büyük Almanya hücum tümenine ait "" -' 
yüzlerce tank tahrip edilmiştir.. Rus piyangosu lıaldı.. 
kıtalannın teknık üstünlüğü Alman Karşıyaka Ha;kevi sosyal yardım ko· 
baskomutanlığıru tabiyesini değiştirme· mitesin'n yoksul ı;ocuklar menfaatine 
ğe mecbur etmiştir. olarak tertip ettiği eşya piyang05unun 

MERKEzDE RUS İLERLEMESİ zafer bayramına tesadüf eden bugün 
Londra, 29 (A.A) - Moskova radyo· çekilme:si karar!aşmış iken bazı zaruri 

sunun son yayımına göre R uslar mer· 'Pbeplerden dolayı bu çekilme 30 eylül 
kez cephesinde yeniden tahkim edilmis ç<.rsamba gününe talik edilmi,ıtir. 
bir çok meskllrı yer leri geriye alrruslar~ -•-----
dır. Bir kesimde hücum eden Almanlar Pazarda buğday 
13 tank, 10 uçak savar top ve pek çok 
çok levazım ka.ı-betmişlerdir. Sattığı için ••• 

Bergamada Karahıdırlar köyünde 
diliyorum. 

Tiirk Hava Kurumu Ba~kanı 
Erzurum Mebusu 
ŞüKRü KOÇAK 

wncber Mustafa Çoban, pazarda huğ· 
day satarak milil korunma kanununa 
muhalif hareket etliği iddiasiyle tutula· 
rak adliyeye v~rilmi§tir. 

... 

BERL 
·Bukünkiı büyük bayram 

•Iznıir,, de yap•· 
la~ak olan tören 
Saat onda Cümhuriyet meydanında nutulılar 
sö;ylenecelı ve geçit r esmi yapılacalı • Kon· 

f erans ve temsil ••• 
Bugünkü 30 1\ğustos zafer bayramı 

yurduntuzun her tarafında olduğu gibi 
şehrimizde de büyük törenle kutlanacak
tır. Saat onda cümhuriyet 'meydanında 
Atatürkün heykeli önünde evvela kor 
komutanı kor general Hakkı Akoğuz, 
ondan sonra İzmirde ordunun en küçük 
rütbeli subayı taraflarından birer nutuk 
söylenecek, 30 Ağustos zaferinin tarih
çesi yapılacaktır. Bunu ordu birlikleri ile 
okullar talebesinin geçit resmi takip 
edecektir. 

Törende vali, belediye ve parti reis
leri. mülki, askeri erkan, gazeteciler ve 
halk bulunacakludır. Atatürk heykeli 
önünde zafer bayramı münasebetiyle 
fevkalade tertibat alınacaktır. 

Bugün merasim münasebetiyle subay
lar büyük üniforma gjyeceklerdir. 

BU AKŞAM VE BU GECE 
Geceleyin halkevinde ( 30 Ağustos) 

piysi temsil edilecektir. Partimizin bazı 
nahiye merkezlerinde 30 ağustosun ma
nası ve ehemmiyeti hakkında konferans
lar verilecektir. 

Bu akşam, belediyenin amplifikasyon 
tesisatı merkezinde parti vilayet idare 
heyeti azasından B. Mithat Önsancak 
tarafından 30 ağustos mevzulu bir nu
tuk söylenecek ve şehirdeki meydanlar
da her kes tarafından dinlenecektir. 

Yarın gece halkevinde 30 ağustos pi
}·esi yalnız davetlilere tekrar temsil edi
.ecektir. 

Jhtiyaç madcleleri etrafında 

Dalllın un ihllya· 
~ı düştlnftlflyor 

HulıulJat teslimatı bitmiş gibidir • İzmirlilere un 
temin edilyor ·Mazot ihtiyacı· Manifatrı, 'a alan

ların nüfus cüzdanı na işaret edlleceJı 
~f oprak mahsulleri ofi.i tarafından 

viJAyetimizin her tarafından müstahsilin 
elindeki hububatın yüzde yirmi beşinin 
satın alınması İşi son safhaya gelmiştir. 
1 eylülden itibaren her tarafta halk 
elinde bulunan yüzde 75 hububatın sa
tışı serbest olacağı hakkında vilayetçe 
bir ilin neşredilecektir. 

Son günlerde mülhakat ile Adana böl 
gesinden şehrimize 15-20 vagon hubu
bat getirilmiştir. 

UN IHTIYACI 
Halk dağ ı lma birlikleri ekmek kart

larının verilmesi işine devam etmektedir 
!er. 

Birliklerden bir kaçı bu i~lerini şim
diden bitirmiştir. 

Halkın bir çoğu mevsim ıniinasebetile 
tarhana ve makarna yapmak istemekte
dir. Fakat İzmirde un &atışı serbest ol· 
madığından makarnalık ve tarhanalık 
un bulunamamaktadır. Belediye reisliği 
hnlka bir kolaylık olmak üzere pazartesi 
günleri, biriktirilecek ekmek kartlarite 
fırınlardan un alınabilmesi için biT usul 
ihdas etmiştir. Kartlarını fırınlara ver
mek suretiyle istiyen1er un alabilecktir. 

Şehrimizin baz1 semtlerinde iyi evsaf
ta un sattırılması da düşünülmektedir. 

Bunun için yakında tedbir alınacaktır. 
MAZOT TEVZi! 
Elde yeter miktarda mazot bulunma-

Ea~cılar 

dığı için bahçe sahiplerine aylık ihtiyaç· 
lan nisbetinde mazot verilememi~ ve ba
zı kısıntılar yapılmıştır. 

Jzmir civarındaki sebze ve meyve hah 
çelerinin mevsim münasebetiyle durumu 
hakkında ticaret vek8.letine maliimat ve
rilmiş ve acele mazot yetiştirilmesi is-
tenmiştir. 

MANıFATURA SATIŞLAR! 

Mimar Kemalettin bey caddeaindeki 
manifatura şirketi satı, mağza.siyle Sü
mer bank sa tış şubesi mağazasında hal
ka satılan kuma§ların bazı açık gözler 
tarafından mağazadan alındığı fiyattan 
bir kaç lira yükseğine taliplere satıldığı 
görülmüştür. Kara borsanın çarşıda ap 
açık bir şekilde görünüşü demek olan 
bu satışlar belediye reisliğinin ehem
miyetle üzerinde durduğu bir İştir. B. 
Reşat Leblebicioğlu, bunu yerinde"ıetkik 
etmiş ve manifatura satışı yapan mağa
zaların, bu şekildeki satışları önliyecek 
tedbirler alınmasınt muvafık görmüştür. 
Herkes satıı mağazasına nüfus cüzdani
le miiracaat derek manifatura alacak, 
nüfusunda kumaş a1dığı hakkında işaret 
bulunanlara bir daha kumaş verilmiye
cktir. Böylece manifaturaların yalnız 

müstehlik kısmın eline geçmesi ve bazı 
kimselerin elindt- menfaat visilesi olma
ması temin edilecektir. 

endişede 

ftanisa bölcesine 
yatnı ur yag-dı 

Menemen • Emiralem s ahasındalıi üz ümlerde 
epeyce zarar var • Potas sılııntısı m uhte

mel gör ül üyor-
Evvelki gece M•ni.sa üzüm bölgesine 

bir ~ik~ar yağmur diişmüştür. Şehrimiz
dekı alakadarlara gelen malUmata göre 
Menemen ile Emira.lem nahiyesi arasın
daki sahaya selli yağmurlar yağma§, ser
gilerde bulunan üzümleri yağmur suları 
götürmüştür. 

Yolcuların haber verdiklerine göre 
yalnız bu yerdeki bağlarda yağmurun 
zararı epey fazladır. Bağ tahipleri, tel8.ş 
ve endi11eye düımüşlerdir. Havad a yağ
mur bulutlarının görünmeğe devam et
mesi, bağcılan umumi şekilde endişe 
içinde bırakmqtır. 

1929 ıensinde üzümlerin sergilerde 
bulund~ğ? sıra.da şiddetli yağmur yağ
mış, muhım miktarda üzüm ıslanmıştı. 
O vakit potat sıkıntısı çek.ilmişti. Bu se:
ne de potas aık ıntısı çekilmesi çok muh-

temeldir. 
Yağmur devam edecek. olursa sergi

deki üzümler ıslandıkça bunları potaslı 
su ile yıkamak ve tekrar sergiye koymak 
icap edecektir. Bu itibarla yağmur ge
linceye kadar üzümleri asmalarda bırak
mak ve geçince hiç beklemeden derhal 
sergilere koymak gerektir. Yağmurlar
dan sonra sergiye konulmıyacak uzum 
tanelerinin yarılarak ballarının akması 
tehlikesi vardıt. 

Bağcılar bu sene artık sıcakların gö
rülmiyeceğini söylemektedirler. 

AKHiSARDA ZARARSIZ 
YACMUR 

Akhisar. (Hususi) - Evvelki gün 
buraya ve civara pek hafif yağmur yağ
mış, üzümler hiç zarar görmemiştir. 

Dünkü deniz yarışları 
- ----- ---, ...... --~------

İz.mirin eski sporcularından Hüseyin 
Tara, şahsi bir teşebbüsle ve gençleri 
teşvik ~~mek maksadiyle yelken ve yüz. 
ıne musabakaları tertip etmiş bulun
maktadır. Dün yapılması mukarrer 
olan yüzme mü!)ab<ıkaları havanın iyi 
olmamasından dolayı gelecek haftaya 
bırakılmıştır. 

Yelkenli müsabakalar dün Güzelya. 
lıda muvaffakıyetle icra edilmi~tir. Ne
ticeler şöyledir: 

Bu müsabakaya beş tekne iştirak et· 
miş, neticede <Leyl3> birinci, cT arzan> 
ikinci olmuşlardır. 

cMücahit:t isimli yole, c:Tarzan• isim
li yoleye gayri nizami bir şekilde çarp. 
tığından diskalifiye edilmiştir. Dğer iki 
yole, cRüya> ve cMis> de yarışı terket
tiklerinden diskalifiye edilmişlerdir. 

Bu yarışa iki şarpi iştirak etmiş, ne
ticede İzmir üçüncü.sil c:Yıln1az> (Meh
met) birinci olmuştur . 

t. t BAŞCI 

30Ağustos 
Zaferi 

---·---
Asil Türh milletinin 
istilılalini lıurtarmı.J, 
ona tarihine ıa;yılı bir 
istilıbalin teminatını 
vermiştir •• 

( IJ~ıarafı 1 inci Sahifede) 

bir medeni~ et (ôilımek tehlikesine 111•· 
rıızdur. Dünyada devam eden yıkıntıla· 
rın nerede duracağını kimse kestiremi
)-Or. 

Bu boğu~nıa ve t;ökiintii arasında 
Türk nıillcti sulh ve huzur içinde yaşı· 
yan hahtİJ-·ar bir millettir. 
Yarın için nıedcniyetin ihyasına nıa

tuf gayretlere i~tirake hazırlanıyor. 
Bizi bu bahtiyarlığa kavuşturan 30 

ağustos zaferidir. Türk milleti bugünün 
büyüklüğünü ve bugi.inün heyecanını, 
bugünün mi.nasını asla unutmıyacaktır. 

Yarın istiklal \e şerefi en küçük bir 
tehlikeye maruz kalırsa 30 ağustos ru· 
itiyle dövüşecek, tarihine yeni 30 ağus· 
toslar ilavesine muktedir olacaktır.. 30 
ağustos T.ürk nıilleti için bir ülküdür .. 
Hu ülki.iyü ve. onun yarattığı ruhu na
nıu~unıuz ve şerefimiz sayıyoruz. 

Türk milleti için büyük bir bahtiyar· 
lık teşkil eden diğer bir nokta vardır. 

30 ağustosun başkıunandanı A tattürk 
hayata gözlerini yummuştur. Fakat sev
gisi kalbimizde Jaşıyor. Onu her adunı· 
mızda araıııızda buluyor, onun ruhun
dan daima k uvvet alıyoruz. 

30 ağustosun büyük kahramanı Garp • 
cephesinin şerefli komutanı İsmet İnö
nü 1\-t ill i Şefiınizdir, basımızdadır. Türk 
milleti onun etrafında celik bir kale ha· 
!indedir. İnönünün çelik iradesi, mille· 
tin Inönüye sonsuz sevgi ve itim~dı 30 
ağustosun bekçiliğini yapıyoru .. 

30 ağustosun genel kurınay başkanı 
Fevzi Çakmak bugün de ordumuzun 
Genel kurmay başkanıdır. 

30 ağustosun ~ere!li ve tecrübeli ko
nıutan ve subayları bugün de ordumuz
da kendilerine lftyık: mevkileri, vazife
leri alnııı; bulunuyorlar. 30 ağustosun 
kaJıraıuan erlerinin kardeşleri ve ço
cukları bugün Tiirk ordusunun kuv
vetli \'e kudretli varlığım teşki l ediyor. 
Görüyoruz ki 30 ağustos ruhu bütün 
kuvvet ve heyecanı ile yaşıyor, ayakta 
duruyor. Böyle bir milletin kimden ve 
neden korkusu olabilir? 

Aziz Türk milleti, bayranun kutlu ol· 
sun .. 

Şerefli Türk ordusu; zafer bayramın 
k utlu olsun .. 

Türk mille ti senin yarathftın güven
le müsterihtir. Zafer saua daima mevut· 
tur. Zafer senin, sen z:aferinsin .. 

Aziz şehitler.. Kabirlerinizde müste
rih uyuyun. Kanlarınızla yarattıl:ıruz 
varlık yaşıyor duima yaşıyacaktır. Sizi 
daiına saygı ile, uı innctJe anıyoruz. 

HAKKJ OCAKOOLV 

§öO""'..oıı-~-cc : ====~o=:====c=c:: 
§ Milli Şeiimizle Macar 
~ kral naibi arasında 
'.i Ankara, 29 (A.A) - Macar Milli 
~ b.a.yramı ın.~n.~s:betiyle Cümhurrei-

sı Ismet İnonu ıle Macar kral Naibi 
, arasında tebrık ve te<ekkür telgraf· 

İl !arı teati edilmiştir. 
tix:o:oc:xo::: c c ==~==cc cccr:cc. 

B . Mahmut Esat 
Bozfıurt geldi .. 
İzmir mebusu ve eski Adliye vekili B. 

.l\.'ı.ahmut Esat Bozkurt i.·tanbuldan ~eh· 
r:mize gelm:ştir. ...: -----·-----
Sivrisinelılerle 
Müca d ele •.. 
Son günlerde ~ehrimızin bazı semtle

rinde sivri.sineklerin çoğaldığı görül· 
mektedir. Belediye reisliği, mücadele 
için yeniden bazı tedbirler almıştır. ____ , ______ _ 
Akhisa rda hükümt>· 

t t> "2,, milyon kilo 
hububat vt> rildi 

- --*·---
Çiftçinin hububat teslim 

etme işi IJitti.. 
Akhisar, (Hu,usi) - Akhisar çiftçisi 

hükümetimize hububatın yüzde yirmi 
beşini fazlasiyle zamanında vermiştir. 

Zahire salın alma işi muvaffakıyetle 
bitmiştir. Mubay~a edilen hububat .iki 
milyon kiloya yakındır. Bu sene mahsul 
vaziyeti iyidir. 

Aleni teşelılıür 
Kardeşim S•it Başkantarcırun elim 

gaybubeti dolayısiyle matemimize 
i>tirak buyurnn ve şifahen ve mek
tup telgraf ve telefonla taziyede bu· 
lunan bül~ dost ve meslekd~ları· 
ma hastalıgının devamı müddetince 
çok samimi lı:slerle tedavisine çalı
ş'.':n doktor arkadaşlanma çelenk 
gonderen cemiyet ve ahbaplarımıza 
ayrı ayrı teşekküre imkan bulama· 
dığımdan şahsım ve ailem namına te
şekkürlerimin iblağına kıymetli ga· 
zetenizin vesatatını hUrmetlerimle 
rica ederiın .. 

Kard2' S. Ferit E<:zac•b:ş: 
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.,. Yirmi yıl önce 'f 
•• 1 

l Bu~un i 
j Yirmi yıl evveli bir hadise olın~tu 
' bugün! 
1 h .k .. t d0 

j Ebedi ı;ef bize bir arı a gos er .'. o 

1 
gun 

Öyle bir harika, bir benzeri yok 
l\'lenkabe ki! 1 Tarihin seyrini bozdu, ona yön ver

' di o gün .. 
1 

1. Ondan cvvelk; karanlık, acı günler
de bize, 

t Yaılan bunca mezalim, bir onulmaz 
i yaradır. 
f Ne zaman akiıma gelse, bu geçen 
f hatıralar .. 
f Yine ruhumda, o günler gibi tufan 
1 yaratır .. 

İ S d.? K. T .. k.. b . 1j 
1 uçuınuz ney ı. ı ur uı:: u ~z.ız 
· ulkesını, -
: Tamam üç yıl, gülerek ciğnedile_r 

s:nesını, 

! Hakkı hak bilmediler, batılı haktır 
! dediler, 

I
! Kalktılar boğmağa çılgınca b~e~~~~ 

O karanlık, " ümitsiz günümüzdey
di o şef 

Dedi (Birlesse de dünya, bize baş 

1

, eğdiremez) 

Sonra bir •anlı zafer millete mal ey
ledi ki .. 

Bu cihan tarihi bir örneği vardır di-
. yemez .. 

! 
1 (Dileyen hür yaşamak, bilmelidir 

ölmesini) 

ı Biz bu imanla çalıştık, hiçe .. s1~Y~ o umu .. 

1 
Süsledik sanla, şerefle, karagün ta

rihini 
1 O muazzam savaşın işte bugün yıl
j dönümü. 

:.·. Bu sabah Dumlupınardan yücelen 
şanlı Hilfil 

ı Kurtulus 5ulesi saçmıştı yelim ül
kemize 

! Ne akan ııöz yaşı kaldı, ne de yüz-
1 !erde melal 

1
, Bu sefer ordu diyorduk, ulaşır Ak

denize .. 

1 
Nitekim hAdiseler, öyle tecelli ede

rek, 
Yeniden doğdu güneş yurdumuzun 

i 
her yerine 

, Ordumuz, dağlan, enginleri birden 
• ~ak 

1 Dokuz eylülde ulaştı Ege sahillerine 

t Biz bu tarihe geçen günleri tesit 
ederek, 

O gllnlln şanh şehidanını ş8detme
deyiz .. 

i Şu cihan badıresinden bizi azade 
lolan 

Bu btıyUk şefleri tAzim ile yadet
medeyiz 

İzmir : ATIF ÖLMEZ 

8. BENES DiYOR Ki: -:·- ---·----------·:· ~a:ccc:aoacc:cc:occ::c:c:c:c::g 

ı MiHVERiN IHT.YACI 1 ~Satılık arsa~ ( Baştarah 1 inci Sahilcde) 

türlü hava tehlikesinden uzak bir du
rumda olan Ame-rikan endüstrisinin .si
lah yapımı her gün hızlanmaktadır ... 

1 ' 8 •. 

1 
Yine Fransız filo- ı ~ tzınir-Karşıyakada yolu Turan§ 

1 , mevkii Menemen caddesi üzerinde S 
~unu Ye iislf"rini j 85J86M2lıkbirarsasatılıkbr.Ban-§ 

ı; ka Komerçiyale İtalyana !zmir şube- N Dünyanın en büyük harp gcmısının 
denize indirilmesi de bütün dünyanın 
dikkatini çckmi...~tir. Denize indirilen 
Ayova zırhlısı dünyanın en seri v~ ~t~ş 
kabiliyeti en fazla olan harp gemısıd•r. 
Bu zırhlı muayyen müddetten yed• ay 
evvel bit:riln1i.$tir. 

istiyorlar ~alıba 1 ~sine müracaat. § 
1 §~.r.r.r.-.r.-.r.-.r}ü!...r.rJ..~..:..k.§ - - -

İngiltere harp '°nayii de Almar:ların 
geçen seneki bava. ~ü~uı:ıla~ına ragmen 
Amerikan endüstrısının ınkı~afına ayak 

B. La11aı Amirallerle 
acele bir mülal?nt 

1
. ;~~.4=:;i~n:~~;:;5;;,=,d:~ 

yapmış.. , Baldıaliye.. ft 
ı.ydurmuştur. . . 

Muhtelif kaynaklardan verılen ve bır-
b~rini te) it eden ı·aporlara göre Alman
yada uçak, tank ve top yapunı sene ha: 
~ından beri azaimıştır. Bunun sebeb~ 
arastırı1ırken ilk akla gelen şey Nazı 
Aln;anyanın Ru~yada uğ.r~~ığı m~az-

Lo.ndra, 2_9 (A.A). - . Salahiyetli , Aokcrliğim dolayısiyle günde 20 li- !! 
mah~ı!ler~ ~ore Lavali~, amıral Darlan . radan 40 liraya kadar kazanç temin ~ 
ve dıger ı~ı .. Fran~ız amıralı ile müstacel eden Alsancak Bornova caddesinde-•• 
olarak gor~!;n_ı.esı . Fransız . filosu ve ki gayet şık mobilyalarla birlikte~ 
Fransız denız u!tlerı mes .. elesıni yeniden bakkaliyem satı1ıkhr. 3092 No.lu N 
canlandıracaktır. Sanıldıgına göre Al- l f 1 ·· ·- ti ~ 

1 F 
· tc e ona muıQcaa arı.. ~ 

man ar ransız fılosu ve bu üsler hakkın- 1 _ 3 (2283) !\ 
da Fransızları yeniden sıkıştırmağa baş- 1)CO=cc::cca:ccccca;~;.jCCCCCCCt8 
lamı~lardır. 

ALMArlARA GÖRE 
z&m kayıpları rluldur~na~ ı,ın fab:·ıka
lardaki ınütchass?~ i~çılerı de askerı kı
talara sevketıniş olması \'C bunların ye-
rine mütehassıs ;sçi yetiştirmekle z~r- (Bastarah 1 inci Sahifede) 
ı"Lk C('knıcsidir. Bir milyonda~ fazl~ ış- Lcningrad kesiminde Alman kıtaları 
ri si13.h allına alınnııştır. Gcrçı fabrıkn- kısmen çok kuvvetli istihk3.m1ara karsı 
l~rda bunların yerleri boş kaln1amıştır. . durmadan hücum etmiştir. Bu hücuml~r 
Ancak yeni gel-.?nler işi kavrayıncaya esnasında bir çok karşı Rus hücumları 
kadar istihsalin azaldığı muhakkaktır.. da pü.kürtülmüştür. 
Almanya için işçıleri yerinde bırakarak Cephenin gerilerinde Alman hava 
istihsal temposunu muhafaza ~tmek ve kuvvetleri~in .. demiryolu hatlarına karşı 
2 ... keri ihtiyaçları ihma1 etmek mümkün- gece ve gunduz yaptıkları hücumlar ne
d~. Fakat durum buna müsait değildi. ticesinde Ruslar büyük kayıplara uğra
Almanya bütün kuvvetlerini ileriye sü- mıslardır. 
rerek bunların kazanılması elzem ~lan Volga üzerinde 2 benzin gemisi ya-
Z'-fer etrafında toplamağı tercih etıni~- kılm.ış ve 1 3 şilep hasara uğrablmıştır. 
tir. Kati zafer kazanıldıktan sonra ak- FıN KöRFEZıNDE 
saklık mühim değildi. Hitler, harbın ba- Finlandiya körfezinde bomba uçak-
ŞJndan beri mücadelenin uzamasından larımız bir adadaki hava meydanına hü
kaçınmıştır. Fakat Brilanya meydan cum etmiş. beş seri hücum botu hasara 
muharebesinde İngilizlerin mukavemeti, uğratılmı~tır. 
sonra da Rus mukavemeti harbin bir * 
seneden fazla miiddetten beri devamını Berlin, 29 (A.A) - Doğu cephesi-
zarurl kılması üzerine Hitler sanayi iş~ nln merkez kesimindeki hareketler hak.
çlerini de askere almıştır. Alman sana- kında Alman baş komutanlığı şu tamam 
yiinin bu sebeple istihsal nisbe ... :ni kay- layıcı malUmatı vermiştir: 

q--=s:!;ı~r~;~CCCO'"~I 
Kültürpark arkasında, Bozkurt 

caddesinde yeni inşa ettiğim ev 

19 No. ya müracaatları. TEL 3991 
(2295) 

-~,;c,~~~:.ı:o.: ~..... - ... ..r--O-J...C.C. • 

Şükrü U~ur 
Üzüm, kuru yemiş, Kantariye, tuz 

Sabun, Yağ', Sicim, Urgan ve emteai 
ıımumiye ti<:arethanesi 

Halimağa çarşısı, Kuru yemişçiler 
No. 5-İZMİR 

Her nevi sipariş kabul edilir. Va
gonla tuz gönderilir 

Tel adresi : UCUR - İzmir •. 
Posla kutusu : 150 .. Telefon : 2893 

16 - 23 - 30 (2136) 

betınesi dikkate değer. Rjevde bir aydanberi Rus taanuzları 
üstün kuvvetle yapılmış .olmakla bera- } 
ber püskürtülmüş ve Ru•lar ancak ağır ~ DR. HURİ ŞEMSİ 
kayıplar pahaoına olarak hatlarımızda ( GiJHEREH 

... ülıru·. Ka"a bulvarın- mahalli bir kaç gedik açmışlardır. Bun- ~ 

ZABITADA 

~ 3 rın her hangi bir hedefe varmak için 1', Hastalarını her gün Tilkilik Akar-
da bir soygun_ hiç bir ehmmiyeti yoktur. { çeşme karşısındaki muayenehane-
Zabıtaya müracaat eden İbrahim To- Ruslar 1 O binden fazla zayiat vermiş- ~ sinde kabul eder. 

kat ve Salih Zeki adlarında iki kişi, er ve pek az arazi kurtarmışlardır. ~ TELEFON : 4057 
Şükrü Kaya bulvarında içki içlikler sı- Bolşeviklerin bir yolun iki başına yap 
rada tanımadıkları bir kaç kişinin yan- tıkları hücumlar da püskürtülmüştür. Bir 
!arına gelerek kendilerini bıçakla teh- ormana giren Rus kuvvetleri yok edil
dit etmek suretiyle !brahimden 30 lira miştir. 
diğerinden bir ceket ve 16 lira kıyme- Hava kuvvetlerimiz kara kuvvetleri
tinde bir çift ıskarpin ile 17 ,5 lira, Zeki- ]e tam bir jş birliği ile hareket etmiş ve 
den de 30 lira kıyınetinde elbise ve on bundan başka düşmanın cephe gerileri
lira ile şapka ve gömlek aldıklarını şika- ni ve münakale hatlarını şiddetli bir hü. 
yet etmişlerdir. Zabıtaca yapılan tahki- cum altında tutmuştur. Bomba tayyare
katta vak'a faillerinin sabıkalı Kırıkdiş erimiz düşmanın 9 zırhlı vasıtasını, 13 
Mehmet, Antalyalı İsmail Ali Riza ve uçağını tahrip etmiştir. Moskovada as
tlhan oldukları teshil edilmistir. Bun- keri hedefler, bir hava meydanı ile Ka-
lar aranmaktadır. , lenin, Gorki ve Sarakofta sanayi mües-
ARABA • TRAMVAY •eseler bombalanmı,tır. 
CARPISTILAR Roma, 29 (A.A) - ltalyan resmi 
· · tebliği: 
Güzelyalıdan Konağa doğru gelen Ladoga gölünde faaliyette bulunan 

-

tZMIR BELEDtYEStNDEN: 
871 sayılı sokakta belediyeye ait 4.9 

numaralı aralık yerin bir sene müddet
le kiraya verilmesi yazı işleri miidürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık arttır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
icaı ı 36 lira muvakkat teminatı 5 lira 
40 kur~tur. Taliplerin teminatı öğle
den evvel iş bankasına yabrarak mak
buzlariyle ihale tarihi olan 7/9/94.2 Pa
zartesi günü saat 16 da encümene mü· 
ıacaatlan. 

2, 26, 30, 5 2913 (2205) 

* - Belediyemiz varidat servisinde 
Şerif Bavdarın idaresindeki araba ile bir filomuz 15 ağustosta Leningrada gi
aksi istikametten gelen 10 sayılı tram- den bir düşman kafilesine hücum ede
vay arabası Karantinada çarpmıştır, rek 1 300 tonluk bir top çeker batıl"mış· 
vatman Ali Kuruzu yüzünden hafif su- )ardır. 

•' rette yaralanmıştır. ti"'7'/-~.rJ"'J"'//_,.A==ıcıa=cc~I 

BAŞVEKILIMIZIN SEYAHATi 
.._..,..,_~ .. ...._ ~""-~ ~ k Tun

1
çtan vücutlariyle yaz kı1ş 

~ 1) d l !) anıp arımızda birer gök adamı o -
(Bııştarafı 1 inci Sahil ede) Ankara \ a y osu ıı masını öğrenen yiğit delikanlılar-

ı< dan tutunuz da, bütün serveti olan 
müzeaini ve Sivas kongresinin toplandı- - ~ bir tek altınını ölüm döşeğinde, 1 

münhal bulunan memuriyetler için mü
sabaka ile memur alınacaktır. Lise veya 
orta mektep mezunu olup askerlikle bir 
alakası bulunmamak ve 35 y~ını geç
kin olmamak şarttır. Bu evsafı haiz 
olnlarn evrak müsbiteleriyle birlikte 
imtihan günü olan 4/9/942 Cuma günü 
saat 9 da riyaset makamına müracaat
ları ilan olunur. 28, 30 5043 (2672) 

f 

ğı tarihi salonu ziyaret etmişler oradan r; BUGUNKU NEŞRiYAT Milll havacılığımız yoluna vasiyet 
Millt Şef ismet lnönünün okudukları ~.,,. ""-~~ 8 eden aksaçlı nineye kadar Türk 
a!lkeri rü,d.İye bin~sına gi~~le~. ve Ö~· 8.30 program ve memleket saat aya- !\ vataının bütün fertleri Türk Hava 
.-.tmenlerle bir muddet goruşmuşlerdır. rı. 8,32 müzik: (pi.) 8.45 ajans haber- ~ Kurumunun gayelerine inanmış va- v 

Başvekil devlet demıryolları <er atel- !eri. 8.55-9.30 müzik (pi.) 12,30 pro- jj tan çocuklarıdır. ~ 
yelerini de gezmişler. burada çalışmak- gram ve memleket saat ayarı. 12 33 (·)OCCr;/...coccc:c-cccccccc:ıa:ccO'~ 
°!a _olan mühendislerle iJc;.ilerin gayY~t ~e müzik: (pi.) 12.45 ajans haberleri. '13, 
lın!ızamından m~nunJ:ıkJarı.nı bıldır- 00 müzik: zeybek oyunları, pehlivan ye 
mL•ler ve şunları soylemışlerdır : karşılama havaları, ve türküler. 13,30-
. c - Büyük işler ancak böyle neşe ve 14.30 müzik.: radyo salon orkestrası, 
gayYetle ~aşarı!abilir.~ . 18.00 program ve memleket saat ayarı, 

Başvekıle kıtlayı zıyartlerınde kara- 18.03 müzik: radyo dans orkestrası. 
vana ikram edilmiştir. 18.45 müzik: oyun havaları. 19.00 ko-

Saraçoğlu askerlere hitaben: nuşma (ziraat saati) 19, 15 müzik: öğ-
c - Şimdi karavananızdan yemio rendiğimiz marşlar. 19. 30 memleket 

olmakla sizinle karavana kaTdeşi ol- saat ayarı ve ajans haberleri. 19. 45 ser
Clumc demiflerdir. Erat bu Htifatı uağ best 10 dakika, 19,55 müzik: halk tür
ob söziyle karılıamıttır. küleri. 20. 15 konuşma (cumhuriyet 

122 
95 
15 

Borsa 
ZAHiRE 

Fasulya 
Nohut 
ton susam 

35 75 
42 50 
57 

* Kumaş ve astarı belediyece temin 
edilmek üzere temizlik işleri amelesine 
120 takım iş elbisesi yaptınlması, yau 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 4.92 lira, muvakkat te
minab 36 lira 90 k~tur. Taliplerin 
teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlariyle teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
14/9/942 azartesi günü saat 16 da encü
mene müracaatları. 

30, 4, 8, 12 5111! (2289) 

Türk Maarif 

......... 3 -na.1r.:.. 

Cemiyeti 
YATILI EGE L İs E s İ YATISIZ 

Yeni talebe kaydına ba laınışlır .. Eski talebenin salısen veya mektupla 
15 eyliile kadar kayıtlarını yenilemeleri .. Daha fazla tafsilat almak isti
yenler Lise müdürlüğüne müracaat etmeleri.. 

Yatısız Lise ücreti 100 Yatılı ücret 330 iira .. 
Yatısız Orta ücreti 75 TELEFON : 3447 

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 4997 (2241) 

Borno11a Bağcılılı istasyonundan : 
Müessesemiz razakı ve şam üzümü bağları mahsulü 10f9/942 tarihine mü

ıadjf per,embe günü saat 15,30 da Bornova bağcıhk istasyonu binasında pa
zar1ıkla satılacağından taliplerin 66 lira muvakkat teminatı İzmir maliye vez
nesine yatırarak mezkUr günde hazır bulunmaları. 

26 30 3 7 4994 (2245) 

MAMA GÜRBÜZ 
Vitamin ve Kalöri cihetinden çok zengindir 

Yavrularınızı besler, sıhhatini korur, vücutlarındaki 
mukavemeti artırır. Hayat, neş'e verici bir cevherdir. 

BU!Un Eczane va depolarda bulunur. 

İZMİR DEFTERDARLIGIHDAH: 
Şubesi Mükellefin adı ve Sanah Ticaret adresi 

Soyadı 
Basmahane Abdül Gökcay Makineci 2 nci Kara Osman 

So. 9 No. 
Basmahane Hasan Konter 

Kazanç Buhran F. Zam 

2.50 50 25 
3.00 60 30 

ihbarname No. 

Paçacı Mezarlık başı hal 
binası 5 14 No. 

----
Karne 3 misil Y ekiin 

zam 
50 10.25 14.00 
50 12.20 16.60 
----

ihbarname nevi 
Cilt Varak Tarh No. 

2 8 1920 1 nci ihbarname 
13 49 2404 1 nci ihbarname 

----

Matrah nitıbet 

25 10 

30 10 

\ 1 erginin Verginin 
senesi nen 
1941 G.G.S.K. 
1941 G.G.S.K. 

~ uk.arıda isim ve unvanlariyle ticaret gi.h adresleri yazılı 2 mükellef namına 
muhtelif yı]lar iç.in tadı olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmi§tir. Sa 
mükellefler terki ticaret edip halen nerede bulundukları tesbit edilemediğinden 
ilin tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde mezlcür vergilere itiraz 
haklan olduğu 3692 sayılı kanunun 5 v 1 O ncu maddeleri hükümlerine tevfi
kan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 5097 (2287) 

Kırlıağaç C. M. Umum iliğinden : 
Milli korunma kanununa aykırı hareketten maznun Kırkağacın Musalar M. 

Hüseyin oğlu 320 D. lu Mehmet Ali Sütçü hakkında Kırkağaç asliye ceza hi
kimliğince yapılan duruşma sonunda: Beyanname harici çay ve dövülmüt kah .. 
veyi sattığı subut bulduğundan 4156 sayılı milli korunma K. 14/3, 55/2, 
4180 sayılı K. 63 üncü maddelerine tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle tecziye
sine ve hükmün ilanına 9/6. '942 tarih ve hükmün katiyet kesbettiği ilin olu-
nur. 5089 (2292) 

Kırlıağaç C. M. Umum iliğinden : 
Fazla fiatle darı satmak ve satı~a arzctmek suretiyle milli korunma K. ayb

kırı hareketin maznun Kırkağacın san ağa M. Halil oğlu 329 D.lu Mehmet 
Yaygın ile Gelenbenin Yenice mahal1esinden Mustafa oğll· 338 O. ul Muhar
rem haklarında Kırkağaç asliye ceza hi.lcimliğince yapılan duru~ma ~onunda: 
4180 s&)"lı milll korunma K. 32, 59 /3, 63 üncü maddelerine tevfikan beıı« 
lira ağır para cezasiyle tecziyelerine ve hükmün ilinına 25/6/942 tarih vo 
109/81 sayıli ilamiyle karar verildiği ve Mehmet Yaygın hakkındaki isbu hük-
mün katiyet kesbettiği iliin olunur. 5090 (2290) , 

Kırlıağaç c. M. Umwniliğinden: 
Fazla fiatle tereyağı satmak sureti1e milli korunma kanununa aykırı harekt>t-. 

ten maznun Kırkağacın Hamitli köyünden Mustafa oğlu 325 D.lu Remazan 
Yıldırım hakkında Kırkağaç asliye ceza hakimliğince yapılan duruşma sonun .. 
da: aubut fiiline mebni 4180 sayılı milli korunma K. 32, 59/3, 63 üncü mad
delerine tevfikan be~ lira ağır para cezasiyle tecz.iyesine ve hükmün ilinına 
14/4/942 tarih ve 66 47 sayılı ilamile karar verildiği ve hükmün katiyet ke.. 
bettiği ilan olunur. 5088 (2291) 

r. M. c. Karantina Kız ve Erlıelı talebe yurt
ları müdürlüğünden : 

Türk Maarif cemiyeti tarafından bu sene yeniden Karantinada bir erkdt 
yurdu ve İzmirin en mutena yeri olan inönü caddesi köprü mevltii tramva,y 
caddesinde bir kız yurdu açmıştır. Y ep yeni bir tesisat ve zihniyetle kuruluı 
kız ve erkek yurtları kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Kız talebe yur
duna kız enstitüsü aksam okulu Amerikan kolleji kız lisesi Kartıyaka kız mual
lim mektebi lise ve orta kısımlarına devam eden talebe alınmak.tadır. 

Erkek. talebe yurduna da sanat okulu ticaret lisesi erkek. liseleri ve mulıtelif 
orta ohıllara devam eden talebe alınmaktadır. Yurdun y1llık ücreti 240 liradır .. 
3 müsavi taksitte alınır. Memur ve mütekait çocuklariyle iki kardeı talebe 
yüzde on tenzilata tB.bl tutulur tadil günleri hariç her gün saa 9 dan saat 5 e 
kadar Karantina polis karakolu mektep sokak talebe yurdu müdürlüğüne mü~ 
racaat olunabilir. Telefon No: ( 4411) (2284) 

Baıvekil askeri hastanede hastaları halk partisi adına) 20 40 müzik (pi.) 
görmütler, heki~erle. görüımüşlerd~r: 21.00 kon utma (evin ;,..ati). 2] .15 mÜ 
Sa;at 20,30 da cu~urıyet. halk partısı zile.: halk türküleri ve oyun havaları. 21. 
reıai tarafından verılen Ziyafette hazır 50 İstanbul at yarışlarının neticeleri. 22, 
bulunmutlardır. 00 müki: (pi.) 22,30 menıleket saat 

Çay Kahve ithalatçıları Birlilıleri umumi 
Katipliğinden : 

15 /9 '942 salı günü saat 16 da fevkalade heyet toplantısı yapılacağından bir- MEMUR A RAHIYOR-
liğimize kayıtlı azaların teırifleri rica olunur. 

INGILIZLERE GORE RUS· 
YA HARBi 

(Bııştarafı 1 inci Sahifede) 

riyle Sta!ingrada yükleniyorlar. Fakat 
aylarca kanlı muharebelerden sonra 
lı&lô. bu eaao hedeflerinden 50-60 kilo
metre uzaktadırlar, Almanlar bu bölge
de çok büyük kayıplar vermiılerdir. 
Doğu cephesindeki seferin ilerideki ge
li~mel~rinde bu kayıpların tesir yapaca
ğı şüphesizdir. 

* Londra radyosundan: İngiliz gazete
leri Rusya harbi ile meşguldurlar. Niyoz 
Kronik! diyor ki: 

cRusya çarpışmalannda Stalingrad 
İsmine uygun bir kudret gösteriyor. Al
manların tayyare ve tanklariyle muaz
zam kuvvetlerine karşı koyuyor. Gene
ral (Zokof) un Rjev ilerleyişi belki Sta
lingradtn a.kibeti üzerinde derhal mües
eir olamıyacaktır. Fakat bilvasıta bu te-
air kendisini gösterecektir. Zira bay 
Hitleri yedek kuvvetlrini çok dağıtmağa 
mecbur ederk bu sırada fazlasiyle muh
taç olduğu hava takviyelerinden kendi
~ini mahrum bırakacaktır.> 

1 * ı Londra radyoı;u Moskova haberleri-

ı
rıe atfen Rusların Kafkasyada dağ yol
larında Alman kollarını imha ettiklerini 

. ba!tıkta bir düşman nakliyesi ve Kara
•<:1en:zde bir de-nizaltı batırdıklarını bil-
Öiriyor. 

ayarı ve ajam haberleri, 22.45-22,50 
yarınki program ve kapanı.ı. 

RUZNAME: Ege Lisesi Miidürlüğ ünden : 
1 - 4223 sayılı .kanununa müsteniden çay, kahvenin devlet inhisa.ruıa geç- Okulumuz kitipliği münhaldir. 40 lira ücret ve r;;, 25 zam verilecek ve iato-

mesi dolayısiyle birlik faaliyetinin tadili ve birlik !.esabat demir başının diğer si okuldan temin edilecektir. Askerliğini yapmış ve seri daktilo yazau isteklile-
birliklere devri. 5094 (2286) rin okul müdürlüğüne müracaatları. 30 31 4996 (2285) 

İZMİR DEFTERDARLIGIHDAH: 
İhbarname Nevi Şubesi Mükellefin adı ve Soyadı Adres Hayvan Nisbet 

Basmahane Mehmet Ali Halkapınar 

Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 
Basmahane 

Ethem Gökkonak 
Ramazan oğlu Bayram 
Hüseyin Acar 
Hasan Furuçkn 
Veli Balcıoğlu 

cadde veya sokak Adedi 
No. 

1185 soak 9 1 
1 

YeniM.6ctSo.61 2 
1213 sokak 29 1 
Konyo ve Toros oteli 145 
Abbas ağa tarlası 16 24 
Çukurçeşme Karakol 36 1 

-80 
125 

25 
25 
80 
45 

125 

Vergi aslı 2 kat 
F.Zam 

L. K. L. K. 

2 05 4 10 

50 100 
25 50 

ll6 00 232 00 
10 80 21 60 

1 25 2 50 

Yeldin Sene~i İhbarname Tarh No. 
Cilt Varak 

L.K. 

6 15 1942 1 10 26 1 inci İhbarname 

1 50 1942 1 23 133 1 inci İhbarr.ame 
75 1942 1 24 134 1 inci İhbarname 

348 00 1942 1 40 150 1 inci İhbarname 
32 40 1942 1 42 152 1 inci İhbarname 
3 75 1942 2 22 261 1 inci İhbarname 

yan 
Basmahane Hüseyin Zoriç Eşrefpaşa C. 262 1 25 50 50 75 1942 2 26 265 1 inci İhbarname 
Basmahane Mehmet Gül Sinekli Aziziye mahal. 4 1 25 25 50 75 1942 2 U 303 1 inci İhbarname 
Basmahane Ahmet Ergün Eşrefpaşa 673 So. 1 1 80 80 1 60 2 40 1942 2 (3 317 1 inci İhbarname 
Basmahane Hasan Alhan B. Kuyu 747 So. 2 1 125 1 25 2 50 3 75 1942 2 50 324 1 inci İhbarname 
Basmahane İbrahim Özmercan Ayukla Bahçe iç:nde 2 125 2 50 5 00 7 50 1942 3 1 325 1 inci İhbarname 
Basmahane Mehmet Nci Kulaç 560 sokak 17 2 125 2 50 5 00 7 50 194.2 3 8 332 1 inci İhbarname 
Basmahane Kürt Mehmet Ayuklada - 1 125 1 25 2 50 3 75 1942 3 12 336 1 inci İhbarname 
Basmahane Hasan Bohoy Eşref pş. Keraıni So. 16 1 125 1 25 2 50 3 75 1942 3 16 340 1 inci İhbarname 
Basmahane Ali Şerbet Mısırlı Cd. 289 So. 8 1 125 1 25 2 50 3 75 1942 3 18 342 1 inci İhbarname 
Basmahane Hüseyin "Bingüner B. Kuyu 1043 So. 23 1 25 25 50 75 1942 3 20 353 1 inci İhbarname 
Basmahane Ara? Mehmet Doğangün Hacı Ali 574 So. 55 ı 80 80 1 60 2 40 1942 3 21 354 1 inci İhbarname 
Basmahane Mustafa Yılmaz Selvili O. 577 ci ~k. 22 1 25 25 50 75 1942 3 22 355 1 inci İhbaruame 
Basmahane Düriye Yorgancı Mimar Sinan cd. 19 1 80 80 1 60 2 40 1942 3 35 4<17 1 inci İhbarname 
Basmahane İsmail E!At 1445 Sokak 2 1 80 80 1 60 2 40 1942 3 36 408 1 inci İhbarname 
Basmahane Adil Karahan Kurtuluş Sokak 12 1 125 1 25 2 50 3 75 1942 3 32 404 1 inci İhbarname 
Basmahane Mehmet oğlu Ali Kahramanlar 94 1 38 25 25 50 1M2 3 39 411 1 inci İhbarname 
Tukar_ıda isim ~e unv~nlariyle tic.arctgah adresleri yazılı mükellefler namın• 9~ mali y~ için ~~!~ iki kat umh ~yvanlar verg~~e ait vergi mi~ is.~leri hizasında gösterilmiftir .. 
Bu milkelleilerın terki tıcaret edip halen nerede bulunduklan tesbit edilemedığinden il!n tarihını takip eden gilnde n ıtıbaren 30 gUn ıçınde mezlcilı vergilere ıtıraz hakları olduğu 3692 saJl)ı ka-

nunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükUmle rine tevfikan tebliğ makamına kalın olmak üzere ilAn olunur. 5098 (2288) 



SAHiFE 4 

SON ASKERi VAZIYET 

Ruslar yeni ve büyük 
bir taarruza başladılar 
Radyo gazetesine göre bu hafta için

de cereyan eden h§diseler dolayısiyle 
Alman - Rus cephesinin umumi man
zarası şöyle görünüyor: 

Murmansktan Ladoga gölüne kadar 
eılan cephede yallll'l. keşif faaliyeti ol
rııuş, başka bir şey olmamıştır. 

Fin kuvvetlerinin, birbirini takip eden 
ik! savaştan artık çok yorgun düştükle
ri anlaşılıyor. Üç milyonluk nüfustan 
bundan fazla enerji de istenilemez. 
LENİNGRADDA 
Leningradda teşebbüs Sovyetlerde 

kalmaktadır. Geçen sene Almanlar bu
rasının zaptı ve Baltık Rus filosunun 
Kronştad üssünden mahrum edilmesi 
için teşebbüslerde bulunmuş, muvaff.ak. 
olamaym.ca müdafaaya geçerek Lerun
gradı muhasara dbnda tutmağı daha 
faydlı gönnüştil>:. Ancak son zamanlar
da Leningrad yalnız Sovyet Baltık fi
losu için değil, Rus tayyarelerine de Al
manyaya taarruz için mühim bir üs ol
muştur. Ruslar bu hafta içinde Alman
yayı iki defa havadan bombardıman e~: 
mişlerdir. Bunur. böyle devam edecegı 
de tahmin olunabilir. 
İlmen gölünün şimal ve cenubunda 

Sovyetler taarruzlarına devam etmişler
dir. Bu taarruzların daha ziyade bu 
cephede Alınan kuvvetlerini tutmak 
için yapıldığı ve bu suretle Moskova 
cephesine kuvve~ gönderilmesinin ön-
1endiği anlaşılıyor. 

Moskova kesiminde Ruslar, Viazma 
ve R!jev çıkıntısında taarruzlarını şid
detlendirmişlerdir. Bu hareketin de bir 
netice almak için büyük kuvvetlerle 
yapıldığı anlaşılıyor. 

Sovyetler Rijevin kapılarına varmış
lar burasının ~deta biricik muvasale 
yoİu olan şimendifer hattını Şişefkada 
kesmişlerdir. Bw·adaki mihver kuvvet
lerinin oldukça güç bir durumda oldu
ğu sanılıyor. Yağmakta olan yağmurla~ 
devam ederse, Rijeve gelen diğer bir ikı 
yol da kapanacaktır. 

Buradaki durumu Almanlar ancak 
mukabil bir taarruzla düzeltebilirler .. 
Yalnız Almanlaru.ı. bu mukabil taarruza 
yetecek kadar fazla kuvvetleri var mı
cır? Bunu zaman gösterecektir. 

Oreldeki Alman taarruzu tamamiyle 
durmuştur. Burada Almanlarca mevzii 
bir muvaffakıyet te elde edilmişse de 
mevcut fazla kuvvet olmadığından neti
ce alınamamıştır .. Ve şimdi ayni yerde 
Sovyetler tarafından bir taarruz başla
mıştır. 

Voronejde teşebbUs daima Rusların 
elinde kalm.ı.ştır. 

Don dirseğinde ve S talingradda Al
manlar nehri şimal ve cenupta mütead
dit noktalardan geçmeğe muvaffak ol
muşlardır. Fakat yalnız nehri atlamak 
kafi gelmemiş, Rus mukavemeti asıl 
buradan başlamış ve Alınanlar 20 kilo
metre derinliğinde bir tahkimat ile kar-

SiY ASI VAZIYE!' 
••••••••••••••• 

~ılaşmışlardır. Bu sebeple adeta adım 
adını ilerlemeğe mecbur kalmışlardır. 
Dünyanın en kanlı harplerinden biri

si olan bu muharebede Almanlar bir ge
dik açıyorlar, fakat biraz sonra Sovyet
ler bunu kapatıyorlar ve geçen kuvvet· 
leri imhaya başlıyorlar. Her iki taraf ta 
bu cepheye yenı kuvvetler sürüyorlar 
ve hatlardaki insan boşluklarını doldur
mağa çalışıyorlar. 

Merakla beklenen nokta buradaki du
rumun bu halde ne kadar zaman devam 
edeceğidir. Her halde Rusların Alman
J:ırı nehrin ötesine atmalarına ve yahut 
Almanların Stalingrad şehrini zaptet
melerine kadar hal böyle devam ede
cektir. 

KAFKASLARDA 
Kafkaslarda Alınanlar bir takım mü

him geçitler elde etmişlerdir. Fakat Ka
radeniz istikametindeki gelişme ağırlaş
mıştır. Almanlar buraya tahsis ettikle
ri kuvvetle işi halle çalışıyorlar. Çünkü 
Almanların Kafkasa veni kuvvetler gön
dermesine imkan yoktur. 
RF.SMİ TEBLİGLERE GÖRE 
Resmi tebliğlere göre de vaziyet şöy

le görünüyor: 
Alınan tebliği Kafkasya ve Stalin

graddaki taarruzların devam ettiğini, 
yeni ilerlemeler elde edildiğini, Kaluga
nın cenup batısında büyük kuvvetlerle 
Rusların taarruza geçtiklerini bildiriyor. 
Voronejde Rus taarruzlarının püskür
tüldüğü ilave ediliyor. 

Bu yeni tebliğde en mühim kısım, 
Kalugada başlıyan taarruzu haber ve
ren kısımdır. Yer.i baışlıyan bu Rus ta
arruzunun maksadı ne olabilir? Biz şöy
le düşünüyoruz : 

Evvelce söylediğimiz gibi Ruslar, Al
manların Moskova ~ölgesine yeni kuv
vetler göndermesine mani olmak isti
yorlar. 

Sovyet ve İngiliz mahfi11erine göre de 
cenup ve şimalde taarruzlar devam edi
yor. Ayni menbalar Stalingrad bölge
sinde Alınan taarruzlarının durduruldu
ğunu, gedikler açarak ilerliyen Alman 
kıtalarının çevrildiklerini ve bunlara 
ş!ındi hava yolundan ikmal gönderildi
ğini bildiriyorlar. 

Uzak doğudan yeni yeni Çin muvaffa
kıyetleri haberleri gelmektedir. Çinliler 
Şuşyang ve Şuhideki Japon hava üsle
rini zaptetmişlerdir, şimdi Şuhi garnizo
nuna taarruz etmektedirler. 

Bu iki yerdeki hava meydanından 

Japonyaya havadan taarruz mümkün 
olacaktır. Bilhassa Amerikan l;ı.ava kuv
vetlerinin bu iki meydandan çok fayda
lanacakları şüphesizdir. 
Japonların Salomon adalarııfda mu

vaffak olamıyarak buraya mahsus as
kerleri Yeni Ginedeki Milineye çıkar
dıkları anlaşılıyor. Bu bir kazançtır, fa· 
kat bunun Salomon adasındaki müttefik 
kuvvetleri buraya çekmek için yapıl
mış bir hareket olması da mümkündür. 

Yeni tahditler 
---· ·- --

Almanlar Sta- Amerikada haf-
lin~rada ilk sal- tada bir ~L.n et 
dırışta muvaf- yasaiı konul
f ak o?amadı ması mınhtemet 

---*---
Radyo gazetesine göre hafta sonunda 

dünya siyasi manzarası şöyle görünü
yor: Rusyadaki askeri harekat dünyanın 
en önemli olayı olmakla devam etmiş
tir. Almanların Stalingradı almak için 
yaptıkları ilk teşebbüs muvaffak ola
mamış, hatta içerilere nüfuz eden Al
man kıtalan çevrilmiş ve bunların im
hasına başlanmıştır. 

-*-
Vaşington, 29 (A.A) - Reis Ruzvelt 

gazetecilerle yaptığı konuşmada, Ameri
kada haftada bir gün et yememek sure
tiyle Avustralya, Brezilya ve sair yer
lerden et taşıyan vapurlardan 30 _ 40 
kadarının başka ve daha ehemmiyetli 
nakliyata tahsis edilmesinin mümkün 
olacağını söylemiş, fakat henüz bu hu
susta bir karar verilmiş olmadığını da 
ilave et~tir. 

PAHALILIK VE 'OCREr.LER 

'l'ENt ASIR 

UZAK OOGU HARPLERi 
- --*·---

"Salomon,, 
hareketleri 

bitmedi 
- *

.Japonların Salomonda 
dalta fazla cenuba inme· 

lerinin önleneceği 
mıılıalı1ıa1ı •• 

Va§ington, 29 (A.A) - Salahiyetli 
bir zat, Salomon adaları harekatının esas 
lı bir muvaffakıyet olarak kabul edile
miyeceğini, Japonlann Tulanm.ideki ha
reketlerinin müttefik kuvvetlerini yok
lamak jçio yapılmış olması muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

Başka müşahitler de Japonlara karşı 
Salomon adalannda bir muvaffakıyet 
elde edildiğini söylüyorlar. 

YE.Nl GiNEDE 
Yeni Ginede Minez koyunda kara 

çarpışmaları çok ~ddetli olmaktadır. 
Mclburn, 29 (A.A) - Cenup Pasi

fik müttefik kuvvetler karargahının teb
liği: 

Müttefik kıtalar Yeni Ginede Minez 
de Japonlarla şiddetli muharebelerde 
bulunuyorlar. Bomba uçaklarımız japon 
mevzilerini çok alçaktan uçarak bomba
J.arnış ve bir çok yangınlar çıkarmıştır. 

MiNERBOYDA MUHAREBELER 
Melhurn. 29 (A.A) - Cenup Pasi

fik müttefik kuvvetler karargahının neş
redilen son tebliği hakkında söz söyli
yen resmi sözcü Minerboyda harp eden 
kıtaların çoğunun Avustralyalı olduğunu 
söylemiş ve bir miktar Britanyalı askerin 
de Avustralyalı askerle omuz omuza 
harp ettiklerini sözlerine ilave etmiştir. 

Japonların son bir kaç gün içinde ye
ni takviye kıtaları aldıklarına ihtimal 
verilemiyor. japonlar makineli tüfek ve 
piyade kıtaları çıkarmışlardır. 

SALOMON DENJZ 
BöLGEStNDE HAREKETSiZLiK 
Vaşington, 29 (A.A) - Bahriye na-

zırlığından alınan haberlere göre Salo
mon adalan deniz bölgesinde yeni hiç 
bir hareket olmamıştır. 

* Londra radyosu Avustralya kuvvet-
leri kumandanı general Blomenin beya
natmt bildiriyor. Bu general Salomon 
adalarında japonlarla göğüs göğüse çar
pışmalar yapılacağını, çıkarma yapan 
japonlara hava kuvvetlerin şiddetle hü
cum ettiklerini, her halde japonlann Ko
kodadaki kuvvetlerle birlşmelerine ma
ni olunacağını söylemiştir. ______ , __ _ 

JAPONLARA GÖRE 
- --*---

Sa 1 om onda Müttefik· 
lerin irtibatı kesil· 
miş bulunuyor 

-*Salomon adaları deniz 
ve hava harbinin i1ıincl 
safhası IJitmeJı üzere •• 

Tokyo, 29 (A.A) - Salomon adaları 
deniz ve hava muharebesinin ikinci saf
hasının hitam bulmak üzere olduğu şu 
sırada Japon hava kuvvetleri Avustral
yada birçok şehri ve münakale servis
lerini bombalamıştır. Ezcümle Port Dar
vin ve Transvil şehirlerine şiddetli bir 
çok akınlar yapılmıştır. Bu sonuncu şe
hir alevler içindedir. 

Altışar bin tonluk iki vapur batırıl
mıştır. Batan vapurlardan birindeki in
filaktan mühimmat yüklü olduğu sanı
lıyor. Bunlar Salomon adalarında irti
bah kesilmiş olan Amerikan kuvvetle
rine mühimmat ve iaşe maddeleri getir
meğe hazırlanıyorlardı. 

Hava muharebelerinde 15 düşman 
uçağı düşürülmüştür. İki Japon tayya
resi kayıptır. 

MISIR VE AKDENIZOE 
* 'Teşebbüs 

her yerde 
lngilizlerin 

- *-
ıtaıyan resmi tebliğine 

göre İngilizlerin IJir 
hücumu alıim 
bıralıtırıldı .. 

Kahire, 29 (A.A) - Orta şark İngiliz 
tebliği : 26/27 ağustos gecesi bütün cep
he üzerinde keşif faaliyeti olmuştur. Ce
nup kısmında da topçu düellosu olmuş
tur. 

Kara hareketlerinde kayde değer bir 
şey olmamıştır. 
Uçaklarımız Elalemeyn merkez kıs

mında düşman taşıtlarına hücum etmiş-
tir. ' 

Mihverin hava faaliyeti artmıştır. Ge-
celeyin İskenderiye hava üssüne taar
ruz eden bir Messeşmit düşürülmüştür. 

* Kahire, 29 (AA) - İngiliz hava kuv-
vetlerine mensup orta büyüklükte bom
bardıman uçakları geceleyin mehtapta 
düşman gemilerini ve Tobruğu bomba
ldmıştır. Gemilerden birine birkaç bom· 
ba isabet etmiş ve diğer gemilerin ara
larına bombalar düştüğü görülmüştür. 

Deniz tayyarelerinin yardımı ile or
ta büyüklükte başka bir bombardıman 
teşkilimiz düşman tank ve taşıtlarına 
hücum etmiştir. İnfilaklar olmuştur. 

Giritte Kandiyeye küçük bir hava 
hücumu yapılmıştır. İngiliz av uçakları 
Sidi Rahman ve Dabbnya da hücum et
nıişlerdir. 

Londra, 29 (AA) - Amirallık daire
sinin te'bliği : 

Britanya denizaltıları Ak.denizde ye
ni muvaffakıyetler elde etmiştir. Bir 
denizaltımız iki büyük iaşe gemisi ba
tırmış ve üç muhıibin himayesinde gi-
den iki §ilebi de isabetlerle hasara uğ
ratmıştır. 

Başka bir denizaltımız büyük bir pet
rol gemisini batırmıştır. Diğer bir deni
zaltımı~ da bir iaşe geınis!ni tahrip ve 
diğer birine de bir torpil isabeti kaydet
miştir. 

Berlin, 29 (AA) - Tebliğ : Şimal 
Afrikada ve Malta üzerinde hava muha
ıebelerinde üç İngiliz uçağı düşürül
müştür. Bizim Jrnyıbımız yoktur. 

Alman hava teskilleri geceleyin İs
kenderiyenin cenubundaki hava mey
danlarına hücum etmiş ve bu meydan
lara büyük çapta bombalar atmıştır. 

Meydanlarda ve yerdeki uçaklar ara
sında geniş yangınlar çıkmıştır. 

Akdenizde düşman hava kuvvetleri
nin bir gemi kafilemize yaptığı müker
rer hücumlar esnasında 27 İngiliz bom
ba uçağından ye<;lisi düşürülmüş, kafile 
zararsız olarak gi~:?ceği limana varmış
tır. 

Roma, 29 (A.A) - İtalyan resmt teb
liği : Mısır cephesinde merkez kesimin
de düşman motörlü kıtalarının yeni bir 
hücumu enerjik bir mukabele ile akim 
bırakılmıştır. Düşmanın bir çok taşıt ve 
t&nkları ya tahrip edilmiş, yahut hare
ket dışı bir hale konulmuştur. Daha ce
nupta düşman zırhlı vasıtalarının hücu
mu önlenmiştir. Birkaç esir aldık. 

HAVALARDA 
İleri mevzilerimiz.i bombalamağa te

sebbüs eden düsman hava kuvvetleri 
uçak savarlarııWzın ateşiyle üç tayyare 
kaybetmişlerdir. Bundan başka iki tay
yare de hava muharebelerinde Alman 
avcıları tarafınd&n düşürülmüştür. 

Müttefik bomba uçakları Malta üssü
ne karşı hareketlerine devam etmişler
dir. Bir hava muharebesinde bir Spit
fayer diiştirUlmüştür. 
Düşman uçakları dün Sicilyada mes

k\İn bir mevkie bombalar atmışlar ve 
makineli tüfenk ateşiyle hücum etmiş
lerdir. Halk arasında kayıplar vardır. 

-~~----fl.-w--~ 

HiND MESELELERi Merkez kesimindeki Rus hareketleri 
yavaş yavaş gelişmektedir Ruslar Rije
vin kapılarına gelmiş bulunuyorlar. 

Pravda gazetesi dünkü nüshasında 
diyor ki: 
«Düşman uğradığı ağır zayiata bak

maksızın ilerleyişine devam ediyor. 
Çünkü ne pahasına olursa olsun yürü
yüşüne devam etmek zorundadır; çün
kü durmak onun için ölmek demektir. 
Biz de ne pahasına olursa olsun Alman
ları durdurmağa çalışmalıyız; her as
ker bütün kuvvetini kullanarak düşma
na ağır kayıplar verdirmelidir.> 

~111ııııııım111~1~1~'i~'~';~~~mıınııı ı 1111~ Karı şık h k çıkan Reis, anglasyonu önlemek için ziraat 
müstahsilleri ile işçilerin ücretleri üze
rinde çok hassas davranılacağını, hayat 
pahalılığının daima gözönünde tutula- -
rak ücret i§lerinde karar verileceğini _ 
söylemiştir. = 

= her yerde asayiş heCasuslar faa liyet 
men iade olunuyor 

'9 .... 

göster iyor ~ -*- -

Moskova radyosunun verdiği haber
lere göre Sovyetler merkez kesiminde 
müstahkem bir mevkii daha ele geçir
misledir. 

Çörçil uzun yolculuğundan dönmüş 
Diep baskınını yapmış olan bir tümen 
İngiliz askeri de çoktan yerlerine dön
müş bulunuyor. Buna rağmen bu hare
ket etrafındaki propaganda faaliyeti ha
la devam ediyor! 

Alman radyosuna göre Ruslar ikinci 
cephenin açılmasında ısrar etmektedir
ler. Diğer taraf tan Sovyetler bu ikinci 
cephe hakkında nerede bir haber ve mü
talaa çıkarsa hemen radyolarında neş
retmektedirler. Mesela Baku radyosu 
Brezilya sendika reisinin ikinci cephe
nin hemen açılması ve Avrupaya asker 
çıkarmak çin en müsait zamanın bu sı
ra olduğu hakkındaki demeçini neşret
miştir. Meksikada da aynı miitalaalar 
yürüti.ilmi.iştür. 

BULGARtSTANA tHTAR 
Lnndra radyosu müttefik uçakların 

Ruzveltin para ve eşya fiyatlarının is
tikrarı hakkında beyanatta bulunma
dan evvel kongreye bir mesaj göndere
ceği tahmin ediliyor. 

evvelki akşam Bulgaristana beyanname
ler attıklarını bildirmiş ve demiştir ki: 

«Bu beyannameler aynı zamanda 
Bulgaristana bir ihtardır. Çünkü Bul
garistan Kafkas ve Libya için mühim 
bir Mihver üssü olmuştur. Müttefikler 
buna tahammül edemezler; Bulgar hü
kümeti buna mani olmalıdır; beyanna
me atan tayyareler Bulgaristana bom
ba da yağdırabilirler. Bizden söyleme
si!> 

lRANDA 
Hür Hindistan radyosu lranda askeri 

idare ilan edildiğini bildiriyor. 
İtalyan radyosu da, bir Sofya haberi

ne atfen, Tebrizde fu;ilerin mühimmat 
taşıyan bir kaç trene taarruz ettikleri
ni ve çıkan bir hadisede ahaliden 50 ki
şinin yaralandığını bildiriyor. 

HtNDtSTANDA 
Hindistanda son günlerde sükun hü

küm sürmektedir. İngilizler şimdiye 
kadar mevkuf olan Gandinin oğlunu, 
sorgudan sonra suçsuz görerek serbest 
bırakml§lardır. 

: Eğer casuslar yafıa· ~ Bazı htidiseıer zuhur e!• 
ıanamazsa bütün § ıneııı~ berab~r U'f!U!flı 

. § şe1ıılde vazıyet ı)'L. 
Alman • ltalyanlar : Loknov 29 (AA) _ H " d' t B" -.._ ., d •
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: teVHI e 1 eCeH.. :: leşik eyaletleri hükümeli tarafından 
S Rio Dö Janeiro, 29 (A.A) - Bre-§ diin neşrolunan tebliğ: Karışıklık çıkan 
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§ tinde olduğunu, .~~mleketin sahil § Yeni Delhi, 29 (AA) - Neşrolunan 
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Arnavutlulıta müthiı 
b ir zeıriıe oldu .. 
Bir mihver radyosuna göre şimali Ar

navutlukta çok ş!.ddetli bir deprem yü
zünden evlerin yüzde sekseni yıkılmış 
veya harap olmuştur. 

----·----PA R İSTE 
Bir bomba patladı 
Londra radyosuna göre bir Faris si

nemasında Marsel Deat taraftarlarının 
yaptı.Warı bir toplantıda bir bomba pat
lamıştır. Üç ölü, 40 yaralı vardır. 

JO A,t:IJS'J'OS P A Z A R J9d2 

;.:S o N ··. • .. · ' ~ .. - ~ A'·:·a~e:-·~· ~ ·~ ·. 
' . -

Ankarada yağlı pehli
van güreşleri başladı 

Dünllii güreşlerde alınan neticeler-
Ankara, 29 (A.A) - 29 Mayıs sta- hattin çatalcalı Süleymaru yenmiştir • 

dında büyük yağlı pehlivan güreşleri Başaltında Hayrebolulu Mustafa 
yap~ışt~.. Güreşleri Büyük ~ilet Kırklarelili Hüseyini, İstanbullu Ali 
Meclisı reısı Abdulbalık Renda, musta- Gönenli Hasanı yenmişlerdir. 
kil ~p ~is~ Rana .Tarh~ ye bir çok Ba a dört pehlivan :iştirak etmiş, bun-
seçkin seyırciler takip etmıştir. ş . . . 

Neticeler şunlardır: lardan Karacabeyli Hadı !brahimi yen. 
Büyük ortada Hayrebolulu Hasan mi§tir. Güreşlere yarın (bugün) de de

Adapazarlı Hakkıyı, İstanbullu Seld- vam edilecektir. 

Istanbul Partisinde blr de~şme 
İstanbul, 29 (Yeni Asır) - C. H. Par- , bu ricası kabul olunmuştur. 

tisi İstanbul müft:ttişi B. Reşat Muam- Yerine Kayseri mebusu B. Suat Hay• 
meroğlu vazifesinden affını rica etmiş, ri Ürküplü tayin edi.lıniştir. 

"Aokara - lzmir,, bisiklet yarış lan 

Yarqa muhtelif yeri erden iftiralı edenler 
Ankara, 29 (A.A) - Ankara _ İzmir met, Ahmet, Eski§ehirden Ne-0det. &

bisiklet yarışlarına yarın (bugün) baş- lih Alkış, Nizamettin, Ali, Sabahattin 

lanaycakltır. . ti k d 1 d A ve Hüseyin; lstanbuldan Hamit, Muzaf-
arış ara ış ra e en şun ar ır: n- . Alı:. . M af 

karadan Orhan, Aydoğmuş, Nuri; Balı- fer Gıder, Hamza, "'ettın ve ust a 
kesirdir Ahmet, Sabri; Bursadan Hik- Çıkıkçı. 
~ ' 

ALMAN MUSAOERELERI 
---·*---

2 bin Norveç 
balıkçı gemisi
ne el konmuş 

-*-
BtR KISIM BALIKÇI GEMi· 
Si DE RUSYAYA KAÇMIŞ 

-*-
Stokholın, 29 (A.A) - Norveçten gt!-

len haberlere göre Almanlar Norveç ba
lıkçı gemilerniin takriben üçte birini, 
yani 2000 balıkçı gemisi müsadere et
mişlerdir. 

Son günlerde bir çok balıkçı gemisi 
kaybolmuştur. Bunların Rusyaya kaçan 
Norveçliler tarafından kullanıldığı sa
nılmaktadır. 

-~~·ıwwttıwwı--~ 

Makineye 
\ ;'erilirken -·· ADA.NADA 

PAMUK sArışı 
Adana, 29 (AA) - Adana yeni mah· 

sul pamuğun ahın satımına başlanmış
tır. Ticaret vekaleti fiyatları tesbit et
miş olduğundan bu hafta içinde büyük 
mikyasta satışlar olacağı ümit edilmek
tedir. 

--~ıwwttıwwı---

Gandinin oğlu.. 
Yeni Delhi, 29 (A.A) - Gandinin oğ

lu tevkifi iqin sebepler kafi görülmedi
ğinden bugün serbest bırakılmıştır. 18 
ağustosta tevkif edilen Gandinin oğlu 
Hindistanın Times gazetesinin baş yaza
rıdır. 

--~~~---,~-~ 

s talingradda d ur um 
Moskova, 29 (A.A) - Bugün cephe

den Moskovaya gelen haberlere göre 
Stalingrada varmağa çalışan Alınan kuv
vetleri her yerde muvaffakıyetle tUtul
muştur. Sovyet müdafaalarına derink
mesine girmiş olan tank ve motörlü 
piyade grubuna karşı Sovyet tankları 
ve piyadesi şiddetli savaşlar vermekte
dir. Bu kuvvetler perşembe günü hemen 
hemen çenber aiima alınmış bulunmak
tadır. Krasnaya Zvezda gazetesi diyor 
ki : Stalingrad kesimindeki muharebe 
Rusların lehine gelişmektedir. Son 48 
saat içinde Stalirıgrad önündeki alınan
lar bir tank tümeni bir piyade tümeni ve 
cepheye gelmiş Rumen kıtaları ile tak-

SON HAVA HOCUMLARI 
---*·---

Almanyada 
ölenler ve ha-, 

sarlar artıyor 
-*-

INGIL TEREDE DE BAZI 
YERLER BOM 1ALANOI.. 

Berlin, 29 (A.A) - Tebliğ: 
28 Ağustosta Alman koyuna hücum 

eden İngiliz uçaklarından ikisi hava 
muharebelerinde düşürülmüştür. 

İşgal altındaki arazi üzerinde uçuş te
şebbüsleri esnasında da ayrıca beş İn· 
giliz uçağı aynı akıbete uğratılmıştır. 

Dün gece İngiliz hava te§ek.külleri 
cenup ve cenup batı Almanya üzerinde 
iz·aç uçuşları yapmıştır. Sivil halktan 
kayıplar vardır. Bazı şehirlerin halkla 
meskfuı mahallelerinde maddi hasar ol
muştur. Henüz tamamlanmamış malil.
mata göre gece avcıları ve uçak savar
lara hücum eden uçaklardan otuz ikisi
ni düşürmüşlerdir. 

ALMAN HüCUMU 
Alınan uçakları !ngiltereye karşı ge

ce ve gündüz hareketleri esnasında ce
nup bau ve şimal diğu tngilteredeki as
keri hedeflere muvaffakıyetle hücum 
etmiştir. 

Londra, 29 {A.A) - Alman uçakları 
dün cenup eyaletinde bir yere ve tngil
terenin cenup batısında üç yere bomba
la ratmışlardır. Bir kaç ölü ve yaralı ile 
hafif hasarlar vardır .. 

viye edilmiştir. Almanlar Volga kıyıla
rına kadar varmak ve Stalingradı arka
dan çevirmek için birçok noktadan hü
cum etmektedirler. Rijevin şimal ve şi
mal \loğu civarında evden eve çarpış
malar devam etmektedir. Almanlar her 
.kargir evi bir kaie haline sokmuşlar, her 
sokağı maynlemişler ve her sokak başı
na tank için engeller koymuşlardır. ______ , __ _ 
KARİREYE 
4 BOMBA DÜŞMÜŞ .. 
Kahire, 29 (A.A) - Bugün Kahireye 

birkaç bomba düşmüştür. 4 kişi yaralan
mış ve binalarda hafif hasar vukua gel
miştir. Aşağı Mınırm geniş bir kısmı ile 
yukarı Mısır vilayetlerinde hava tehli
kesi işaretleri verilmiştir. 
172 Fransız tabiiyetten 

lsJıat edildi.. 
Vişi 29 (AA) - Vişi hükümeti neş

rettiği, bir kararname ile ekserisi Ya
hudi olan 172 kişiyi Fransız vatandaşlı
ğından iskat etmiştir. 

ZAFER BAYRAMI HAFI'ASI 
ŞEREFİNE!. .. 

BUGÜN 
Yeni kopya 3 TÜRKÇE şaheser film birden 

-1-
K A RJ M BE Nİ AL D A TI R SA 

MÜZİK - MUHLİS SABAHATIİN 
Yaratan: Hazını _ Vasfi • Feriha -İ. Galip - Muammer - Erciiment Behzat 

-2-
LEK E L İ KAD JN 

Yaratanlar: LEYLA MURAT - YUSUF VEHBİ 
-3-

3 AHB AP ÇAVUŞLAR SİRK!'E (Arşak PalabıyJkYan) 
Ayrıca : Gayet güzel rt>nkli canlı resimler 

SEANSLAR 
3 Ahbap çavuşlar Lekeli Kadın Karını Beni Aldatırsa 

2 - 7.45 5,30 3,45 - 9,15 
Cumartesi, Pazar günleri 12 de baŞlal'. 

DİKKAT : Haftanın bütün günlerinde ilk seanslar ucuz halk matine
leridir. SALON 20 kuruştur. 


