
olmU§tur. Resimlerimiz 30 Ağustos Zafer baynımının JcutLınmumdm\ dön intibaı teabit ediJlor 

Başvekil Erzincana gitti Zafer bayramı çok muhteşem geçti 

Diyor ki: Hamleli hareketler yapa
rak kaybolan zamanı kazanmalıyız. 

....... z Şefine, ordusuna 
sevgisi~i gösterdi 

CÜMEURİVET 
idaresinde 

Şefleri nıi n izinde RUSLARA GORE MIH" ERE GÖRE 
böylece hareket içio * *--

Y'?la çıktım... Merkezde veni- Şiddetli Rus ta-
den mi:stahkem arruzları hep --* B. Sülırü Saraçoğlu mııll-

Millet işlel'ine alalıas~· telif tet1ıi1ılel'i ara anda 
ıııı en llüyiilı zaafı teşlııl Yıldızeli Jzöy enstitiisii· 
edel'. Alcilıa ve hassasi• nü de ~öl'dü ve Jıöylülel' 

yerler alındı püsk''rtüldü 
yet ııuuuet ue ile lıonmtu .. 

-*
Almanların yeni ııuv-

herelıet doğurul'.. Sivas, 30 (A.A) - Başvekil ~ükrü 
HAKKI OCAKOÔLU Saracoğlu, tetkiklerine dün de devam 

uetler getirmesi hic bil' 
işe yal'amadı .... 

Cümhuriyet Halk Partisi ocakları ya
nndan itibaren yıllık kongrelerini yap
mağa başlıyacaklardır. 

Cümhoriyet Halk Partisi dünyanın 
her tarafında ınevcut emsali gibi si asi 
m tesekkü1dür. Fakat onlardan çok ay
n bir tarafı vardır ki o da :-'"'ni Türki
JeDİD esaretten kurtuluşunda ve Türki
ye Cü.mhuriyeünin kumluşunda ve tc
limülünde oynadığı mühim roldür. 

En açık tabiriyle Cümhuri.\'et Halk 
Partisi bu memleketi diismandan kur
tarmış, yepyeni bir zihniyetle ciimhorİ· 
yeti kurmuş, dünyanın hayret ve tak
dirlerini toplıyan bUyük inkılap b~le
Jerjni kan dökmeksizin başarmış, Ti.ırk 
nülletinl tekiınül yollannda imla iler
Jetmeğe munlfak olmuş bir v_~rlı~ır; . 
Kadirşinas Türk milleti büyuk bır ıti· 

mat ve 5evgi ile mukadderatını ~u !'ar· 
tiye tevdi eylemekle çok müsterıh1!1": 

Tek Partiliyiz. Ve hepimiz onun ı~ın
dey.iz. Çünkü mevcudiyetimizi ona borç-
luvuz. Ve o, biziz.. . 

Bunun böyle oluşu da, onun .. daım: 
ku\-vetini bizden alışındadır. Dunya.d . 
meveut bir çok partiler ku,·vetlerını 
merkezden muhite doğru yayarlar. 

. Cümhuriyet Halk Partisi kuvvetini "!u
hittcn nlır ve merkezde toplar. Zıra 
Halkcıdır Scflerimiz de,·let adamlan
mız dai~a"' İl.(İmizdc 'dolasır. İşlerimi?, 
ihtivaçlanmızı yakından göriir ,.e .tetkik 
ederler. Hnlkı dinlerler. Halkın dılekle
rine aöre karnrlar alırlar. . 
Cü~hurh;ct Halk Partisi kon!!l'elerı 

halk dileklerinin tahaklmlmna imkan 
ve fırsat 'eren en kuvvctJi bir hareket-

ti~ . h" Ocak kongrelerini nahıye. ~a. ıy.e 
kongrelerini kaz:ı. kaza kongr~lerını vı
layet kongreleri takip eder. Nıl~~~~t ~e
rece derece tetkikten geçen hutun ıh
tiyac ve dilekler umumi kongreye ar· 
udiJir. 

Burada kabul edilen e:.aslar artık 
hükfunet kin tahakkuk ettirilmesi za· 
ruri ve kati bir İ!I halini alır. 

Bu vazivct millet hakimiyetinin en 
nmh timsalidir. l\lilli dileklerin tnhak· 
kuk ettirilmesi i('İn en emin yoldur. 

Binaenalc,·h en büyük meselelerin, en 
bii)iik davnlann halli için ilk temel t.a· 
.. ocak kongrelerinde atılıyor demektır. 

Bn itibarla bu kongrelere gösterile
eek alaka milli hakimiyetimize karsı 
be Jcdi!!imiz hnssash·etin ilk tecelliyatı
nı ifad; eder. Mahalle toplanfrı:ı diye bu 
hareketi kiiciim enıemck lannıdır. .. 

Tilrk miinevverlerine. bütün. Türk 
-watandac:lnrına diisen milli va~ıfe ~u 
kon!!"l'elcrde yerlerini almak, mıll~.t ıs
lerinl' mechnr oldukları alakayı goster-

lllektir. . . •t-
~urada, buradu ı~lerın yolunda.. gı 

mcdiğini sciylcmek. kah,·ehane koşelc· 
rinde dedikodu yapmak. imkan \'e fır
sat dii en ~·erlerde tenkitleri yiik5elt
mek sokak polihkacılarmm kfmdır. Her 
banıri bir tenkidin veya fikrin yerinde 
snyılnbilme i İcİll o hareketin :'\'erinde 
yanılması Jnzımdır. İhti~·aç ve dileklerin 
belirtileceği, tenkitlerin serbc tce ve 
nıe,.,ru hir sckildc ~·npılaca!b en mii .. nit 
verlcrden biri <l<' parti kon~eleridir. 
Rnb,•c kö clcrindc Ü\•leneııler orada 
kn1mnğ'a mahkumdur. Ir onCTede sövle. 

etmişlerdir. Bu arada Yıldızeli köy 
enstilü.sünil tetkık eden Şükrü Saraç
oğlu yanlarında kaza kaymakamı ve be
lediye reisi olduğu halde kazanın bazı 
köylerine giderek halkla görüşmüş, köy 
eğitmenlerine yapılan hazırlıklardan 
dolayı -nemnunivetlerini bildirmişler
dir. 
Başvekilimiz dönüşte çimento fabrikası 

askeri dikimevini, vilayet avgır deposu
nu gezrqis ve çimento fabrikasının bir 
an evvel faaliyete geçirilmesi için ~e
rekli tedbirler hakkında fabrika müdü
ründen izahat almışlardır. 

Z!YAFET VE 
BEŞVEK1L1N H!T ABESt 
öğleyin paşa fabrikasında belediye ta 

rafından Şükrü Saraçoğlu şerefine bir 
ziyafet verilmi§ ve bu ziyafette vali, 
Komutnnlar, parti erkanı hazır bulun
muşlardır, ziyafetin sonuna diğru bele-

(Sono Sahife 2. Sütun 2 de) 

Moskova, 30 (AA) - Alman kuvvet
kri Rijevin 25 kilometre cenup batısın
da şiddetli müdafaada bulunuyorlar. 
Almanlara takviyeler gelmistir, bilhas
sa Alman hava kuvvetleri ve topçusu 
şiddetini arl.ı.mu.c;.t.ıx .Ruslar bu · dde+li 
nıüdafanya rağmen yeniden birçok mes
k1ln yerleri geriye :ılmışlardır. 

Moskova, 30 (A.A) - Cumartesi gü
nü Rijev cephesinde Ruslar yeniden 6 
meskun yeri ele geç!rmişlerdir. Alman
lar bütiin bu mevkileri beton Blokhavz
lar, maynler ve tel örgülerle müstahkem 
hale koymuslardır. 

Moskova, 30 (A.A) - Merkez bölge
sinde muharebeler Rijevin 20 kilometre 
batısında bUtün şiddetiyle devam edi
yor. Alman topçusu Rusların ilk mevzi
lerini şiddetle dövmektedir. Almanlar 
birçok yerlerde ~eriye atılmış. yeniden 
müteaddit mesk<in yerler almıştır. 

Alman motörlii piyadesi bir ilerleyiş esnasında 

« YENi ASIR)) iN ASKER( MUHARRiRi YAZIYOR 

Sovyet orduları dipdiri 
ayakta duruyorlar 

önümüzdelıi ild ay için de m;hvel' Jıati ll!r neti• 
ce alamazsa gelecelı yıl Rus ordulal'ı büyülı bir 

telılilıe halini alabilir •• 
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DOÔU CEPHESİNDE: Alınanlar, bir ğu kabul olunursa, bu şehir etrafında 

taraftan Kuban ve şimal Kafkas bölge- ş:mdi iki taraftaıı iki milyon insanla 
IC" inde ilerlerken d:ğer cihetten Stalin- yüzlerle tankın iııtirak ettiği, Alman-R~s 
~dı "ararak zapte çalısıyorlar. Buna harbin1n en büyük savaşlarından bir~

:ukohll Ruslar. Kafkosyaya fazla kuv- nin yapılmakta olduğuna hükmolunabı-
vetler tahsis etrr.emiş görünmekle be- lir. . .. 
·b Stalingradı şiddetle müdafaaya Kuban şchrıyle Azak denızı arasında 

rcı c;tmiş bulunuyorlar. Bunun için Ti- sıkı!i!P kalmış Sovyet kuvvetleri, Kerç 
nzm ko ordular grubunun büyük kıs- boğazına doğru gerilemekte ve bura
:~~: çok önemlı Volga şehri ccvresin- elan, kabilse, deniz yoluyle ~ekilmek 
• t 1 nl.$ hattu Voronejden bile bu- yolunu aramaktadırlar. Bununla bera
ac 

0i~~.:·etİer gefrilmiştir. Mareşal her bu kuvvetJcr, kendilerini takip ed~ 
i~a Bock ordular grubunun büyük kıs- Rumen kıtalannn k!*rşı, K;ıban nehrı-
mının da Stalingıad önlernde bulundu- (Sonu Sahife 3, Sutun 1 de) 

-*
Souyetıerin cepheyi 
yarmalı teıelJbüslel'i 

aıı·ın bıralııldı •• 
Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği: 
Aşağı Don batısında Alman ve müt

tefik kuvvetleri şiddetli bir mukaveme
te ve güç bir araziye rağmen ilerlemiş
lerdir. 

Stali .ad<\ , OO'\i, kuvvetl =imizlıı 
yardımı ile d~ nan kuvvetlerine taar
ruzlarda bulunulmuştur. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

PiYAN "O CEKlLDl 
~--~-*·~~~-

Dün kazanan 
numaralan 
bi?diriyoruz 

-*-Büyülı ilıramiyeler Ban· 
dırrna, istanbaJ ve Ulu· 

horluya çıfıtı.. 
Anknrn, 30 (Yeni Asır) - 30 ağus

tos zafer bayramı münasebetiyle tertip 
edilen milli piyango bugiin (Dün) 19 
mayıs stadında kalabalık bir halk küt
lesi önünde çekilmiştir. 

Kazanan numaralar şunlardır: 
1!.'LLİ BİN LiRA 

• 379.950 numaralı bilete isabet etmiş· 
tir. Bu bilet İstanbulda sntılmıl;itır. 

YİRMİ BİN LİRA 
251619 numaralı bilete çıkmıştır.. Bu 

bilet Bandırmada satılmıştır. 
ON BİN LİRA 

. 190061 numaralı bilete isabet etmiş
tir. Bu bilet UJuborluda satıltnlftır. 

5 BİN LİRA KAZANANLAR 
346313L _ 349778, 387390, 396661 

2 BiN URA KAZANANLAR 
010045 157899 349394 370914 101648 
329950 330881 212623 325962 251633 

(Sonu Sahife 2. Sütun 3 te) 

DC«ccccıı:ıı:ıc:ıcıc~ 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Sovyetler "Stalin· 
grad,, da iki yeri 

geri aldılar 
---*----

Ri j eu tayyare meydanı 
Ruslara geçti.. 

Kahraman Mehmet· 
~ 

ciklerimizio geçit 
resmi çok alkışlantlı 

'J'ebrllıler 11e Cümllurf· 
yet meydanında yapı· 

lan merasim • Natalılar
Hallıın tezahül'atı ve 

dün gecelıi şenıııı •• 
30 Ağustos zafer ve tayyare bayramı 

dün yurdun her tarafında halkın co~ 
gun tezahüratı içinde kutlanmıştır. Şeh
rimizdeki tören hazırlanmış olan prog
rama göre zengin bir şekilde yapılmıs 
ve halkımızın, Cümhurreisimiz Millt 
Şef İsmet tnönüne bağlılığını bir kerre 
daha teyidine vesile olmuştur. 

Sabah? · • rk ıcen halk, l> .VU1' 
giinu kutlamak için caddeleri doldur
muş, bir sel halinde Cümhuriyet mey
danına doğru akıyordu. Meydan civa
rında izdihama mani olmak maksadiyle 
bazı tedbirler alınmış, halkın geçmemesi 
gereken yerlere teller çekilmişti. Her 
taraf bayrnklarımızla donatılmıştı. Su
baylar, bilyük Unüorma giymiş ve kı
lınç kusanmışlardı. Hükilmet erkanının 
resmi elbise giymiş olduldan halde me
rasim için icap eden yerlere gittikleri 
görülüyordu. 

TEBLlKLER 
Korgenerallığa terfi etmiş olan şehri

miz Korkomutanı Hakkı Akoğuz, saat 
( Sahire 4, Sütun 1 de ) 

GeneT"al Hakkı Akoğuz nutuk söylü
yor ve Tesmi ge~itten bir görünii§ 

Yurdda yapılan merasim tafsilatı 

Her yerde bay
r m g-Ozel oldu 

'----*---
Ankaradaki geçit 

ı·e mi ve nutuklar 
-*-

Şanlı aslıerlerimiz uYa· 
şa, V aroln sesleriyle 

aJJıışlanddar ... 
Ankara, 30 (A.A) - Ankaralılar 

Dumlupınar başkumandan meydan mu
harebesinin yirminci yıldönümünü bu
gün büyük bir heyecanla kutlamışlar
dır. Şehir baştan basa milli ı·enklerle 
donatılmış ve erkenden büyük günün 
heyecanlarım yaşamağa başlamış bulu
nuyordu. Ankarnlılar daha sabah erken
den boru ve trampet sesleriyle uyanmış
lardır. 
Şehrin her tnrafındn müstesna bir ka

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 te) 

INGILIZLERE GÖRE 
-----'*·----

" Stalin2"rad " 
harpleri çok 
şiddetlendi 

-*-Londra, 30 (AA) - Salahiyetli 
Rus kaynaklarının verdikleri haberlere 
göre Alman taarruzlan cenup cephesin
de çok oiddetli bir şekil almıştır. Şimdi 
Almanlar Stalingrad muharebe sahasına 
bir milyon a ker tah~it etmişlerdir. Fa
kat Fon Bockun kuvvetlerinin büyük 
kayıplara uğradığına oüphe yoktur. 

(Sonu Sahife 2, Siitun 1 de) 

Uçaklanmız ve bah riyelilerimiz geçCTken 
<Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

~------------~ ------------------------------~----------------------------~----~~--~----------~--~----------------------------------------------------------~---------



SAHiFE 2 rENI ASIR J! Actastos Pazartesi 1942 

.., 
Uşakta ya~mur zarar verdi -- - CÜM•!URİ .... -ET 

~Ş-~~H~i_R~-H~A~~~~~~~R~~ıldaresinde 
tuzla-

Şehri su bastı, Şeker 
fabrikası tehlike geçirdi Çam altı 

sın da faaliyet 
lzmirin kurtt?l11ş bayramı 

Der zaınankln· 
den gtızel ola~ak 

----*----
(B~tarah 1 inci Sahifede) 

nenleri en salitlıı;re~Ji kulaklara ulaştır• 
mak 1nü1nkündüt. iyi niyet sahipleri 
iı:in n1atlf1p olan kulaktan kula~a söy· 
lenıek değil, icapları nıesul dc~lct adanı .. 
lar111ın kulaklnnna g:ötünnektir. Afyon, 30 (A.A) - iki gündenberi 

lh.Jc ve civannda bol yağan yağmurlar 

şiddetli sağanak halini almış, şehir ve 
civannı "u basmıştır. Şeker fabrikası lu.5-
•ında sular te:hlikeli bir h.al almıştır. 

Derhal alınan tedbirler ve itfaiyenin 

Daha çok mar
şandizler işlet

mek için ••• 
Ankara, 30 (AA) - Bize verilen 

malUmata göre. devlet demir yolları da
ı.., çok marıp.ndiz hareket ettirebilmek 
için Ankaradan her salı günü hareket 
eden 3 numaralı katarla 1stanbuldan An 
ltaıaya giden 4 numaralı katarı 8 '9 / 
19'42 den itibaren kaldırmIJhT. 

INGILIZLERE GÖRE ___ ... __ _ 
(Beştarab 1 inci SahUed4') 

Ruılar da son gayretlerini sarfetmck
tcdirler ve müttefiklerin gönderecekleri 
malzemeye her zamankinden fazla muh
taçtırlat. 

ALMANLAR iN 
TAARRUZ KABILIYE.TI 
Sandey Taymis diyor ki: cRusyada 

Alman ordusu harbi kııtan evvel bitir
"""k için çal111Yor. F alı:at R ... lı:ıfına an
cak on hafta kalmıştır. Bu müddet içinde 
Almanlar kati biT netice alamazlar. Al
manların geçen senenin yazındak.ine 
nisbetle taarruz kabiliyetini kaybetmiş 
oldukları cöTülüyor. Geçen yaz Alman
lar mütemadiyen ve her tarafta taarruz 
ediyorlardı il Şimdi ise yalnız cenup cep
hesinde taarruz edebiliyodar. 

Ru.ya, Hazeri ve Kafkuyayı kaybe
derse, petrol ve buğdaydan mahrum 
kalacak ve müttefiklerin gönderdikleri 
malzemenin sevki çok zor bir hal ala
caktır.> 

öl.OM - DIRiM SAVAŞI 
Moakova, 30 (AA) - Royter ajan

sının h.uauai muhabiri bildiriyor: 
Stalingrad bir ölüm ve dirim müca

delesi içindedir. Tam bir aydanberi iki 
tarafın birer düzüne tümeni Volganın 
bu çelilc şehri dolaylannda harbe tutuş
tnuş bulu.."'luyor. 

Koçelnikovoda da hareketler olmuş
tur. Don ile Stalingradın şimal batısına 
kadar olan ve gittikçe genişliyen bir böl 
ge üzerinde fiddeti artan bir muharebe 
olmaktadıT. Fakat general Gorelin Sov
yct 1'.uvvetleri tam vaktinde muharebe 
sal.nesine girmiş ve vaziyet nisbeten 
düzelmittir. Ruslar tam vaktinde hare
kete geçmek imkanını bulmuşlardır. 

.<\LMANLARDA YOR6UNLUK 
Almanlar sayıca hala üstün olmakla 

beraber bir haftadanberi devam eden 
c:arpı"malarda artık yorğunluk gösteri
yorlar. Rus hatları arasında ilerlemiş 
olan bazı zırhh Alman birliklerinin mu
vaıalası kesilmiştir. Burada cephe. Sta
lingnıd, Koçelnikovo ve kleçkayada bir 
üçken te"lcil etmiştir. Almanlar son gün
lerde Koçelnikovoya da hareketler Y•P
mışlardır. Bu şehirden sonra Kalmuklar 
çölü başlar. 

KLE.ÇKA YADA 
Almanlar Kleçkaya bölgesinde Rus 

kuvvetlerini geriye atamamı~tır. Alman
ların bütün kuvvelerini, hatta Macar ve 
Romen lc.ıtalarını burada ku]andılclarına 
şüphe yoktur, Hatta Libya ve Mısırdan 
bile bir çok teşkilleri buraya getirdikle
ri esirlerin ifadelerinden anlaşılmakta
<lır. Çünkü Stalingraddaki muharebeler 
Kafkas ve Satlingradın muka.dderatiyle 
şjddetle alakalıdır. 

RUS TAARRUZLAR! 
l~vestiya gazetesi Rusların Staliograd, 

Lenıngrad ve bütün ş.İmal cephelerinde 
taanuza devam edeceklerini yazıyor. 
• Yeni gelen bir habere göre Leoingrad 
Üan Biryansk bölgesine kadar olan sa
fıada , yani general Zukofun muharebe 
cephesinde ve bu bölgenin cenup ve ıı:i-
malinde muharebe başlamıştır. . 

Kızıl ordu Rijevde iki büyük Alman 
hattını yarmak suretiyle adeta bir muci
);e yaratmfttır. 

rardımı ile suların fabrikaya zarar ver
me-sının önüne geçilmiştir. Fabrika dt
şınd ki ma~zemen.in bir k:J.SJDmı sular al-
mı,tır. 

Kazanın nahiye ve köylerinde !'!:Uyun 

verdiği zarar halı:kında henüz malümat 
alınamamı~hr. 

Ankara - lzmir 
bisiklet yarışı 

başladı 
Ankara, 30 (AA) - Ankara - iz

mir bi.sik.let yarışı bugün başlamıştır. 
Yarışlara Ankara. lstanhul. İzmir, An
talya ve Bursadan 22 bi.silı:letçi iştirak 
etmiştir. 

BISIKLETÇILERlMIZ 
KlZILCAHAMAMDA 
Kızılcahamam, 30 (Hususi) - Anka

ra - İz.mir bisiklet yarışına iştirak eden 
bisikletçiler ilk merhale olarak buraya 
gelmişlerdir. 

Sporculara ıık,,am belediye tarafından 
bir zi)•afet verilecektir. -----·-----
BAŞVEKiL ERZINCANA GİTTi ___ ... __ _ 

(RR'1Aralı 1 inci Sahifede) 

diye reis vekili Sivas halkının Baweki
limizi aralarında gördüklerinden' duy
duğu sevinci ifade eylemi§tir. 
Şükrü Saraçoğlu verdiği cevapta kay

bedilen zamanın ancak hamleli hareket
lerle telafi edileceğine i~aretten sonra 
demiştir ki: 

< - Masa başlarında yazma ve yazış
manın hem i~lere, hem de çalısmalara 
uyuklama ve uyku verdiğini ve bir çok 
işlerin uyanmayan uykuya daldığını 
görmüş ve yaşamış bir nesiliz. Halbu ki 
Cümhuriyetle beraber Şeflerimiz gez
meğe, görmeğe ve görüşmeğe, işleri yer
lerinde lesbit etmeğe yer ayırmış ve 
hepimize bu yolda rehber olmuşlardır. 
Onun için ben de bu yolda yürüyerek 
memleketimizin az bildiğim veya bil
mediğim köşelerini görmek, öğrenmek 
ve 7.ayi ettiğimiz zamanları hamleli ha
reketlerle kazanmak için yola çıkmış 
bulunuyorum.> 

DtCER ~GULlYET 
VE ZiYARETLER 
Samimi bir hava içinde geçen bu zi

yafetten sonra Sivasın elektrik ihtiya
cını temin eden barajı ve elektrik sant
ralını gezen Başvekil Milli Şefin çocuk
luğunda oturduğu eve giderek bir müd
det kalmışlar ve kız enstitüsünü. hasta
haneyi, vilayet fidanlığını gezmL•lerdir. 

ERZ!NCANA HAREKET 
Başvekilimiz dün gece orduevinde şe

reflerine verilen z.iyafelte ve ondan son
ra yine orduevi salonJannda tertip edi
len süvarede bulunarak Siva~ın milli 
oyunlarını seyirden sonra Erzincana 
gitınck üzere saat 23 ele şchrimizdC'n ay
rılmışlardır. 

Baj'Vekilin dün ~ehrimizde yaptığı 
gezilerde Bn. Saracoğlu da kendilerine 
refakat eylemekte :di. 

- -o---
HALKEVİ 
DELEGE$İ GELDİ 
Ankarada açılan Dil Kurultayına İz

mir Halkev! deleıresi olarak iştirak eden 
t1önü lisesi edebiyat öğretmenlerinden 
F'uat Edip Baksı şehrimize avdet etıniş
tır. İntibalarını bir rapor halinde Hal
kevine bild'recektir. 

keri yazısında deniliyor ki: 

harlıyor 
- -- +---

150 - 4001ııır~ gündeliJı
li amıele:ve ~aç uar-. 

Yarından itibaren Çamaltı tuzlasında 
tavalarda donmuş halde bulunan tuzla
rın parçalanmasına ve toplandırılması
na başlanacaktır. Fakat haber aldığımı
za göre bu yıl. tuzlada fazla iş ihtiyacı
na yetecek miktarda İşçi yoktur. Bunu 
temin için bazı tedbirler alınmıs, amele 
bulunan yerlere haberler gönderilmi<ı
tir. Bu mev~imde Çam.altı tuzlasının 
ameleye günde 150 - 400 kurus ücret 
verreeği haber alınmı~hr. 

---o---
iki ,•kınf>k 

arllivt'vt> 

ha<I ;r;;Psi 

Vt'rİIOl 
.... 

Tepecik ınahallesinde Cevizli sokağın
da oturan aşçı İsmail oğlu Ahmet Özça
tal. dükkfınında tanesi otuz kuru.stan 
ekmek satnuık ıuretivle ınilli koru~ına 
kanununa aykırı har~ket ettiği iddiasiy
le tutulmu~. hakkındaki tahkikat evra
kiyle milli korunnıa nıahkeıl'H.>.'iİn~ ve
rilmiştir. 

FAZLA EKMEK KARTI 
ALMAK tSTE.MIŞ 
Kahramanlar mahallesinde 15 sayılı 

evde oturan Erdişli Ahmet karısı 30 ya
şında Hatice Hiçsinmez, başkasına ait 
nüfus cüzdaniylc ekmek kartı temin et
mek istedij\i iddiasiyle milll korunma 
mahkC'ıne ... ine sevk edilmiştir. 

---o---
Kız 1!'n.$f;tüsünün 
Yeni binası.. 
Cüınhurıyel Kız enst:tüsünün bu sene 

içinde derslere başlıyacağı Vasıf Çınar 
bulvarındaki bina, fazla müracaati kar
~ılıyacak mükemmeliyette yapılmıştır .. 
Bina önünde yaptırılacak beton yol in
~aatı da eksiltmPye çıkarılmıştır. ___ ,,_ __ 
E1ıme1ı kartlarının 
dağıtılması bitiyor •• 
Dün pazar olmasına rağmen Halk 

dafııtma b:rlikleri tarafından ekmek 
kartlarının te\·z.ilrıe her tarafta devam 
edilıniştir. Bazı semt dağltma birlikleri 
kart tevziatını tamamlam~lardır. Bun
ların başında birinci halk dağıtma bir
lıği bulunınaktadır. Bu birliğin reisi, 
MaariF müdürü B. Resit Tarakcıo;.ıu-
~ . . o 

our. 
Vazifelerini bitiren b:rlikler, kart he

saplarını ayın b:rinci gününden itiba
ren ia~e bürosuna vcrmeğe ba!5lıyacak
lc rdır. 

---o---
Tirc ffüftüme! 'lıonağı 
Tam~r ediliyor •• 
Tire hükümet kona*• 4500 lira sarfi

le taınir cttil'ileceklir. Bu insaat icin bir 
nıünakaı:;.a açılmıstır. · · 

---o---
Zı\BITAll'\ 

MANGAL ÇALMIŞ 
Selim oğlu Cemal Gökyaz adında biri 

Mımar Kemale•tin caddesinde 1326 ıncı 
H>kakta Refik Eralın kahvehanesinden 
bir liTa değerind~ bir mangal çaldığı ve 
terzi Mustafaya "'ttığı iddia olunduğun
cian tutulmus, adliyeye verilmiştir. 
zg LV SAR.'10$LAR •• 

Stalingraddan gelen haberler Rus 
mukavemetinin arttığını gösteriyor. Bu 
şehrin müdafaa tertibatı hakkında Al
manların verdikleri izahat dikkate de
ğer. Alman kumandanlığı tümenlerini 
merhametsizce harbe sokmaktadır. Al
man taarruzlarının şiddetini kaybettiği 
de açıkça görülüyor. 

Ali oğlu Halil ıle Bekir oğlu Mustafa 
Çırak isminde iki kişinin sarhoş olduğu 
halde Konya oteline giderek rakı iç
ınek istedikler: ve buna mini olan otel 
mü:;teciri Ahmet Kalecik'i dö,·dükleri 
zabıtaya bildirilmiştir. _______ , ___ _ 

P. Y NGO CEKILOI 
IKa.tarafı 1 inci Sahirede) 

Cümhuriyet HJlk Partisi kongreleri 
bu maksatla yapılmakta ''e millete bu 
yolda inıkin \'C fırsatların azamisini ha· 
zırlamaldadır. 

Atatürfı heyfıelini 1ıu: talebeden vücuda getirile
cefı canlı bir ~el enfı 1ııu:a1ılıyaca1ı-

9 Eylw kurtuluş bayramı programı, 
Cümhuriyet Halk partisi merkezinde 
devam eden toplantı ve görüşmeler ne
ticesinde son şeklini almıştır. Her yıl 
aynı programa göre, aynı şekilde kut
lanan kurtuluş: bayramımızda, bu de
fa mühim yenilikler görülecektir. 

öCLEDEN EVVEL 

Öğleden evvel Şehitler caddesinde 
Şehitler abidesi önünde toplanılacak, 
bir nutuk söylenecek, Şehitler abidesi
ne çelenkler konulacaktır. Burada bir 
manga asker tarafından havaya üç el 
ateş edilerek şehitlerimiz selamlanacak, 
sonra 1zmire ordunun ilk girişi tanzir 
edilmek üzere merasim yerindeki ordu 
birlikleri hükümet ve kışla meydanı- is
tikametinde şehrin muhtelif istikamet
lerinden harekete geçecektir. Saat onda 
kışlaya ve sonra hükümet konağına 
bayrak çekilecek meydanda kurtulus 
bayramı hakkında bir nutuk söylene: 
cek, sonra ordu birlikleri geçit resmi ya
pacaktır. Buradaki törenle, öğleden ev
velki toplantı ve törenler sona erıniş 
olacaktır. 

öCLEDEN SONRA 
Öğleden sonra bir zafer alayı tertip 

edilecektir. Zafer alayına bu yıl katıla
cak temsillerin fazla olması temin oluna-

•• 

caktır. Bunun için şehrimizdeki bütün 
iktisadi teşekküllerin de birer temsil 
yapması kararlaştırılmıştır. Alay hare
ket edeceği sırada Kültürparktaki 
ampligasyin tesisatiyle kız lisesi talebe
sinden bir grubun söyleyeceği istiklfil 
marşı ve onu takiben söylenecek bir nu
tuk dinlenecektir. Alay, çarşıyı, Kordo
nu, Cüınhuriyet meydanını dolaşarak 
geçecek ve geçit resmi sona erdikten 
sonra Atatürk heykeli önünde toplan
mış olan halk bir ağızdan onuncu cum
huriyet marşını söyleyecek, yine bir 
nutuk dinlenecek, istiklal marşiyle ge
çit resmi sona erecektir. 

ATATüRK HEYKELiNDE 
Atatürk heykeline her sene çiçekten 

konulan çelenkler yerine bu yıl kız ta
lebeden canlı bir çelenk vücuda getiri
lecek ve bu çelenk, Atatürkü kucaklı
yarak içine alacaktır. Kazalardan gelen 
bandolar, gece partimizin nahiye ve 
ocak binalarında halka konserler vere
cektir. 

Mi"3kımill1 ilk okul Mandolina takı
mı, o gece halkevinde bir konser vere
cektir. 

Belediyece Kültiirparkta fevkalade 
~enlikler hazırlanacak, halkın sabaha 
kadar eğlenmesi ve neşeli vakit geçir
mesi temin olunacaktır. 

Uzüm, incir ve ihracat işleri 

Daha mükemn_el ve seri 
satışlar temin edilecek 

B. Atıf inan, Ticaret vefı aletiyle temaslarda bu· 
lunmafı üzere Anfıaraya gitti.. 

fzmir ıhracatcı birlikleri umumi kiti
bi B. Atıf inan bazı ihracat işleri için 
Ankaraya gitmişti r. Birlikler umu.mi ki.
tibi. ticaret vekiıletiyle temaslarda 
bulunacak, ihracat iılerimizde daha az 
formalite ile daha seri ve mükem.rncl sa
tışlar ve ihracat yapılması için alınacak 
tedbirler hakkında görüşecektir. 

OZOM VE. iNCiR 
Ozüm ve incir piyasalarının açılma 

zamanı yaklaşmıştır. Eylülün ilk on gün-

lük devresi zarfında her iki piyasanın da 
açılacağı alakadarlar tarafından söylen
mektedir. 

B. Atıf inanın izınirdeki stok mah
suller ve yeni yıl mahsul durumu hak
kında ticaret vekiline vereceği izahattan 
sonra vekil Dr. Behçet Uzun, üzüm ve 
incir piyasalarının açılına tarihlerini tes
bit ederek lzmirdeki alikadarlara teb
ligat yapacağı tahmin olunmaktadır. 

Y 11rdda yapılan merasim tafsilatı 
( Beştanfı 1 inei Salıifede) 

!abalık olduğu gibi Hıpodrom da kesif 
bir halk kütlesiyle dolmuştur. Tribün
lerde vekiller ve mebuslar, daha pekçok 
zevat yeralmış bulunuyordu. 

NUTUKLAR 
Törene Korgeneral H~r;n Hüsnü 

Kılkışın bir nutku ile b ndı ve bu 

başlarunıs, zafer anıtına çelenkler ko
nulmuştur. 

Afyon belediye reisi nutkunda : •Şu 
anda kalepleriınizde neşe, ruharımızda 
sükO.n ve emniyet var• demiş ve bir 
kimsenin ancak o milletin emniyet ve 
itimadını kazanmak suretiyle şef mev
kiine gelebileceğini söylemiş, ,Mi1J1 Şe
fimiz de böyle Şef olmuştur- demiştir. 

Parti içinde konuşmak serbesttir. Bel
ki surada burada söylenmesi, batta ga
zetelerde yazılması memleketin emniye. 
lı bakımmdan mahzurlu sayılabilecek 
meseleler bile p,utj kongrelerinde tam 
bir hürriyet ha,·ası itinde münakaı.;a 
<'dilebilir. Dıhalarınd~ emin buluna,:,. 
lar orada fikirlerini yayabilirler, , .e o 
yol ile tahakkuk ettirebilirler. 

Buna ilaveten Parti teskilıitı bizim 
memleketimiz için siyasi bir mekteptir 
de .. Parti \'e hükümet. memleket mü
nevverlerinin bu teşkilat içinde faal bir 
rol oynamalaruu. kafalarını olgunla.'?hr· 
maların~ memleket işlerinde vazife al
ınalarını isten1ektedir. 

Memleket islerinde çalışmak istiyen· 
ler pek ili bu teşkilit icinde kendi km·
vet ve kudretlerin~ dertte dertte hisset
tirebilirler. Bugiin kendisini ocak te~ki
latında tanıttırmağa ve mesaisini be· 
ğendirıneğe ınuvaffak olan bir genç ya
rın nahiye, ka:ı.ı vilfiyet teşlcilatmda 
)'er alabilir .. Ve nihayet millet işlerinin 
her safhasında kendisini göstermek im
kanlarına sahip bulun•bilir. Bu bakını· 
dan da münevverlerimizin parti konrre .. 
le.rinde canla başla çalışnıalan, mevcu
diyetlerini hissettirmeleri liizımdır. 

Çekingenlik, alikasızhk halle idaresin
de en biiyük zaaftır. Biz parti için4 ne 
kadar canlı ve rtakalı olursak millet iş
lerinin de o kadar müsbet ve hareketli 
bir inkişafa m"7har olaeağınd• şüphe 
ehnemeliyiz. 

Hükümeti kontrol eden en büyük 
kuvvetin parti olduğunu, hükümete en 
büyiik kuvveti verenin mi!U iradenin te
celliyatı bulunduğunu birin göz önün
den uzak tntmanıalıyız. Bilhassa Ece 
bölgesi gibi münevver bir muhitte ali
kasızhk çok hazin neticeler ver1nek is
tidadnıdadır. 

Bütün vatandaslarm, bütün münev· 
verlerin Parti kongrelerinde yer almış 
olmalarını görınek cümhuriyetimizin is .. 
!ikbali için biiyiik bir teminat teskil 
eyler. ' 

Ciimburiyeti ı.uranlar, onu ye.iş 
genç nesillere eınanet edeceklerdir. An
cak yetişm.iıı o!ıwı bir gençlik onu 81U· 

h•laza edebilir. ICayıtsu: eller4e bu mu
li'.addes mevcudiyet tehlikeye maruz b· 
labilir. 

Cümhuriyet sevgisi, Cüınhuriyete li· 
yık bir çalışnı• ve cayretin tahakkuk et
tirilmesini emreder. Bunun ilk •dımı d• 
parti konıreleridir. Hallruruz ve mü
nevverlerimiz yarından itibaren bir im
thana çağınlıyor demektir. 

Bu imtihandan büyük bir muvalfıtkı
yetle çılolnıası ıönülleriıı en büyiik ar
zusudur. 

HAKKIOCAKOCLU 

MiHVERE GÖRE 
(K~ 1 inei Sahifede) 

RUS HÜCUMLARI 
Rijev batısında düşman büyük kuv

vetlerle cephemizi delmeğe çalışmışsa 
da muvaffak olamamıştu. Kızıl ordu, 
Rijev çevresinde beş ordudan fazla kuv
vetle hilcum ettiği halde cephemizi hiç 
bir yerde yaramamıştır. Sovyetlerin mu_ 
vaffak oldukları hakkındaki büyüle id
dialar yalandır, doğu cephesi sağlamdır. 

KAYIPLAR 
nutka ordunun en genç zabiti tarafın
dan cevap verildi. Kıdemsit" zabit 30 
ağustosu anlatırken ezcümle demiştir 
ki: 

c - Taarruzda kuvvetlerimiz arslan 
gibi ilerliyor; baştan aldıkları emri yeri
ne getirmek için insan kudretin.in üstün
de çahşıyorlardıcHasta adam> ayaklan
nıı.ştı. Bu hücum durdurulamazdı .. Dört 
gün sonra düşman kuşa.tılmıştı. Baı;lru" 
mandan dünyada eşsiz olan ve milleti
mize istiklalini yaratan büyük zaferini 
yaratıyordu. Gazinin ve milli Şefle di
ğer büyüklerimizin zaferi düşmanı ye
rınden sarsmış bulunuyordu. Bu bütün 
bir milletin zulme karşı isyanı ' büyük 
bir zaferin kazanıldığı gün 30 'ağustos 

Hatip, ebedi Şef Atatürkün milli şe
fe gönderdiği bir telgrafına işaret ede
rek, daha o günden milli şefimizin be
lirtilmiş olduğunu söylemiştir. 

30 Temmuzdan beri düşmanın 1572 
tankı tahrip edilmiş ve 547 uçağı düşü
rülmüştür. Bizim uçak kayıbımız 25 dir. 
Rusların insan ve malzeme kayıpları 

da pek büyüktür. Lldoga gölündeki 
düşman taarruzlarında 28 tank tahrip 
edilmiştir. 

gunu idi .. • ' 

Törenden sonra belediye tarafından 
bir çay verilmiştir. 

tsrANBULDA 
İstanbul, 30 (Hususi) - Zafer bayra

mı dün havanın yağmurlu olmasına rağ
men büyük bir neşe iı;inde kutlanmış
tır. Bütün binalar ve nakil vasıtaları 
bayraklarla donanmış, törene 8,30 da 
başlanmıştır. 

Bayrak çekilme merasiminden sonra 
komutanlık dairesinde kabul resmi baş
lamış ve saat ona kadar devam etmis
tir. "" 

* Budapeşte, 30 (AA) - Macar teb-
lği : Düşman geceleyin Macar orduı;una 
mahsus cephede şiddetli hücumlarda 
bulunmuş ve kanlı kayıplarla pUskür
tülmüstür. 

Macar uçak savar bataryaları 10 ağus
tostan 24 ağustosa kadar 50 Sovyet tay
yaresi düşürn1üştür. 

MACAR KAYIPLARI 

RUS MUKA VEME.Tı ARTII 
Londra, 30 ( A.A) - Analistin as· 

Ruslar mütemadiyen cepheye taze 
kuvvetler gönderiyorlar. Muharebeler 
çok şiddetlenmiştir. Vaziyet Ruslar için 
.,imdi daha rmniyetlidir. Rijev taarruzu 
Almanları mü~kül vaziyt"te sokmuştur. 
Ve bu taarruz gelişmektedir. Ancak 
arazının vaziyeti tankların daha sert 
ilerlen1esine ınnni olmaktadır.> 

BiN LİRA KAZANANLAR 
072231 049790 088019 2.&3967 324293 
114556 063608 202718 20984.9 076077 
242157 llt228 Z67158 !133549 202176 
206058 0779l0 010563 200885 048590 
234642 357273 ~28357 096044 263898 
329147 016828 145310 205927 304922 
319836 240106 347111 096322 002180 
006691 2"2409 233017 396386 

.. K.org.en~ral Hüsnü Kılkış ta : •Bu yıl
donumunu kutlarken bize bugünü ya
~atmış ve kanlarını bu zafer için vermiş 
c,lan arkadasları, bütün değerli subay 
,.e erle.ri anmak bize borçtur. ıı 

Bundan sonra, piyade, süvari, jandar
ma bahriye, zırhlı motörlü askeri bir
likler, okullar talebesi ve teşekküller 
tarafından büyük bir geçit resmi yapıl
mış, binlerce halk tarafından siddctle 

Nisandan beri Macar ordusunun ka
yıpları sunlardır: Ölü 154 sub;;,y ve 2259 
er, yaralı 465 subay ve 11092 er, kayıp 
30 subay ve 530 er. 

P. hftadan beri devam eden ev 

koı rvecıliği kursu sona ermiştir. Kurs 
çeşitli mevzulariyle pek istifadelı ol

mu<:.tur. Yukarıdaki reshn kursa i~tirak 

edenleri evvelki gün ziraat mektebinde 
iken göstermektedir. 

Haber aldığımıza göre mütehassıs Re
fet Özcan bu senenin ikioci ku!""unu 
Salı günü ödemişte açacaktır. 

DİGER lKRAMİYELER 
Sonları 6917 ve 7483 ile biten seksen 

lJilct beşer yiiz lira, 
Sonları 795 ile nihayetlenen dört yüz 

bilet yüzer l'ra. Sonları 491 ve 764 ile 
l.itcn sekiz y.Uz bilet eJli~er lira, Sonları 
36 ile nihayetlenen dört bin bilet onar 
lira kazanmışlardır. 

Sonları 2 ve 5 ile nihayetlenen sek
st:n bin b'.let te ikiser lira kazanınıslar-
dı~ . . 

İKRAMİYELER NERELERE ÇIKTI 
Bcs bin lira kazanan biletlerden ikisi 

Ankarada, biri !stanbulda, biri Alaca
da, iki bin l.ra '•~bet eden biletler Mer
sin, Diyarbakır. Burhaniye, Kasta1nonu 1 

Bursa, Aydın, İstanbul, Eskişehir, An
kara ve Bandırnıada, bin lira kazanan 
biletlerden dokuz tanesi İstanbulda, 
dört tanesi An.karada, Dört tanesi İz
m'rde, diğerleri <ie Antakya, Divarbakır 
Turhal, Mersin. Balıke!'ir, Fats~. Saın
sun, Bursa. Salihli. Bandırma, Kars, 
Gemlik, Kayseri, Aydın, E.lazık, Bayra
miG, Urfa. İnrgöl ve> Nazillide satılmı!?
t.ır. 

Demıs ve bundan sonra 30 ağustosun 
hatıralarını canlandırarak dcınistir ki: 

• - Bu büyük zaferin amili Atatürk 
aramızda yoktur; fakat zaferde yeralan 
komutanlarımız aramızdadır. Biz bu 
se~er~ ve komutanlara inanıyoruz. Za
Ierımız. kutlu olsun, n"lillctiıniz sağ ol
~un .. • 
GEÇİT RESMİ 
Bundan sonra yedek subay alayı, pi

yad'.'. a.laylan, SÜ\'ari ve topçu alayları, 
motorlu ve zırhlı alaylar, dafi alaylar 
tarafından geçit resmi b~lamıs ve he
yecan en yüksek derecesine çıkmıştır .. 
Halk sık sık : •Yaşa, Varol'.• sesleriyle 
c::anlı a""kerlerimizi alkıslamıstır. 

Ankara bu b:_;yük gÜ.nün bünün he
yecruılarını yasaırıLStır 

AFYONDA. . . 

Afyon, 30 (A.A) - Afyonlular otuz 
ağustos zafer bayramını ayni zamanda 
•M:lll !;ef günü• olarak kutlamışlardır .. 
Muazzam bir tören yapılmL~ ve törene 
askeri okul talel;esinin geçit resmi ile 

alkışlanmıştır. -
Merasime saat 11 de son ve ~ .i:ı .§tir. 

BİR ORMAN 
Y AHGIH1 ÇIKTI 
Bergama kazasının Kozak nahiycsin

ae Kaplan köyü:;de tütün alanı mevki
indc fıstık çam ormanında dün saat on 
ik:de yangın çıkınış, orman koruma te~
kil5.tı erleri, jandarmalar ve civar köy
ler halkı, söndürmek için faaliyete geçi
rilmiştir. Yangının söndürüldüğü ayrıca 

vilAyete bildirilecekt!r. 

= 11lltl111!1111!1111il111111!1lltl1illltllllt1111111! 11ıııı: 
§ Ha\'acılıkta kısa zaınana çok iş sığ- § 
§ dırmak zorunda bulunuyoruz. Türk § 
=: ha\'a kurumunun önünde açılan ye- E 
§ ni hizınet ufukları milli havacılıAı· § 
§ mıza bugüne kadar eksikliğini duy- § 
: duğumuz yeni eserler kazandıracak-: 
E tır.. Hava kurumunun muvaffak E 
§ olabilnıcsi için yardıınlarımızı sık- E 
~ ı~ı~mı~~ mi i 11 llt t 1111111ııı11111 it .. it • il ııı ııı mı~ 

RUS YARMA TEŞEBBÜSLERİ AKİM 
Budapeşte. 30 (AA) - Salahiyetli 

ru<keri kaynaklar son harekat hakkında 
t&n1aı11Jayıcı olaı ak şu nıahlmatı vermiş
tir : Ay başmd~r: beri büyük bir şid
detle yapılan muharebeler artık bu ~id
dctini kayl>etmi•tir. Son haftada düş
manın Macar c~g_hesini yarmak teşeb
büsü akim kalmıştır. Düşmana verdiri
itn ağıı· kayıplare:ı nazaran bizim kayıp
l~rımız cok hafiftir. 
BİR MACAR GENERAL! 
YARALANDI 
Daima ileri hatlarda muharebe eden 

Macar komutanl•rından Yanl< _ a da ya
ralanınıstır. 

Stokholm, 30 (A.A) - Havas Ajan
sının husu.si muhabiri bildiriyor'. 

Her ne kadar Stalingradda şiddetli 
muharebeler devam ediyorsa da. askeri 
müşahitlerin fikirlerine göre Alınanla
rın daha büyük kuvvetlerle yoni bir 
hamle yapmaları muhtemeldir. 

En cenupta Almanlar, küçük bir li
man olan Plajgoviski limanını işgal et
mişlerdir. 



J1 Aaustos Pozarf P.si 1942 :s 

"Yeni Asır,, ·ın Askeri 
muharriri yazıyor 

~~~~~-.......... ~~~~~-
Ladogaya kadar olan büyük cephe bo-

( Haştarab 1 inci Sahifede) yunca henüz müdafaa v~ taarruzlar ya-

•m ağzındaki Twnurjuk kasabasının ev pabilecek bir kuurettedır. . . 

TENi UIR 
_:az 

1ZMtR BiLEDlYES!NDEN: 
Gaziler caddesinde 1282 nci sokakla 

Fevzi pa~a bulvarında 1312 nci sokakta 
yeniden iki mebal yaptırılması fen iş
leri müdürlüğündeki keşif ve şartname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 262 lira 95 kuruş muvak
~at teminatı 20 foa 20 kw·uşı.ur. Taliple
rin leminatı öğleden evvel iş bankasına 
yalıral'ak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 7 / 9 ı 942 Pazartesi günü saat 16 da 
enci.irnene müracaatları. 

23. 27, 3L 5 4938 (2212) 
iZMiR BELEDiYESiNDEN : 

Keşif Keşif şartna-
bed,.Ji ilk teminat me ve,.aire 

bedeli 

SArlLIK BAHÇE 
İzmire tabi Narlıdere köyünün Şe

hit mezarlığı civarında Hayıt kısı
ğındaki altmı~ dönüm mikdanndaki 
muhtelif eşcan müsmireyi ve dokuz 
beygir kuvvetindeki motörü ve ayrı 
ayn birer odalı iki evi muhtevi bir 
kıta bahçeyi satacağımdan talip 
olanlar İzmirde Başturakta Işıldak 
hancısı bay İbrahime müracaat et-
mesi... 1 - 5 (2232) 

ve sokaklarını :şiddetle müdafaa etme- Bu sebeple Alman orduları ıc;m bu
cien geri gitmem:şlerdir. Bunların kıs- gün ehemmiyetli olan. Stalingradı zap
lllen Anapaya iltica etmeleri mümkün- tettikten sonra derhal Sovyet orduları
dUr. Bu mıntakado. hareket eden m.ihver nın şu veya bu ~uretle imhalarına g!riş
kuvvetlcr!nin hedefi, Taman yarım ada- mektir. Bu işin kara kıştan evvel olup 
sını düsmandan temizlemekle beraber bitmesi lazımdır. Aksi takdirde bugün 
Anapa ~-e Novorosisk liman ve üslerini bir me,·cudiyetten ibaret olan Sovyet 43541,06 
zaı:>telınek olduğu malCımdur. orduları, gelecek yıl, belki önüne geçi-

3265.SS 2, 18 Kasınıpaşa Halicioğlu yolunun deniz 
hastahansi altına tesadüf eden kısmına 
i!!tinat duvarı inşaatı. 

F akat Almanlar, 'iterek Kuban ve leınez büyük bir tehlike olurlar. 
ıerek şimali Kafkas kesimlerinde, ev- Zaten mi.ittefik~erin istediği. Rusların 2 12B l .2 3 
alce de izah ettiğimiz gibi, ancak malı- ne yapıp yapıp bozulı~adan_ kar~ kısa 162 76.02 
•ut piyade ve dağ kın.-.·etleri bıraktık- varma1arıdır. Onun :çın mıhverm asıl 
ları ve bW1laı· ellerinden geleni yapmak- hedefi kara kış bastırmadan Rus askeri l 6 2 1O.90 

1596,09 

1220.70 

1,07 

0.81 

Beyoğlu .kazası dahilinde yaptırılacak 
yollar ve kanal inşaatı. 
Eminönü meydanında çöken rıhtımın 
inı;aatı. 

ta olduğu için şu ana kadar ne Taman, kuvvetlerinin büyük kısmını imha et
ne Anapa, ne Novorosisk ve ne Tuapse mek olmalıdır. 
zaptolunamamıştır. Bununla beraber Mihverin buna muvaffak olup olamı
mihver kuvvetleri, bu hedeflere doğru yacağı meselesine gelince, bu hususta 
ilerlemekte ve yaklaşmaktadırlar. kati bit' hükümda bulunmanın imkanı 

121 S,82 0,82 Üsküdar kazası dahilinde yaptırılacak 
yollar. 

Keı?İf bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yuılı işler ayn ayrı kapalı 
zarf usu]iyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele. eluıiltme, Nafia işleri umumi, 
l>usll'Iİ ve fenni şartnameleri. proje keşif bula.sasiyle buna. mü_tefer~~ ~=~.~vrak 
hizalarında gösterilen bedeller üzerinden belediye fen ışlerı rnudurluguııden 
verilrcektir. haleleri 15/ 9 ' 942 salı günii saat 15 te ~airni en~ü-mende Y~~ılacak
tır. Taliplerin iJk Leminat makbuz veya mektupları ihale tanhınden 8 gun evvel 
belediye fen işleri müdürlüğüne mi.iracaatla alacaklan fenni ehliyet, imzalı şart
name ve saire ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesik~lariyle birlikte ~490 
numaralı kanunun ıarilatı çevresinde hazırlayacakları teklıf mektuplarını ıhale 
günü saat 15 de kadar daimi encümenevermeleri lazımdır. 

31 4 8 12 5020 (2299) 

Fevzi HcUıi ve SüreJıas~ ifliis idaresinden : 
Feyzi Haki ve ~rek.ası ~irltetirun alacaklılan ile ak.dettiği konlcordato ~ah: 

kemece ta.dik edilmiş ve konkordato şartarı mucibince alacaklıl~ra t~dıy_esı 
icap eden para icra veznesine yatınlmLŞ olduğundan alac~ldıla_rın ıc~a ~anesı:ı~ 
müracaatla masada mukayyet alacaklarırun yüzde onu nısbetındekı hısselerını 
almaları lüzumu il.an olunur. 29 Ağustos 1942 ifl.i..s idare memuru 

Avukat Nuri Fettah Esen 
5114 {2296) 

Almanlarm Kru:adeniz limanlarından olraamakla beraber diyebiliriz ki, geçen 
ziyade ve hatta daha evvel batı Kafkas sene Alman taarruz harekatı, kara kışı~ 
geç.itlerini ele geç:rmeğe önem verdik- birden bire bastırmasından dolayı, bı
leri anlaşılıyor. Niteki."ll Bavyera dağ rinci kanunun ilk haftasında tatU olun
kıtaları 21 ağustos öğle vakti, ve anlaşı- duğuna göre, mihver için iki yağmurlu 
1an baskın neticesinde olarak. Kafkas ay kalmış demektir. Bu sebeple onların 
'dağlarının daima kar ve buzla örtülü bu iki aydan azami istifade ederek bu 
5630 metre irtifaındaki Elbrus dağına yalı ne yapıp yaparak .Rus ordu~annı 
çıkarak buraya Alman harp bayrağını artık iş göremlyecek bır hale getırme
dilani.şler, ondan sonra Almanların Kaf- l~ri icap eder. Bunu nasıl yapacaklan 
kM silsilesinin "ımdilik batı Jusmındaki slındilik kendüerinin bileeeği bir ist_ir. 
sarp geçit ve boğazlarını ele geçirmeğe · MISIRDA : Bir kac; gün evvel Ing:
çalıştıklan ve ~etin muharebeler netice- lizler, Mareşal Roınelin taarruz edeceği
sinde muvaffak oldukları a.nlaplıyor. ni sanarak bir keşif ve denemede bulun
'.Ancak patikaların geçtiği bu boğazlar- mak ve kabilse mihverin taarruzunu 
<lan her şeye rağmen Kütayis, Anakli- önlemek için, Elalemeyn karşısındaki 
ya, Poti ve Batuma yani 'batı Kürcista- mihver cephesin'.n merkezinde bir İtal-
na inmek kaba olduiu için, Almanların yan tümeninin işgal ettıği yere Yeni Ze- . 
bilhassa bu cihete ehemmiyet verdikleri Jandalı kıtalarla bir taarruz yapmışlar- lzmir Defterdarlığından : 
anlaşılıyor. Bahusus Ruslar Kafkas s.il- dı. Yin*" onların verdiği habere göre Satııı 
silesini 5043 metrto yüksekliğindeki Ka~- İtalyanlar gerilemişlerdir. Fakat heps! No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

bek dağmm doc;,,.,..,nda ve bahsmda b_ ı- bu kadar o1up Remel bir karşı taarruz-
.,~- b I k k 568 00.uzl.ar M. 1252 inci Mahfi aokkak 1520 ada 10 parsel 98,50 rer geçitten aşarak Tifüse ve Kütayı::e da dahi u unmı~ ara sü fuıet yeniden "' 400 OO 

.:-.. iki ana cadde~" esaslı surette mu- avdet etmistir. Simdi iki tarafın kesif M. M. 3 taj numaralı 4 adalı nanne k 2 /8/9 h. d 
..... .,,. .r· "'!..- d · ba k b h · Yukarıda evsafı yazılı hanenin peşin para jle ınül iyeti 7 _42. tari .•.n e_n 
dafaa ettikleri :çin, Almanlar nisl.1\:ten faaliyetin en s a !r areket yoktur. /9 rih d f 

l k F k I. ·1· l al R eli itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmu;itur. 1.1 /9. 42 ta ıne ınusa ı. 
C!aha az ve daha tali kmıvetler e oru_- a at ngı ız er. mareş om 'n hü- T li ı uh b d lı 

t k ··ı ··a ı· ilizl d C'uma günü saat 15 te ihalesi aynca yapılacaktır. a P erın m ammen e e 
nan !'kın· cı· ve u·· Mincü de~deki geçı yü o çu ~ ve ng er en daha fazla b _1 d 1 tır k "- ı k üzerinden ~~ 7 .5 teminat akçesini müzayede a~ama an e~e ya ara .. yev-

'

•o_ yolları zaotetn1eq: tercih etmiş o a- ta ·viye alınış olduğunu zannederek ı~'- ı.k·ı ~.., ,_ ca .~ mi mezki'ırde milli em U. müdürlügv ünde müteşeısc l sa • .,, .._omısyomına mura -
bilirler. onun her an taarruz etmesini ihtimal da- atları. 5093 (2298) 

Has.ılı Almanlar sayet batı Kafkas bilinde buluyorlar. 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Satış 
No.su 

Muhammen B. 
Lira K. 

geçitlerini elde ed
1

er'ek buralaJ."dan Kü- SALOMON ADALARI SAV AŞLARI: 
tayis ve dolaylarına inmeğe muvaf.fak Bu sav~lar kara, hava ve denizlerde 
olurlarsa Vladikafkas - Tiflis ve Ardon.- hdtalaı·dan beri devam ediyordu. İkinci 
Kütayis ana yollarının arkalarını almış Saloınon muharel:eleri bitti mi, bittiyse 
olurlar ki bu suretle Ruslann bu yolla- hangi taı·aün leh ve aleyhine bittiler? .. 
rJ müdafaa sistemleri de tamaıWyle bo- Bunu şimdilik bilen yok .. Müttefiklerln 5 69 
suna gitmiş olur. Bundan başka Alınan- 27 ağustosl.a verdikleri bir tebliğe göre, 

5 70 i.ar Sohum, Poti ve Batum liman ve is- müttefik hava kuvvetlerinin şiddetli 
5 7 1 kelelerlni. Novorosisk ve Tuapseden ev- mukavemet ve muhalefetlerine rağmen 
5 72 vel zaptedebildikleri takdirde bu son Japonlar 26/ 27 gecesi Milney koyuna 
5 73 Karadeniz liman ve üslerinde.ki Sovyet asker çıkarma~a ~uvaffak oldular. Mil- 57.,. 

kara ve deniz kuvvetlerinin Rusyad.a gi- ~ey koyu Yenı Guıe adasının cenup do- 5 75 
dip ütic& edebilecekleri hiç bir yer. kal- gu ucunda ve Port Morsby yakınında- 5 76 
mamış olur. Bununla beraber, bir Isveç dır. MüU.ef~eriıı ağır bomba ~lan 5 7 7 
telgrafına nazaran Almanlar Manlsan bu e:;nada hır. Ja.pon. taşıt gemisini ba- 5 76 
boğazına da varmış bulunuyorlar ki tırrruşlar ve bır toı-pıdobotla bir muhri-
eğer bu haber doğru ise, yukarıda bil- bi ziyana uğratmıslardır. Y:ne müttefik- 5 79 
dfrdiğim Ardon - Kütayis caddesi şim- lerin 28 ağuslo!-> tarilıli diğer bir tebli
diden Almanların eline geçmiş demek- ğine göre, Amer:kan hava kuvvetlerinin 560 
tir. Çünkü bu boğaz mezkO.r caddenin şiddetli darbelerine hedef olan Japon 
yüksek dağlar arasından geçtiği yerdir. deniz kuvvetleri, Salomon adaları mu- 58 l 

Karfıyaka dedebaşı Menemen cad. 1 30 ada l parsel 359 
M. M. 48 tajlı yağhane binası 
Bornova yüzbaşı ibralı.im Hakkı sokak 35 M. M. 7 4 tajlı arsa 
Bornova ,yüzbaşı İbrahim Hakkı sokak 76 M. M. 39 tajlı hane 
Bornova Türkmen sokak 16 M. M. 76 tajlı dükkan 
Bornova arslanlar sokak 100 M. M. 4 3 tajlı aTSa 
Bornova orta sokak 1 35 M. M. 70 tajlı arsa 
Bornova üçüncü yaka sokak 1 3 l M. M. 18 t.~lı arsa 
Bornova üçüncü yaka sokak t 42 M. M. 20 taılı arsa . 
Bornova yüzbaşı İbrahim Hakkı sokak 1 21 M. M. 36 taJlı ar!IA 
Oördünı;ü sultaniye 586 inci hacı Mevlut sokak 16 ada 12 
parsel 66 M. M. 16 tajlı arsa 
Kahramanlar 1 396 et SelanÜC sokak 191 O ada 22 parsel 

300 00 
14 00 
85 00 
60 00 
40 00 
:S6 00 
40 80 
42 60 
36 00 

7 00 

Georgiyevskle Piyatigorsku almış harebe alanını bırakmı..;lardır. Salomon 

47 2S M. M. 17 tajh hane 400 00 
Ka~şıyaka Bostanlı (8lf inci karakol sokak 1354 ada 9 parsel 
198 M. M. l 1 tajlı arsa 59 00 
ıKarsıyaka Bostanlı 1796 ve 1799 uncu sokaklar 1344 ada 5 
pars.el ;4 M. M. 1796 5 okakt.an 14/ 1 numaralı arsa 16 20 

olan Alman kuvvetleri Grosny ist:kame- muharebelerinin başından beı·i, iki tay- 582 
tinde de epeyce iierliyerek ve Prohladn- yare gemisiyle biı zırhlı dahü olmak 
ya mevk.iini de paraşütçüler marifetiyle üzere Japonlar 13 harp gemisi ziyan 583 
zaptederek Mosdoku da alını.şiardır. Bu görmüştür. Bu sebeple Japon deniz kuv
ınevki Grosnyiden ancak 100 kilometre vetleri son iki günlük bir muharebeden 

Köprü M. Muhdes yol S 14 ada 1 panıel 496 M. M. 
148 8Q 

numarasıı; arsa 
Köprü şehit Nazım sokak 1730 ada 5 parsel 346,25 

1 mesafededir. Bunlara bakılırsa bütün sonra ortadan kaybolınu.şlardır. 
simali Kafkasyanın yavaş yavaş Alman- Fakat Amerikan deniz kurmayı Ja
Iarın eline geçrnt:kte olduğundan hük- pon deniz blrlikl~ı-inin takviye olunarak 
uıoJunabilir. Ondan sonra, Almanlar için geri geleceklerini \'C taarru1:a devam 
cenubi Kafkasyaya inmek ve Kürcistan- edeceklerini tahın:n ediyor. 
Ja Amrbaycao. ve Ermenista.nı z~ptet- Şurası muhakkaktır ki, Japon deniz 
mek artık gUç biı hareket olmaz. ve hava kuvvetleri, çok geniş sahalarda 

Almanlar, Don airseğini tamamiyle muhte1if vazifeler görmekte otduklann
zapted.erek Rusları kavsin içinden ve dan kolaylıkla bir araya toplanamıyor. 
doğusundan dışarı attıktan sonra, Sta- Şimali Amerika Pasifik deniz ve hava 
Jingrad üzerine batıdan ve .şimal batı- kuvvetleriyle Avustralya ve Yeni Ze
lian da yUrümeğe 'başladılar. Zaten da- landa deniz ve lha\•a birliklerinin büyük 
ha evvel cenuptan d.emiryolu boyunc:1 kısımlan ise bilakis Salomon sularında 
ilerlemekte idiler. Bu suretle Volga lı- ~ çok bir kesafet teşkil edebiliyorlar .. 
man şehrinin dah11 ziyade sarılmak is- Neticenin ne olduğu ve ne olacağı ta
tendiği anlaşıltt. Eğer Almanlar buna ı:ıamiy1e malum değilse de her halde bu 
muvaffak olurlarsa1 bu şehrin çevresin- sularda henüz galip ve mağlup pek bel
deki büyük ölçüde Sovyet kuvvetlerini li vlmamıştır. Sll1omon adalariyle Yeni 
"de imha etmiş olurlar ki böyle bir ne- Ginede bugün hem Japon ve bem de 
ticenin, .harp hareketlerinin ilerideki in- İngiliz - Amerikan kara kuvvetleri mev
kişaflarına ehemmiyetli bir surette te- cut olup bunlar, iki taraf muharebe 
ı:;ir edeceği şüphesizdir. uçaklarının himaye ve y.ıudımiyle bir-

Afmanlar Kubanla, ~ali Kafkasya- birleriyle muhart:be etmektedir. 
4a ıve Stalingrad bölgesinde, yukanda Neticede Japonlar galip gelirse müt
tarif ettiğim.iz gibi, taarruzlarda hulu- tefikleri Yeni Gine, Salomon, Yeni Heb-

A , ___ , Kaluga rit, Yeni Kaledonya ve Yeni Zelanda 
nurken Ruslar da AJJ:ruW.lara, -
daıı Leningrad ve Lacfoga gölü dolayla- adalarından çıkararak Avustralyayı tec-
r.ına kadar olan cephenin müteaddit ke- rit edeoek.ler, eğer mağlup olurlarsa bu 
simlerindc ciddi ve şiddetli taarruzlar- .sulardan tamamiyle çekilip gidecekler
da bulunuyorlar. Bunların en ehemmi- dir. Fakat bu ikinci ihtimal slmdilik 
yetli.;i Rşev cenup doğusunda olmuş ve zaifiir.. . 
olmaktadır. Buro1arda Ruslar bazı yer- ~~.,,~~~.,..~~....-..cccc · 
lede köyleri geri almışlardır. Fakat bu N Acele Deu.l'en Satdılı ' 
taarruzun Almanlara tehlikeli olabil- , Balıfıaliye.. • 
mesi ~ Rusların Rşevi alarak Alman t Askerliğim dolayısiyle günde 20 li-
1~1üdafaa cephesini geniş ve derin bir radan 40 liraya kadar kazanç temin !;: 
surette yarmaları icap eder. Böyle ol- eden Alsancak Bornova caddesinde- l1 
madan yapılan taarruzların, bilakis Rus- ' b'l ı ] b' likt ~ 
iar -1cyhı'nde netı·celeneb:I~i Harkof- ~ ki gayet şık mo 1 ya ar a u· e X 

aı ---0 R bakkaliyem satılıkhr. 3092 No.lu 
1a görülmüştür. ~ telefonla müracaatları.. !J 

Bununla beraber bu taarru7lar göste- • ı _ 3 (2283) !ii 
riyor ki Rus orduları, Stalingraddan :C!:Cf"/J"'J"'..co"'J"'J"'J"J"'~....-....-..r...~..r~N 

~J"....ıO:>""/J"'/J"~...o'"~J"'~/~=~~~ 

1 MÜZEYYEN SENAR 1 
VE ARKADAŞL ARI . 1 

Bir t:ylül Salı günü uırsmmdan itibaren BAHRIBABA § 

584 
585 
586 
567 

M. M. numarasız ana 70 00 
ada 2 parsd 381 M. M. arsa 124 JO 
ada 2 parsel 308.25 M. M. arsa 62 00 

parsel 334,50 M. M. arsa 66 80 
352 ada 6 parsel 313,50 

60 00 

Köprü M. dere keııan sokak 829 
Köprü Muhdes yol sokak 1729 
Köprü dere sokak ) 732 ada 1 O 
ikinci k.arantina Kayseri sok.ıı.k 
M. M. numarasız arsa 

588 Jknci karantina Kameriye sokak 781 ada 9 parsel 391.75 
M. M. numaruu; arsa 5 6 00 

Yukarıaa evsafı yanlt 20 parça e:ınY'alin P~in para ile mülk.iyetleri 2 7 /6/~4~ 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle artır~ya konulmuıtur. 11 /9 /942 .taT~l
ne müsadif cuma günü saat 15 te ihalelen . ayrı ayrı yapılacaktır. Taliplenn 
muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 temınat akçelİni müzayecle bqlamadan 
evvel yatırarak !Jrevmi mezkfude milli emlak müdürlüğünde müteşekkil sal:lf 
komisyonuna müracaatları. 5012 (2297) 

İzmir Gümrülderi llCl~ınüdürlüğünden : 
Cinsi Kilo G. • l...i.Ta Ku. -- --

% 15 ten faila İpeği havi paın uk 21 500 619 20 

perdelik tül 9 "- 00 
K fa 1 460 000 .. 

uru su ya "-6 00 
Susam 160 000 .. 
ipek men11Ucat 6 830 ... ~91 76 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı e§}'alarla levazım ve süıf §ervısı ilan ~~-

~ıında müfredatı yazılı diğer C9Ya1arın 8/9 /942 salı günü saat 15 te alenı mu
zayede ile satışları yapılacağından ~P olanların ayni gün öğleye ka~~r temi• 
nat a.kçelerini bag müdüriyet veznesıne yatırmaları yatırmayanlann muzayede-
ye iştirak ettirilmiycekleri ilan olunur. 24 31 4939 (2220) 

;;,....,,.:;......., ~-..... .... ~"'f. 
~ Ankara Radyosu ~ 

~ BUGUNKtı NEŞRiYAT ~ 
7 .30 Program ve memleket saat aya-

11, 7.32 Vücudumuzu Çalıştıralım. 7.40 
Ajans haberleri 7.55 - 8.30 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 12.30 Program ve 
memleket saal ayarı 12.33 Mü.zi pl. 12.4.5 
Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Müzik : 
Şarkı ve türüler 18.00 Program ve mem
leket saat ayarı l 8.03 Müzik : Fasıl sazı, 
18.45 Müzik : Radyo dans orkestrası ... 
19.30 Memleket ı::aat ayan ve ajans ha
berleri 19.45 Serbest 10 dakika 19.55 
Müzik : Mahur makamından şarkılar ... 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Bir 
halk türküsü öğreniyoruz .. 21.00 Konuş.o 
ma (Günün meseleleri..) 2L15 MUzik : 

Kadın berbe-ui 
Alsancak semtinde müşterilerinin 

takdir ve sevgisini kazanan kadm 
berberi Mestan KJRKAN 
bu defa dükk3nım Kemeraltında &5 
nunıarada (Zengbı Piyango gişesi) 
üstündeki dairede açmıştır. Muhte
rem müşterileri davet eder .. 

Tel: 3753 t-15 H. 

iAŞE 

8AlllFB J 

Türk Maarif Cemiyeti 
YATILI E G E L İ s E s İ YATISIZ 
Yeni talebe kaydına başlamıştır.. &ki talebeniıı şahsen veya mektupla 
15 eylüle kadar kayıtlarını ycnHemcleri .. Daha fazla tafsilat almak isti
yenler Lise müdürlüğüne miiracaai etmeleri .. 

Yatısız Lise ücreti 100 Yatılı ücret 330 lira .. 
Yatısız Orta ücreti 75 TELEFON ~ 3f.17 

26 - 27 - 28 - 29 - .30- 31 4991 (Z!41) 

MEMUR ARANIYOR .. 
Ege Lisesi MüdürJiiğünden: 

Okulumuz katipliği münhaldir. 40 lira ücret ve % 25 zam verilecek ve ia~ 
::.i okuldan temin edilecektir. Askerliğini yapmış ve seri daktilo yazan isteklile-
rin okul müdürlüğüne mÜTacaatları. 30 31 4996 (2285) 

~'-=>''>"'>";:::...<:::::,..<:::::,..<:::::,..<~~::::.<::::.<::::.<::><:::><:::><:~~~::,.<:::::.ç:::.ç~~~,,,..:::->v 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilin işleri ilin Bürosu Limi
ted Şirketi Tasfiye Memurlu
iundan: 
Temyiz Ticaret mahkeme:oince tasdik edilmi · olan lstanbu! Asliye üçiin

cü Ticaret mahkemesinin 942/ 1235 esaa ve 942/38 karar numaralı ve 
6/3/942 tarihli ilamı mucibince istanbulda Yeni Postahane k.arılısında 
Erzurum hanında icrai faaliyet eden Türle Maarif Cemiyeti Resmi ilin it
leri Bürosu Limited şirketinin fesih ve taıfiyeaine lstanbul avukatlarından 
Necati Yalımın tasfiye memuru tayin ve intibabana karar verilm.if ve tae
fiye memuru tarafından münfesih ~rket muamelatının kcmafiua.bık tas
fiye memuru nam ve hesabına ifa olunacağı ve şirket müdür, memur ve 
müstahdemlerjnin vazifelerinde kezalik eskisi gibi icrayı vazife edecekleri 
ve münfesih şirket alacaklılarının şirketteki hukukunu bir sene zarfında 
bilmüracaa isbat etmeleri ilan olun ur. «8 75 h 

17 24 31 4781 

i.trAHBUL BELEDIYUİHDElf: 
Haseki. Cerrahpap., Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hut.ahaııelcriylc Zeynep 

Kamil doğum evi. Edirnekapı sıhhat merkezi ve Üsküdar Çoaik babın ~ 
yıllık ihtiyacı için alınacak muhtelif cinıı yq sebze kapalı zarf uaUliyle ekeilt~ 
meye konulmuştur. Mccmuun tahmin bedeli ( 419 i 6) lira (5 7) k.u.ruı ve ilk 
t~minatı ( 3 1 4 3) lira ( 7 4) kuruştur. Şartname zabıt ve muanıelit müdürlüğü 
kaleminde görülebilir . 

!hale 7 /9/942 pazartesi günü saat 15 te daimi encümc:J:ıde yapılae.a.ktw. 
Taliplerin ilk teminatı makbuz veya melttuplazı ve .k.ao.une.n .ibı:azı }Azım .gelecı 
diğer vesikalariyle 2 490 numaralı kan unun tarif atı çevresinde hazırlayacak.lan 
teklif meı1ttuplarını ihale günü sa.at ( 14) de hdar daimi enciiınene venneleri 
lazımdır. 22 26 31 3 4887 (2201) 

izınil' Defterdarlığından: 
Hoca zade Süleyman oğlu Halilin Baıdurak ~ubesine borçlanma bedelindea 

mevcut 1 5 000 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olau !ikinci 
Karataş mahallesinin tramvay caddesinde ki.in 6i4 ada, 27 parsel ayıda mu
kayyet 306 eski, 35 4 numara tajlı ve 6000 lira kıymeti mukayyedeli evi taa
sili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıltan1-
mıştır. 

Taliplerin 10/ 9 / 942 tarihinde saat 4 6 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilin olu.nur. 2 l 26 31 5 4660 (2 84) 

İzmir Defteıedarlığm dan : 
Ahmet oğlu E:l.masın Karşıyaka ıubesine borçlanma bedelinden mevcut 720 

lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş olan Bayraklı Muradiye 
( J 642) nci •okak.ta ö.in f 967 ada, 14 panel say.ada m.u.kayyet 6 numara tajb 
ve 800 lira kıymeti müfideli evi tahsili emval kanunu hükürrilcriııe tevfikan 21 
güıı müddetle müzayedeye çıkarılmı~ tır. 
Taliplerin 10/9 /942 tarih.inde saat • 6 da vili.yet idare heyeti.oe müracaat-

ları ilin olunur. 21 26 31 5 4859 (2183) 

LOKS MAMULAT 

PUMA. ALLIK. RUJ. KOLONY ~ 

inhisarl~r c:amalt~ . r uzlası nriidtiP.liiğtinden : 
Tuzlarımızın eylul 942 ayından ıtıbaren başlayacak istihsal anıeliyeııi için it

çi alınacaktır. 
Bu işçilere yapacakları işlere göre 150-400 kuru~ ara&l.Dda gündelik verilmek

le beraber parasız sıcak yemek de dağıtılacak ve yatacak yereri. idarece tem.in 
edilecektir. lstcldı1erin nüfus hüviyet varalcalariyle Çaıııaltı tuilaaa müdmli• 
ğüne müracaatları. 27 31 3 8 4982 {!447) 

Nafıa Velıiiletinden: 
ElısUtnıeye JıonuJan jş : 
- Su j§l.eri Üçüncü şube müdürlüğü !bölgesi içinde 

Adaba Regiılatörü ikmali İnfaab 
Tamin edilen ke if bedeli fiat vahidi esası ıtizerinden 1( 834. 131) lira ·os )' 

kuruıtur. 
2 _Eksiltme 14/9/942 Larihine raslayan pazartesi günü saat 15 t~ Ank.ara

da 911 tileri reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyonı. oda.slnda. ka
palı zarf usuHyle yapılacaktır. 

.3 - istolc~iler ek~tm~ şa~nam~si, mu~avele projesi, haymcbrlık itleri ge
nel §artnamesı umumı S\; ı,Jen fennı ıartnamesi ile lıususi ve fenni sartna.mel 
:riyle ve projeleri ( 41) lira ( 71} kurus ~arşılığında su işleri reisliğinden al: 
bilirler. 

4 -. Eksiltmeye. girebil1:1ek iç!n istekllierin 371 15 lira 25 ~aru~uk muvak
kat temmat vermeııı ve eıksıltmenın yapılacağı günden en az üç gün evv 1 bir 
dilekçe ile Nafıa velı.:iletine müracaat ederek bu ic.e mah·us olmak ·· re v-'-
k lm. l b 'k .. l " uze e ....,. a a a arı ve u vesı ayı goc;lerme eri şarttır. 

85 u mtüd~-~~l iç.in~dc~sikeka isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler. 
- sleaul enn m tuplarını ikiinci maddede yanlı saatten bir saat ön~ 

cesine kadar su işleri reisliğine mak:buz kar hğında vermeleri :!iz:mıdı p 0 ., 

tada olan geçikmeler kabul edilmez 20 26 31 7 4619 (21°77) 

AğrıVarı dindirir 
BEUDIYE Sahil Park Gazinosundaı 

~a~:;:;~e;~eı:ıra':!::~·cıcıraaaı:ıaaaaaaOGllDDaGC 

Klarinet ve piyano soloları 21.30 Konuş
ma (Kitapsevenler saati .. ) 21.45 Müzik: 
pl. 22.30 Memleket saat ayarı. ajans ha
berleri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki 
ı;rogram. ve kapanış .. 

ROMATIZMA. BAŞ. DIŞ, SJNlR ve BEL ağrılan ile aoğuk alzınhimdaıı 
ileri gelen rical KIR.lKLI.öl, NEZl.E. ve GRlP haatahklan O E !R M A N 
~e derhal geçer, icabında günde t • 3 hwe il.hım, ber eczanede !bu-



SAHiFE' YENi ASIR .ıı An11~tos Pazartesi 1942 

ZAFER BAYRAMı COK 
MUHTEŞEM GEÇTi 

(Başta.rafı 1 inci Sahifede) 

sekiz otuzda kışladaki komutanlık dai
resinde tebrikleri kabule başlam~tır. 
Evvela değerli komutanın maiyeti er
kanı gelerek zafer bayramını kutlam~, 
bir az sonra vali B. Sabri Öney, parti 
müfettişi vr. İstanbul mebusu B. Galip 
Bahtiyıır Göker. şehrimizdeki mebus
lar, belediye reisi B. Reşat Leblebicioğ
!u, parti vililyet idare heyeti reisi Avu
kat Münir Birsel. ağır ceza reisi B. Ek
mel Ka\•ur maarif müdürü B. Raşit Ta
ra kçıoğlu. gümrük başmüdürü B. Seyfi 
Aydın, vil:tyet belediye ve parti erkfuıı, 
komutanlın:ı giderek bayramı kutlamı§
J::ırdır. 

VlŞININ PROTESTOSU 
---··---

Yolcu tren-
leri bomba
lanıyormuş 

-+
Yeniden ölen ue ~arala· 
nanlar olduğu, lngiliz 

fi·· cumlarının nefret 
uyandırdığı da 

bildiriliyor ••• 

z WL&! _ 

Hindistanda durum 
---*·---

Hadi~e az, 
vaziyet ta
bii/eşiyor 

----·---
8 AZI YERLERDE GECE YA· 

SAGI KALDIRILDf 
-*-Londra, 26 (A.A) - Yeni Delhj 

RUS HAVA HOCUMLIRI 
* 

Aln.anyada 
yangınlar 
çıkarıldı -·Rusların Berlin, Danzig, 

Könlgsberg ile Alman· 

sıa 

Bine yakın genç subay 

Dün heyecanlı merasim
le orduya katıldılar -

yadalıi diğer hedeflere Bugün Anlıarada vıus m eyclanında Atatürlı anı· 
yaptııııarı hücum dına çelenlı Jıoyacalılar ... 

tafsiltitı.. Ankara, 30 (Telefonla) - Harp oku- miş, biı·lnci, ikinci ve üçüncülere mec-
1\loskova, 30 (A.A) - 27 Ağustos lunu bitiren bine yakm genç subayımı- lis reisi tarafından diplomaları ve mü

gecesi fena hava şartlarına rağmen bom- zın kahraman ordumuza katılışları bu- kafatları verilmıştir. 

COMHURtYET MEYDA?l.TJNDA 
Muhtelif teşekküller mensuplarının 

tebriklerini de kabul eden komutan. 
saat 9.30 da otomobiliyle Cümhuriye1 
meydanına gitmiştir. Merasime iştirak 
edecek ordu birlikleri cümhuriyet mey
danı etrafındaki bulvarlar imtidadınca 
yer almışlardı. Muhtelif mektepler ta
lebesi. kız erkek izciler, devlet demir
yolları gençlik kulilhü ve beden terbi
yesi mükellefleri de tören icin gelmiş 
bulunuvorlardı. Birliklerin teftişi yarım 
saat ka.dar silrmüş, Korkomutanı, refa
katinde vali olduğu halde teftşii bitir
oikten ve birliklerin, talebe ve muhte
lif grupların halkın zafer bayramını 
kutladıktan sonra Atatürk heykeli ünü
ne gelmiş. Hükürnet. belediye ve parti 
erk!iniyle yüksek rUtheli subaylar. hey
kelin önünde hazırlanan hitabet kilrsü
siinUn iki tarafında yer almışlard1. 

Vişi. 30 (A.A) - lngiliz pilotları 
dün gece F ransanın şimalinde üç yolcu 
trenini bombalamışlar ve mitralyöz nte· 
şine tutmuşlardır. 26 kişi ölmüş ve bir 
çok kişi de yaralanmıştır. 

ajansı Hindistandn bir iki htıdise müs
tesna olmak üzere durumun düzelmek
te olduğunu bildiriyor. Ahmetabat ve 
Bombaydn gece yasağı dört yer hariç 
olmak üzere kaldırılmıştır. Madrasta bu 
yasak biisbütün kaldırılmıştır. 

ba tayyarelerimiz Bcrlin, Danzig, Kö- gün (Dün) saat 16 da Harp okulunda Bundan sonra okulun baş kütüğilne 
nigsberg \'e diğer Alman şehirlerile do- yapılan heyecanlı merasimle kutlanmış- 109 uncu çivi çakılmış ve mezunlar harp 
ğu ve şimal Alımmyada askeri hedefle- tır. okulu alay sancağını yeni ikinci sınıfa 

Son haftalar içinde lngiliz uçakları 
Fransız trenlerine sık sık hücum etmek
tedirler. 1 Mayıstan 26 Ağustosa kadar 
bu gibi taarruzlar yüzünden 1 7 kişi öl
müş ve S 8 kişi de yaralanmıştır. 

GAZETELER ÇIKIYOR ri bombardıman etmiştir. Okulun büyilk salonu davetlilerle teslim etmişlerdir. 
Berlinde 9, Königsbergte 10 ve Dan- hıncahınç dolu id:. Bu arada Büyük Mil- NUTUKLAR Kalkuta, 30 (A.A) - Hükümet ta~ 

rafından konulan tedbirleri protesto 
maksadiyle 2 Ağustos tarihindenberi 
çıkmamakta olan 1 S gazete, verilen te
minat üzerine gelec~k pazartesi günün
den itibaren yeniden intişara başlıyacak
tır. 

z:gde 10 yangın çıkarılmıştır. Diğer şe- Jet Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda, Müteaiben okul komutanı bir nutuk 

Kesif bir halk kalabalığı her tarafı 
doldurmuştu. cumhuriyet meydanına 
bakan binalann Üzerleri bile .seyirci 
kütlesiyle dolu idi. 

TÖREN BESLiYOR 
Saat tam onda heykel önünde yer al

mıs olan askert bando mızıkanın çaldığı 
istiklal marşiyle törene başlanmı~tır. 
Saygı ile dinlenen marştan sonra hatip 
kürsilsüne çıkan 'Osttetrmen Bahattin. 
heyecanlı bir ifade ile aşağıdaki nutku 
söylemiş ve alkışlanmıştır: 

Sevgili yurtdaşlarım 
Aramızda yapıcıları, yaratıcıları ol

du~u halde, bir yıldönümü kutluyoruz. 
Yirmi yıl evvel bugün, Türk milletinin 
mukadderatı, zillet ve felaketten kurtu
lup, şan ve şeref yollanna dönmüstü. 
Bir tarih olan bu mutlu hadiseyi, her 
30 Ağustos oldu{!u gibi, bu yıl da her 
%amankinden daha ziyade, daha dine 
karşılıyoruz. Zaferimizin parlaklıih ile 
haklı olarak seviniyor. iftihar ediyoruz. 
Göğüslerimiz haklı olarak gururlandı
ncı bir hava teneffüs edivor. Yirmi vıl 
sonra blle, o gilnkil tatlı heyecanı du
yulan savaşımıza insanlık ideallerinin 
en yükseği olan istiklal ve bunun bay
ramına da zafer isimlerini vermekle. 
hissiyatımızı veciz bir ifade ile anlatmış 
oluyoruz. 

Söyliyeceğim kısa sözler, dünya dur
~ukça yaşıyacak olan Ssil Türk milleti
nin ezelden başlıyan ve ebediyete kadar 
gidecek tarihinin en şanlı hakikatidir. 

1914 de başlıyan ve 1918 de biten bi
rinci büyUk harpte Türk evladı, tam 
dört sene zaferden zafere kostuğu hal
de, umumt vaziyet müttefiklerimizle 
beraber aleyhimize neticelenmişti. 
Mondros mütarekesiyle canımızdan da
ha faz.la sevdiğimiz, glizel yurdumuz 
yer yer işgale başlanmıştı. 

1919 senesi Mayı!'l ortalarında, Avru
pa devletlerinin kuklası macera arıyan 
bir ordu arslanlar dolu yurdumuzu ala
cai!mı zannederek tzmire çıkan1mıstı. 

Bu sırada kurtuluş için ölmeyi zillet
le yaşamaya tercih eden Ebedi Şefimiz: 
Milli Sef, Bilvilk Maresalım1z ve daha 
dil'ter ileri dilşünceli arkadaşlariyle is
birlii?i yapmak üzere Anadolumuza geç
misti.> 

PROTESTO 

Fransız hükümeti lngiltere hükümeti
ne gayet şiddetli bir nota vererek bu gi
bi menfur tecavüzlerin masum halk ara
sında kayıplara sebep olduğunu ve Fran
sız halkının bu hareketleri nefretle kar
~ıladığını belirtmiştir. 

~------t1--~---

CEBELVrr ARIKr A 
FAALİYEr VAR .. 
Elceziras, 30 (A.A) - Cebelüttarık

ta büyük bir hava faaliyeti görülmekte
dir. Dün limana gelen birkaç İngiliz va
puru 3500 asker takviye kuvveti çıkar
mıştır. Topçu, mitralyöz ve piyade kuv
vetleri karaya çıkarma talimleri yapı
yorlar. 

----~------------A vu str a I ya et-
rafında muha

rebeler kı-
zışıyor 

-+
Japonlar bir yerde ıe· 
~ebbüsü ele aldılar .. 

Melburn, 30 (A.A) - Pazar günkü 
ı esmi tebliğin izahında deniliyor ki: 

M.inevayn yolunda Japon deniz kuv
vetleri daha evvel keşif tayyarelerimiz 
tarafından görüldükleri vakit araların
da hiç bir taşıt yoktu. Askerlerin kru
vazör ve muhr!plerle taşınmış olması 
muhtemeldir. Havaların bozukluğu yü
zünden hava kuvvetlerimiz vazife göre
memişlerdir. Eğer Japonlar yeni takvi
ye getirebilirlerse Minevada durum de
ğişecektir. 

Laede Japonlar müttef:klere karJ?ı te
!jebbüsü alarak şiddetli hücumlarda bu
lunmuşlardır. 

----~----~~~-
ispanya hariciye 
nazırının mülcifıatları 

Madrid, 30 (A.A) - Hariciye nazırı 
B Scrano, sırnsiyle Almanya büyük el-
ç!sini, Amerika bilyük elçisini ve Por
tekiz büyük elçisini kabul etmiştir. 

günleri yaşatanlar yaşasın.> 
KORKOMUT ANIN H1TABE.St 
Bundan sonra hitabe kürsüsüne çıkan 

Korgeneral Hakkı Akoğuz, zaman za
zaman sürekli şekilde alkışlanan şu ve
ciz hitabeyi irad etmiştir: 

c - Aziz yurtdnşlarım, asker arka
P.aslnrım: 

Zafer bayramınız kutlu olsun! 

hirlerde yangınlar çıkarılmış ve infilak- Hariciye, mUnakalit, iktisat, sıhhat -ve- söylemiş ve genç subaylara tavsiyeler
lar husule gelmiştir. k.!lleri, milli müdafaa ve diğer vekMet- de bulunmuştur. Mezunlardan tayyareci 

Uçaklarımız kayıpsız olarak dönmüş- ler erkAnı da bulunmakta idi. asteğmen Ziya Tansu da bir nutuk söy· 
lerdr. Şanlı Harp okulunun 109 uncu sınıfı- llyerek arkadaşlarının hislerine ve he-

Berlin, 30 (A.A) - Askeri bir kay- nı teşkil eden bu yılın mezunları sa- yeeanlanna tercüman olmuştur. 

--------------MI S lR YE AKDENIZDE 
---·*---

lngilizler "Girit,, ci-
varında küçük bir 
adaya asker çıkar

mak istediier -·İtalyanlara göre bu te• 
şebbüs akim kaldı • Mı· 

sır ve Akdenizde 
diğer hareketler .. 

Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afrikada 12 İngiliz tayyaresi 

düşürülmii§tür. Eldabba sularında bir 
İngiliz muhribi ağır hasara uğratılmış
tır. 

Alman savaş tayyarelerj Korfu açık
larında bir İngiliz denizalbsını batır
mıştır. 

Roma, 30 (A.A) - Tebliğ : 
Mısır cephesinde karşılıklı topçu ve 

devriye faaliyeti olmuştur. 
İngiliz uçakları bilhassa cenup kesi

minde hatlarınnza tekrar taarruz etmiş 
ve 12 İngiliz uçağı düşürülmüştür. 

Dün denizde bir İngiliz denizaltısı 
Almanlar tnrafmdan batırılmıştır. 

Mısır sahillerinde bir İngil!z muhri
bi tayyarelerimiz tarafından ağır hasara 
uğratılmıştır. 

28 ağustos gecesi İngilizler Giridin şi
mal batısında küçlik bir adaya büyük 
kuvvetler çıkarmak istemişlerse de mu
hafızlar tarafından püskürtülmüşlerdir. 

------t1------
J AP OHLAR 
Esirlere dair malumat 
uermiyorlar .. 
Vaşington, 30 (A.A) - Amerikan 

Kızılhaçı reisi Mister Norman Dey, Ja
pon hükümetinin esirlere levazım gön
derilmesine müsaade etmediğ:ni ve esir
lerin isimlerini vermek istemediğini söy
lemiş ve demiştir ki: 

• - Japonyanın bu suretle hareket
leri harp esirleri hakkındaki milletler 
arası usul ve kaidelere muhaliftir.» 

dönümünü kutladığımız bu zafere borç
ludur. Bu zaferin istihsali uğrunda can
larını :feda eden aziz şehitlerimize rah
met, hayatla olan gazHerimize sağlıklar 
dilerken Tiirk devletinin biiyük kuru
cusu Ebedi Şefimiz Atatürkü saygı ile 
anmağı bir vazife addeder ve onun ma
nevi huzurundn huşu ile eğilirim. 

naktan bildirildiğine göre Sovyet bom- londa karşılıklı iki sıra halinde idiler. Daha sonra hep birlikte harp okulu 
ba uçakları dün gece şimal ve doğu Al- MERASİM TAFSİL.ATI marşı söylenmiştir. 
manya üzerinde uçmuş ve rast gele at- Merasime istik1M marşiyle başlanmış- BUGÜN ÇELENK KONULACAK 
tıkları bombalardan ehemmiyetsiz ha- tır. Okul komutanı kurmay albay Mus- Genç subaylar yarın (Bugün) tnus 
sar olmuştur. tda Erem muhtelif sınıflar arasında de- meydanına giderek Atatürk heykelin• 

Bir iki Rus uçağı da çok yüksekten rece alarak mezun olanları takdim et- merasimle çelenk koyacaklardır. 
uçmak suretiyle Berlin dış mahalleleri-
ne kadar varmışlar ve gelişi güzel tek 
tük bombalar atmışlardır. Hasar azdır. 

RUSLARA KARSI 
Gi.DEH GÖHCILLVLER 
Sen Sebastiyan. 30 (AA) - Doğu ceP

hesinde dövüşmek üzere mavi gömlek
li1erden yeni bir teşkil Rusyaya hareket 
etmiştir. _____ .,_.,.~--~ı-----
Çinliler zafer 

kazanıyor, Kaı"' -
tona ilerli-

yor.lar -·-

Ankarada vurguncu bir 
yağ taciri n .ahkllm oldu 

Ankara, 30 (Telefonla) - Son hafta 
içinde şehrimizde birçok vurguncu ya-

kalanarak Mi!lt Korunma mahkemesine 
teslim edilmiş, muhtelif cezalara çarptı
rılmışlardır. Bu arada 500 teneke yağı 

Ziraat Bankasına ve 100 teneke yağı da 
Çocuk Esirgeme kurumuna fazla fiyat
la satmasından dolayı yağ taciri Abdul
lah Başaran üç sene 1 ay 15 gün müd
detle ağır hapse ve 1100 lira ağır para 
cezasına mahkfun edilmiştir. 

Is tanbulda rozet paralarını ça
lan 2 çocuk mahküm oldu 

Bir Japon lııtası lıuıatıl· Avram uın ay, Nesim Yuda ıs gün hapis yatacak 
dı, fmfla ediliyor.. İstanbul, 30 (Hususi) - Bugün Zafer sim Yudayı takip etmişler, bunların 

Çunking, 30 (AA) - Cumartesi ak- bayramı münasebetiyle Rozet dağıtan köprü altına gidip orada yine Firkete 
şamı neşredilen tebliğ: iki çocuk çirkin bir harekette bulun- ile kutudan para çıkarıp ceplerine at-

Çin kıtnlarının çok şiddetli hücumla- muşlardır. tıklarım görünce polise haber vermişler 
rından sonra Jap0nlar Lişuiden çekil- Avram ve Nesim Yuda isimlerini ta- ve cürmü meşhut yapılmıştır. 
miştir. Şeh!r kıtalarımız tarafından ta- şıyan bu çocukların kutuya atılan pa- Hemen muhakemeye verilen çocukla
mamen işgal edilmiştir. ralan firkete ile çıkardıkları gazete rın duruşması yapılın~. Avram bir ay, 

Bu şehrin 40 kilometre doğusunda müvezzii iki çocuğun nazarı dikkatini Nesim Yuda on beş gUn hapse mahkOm 
Şukyangda Japonların bir kıtası kuşa- celbetmiştir. Müvezziler, Avramla Ne- edilmişlerdir. 
tılmıştır. Bu kuvvetlerin imhası yakın
dır. 

Suşiyen şehri de düşmandan tamami
le temlzlenmiştir. Ve kıtalarırnız ricat 
etmekte olan düşmanı takip etmektedir. 

Hunnanda Çinliler demiryolmıu tah
rip etmişler ve vazifelerini gördükten 
sonra dönmüşlerdir. 

KANTONA DOORU İLERLEME 
Cenup Çin cephesinden gelen haber

lerde Çan Kay Çek kuvvetlerinin Kan
tona doğru ilerlediği bildiriliyor. 

Buradaki kuvvetler Yungkangı işgal
den sonra ileri hareketlerine devam et
mektedir. 

Çinliler Ling - Şan _ Fuyu da işgal 
etmişlerdir. 

kın ordumuza büyük sevgisini gösterir 
şekilde başlamıştır. Aynı heyecanlı te
zahürat içinde sona ermiştir. Uçak sa
var bataryalarının, motörize kuvvetle
rin geçişi de çok alkışlanmıştır. 

lnönü gezisinin açılma töreni kaldı 

İstanbul, 30 (Hususi) - Bugün (dün) saat onda açılması mukarrer olan İnö
nü gezisinin küşat töreni havanın fena lığı yüzünden başka bir güne bırakıl· 
mıştır. 

Makineye 
,~erilirken 

INGILIZ TEBL:tl 
Kahire, 30 (AA) - Orta şark wnu

mt karargahının tebliği: 

Brezilyada gizli Al· 
man radyosu ve 

matbaası bulundu 
---*·----

ALMANLARA AlT BiNALAR· 
DA ARAŞTlRMA YAPILIYOR 

I --+--
Rio Dö Janeiro, 30 (A.A) - Bura

daki Alman bankası mahzenlerinde bü
yük bir alıcı radyo cihazı bulunmuştur. 
Polis, ayni banka mahzenlerinde Alman 
propaganda kağıtları basmak için bir 
matbaa da keşfetmiştir. 

Bundan sonra genç hatip, birinci ve 
ikinci 1nönU meydan muharebelerinin 
yalnız müstevliyi değil, fakat Avrupa 
devletlerini de Anadoluda hatın sayıla
cak bir kuvvetin varlığına inandırdı~ı, 
ordumuzun hazırlığı tamamlandıkian 
sonrn Sakarvada verilen muharebeleri 
ve nihayet 2G Ağustosta sefakla bera her 
Afyon mıntakasında Türk ordusunun 
yanar dağlar gibi nasıl patlayıp fılevlrr 
gibi aktığını, yirmi dakika içinde Kü
çük kalecik sivrisindeki düsman bayra
ğının ayaklar altına alındığını anlata
rak 30 Ağustosta verilen baş komutan
lık meydan muharebesini geçmiş, Türk 
ordulıı;ının 14 günde düşmanı denize 
dökerek Başkomutanının: 

- Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. 
tleri! Emrini yerine getirdiklerini söy
leyerek demiştir ki: 

c -30 Ağustos zaferi layemuttur. öle
mez, onun kurtardı{!ı millet öldüriile
mez. 'On snlan inkilabımızı, kıskanılan 
yasavışımızı. sarsılmaz kudretimizi ona 
borçluyuz. Bize· bu gurur havasını ve
ren, . bu iftihar eserini meydana koyan 
cesur kararlı komutanlarımıza aziz şe
hitlerimize. kahraman <>rdumuza. sır
tında gülle taşımakla dilnyaya ibret 
ve insanlığa örnek Türk Atasına binler
ce. yüz bin1erce saygı ve selfun .. Millete 

Demin nrkadnşımızın dediği gibi bi
rinci cihan harbinde Türk ordusu bü
tün cephelerde kahramanlıklar yarata
rak zaferler kazanmıştır, fnl)at neticede 
çok nğır şartlar taşıvan bir mütareke 
yapmağa mecbur olduk ve mütareke 
şartları icabı ilarak orduya elinden si
lllhı bıraktırıldı, güzel yurdumuzun en 
mühim parçaları işgal olundu. O zaman
ki padişah, yalnız şah.<ıını ve tacını dü
c:Undü, düşmanlarımızla işbirliği yaptı. 
Ta ezelden beri hür doğmuş, müstakil 
yaşamış Ti.irk milleti buna tahammül 
edPmez ~i. Bunun için silaha sarıldı ve 
ayaklandı. Kendi öz evladı Mwtafa Ke
mali basına geçirdi ve demin hiilasasını 
dinlediğiniz muharebeler oldu. Ordu, 
Dumlupınnrda kazandığı Başkomutan
lık muharebesiyle düşmanı yendi. Bil
gün bu millet, nn ve şeref dolu inkilab
ları bugilnkü hayatımızdaki serbestlUH 
ve müstakil ~aı;amamızı yirminci yıl-

Bütün dünya kan ve ateş icinde çal
kalanırken başımızda büyük Milli Şefi
miz !nönünün yüksek idareleriyle, hü
kümetimizin yüksek siyasetiyle bugün 
mesut ve bahtiyar yaşıyoruz. Bugün 
Milli bayramımızı kutlarken, Milli Şe
fimize karşı şükranımızı tekrar etmeği 
bir vazüe bilirim. Yaşasın Türk Milleti, 
Yaşasın Büyük İnönü.> 

* GEÇ1T RESM1 
Korgeneralin çok alkışlanan hitabe

ııinden sonra ordu birliklerinin geçit res
mi yapılmıştır. Birinci Kordonda hükü
met konağı istikametinde uzanarak va
ziyet alan ordu birlikleri, iki taraflı hal
kın arasından ilerliyerek Atatürk hey
keli ilerisinde mevki alan sayın Kor
komutanı selamlamışlardır. 

Piyade, istihkfim, topçu, muhabere, 
hava ıbirlikleri erleri başlarına tamamen 
kask giymiş bulunuyorlardı. Takım ko
lu nizamında ynpılnn geçit resmi, hal-

D eniz erleri ile polis müfrezelerinin 
muntazam geçişini kız ve erkek izcile
rin, dııha sonra en son olarak beden ter
biyesi mükeileflerinin geçişi takip et
mi~tir. 

GECELEYtN 
Geceleyin şehrimizdeki büyük bina

lar, vapurlar baştan başa elektrik 
ampülleriyle donatılmış ve gece adeta 
günaüze çevrilmişti. Halk, geceleyin 
şehrimizin caddelerini dolaşarak bu em
salsiz zafer gecesini neşe içinde geçir
mişler, fener alaylan yapılmıştır. Bil
hassa Kültürpark çok kalabalıktı. Gece
leyin hava fişenkleri yakılmış, halk, 
geç vakte kadar Külkürparkın temiz 
havasından ve oradaki andaksiyon vası
tnlarından istifade etmişlerdir. 

* KARANrlNA OCAôINDA 
30 Ağustos zafer bayramı münasebe

tiyle dün sabah, saat 10,5 de C. H. P. 
Karantina ocağında bir toplanh yapıl
mış, ocak namına Şerü Andaç 30 Ağus
tos mevzulu bir konuşma yapmıştır. 

28/29 Ağustos gecesi yapılan devriye 
hareketlerinde merkez kesimlerinde ba
zı dii§man makineli tüfenk mevzilerine 
taarruz edilmiş ve kayıplar verdirilmiş
tir. Dün kara hareketlerimiz hakkında 
kayda değer bir şey olmamıştır. Muha
rebe bölgesindeki hava faaliyeti av, 
bomba uçaklarımızın düşman taşıtları
nın bombalanmasına inhisar etmiştir. 
tngiliz harp gemileri üstünde cereyan 
eden bir hava muharebesinde en aşağı 
3 düşmar. avcısı dilşürülmüş ve başka
ları da hasara uğratılmıştır. Malta üze
rinde düşman hava faaliyeti avcıların 
bilhassa taarruz uçuşlarmdan ibaret 
kalmıştır. Yapılan hava muharebelerin
de en aşağı bir messerşmit 109 düşürül
müş ve başkaları da hasara uğratılmış
tır. 

--tı--ttWft OWW-

AMERiKA TAYMtS G~ZETE· 
SiNiN YAZOIG E'!~ GORE 

Vaşington, 30 (A.A) - Nevyork Ti
mes gazetesi yazıyor: Vaşingtondaki 
Amerikan mahfillerinin bildirdiğine gö
re İspanya ile Birleşik Amerika devlet
leri arasında münasebetler son ay için
de pek çok iyileşmiştir. General Fran
konun İspanyayı Amerikaya karşı har
be sokmıyacağını zannettirecek bir çok 
sebepler vardır. 

Alman tabaa.sına ait binalar da arae· 
tırmalara devam ediliyor. 

-~------tt_..,.,,,,_~---

A m eri kada 2 nci cep-
he için görüşmeltAr 

-----·*·---
Madrid 30 (A.A) - Vaşingtondan 

haber ve;Udiğinc göre reis Ruzvelt si
vil ve asker yalon iş arkadaşlariyle giz
li bir toplantı y&pm1ştır. Bu toplantıda 
amiral Lihi, amiral King, general Mar
şa} ve mister Hanri Hopkins te bulun• 
nıuştur. 

Toplantıda neler görüşüldüğü bildiril
memiş ise de ikinci cephe meselesinin 
bahis mevzuu olduğu sanılmaktadır. 

--~~_..,.,,,tl_..,.,,,~----

Son İngiliz ue Alman 
Hava hüaımları •• 

Dün 30 Ağustos Zafe-r baJJTamı miinascbetiylc tzmirde vapılan geçit resminden iJd gbrfüıiiş 

y :JI# __ .. _ ..... ı 

____ ..,.. __ _ 
ISPAf~YA H RIC!YE NAZiRi 
AL~1AN VE lft1ER,KA SEFİB· 

LER1NI l\ 1lUL ETMIS 
Madrit, 30 (A.A) - Hariciye Nazırı 

M. S"rrano Suner sırasiyle Alman el
çisi M. Von Stohreri Am.erika büyü.k 
elçisi, M. Huntley Hayesı ve Portekız 
büyük elçLc;i M. Teotonio Pereirayı ka-

bul etınişti:.:r.:... - - .. ·----

Berlin, 30 (A.A) - lngiliz hava kuv
vetleri 1 Ağustos ile 28 Ağw;tos arasın
da işgal altındaki topraklarda ve Al
manya üzerinde 514 uçak kaybetmiştir. 

Berlin, 30 (A.A) - Alman tebliği : 
İngilizlerin işg~l altındaki memleket-

lere yaptıkları b!r akında beş tayyare 
düşürülmüştür. Bu harekette hiç bir 
Alman tayyaresi kaybolmamıştır. 

A.Llv!AN HÜCUMU 
Dün İngilterenin cenup ve doğusun-

daki hcdeAere ve Manş denizindeki ge
nlilcre hücum edilmiştir. 5000 tonilato
luk b!r ticaret gemisi ile bir himaye ge
misi batırılnuş, diğer bir himaye gemisi 
de hasara uğratılmıştır. 

Londra, 30 (A.A) - Cumartesi ge
cesi avcılarımızın İngilterenin cenup 
batı sahillerinde bir düşman bombar~ı
man tayyaresi di:şürdüklcri resmen bıl· 
diriliyor. 


