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GÜNDELl:K SİY ASİ 

Millt Piysugoırnu 30 bin liralık 

ikramiyeRİ 117089 numaralı bilete 
isabet etti. 

Son numarası: 1, 4, o ve 7 ile 
nihayet bulan hiletler ikişer lira 
kazandılar . 

s .. ~ıbl 'Ye (Jmam ıı:e,riyaı 
MGdtirtı 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•enı llının luımnı • ••nlı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

N l SAN 
194.2 

Yıh 1 Sayı 
14 4171 

Liman inhisar Şirketi iM oskova 
Devlet emiryolları tarafından satın alındı Slavlar 

Şehir ve Haberleri 
Memleket 

Satın alma mukavelenameai Ankarado imza ue teati edildi. 
kongresi 

Sadeyağ ve Zeytin yağ Fiatları 

H ükUmet bu hususta 
tetkikler yapıyor 

At6lyede tamirat işine hı~ veriliyor. 
--- ---

Devle~ Demiryolls; n tara- şirket bunlan hötün huk~ık ve mil ve talıliye kQ,_biliyeti arttı· Bulgar mümessili 
' b ' ·ı d · edece kiır rılmış ve yap•lan işlerde şir- l h · fmdau şehrimiz Liman inhi- '9ecaı 1 1 e evır . - A imanlar a ev ıne 
L . k • hukftme ket zamamnkinden bir misli J sar ş rketinin .ıatırı alınacağını ıman şı r e.ıne l d · 

ve bu hususta müzakerelerde tin el koydu~u l 1 mart 94
2 

fazla randuman alınmıştır. 'öyle söy e 1• AnkRrn - l'icRret Veka- mHsbet netice vermiş ve bir-

huluıımak üzere şirket tara- tarihiudenberi idaresin~ şirke· Bılhassa atelyede deni7. Si fer'nin Jeti Zeytin ya~ırıdarı sonra de t ip te bit edilmiştir. Sade 

fından 8. Necip Ergun ile tin Feu müdür~ ~a~ıı ?.zger vasıt :ı lan tamiratı işine hız 942 av za 1 Rıuleyağlar üzerinde de tetki- yag bundan RODrn yalnız bu 

d . Şevket Sümerin murahhas Şirket umum mudnrlugu ve- verilmiş ve kısa bir· zaman Alman mağhlbiye• k"t yapınaga ba~lamıştır. tipte yapılıp te11bıt edilecek 

olarak Ankaraya ~önderildi- kAletini deruhde etm~ş ve dev- zarfında eskiden mevcııt olup tinin yıh olsun Bir taraftarı tağşi"in <liğer fıatla tmtıiac•ıt.kt.ır . 
· il M 1 muha henüz tamir edilmemiş vasıta- fi ~in i evvelc'3 yazmıştık . !et demır yo arı a ıye, taraftan da ıat yükMelıneRinin 1 Alakadarlllrı:ı d~ iştirak ile 

Ş h l f 1 · d ıJ Kemal lar tamir edilmiQtir. ) TaR 
irket murah as arı ev sebe mü ettiş erın en .u. " Moskova, 7 (a a. - ö nüne geçilecektir. latıe müsteşarhğıoda zeytin 

d h · · - t k 'fket - Sonu ikincide -
vdk ı gün Ankara au Ş& rımı · Arıdurn ile nııış ere en şı ajan sı bildiriyor: Urfa, Aksaray, Trabzon yagı fiatları üzerinde yapılan 
ze dönmüşlerdir. idaresinin tedvirine salAhiyet- Bomba Hidisesi: 4 Nisa uda Mosko~"d~ gibi isimlerle sürülen y .'\glıır görüşmeler <!e ve yiizde be' 

Ôğrendigi mıze göre Şir- dar kılınmışlardır. Slav milletleri mümessıllerı yeriııe tek tip hır yag yapı- asitli ~ey tin yağların toptan 
k tin satın alınmasına dair MaJZfımenin tRdad, tasnif Al 1 toplanmıştır. Son aylarda Al· laoak t.ır. satış fiatı 105 kura,tan 85 
tanzim edilen mukavelename ve Devlet Demiı yoll•rı u•ul ma n arın ınan _ Sovyot oopboaiodo hü · Bu husustaki inoolomotor kuruşa indirilwiştir. 
ik i taraf arasında imza ve ve mevzuatına intibaki için Sovyetlere yiik degişiklik olmuş, Sovyet 
t ı3~ ti edilmiştır. mal7.eme daire.."i namına Feyı.i orduları Almıuılara yıldırım 

Devlet Demiryollaıı ida- Özer memur edilmiştir. cev a bl darbeleri indiı·miş ve LıatipJer Valimiz t-5akarya lokantasında 
yaralanan resi şirketin elinde bulunall Yıne haber aldığımıza _ ____ hu olayı h'3lirtıniışlerdir . Teftişten döndüler 

4.00 uin lira kıymetindeki göre bu k. ısa ınüd. det zarfında r: ( ) D N B Slav milletlerini Almanlar Mehmed Dib h Berlin, / a.a . - · · · d hT d & tk ·k aksiyonları satın alacak 've Liman~ış_acmı artmış tah- Alm"'nyanın 'l'ürkiye büyük aleyhine d<>güşmeğe teşvik Kazalar a ı ın e e ı •e 
n t flielerde buluna n sarın val imiz 

H·ındı•standa Şark Cephesinde elçiMi Fon Papene yap1lan eden hu tnplantıcla Bnlgar ; Sah ı p Örge düo eehrimize Dün hastanede 6ldü 
suika~tın Türklerle komşula· mümessillerinden kadın hatip döomüelerdir. 

mahall"ı Beklenen rının aralsnnı bozmak iı\İll Blazdivo, Bulgar kadııılarıns H ---.-h- t 1 nazaSakarre .lokan&eeında geQen .. ')" c 1 raca cı ar "' r gecesı saat 21 de bir taarruz Almanlar •tBrafrndarı tertip bitap etmi~ ve ezoiimle de- an 1 ayvan 1 kavga olduA"udu Cırık Ali adın-
b• ı·k edildigi bskkındaki iddiala miştir ki: b' ı· · · da bir adamın Mehmeı Dıbi 

ır 1 • • başladı mı?. rır. Ankara muhakemesi gi- -Bulgar aRkerini Rus lara lf 101 vurduğunu vo vuruleuıo agır 
l 'd s 'dJ. kaı .. ı siliilı attırmayınız. Bul· 8. A nonı·m şirketi suretle raralanarek memleket Ruzveitin mümessı ı dişi1e şinıdı en ... ovyet ı ıa "' ır basıenesıue götürüld6ğüoo f&Z· 

sıoıu boşlugunu göMteriyor. garların Alman ordusunda yapacaklar ınıe&ık. 
Kripa ve kongre ispanyadan Şark --- hizmot otmelori affedilmez. Vak'o; Lakaotaoın kalsbalık 

reisi/e görüştü cephesine gönül- Japon donanması Ognllarrnızı Bulgar düşman- C-.ınlı H a yvan l hrııcatçı otduQu bir ıemaoda •uku buldu 

1 d - Q'uadan Qok: herecanh olmut, 

' 
l •d• Bingale körfezinde ları emrine vermeyiniz, on- lar birliği . azaları m_ı ve e~ yemek rirenlerden bır kısmı Yeni. delhı· , 7 (a.a.)- Krı·- Ü er gı ıyor. 1 k · · j 

1
•.. -

0 
ıdhal"tçı ve ıhracatı·ı ne 

1 1 hrı as ere vermeyınız. ve 111.ı gıı es . • Y ... ncere eı·den a&lararnk dıearıra 
ps bu akşam lngiliz harp Mosko~a. 7 (a.a.) - Sov- Yeni d;i 7 (a .a) - 942 yılı Siav zaferinin birlikleri umumt k.Atıbı O ·man fırlamıtlar ve bir kısmı da me-
kabinesinin cevabını vere· yet teblı'n-ı'ne ekıı· r·. . &a . 'd Al n man-lftbiyetirıin yılı 1 Coşgnmm riyaseıı altında top- eaların ühma girmıtlerdir . 

.., Rorter: bır rrare gemısı e ma ~ I rdır Kuga eanaeında loken&ada 
cektir. Do~u cephesinin şimal bulunan bir jepon dooenmaeı olsun. lanmış a 

1 
t l d 'fı'caı·et müteaddu tabancalar patladı~ıo· K l.P"' ö"leden sonra Mu-s a· ö feı ·ı d h ke''e .. ·11e· Au top an ı aı · " d h 

r " 1; • kesiminde harp şiddeti art- ıngtsl& k r n e are " Yine Holgar mumoss• . . . en_ edıee ktsrıtık görülmüı ve 
lüman birlıği reisi ilede görü- bdluomuetur. tinden biri: Vekflletmın ddulde istihlrtk bu ıeıo adli t a hkikatı kırmetlt 

k · mıştll'. - 'k 11 edilecek ca:ılı hayvarıatrn i , tıh CQmhuriret müddei umumi mu ~ece lır. . K ı · de m··ıstahkem mev • d J ·ı · F"'"'t·zm en nazı· anı - , k' · B• lui B \1 K · l ı a enın ' 8 ı l" - "v ' . •. 1 ı:..k mıııt ·•k•laı·ıııa s ev 1111 · a s ı r ısmeUı &a-Hıı t milliyetperver erı genera k tl . d- ırmanya a ng .. e •t ... " 

l . d kileri aşan uvve '3rı uşman- <ladır. Almanya. kondısı. ı • . ' rın teşkilini istedi1'i rafıuden rapılmıenr. Yaralıra 
Veyvel 1le görüşme erın en d b' k malzeme ele .ae- Jıırumu . k · ıı tlerı de temırı ı., ., .k. k . 

k a[l ır ço .., birhkte bl\Ş a mı e .. ·m g'ıı·ket 'ın 'ııı ktıı·ulma"ııı a ı ı ureun ısebet etmıt •e bu meıımnııiyetsizlik gösterme - . . . -- .. .. klı· ,.·or Sıra Bul 1~noı1 ı 'ıl 0 lı:ureuulardan bır i si Ql karılmıedı 
. çırmıştır. • lh ' u9ruuma Ruru J • ıı · k t ı " · J tedırler. . S" . birli~imizde diller Yeni de ı 7 (a.o) - . d ' ğ ol mütea ' msııs ar uzermt e hastanede repılan ıedavıre raQ-
Lo d a 7 (a a ) - Kahıre- uvarı 15 

Aakeri karnak Bimsnrado garlarch .. Fakat ıı~te 1 'd · k~ miizakeroler de hnlunmu~- men Mehmet Dıp düo saat 9 da 1
' r ' . · · . . b" · d hu-cumları püskür m kt Hulg"rJar 1 - :ı. deıı Oeyil Meyıl muhabırı ya- ~r ke ım be. _ nde 7800 su taarruz haltının 'imale alınması ıyao" ır. ıardır. olmut "e ceeediue otopeı rapı· 

. . tulmüş ' e ır gu · • ile mukavemetin daha iri vazire katli olunuz. larak defnine mGsoade ı:dilmietir. 
zıyor. L' bay ve er ölpürmüştür. te girdifini •e randan Qetrilme Biz hüyiik RnR milletine Müaadere edilen Tahkikat deum etmektedir 

Arap liderleri Hind ıder- Al lar di"er bir yerde tehdidinin ozaldı.!ioını bildiknıek· . . . d n-· 1 bsyat Adet Vuran tevkif edılmittir. 
. ö de mek man ,, l!'i tarıhımızl~ ee• '. Ş . e Lmekler leriue bir mesRJ g ıı r kl h - ma ,1eçmı·se .:ıe ğl z e R. 

. . tan arta ucu l" •ı tı,dir. ve kıilturiiıııüzle ba .ıyı " 1 _ Sümerbank yerli ıstıyorlar . t ateşiyle dağıtılmıştır. Amerı·ka Fransadan ref, naruns kelimeler• Rnsca Dnrı fıın~ııl :uda yapıla n 1 d 
Erdüıı başvekili Abülhüda opc~ond ra 7 (e.e) - ds da BuJgaıolldB ı}a ayı1Hhr. t mııayeıı ,ıe hır hıl'Uncıa ııok-ı mallar pazarın a 

J ııgılir davetlerjnin gerçekle- sovret tebliıti: Cephelerde feker alıyor sarı ,~ ı dıığıı göı ulerı 60 ekmek Bir ay /ık aatış 
şeceğine inanmalarını söyli- ee&slı deQieiklik oloıadıQ'ıoı .Fı.Iİpİn Beledıye zabıtasınca. mü adere 

yorlar. bildirmektedir. Vaeington 7 (a.a) - ed i lmiş ve fııru:'lcu ha k kında Sümert.arık Yerli Mallar 
Yeni delhi 7 - Moskovadan verileni haberler Amerika 200 bin &OD franeız vazı·yet•ı zahit yapılmı~tır. Pazarı atı~ işleri iki aya · · · · ikresta burp er cerran ı · · 
Hin& mılıiretperverlerı ıora ıse genıe m . tekerinin eatın alıolll 81 •Qın yakııı bir zamaııdanberi göz 

komıteei muhtorası Hin~~stenın eUiQDin0i '!.öılst~r~~~~ot tebliQinde Fransa ile müzakerededır. çok f en_a_ ,. ngi li Z • •ıta lya n ç1>lrncek hir şekildtt intizama 
ietık hali sonundaki iogılıı pro- nıı. hatlar -- - _ girmiştir 
jesine itirnı etmektedir. lcra Keleninde düemo~ be 

101 ~ Japonyada Amerı·kan ordusu- esı·rıet·ı· Evvelce büyük cadde üzc-kom ı \esi Hindistan tarihi temel arkasında Qetelerııı 
1 

t ~öy.u . 
ile b ı r tek varlıktır. Müstakbel düeınanlordan kurısrd A'ı bıldı· Petrol boldur rınde kapı önleriude topla-

1 rilmekı d. nun vazifesi Japo- Dün lzmire geldi nan kaıab11Iık haık artık gö-anaraeasında mahallf birlikteme e ır. ( ) - Tokro 7 (a.a) - . . -- zükmez olmnı.ı ve bu 9irkin 
olmalıdır. Komite syaleılerin Moskova · 7 e.e Ja on sözcüsü JsponrEI ı~ın nları ovalamaktır y 

b 1 k So... ı haberler bürosu P ıoıadı~ını sor- J 1 · ,,, ( mauzarJ\ya son verilmi.11tir dAQ' ı lmasını da muvafık 0 ma ·re . petrol meselesi o • zmır, ı a .a) - ' ,. · 
bildlriror. 6 nıeanda cephede llyereık deoıietirki: Vaşington, 7 (a.a.) - ~fi: lııgiliz e irlerini getiren Yeni müdür B. Oe,adrn tadır. 

Yeni delhi 7 (a.e) -
Grips vnrıoki gazeteciler 

toplauıısıııde demeQ ropmaroca 
Q'ı iQi ı gazeteciler toplanmara• 
oek&ır. 

değıeiklik roktur. 5 ~isando 1Be logiliz Bornoösündeki petrol aRkeri mahafilin kannatıne İtalyan Kor<leMka Ratış günlerini l!lnıfJars tak-
119 alman terraresı dötürül- ver·ımı· pek fazladır. Hollanda gfüe Filipiııdeki durum Vtl· vapuru aim etmesi ve halka gösteri-

p a saat on bd~te, İt.siyan eRirle- ı k · J" k müetür. • petrolları da hep elimizdedir. himdir . Japoı.lar her ne - en teshiJUt ta dıre ısyı tır. 
Berlin 7 (a.e) - h olursa olRnn borayı rini taşıyan bir İngi li z hast a ün-reıırli~imize göre Mart l ld 1 asına . . h 
SovreUer Sıva• opo a a men Berlin 7 (a.e) - .,1e geçirmege karar vermış- hnne vapura ıse saat 16,30 ayı içinde 2 l9,778 metre pa-

ber belde tetkik roman mevıilerile temaea girmit ürelin eimalinde bir alman 
1 

d. . da lzmir limanına gelmı~ · mnklu ve yüulii emti& 10998 
terdir. Fakat teeebbüsler daha tümeni sotıetleri bir tıehire er :i.~rgün getirdikleri yenı lerd ir. . ki~iye veril~iştir.'. Dört yüz 

Veziret 
edılecektir. 

Grlps ehemmi• elli ~aheiret
lerle görüeecektfr. Bunlar arasın 
da valıl umumi ıle iki tahıs dehe 
tardır. 

Yeni delhı 7 (a.e) -
Ruzveltın Hindistandaki mu 

rahhneı kongru reisi ile görüe
mOt te sonra Gripe ile görüe
mfi@lür. 

ilk temueta daQıtılnııthr. GereQ kadar kotalamıthr. Bu ıuretle kov .. etlerle böooın etmekte- Mevkı kumandanlığı atlı- kişiye 2400 9ıltt yun Ratılmış · 
de alman topçusu feoliret göe· kendi metıilerini kurtarmıetır. • k k b 
termielerdir. Esir te malzeme alınmııtır. tlirler. Bn şartlar altında na yii se ir subay ile Kı tır. T i 

1 
k 

1 
.. "

2
" 

Amerikan ordmmonn kaleye zılay namına bir heyet , a- \ asat o ara ıergun -.a '* 
Madrid 7 (a.a) - 1 T• • k kt d . 1 · . . vat»ndıu~ buradan ihtiyacını 
D. N. B. bildiriror: Paskal Ur anası: 9ekilmesi beklenme e ır. pnr ara gıtmı~ ve esirlerm teıo;n etmietir ki giişteril ı• rı 

re gGnlerinde fspanrol vilaret- Ne kadar çocuQun varsa o Amerikan ordas!!r un l>U· hatırını sormuştur. bu kolllylıktaıı dolayı Sümer 
Jerinden 2000 ı;ıönüllü terk cep- kadar saygı değersin. radaki vazifesi Japonları oys- Yarın (bngiirı) ıniibadele- baııka teı;ıekkürü bir va~ife · ç. E. K. Genel °' 
hesine hareket eımıttlr. Halk ...,.bal lamaktır. y

6 
başlanacaktır. biJi riz, 

ootıkuo tezahürat repmııhr. 
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s, - ~isan - 1942 Çarşamba ____________ Y_E_N_l _M_E_R_sı_N __ 

-lnönüZaferi-
( OörıiJAn ılevam) 

15 May ıstfl lzmire asker bile ~·ıkarınışla r. 
Yurdunu sevenlerlşehirde dOşm~n bayrağının altında 

esir yaşamaktan a dağda hürriyet havasını tercih etmişler. 

Baş kalmamış. Millet dağıJmış. Herkes meyus. Bayrak 
karayn bnrnnmnş. Şakrayan vatan lılllbülleri susmuş. Başlar 
One dOşmUş. Utanan gözler kapalı .. Her yer sıın. iyah .. Va
tanın Ozerinde en ufak bir Omit yıldızı bile yok. Herkes 
susuyor. Herkes ağlıyor. Herkes göz yaşhırını kttlbine dü
knyor. Cephelerde yıllarca clöğOşenler: 

-BugOnO görmek için mı sağ kaldık .. diye haykırıyor
lardı. 

Halbuki bugon ... Cumhuriyetin hor. müstakil başı gökte 
botun dOııyayı stlngnsnnnn ucunda tutan, herkese azametli 
kuvveti karşısında boyun eğdirerek dost elini sıktıran ı ürk 
yavrularına, donun karanlık günlerini, ielilketli hatıralarını 
anlatmak bir az zordur. 

Onlar al sancağı kapkara rengi ile görmediler. Onlar 
bir yurdun hep birden ağladığını gOrmedil~r ve inlediğine 
şahit olmadılar. Onlar dOşınamn zehirlerini kalplerinde his 
etmediler. Yanlarmda hir düşman sesinin pis kelimelerini 
duymadılar. Başlardan yukarıda pi renkli bayrakların :-;ark 
tıklarım görmediler. Ktthraınaııhtr anmsinin ferytttlarını, 

kahramanlar babasının utancından sokağa bile çıkaırnHlığını 
bilmiyorlar. 

Onlar hOr doğdular, hür yaşadılar ve yiııe ıınrriyet 
havası içinde bu fani clllnyadan ayrılırken evıntıurına (hür
riyet) 1 mukaddes miras olarak bırakacaklardır. 

Dinleyicilerim, 
BOyUklerimiz, babalarımız, nğabeylerinılz, ırnnelerimiz 

evHUlarına (hllrriyet) i miras bırakmak, habalarındtııı ııldık
lttrı şerefi evlt\tlarına aynı yl\ksek ve tem z hey~canla ve 

asaletle vermek için coştular 
19 ~layısta Samsuna ayak basan Atattlrk 20 Martta An

karada parlayan Türk ismeti ve onların etrafında geniş hi!' 
hllle çeviren Türk büyükleri, babalar, tığabeyler, nnneler, 
kadınlar, kızlar hep bunun için çalıştı. Bunun için kanmı 
döktü. Bunun için mukaddes şehitlerin yanında yer aldı. 

Dinleyicilerim, 
Mustafa Kemal paşa ile Miralay Ismel beyin, Fevzi pa

şanın TClrk bOyOkleri puşalttrnı, beylerin isimsiz kttlıraman

ların 23 Nisan 1923 de 'fUrk ruhundan, 'l'Urk heyecanından 
kuvvet alarak yUkselttikleri BOyUk Millet Meclisi sayısız 
vazifeleri üzerlerine almıştı. 

Memleketin dOrtbiı tarafından ynkselen feryatlar zayıf 
imanlıları şllpheve dUşllrOyol'du. Fnkat Ttırk mi1lelinl tanı. 

yan, TUrk Mehmedciğini bilen, TOrk ruhunu kendi ruhunda 
duyım Atatnrk, İsmet bey, Fevzi paşalar ise bir azim ve 
irade, bir muvaffakiyet nbiclesi halinde duruyorlardı. 

Sanki : Zulmün topu var, güllesi var, kal'osı varsa 
Hakkın bükülmez kolu dönmez yüzü vardır. 
Göz yumma güne~ten ne kadar nuru kararsa 
Sönmez, ebedi her gecenin gündüzü vardır. 

Satırlarını canlı şekilde isbata uğıaşıyorlardı. 

Onların kudreti ise etraftakilere kuvvet kendilerine 
inananlara cesaret ve imıın veriyordu. 

Atatnrklen ilhamını, lsmet Beyden heyecanını tazeleyen
lerin adedi günden gnne artıyordu. 

Erzuruından Sivasa, orttdan Ankaraya An aradım dalga 
dalga Akclenizden Karaclenize, Meriçten Van gölüne kadar 
uzanan ınillt heyecan, milli ruh bil' an içinde kHlpleri 
teshir etmışti. 

Mustafa Kemal Paşa canlı Uınit ışığı halinde bOyOk 
Millet Meclisi kllrsnsnnde TUrk heyecanını yDkselttikçıe 
hale genişliyor ona inananlar coşuyor ve coşanlar artık 
TUrkOn ölmediğine ve ölmeyeceğine kanaat getiriyorlardı. 

Sayın dinleyicilerim; 
Manevt kuvveti artıran ve ontt yardım eden maddi 

kuuvettir. DDşman topuyla, tnfengiyle, tayyaresi He hücum 
ediyordu. Ona karşı koyıııak için top HHenkle, tan•tıreye 

ihtiyaç vardı. 
Cephe ismini alan Adana, Mersin, Antep, Edirne, Antal

ya, İzmir, Afyon, Eskişehir de prpışan isimsiz kahramanlar 
düşmanın topuna sOngO ve balta ile htlcum ediyorlar, tay
yareye karşı rnverver sıkıyorlardı. 

Botun bu enerjinin buşuna hiba olduğunu ilk gören 
Mustafa Kemal Paşa ile Miralay lsıııet bey çetelerin, milli 
kahramanların, organize edilmesine karar verdHer. 

Dağılan ordunun tekrar toplanması, hiç~ yoktan bir 
kudret vUcude getirilmesi kolay olmadı. Millt heyecanla 
coşarak cepheden cepheye koşanların namusunu istismar 
eden vatansızlar ela köyleri soyuyorlar, evlere giriyorlar 
hatta genç kızların cihaz paralarını çalıyorlardı. 

Mustafa Kemal Paşa He Miralay ismet bey çalışmıı.ğa 
başladılar ve ilk Tnrk ordusunun temelini attılar. Çeteleri 
intizama v~ bir kumanda altındtt çalışlırınağa başladılar. 

FAKAT ; 

Unutmayınızki su uyur djşınaıı uyuıırnz .. Türklin yeni
den kuvvetlendiğini ve tarihteki yüksek şerefine sahip 
olmak Uzere hazırlandı~mı göıen dtişımm i~·ln yapılacak 
iş açıktı. Derhal TOrke hOcuın ederek bu onlu nt\vesl ni 
mahvetmek .. 

Bunda muvaffak olurlarsa TUrkden korkulıırnyacaktı. 

Esasen halifenin ordusu da 'l'Urk milletinin karşısına çık

mıştı. Millet bir taraftan i~:ten dllşnıımhı diğer tartııtan tış 

düşmanla çarpışacaktı. Ufacık bir ordudan bunu beklemek 
dllşman kafıısına göre ve 'I'Orkll tanıyunlara güre hakikaten 
garipdi. 

Lnkin.. 'I'Orkll tanımayanlar için hezimet her zaman 
mukadderdir. 

9-10 Kanunusani 1921 günlerinde lnönU üzerinden 
hOcumtt geçen düşmanın maksadını anlamamak iınk!lnsızdı. 

23 N·s n ç 
bayramı ve 

l 

leslr.d 

mm5 
meh ı. H 

Yurdun en öııı•mli meselelc-·' ıhhi durumı, cok co<'uk u aıle· lrnm 
rıııdeo oınu Qocuk davıısıuııı ı ler f0 rı h kım a uırı n: ı,/ \e 
ıııkısıdı ı ;ın 11~rf'6'lt1 ÇoC"ulc ! gürt üı )'e rn er ı ı ver 

< r ık ~n esi 
Dok tor 
mn e

hnl r-der 
(324) 4.10 

Es rgeme Kurumu h Pne Yi n i nfıfuRUIJ nuı 
b rıocı e11esını idrak P&n İblir. kırmn& ve eh mmı t•, c cıü 

Kurum GPnel Merke:ıi t u ölümlerıurn ez lıılm ı gıbı 1l:ı. i 
rılda 23 Nıson berremı ve hııf· bahisler• en kıfm tlı ılım ad m· 
ıaeınıu geQeu eeııelerdfn daha lerımızıo e~ıılarındou halkım1za 

genie ve eumullü toouk davasın dinletmPk ve lg lerını er&lıruıal 
dHki cn'16m 11 larla elde edılC10 huRusuurln ıc t ı ıedl r•rri aldı(tı 
ouuolerı belırtrcek eekılde kut· gıbı ı;ocuklarımııı bu b yr rnı 

luomSSI IQID 61mdıdcu hazırlık· dalın eA°leucelı geQ rm k IQID de 
IHrn b11el 11 nmıe ve bütün merkeıı: dehe zengin pcog·emlar tertip 
ve euhelı>rıne bir tnmimle kofıre etmekte oldu~u vP. Qoouk bahç 
ti bildirm191ır, sındfl de çocukl ı a tcı birelerıo 

Aoknrar.e da Lnrram , 0 ·,erer opun o( Pil' ı c 1 r hazır· 
hRfl FIOIO Önemli hir 5ııkilc:la lemııl!'ln hu)nrJdlllıt hal flT alın• 

olrnesıaa ve radroda coou#uo nııetır. 

Spor. 

Atletizm 
biri ne i I i k le r i 

Beden Terbireıi Umunı 

MüdürlüQu AUetıım Federaero· 
aunca terıip e'tlılen program 
mı.cıbince Türkire atletizm 
birincilıkleri A'Urup müanbakala· 
rıua 17 marıs pazar günü eehrı 
miı s&adıuda haelenacaktır. 

Bu karardan haberdar edı 
lea alAkadarlor sladda 1apılmAk 
ta olan eılet zm pietıoin bu t • 

rıhten evvel bııirilmcsı huoueunu 

müteahhide ttıhlıQ' esılemielerdir. 

Mersi1Jdo i k dt-fa rapııao k olan 
bu ml'sabakalerda askeri irseler 
eampirooaeıuda ıyi dereceler 
elmaQa munffek olan Denız 
harp okuiu ve lisesi atle\leri1JtU 
parlak dereceler ı•lde edece.ti 
üml\ edılmektedir. 

Kılkurdu hastalığı 
'l'arsusıın Özel köyiinde 

R 
TÜRKlyg Radvosu 

• ANKARA Radyosu 
Osreamba-8.4.1942 
7.30 Program VE.ı memlek L sea\ 

er arı 
7,33 Muıık: Hafıf parcalar (pi.) 
'l 45 Ajans Hnberlorı 
8.00 Muzik : Hafıf paroalaı 

8.15-
programıma uevemı (PJ.) 

8 30 Evi1J e ati 
12.30 Program 'e Memleket sanı 

fı f 8~ l 
12.33 Muıık: Tek ve Ber ber 

tıArkılsr 
12.45 Ajana Hnbtırlerı 
13.00· 
13 30 Muzık : Şıtrkılar progrn· 

18 oo 
18.03 

mrnın de\'amı 

Progrem ve Memlek & 

cıact aran 
Mur.ik : Radyo Dans 
Orkestra ı 

18.45 Ziran& &akvıml 
18.55 Konuema (Dıe 

Hadiııelerı) 

Polı&ıkn 

19 10 

koyıınlıtr arasıuda Kıl kurdu 19 30 

hasta lığı çıkmış olduğu ev' elce 19.
45 

yaıılmıştı 19.60 

Muzikı EvınQ Makamından 

Beate ve Şarkılar 
Memleket eeol oyarı ve 

ajans haberi rı 
Serbest 5 Dakıka 
Muzık T kaim v Şarkılar 
Hadvo g ıetesı Bn köyde yenıden 3000 20.15 

hasta koyuu ıl<l<;lanmı~tır. · 11 
20

•45 

nmıla bu köyde şimdiye kadar 2ı.oo 
ılAçlanım koyunlar Strisi 5390 
nı bulmttştur. 21.15 

Bıı h stalıktan şimdiye 21 45 

kadar 4368 bıq koyuıı telef 
olduğu anl~şılmıştır. 22.30 

Yapılan tedaviden koynu 
22 45

_ 

ı;!.thipleıi nıemnuo kalmakta 22 50 

ve her taraftan tı:ıJa vi •Çin 

Muıık : B r Mare 
Ôı'treniroruz Hafla Moreı 

J{onueme (Güzel 1.'ürkce 
mıı) 

Mozık: ~ eeıl Horetı 
Muzık : Rıraeeticumhur 
Bando::ıu (Şef lhs n 
Künçer) 
1emleket S nL Aparı 

ejaue bıtberle ·ı ve bore la 

Yarı o ki 
katıanıe. 

Progrıım ve 

müracaat vnki olmakıadır. 
liman inhisar şirketi 

JSTiKLAL 
Gazetesi çıktı 

- Birinciden artım -

Dünde m~ı s'nıl S•vhan 

Isnlail .An uysal 
mamı mil t 

cııdd de No. ı7 

dE'D Z n kliy t tvi B. 

Emin T ki H r v 

& 

r : 
a ürGEN 

Mea 'MıAı 

. 
1 l a n 

G dik. t 
Türk H a Kurumu 

yar ci ahn cak 
e i şu~esi haş~anl ğından: 

Tiirk lı:na kur uu u 
okul nıezııı I· r mdaıı 
luları gedikli ta~)~ f'(•ri 
başlanıışt1r 

1 a\acıhk daiJ'esi orta·· 
, l 5. 1926 doğuın

nıe~I<; k okuluııa ka\ dıua 

Taliplerin okul ~ahadetıwmelflrile 

kuruma rniirtıcaatları ilan olunur. 

i a n 

ersin ıcr m 111ur uğun dar: 

., 

hiJ'li kte 
335 

~\saf ... ırnıana boH·hı Nail lsmailden haczedi-
• 

len a adet katlı ) 'ün erk.eti 31 adet fanta~i 
of 

kazak 53 adet çoruk ) iirı kazağı kısmen yırtık 
kısmen :ı;aglam. 

ikinci arttırması bulunaıı 9 4-942 perşembe 
günü :saat LO da huı·nıah handa yapılacağından 

ahcılarnı yiiıde) (•di huçuk 1)e. ak~esile birlikte 
mezkur giirt v~· sc.ıaue IHılumııalan ilan olunur. 

334 

9~~=====-====:.~=--~ 942 
50 Senel k hır t crübe ınahsulü 

Uzun sene kullanılacak bir cıhaz 

2 AL iN JÜ LE 
R..AD YOLAR.I GELıv.rİŞTİR 

lçel Ac nte ı: Selvelli Tecimevi, Mersin. (325) 

Türk ~fatbııatımn en lı;;- romorkorıı d ZP dı. ılmı-ıt· ·• --=---..,·=--..... =~--=-=--,..,..-----=----
recanı. muh1r: irlerirıden Kara Kıırt cep<> romoı köruniin ta. 
Davud miıe lifı NızameUın mır i dt3 yakınJ ı ıkın 1 eJıl • 
Nazitın blŞ muharrirliği altın· cekıir.. 1 
da ( tsıiklAl) gazete~irıiu yeni- . Lıman işi ri ıle k ra ~ş 
deıı •rnşre baş:adığıın memrıu !erı k~o~dın~ edılmek sttretıle 
niyetle ö~rendik ıdaresı ışleı 111 daha esqsh ve 

• • anka 1 
üçük tasarruf hesapları 

( fstikl~l ) arkadaşımıza muntazam bir sureıte ceıeya
muvalfakiyeıler ve uzun ömür- nını terrıine hizmet etmiş ola 
ıer dilı>riz. · caktır. 

1NöNO, Sakttrya ve Ankaraya, hatta Kayseriye kadar 
uzanan bir taraftan llgazlttrn diğel' lal'aftnn Toroslarn kachır 
açılan ynylttnın kapusu gibieir. Oradnki tepelere hııkinı 
olHn zafere kavuşur. 

Düşmanın lznik gölü ile UiudAğ nra mdaki kun H~ i 
kOlliyesinden bir fırktt şimalden gnndOz cenubdttıı bir tnlrn 
dumanç yaylası l tilpunetine ilerleyordu. 

Dll~manın kuvveti 'l'Ork km·veti karşısındıi lıııkıkaten 
muazzam idi. 

20 bin piyade 
150 l.Inkineli lllfenk 
50 'fop 
Vurclı. Bıındttn ba~ku dUşıııaıı lrnleyi içinden fethetmek 

için güzel bir fırsalı da ele geçirmişti. 

Çeı:kes Etem ve kımhışı Reşit ismindeki Tnrk clllşmun
ları, TOrk dostluğu maske~i altında köylllyU soynıttğu ttlış. 

tıklnrı için muntttzıım ordu teşkiline yanttş:manıışlar ve lsm t 
Beyin teflişinden kaçarak İsmet Beyin kuımıııdnnlığmı tan -
mamışlardı. 

(Sonu var) 

19 4 2 
Ikrarniye planı 

KEŞlDELER 

2 :ubat, 4 \1 " , 3 Ağn tos, 2 ikirıciteşrin 
T \Hıll .. RiN lE Y APILIH 

, ___ 1942 ikramiyeleri ___ , 
l d 2000 2000.- fJir" 
3 > 1000 » 3000.- > 
•) .. • 7<>0 )) 1500 - )) 

3 > 500 ) 1500.- .. 
10 )) 250 • 2500 .• _ » 

ıo ) 100 .. 4000.·- » 
50 ) uO • 2500. - ) 

200 ) 25 ) 5000. )) 

200 ) 10 ) 2000 )) 

T-
' B rm nim para bı ktır 

o ıe o f 1 talıın zi de d nPmie 
olursunuz. 11) 

Yf:nı Basıluıı~t ır. 


