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Millet ve milli birlik 
Büyük 
Yıldönümü 

~~~~~~~~x.x~~~~~~~~~ 

vatan teltlilıeye maruz olduğu zaman onan ıığ- Tütün piyasası-

1
1 Büyük Bayram 8Ac)adı 

runda balla evladını, e11lcit babasını hur· ~ Dünyanın kuvvetinden ve ıs-
INul IH!l'llleldex~x~elıüunez- 010 açılması B . . x

1
.x k tikbalden en emin milleti ol-.. mera- mak bahtiyarlığını tafıyoruz. 

Aynı ülkeye sahıp olan. kalpleri aynılM!"'lümaSkc!!:m~~~z~b~~~~,;~1- geci~ecek ug~n yapı a~a -BAl>'TAP.AF• ::. SAlılf"W~ -

-·---

emel için çarpan, damarlarında aynı kan mazde yqıyor. C.orüluyor kı 1 UYklctın _ . t •. diai .. h 
8 

• potitikamı-
eevelan eden. menşeleri. dilleri idet ve mazisi ve haJi mefharetle doludur. !ütun p~~-_ı~.·~whk'ı·""· de'?km Sim ve geçı resmı ruhıiisterend Mibaillet .... ~----iiz ki hu-

. • 1 h-'L- mili di 1 edılmektedir. , ...,._ a9 ması gecı e· • • ur. ,...e şuna ııwn 
ananelen bır o an ıwr.A et yor ar. * V• .:ı_1.._ --' d L~ d 1 d·-· . .b. susi hayatta olduau kadar beynelmilel 
Bir 1.._ • millet d ••• bil · · · ...:1:..1!.-L:.- c:.eaı aaoa CTTa e &a.J" q e ıgımız gı ı x "t------ ... &AYmın a lll1 ._aya "?em ıçm Bir de (Montaqaieu) 111 ....uvıı:;u&ll: dilmelteclir • hayatta da namuskar olmak. tuWıütle-
fUnlara sahip olmuı tarttır: Milli .. n- cHalk arumda umumi menfaatler .zaanen ~.;ı.;..I..~! '- ı ı ..,. _ _. J0.'0 da CiiınJlıaaı-.t m-..-anınclfl fOftkDaJll- - __ _._,_t ...ı:stenııck 1.r..liik bir millet __ L ili• rib ·ıı- ed b. mi01 ICal'et m ... unusu ~umpaoya ara ....... ~ .,,.,. .,_,.. r .... -- ,;v _,, 
~ m ! ta • m~ ~ e ıyat. DN· mevzuubebia olduiu -ıtit eier her fert temas Mlindedir. yakında bir içtima ya- calı lıaflrcunan OPclmnaz ..... l'eSml geçit ~pCIC'fllı aıtatıodan nyrılaouyaa şeylcNir. Ve an-
.iki. millı rab, nullı anane... (adam ...de \,ana net) diyecek oluna --'--ak • d _ .. b. cak ha suretle şerefti bir hayat sahibi 

Milli birlik için filozof (Dicferot) IÖY- umumi daTa Jua,.bolmattaa.> d k ~ açk:ta~ı. gun tib· ıt On yedinci Cümburiyet bayramımız mektepli ve halk gruplarının öaiiııden olmak bbiWiı: 
k diyor: cBir millette ..a.det ancU &urkiye Cfimhuriyeti halkta. kuYYet ~e k bcUet ve etırun tuvı ıne dün öile vakti yunliıa her yerinde ol- ıeçerek hQJamlarmt kutlayacaktır. Bir millet 1ai-1e; iwlıinsn: fedahld•· 
kuvvetli bir terbiye ile ~elana ııe}ir. alan Ye haUun meııfaatini her f87in &. unaca m. d. gibi lzmirde de biijiik bir coıııua- Buna müteakip remıt. milli. rull n Yii1elw karşısmda ble"'li•. Esici teh-
HalJc arasında likren. ahllıken. l»edenen tinde tutan bir iduedir. Türk milleti ef. --·-- lıalr .iGinde batlaılllfbr. Saat 1.3 de kız li- lwaut müeMeee ve teşekküllercc hazu- Jilrelerle mallat elabilir. Ea ...ı hak-
tamamiyle biribirine henaeyea iki ~ ndı ~ YataDm umumi menfaatle- J 940 ~;[f mac/arı wıi talebui balkevinde çok heyecanlı lannlll olan çelenkler bu teıekküDerin mbia. ~ tecavibe alnyabilk. Fa· 
ıösterilemez. Uzviyetin ~ IU. ri karpsmda (adam 8ende bana nel) di- Y- • meraaim yapmıtfardır. latiklil marp mümeailleri tıuafından Atatürk heyke- kat ..an hiriJaCi vuifesi lmnıet n ba-
ler, bafk~ ?~~dır. G&fit.: dilaB Da. an- yecek bir fert yoktur. Vana o Tütk de- ba,ramda aöyle~~t~n sonra bayrajmıız halke-ft.- line komalacakm. yatiyetinin eı.e.tiliiiae ~ n;ıüc:a-
la)'lllar barıbırme he.._..... 8-lan ~ iiJdir. ne çelcilmiftir. RF.sM1 CEÇtD deleden yıhna•ak1ır. Atatürkiha bar ıs-
cak kuvvetli hir kültür hir noktada bir- Türklerin sönlüade ~n ve daima Geç• hafta her.here kalan ~ltınor- Bayramm bu açılıı merasiminde bu- Vali bibünde yerini aldıktan sonra tiJdU. bir kurtul°' ~e. hayat amentüsii 
lqtircLilir.> )'afl7acalc olaa vecize ,udur: (Hepimiz du • ~oiampor tabın!~ 1.940 !il~ maç- lunanlar, sayın Başvekilin Ankara rad- askeri bando i8tiklll m•1'f1 çalacak. mart olarak ~ hitüelerinde eö,.ledik-

Vatan bir tehlikeye manaz oldaiu Zil- birimiz İçİD. birimiz N:pmiz için), .. nla lan IÇID ba7ftmm bm?cı ~nu saat yosunda aöylediklcri veciz nutku dinle- bitince pa.rti idare heye.ti reisi B. Abf isi FJai: 
man ona gönül ~ağbyanlar aöiWerini p:reRe yapmak. daima yükselmek isti- 14.30 da Ukem Eaadın ıdaresınde karıı mişlerdir. inan tarafından, hoparlörlerle oehrin her uEy Tirlr gençliii! Birinci ua
ha1kan etmekte ~ır dakika tereddüt et- yen bir milletin çoculdan için hundan laıacaltlardır._ .. _ .. .. Dün öğle vakti oehrimiz baıtan bqa yerine yapılacak. bir nutuk verilecektir. -zilen Türk istiklalini Türk Cüm-
mezler. Onun ugrunc:la baha mlduu. kuvvetli bir parola taaaYVUr edilebilir ~a~raJDID uçunc:u ~mu ea~t l <t.3o da bayraklanmızla donanmıı ve tchrin Bundan ıonta büyült geçici resmi bat- • , • • . , 
evlit bai>a.sını kurban Terirken yalnız mi} bu ıki takımnı ıaJibıyle. fınale kalmış muhtelif yerlerine taklar kurulmuı. ve- layacaltbr. Ceçid resmi esnasında tay· hurıyetını, ılelebed mahaf auı ve 
~ir dÜf{İnce halcimdir: Vatanla eellme- 'Milli bir aq!de okunurken onu hepi- olan Karpya}ca takımı fınal maçını oy- cizeler asılmıştır. Dün gece oehrin tenvi- yarelerimiz tehir üzerinde uçuşlar yapa- müdafaa etmektir. 
bf .. . • • . . • miz dindirlne bir saygı ile dinliyoruz. nQ'acakbr. ratı, fevk.alide zamanlara mahsus hwıu- caktır. cMeucudiyetinin, iıtiklalinin 

itte bu muştere1c hiNe millı birlik eli- Millet ~•nda kan döken kahramanla- - -·-- aiyetlerle nazarlara çarpmııbr. * A t l' b d B t l -·- • • _ • E UL yegane eme ı a ur. u eme ıe-
yoruz. nn namına dikilen abıdelere •yılı gun- 'i:-rap f abrıkasının VlLAYETI RESMi KAB • k 1. h - d' I "k-
Deme~ .~atan_m m~tini o~ya ko- le.rde çelenk koyuyoruz, milli bayram- -:iM · Bu sabah saat 9 da hükümet kona- MAL"Ô"L GAZİLER VE ŞEHİT nın en 1Y?'et ı . azınen ır: ıtı 

Y~. ~.utun .ınillet bar ~t. bır. kaf~. larda milli havalar çalıp milli rakalar yeri deği~i vor ğında bir kabul reami yapılacak.tır. ~-- AN~RINA A • .... - halde dahı ıenı,. b~ hmıuıed~'! 
bır go~ul_ haıme gel~ boyle bır mıl· oynuyortaz. irfan müeueaelcrimizin, res- • .. _ Y T • bul r-...mine komutan v~ aak-:_rı erkin! 1~ ordu malUller bırl1!11'd;n: Cü~- mahrum etmek utıyecelı, dahılı 
lette bırlık yok demektir. mi dairderimizin, kışlalanmızm üzerinde Haber aldıgımıza gore lnbısarlar ve- belediye reui ve beledıye erkanı, partı burıyet bayramı kutlama toreru ve geçat ... _. A b dJa-1..1 ol kt 

* L"' · · ı · d t .. f b- k vil d-L:ı:... aliy • d .• ,L.,,, . L.•ab oe narıcı e wnarın aca ır • .. _ • Al _ Be,.az Milli Sanc:ağunız dalgalanı- --:-eti~ znur e yap ırac.agı prap a. er ilnı. adliye, ayet, ouuu,.e, m e, remu propamuı a ıs~ ve ~nlLll B' _ . •1..•~• c- .__ . . 
On dokuzuncu asnn en buyuk hatip- yor. Şanlı ordumuzun önünde giden yine rikaaı ıçua Bayraklıda Tepe kule mevki- maarif, nafıa, ziraat, veteriner, posta 'Ye için canlanm n uzuvlannı Yemut olan ır Pftı ı.tiıu.m. 0 • am ... nyetı 

lerinc:Jen biri olan (l.acordaire) millet e mukaddee Türk SancağKlır. Milli San- inde Atın aldığı arazi Arkeolojik bir .a- telgraf, ticaret ve ikbaat, i.nhi.ar ye süm· Kahramanlan temsil etmek üzere her miiJalaa mecbmi)'flfine Jiifer•en 
Ye milliyet .,..leYMb Dir y&Z1Sında: calt seçerken onun lı:.arw-nda .., büyü- u olduiundan bu yerde inpat yapddı- rük, vakıflar müdürlükleri erkim. aıiif. riltbedea .aba)o Te erler n malili Y• ih- oDJe~ atılmalı i~ igiıufc bula· 

cCöniilleri aıtlk Wribiriae bailı olmı- iümüzdea en küçüiümüze Lıdar hür- it takdirde muhafazası gerekli gayri tü bilGaıum kurumlar erUm iftirak ede- ti7ar pzilede .,bit enalanna öa eafta JIGICCI.. oasi elin imlean H aİ· 
Yllll .~ halk zeWrea bir millet gibi aö- metle bq eii.J'oruz. menlı:ul abidelerin çıkması mUbtemel bu- ceklerdir. Kouoloelar da beyana teım- teref1i bir meYld ~. Bu .-ef1i •• ~. .Y • .ta A 

riinilne ele bakkatta o YUfı ltaybetmif- Sözlerimizle liareketlerimizle. vicdan- lunduğu cihetle yapılacak tesisatın bu katta bulunacaklardır. ye büyiik ~ iftirak için jzmirde tinı Jiifiinmıyecelı.in. B• ımkan 
tir. S.lnl•iyea Wr ~ bir kaza larunızla bü~ Yarlığmmla: aziz vatan arkeolojik aha haricine alınma .. zuurl ATATORK HEYKEUNDE bulma bilGmam malil eabay Ye eri.. oe ,.ait roi nanril.Mit maAiyettet 
bir =·il~ onu ~lara ltarıpn biz seni korumak için çelik bir 'Zi~ olduiu. binaenaleyh lzmir müzesi mü- Saat 10.30 da Olmhurb"et meydana- rin 'Ye telüt aaalanmn Hsin ... t 9/30 ,._,,., eJcbilir. ldilılal oc Ciim· 
milletl4:' _arası~ atan dıyor. balkalan vı"hi J..·-:ı..:.:...,;,.,. bağlıyız. eli- dürü ~~ettin K~ta~ .. tın alın~n •· na gelecek olan Yali, yamada mü.tala- da Cıimburi,yet mey~da. ~ lmriyetine luud eJecei Jipnanlar 

C6riilüyor ki milli duyguların en yor· ha dahılınde fabrıka açın uygun bar yer kem me•ki komutam, parti reisi balun- amtmaa IOluncla her ....eki yenııuM pi. 1..~ .. d- tul ___ ,. !t~•- · 
. ~- aöDül birl:ğidir . .Aaırlar- aramakla tavzif edildiii maarif vekale- duiu halde meydltllda bir a1q uker. pnelerini rica ederiz. ~tiin -?>' _ a ernw11ı ı:~c~ıf 
d ... beri Türk milJetiai • yaflltan, onu . . j tiDden inhisarlar Tekiletine bildirilm~ lıir •ali6i~ miimenili olabilır· 
e'becll bir lMcl. sibİ daima Ayakta tutan, Hcpuıu.Lt: .cu:llu., eoen bir vıcdaa tir POUS'J'E W 
aziz Yatana kaqe kalplerde y...,.an 9e•Kİ borcu Yardar: Türklüiü .evmek ve Türk- ~Cebren oe lüle ile au valanlll 
birlijidir. lükle iftihar etmek. Bu sevsi ne kadar &u.u.-ııetr ıaaresi .. p.rapl.ık yaı üzüm • • • • • • • • • 

(Umin iıtrilrWi) adla e.eri,.le ıöhret büyük olursa onun yolunda inaa o N.- mubayaabna ıon venniftir. idare bu se- ... 6ifffin lıal'aları :ıuıpteJilmif, bütün 
alan mulaanir edin rı:-~. "--~ ' ..ı~ t...ette fedakarlıktan çekinmez. Millet, De en büyük kwru Salihli mıntakuın- Odemis" te iki ev yandı ,.,..,..__.,.. girilmi~, bütün.orda-
,öyle diyor: ' atr.n bunlar ikiz doimu~ kardqler gibi- dan olmak üzere Alatehir Menemen ve " 'S ları JaidıJmlf oe memleJıetin het 

cMazide mu1.... , •• aı- dir. Milleti vatan yetittirir, vatanı millet Kemalpaşadan 55 7 bin kilo praplık -s•x LJ:.-.! bili.il • al d'l • '-b·ı· 
_._ _n..!..ı:=.: .. _ L~. 1 :.ı-- - L ü - 1 .. Umh' bail~ L- .w ....._ -.-& ı lfg e ı mıf OU! ı er. 
mit Olmalı:. n daha sörmek emeli! lıte Vatanı müdafaa edenlere milli kahra- --•- eni sokağında Halil kansa Ayşen.in Gv y....,.. ateeten ~ Javılcmıla- 'iitiin ba. fel'Oltfen da a • ım H 
QG aunup - vataaa • ..,ır 1 ...- gor- ıı;orur. ·zum sabn a llUflır. OdenWtıe c· uriyet ma ____ I ._. IA& flV yenm•-· B - . h ı· 

millet WD11U tapnak içia Jizun olan ma~ diyonaz~ Bu kahra~lık i~~~ IDH•UiZ dalı evinden yangın ç.kmlf. genifliıe- nn dan ....ıar-~ Çlk- Jalta oaltim olmalı üne memlew 
eeu prdar.• nuıp olan .-n ve ıereflenn en büyuııu- rek Haticenin evine de sirayet «mit. tala ............... lıetin Jalülinde ildiJara ıahip 

(Re-) • .,. bymedi eöderi ile Türk dür. Vatanı eberiya bir ana aibi sevmeli HelıteplUel'e yardan • olanlar •"''-' .,. "'1hılet .. hatta 
milletinin m&meyyiz ""81ftUDlı llÖylii- derler. fakat onu bir eVlit gibi .evmek Cüınburiyet bayramı münasebetiyle ~- fı __ ._. .... 1 ....,. ... ..._ 
yor .anmm. Qlnkil. b• b8ytik milletin daha doğrudur, sanırım. Çünkü. bir ana- hamiyetli tüccarımızdan İzmirli B. Ta- .,..,._ .. _ı oy ...,....._.. 1 1 epe ~- lli)'tlllel ~· baLııuıbilöl.r. Hat· 
mazili pn ve terefle doludur. Halin t.e ru11 evladına olan muhabbeti tam bir fe· lnt İzmir Halit bey okulundan otuz kim- ycaeaJandı.. dM,..8 ilan.. ta 6a iWar Mhiplm f'Jlui men-
en yakın pbidi iltiklll harbidir. irade rasat saydır. •.esiz yavruyu kendilerine clbist ve ayak Bcrgamanın Turanlı riahiyealiıe batiı Ödemitfn Omkh köyUnde All otlu laatlerini mü.teolilerin ıiycui 
kudretini azlmi hadde çıkaran. yokluk- lıte milletin her ferdi bu .kadar yük- kabı almak sur~tiyJe sevindirmiştir. Bu ~ancı köyünden Muhittin olhı Mu- Tehir Gilnıw lıılr &tlftrdn 7üzOndeD ...a-;ı. feohiJ ede6ilirl•. Mil· 
lar içinde Tadık gÖSteTen, büyük itler sek bir muhabbetle vatana bağlı oluna hamiyetli \"atand~ tebrik ederiz. reftin, bir kavga neticesinde köy .mub- H(be.yja ~ taıı.ae. lalrfunu l 

1
_...__ .. el li b 

gördükleri Mide hiç bir İl görmemiş gi- o miHet bir vücut sayılır. Milli birlikten - --•- tan Halil Örneği bıçakla yaralamıştır. ile ağır surette yaralamıştır. et wırnı ::r.arm'et ıçın e CIJ'a ve 
bi phıalan için ferağat gösteren Türk de iatcdiğimİ7.. beklediğmz bu değil Vriada geçmen euıerl Yaralı tedavi altına alınnuş ve suc;lu Kocayürük hastaneye kaldınlarak te- bitap diipniif olabilir. 
vatanının fedakar evlitlannın bir kısmı mi~ __ -·-----_ .. --- :;a ırmağa IJaşlanddı tutulmuştur. davi altına alınmıştır. cEy Türk iıtikbalinin euliulı! 

. I 1 UrJada göçmen evlerinin inşasına baş- .. ören~eyllde yangın Al'lıadcqını yaraladı /fle; ba ahval ve ıerait içinde da· 
So1ıalılardalıl demir Yeni illa eler !anmışbr. Her türlü hazırlıklar tamam- Odc~in üren beyli merasında yan- Ödemişin Seyrekli köyünden u ya- hi oa~len Türk iıtiklal ve Cüm· 
fıapaJıfGl'I sölıüyorrnıq Vilayet. ~aim} enc~nıcni dün öğl:den :_nd ğ ~dan ya~ınd:ı bu cvler.sUratl~ ik- ~.11 çı~ış, fakat sii?tle .sönd~lmüt- şında Sami Boıdrurt, arkadaşı Aliyi ~i~tini kurtarmakttT. Muhtaç 
DOlaplıkuyu maballesinde SiililklUgöl ev':cl valının rıyasctınde ~oplanaral. ba- 1.al ediJerek ~-oçmen~ı: verilecektır. tur. l\.uru otlarla bir mikdar fidanlık oyun esnasında kavga ederek çala ile o1J .. lnıd d l d k · 

•okaln>«M oturan sen-ar kömürcü Ali zı ıhale kararlarJ vennL"?tır. 
1 

• ~ - y:ınmışf.lr .• Zarar cüz'idir. yaralamıştır. agun ret amar arın a ı 
rı..-1:1 -L.1.1 _ __.ıı_w L... , G I .,. Gld I K V Ç U K •-•1ı--.a-- dff•"" a.il kanda mevcuttur.» ~ lllU&illLw.nuui.l su şir&etlne ait de- ')- -·-·-- - - -·--·-- --~· e en1Jer, en er ç .,,, ,, ..... .......... ...,... Evet bu ölmez hitabeyi kalbine hak· 
mir su kapaklanru çaldığı iddiasiyle tu- I " lıav ıeııı:--1 n ni:di mebusu B. Kllzım Samanlı OC'U arın Cif 1 Mehmet adında bir çocuk lkiçeşmelik ked.en ve hütiin varhİiyle ona baib 
tulmustur. e zaman G ı.; "-.niz.liye, İzrn.ir mt>busu B. Mehmet Al- Tirenin Büyük Kömürcü köyO.ndeo caddesindeki niııiıı ı.I.konundaıı dU,- olu ..ınetinıiz, yann yine icap ederse 
lrrp~l.l.U Jıesi halmamq OIUI'? 1 bnir Ankaı-ara, güınr~k ~~cttişi B Ramazan oğlu 16 yaşında Mehmet Dal. m(lş ve ağır surett.ıe ~- Za- milli müeadele tarihimizi. şanla. şerefle 
İda"Onunda 1111' lıtısa 1 Tfirk milletinin göklerimn için 1 Ahınct ~·c İnh.t::.aı:L'lr n:ıufettışı B. Mcc- ayni köyden 13 yaşında Rukiyeyi zorla v~llı ~memleket hastanesinde teda- dolduran yılmnzlığı, kahramanlığı gÖS· 

"' k t - . l 1 c..ı İ:stan ı'ula ~ıtmi~lerdır. kar.ırınış ve tutuhnuştur. vı altına alınmıştır. tererek muzaffer olacaktır. Hiç bir mil· 
-~~ullu istasyonunda bir numaralı 11Wa u= ~~~ e:.ar~~~ i Mütl.h c müfettişi B. Hikmet Anka- .. Jete dii..-nlık brilemiyonız. Bununl• 
"~yanlış açllmasıadan dolayı mar- mi k b. ··ı..·· ··d· 1 r llı.n şe:ının ıle gelmiştir. B. Atıf inan "'kli"OI' BAYA KURUMU.NA beraber uyanık 'icdanımızda hakka. 
şandiz maJdDNI. Drayman yapmış ve a ır o...,usu m. ':il ,,, 

ateşçi Sait beUnden yaralanmıştır. Bütün vatandaşların hu·acı.lığa ıa. ! r -- -. ·-·- ---) Parti başkanı B. Atıf İnan, şeker bay- BiR 2'EBRRCI adalete karşı sevgimiz mukaddes istik• 
rık ld i h • ti dik.le i' 1 raını tatilini geçirmek üzere perşembe C!--•· B SUkrii bir d led Nafiz lilimizin el süriilmezliğine olan imanı-YCll'Clana mıdd~ ~ > o u a e emmıye \-er r t 1 aer.ll'r.-ır• Bİ AKJ·r günü Aydına gı·decektlr. ~ . .. ve a er +_ nm kadar kuvvetlidir. 

7-- gün bu memlelcet için bir hava teb- ~Q~ v Al ve B. Mehmet Türk Hava kurumu u- c:ı-ı.....:.. tim. • din • ·-ı·- ·a· ...... ,_ ··-·.._-~ın·· lik • 1--ı la k l ı --·-- . k . .. t ed rek 600 li uuua .... ,e ızın on ye cı Ju.u.II. 1 
•UH ... -........ ,....,.,, -.. esı AU mam~ o Ol hr. ı ' Bay \C bayan A. Kamberin kııları - mır mer .ezme _mura~ e. - rik ederkm bhpelilderle dolu bno• 
Yardım ve §efkate muhtaç çocuk- Türk milleti her bayramını ıök- i 1 Ciiz.in Tekin ile genç mohilyeci sa- • BiR r A•HI H ~ te~ etmislerdir. KendıleriDl teb- karışık bir dünyada bili bu asil düşün· 

lar milletin şefkat sinesinde bannır. lerde daha çok kuvvetJcwniş olaı-.ık ı ' natkSrlanmızdım Mehınet Ali özru- Dünkü sayımızda köylünün zatı ihti- rik ederız. 1 . besi kt iftih d 91• 

f",..,...k ..,._, k 1 kutla ktadır i l •-L-"- 1 d kaydın Tür. k ha·•-''---- Y ..... ; bir ~uL L.--t ce en eme en rurur ve. ar .. u.". 
':il""-" n..,ırgeme urumu ~ne f ma . hun buıün nikib merasimleri zmir yaç arı için ı.cuı.:»;., o unan o un - ,...,_ tın ;_~ ":.:;--'-'~-~b maktayız. Yarman neler retireeeğiııi bıl 

merkezı ~·-·• -·-·- -·- - - -----;· belediye evlenme- dairesinde her iki daki rakam yanlış ~tır. UBve e ea; ~~ Y•~- U1111& u • D.. h .. · etsiz b. b-

Zenith Saatleri 
Türkiye Cümhurıyeti 

D~vlet Demir Yollarının 
kullandıtı ıaatlerdır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ BUYÜK 1.İKAYE i ~ . . . . 
: ......... ~ ................................................................. : ......... : 

Umuln.ıyan Saadet 
YAZAN : CIÇ YILDIZ _,_ 

Gülen terzihanenin kapısından çıkar- zarunıştun. Şimdi nasip oldu. 
ken Pertev ona doğru ilerledi. Elini Genç kwn gözleri parlıyordu Bu yir-
uzatarak gülümsedi: mi günlük tatil, ona bütün yorgunlu~u-

- Bravo! bugün hiç geç kalmadınız! nu unutturmuştu. cKaradeniZ> diki~ 
- Epiy yorgunum, fakat. Düşünü- yurdunda İ§ kolay değildi. Ayda elli Ji-

nüz bir kerre, sabahtan şimdiye kadar ra kazanmak için ne zahmetler c- k or
tam on prova yaptım. Kemiklerim çıtır- du. En yorucu iş müşterilerle tem . et
dıyor. Adeta sersem gibiyim. Fakat ne mekti. Bir defa, model beğendirmek için 
iae, yirmı gün için artık rahatim. nihayetsiz bir sabır lazımdı. Çünkü bu 

- Dikiş yurdu taül mi ediliyor! bayaolann çotu, kendilerini m<>Mldeki 
- Yok canım. Fakat mUdire hanım rHinıler gibi gôrilyor, her elbisenin vil-

Dihayet yirmi 1Unllllt bir mezuııiyet cutlarına yatacaiuu · aamyoırlardı. Her 
verdi Kopanncaya kadar akla karayı f>irinin zevkini idare etmek, gururlarını 
8eÇtim. Menfaatine o kadar dü~ki.\ndür kırmadan elbiselttini yaşlarına, vücut· 
ki ... Daha geçen sene bu tatile hak ka- !arma uydurmak icap ediyordu. 

• - { ~ 0 d d o·ı . h da Bunun do~"'U 63108.400 dur·· . Keres- teberrüler ..l:a.- tacirlerimiz ve ı.n .. ıa .. mıyoruz.._~y~yıt• enlurrır ırih~C• ı.urn ın ı;;uz.ı e ave ı erı tnnnın 5•..... malt n---~ . . i . de Um__,.~ ı-e çevınuc& ıs ıy erın azgın Lll...,. 
icra edilmiştir. Genç evlileri tebrik le kuydı da 2068 metre mikAbı olacak- m ~enm.ız çın n uneı lan ..:ı-n-..1- A bara edeıt 

T hih d • tisal lmalıdır ,.._._..,u vruı-yı P 
ederiz.. tır. as · e eriz. ım 0 •• y ... gmm alevleri daha ~ok genişliyebİ-v---------------c- lir. Fakat biz müsterihiz. .Başmuı:d• 

Türk ainemacılıt•nın 1940 - 1941 tnönügibizaferıeryaratmakhusus~ 
l\IÜŞFİK BİR TACİRİMf7.E 

TESEKKÜK ED1LİYOR 
Çocuk Esirgeme kı:rumu İzmir mer

kezinden : Muhterem tüccarımızdan B. 
Suphi Erkin ve eşi tarafından fakir ço
cuklara sarfodilmek üz.ere kurumumuza 
bu ken-e vaki olan nakdi yardımlardan 
dolayı fllenen t~ekkür ederiz. 

enı.caılsiz kudreti tttrilbe edilmiş bir şef 
mevsimi için yarattıfı ilk harika... ve onun emrinde cclik onlanna mevcıı' 

S P S 
oldukça yannın bizim olacatma imaJll" 

AKA YA ALA mız vardır. Kuı1ulıışunıuzun, yükseli~İ· 
mizin, saadetimizin teminatı olan bıt 
kanaat, emniyetlerini emniyetimi1J• 
alakadar gören bütüa yakın şark me111" 
leketlerinin de en kuvvetli ümit ka:rnr 
iıdır . 

.Şeker bayranunın bİl'İ nci Kiinündea itibarea 

EUIAMRAHllf ZafePI olacaldlP-

Hele provalar, mruın ynr:ıbbi! Bundan 1 cck, inanır mısınız? 
daha müz'iç, dnba yorucu bir şey tasnv- - Anıma yaptınız ha! Samsunda gö
vur eylcmezdi. Vücutların biçimsizl"ğini ruşecek arkadaşlarınız eksik değil. Maa
güzel k~lar altında mümkün olduğu mafih beni de biraz <.izliyeceğinizden 
kadar gizlemek, elbiseleri yakıştırmak memnun olacağım. 
için, eğile kalka zavallı Gülenin beli kı- · 1ki gencin arasında samimi bir arkn
rılır, canı çıkardı. Fazla olarak, bu ba- daslıktan başka bir şey yoktu. Pertev 
yanlann her birine endamlarının zara- için, bu arkadaşlığı dalma bir bnğ ile 
fetinden, tuvaletlerin model gibi üzer- derinleştirmek, hayat yoldaşlığına inkı
lerine yattığından bahsetmek, her biri- lap ettirmek arzusu şüphesiz mevcuttu. 
ni avutmak ta vazife icabı idi. Genç kız da, bu ihtimali heyecansız, Ca-

tşte yirmi gün için blitUn bunlardan kat isyansız kabul ediyordu. Pertev. 
kurtulmak, İstanbulda Erenköyde iyice çok durgun, hayalden tamamen uzak bir 
bir evi olan teyzesinin yanında yeni bir delikanlı olmakla beraber fena bir ço
hayata atılacaktı. Vakıa, pek fazla ha- cuk dew•ildi. Bankada iyi bir vazifesi 
yale de kapılmıyordu. Bütün hayatı gi- vardı. Tahammül edilir bir koca olabi
bi, bu tatil miiddeti de yeknesak bir şe- lirdi. 
kilde geçecekti. Elli lira maaşlı bir terzi Amma, do~'l"usunu söylemek lazımsa, 
kı:r.ı, 1stanbulun lUks hayatına dalacak Gül nirı arzusuna tekabül edecek hayat 
dewildi ya ... Biraz müzik dinliyec k, bir bu d ~ildi. O uzak memleketlerde ha
az dansedecek. bir kaç ta gezinti yapa- rcketli, heyecanlı bir hayat, belki de 
bilecekti. Bu da kafi bir değişikliktl bir ser;;iiz"'"t hasretini içinde daima his-

- Demek gidiyorsunuz artık? scdcrdi. Buna hiç bir zaman nail o!amı-
Pertevin gözlerinde llmdiden hasret- vac:ığını bildiği halde, belki de bunu 

li bir bakıf vardı. GUlen ona takıldı: bildigi için, hayalen kendi aleminden 
- Eh. yirmi gUn için müsaade eder- bambaşka bir Alemde yaşardı. 

siniz değil mi? - Hava ne sıcak? Biraz iskeleye doğ-
- Bu yirmi gün bana pek uzun gele- ru insek mi? 

Delikanlı, uysal, kabul etti: 
- FeAa olmaz! Hem de cEge> vapu

runun donanmasını .weyrederiz. Bu ak
şam eyerli mallan sergisi şerefine va
purda balo var. 

GUlcn acı acı gülünuıedi: 
- Biliyorum. Tuvaletlerini yetiştir

diğim bayanlann biricik dilşilncesi bu 
balo idi. Yarın, onların yerinde ben va
purda bulunacağım. Gü7..cl lstanbulumu 
öyle özledim ki... 

iskelede çok kalabalık vardı. Şık ba
yanların, pırıl pırıl ışıldıyan vapura gi
dişleri merak uyandırıyordu. Kumral 
saçlı, yakışıklı bir delikanlı arada sıra
da gelip geçenlerin resmini çekiyordu. 
Boynuna asılı duran fotograf makinesi, 
mütecessis bir göz gibi, davetlileri gö
zetliyordu. 

GUlcrun ona baktığını gören Pertev: 
- Bir gazeteci olacak! dedi. Bu adam

lar da sıkılmadan her yere burunlarını 
sokarlar. Sunun haline bakınız, hiç s:
kılıyor mu? 

- Neden sıkılsın" Bu resimleri keyfi 
için çekmiyor ya! Var.ilesi... 

--. 8tTMEDI,,_,,_ 

Bu mesut :ünde, başvekilimizin nd" 
tuklannda işaret ettikleri gibi milli bir 
liğin güvenli havası içinde her vakittcO 
daha kuvvetli, hakkından ve divasmdsO 
emin, ne dahili ne de harici ıstırabı ol
mıyan bir milletin fcrdleri olduğumu:ı" 
dü.şünmek kadar içimize ferahlık ,·e~ 
cck )Jir şey tasavvur edilemez. Bu it•· 
barla dünya ahvali ne kadar vebamet 
peyda edene etsin gönüllerimizde JıİC 
bir endişe izi olmadan istikbale emni~-0~ 
le bakabiliriz. Türk vatanının bek~iJeP 
uyanıktır. Bize uzanacak eller kırwor 
ia mahkiımdur .• 

Cünıhuriyetin on yedinci yıldöoüllliJ" 
nü heyecanla kutlarken vat~~~ 
kurtancısı ve cümhuriyetimizin biJll""" 
Ebedi Şef Atatürkün manevi hm:UJ'Ull" 
da hürmetle eğiliriz. Kalplerimizde on~ 
yaktıiı sönınez ateşle Milli Şefımiz inD" 
nü etrafında Jı:cm gözleri yıldıracak kıl" 
dar azametli bir halka teşkil etmiş bıt" 
h:nnıaktan sc\inç 'e bahtiyarlık dıı~· 
mnktnyız. Vatanın selamet ve saadet•• 
istiklıiUmizin muhafazası için her fcdı1· 
tciırlığa bugiin dünden daha fazla Jıaı•· 

1 nz.. ŞEVKE!' Bil.GOi 



n b H yük kaynak: Köyler 
Cün1huriyet köyleri ve müstahsili 
istismardan kurtarmak için verimli 

büyük gayretler sarfetmiştir 

Hitler - Peten ııelp; 
lıonuıtular? 

8. Laval yine 
meçhol bir 
yere gitti 

Loodra, 28 (A.A) - Fransanm mih
ver devletleriyle te~ mesai anlaşma
sı hakkında Vişide yeni hiç bir haber 
neşredilmemiştlr. Londra Biyast mahafi
li bu anlaşmanın esas teşebbilsünO. İtal-

-•- ya ve Al.ınanyaya mütemayil olan Lava-
Kooperatıf Jer bu sahada ahlmış en mühim adımlardan biridir le ait olduğu fikrindedir. 

F&ANSADA END~ 

. Günün meseleleri 
·············-
Kuvvete karşı ancak 
ayni cinsten kuvvetle 
mukabele edilebilir! 

-~~~~~~~x.x--~~-~~-~--

GöJıleıee lsalılm olanlcll'dlP Jıl bayratılarınm göl• 
gesinde nefes aJınağa deoam edellUlrler .. 

---~-~-x.x--~~~~-
YAZ.AN: Sadri ERTEM 

Cümhuriyetin her yıldönürnü. halkı- ve satış teşkilatı.. Cilnkü mesele şimdi Yani Ege ?'>lg~d.e . ye~ incirin AMEIÜKADA HAYRET JCııvwı,, kaıp ktrn"et, bunu biz pek mu. 
ll1Wll ruhundan doğan bu rejimin halk yabancı wısurlardan temizlenmiş, tama- muğun da yüzd~ e~sı ~:n'diden ~pe- Londra, 28 (.A) - Vişi htWbnıednln em tarihten beri biliriz. Dip kup dit, Ne oldu. Ddim küstü mti) Bilmiyorum. 
için yarattıgı nimetlerin her yıl daha men iktısad1 c;erçivesi .dahiline .&~ ~e so_ ~ ~un yuzde 25 şı, ~- ıılcbiı kararlar hakknula mubafm. etti- Yumnaia kup yumrukl Taarruz Ye mti- coirafya prtlannı değjatirdi mn Ham
s.iyadc uzanan listesini iftiharla gözden tir. Türk müsbhsili içın ucuz, ıyı ve ratifleşmiştir. Gıresun fındık ~oopera.tif f.'1 a:ıkı ketumiyet Fransada halk ara- dafaa eiJWaruun bydettiii teıakld H~ lıumyorum. fa.kat Polonyada harp klJ
geçirmeğe vesile oluyor. Köylü mem!e- çok ist~ etmek, i~ fiatle .satmaktan ~i_:t:liği., I~dır pamuk kooperatifleri ~- smda fevkalade endişeyi m.n.dp obmk· tini f(>yle bir sözden 1reçirenler Çn .,... tan ..,,e) nihayet buldu. 
keti olan Türkiyede, Cümhuriyet ba._-.a- başka düşi.ınülecek b1r şey kclmamıştır. lıgı, Gaz.ıantep fıstık kooı>_erattflerl: ~ıı:- tadır. Fransanm eski lllti.ttetiki aleyhine ki darbı meM1in ndımıu kaybetmeden * 
rılarmın bilhassa köylere ve köylülere Bu iki hedefe, köylülerimizin kendi :µği. Bursa ko7.a kooperatifleri birliği., harbe ~eği ka.hul .~ebilmesi Ameri· ne ıibi naflar a)......,.p.a tahmin etmek Biit6n banlar bize bir hakikati tekia. 
•-nuıcu ,.,,. pek tabiidir. teşkilatlariyle varmalarını da devlet iki Istanbul yaş meyve ve sebze koopera- ka eEkin ha te .w..n. L"dir 
~ """" fl b li-· ç k .. L k . mnmmyesmı ~ .. ...,.....- gÜç de~u · · etmektedir: Kuvvete kaqı ancak aym 

Eski re1"imde köy yalnız bir istismar mühim kanunla mümkiln kılmıştır. 2834 ti e_ ri . ir_·gı,·-· u urova pamU& oo. pe- m"•tlir rn.. ı__ L-~-
tifl b li - de b akın Ha ·U9 • ~ OJllD ~ taJTUZ .-.vau...... aym cm.ten kuvvetle mukabele edilebilir f 

JDevzuu idi. Yolu, huzuru, emniyeti yok- ve 2836 numaralar..nı taşıyan bu kanun- ra en ~ ~ ~. Y muva - FRANSA NAMINA BEYANAT cinsten .aah1a ~yıp kıh tabiat kuv· Bizim için hubın manası hiç bir mua• 
&u. Köylü devlete her kesten fazla vergi ların birincisi ıatış kooperatiflerine, kıyCeüınh~erle ~Y t ,_~~~:-gu_ ler~ Ttir- Bal, 28 ~AA) - Bar.ler Nah:rihten veti:nden. Uiı meYGm flllllanndan Ye Yİlı. kuT'Tt"ti M:saba 'koymadan kuYveı. 
wrmekle, kanını ~erhailerde o1 rluğu ka- ikincisi de kredi kooperatiflerine de- urı e ~~ . ga7.ete.si Bitler - Peten anlaşmumdan iklim b · derinden medet mmn•k- tJ ha--'L ı... T ı,.. ar dahili isyan cephelerinde d~ hesaı>- vamlı bir mevcudiyet vennekte, onları kiyede kooperatifçilik filen ~cut de- Framanm en~ içinde olduğunu bildi- ~ brp ~UYYe e n:ACt etme•dir. e 
llZ akıimak.Ja mükellefti. Fakat milletin devletin doğrudan doğruya himayesine ğildi. Çilnkü mqrutiyet devrinde kurul- ··yor yni gazetenin B lin muhabiri iş tır. • • d liblen defeden tek çue budur. 
asil kitlesini teşkil eden köylüleri rcfa- mazhar kilinakta, müstahsilleri ihtikh muş olan yedi inclrkk~ı;atifi ?e. ~- h1u.uit yapmak hususun~ Framıaya ve- m!!kı::~~ ::~~ * 
ha kavuşturmak için düşünü1müş esaslı ve istismar hareketıerinden kurtarmak- gal e~~ d çıo Cümb . etmiJ ~- rilen rol hakkında hiç bir hayale kapıl- edeceğini ananlar olmuotu. ~nlerde bir lngiliz nazın ıaylediii 
hiç bir tedbir mevcut değildL Bilakis, tadır. yete d~ğün en urJYet evnn- mamak lhım geldiğini bildiriyor. Muha- Artık meleklerin tn.nıan kurıunlara. ~~ 1Wtukta twılan tekrar ediyordu: 
devlet müessesesi olan ~r ve mülte- B~gün Ttirki~~ sayısı yüzlerce olan d~ yenıdmlenekha~a~ tavuşm~~;f ~: bir ~daki alyas! faaliyetlerden bah- bombalara. batt& .&agülere kup koru- cMecle12i:yetin Akıbeti bir ltaç bin pilotun 
Pnıler. devletin zaafından ve ac:r.iııden kredı kooperatifi vardır. Bunların her gun me .etu_nız oopera setmektedi.r : maktan arfmazar ettiklerini h.ke. bili- elindedir.> 
doğan eşkiya kadar memleketin öz miis- biri müstakil bir şahsiyettir. Ortakla- mından en ilen I?enıle~etl~ arasında 1 - Yeni anlaşmanm devamı haklan- or: Fakat taarruz kUflnnda ta.biatten Filhakika bugÜn hava cephesi deniz 
tahsillerini soyan bir beJiye icli. rından topladığı sermayeyi ve Ziraat yer almaktadır. Cüınhız~tin en şeref- da İtalyanlar ve Almanlar arasında fikir Yed t mnanl ball · • hi olmazaa ıu cepbeııinden sonra en mühim UMUi' 1ı .. 

İstih~li himaye etmek akle dahi gel- bankasından temin ettiği ucuz krediyi li re~onlan ~a~ '_IDU kaydet- teatiai.. m bew ~d ~nm k ç ö dük. Ha- lini almıştır. Taarruzun ve mukanm~ 
ı:niyen bir şeydi! Yolsuzluk ve vasıtasız- yine kendi ortaklarının istiladesine ar- mek bır hak ve .bir. ~- .. 2 - Üçüzlü paku tanıdığına dair :U bar~.;.~ .. e zam!: : .. r ur mev- tin en keııkin unaun:ı tayyaredir. 
hk yüzünden müstahsil malını esa~cn zetın.iştir. Ziraat bankası bu müessese- . ~~tış koo~:atifl~~ Turk m~- Fran..cqmm beyanatı.. .et. · Hahq ıgı d { ~ b' Eskiden inaanlar dileklerini göklere 
piyasaya ,ıla.ştırama7.dı. Ulaştırruğı va- ler vasıf.asiyle köylünün ayağına kadar silini. nasıl yükselttigım_ ~~ ıçm Bu beyanatın doğu cenup Avrupasm- UWhc1ret ld'TU! unu · 

0 
• ~ aYUç aç.arak anlatnlardı. Bugün g8lder 

kit bile. bu o kadar masraflı bir iş olu- uzanmıştır. (Çünkü kredi kooperatifle- senelik borsa hareketlerını takip etmek da Romanya ve Macaristan tarafından d ' B" " Gmio 'tlugunHaa ~-~san ~_:nan . tildaJ d tin" ·-tan tek melce ha-
. · ks · · k"' ı d dir) Bank ·· d en kolay yoldur Geçen sene üç dört 1 da beki . ır utün er IX'V topPW.Janna !IS •• e ı Y-ır-yordu ki kendi toprağımızın mahsulü, rının e erısı oy er e a yuz e . : . . . .. . yapı_ması enıyor. diifecek. .. el · baih idi !indedir 

l(iimrükleriıni.zden serbest denecek bir beş bir çeyrek gihi - Türkiye için - çok kuruşa kadar ıyı kalite ın~ _ve.~- ROMANYA DA TANIYACAKMIŞ y - ~~ ta~ Yfe dı ~ Bil- Cökl~ıi tutan, göklerin yolunu kesen. 
mekllde geçen ecnebi toprak mahsulleri- ucuz bir faizle kredi kooperatiflerine ler, lO - 12 -~~uşa ~adar ru!>ırıncı kalite Romanya başvekili general Antenes- • O:'F:k!'t 'ıZj,Cf ad::... ı;.imur a-öklerin yoluna bildm olanlar bayrak-
ııe rekabet edemiyordu. Kapitüla~yonlar para veriyor. Bunlar da bu parayı ytiz- pam~ buyük. nıikcıaı: sa~ .. konun yakında Berline vukubulacak se-~e değil. insan k:une • le hal- lannın gölgesinde nefeıı almak bahtiyar-
rejiminde, Türk.iyede ecnebi buğdayı, de altı ile ortaklarına dağıtıyorlar. Ta- !akat boyle maliy-:_t fiatinden bil_e aşa- yahati. Romanyanın üçUzlU paktı tanı- 1 dildi tiy lığma kavuşabilirler. 
ecnebi unu yemek utancına her gün ma- ahhüdüne riayet etmesini bilen, borcu- gı. sat.ış1arm. yapıl~~ fuıla:~ dahi, k~ masiyle alakadar olduğu bildiriliyor. e Pol. barb baolaıch Aynı tek- Denizlerde izimiz Tar. Karalarda ni-
ruz bulunuyorduk. nu vaktinde öcliyen her çiftçi Türkiye- peratü ortaklan ~~eru;ıı. vasat! ola- IA V AL Yİl\'E r.JDJYORMUŞ onya ı -.. elorimiz ne kadar çoktur. Fakat Ta• 

İmparatorluğun köylü için kurulmuş de sermaye istibdadından kurtulmuştur. rak 12 kuruştan, ıncırlermı on buc;uk Vişi, 28 (A.A) - Lava! nazırlar mec- rarbaııd;ı- rd ki b" k nbabar :k göklere. göklerin derinliklerine ka-

bir tek ml .. l"'SSesesı" uardı ·. Zı"raat banka- Vaktiyle yüzde yüze kadar yükselen fa- kuru.ştan, pamuklarını 23 kuru.ştaııı!Z; 1isiniıı toplanbsından sonra bugün meç- • • eıııyel? J ~ .. - ır -~1.0 b' bmil:v· d -L k ... -1..ı nn' en-=-•:gı"''ru' 1--rala-" ~ . . beti . . b .. yüzd" altı il metlendirmişlerdir Yine bugün . hul bir . d ktir Laval d oda 8IDU g ıın uu.un go ... .,-vıannı D' ar• ar ~ma ' .. o& e ısuıu ıua 
11 •• Fakat büyük Mithat paşanın deha- ~tihsalnı~ krerıd~~rınbulnıe uakgunTUrk ek .. 1 .. ~ borsasında 9 num~a üzüm 18 _ıs kuru- F yer::_~ ~ b •. ll.3'-- rabiry do muuı cibi dümdüz uze.yıp Kiden ım lıudutlan gı"bi konıyabilmektir. 

da d k 1 ıs e ısı , oy usu ransarun ~r.uı.nm u.ın:n nu- ..... _L 'L- - Ha hlik • • caJc b k eti 
sın 1! v~ oğruda:' doğruya ö~ ün.~ için hakild bir mazhariyettır. a satılıyorsa da kooperatif ortağı üzüm tuk aöyliyecektir. Nutkun saati mal(lm o~ alctmı. Ne ........., ııe araua. ne ını- ~'!' t.e emru an ava UYY 
fedakarlı~ından doga11, sermayesı mus- D 1 t k"" 1.. .. k disini" • • di .. _ avansını 20 kuruştan, incir avansını on d~M'l..ıı- van bu salak. TICık TIClk eahada yol ala- yenebilır. 
taı.-·ı •~·af d t . d"l b b'" eve , oy unun re Kcn mu ""5"'""· ·-·-···-·-·-·- _, 1 

•• ••• -~~ı ~ ııı a:r~ e~n e 1 e~ .. u u- essese::.iyle temin etmesini mümkün kıl- beş kuruştan, pamuk avansını 24 ku- --•...-- ...... ..,_,_ - - •• -· _,_.,_, 
~ ~uesscse bıle nihayet koyluye h~- dığı gibi, satışı da kendi müessesesiyle ~tan alıyor ve ihracat yapıldığı za- E' 1 b t A k d 
kiki hı:. ~:~.run:~a .. bulunamıyacak '\'~- yapmasını istemiştir. Böylece satış koo- man a1acağı fiat farkını rla emniyetle '1BDBS n euana 1 n ara ra yosu 
yete ~uşur~lm_uştu. Bu sebepl~. Tur- peratifleri kurulmuştuı. Bir bölgede sa- bekliyor. 0 
lr.iycıun \'~rıın1ı topraklarını .~liycn yo- tış koopeı·atüi kurulunca biltün kı:edi Satış kooperawı oı·taglllil en yüksek B v a "' 
rulmak bd_mez ç?~u.kl_arı, murabahanın kooperatiflerinin ortakla~ satış koope- piy~ vasa~ini gar~ti e~ekl~. kooa- ilk baharda as• 8.00 Proiram ve memleket .aat ayarl 
tan:- manasıyl~ e~n ... ~?1ler. Onların _alı~ ratifiıün i~tigal mevı:uuna g.iren ınah- peratif teşkilatının müstahsiller ıçm ne 8.0.3 m<Wk hafif proğram (Pi.) 8.15 
teriyle, ekserıye~ J urk olmı;:~ .. faızcı- suller için satış kooperatifine ortak ol- kadar elzem olduğunu her in ispat et- Ajan haberleri 8.30 müzik hafif proğra 
ler, aracılar ve ihracatçıla: b~yuk_ ~~r- mağa mecburdurlar. Kredi kooperatifi mektedir. Fakat kooperatif birliklerinin kerAJ vazı•vet mm devamı (Pi.) 8.50 ev kadmı yemek 
•etler yapıyor, fakat kenc'iılerı fakırlık- olmıyan müstahsiller de satış koopera- yardımı yalnız kendi ortaklanna değil~ . , Jiateai 9.00 ınüzik halk t6rküleri Te oyun 
ten ve yo1;tsull~~. ~~rtulamıyorlardı. tifine girebilirler. Bütün bu ortaklar, sa- dir: Piyasanın ~ar kesbetmesi, fiat- d v • k havalan (Pi.) 9.20 konu§IDB Cümhuri-
CUmh~et, k~yl~un ~n fazla _muh- lış kooperatifinin i~gal mevzuuna gi- lerın borsa oyunlarıyle yuvarlanmaması egısece yet Merkez Bankası adma Banka Müdür-

taç oldugu ş:ylen bırer bırcr temm et- ren mahsullerini t.amamen kooperatife da bu bidikler aayPsinde, devletin bun- • ]erinden Sanavber Tanyeri tarafından: 
ti. Memle~etiıı her tarafında •. en u_zak tesJin1 etmei:i ve onun vasıtasiyle sat- lara yüklediği müdahale vazüesiyle lngiltereni.,,fstifası GfıG• Milli Bankacılığımız 9.-40 müzik. muhte 
'f'e ucra.koylere ka~, ~ bır euuııyet ınağı taahhüt ederler. Çünkü bu koo- mümkün olmaktadır. Tabii veya lrız1 naete uğraınqtır afJloJıa lif p.rkı ve türkülerden mürekke~ kan-
~ ~-yış kurdu .. T:W'k istihsal hayatını pcratiflerin ihraç merkezlerinde kurul- sebeplerle piyasa gevşediği, mal kafi de- ' ıık proğnun 1O.1 O k.onutma dahilıye v 
SlDCJrliyen kapı~~Y?tıı:ın kal~ıi'dı. muş birlikleri vardır ve köylü malını, ~de a~_ıeı bulmadığı rnm~nlar~a, bir- fiddetleneeeJı klleti adına mahallt idareler mnum mü-
Toprak: ın:ı115ullennı istihlak ve ıhr_ac; arada hiç bir mütavassıta !Uzum olmak- likler mu~~aata geçe~ fiatlen tut- Lond.ra, 28 (A.A) - Çek06lovak re- dür muavini Hilmi Yurdaltul tarafından 
merkezlenne ulaştıra<;_ak .şose ve de~- sızın, köylü hesabına ihraç ederler. makta ve yukseltmektedirler. isicUmhuru Benes Londra radyosunda Cümhuriyet rejiminde dahili Klarenin, 
.S:?~ hızla yapınaga koyul~u .. Ko~- Bugün memleketimizde incir, üzüınt Bu bahsi, böyle bir kaç sütun içinde dUn mille_~.e ~ir bitnl;>ede bulunmuştur: mahallt idareler menzumesinden viicu
lü~ ~ Aşarı bk haml:<le ilga etti. fındık, pamuk, fıstık, ipek kozası, yaş tüketmek bittabi imUnsızdır. Bizim bu- Benes on~üzdeki ilkb~ay. ~erl da gelen bWtaflar 10.30 m~ davul., 
~~e;e nefes almak .~mı ver- ıneyve ve sebze gibi muhtelif ve mü- rada göstermeğe çalıştığunız nokta şu- h8l'eld:m. ~ti surette. d~gışece~ ha- zurna Y• ~fte nakkare ile ınearc ve oyun 
di Köylunün kalkınmn~ ıçın yol ac;:ıl- tenewi mahsullere ait satJş kooperatif- dur: Cümhuriyet rejimi Türkiyede :;ağ- ber v~. Benes ~giltereyı isti1A ba...l~n. ~ lbrabim Te arkadaşla 
mı~'.· . . . . ]eri Ye bunların birlikleri vardır.. Çok lam bir kooperatifçilik yaratmıştır ve bu teşebbusunun &kametini ve A!m:mlann nnm. q~kjyle 1 O:SO k.o~~~: Beden 
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Türk ıstihsal hayaurun inluşafıı1H asır- büyük gayı·etleri, mücadelelerin ve sar- teşekkül günden güne lmvvetlenmekte \hava bombardımanla.rınua ugradıklan Tcrbıyeaa Genel DırektBdüğll adına Ge
lardan beri engel ola,,n maniaları bert;ı- sılınaz bir sebatın mahsulü olan bu mu- ve ilerlemekt.edir. Devletin himayesi emsalsiz !ayiatı kaydederek İngiltere nel Direktör General Cemil Taner ta
raf ettikten ve gümrüklerde makul bir azzam rnakanizmalar hakkında bir fikir bunda en esaslı bir unsurdur. Fakat hava Mkimeyitini aJmca yarılmaz bir rahndan - Beden T erbiyeei n gençlik 
himaye sicıtemi tesis ettikten sonr, Cüm- vermek üzere bunJarm en mühimmi müstahsillerin aklı ~elimi asıl esastır. hale gelen ablokanm bilsbUtün fiddet- teşltilitı 11.1 O ııuutlar (PL) 11.30 mü~ 
huriyct hükümeti köylü istihsalini ucuz- olan İzmir m.'ciı:, ve üzüm tanın satış Köylülerimiz ve müstahsillerimiz için leneceğini. ~gilterenin hi5 bir r.aman z:ik uz eserleri. millt oyun n zeybek H.000 kilo 
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latmak, organiı:e etmek ve çoğaltmak va- kooperatifleri birliğini ele alabiliriz: mevzu henüz pek yenidir. Kooperatif mihvere teslim olmıyacagını, dostlarım ha...lan 12.00 müzik uvertürler (Pl.) ZAllİRE 
sıtalarını da tedricen aramıştır.. Fakat İsmi yalnız iki mahsule şfunil olan muhitinde bulunanlar ancak tecrübe ile yalnız bırakmıyacagını, Almanyadakl 12.15 büyük millet moclwnden naklen 105 ton Buğday 8 6 62S 
me~le uınnedildiğindcn çok daha çetin- bu birlik hakikatte üç ana mahsul üze- kooperatüin ne olduğunu anlıyorlar. O kaynayışın ~~ ve merkez! ~v- nepiyat 1 3 . .30 memleket eaat ayan ve '179 balya Pamuk M 65 
di. Istihsali bollaştırmak ve ucuzlatmak rinde c:alışınaktad.ır : İncir üzüm ve pa- zam.an, menfi propagandalara arka çevi- ~upanm ~l işini kolay~('a~m Ajans haberleri 13.50 m\lzı'lc hafif proi- 5 ion Susam 20 ~ 
~d~ ucuz kredi temin etmek. modern muk .. Birliğe dahil olan k~peratifler ve riyorlar. Çünkü bu propagandalar ma- ilAve etmiştir. ram (Pi.) 14.45 ~ tehir. Hipod. S4 cuval Fa.sulya 18 25 18 '15 
ıstihsal vasıtalarını memlekete yaymak, bunların ana mahsulleri şunlardır : alesef mevcuttur. Kooperatif köylüyü -•-.-- ıomundan nalden nqr.11'1lt ı~ ramı 20 çuval Bulgur 8 10 50 
hayvan ve tohum cinslerini tereddiden Kooı:eratifin Bas ürilnleri Ortak ve müstahsili himaye ettiği için, bir çok e·ır vapur battı 16.30 aat 18.00 de tekrar ~ta ---------------
kurtararak ıslfilı etmek, nihayet istihsal ismi adedi istismar kapılannı kapamakta ve bu is- bqlamak bere kapUUf 18.00 proğram zetesi 20.45 temsil eavq çocuk.lan (,... 
ile satı.ş arasındaki merhalelerde müs- Ortaklar incır ve pamuk 496 tisnıar ile geçinenleri zarara uğratmak- ve memleket A8t ayan 18.03 C.ümhuri- zan Mükrem Ki.mil Su) 21.30 koDupna 
tahsilin i'>tismru: edilmesine mani ol~ Germencik İncir ve pamuk '118 tadır. Bunların kooperatifi kökleştirme- yet bayramı p.iyangoeunun 19 Mayıs eıhlıat ve içti.mat muavenet veki.leti acb-
cak müe:::scselel'i kurmak Hizınıdı. E:rbey1i incir ve pamuk 472 mek ve köylünün lrnoperatifçiliğini sars- ,,640" yoJCUSDD• stadında çekilİfİnİıı Dıefrİ 18.'40 kon\lfma na Sailık propagandaaı Ye bbbt .ista~ 

Bütün bu işler hem.iz. tamam olmuş incirJi om İncir ve pamuk 363 ınak için çalışmaları pek tabiidir. Çocuk E'.airweme Kurama adına Kurum tik wnum müdürü Dr. Zeki Nam- Be.-
değildir. Fakat geniş ınıkya::;ta yapılmış- Aydın İncir ve pamuk 238 Ellerindeki vasıta da basittir : Piyasa dan "S 1.8" ı• rem K.ttklareli mebum Dr. Fuat Umay ker tarafından yurdumuzun Cümhuriyet 
lı.r ve Cümhuriyet Türkiyesin.de köylü Umudu İncir ve pamuk 268 ekseriya kooperatif avans paranın du~ tarafmdan Kurumun Cümhuriyet dev· devrindeki •ilık Ye içtimat yardım itle--
ile alakadar bir <;ok ınüessef;eler, her Köşk İnclı· ve pamuk 319 nunda olmakla beraber, arızi olarak bu rindeki faalq.eti Ye b1Dlun vatan Ye mil· ri 21.SO müzik radyo .alon OJ"lr.estraaı 
bakımdan, en ileri mernlt>ketlerdeki ben- Ödomis İncir ve pamuk 1685 parayı gec;ebilir. o zaman kooperatif kurtarıldı Jete temin ettiği iyilikler 19.00 çocuk (Yiolonist Necip Afkuı iclarainde) 
zerleriyle mukayese kabul edebilirler. Sultanhisar İncir ve pamuk 347 haricinde kalan müstahsillerin pek ucu- ıaati Karagöz (Küçük Ali tuafmdan) 22.30 memleket Mat ayan Ye Aiam h.-

Gittikçe yayılıruıkta olan zirai kom- Atc;a İncir ve pamuk 507 za, bazan yok bahasına sattıkları yüz Vapurda Alman tancı• 19. 30 memleket eaat .,.a11 ve Ajanı ha- berleri 22.SO müzik dana müziii (Pi.) 
binalar, ~lıca i:;i.ilısal merkezlcı·inde Bozdo~an İncir ve pamuk · 450 binlerce çuval üzüm, incir unutulur ... -lerinln L.:~-.-a __.s berlt:ri 19.50 müzik md:yo küme heyeti 23.2.5 - 23.30 yarınki proinun ve bl>IP 
k.urulan tohum ıslah ist.asyonları, da· Nazillı İncir ve pamuk 121"1 Piyasanın terefiüü anma kadar malları- .-.. ........... ._. ••• Koro ;rurt paııoramua 20.15 radyo ga- JUi. 
ırıızlık jstasyonları, haralar dosta d~ Sarayköy İncir ve pamuk 267 m ı.; 'lerinde tutabilmiş ender bir kaç eesinde infUdlı olda 
mana iitiharla gösterebileceğimiz tc:şek- Tepeköy İncir .ve pamuk ve tizüm 400 zengin müstahsiHn, kooperatif ortağına Londra, 28 (A.A) _ Düşman tayya-
killlerdir. Menşei bu topraklarda o]an Söke ~cir ve pamuk 300 nazaran daha yüksek fiatle elden çıka- releri tarafından hasara uğratılan bir 
hayvan nesilleri Anadolu yaylasında ye- Menemen Üzüm ve pamuk 521 rabildik:leri bir kaç yüz veya bir kaç 1n.ıruz vapurunun 640 kişilik yolcu 'Ve 

n.iden türeyor.. Köylüye, bulunduğu Manisa Üzüm ve pamuk 627 bin çuval mal, koopcratü aleyhine bir milreüebatmdan 518 kifl kurtanlmıştır. 
muhite en elverişli ve en verimli tohum- Saruhanlı "O'züm ve pamuk 450 delil olarak ortaya ısüı·ülür. Bunlar arasında asker aileleriyle pek az 
luk, en iyi cinsten olarak saf bir şekil· Çoban İsa Üzüm ve pamuk '78 Fakat fiikranla kaydetmek icap eder nükdarda uker nrdır. 
de temin olunuyor. Buğday istihsaUltı- Turgutlu Üzüm ve pamuk 525 k:i• _artık böyle mantıksız deliller tesirle- Vapur infilAk ııeticemnde ~. 
ıruzın, pamuk istihsalfllunızın, pancar is- Salihli Üzüm ve pamuk "146 ruu çok kaybetmiştir. Çünkü koopera- ~e.ıııııııw-
tih.sal.atımızın günden güne artması bir Alaşehir Üzüm ve pamuk ?39 tif ortağı kAfi bir tecrübe sahibi olmUt- Yeni Tana lco-'--o-
t.esadüf eseri değildir. Bunlar devletin Kınık Ü:z.ilm ve pamuk 319 hır. Mal teslim ettiği vakit kooperatifln •• ..._..,. , 
&uurlu, metodik gayretleriyle köylüye Urla thi.im ve pamuk 320 kendisine ancak bir avans verdiğini bi- ftUDda Sovyetler 
temin ettiği kauınç kaynaklandır. Kemalpaşa Yalııız üzüm 430 liyor .. Hakild fiat., ihracat neticesi alın- Bükreş. 28 (A.A) - Yeni Tuna • 

Vatanın kendi sinesinde kurulan en- Koçarh 'Yalnız pamuk 480 dık:tan sonra dağıtılan ihraç kariy]e, ya- misyonuna dahil Sovyet heyeti iz.alil 
düstri şubeleri de, yine en başta köylü DaJ~ma Yalm.2: pamuk 302 ni fiat farkiyle belli olur. Netice itiba- yakında Bükreşe gelecektir. 
\'e müstahsil halk menfaatine çalışın.ak- Yekön 13979 riyle, kooperatifçi müstab.sµ, ayni za-
tadir. Bunlar, ilk nıadde olarak kullan- Ceman yirmi yedi kooperatif.. Ve manda ihracatçı mevküne geçmekte, BiR TASHiH 
dıkJan'l'ürk mahsullerini değerll'ndir- bunların snyısı gi.inden güne artıyor. aradaki mütavasm.tların kan - kısmı aza- mDR DöRDUNCO iCRA MEMUR-
nı.işler, köylünün foaliyet hududunu ge- Türk Satış kooperntüçiliğinin menşei mı itibariyle - kendisinde kalmaktadır .. LUCUND~ı 
~letmişlerdir ve rnüttaS11 genü•le1mek- olan ve şimdiki ticaret vek.ilin1iz Nazmi Kooperatifin maksatlanndan biri de Belediyeye ipotekli lzmir Akdeni:z ma
tedirlcı. Topçu oğlu ve arkadaşlannın himmetiy- budur. Buna, kooperatiflerin ortaklan halleainde Dolu aokalı: 987 panel 32 

Bu uruumt \:C ce::.aı"(lt verıci mu"ahe- le vücut bulan •Aydın Zirai Satış koo- hesabına topladıkları sennayeleri de pafta. 80 ada 18 numaralı dükkl.nın •
de:-lere rağmen, her şey yapılmı~ "t> bit- peratifleri ittihadı• yalnız yedi koope- ilave etmelidir. Her ortağın teslim et .. b~ına ait ilan 30/ I 0/940 Çareamba tü· 
nüş sayı]aınnz. Asırlarca ihmal t'dilmiş ratiften müteşekkildi. 2834 sayılı kanu- tiği mahsul tutarının yüzde beşi, kendi nü saat 10.30 da yapılacağı göateril
\le çiğııeruniş olan Tüı·k köylüsünün bir na intibak tarihi olan 1937 senesinde bu sem1ayesi olarak, kooperatifte kalmak- mi,ti. MezkOr ıı:ünde devairin blh1 bu
fın içinde lfiyL~ olduğu refah SC\"İYl':tinc yedi incir kooperatüinin yanında sek.iz ta, mecburi bir tasarruf teşkil etmekte- lunması hasebiyle aablın 6/ 11 /9-40 
Ytlkscleıniyeceği şüphesizdi. Omm kal- üzüm kooperatifi kurulmuş, 1938 de clir. On sene ortaklıktan sonra, her or- (.alflUDba günü saat 10.30 dan l 1 re 
kuıması bilhassa kendi çalışma kudreti- bwılara daha üç incir kooperatifi ka- tak tamamen ödenmiş olan sermayesini kadar yap1lmaa1na yü:r:de 75 niabetini 
rıe bağlırur. İstikbai için bizi tamamiyle tılm~ ve bunu takip eden iş yılında da geri alabilir. Yani satış kooperatifleri, bulmadığı takdirde ikinci arttmnanuı 
ta.tmin eden sebep te budur. Çünkü iki ~eni üzüm kooperatifiyle altı pa- o~arım istikbalde borca girmeden, 21 / l 1 /940 Pereembe sünü aaat 10.30 a 
'1\irk köylüsünün calışma kudretı hu- muk kooperatifi tesis edilmiştir. kendi sermayeleri_yle istihsal yapabile- talik. edildiğı tashihan ilin olunur. Dos-
<lutsuzdur. Devlet, sadece bu cc\·beri Bugün bu kooperatiflerin İı.mir birli- cel:<leri devreye hazırlamaktadır. ya numarası .39 /318. (2236) 
Cfünhuriyt•t devrine kadar paslanmış gino ınaJısul taahhütlerinin yektinuna Izmir birliği 1937 senesinde kuruldu-
01an alHkasızlığa hır nihayet vermiştir. dikknl etmek ehcmmiyetlerini anlamak ğuna göre, 1947 senesine varmadan ev- hiitlerine ne kadar ~k sadık olurlarsa, 

o\ı tık Lüliin vnsıtalar ve modern ça- ic:i!l kafidir : vel, kooperatif ortakları senelik istihsal o kadar ('abuk ~enrun·e ı-ahlbi olacaklar-
ı "llla ledodları mevcut veya mümklinl ~ncir taahhüdü 15.000.000 kilo.. masraflarını k~ndi ı<:rmayeleriylc karşı- dır. Cümhuriyet rejiminin Tiirk mils-

. ğuııa göre, Türk köylüsünün refahı Üzüm taahhüdü 14.000.000 kilo.. lıyabileceklerdir. Bu vadeyi yakınlaş- tehsiline verdiği bu terbiye, koopcratif-
:ış bir kşkilat işidir. Kredi teskilfüı Pamuk taahhüdü 12.500.000 kilo.. tırmak ortakların kendi elindedir. Ta.ah- leDıı ın.addi ~ kadar mUhbnılir. 

lnpat eksiltmesi 
1ZMIR iNCi:R VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERA11FLERI 

BtRUölNDEN: 
1 - Birliğimiz tarafından Dara ğeç $eh.iti• caddeıinde klslr bir 

depo in.fa ettirilecektir. Muhamme11 ketif bedeli 19052 lira &I Jm. 
ruf tar. 

2 - Eluiltme kapalı zarf uauli ile S/11/940 Sah silnii aaat 15 
de birliifmizde yapılacaktır. Eksiltmeye ittirak edeceklerin ta& 
lira 94 kunıtluk muvakkat teminat yatırmaları tarttır. 

3 - Fenni e"tTakı görmek iıteyenler her rün gümrük kUfJSıncla 
incir itletme tefliiine mGracaat edebilirler. 

4 - MezkUr ekıiltmeye ittirak edeceklerin li.akal 20.000 Hralık 
ha ite benzer intaat yapbğma dair wı:sika ibraz etmesi lazımdır. 

. 29, 31, 1 4666 (2234) 

(HİLAL) Eczanesi 
Muhterem müşterilerile 

bütün Türk yurttaşlannm 
Cümhuriyet bayramını 

kutlular 
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Osmanlı Bankası 
Sermayesi 10.000.000 Sterlindir. Dünyanın her tarafında 

Şube ve Muhabirleri vardır. 
En ehven feraitle bilümum banka muamelatını görür, vadeli ve vadeaiz mevduatı kabııl eder ve kumbaralı tasarruf sahiplerine 

•enede iki keşide ile ikramiye dağıtır. Son siatem küçük kaaaları çok ucıız ücretle müfterilerinin emrine ômade tutar. 

OSMANLI BANKASI 
lzmirde lttihadı Milli ve UN Y ON Sigortalarının acentesi olup 

harik, hayat, nakliyat ve kaza sigortalarını -yapar. 
~---· "912 az::u:'d.ı:J::&!llD-~!!!ZliUE .-..-.a!9C!ll _ _._ __ _ 

!~~~~~~~~~ ~A~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TURYAG 
Turan Tat Fabrlli.aları 

Çok sayın trıüşterilerinin On 

yedinci Cümhuriyet Bayramını 

saygı ile tebrik eder ve daima 

mesut yıfdönümlcri temenni eder 

• 

Doyçe Oryent Bank 
-----·-----

DRESDNER BANK ŞUBESA 
i Z M 1 R 

MERKEZİ:B ERLİN 
Almanyada 175 şubesi mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçeai 

171,500,000 Rayhsmark 
·Türkiyede şubeleri : . ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda şubeleri : KAHiRE Ve ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder 

... . ""' ..... ,, •.· - ..... ·~ .. ~ .. - -:--
...... '· . M Fil 1 
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lzmir ihracat ve 
ithalat Birlikleri 

Sayın birlikler ·3.zasına 

Cümhuriyet bayramının 

kutlu olıiıasını diler 

............................................ • 
: Oı.JYIER VE 
" $VRBKASI LTD. 

VAPUR ACBMTA.SI 
ATATÜRK (;Al)DES1 Re. biDMa 

TEL.DON: 2443 
Lonclra ve Liverpo! hallan içlıı 

piyasanın ihtiyacını;. Köre vapur .. 
rım11 !lf>ff'r vapaeaklard&r • ........................................... 

• 

. . . ' . . ·:. . . . ·.. . - . _ ....... ·:-..: ,,,ı. ~ ... 

TOrk 
EezaDeposn 

llber J. Danan ıe ıoruo Maraunata ıe 1111,. 

Kabadayı, Yüksel ve 
Kordon rakı fabrikası 
Aziz miişterilerinin Cumhuriyet 

bayramını saygı ile tebrik eder 
-··, ~ .. •• .. _·: ~:~ı:... ' --·· .~?" ... ",,.." .-- •• ~ .· - . •• 

~ 
ZETBEli 

Müskirat Fabrikası 
HASAN Yiğit Fazl• Balkan 

Aziz müşterilerinin Cümhuriyet 
Bayramını tebrik ve saadet diler 

• • ~ • - ; J:. •• • • - • _r. ~ 
·.• . • • . - . --~~ .,,, • . '~ ~ " -'"'l .... ,....... ... ..... 

Gazoz F abrikaaı.. Eırelpafa Cad. 

Muhterem müşterilerinin mutlu 
Cümhuriyet bayramını kutlar 

Omega saatlerı deposu 

Sayın müşterilerinin Cumhuriyet . . 
bayramını kutlar 
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Türkiyede Izmir Şehrı Ko1onyasile 

lzmirde Yalnız S. FE İT ECZACI AŞI eşhur 

Meşhurdur 

olonya Ya ar 

Bayram .. ~~~~.Y..~J~!.~ ... ..!.~ .. }_çiİ( yalnız l (ALT JN D 
yaratan LŞ.: ... ~!::~! .. ~~.~~~~~~j olooya an ••• Şi A 

MLASI)nı 

ECZANESi 

Izmir Esnaf ve 
Ahali Bankası 
Sayın Yurddaşlarına 
Cumhuriyet Bayranıını kutl:ır 

• 

1 

tZMlR stCtLl TtCAH.ET m..nJR,.. 
LUCUNDAN: 

- DUNDEN MABAAT -
Madde 74 - Temettilatı seneviyenin 

hisscdarana hangi tarihlerde ve hangi 
vasıtalarla ve ne ~ckilde tesviye oluna-
cağı meclisi idarenin teklifi ilzerine he
yeti umumiyece kararlaştırılır. !şbu 
esas mukavelename a.hkimına tevfikan 
tevzi edilen tem~l!ü•t istirıfot oluna
maz. 

Madde 75 - Ye~ birinci madde 
mucibince temcltliatı scneviycden müf
rez mebaliğin terakümünden hasıl olan 
tıdi ihtiyat nlı:çası şirketin muhtemel za
rarlarına karşılık olarak hıfz olunur. 
Bu suretle teraküm edecek olan meba-
liğ şirket sermayesinin yüzde Yirmi be
sine müsavi raddeye baliğ oldukta artık 
ihtiyat nkı;a~ı ifrazına devam edilemez.. 
Şu kador kJ bu miktarn bali'l olduktan 
sonra sarfivat icrasUo ihtiyat akçasının 
miktarı te~ezzül edoeek o1t1rsa tekrar 
teınettüatt~n tevkHat icra e-crlecektir. 

Madde 76 - H!S>e seoedntuun ihraç 
kıymetleri kıymeti muayyenesinden zi
yad"' olurs:l fa7.1<1İ ktVfl"\Pt ;htiuAt ;\Yca-

-

• • .. ;.,;.. ~ • • •• - ,, ' t • • 

.::·.::-~.':!' ...•. ~,,. ... . ... _ 

............................................................................................................................. . 
• • • • • • • • • 

Penetti ve Pariente 
Türk PHiliPS Ltd. Şirketi 

Sayın müşterilerine on yedinci 
Cümhuriyet bayramının kutlu ol
n1asını diler, saygtlarınt arzeder 

~-------------- ı•••••••mız-mma•~ sına ilave olunur. i Madde 77 - !i;irketin zarar etmesin-

KAzını Taneı· 
iHRACAT EYi • ATITÜBI CA9. 146 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ Cümhuriyet bayvamını ~ 
~ hararetle tebrik edeır •• ~ • • 
····················································•·4••···~~···· 

den dolayı tenakus eden sermayenin 
ikmaline ihtiyat akçası kM! gel.nedtğl 
halde zararın tamamen telt<fsinc kadar 
hissadarana temettü tevzi olunmaz. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madde 78 - İhtiyat akç'lSı 2993 nu
maralı hankalar kanununun 45 vo 2&. 
ıncı maddf'leri hükümlerine tevfikan ıirket sermayesinin iki sülüsünün zayi 
:\foliye veHl:etinin muva.fakatı allında otm..., veyahut maksadı ıirlı:etin husulü 
devlet d?hill ıstikrn~ tahvı~tLnd .. ~n vey_a veya husulü im!..;!n~nın zevali hi.asedaran 
bu tohv;)lor dereceol'1de farz ı;e.ıren dı- d d" · b - • d"" · d · 

J 
a e ının e,..en &§agıya uşmeBJ, aın· 

~e~ n1enkul kıymct.l"'re )raltrt ~caktır. Ie:in tal~hi, tıirket rn.ık:nvclenamesinde 
llıtl\·at akoas: ~;ı,onısman bedelı olarak b" oeb•bi fc•"h ta · ··ı ·ş • 
:ıyr;ıan m0boli"'n h,\1Ha tııvin olmınn t:rh kk ·k k·'·

1
• dy~~ eab'.ın'. kıoetl onb~n 

1 1 .. 1 • • •• 1· . . :ı a u :J. '}T c ın ,ger ır !l•r c e ır-

1 r
11r ... -. l'r~ '"1 l-·-.,-. J'-'ırıl\lıru lPVetı ıd2rP l · · ı .: ·ıı· h:ıll · d Ü • 

t • 1. el 'l . il - e.~ıne ... ı. Ş11'Xeu:ı ı aa enn e mcc sı 
ı ı ,... ~:ın e Pı :?:r1 ~ ·, h" d ı h · · · · 
1
• f - 1 1... • "h . k l . . • ıc.ıare ı~se :ır r f"Vf:tı umumyesınl ıç-

•· · •• · x. k. 1 . umıt.a ave CL.."ll.eKe mt"c ur ur. -ıın~ 
munas•o ""vt"<-'~?>::İ eott- ıl v,., Cl"f""'t a ı("ti- 1 · "kd h b ı·· 1 1 

:.::r· ':'" .... •.· -. ,./. 

1 

cvr:: .. :ıcu.' J tıv:ıt a. r'f':._,.ı~ı ı y~t; ıc.:.are .. : d t •. • b d ı •· 
1 1.h. t d enn mı an ~r neye "ıı o u:-ea o -m? .n. S? a !yet ar n·. 

llllıııım:- .--••••••••••ı •-••••••••••••" Bir c!M.ı"rei hesabiyenin hasılatı hlı:ıse- sun hia .. edarlan ' dJfea.i i bı.ı içt!ma:ı da
------------· - --------------- 1 ıore temettü tevziine kAfi gelmediiii tak- vet. o_lu~acaldardır .. ı~u içti.m. !arda kırk 
~--•••••••••••••••••••--•a!l••-~ · dirde fevkalade ihtiyat akcasının bu ha- ıe~ızınct maddedc!..ı nı.a?ı ıçtıma v~ ~-

ıu.ıta istimali caizdir. Fevk.alide ihtiyat eerı_yet arantla~~ktır. Yaınız e-mvalı !'r

Hilal kereste fabrikası 
Cümburiyet Ba}ramımızın kutlu 

olmasını temenni eyler 

Telefon: 377 6 

ikba 
Manifatura Mağazası 

Müşterilerinin Cümhuriyet 

bayramını tebrik etmekic 

şeref duyar 

ge Tak ı 
TELEFON: 3270 

Sayın müşterilerinin Cümhuriyet 

ba yromını tebrik eder 

akfjAC-\ tedrjci ıut'ette sermayenin tfaıı ketin toptan fu~~tu _hakkında_ tasfi~e 
;,.in d<\hi istimal olun!lbilir memuranna saJft}uyet ıta91n• mute8adır 
" ~fadde 79 _ Şirketin iıJcizaaı müd- heyeti u'"?"u~iye kara.rlarında S 1 nci 

detirde veyahut vaktinden evvel fesih maddedeki nısabı ckMor.yet aranır. 
ve tosfiyeoindc bilcümle teahhüdab ifa Madde 62 - F .. ih ve infisah iflasın 
olunduktan sonra ihtiyat akçası hiwse- gayri bir sebebe müatenit ise meclisi 
darlara hiSleleri nisbl"!tinde tak.sim olu- dare birer hafta fasıla ile üç defa ilAnat 
nacaktır. yapacaktır. Bu iliinnamcye ,irket dain-

SEKIZINCI FASIL !erinin şirketteki hukukunu nihayet bir 
Sirketin feshi ve tasviyC8İ. ıene zarfında bilmüracaat iabat ebneleri 

Politi R. Limited 

Madde 80 - Meclisi idare her hangi lüzumu dercolunur. Bir sendik müdde-
bir ıcbeple şirketin fesih ve tasfiyei tin mebdei üç-üncü nanın tarihi intişarı
muamcl~tını veyahut devam!nı rnüzake- dır. Şayet meclıi idare bu vazf~ini ifa ~"· 
re t-tmek ÜZt're heyeti umumiyeyi davet etmez veyahut heyeti umumiyenin i,hu 
f"debilir. Bu içtimalarda 5 O nci raadde- esas mukavelenamedeki ,erait daire,inde 

Sayın müşterilerinin büyük 
Cü!lıhuriyet bayramim 

tebrik eder 
Yenı Gün. 1326 ıncı Sokak 

deki nisah ictmn ve ekıeriyet aranır. İçtimaı imkS.nı hasıl olmaz.sa şirketle 
Madde 81 - Müddetin hitamı - ITf. Pi-

Bornova Belediye Riyasetinden : 
1 - Bornova}'& getirilen içme auyunurı daman:ana.larla harice ıt~\okİ ve ev-

lere tevzi i~i iki sene müddetle arttırmaya konulmu~tur. 
2 - Muhammen oenevi bedel 500 liradır. 
3 - Muv:ılı:lı:at teminatı - 3 7 lira 5 O kuruştur. 
4 - lhalcoi 611 l /940 tarihine rastlıyan C'lma günü snat 16 da Bornova be

lediye.sjndl! yapı1acakhr. 
5 - Şeraiti anlama\.:. ist'!yenl~rin Bornova beledive reisliğine müracaatları 

iliin olunur. 26, 29, ·ı, 4 4634 (2216) 

İZMİR VAKIFLAR MVDURLV(;V DEN : 
Mazbut Ali ağa camii vakfından Balaban yokuıunda 3 79 / 3 No. lu evin mül

kiyeti 5 00 liraya Aliye Saydam uhdesinde pey alıma alınmış olduğundan on beş 
gün müddetle müzaredeye konulmuştur. Yevmi ihale 7/1 1 /940 Per~embe günü 
eaat 1 O dadır. Fazla.eına talip olanların vakıflar idareaine müracaat1an ilin 
olunur. 24, 29, 4 4584 (2200) 

BERGAMA V AKIFI..t\R 
Kazası veya köyü 

1 LAN 
ME.MURWcUNDAN: 

Mevkii 

Bert:&ma Bağlar yolu 
c Şeytan lı:ın 

Alacalar Ç<>ltik dere 
c Saraçyeri 

Sağancı _. İncirli 
c Yayla 
c Tokatlı 
c Araplı 

Çr lı.ôy Narlıca arası 
c Marda! 
c Aba pınarı 

Dikili Koeabcylilı. 
Çandarlı Ilıca dere 
Kapu Kaya Kaya dibi 
Samanlık Nizalı 
Sinde] Sinde! köyü civannda 

. Yuk rıda mevkileri g.;.)~terilen mazbut zeytinliklerin 1940 mahsulü ağaç üze· 
nnde 25/10/1940 gününden 8-11-940 ı:ünijne kadar 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. lhale•i 8-11-940 Cuma ünü saat 16 dadır. lsteklil.rin 
yüzd.e yedi buçuk pey akçalariyle o ı;ün v !uflar idaresinde mütqeklı:il ihale 
komısyonuna müracaatları iltuı olunur. 29. 31, 7 4680 (2235) 

İzmir Vilôyeti Daimi en~ümenir:~en : 
T u:.iıtik yollar mınt~a müdürlüğü memurlarını iş başına götürmek ve getir

mek uzere aylıkla bir tak.sinin kira!ar.m " 15 gün müddete pazarlığa konulmu§
tur. 

lıteklilerin 7/1 1 /940 Pe,.,embe günü saat 1 O da vi!Syet daimi encümenine 
ve ıartnameyi görmek isteyenlerin turistik yollar mıntaka müd"irlüğüne müra 
caat eylemeleri. 28, 5 4603 (2230) 

: ~ . : . ·. f; 

Bayramlık Fondan 
lstanbulun en m~.,har fabrikalarının 

~ 

mamulatından bayramlık nefis ve taze 
çikulata, fondan 1Je her türlü şekerle
meler g~lmiştir. 
Sııman iskelesi Büyük Kardiçalı hanı altında ŞARL SİREY mağazası 

No. 8 

. . .:· .... :·.~· . . . t' :· -.r:. .. ... . ·- .. "' ~. . 
....................................................................................... 
• • 

~ Devlet emir Yol/arından j 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Muratlıda Sırtköy T~ ocaklarından ilwır edilmek üzere 8000 metre miklbı 

balast kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhrunmen bedeli 20000 lira ve mu\'llkkat teminatı 1500 liradır. Mü

nakasa 6/11/940 çarşamba günil saat 11 de Sirkecide 9 uncu İşletme bi:nasuıda 
A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün saat ona kadar kanun! veaik, teminat ve tekliflerini ih
tiva edecek olan kapalı zarflaruıı Komisyona vermelci liizımdır. 
Şartnameler para.sız olarak komisyondan verilmektedir. 

23 - 25 - 27 - 29 45« (2180) 

İzmir incir ve Uziim Tarım Satış Kooperatif• 
leri Birlii~inden : 

Muhasebe memuru alınacakbr 
Taşradaki kooperatiflerimizde çalıtbrılmak üzere imtihanla iki 

muhasebe memuru alınacaktır. latiyenlerin imtihan tartlarını öğ
renmek üzere 6. 11. 940 tarihine kadar Birlik muhasebe müdürlü-
ğüne müracaatları. 27, 29 4651 (2227) 

t>DEMİ"' ATATV.RK HEYKELİ VE LİSE KUR• 
CEMİYETİNDEN: 

26/ 10/940 tarihinde yapılan heyeti umumiye toplıı.nt.ıoında elı:ııeriyet hasıl 
olmaılı~mdan içtima 2 Teşrinisani 1940 Cumartesi gününe bırakılmıştır. Ka

tlı azanın belli edilen günde aaat 15 de halkevhıde bulunmalan rica olunur. 
Ruzname: Cemiyetin Taafiycai. 4542 (2231) 



SAHiFE B 
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SİYASI İCMAL i 
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Yunanistan 

----'-
~akineye 
Verilirken 

-·~-

Yunan - ıtalgan harbır~:; Yunan Kral ve Baıveki-
Balkanıarda akisleri linin begannameıeri 

ka ramanca Italyanların he- Belgraddaheye- ,,Yunan milleti, 
hir mücadeleye . defi Florina can, Sofyada derhal silaha 

atılmıştır ve Selanik hayret var sarılınız" 

Istanbulda Bayram 
Dün geceki tenvirat fevkalade muhteşem 

oldu. Yenicami bir nur haline geldi 
Fakat Yunanlılar Bulgaristan i&tllıllil 11e nSarsdmaz imanla nı- lıtanbul, 28 (Yeni Aaır) - Cümhu-x::ktedir. Reıımi dairelerden ve mGesse 

da yanı yarlar IJitarafl•ö•f!• müdafaa hai zafere kadar lıitle riyet bayramı münasebetiyle şehrimiz selerden başka hemen her ev elektrikle; 

----·-
Yazan: Ş.B. 

Ati
.na 

28 
(A.A) _ ilk bü-=:•- azmini te311t edece~.. halinde lta.rlJedeeeğfz» baıtan başa süslenmiştir. Bir çok yerler- fenerle tenvir.:ı.ta iıtirak etmiştir. 

H ft 1 d b . ltaly"nın Yunanista yua B 1 d 28 (A.A) Y··-.. -•~ .. -.... At' 28 (A.A) B ekil Metak de muazzam taklar kurulmuştur. En Y . "' . . . '- .. l l . a. a ar an erı .. - I ) hed fi ld... Ö y e gra • - UU<U.J..L::iWlü.IU ma, - aşv - --'- _ .. ll l d L• l bil ·ıı·k em \.Almının pro1eıdor ere tenvır na karşı hasmane niyetlerinden ve Ar- ta yan e l8JlJ ıgm& g re u- bu sabah saat 6 dan itibaren İtalya Ue b bah ··zı · ·· lemiştir • uzaır. mnna e er e1U ev er e yeşı 1 -

n:.;\'Utlukta hudutları mütemadiyen ge- naniatan - Arnavutluk hududundan harp halinde olduğunu beyan eden Yu- sas_ ~:.amJ:u~ı:~:;: kadar dövil- /er ve .bayraklhanmızab~ezenmiştir. Ge- hedilmı·~si nubrdan flevkalade bir manzara 
n'.şliyen hazırlıklarından bahsedilmekte 160 kilometre kadar mesafede bulu- nanı'stanın Belgrad orta elçisi, İtalyan ktir ce tenvırab mu te§em ır manzara arzet- usu une se ep o muştur. 
idi. Resm1 İtalyan kaynakları ekseriya nan Selinik limanıdır. ültimatomunun kral Jorj ve general M~- şe~tina .. 28 (Husu.fi) - Başvekil ge- ••-•••••-·-·-·-~-·-·-·-···-·-·---·-·-·---·-·-·--·-

bu haberleri tekzip etmekle beraber Çarpıtmalar hakkında haberler taksmı'o+~:. tarafından reddedildiğini söyle- nturer~.1. M·e.taksas şu beyana.tta bulunmuş.- Beyog"' lu caddesı·nde 
ltalyan gazeteleri uydurma vesilelerle --~ Fak ..... ildi'" ·· ltal ,. ...... 

k b iUUlf. at ogren gıne gore • . • _ ... • . b Milleti sf111L- davet ediyorum.. Kabil Yunanistana çatma ta ve ir taarruz ıkl Am v ün alfilı bnla Uınidi es 1iilJ.ö 

hava~ı hazırlama,.a çalışmakta idi1er. yan hücumlanmn esaı ı eti a- azıye 5 cagı : olduğu kadar sıkı ve dürüst bir bitaraf- b d ' 
ıs I k d ... 1 d d "d lenmekte olan BeJgı:adda harp haberletı lı . . ki ttiğim' hald İtal ı k • 

Yunanistan kendi istiklAlini ve toprak vut.u. ag ~n an ~§an gı ~n esas btiyUk he ecan u ıuıdmnı tır. k sıyaseti ta .P e, ız . e, ya çıp a gezen ır a am hlitünlüğünU muhafazadan başka hiç bir geçıdm öteımde F1onnaya mutevec- Y y ş Yunan v milletini hür bir millet olarak • 
emel beslem~ğinden büyük komşusu- cih bulunmaktadır. BULCARİSTANDA HAYRET tanımagı reddederek miııt topraJ?arımı-
na karşı bltaraflıgın" ı muhafaza husu- F1 • SelA ikt 145 kilometre .ı.. 28 A A) y . bir zın bazı lnsımlannı talep etnıiştır. Ben x•~ 

- onna. an en . ~ôıya, ( : .~.- un~ de bu talebin haksız olduğunu ve bu Ul- Jıtanbul, 28 '(Yeni Aıırr - Beyoğ-,Tarlaba§ı caddesinde çmlçıplak olarak 
.sunda vakur bir soğukkanlılıkla elinden mesa.fededır. tiltimatom verildigı haberi Bulgarıstan- timatomun verildiği usuliln ilft.nı harp !unda çok garip bir vak'a olmu§tur, görülmüş ve böyle anadan doğma vazi-
geleh h~~ ~~ yap~y~r~~· ~~d d~- Elen kıtalan bütün hat üzerinde da hayretle karşılanmıştır. Haber kral mahiyetinde olduğunu cevaben bildir- iddiaya tutugan ilci arkadqtan Musta- ~ette yürümeğe başlamı§tır. Fakat Ç9k 
ya~ ~~.:f ~ am~k~Algdz onu~ e - ıiddetli bir mukavemet göstermek- Borisin milli meclisi huzurunda söyli- dim .. Şimdi İtalya ile harp halindeyiz. fa adında biri, a)qam geç vak.it, aokak- ıreçmeden ubıta tarahndan yaıtalanınış· 
~ ~ ıJ ru:.!k t' . ..a~m aı:;;. tedir Hatti teyit olunmıyan bir ha- yeceği nutkun arefesinde gelmiştir. Vatan topraklannı karış ~ müda- lann kalabalık saatinde. Beyoğlunda tır. 
• .az a e ını on .. en A • •• --' t b' 1....a.-d Bu nutukta Bulgaristanın istikli1 ve faa ederek babaJanmızdan bıze kalan ··-·-a-·-·-·-·-·-a-·-e-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-a----·-·-u-·-·-·-·-·· ebnış o~mas~a rağmen bütün hareka- bere go~ Yumınıı ar ır DOl\Ul a bitaraflığı muhafaza azminde olduğu hürriyet ve haklara layık oldu!unu Yu- rrcret/ı· 
tında dUrilstlukten ayrılmamıştır. Fakat on üç kilometre kadar Arnavutluk tek t • d·ı V• 1 aktadır nan milleti ispat edecektir. Yunan mil- u~ memurlara verilecek vaziyet· 
taarruz ruhunun uzun zaman rahat dur- dahiline mrerek harbı dü•man ara- BuJrar • eyıtde bı ~ceAgılmzannharo umnk tin d • le~ derhal siWıa ianlmız.. i.mkAn ı d ğı .. ! e- :ıı" garıstan a ır an e e e e- . . x.-x 
~,aslımla _,,__? matahı nakkukgore ~~ti ziıine götürmü§lerdir. Jalet eder hiç bir alamet yoktur. General Metaksasın 1?eyan~es~ın Ankara 28 (Yeni Asır) - ücretli memurların vaziyetlerini tetkik etmek 
sıuP e 

0

r nuıayet a e.~ r. j I I h hald E · • d ""hk neşrinden sonra kral JorJ da milletme 
ttal kil ··k y anistand ü...c:tak'] ta yan ar er e pırm ag Uzere teşekkUl eden komisyon mesaisini ilerletmektedir. 

ya çu un h anh kmki 1 ı k • tik t" d d ikin• • sımmımnmııııımmıımmıııııımmıımnımın hitaben şu mesajı göndermiştir : Ko~ı~·on tetkikatını, l\cretli vazifeleri ortadan kaldırmak ve ücretle çah-bir devletin şerefi ve ayat a yete- mınta uı ıs ame m e e cı = c Memleketimizin istiklaline taarruz uu;o;r 

llfi imkansız taleplerde bulunmuştur. bit tazyik yapmaktadırlar. §Yunan Başvekilinin°'§ eden İtalyaya karşı harp haline girme- tan memurları tedricen :maaşa geçirmek gaye-;ine doğru tevcih eylemiştir. 
:Adeta onun kendi tstikJalinden feragat ltalyanlann Arnavutlukta 160 § .. • § mizin sebeplerini başvekil size bildir- o t k } L• J Je J" 
ederek ttalynn vesayetine girmesini is- bin kadar askeri olduğu tahmin edil- ~ muhım mülakatları i miştir. Bu son derece milhim Anda emi- r a 0 0 ve JSe ere y 1 
temi~tir. tstiklAl v~ hUrriyet~ n:anasını mektedir. Fakat bunun asgari elli § Atina 28 (A.A) - Başvekil B. Me- S ~ .~ her Yunanlı kadın ve erkek va- meccan"ı olarak alınan talebe 
bilPn millt ve tarihi şereflerı hır elsa- b •. dahT t tmalı . . 1 .. uml b = taks Türki bü ük el . . . = ı.ifesıru sonuna kadar yapacak ve ecda-
neden ~nymnran memleket için bu ka- ını 1 1 u ıçın uz u U· :: y 83

1 
yeil' Y

1 
• . ~ısınık bvule E dmuzın bize bırakmış olduğu hürriyet 

. ..., l maktad = ugos av lng ız e çileruıı a = kl 111 ıki l üdai d ktir bıl talepler karşısında yap1Jacak tek $ey un ır. : ed k !.ri.1§ U tUr :;: ve ha arı cıy yem aa e ece .. 
'\'ardı· O da kuvvetler arasındaki niıı- ;; ere go m ş · = l\:Iillet, sarsılmaz bir imanla nihai zafere 

betsizİik ne olursa 01s1m mukavemeti lk"I dl.ktatO" r 2 Saat 20 11111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111~ kadar tek kitıe halinde barbedecektir .. 
göze almaktı. Filhakika böyle bir bra-

--~-----~·x·x·~~~~~~-~-

Ankara 28 (Hususi) - Orta okul ve liselere leyli ve meccani talebe mWıa· 
bakasının neticeleri anlaşılmıştır. Müsabakaya giren 4460 talebeden 350 talebe 

~ ;~~~~J~:;?:~~;: dakika görüştüler Yunanistana Y ti;;;;:-jt;iy;; :A;;;~t·-;;ı;;:··-·it;t;;~~;:-
duırunu şerefle !.!pat etmiştir. y . '!.: •tı in ailiz yardımı h b k t 

devlet hesabına meccani leyli olarak seçilmiştir. 

ttalyanm tehditlerine, tazyiklerine eDI Ci.l er - ~ ar___!..,. IZIŞ l perverleri dial." • teminat 
boyun eğmemiştir. Bi.lyilk bir devlet için Mussoıı·nı· mug· - - _,.... 
hakiki ve meşru hiç bir sebep mevcut p[~ h t tb • V. " • A • tt•ı d k Jdı? 
olmadan küçUk bir milletin i.stkilfıJine unın emen a l• ı unan!daY rna- JSV8D e J er Dere e 8 
göz koymak kadar ağır bir ~Yolamaz. lakatı bitti kine baslanılacak vut/ui1J.a gı"rd .. ;ler .. _ --·.. --·-1J·- --
MaaJe5ef bu ağır vaziyetlerjn filtursuz- .. /5 BULG"n5rrliNDA iLK DEFA ELEN ... ITALYAN HARBi 
ca tevali ettiği bir devirde yaşıyoruz. Hali hazır meseıeıeri u J.'ıi'l~~ M 

ttalyarun Uç saatlık ültimatomuna sebep lıalılıında tam görüş IN~ILJED_·Eı AJl~AYA KOlifOfSA BiP HENiZ HAVA TEHLiKESiNE KARŞI MONASEBETILE LONDRA 
teşkiı eden hAdiscler tamamen gayri va- l~ ili n. a DJH il u E 1 LER ALINOI BUNU HATIRLAT YOR 
ki olan ~eylerdir. Yunanistan büyük birlilılerı varmış MUUJARED[fl OLDld T DB R 1 •.• 
komşusunu tehdit eden, onun emniyeti- Londra 28 (A.A) - Hitler ve TEMl~AT VERDi n u 11 ID -·- -·-
nt t~hlikeye dilşüren bir varlık olamaz- Mullolini araaındaki mülakat iki ~ 

0 
L<md•.ı 28 (A.A) - Belgrattan gelen Londra 28 (A.A) - Elen - ttalyan 

dı. Bu vesile ile §U noktayı hatırlatmak d kik ·· .. ---.o- haberlere göre Arnavutluk vatanper- ınuhasamatının başlamasiyle ala.kadar 
1'terlz: saat 20 .a a ıür.,nıut~: .. A Londra 28 (A.A) - Yunanistanm .Atina, 28 (AA) - Bu .. noktadn Yu- verlerı ttalyan işgali al~yhinde müca- olarak Londrada şu iki mühim vaka ha-

Ne§redılen reamı tebligın hulasa- yardun talebi İngiliz harp kabinesinde nan kıtalannm İtalyan mudafaasmı ya- delede bulunmak için Arnavutluk dağ- tırlatılmaktadır: İtalyanın Arnavutluğa ayak bastığı d D Führ' b' ka tkikl b " ak 13 kil k d d ·-l!kt "· hl ıı §U ur: uçe ve er ır ç sa- tetkik edilmektedir. Bu te · er ir an rar .. ~me.tre a ar erı~ .. ~ nı..ı: .. larU'.A çıkmışlardır. ltalyanlarla bunlar 1 - 12 Niı:an 1939 tarihinde, B. Mus-
giln Balkanlara doğru bUyUk bir te i- at süren bir görütme yapmıılardır. evvel netic;Ienecektir. • • na,ıutluga ~ırını~ oldı'!l~h'"l b;ld.:r!.mı.?k· -.r<ısmda müsademeler olmuştur. 1ki ta- solininin notasına Elen hükümetini.n ee-
kenin uzandığından ısrarla bahsedenler 1ki memleket arasında her zamanki Yun&nııtana taarruz takdınnde tedir. 1 raftan ölüler ve yaralılar vardır. vahı Romaya tebliğ edilınişti. Bu cevap-
tahminlerinde aldanmamışlardır. -:Li en samimi tekilde cereyan eden yapılacak yardıma a ... it plinda !im.di- Belgracl, 28 (AJı } - K<'>·fo C!'\etrm BULGARtsTANDA ta, faşist hükümetinin Yunanistanın ka-

ttalyanın Yunanlstana taarruzdan gu.ı k d h ld da ltalyaularm aday~ asker ihrr..ç te~~b- 1HT1YAT TEDBİRLERİ ra ve deniz hudutlariyle mülki tamami-
maksadı nedir? görüfmelerde hali hazır meseleleri ye a ar azır 0 ugun~ ?' .. c:onethre- büsleri etraJmda gelen haberfare gore, Sofya 28 (A.A) - Harbın başlangı- yeti hakkında verdiği teminat münase-

Bu çok açıktır. İtalya harbın deva- üzerinde tam bir görü§ birliği mü- cek ıebepler vardır. ~unan .ve İtalyan ~onanması arasında cmdanberi ilk defa olarak Bulgaristan- betiyle, Yunan hüki.imeti namına Du-
mmdan mUteve11it maddt ve manevi ın- ıahede edilmi§tir. Kont Ciano ve b~ dcmz muhareb~ı ol~uş.!W"·. .. da hava tehlikesine karşı ihtiyat t.edbir- çeye hararetle te~ekküı: edilmiştir. 
kmtılar içindedir. Mısıra karşı biı' .sefer Fon Ribbentrop mülikata qtirak et- 1NGtLTERE HER TORLÜ .. ıtal?"an tayyarelerı Atına uzerınde go- leri alınması emredilıni~r. HaL"lc gece- 2 - 17 Nisan 1939 tarihinde B. Çem-
teşebbüsünde muvaffak olduJf.u takdir- YARDIMDA BULUNACAK rulmiişlersc de bomba abnıunışlardır. 1 . ık1 . 1 .. d .. ··ı · b ı k d ;1..,d k' 6 miflerdir. UAVA l\IUJIAREBESİ DE OLDU en l§ arın tamamıy e son uru mesı er ayn avam amaı·asın a aşa.,. a ı 
de lngilterenin bir tlltlm yarası alacağını -·-·-- Londra 28 (A.A) - Roylerin diplo- h için lwmgelen bütün tedbirleri almak- beyanatta bulunmuştu: 
ve harbın kısa kesileceğini Umit etmek- matik muharririnin bu akıam resmi Atina, 28 (A.A) - Korent kana la milkelleftir. Gelecek hafta Bulgarista- cYurumistanın sarih şekilde istiklAll-
tMir. Bunun için de Yunanista.nı tazyik 1 ın· k al n mahfillerden öğrendigıV'ne göre Atinada- üzerindeki meşhur köpriiye varmağa (e- l al d ''b 1 ,_ k . t hd' h' t' 1 h h . b' ,__ ng z r iDi ki t--..:liz elçisi, İngiliz hükümetinlıı şebbüs eden İtalyan tayyal'eleri şiddetli nın 1er tar ın a tecru e er yapııaca nı e ıt ma ıye ınc e er angı ır 1141.-

ederek SelAniğe uzanmak t.stiyen bir ha- üı6• bir ha\·a muharebesine icbar edilmişler- ve kurslar açılacaktır. Muhtemel teh1i-' rekct yapıldığı ve Yunan hükümeti bu-
:rcketle İngiliz deniz kuvvetlerinin mil- Yunan mı·ııeti- Yunanistana İtalyan tecavüzüne karşı dir. ke i~aret1eri kili.sa çanları ve canavar na bfrtün milli kuvvetleriyle mukave-
him bir kısmını Ege ıulanna çekmek yaptığı müdafaada iktidarında bulunan dlidiikleri ile verilecektir, met esasını kabul ettiği takdirde, !ngil-
ve böylece Llbyadaki İtalyan ordusu- bütün yardnnı yapacagvı hakkında ge- Atina, 28 (A.A) - Yunan gazeteleıi- ..A.. y · 'kt•d d hili d b 

• ne göre çok yüksekten uı;an 15 İtalyan 'l..I'" tere unanıstana ı ı arı a n e u-
nun takviyesini kolaylaştırmak niyetin- ne mesaıı neraı M~taltsa.sa temin.at vermesi için R A T hl. "' 1 . lunan bütün müzahereti yapmağa ken-
dedir. talimat almı..+ır. bombardıman tayyaresi Korenti ve kra- ecml e 1g er d d h 1 b h' d kt' 

:i• lın yazlık ikametgahı olan Deseliyi bom- o · isini er a mcc ur ısse ece ır.> 
Bazan evdeki hesapların çarşıya uy- Londrn: 2~ (A.A~ - .tn~iltere Knllı -~-- bardıman etınişlerdir. Fakat Elen avcı Malum olduğu üzere Yunanistan kra-

mama.~ı kabilı'nden Yunan: ...... __ taarruz Yunan mıl1etine apgıdaki hitabede bu- tNGtLİZ TEBLlı-.1 1 'k' · J · d'l d .. K t' edenı· ol ~ ..,, ...... ıa y J be ve hava dafi bataryaları tarafından geri u ı ı ıncı orı L şes o en ın Y o -

kevfiyctinin de bu kilçük millete tah- lunmuıtur: , . . ugos auya J- ptiskürtülmiişlerdfr. KorP.ntte hasar Lon<U:a 28 (A.A) - İngiliz hava ne- mak itibariyle İngiliz kral ailesiyle ak-
n il edeceği hak.sız ı.stırapfara rağmen - Yunanıstanı h~ m~§kül anlannda yoktur. zaretinln tebliği: lngiliz bombardıman rabadır. Elen kralı aynı zamanda İngiliz 
lngiltereye Akdenizde ve Ege denizin- aramak, .. Y.unan .milletme ve .. Yunan taraf kalmak - --• - ttıyyarclcri Almanyada petrol tasfiye- kral "e kraliçesinin _şahsi. doshıdur. 
de vaziyetini bir kat daha t!lah etmek Krah yeııenım Jorıa fUD)an .oylemek Ruzvel~~ JngiJlz haneleriyle petrol tesisatını bombardı-
ve kuvvetlendirmek imkA.nlarını \Tere- aterim: • 0 1 i i .. 'lı b 1 ett• man etmişleı·dir. Altı petrol tasfiyehane- sağ ve salimdir. 
(',.;-,; de tahmin edileblllr. Bu mücadelede bizler si:dnle benbe- nıyetınde eN Ç s.,_":! a U R .1 Jt ! . sine hUcum edilmistir. Bunlardan ikisi ALMAN TEBLiCt · · · · . s· . dl-·-- bizim diY8DUZCbır. evyor.r.. &..0 (A.A) - u.zve .~ne- . B 1 28 (A A) Alın smt teL 

Yunan mılletı vatan muhabbetmı HA- nz. mn .• ..._... .... __ bL• .. ~ harp • . . rikanın Londı·a el"is; Kened: ile "Ori.iş- Haınbuı·gtadır. er in, . - an re u-
hUe~tiren millettir. Kahramanlıkları söz Mu,terek dupnanımma ---,•. ll'llllle Belgrat 28 (A.A) - Salahiyettar aıı- .. t" . ~ "' Vilhelınsha!en ~re Hamburg dokları, !iği Alınan hava kuvvetlerinin bir İngi-
J!Ötlirmez Yunanistan ıeferberllğini ik- edecejiz. Şüphe JOldar ki rniifkiil " yas! mahfillere göre Elen - İtalyan har- muş uı . L:)>.---- muhtelif şebir1cı·de emtia gar1an, Manş- liz vapurunda yangın c;ıkaı·dıklanm, 
1"'::ıl edinceye kadar İtalyan kuvvetlerini alır vaziyetlerle de ~dafa~ F~t bı karşısında Yugoslavya hükümeti ta Hanvers, Flesing, Ostand limanları, Londraya hava taarruzu yapıldığını, İ& 
~·f'r:nde saydırmağa muvaffak oluTSa bunlara ~ı her ~' nihaı zaferm komşulariyle işbirliği yaparak Balkan- Bombadan kırılnuyan 14 tayyar~ meydanı bom~rdıman edil- giliz tnyyarelerinin Almanyaya taarru.z
tehlikenin mühim kısmını atlabnış ola- kudretlen günden ımıe ~ olan larda sulhun kısmen muhafazasına yar- pençere camlal".i mi~tir. larda bulunduklarını, bir çok ölü ve 
caktır. Her halde §Urası. muhakkaktır ~.eat milletlere. tevcih edeceğine tam dıma devam eyliyecektir. Yugo.slavya 1ngilterede cKing> firması, hava Hollanda açıklarınd~ d~ınan gemi ka- yaralı olduğunu bildiriyor .. 
ki küçük Yunan milleti en na müsait bD' nmm ile manı olarak mukabele ede- hUkümeti istikbalde de bitarailığına rl- hombardırnanlo.rına karşı dayanıklı. kı- filelerine hücum edilmlştir. iT AL YAN TEBLlöt: 
ahvalde dahi bUyük dilşmanına bu ta- c~ ayet edileceğini ümit etn:ı~ktedir. nlmaz camlar imaline başlamııtJr. Pen- Tayyarelerimiz Çekoslovakyada Sko- Roma 28 (A.A) - İtalyan tebliği: 
arruzu çok pahalıya mal etmeği bilecek- Hakikat halde bize bu met cezirln le- cerelere geçirilen hu camlar çok kalın, da fabrikalarına çok muvaffakıyetli bir 1taly.an tayyareleri Maltaya hücumla· 
tir. Dost ve kardeş milletin bu dakika- himize tebeddülü anından uzak olmadı- BAŞVEK.ll. ALELACELE DÖNDÜ camların çerçeveleri de demir çubuklu hUcum yapmışlardır. rında İngiliz avcı tayyarelerile şiddetli 
daki büyUk heyecan ve ıstırabını tama- ğımızı, müteanizlcrin kuvvetleri eksil- Belgrat 28 (A.A) - Karadağda bu- betondan yaptlmaktadır. Londra 28 (A.A) - İngiliz tayyarele- bir muharebeye tutuşmuşlardır. 
men anlamaktayız. Biltun sempatimizin meğe ve bizim gittikçe artan kudretimiz lunmakta olan başvekil bu sabah tayya- Tecrübeler 250 kiloluk ağır bir bom• ri isti]~ altındaki limanları, Almanyada- fngiliz hava kuvvetlerinin Binga:ı:iye 
Yunanlılar lehinde olduğunu btıyan vaziyete hakim olmaya haoladağı daki- re ile Belgrada gelerek Prens Pol tara- banın 95 metre yakınına düştüğü halde ki petrol tesisatını bombardıman etmiş- hücumlannda ölenler ve yaralananla-r 
ederken hakkın ve ada1etin galebesinden kada hUkmedebileceğiz. Yaşasın Yuna· fından kabul edi~tir. Müteakiben pencerede tahribat yapamadığını göııter- !erdir. On dUşman tayyaresi tahrip edil- vardır. İngiliz tayyareleri dalıa bazı yeı
:lbattt olan mukaddes mücadelelerinde niatan ve onun devlet adanılan, Yata- başvekil hariciye ve harbiye naZU'la..T'llll mi§tir. lngjlterede artık her türlü insaatta miştlr. İngiliz zayiatı 10 avcı tayyaresi- leri bombardıman ederek hasarat yap-
muvdfak olmalarını temeımt ederiz. am Yunaniatan Kralı. kabul etm.1.§tir. bu türlü pencereler kullanılacaktır. 1 rUr. Bu tayyarelerden altısının pilotları mışlardır. 
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Mecnunun Feryadı ••• ! 
Yazan : VECDİ BİNGÖL 

Leyla sevdasiyle, Mecnun olab 
Çekmedik kalmadı, beladan yana .. 
Hicranla, sitemle bağrım dolalı, 
r.urhete eş oldum, sahradan yana .. 

flr.•m, bu halimden haberi var mı? 
t 'ektiğim çileden kederi var mı? 
I\albindc, aşkımın eseri var mı? 
Ah. varabilseydim LeyJndan yana .. 

ti: Allah için, söyle bana Leyladnn: 
e. O gonce yaprağın açtı mı beruıiz 
r; Vaz ge(Dlcden söz verdiği davadan 

.. 

t Siteme göz yaşı saçtı mı bensiz? 

~ ' ~··························· .. ·····································= 

MEO VE JULYET hediye eden büyük Türk şfürl aFÜZULi'» nin cHıanşüınul ölmez şaheseri. .• 

LEYLA ile MECNUN 
ŞARKISINJ SÖYLİYEN ŞARKISINI SÖYLİYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
$ARKILAR1NI BESTELİYEN 

SADETTiN KAYNAK 
RUBAB $ARK1LARI 

CEVDET SOYDANSE~ 
ŞiİRLER.iNİ YAZAN 

VECDi Bi!ICÖL 
BÜYÜK FASIL HEYETİ: NOBAR TEKYAY - SAİM ÖZSOY - 1\-1.ı\KSUT SAZER ·ŞÜKRÜ 'fUNAR - SALAH 
CANDAN • EDtJ> ERTEN • HASAN DRAMALI - YORGO BACANAPLO - İSMAİL ŞENÇALAR • HASAN TAH· 

SİN PARSADAN - LEYLA ŞULLER - FEYZİ ASLANGiL 
Kud.retiue piyan olnuyan bi.r AŞK - Sonsuz HİCRAN ,.e giirülmemi.ş İHTİŞAM j~incle yaratılan hu şaheserler 

ELHAMRA SiNEMASINJlA cssiı. muvaHakı~'etler 
ŞAHESERİNİ kw.anmaktadır" 

SEANSLAR : Her gün : 1 - 3 - 5.15 - '1.30 - 9.45 te .. Cumartesi ve Pazar ve Cümhuriyet bayrammda 1CU5 te başlar .. 
WifM 



Türkün En Büyük Bayramı JI. EDEll : llSlllUI 
TETKll VE TEllSilRt 

sonu -lf:lllYI IE Başvekilimizin hitabesi 
JIPllll IUllSEnll .x---

Tam on yedi sene evve 
bugün Cümhuriyet 
nasıl ilin edilrıişti? 

" Milli birliğin güvenli ve hür havası 
Müdafaa şefleri Bir Alman ikti- içinde yaııyan biivük Türk 
ve Başvekil ile sat heyeti mos· milletine bü.,,ük bayram hatla olaun,, 

- BASTA.RAFI t 1NCI SAHIFmE - Gençler bu daveti içten ıelen Mr 

konuctu kovaya _aitti mmm 1-tladtiım ilin ederim. angi ile tekraı etmitlerdir. 
'S' ~- Ba ..-imi mü&Mkip ha iaci miifre.. 

· -·- • •-· 2a c.t!.r, - ..ı ·• eviadeld .. .,....._ ~ •• .. • K,.,.,,.ede alllf'lll lfCll'etl Yeni .Japon ieflPI ld- 1ia 17 .ı ;,ıldWimG menMmine '-sin lbideline çelenkler koJntafbii. 
Mfillll ll 1 ••ı - Qall ............ C:iimJlurı... uePUdl, falım ..... Jflfdnaıne ..... B. ır.1eJ11. 12.4S de Ilı.. .' •'fl•· Meml.Utia Genc1i1r al.,....a me~ .- .~ 

pdlı& ...... ,,.,,.,. lflPIJI lla.tlllXI ntlildnl --a er tanlwln ıelea izcilenlea ~··· AtatWn Etnoirafya amz-.adıln _.. 
:::......::::: ..__ .... ,,,. şey oı ...... ,. ... .\f......:t ı-.t.t.. .. oePdl. ....ıilıl ~ " aaatte uı.. •eıda- wllii ~ çel..Jrı. ~El.dl .,..-.....,. -..a ....- W KahiN 2 ~'). .,.......,.,.. fa ~e $ftUa !I (A.A) - alr Almu.... Wa yo•.._ ~ .... 'ti .. anla :••lf!':· 

:recllnc1 yılcl&ıUmG iddk devi · Mustafa Kemal paşanın eliyle ııaz,ın Ecltn: X... Jaltdblıetıaia. ılilllt SM;ıtler .............. dl 1 ' ' e-uaka..-... ,..t Altıııet billln ... el&« lıl9ir z ~"-:~ ilk .. J.• .. ~.,.,. tetekkül HCll" reuıi Tü-tk müdafaa şefleriyle w Mısır devlet relerde bulunmak Uzıen lııloıskoft7a birde &.peki1ia b&JT&DU llÇll nutku eclilmit. mulıt.lf yedenleo hava fitenk-
dtritla ~ dnlı u tQI' ~ kurulu,M muhteli e.,,heJeiıcle adamlariyl• 'görüsmel"r·n.. <1"vrım et- vaeıştır. Gödştilecelt mevzu z Şubat din)., •i•. e.-~ alayma men- leri ~ 
.. flbin ~.[ ıianclro. mtl- zaferler kazarulıyo~u. • 111rkt rl"r. Dlin ak r ' nô tn i- 19• ıarihJi AlaJan. Sovxa ~ a- •PWr- .. bir ...... hqecemlı W.. ~ (h ... ) ~ yapda-

:.~~~~ ==='"A ~s~ ~;; ~==-~h~cl;cu ::;~ -::a.: ~=-=- tallakkukua alt ••~il• ';:: ~ıar:ı:....u azmini ~~ :::,.!'r. ;:ık! 
eylemek mOmküıidilr. 9rlnd we lldnei laönii mahal'ebeler\ m·s ir Moskova 28 ( • .\.A) - SoV)'etler itti- teren ba hitahelerin birincisi fU suretle zalardmı halk akın- huıljnde ~-

Uwnl harbi takip ec1aD lıloadıoa kalmana lanet pavnm (Milli $ef t... KAH!REOE ALARM . hndı yüksek reisi B. Kalenin Japmp. betlı=akta idi: Yanali. man1ir .,.pli •=h• ... 
mmw•bRNle t.tımı-.a1a aeı- ıımtata met t.wl) kmnw•• albMald T8rk Kahire 28 (A.A). - Kahiı;t!e • d~ mn Jelli Jıloekova aefirinl hu lllbU D- cTlrk tariU llir hayat miiclldeleaıi ta- rnwlaahia ...,..._ teuWt .._ 
~...ı, mmale\e6n lııGttka kunulut Gmf.. ........_ zaferiyle neticel•wit, ba alarm lpreti verilmış, fakat bır hac:hse bul etm..ı,tir. Japon bUytlk e1ç1s1 itimat- rilaidir. Tiirk mneti J.fir '" hlldm ol- pro1ram d•lğljnde J'QJ •r: ı it 1 Gece 
diDl A~ada ı~ Kendisini Mi,ak ve dahi ...... dm, triöal _,_.. olmamqtır. .K Mmeeinl ~ermiftir. IDllia ,.... ...... tut hlir. Tiiılt .-eti f~ ala7lan tedip edilerelctit.-~ ... ,... 
te1t'il etmek t.tlyen ı.tlm'bu1 hllkOmetin- leriyle T&rldln maktl taDlni .. ,........ - -...,.. ~ 111 iıa ..---. ..... ...._ ~ na Clmlau4etin ae ,...linci ri•ı.am1 
... aJdıia ordu mQfettişllil Ue, 15 ..... oaa isfildil ve ltlll afakluma........ Yunan - /tal )'an harbı Yanani•tan 'tal,,.,. kla _.,..!C ii.. .... sın. Qiakl toplar •• L ....... btleaoahr. 
,. 1919 da. yal taairbl tcal edildiil Fakat 1Jir mflddet soma Yımenhlar - Ebedi Şef AtadUb ~ ..... ,. ı..- ••' ı ı ......... QhJwrlf• 
IUa. tsianbuldan Samsuna ım..at adi- ilçüncll taarruza bee'•m•p ve aAustoe I ılen bQflaJı talebini redde•ti _. cloiaalduian• ......... tia 'bulili Ebedi Şef Atata41a • -
tardu. 1921 de Sakarya nehri &ılerine geJmq- Cenv hatip Atallık8a .-Pi• emrinde iatiklll m6cacleleaıinde .ı..,.ada-

s.. ır... ya İnlWz hima.Y..a. Ya Ame- lerdi. Bunun Uzerine, BUyUk Millet - BASTARAFI l lnd SAYFADA - BASTAICAFI 1 ieel SAJdıiEDB - hltaWerindea birini.._ M&a.., ~ naa feda edealeria laamwaa tam i;ia 
lika nmnd• laterken. yahut ta mahal- Meclisi reisi Mustafa Kemal. aynim~ L_L-..L- ~ L!.. - hm..- Ebedi Şe&n p ~çok U- bir dakika 'Oıtiram teYaklaafu ppl&ceh-
8 ..... earelerine 1-f vurarak o.m.nk lis ıarafmdan. Ti1rk ordulan başkunum- radyo ajansı ............ ftl-=a Dil" k• "Vederinln laşesine yardmı etmekle nrede tebar&z ettirmiftir: tir. 
dnletlndm Qnlınamak "" ()wnenlı danhlma intihap olmıdu. telınfmda da ltalftn lnla1umm bu ve l~ kam Yunan adaJarmm tn- cZafer benimdir diyebilene manffa- Halk ldi...uleriade ..taklv ..nlmelD
dnletinden ayrılarak keııdllertnl kur- Sakarya muharebesi. fas.lasız 22 gil1l ıabah IMt albda Yanan hududuna giliz askeri istihbar teşkiI&b tarafından U,.et. muvallaf olacaiua diye bqlaya- tedir. Ba~ 6çGadl Çupaaha pma 
tarmak fikrinde ilam Mustafa Kemal ve 22 gece devam ederek 13 eylülde. _..-u-: bilcliiilmel.f~ kullanı1muuıa müsaade etmekle itham nm Ye muvaffak olamncla.> Bu natuk- saat 12.30 da bir alay Saman pazarm-
papnın karan büsbütün başka idL Mustafa Kemalin galebesiyle neticelen- g~ • · edilmlstir. Notada ayrıca şöyle denil- lar cotkan tezalaüratla ~. da. bueketle Cebeci tehitliiiRi ziyueta 
Onun kararlarım kendi lisanmdan din- di ve Büyük Millet Meclisi başkuman- A TlNADA ALARM melttedir: bderia komutam ldb~e plerek Plecektir. Ba illtifali iczi k~ 
il.velim : dana •Gazi• unvanmı ve M8'ir riitbe,. . cttalyan hükUmeti Yunan htıkGmetl- ..,,.dana dolduran oa 'binlen:e pnd Mil- idare edec:elttir. 

•Ba wısQet-......... bir tek karar sini tevcih ettL Atina 28 (A.A) - Atına 1 u~iin ne, tatbik ettiği taarruz siyasetiyle Ar- tt Şef !.met lnönü te•eline ~defa cS.i Y-me Çaqambe aü.ii Anbm ...... 
ftrdL O .. hAldmi,etl ..UU,.,. ..._ harbın ilk tadını tatmıfbr. Saat navut milletine karşı tahriki.er hare- 01:• diye l>aimnağa daYet etmİflİr. munda mnaabakalar yapılacaktır • 
._.... itila ._,.. .-t milstaldl Jeal bir FRANSA VE SOVYETLEBLE 8.40 ta verilen ikinci alarmı mütea· ketlerde bulundu~u ·ve hudaclun A-r- ----------------------~----
Tllrk aleti telk etmek.! .. • h1LCn.AB.. kip ...ı 9 da hava müdafaa batar- navatluk kısmmda daimi ~lıklar DOKTORUN K09Esı ...................... ..,.,elll .. Bu anlık. Fnma ve So~~ valan t._ ___ L_ .. _ -··Ye Toloi ta• çıkarmak hususund•kl ~n.rinJ .................. . 
llftlll lıılr .aw .._. ır ı Is. a. ile muahedeler akdedildi ve muwmr ~- ~ ~ • ,- .....,.._ ~- Yun. 
- wak MMI ._ _.,, .... Jerin bGttln hudntJampmJep ~yare meydanma doira pmeie te- rlllı!Dm ...... lfftiqe .... bir Baran ne~es alamaz•a ... 
._... ıh t•. He W. _.. .. atılmnqp temin edeaık olmı ~ şebbüs eden dif111811 taJYS1elerine ftllhlvet ahnı§tır. :ı- 1 

__ _ 

......_elana ..... ....,.., 1 -:-- ra ""1-n'«b.. ateş etmiflerdir. ........,.., Yw lmnflııia Baraan hayatumda batLca iki iti nr- ,..ı... keodWnedir. ~ ~ '-" 
nm Wr -:a-- ••• beti .a. ı.;- B'OY'OK TAADtJZ VB ZAPBB- • .,. ltalJ- anNy.li heLwı--a dırı biri bize kokutan d~ öteld nalclaanak beıbJ•mp ~ .......,__ 
lilılw ri it ...- ......_ - 1•n ·• Nihayet 28 aimt• ım de Tii.rk ~ A 11NADA NOMAYl$LER ._.,;net olarak 1ta1ya ~ ile nefes almak. lw koku ......,.._. se- içtimai bir ı..ı.ı.tt dem.ltif. 
~ ~ • 1 )e -W &,.bt dusu büyük twruza lMışladı 38 ai\ISto- Gençlik tef1ri1Mı m• ap1an bic ....._ clenma mDı:lıktince Yana- ne tô~ bayle ceçieir. fakat hanmnclan u,.kada lao!"'~me ..beW haya.o 1 1 

!L L. • kadar devmı eden muharebeJer ..,. bir heyecana b ....... '°'mldv.. • m iik bazı noldalann nef• alamayınca)... nm aim'- a•• ·1111ir. Vaba l:Rmmla-:Ce .....,...,.:a&.&&-1~,.·-:-'· tic:eainc!e d~ k~n •Asli ban- da 1ealıürlerlft;'d;;... e111 "ılmdir ~~- .:':t _ _._,..._! ... ___ L_...__ Babuz. tal>iat bu itte pek a.~tlı rmdaa doPu doiru .dee. alanlardan.,._ 
lrt: ~· ~ ,.. lar• civannda ihata edildi ve 30 alua- • • • • _,... ııu&TYcuan ~ danallllUfbr: bunaa. her 1aaagi 1ı:ir _. zdan da ~ hafif bir siirGltU 9'ra· 

...._ .. ~ • • tosta cereyan eden ~ mu- Nümayifçiler ellerinde lnpiı, Tirk, igali J,eLlnnı iatemeje bnr ftll- beplela nefee alamayınca hayatm cle.a- nrln. F.bı b.ana -.lb d.ilir. Çoc:ak-
-Blr la ieiFlt bu bnna tatlAacra.o bareb!si esnumda bu düşnao ltuvvet- YqoalaY Ye Yunan-~ tap- -:..:.. • ._.___ hiildimeti buna Ya- 1111 kahil -.ıw~:_..ıu 'bm he- lamı 'bunmq küçiik. delikleri du olclD-

-.. &aiilllMoeta ~ efn xı- L..J imha esir edildi. ld .!..1!'1- ....,_ ._,.,... unnnq-.mu .Z..-..1 --'-- .--L- -L--..LLI-
....... ' Ne •at«aT • el!• .ııııın ve . . iM-" __.. ama lııildlm,..inin mahaWet etme- mea altaada buhman alma ela nefes al- .,....•a ~ .. ,,......... ...-.--n • 

-.La 1 - WMa.. .. illa ... ~ lllnde katı ııetice)"l almış olu • • _ ltal --~ '==•-=m mak hwaırını vermittir. lnwa 'bunanan- llafif •iiıültidea dola)-ı rmpl IPllll 1Q'11-
·~ •·• -.- • Gai Mustafa Kemal. muzaffer TUrk ~ GlLTEREDEN mnmı ...... yan _." ... _.... d or elerler == k•tı ...._ ..... .,.. ..... dularma İzmir yolunu açmış bulunU)'Ol' ~~~ pp1111iae mfinwne.ttıe bulu...,,. .:d~~~-=-aça.:;.tYaJ'I 'I lnma bmun...da.a nefes alarak 1Q'11-

?• ve tu tarih1 emri veriyo~u : ımuu ..a.., eder. Ancak. biu liizanala pclamm. ok duiu mil k6çlk dili Ye ~ bo-* -OrdalM! Dk hcMlefiniz AkılenWlr:, Londra 28 (A.A) - Yunan hü- Bu ifpDa mnaUbane bir surette ta- .. • • ecek :Lan ha bunm : iaz yelke.ıi huekellıiz kal•nk lta,6k di-
t....... ... Deri!..• kümeli fncilWe hilrıiır.etine ariis memlenmuı için 1-znn gelen em!rleria wıe:= plmeei tGdl ~- .=· linin klldiae yap111r. hanadm siren M-
..- -- m Mweefe ıc..ı VATAN KUllTtJLM1JŞTU ncaat ederek -...t- talep e11n:..:. asbrl m•Jmnlara verilmesini de Yunan ;'9 --L-~ olur 0 _____ , a ~ • n lcüç6k dilin arkmU. seçerek. hic 

....., ...... 9~ ra"""8. milll Artık vatan kurtulmuştu. Carp cep- 7 -.u ,_.. hilktlmetmden talep eder. F«er bu ha- ıara ~ • DUn11Uan poli~en sGriiltü ~ nef• bOndarma al-
t HM k ık --•lllıd .. l)wdu.. hesiniD. auaaffer ltımu:..:mu İsmet paşa Londra. 28 {A.A) - Royteria rebt mubvemetı. brpJapna buna "&hut ~etaqonludan az ~k bbnaut rer. Htdbaki alamdan Mn ..._. kil-
...._ • ~ ... IJıW. mil (Milll Sef ı-.t İaönü) nilo riyasetin- Atina muhabiri bildiriyor: Y6nan llllh kunetlyle mukabele edilecek ft ;lan çocuklann yum da bövle bunm- çilk dil hem aefea alabn. Miataefee ..
fcla :-:--. A~ ~~ yap- deki TUrlt her9tl. müttefik r.•ürabbaslar l-ük~ afman bütün ubrl ııeticesinln mesuliveti Ynnan devletine an hkalı olan ~ulı:laıdn. Kulalı: t.a. rirken titrer. Honalta cllı .......,. ~ 
tala il .- z:reM.. mil- ile Kildliapda mlizakereye ~ ft a.dbirJs ltal .. 1 • L-w- Ü olaıcakbr > tttlıklannın da bır çoia hurunt11t tabla Hele Lanın 'bu.batUn bkalı oı....,.. da 
letiD heik"M tnN& in eW·'l'-a• 8lpo eMoaaro.• ua lntllremım alan nıObm· yan u ..._•omu -..- Yı .;. .mi A&-L-....: orta el- • ileri plit. 8unmu tıkalı ço- oradan el. haft • kliçlk clilia tibe-
.... ·- lla fet61Qnl Pıııt mdl lla mel mtl~ ~tinden sonra. •Lo- aın.da Yanani8tamn ....ım&z vazi. •• - - ·~ • ·ulc dftdlz •IZmt açank nefes afahillr. • %iyadeleth' *Cıta &1ha tlddtılll 
Mml ft bren kuıtencaktır. Vaziyete uuu konferan11 toplanıyordu. Türk mil- yetıni göstermektedir. ... .... fi! "'1 nota • m~tevı~ bır ' e .. de geceleyin uykuda ağzı kapalı o!- ::.: Buna bir de altıdan çakan ..ı,. 
ll9N ..,.,.., • 1Detlaa hak ...,_ ..tDl rahhas heyetine riyaset eden İsmet pa- ~..t.i,.etinde V9UU11JUllU duiunclan nefes almaırı pek güçlefir, kanpnca hondta llC8)"ip Wr w Çl)mws 
;ıı+ .. illUlaıwk lcla '- tllrltl tıenlr ve şa. •Lozan• da emsalsiz siyasi bir zafer yeti intihap olunw-ken. istifa edecek ~ .. ___ .,. Dil' hup ilim t-+'Wwle te- "'nun için o çocuklardan çoğu kamaz buna da sulu hondta derler ... 
............. a.de bir mlDI ~ kazanıyor, Adeta bir cihani husumet. heyete dahil bulunanlar tekrar bıtibap. lildd ettliini cenhen bildirmiftir. ltal1T... Uykuda horlamaya kaili türlU tlbll ttx::i ...... bu davetine Türk istlldll ve heybeti önimde diz ÇÖ- ı•edilecek olursa. bunlarm yine istifa ede- ltal,an Olta elçili ltalyan ukerf Jo- Ağzın nefee alma itine bflfmasından çarrıler taniye ediJir: horultu ub .. 
btu:! A 1ebt == ~ iN küyor, TllrkUn ka.r•tsız ve şartsız hUr- rek yeni Vekiller heyetine dahli olma· talarmm .t.b mt 6 da '-ekita '>ir mahzuru da insan kendisi çıkanr. tüne yabnaktan geliyor derler, boralda-
retle =İstanbul. Anadoluya' tlb1 J:: rlyet ve istiklAli bütün devletlerce tam- malan eusını kabul ettirmişti. ._, lı Mlıiau t.wii _._-:.. ~uru~ hkalı olmadığa halde. aizın 'bu yan kimeeyi yan yabnrlu. Arlcuana eaH 
or ve millet, llustma Kemalin nıyordu.. VEKILLı • ....-. ..,~ ~· • e hıç lca~fmamau li~ ıeldiği halde. bir kupktan lı:ocaman bir düiüm yapaı--

~- ._, __ ____, etrafın- 4 SENEDEN FAZLA SCBEN miLEMı... Atim 28 (A.A) - Atina •JUıaı bumu pekall açılc olan ansanlann bir ço- lar arka.sa üstü •atamum ~=--e. KulaJD. 
- -.--,y~U. MVCADELE • • • .._.____ A:. _._.. . J '"7 

Lakin Mustafa KemaUn böylece üze- k 1919 d Samsunda Vekiller he,yeu ıJu sure"'-: .Liı.118 ıettik- • : -7...... tina ~uı ~ ayru zamanda ağızlaruıdan da hava larma pamuk tJkarlar. borulclamaz di-
l'IDe almakta olduiu vataıı" yasjfeejnj ı.. ~tatilr ~ ~ Tilrkun istikW ten SOllfllo Büyftk Millet Meclisi Azası S1117or Gnbl .. ...... Mat içte ıılarlar. Yemek yerken, söz söylerken. ye. Horultunun ahensine uydurarak lllhk 
taiıbul hikilmetinia OçQDdl Gldu intı- ya . . tasdik gr\ıp grup resmi ve hususi surette top- bapeldl ıı•..ı Meteken 8pret aiızlanndan içqe hava kaçırırlar. çalarlar. uyanun diye... 

E ol.nk yapnem iınlr&nmzdı esuen :d h=tinl ~~ ~ !anarak. yem Vekiller heyetine kendile- ederek ...,, iaı 1allD bir nala Yer- Ağızdan giren havanın bir lt18m1 akci- Hepei bot çıku. Elli ~ pnli borul-
bGldlmetl te1Ap düşa~ keo- en ım Demek -~~: nnce Aza ~e başlemıetı. ....:..:. .. .... ihti ellili . -erlere gitse bile bir mikdan da mideye dayan kümeye aimlan ............ '""" 

prt ~ 1923. te 1mza.:uunqtı. .uu.,yw 28 teşrinievvel 1923 te, parti wııum! --s-• '1? 44 
ft ıs- <;der. Mide bozulduklannm, bilhaaa runun tıbh olmamıdan pliyona mit. 

ıc.w,fa Kemal ile •Gelınemf• ceva- :tatür~ dürt= :ı, ay ve ~ ~ reisi ıufatiyl, parti idare heyeti içtima- teki. Y....met••aca bhili bbul rreğirmelerin bir çoğu böyle hava yut- hasıns hekim bunun çaresini bular. 
l'-nda w edi,yordu. NibQet 8 _ 9 tıma- ~k ..;,..n k~ =e~ . ır ma davet edilerek, parti tarafından tan- ı&Ghnmnfttir. maktan ileri gelir. Bunlar da ~phesiz Burun tıkalı olmayıp ela. doina nefea 
eıua ..-1 sarayla açalaa bir tıe18raf be- ti.. va ey ~ zian edilmiş olan yeni icra vekilleri he- ltalJan nntaandıt talepleri bbul can nkıcı şeylerdir. almunu bilememekten dolayı aimlaa 
• ımıh.aı.-oo., .ama. İltanbul onun YENİ TOBK DEVLB'l'iNtN ADI yeti listesi hakkında reyi alınmak iste- için ftl'ilen iç •ethlr miihlet bu sa- Fakat, burunun tıkalı olup da yahut haYa giriyorsa boraldapn kiımeye nef. 
....... ~ hia.m ftrdi ve km- Büyüt zaferden aonra aonuncu padl- nilen Atatürk. n.yi görmüş ~ listeye bala IUt albda nihayet buldaiuu- burun_ bkala ~lmad~~ yanlsş~~k~~ han- ~m~ı. ~eli: iılporealann öir-
'lüıl de QDi ıec:e, aarap w harbiye M- şah Vahidettin ka ertesi gün Bil- dahil bulunan Rvatm fildrlen ayn ay- dan y ..._._ t&-1-- uamnd nm aırazdan Rll'Dlesuun en buyuk mah- diklen gabi, agzıaı kapalı. tutuak _,almz 
~ memuriyetinden ve aabdik- Millet Mec~'t.ı ve ~ n aorulmasım tavsiye etmişti. Hariciye ~ a ... 7~ • a zuru ~uda lıoruldamakJa meydana çı- bunmla nefm abp •• ....,... O TMil ı... 
ien istifa ettiiiıı1 bildirerek milletin ba- ~ halife tarak Abdülm •t getiril.: vekAletine nam7A!t gösterilen Yusuf Ke- aaal elbden itilıeren Wlfiil hali hup ~: aiazdan nefee alan inean alız ola- horuldamak~. bem de bondd~ 
ima pçd.. ~nne biw.:. hillfet te n:01unmuı- mal ve iktisat veklletlne namzet göste- mevcut bulunmaktadır. bılir, midesi bozulur. Bunlann zaran midesi düzgün gider... C. A. 

DZtmVM VE slv AS tu. ve rilen CeW beylerin bu vazifeleri kabul BUtUn Elen milleti Allahına sıjına-
KONGRPR İ..c-anda ııulh müzakereleri c:eNJllll etmedikleri ve parti idare heyetinin da- rak kralının ve reisi Metaksasm etrafm-
23temmuz1919 da toplanan Erzurum ederken, birinci Büyilk Millet MeclW hi kat1 bir liste yapnnadığı görülmU,.. da sıkı bir kütle halinde ve t m bir vah-

bD&real. •Manda ve himQ. bbul edi- kendi kendisini fe&hetmiş. ym1 intiha- tiL. det içinde toplanarak şerefini, istildili-
Jemi.yec:eliDıe. her tilrlil ecaebl ... liM bat icra olwunuttu. İkinci Büyük Millet •YARIN ctl'Mlluatnr'ıt İLAN ni ve memleketinin tamamiyctini müda-
ve ~odahaılesine kal1& Oımtnh laükil- Mecliai. 13 ajuıdm 923 te Lerzan muabe- EDBCEQtz. faaya azmetmiştir. Etenler lazımgelirse 
~etin.bı ~nbUAU halinde mil1etizı mi1Ue- desini tudik etmq ve yeni Türk devle- AtaUlrk O rece Yemeie llua arJuıdat- ölmeğe, fakat insan gibi ölmeğe kanr 
biden mildafaa ve mukavemet edeceii- tinin idare merlasi Ankara~ oldu- lanaa .. vet etmişler w ,emekte ·Y• vennişlerdir. 
Ge• karar verdikten aoma Mustafa Ke- pu da 13 u.mtevvel 1923 te ilin e&- na dlmburiyeti ilin edeceiiz• elemişler· Atina 28 (A.A) - Anadolu ajaıısanın 
mal. paşayı be~ti tenwfliye. reialijine mitti. yeni Tilrk devletinin adı, Türld- dl.. Dafttlileria ~~ bu fikri tasvip muhabiri bildiriyor: Elen hi.lkUmeti 
~ . . •Kuv_aYI milhyeyi lm.il ve milli ye Büyük Jıllllet Meclisi hükümeti tJa: e ..... Diier misafirlw erkence ıitdk- ttalyan notasını reddetmiştir. Bir Ulti
iradeyı bakim kılmak esu olduiwm• rak devam ediyordu LlkiD bu ad ~eai tea IOllrll; Atatürk ea ,.._ meui Dı! matom mahiyetini haiz olan bu notanın 
ilin eden kongre, mllD :meclisin derhal devleün hilviye&in4 . ifade eyliy~or- bdqa İamet İDönd ile,......_ bhı .. ...,._ mUddeti Uç saatlıktL Bu müddet saat al
lçt!mauu da istiyordu. Mustafa Kemal du. Milll iradeyi nefsinde cemetmiş olan dL. ~ta esasiye b-.uıua bMI bda bittiğinden o saatten fübaren harp 

TAYYARE SiNEMASINDA 
TEL ı 3MI 

BUGÜN 
TÜRKÇE SÔZLÜ 

GUNGA DiN 
Paşa ~ bu husuata .ısrar ediyardu. Bu- böyle oir JaWırilmıeün, milll hakimiyet madclelertni, •Devletia dlmlwriyet ol- hali mevcut demektir. 
~~ Sıvas koagrea takip etti ve niha,-.t esasına mf1stenit halk bükilmeti yanı duiwıa ıöre• tadil .._ miiaveddeS. Yunan orduaanun umumi tefer- MA'l'tNELBR: 11.JO - Z - 4.21 - 7 - l.30 DA.. 
qı:azıbul hWime&i, mebua intilwbatamn ~ olciuju m fiipheP~ S... ~ L..1.:%.! ilin --ı:1-:..:.. y don - PERSEMBE GCN(} : SAADET YUVASI - AH fil:~ KABIN. 

lcrasmat karar verdi. nun ~ aöy)emnesi JAmncb. 29 werinievvel 1923 te. Halle Fırkmıa ....... Se'!!-~~_:_.ı_unantopl---~ ========================: STANBULUN işoAJJ Grubu toplanmıştı. Muhtelif hatipler, DIUI illlllll 11111U1111U11 IQ&--r 
lllustafa Keo.nal paşa da Erzurum me- MECLls'.l'EKt TENKiTLa kuvvetli bir hilkümet kurmak hususun- .... 

busu oldu. Fakat. İ.ıdaııbulda toplanan Bir müddet sonra, 0 zamanlri vekiller da beyanatta bulumnu,'1ar ve bunun Bqvekil icap eden müdafaa tertibatı 
meclisi mebuaana iştirak etmedi. bJr ta- heyeti hakkmde BflyUlt Millet Meclisin- teminine Ata.türkü tevkil etmişlerdi. hakkında genel kurmay başkaniyle 
l'Ullut noktası gibi 88Çtijl Ankaraya gi- de bit' takım tenkitler bq ga.terdi. Hat- Atatürk, meselenin hall1 lçia INr 1Ut· uzun müddet ıörüşmiiştür. 
dip yerleşti.. ti, Meclisi kendi mabat1arma iına1e ic;ln lik mühlet istemişti. Ba bir mt mim- s.bah saat 4.50 de 111" aöaclür-

Bir müddet sonra İstanbul meclisi çaiıean liz)i bir hizipte belirdi. Bu hizip, da icap eden atlan od•n• davet .... mek mecburiyeti ilin eclilmiftir. 
rt1ebuaam basıldı. mebuslardaıı bir im- puttnin bJr ~ mOnhal baha- rek, bir pce evvel hnırlman ...mvecl-
lhl KaJtaya ıötürilldü ve İstanbul 18 nan BOyUk Millet Jl.ec1W JldDcl nlsll- deleri röet~ ve bndlleriyle fikir Hitler • Mu••olini 
llMUi ım .. 7abaııcılarm run ve resmi tine eUi bqveldl Bauf beyin. dahdlye teatisiade bahmm8'1arm. 
ieDli .atma lirdi. vekAJetiDe de Süit bQin meclilÇe biti- Saat 13.S ta tekrar toplanan Parti - BA$TARA.n 1 lNd SAetnltl~ -

llusıafa Kem.el, artık mili blr b8kll- hah& bnr altma alda. ırabanda. Clmlaariyet Ulm h..Jrlnndalri Floransadan bildirdiline göre, B. 11119-
lnel kurmamn :ıanwu. aeJdiline bni ol- Atattlrk. BOyOk nutbnda bu ......_ teklif b1nd olmmaş, mt 18 de 88Jflk solini B. Bitlerin treninden bir çeyrek 
lllutbl. ADbnda bir ll6ıt llftlisl top. terden b.buecle.rbn der ki : Millet MedJsi i(tluıa etmq ve bnaDa evvel tlonnsa lltasyonunda hazır bu
...... bıv vwdi. .ae.. ..U.te W Ye ........ Wr e.Mi encümeni, teşkillta esasiye bDu- l\Ulmuştur. Kont CUmo da. Ahun ha-

11.K llOYOK" Mh.1.ft llBCIJsl h .. ......._ ve ......,... llqetlaln nwula ierua teklif eclilen *8clilita ıtiril- riciye nazırı Fon Ribbentropu selAmla-
Sedla .... bir miklde&te wau ve 23 intbua ............ ilin, ew INr şitp maı..ca.m. hanrluufta .. Ctimlnui- nıak .. ~ trenden ~ mt evvel 

:t-a ~ de Ttldı:fre 1-rak lıliDM takDll .......... infbammhia tta.u ,..U ilin edea ha 7eal kant.111, bir (Ok gelm· r.tki d tatar derhal Vekyo ..,... 
ırlioi ..... apida, meclisba riyue- edilmekte oWulaa buat 1~ mtipledn .y._. Cfbnha,i)'et!• ..a- yına gld~k rilfmelere. başlamıılardll'. 

........ Kemal.,.._,. ..... w 11 ---.. tatMld kiB ........... - lnti• larble •Wenan hitUelerbadım IOlll'll Ftonma, U (A.A) - M111111llnl IS" 
~i..wk bir tcra vekilleri. heyeti de kur- aannc1a bulmatluium bJr fikrin tathW bbal olamnaıtta.. da mttere _...... tUNtte •ı ı ııB be· 

U.. iDllUD ıeWtiiM httknı:ıea«I•.• Bunu müteüip, Ankara mebusu Ata- J'D etmlttfr. bd -.W ııelli • fı 
~~~7Jece, nukiye ctbnhaft7etiaia Atatürk. o IÜO ve ertesi günil; C-- tOrk. TllrkiJ'e cCbnhurı,.ti nWilfne it- 111...-.WC wt111W wt 11.U te 'V..,. 
...__... •tdnuıt ~onla. kQada nezdinde toplanmakta olan v .. tlfU1a -en--. _Q.... .... ıtn. C-. De I'• 
_Bin lıir ~Ye dtqmanlarm muh- kUter he,etlnln lstifasa umam ıelcBll- ftte. etlmhmbetln tllm ..,,._ olda.. Bit.ben~ ........ .._. W 1 
-ııt htıemnJanN raım-. bu yeni TOrk ni 1CSv1emittL Jlecliate '9ni VeldDer ı.. Y..-n ~ -. .. 

BllGVlfDElf .trlJIA8BN 
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Azameıti ve ihtişamlylı8 bmşlan döndüren heyeean ve helecmalarlJle ....... 
daırcluran )'iiitlik taihinin parlmk e&ane.L. 

ze.ott uıuıtkar, tt.000 şimeadiferei ve ı.soe.oot dolara ..ı olOll 
CECll. B. de lflı.IH SOll fAllUBRI 

1 - Atlas Ekspresi 
.................................................... &: ...... 

KD tıd •tJfEllADA IUYE 01.ARA.K 
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SAHiFE 4 YENi ASJR 

lktısadi bünyemize 
ileri bir çelik ve demir sanayii kurduk. Yakında 

senevi 400.000 ton demir cevheri işleyeceğiz 

Halayda iki sahada petrol araştır
malarına başlanmıŞ bulunuyor 

Milli Şefin ~k ~aretleriyle çall§
ınalarını taDilm eden tktısat vekaleti-
1niun ~t lahasında başardığı işler, 
\ıüphe edilemez ki Cümhuriyet hüküme
tinln gµrurla hah.edeceği işler arasında 
yer alır. lktı.Ndt ı.tikl!l mefhumunu biz 
Cümh·uriyet devrinde anlıyabildik. Bu 
'öuyguyu ver~n idarenin on yedi sene 
!çinrleki çalışmalarını ,,öyle bir göz önü
ne ı:etirince göfsümüz gururla kabar
maktadır. 
MalCım olduğu üzere 1ktısat vekaleti

:ıniz milli sanayi işleriyle madencilik iş-
1 ~erini ve iş hayatının tanzimine ait hiz
metleri tanzim eylemek vazife.sini ilze-

'rine almıştır. Yine bu çerçeve dahilinde 
milli sanayii ve madenciliği koruma ba-

1 lkımından gümrük siyasetimizin himaye 
(Saslan, sınai maliyet kontrolü, devlet 
e;anavi ve maden plfuılarının ihzarı lk
tısı:ıt ·vekaletinin tekeffülü altında bulu-
nuyor. 

Sanayi ve maden işlerimizi ianzim et
mek üzere kurulan Sümerb"'"!< ve Eti
ban'rn bir göz atmak faydadan ha1i de
f:ll<lir. 

Gerek SUrnerbankın ve gerek Etiban
km, devlet sanayi ve maden programla
rını tatbik eden birer müessese olarak 
lkendi iç hayatımızda cok ehemmiyetli 
yerleri vardır. Malum olduğu Uzere Sü
merbankın sermayeı:i 100 milyon ve 
Etibankın sermayesi 20 milyon liraya 
tblağ olunmuştur. Takviye edilen bu 
anilesseselerin çalışmalarının tetkiki in
Eana zevk veren hususiyetlerle doludur. 
SüMERBANKA BACLI DEVLET SI
NAt MüESSESELERt F AALtYETt 

Büyiik bir dünyP sarsıntısına Ti.irkiye 
ilk defa olarak rntistakil bir mim iktı
Ndiyat yf).Ili milli nıenfaat1ere göre ku
rulmuş ve ayarlanmış bir milJi sanayi, 
mllli madencilik ve bunun icabı olan di
ller ınillt teşkilatlarla dahil olmakta ve 
binaenaleyh bu sarsıntının bütün sidde
'line ve ihtimallerine rağmen bunları 
korumak, inkişaf ettirmek memlekete
mizln illt defa 'karşılaştığı bir mi11i va
~ife te:ldl eylemektedlr. Bu itibarla tk
tısat veklletl. son cihan buhranının baş
lamasUe beraber faaliyetini fevkalade 
oartlara rağmen aanayi ve ma.denciliği
mizi inkişaf seyrinde devam ettirmek 
tizerinde toplamış ve bundan millete 
ümit ve cesal'M verecek neticeler alın
mıştır. 

Sanayi programlarının tatbik ve ta
hakkukuna devam edilmekte ve devlet 
fabrikaları istihsalitı artmaktadır. Aşa
ğıdaki rakkamlar bu hususta bazı fikir
ler verecek mahiyettedir. 

a) Tebtll endüstrisi: 
Sümerhankm ~~mayi ve Maadin ban

kasından 3 bin iğle devir aldığı Bakır
köy Bez fa brik.ası tevsi edilmiş, 9496 iğ 
ve 280 tezgrolla 1934 Mayısında faaliye
te geçmiştir. Pamuklu piyasasının geniş
lemesi üzerine fabrikanın 18000 iğ' ila
vcsile yeniden tevsüne karar verilmiş
tir. Bu suretle Bakırköy Bez fabrikası 
27496 iğlik bir işletme haline gelecektir. 
BAKIRKÖY BEZ FABRİKASININ 
F AALtYE'f!: 
Seneler lşçi adedi 

Karabiik demir ve çelik fabrikalarımızdan bir görünüş 
1939 2.225 13.427.025 407.455 olan J<;.ara.bük demir ve çelik fabrika- Sümerbankın esas iştiraki olup heyeti 

e) Temeli 1937 Mayısında atılan Ma- larırnızı en başta işaret etmek lazımdır. umumiyesiyle ileri, kudretli ve verimli 
latya Bez ve iplik fabrikası 1.7.1939 ta- Asrımızın kudretini sırtında taşıyan ve endüstri şubemiz olan şeker sanayiimiz 
rihinde işlemeye başlamıştır. Fabrikanın asrımızın dinamizmini temsil eden de- me~uniyet verici şartlar altında çalış-
26.200 iği ve 432 tezgahı vardır. 1940 yı- mir ve çelik sanayiinin artık Türkiye- maktadır. İhtiyacımızın azami hadde te
lının ilk sekiz ayında fabrikanın isçi de bir merkezi doğmuştur. mini için bu sene pancar zeriyatı şimdi-
a~edi 3~4?~. b.ez i~aUi.tı . 3.199.949 . metre Karabük demir ve çelik fabrika- ye kadar olanın en yüksek seviyesine 
pıyasa ıplıgı ımalatı da 460.344 kılodur. l o· •w. D . d w d . vardınlmıştır. Bir taraftan istihsalin 

f) Bursa Merinos yün ipliği fabrib.•:n arı, ıv~ı~ı • . emır agının e~ır arttırılmasına çalışılırken diğer. taraftan 
1938 Şubatında işletmeye açılmıstır. c~v~erle;mı ışlıyerek çalışıyor. Şım- da pancar müstahsili olan köylünün ka-
16.340 iğ ve G.690 büküm iğle mücehhez dı !}imalı Anadolunun evvelce o ka- zancını arttırma cihetine gidilmiştir. 
olan bu fabrikamız memleket yi.inlü en- dar hücra sayılan bir vadisinde ku- Bir taraftan büyük sanayi ve modem 
düstrisinin yün ipliği iht•~·acını karşılı- rulan ve her gün istihsali biraz da- fabrikalar istihsaHitının tevsi ve taıızi-
yacaktır. • ha genifliyen bu metalurji grubu mine gidilirken diğer taraftan da mem-
BURSA MER1NOS F ABRtKASlNTN k . . l . I d . lekctimizde cok ınüst.esna ehemmiyeti 
F A ALt·u·~ı- tam apaaıtesıy e ış eme evresıne 1 1 t .Jhl h' . ink" 
.~ ı .c.ı · d ~ ld b" o an e czga arının ımayesı ve ı-

Seneler !şci adedi lmalat miktan v~ ıgı z~an yı ~ 400 ın ton d~- şafı tedbirleri de büyük mikyasta ele 
(kilo) mır cevherıle 400 bın ton maden lm- alınmıştır. Şimdilik en yeni şekilde 4200 

1938 1.489 547.n91 mürü İ§Iİyecek ve memlekete yılda tezgah, 4200 çıkrık, 670 yün tarağı ve 
1939 1.973 1.392.360 16 milyon lira ile 20 milyon lira ara- 420 çözgü dolabını önümüzdeki aylar 
Tekstil gurubuna dahil olarak kunıl- sında muazzam bir istihsal hacmi içinde yurdun gerekli noktalarına ve 

ması düşiinülmüş olan kendir sanayii ba- v e ekf tercihan köylere dağıtmak için tedbirler 
zı teknik sebepler dolayısile tadil edilmiş er c ır. almış bulunuyoruz. 16 yerde de su dingi 
ve şimdilik ibir kendir ihzar atelycsi ku- vücuda getirilecektir. Büyük sa.nayiin 
rulmasına karar verilmistir. Hazırlıklar küçük tezgahı öldürmesi rn.zımgeldiğine 
tekemmfü etmek üzereclir. değil bilakis daha çok uzun zaman bil-

b) Sellüloz Endüstrisi: hassa Türk kö~·lüsünün vakıtlarını kıy-
a - 1934 Ağustosunda İz.mitte temeli metlendirmek için tezgahlardan büyük 

atılmış olan Birinci kağıt ve karton fab- istifadeler temin olunacağına kaniiz. 
rikası 1936 da işletmeye açılmıstır. Se- Maden programının tatbiki ve .naden 
nede muayyen vasıflarda olmak üzere i.ş1erimizin tanziminde karşılaştığımız 
10.500 ton kağıt ve karton imal erlen müşkHler ikiiham olunarak adeta nor-
fabrikada yeniden ilave edilen munzam mal zamanında beklenebilen neticeleri 
tesisatla imalat miktarı muayyen vasıf- vermekte bulunmuştur. Bu işlerin en 
larda olmak ilzere 12.600 tona çıkarıl- başında tabiatin yurdunıuı:a büyük he-
mıştır. diyesi olan Ereğli kömür havzası gelir. 
B1R1NCl 1ZM1T KACIT F ABR!KASI- Havza vatandaşlarca malfun olduğu gi-
NIN F AAL!YET1: bi son günlerde hükümetimizin karariy-
Seneler lşçi adedi lmalat miktarı :ie tamamen devletltştirilmiş ve bu su-

(kilo) reUe Havzanın teknik istisman meselesi 
1936 394 2.'lı91.320 şimdi müsbet bir yola girmiştir. tstih-
1937 559 9.654.986 salat mütemadiyen artmaktaclır. 
1938 646 8.946.792 Netekiın aşağıdaki rakkamlar gerek 
1939 838 8.434.588 havza istihsalatının gerek keza ehem-
b - Birinci kağıt ve karton fabrikası- miyetli bir mevzu olan linyit istihsalatı-

run işletmeye açıldığı gün !zmitte ikinci nın artışı hakkında bir fikir vermekte· 
kağıt ve karton fabrikasının temeli atıl- lktısat vekilimi:: B. Hfrsnii Çalcır dir. 

29 İLK TESRDI SALI 1940 ' 

bir bakış 
Münakalat işlerimiz 

TiJrlıiye Cümhuriyet devrinde münakale 
va•ıtalarını hem 

hem de çoğaltıp 
millileftirmiı 
asrileftirmİftir 

Hedef:Münakale vasıtalannıhalk 
menfaatine g~re organize etmek 

~--~~---------x•x~--------------~ 

MUterakki bir cemiyetin bariz vasıf- rette artmıştır. Bugün demiryollaru~ 
Iarındaiı bttisi de içtimai ve iktısadi mü- her bakımdan en ileri garp memleketle ... 
nasebetlerindeki k~safet, sürat ve inti- riyle boy ölçti.şecek bir haldedir. 
zamıdı.r. Cümhuriyet hükümetiı;niz bu Limanlanmız.a gelince : Demiryolları.. 
gayeyi en kıSa bir zamanda en kestirme ınızm tabii bitiş noktalan olan limanlar 
yoldan tahakkuk ettirmek için münaka- üzerinde esaslı bir lSlahat programı ba
lat siyasetine zamanında müstesna bir zırlanmıştır : Çabukluk, ucuzluk, emni
ehemmiyet vermiştir. Demiryol .şebeke- yet gibi başlıca üç gayesi olan bu prog-' 
miz on yedi sene gibi pek kısa bir müd- ramın ilk tatbi!t yılı, cüınhuriyetin on 
det zarfında ana ist!kamet hatlarile esas altıncı Ye 17 inci senesi olmuş, sürat ve 
ticaret limanlarımıza bağlanmış, sahille- emniyet bakımından tedbirler alınmı§t 
rimizde muntazam posta .seferleri hükü- bazı fiatler tenzil edilmiştir. Yeni kU 
met eline almmış, posta ve telgraf şebe- rulan te~ekküle, liman hizmetleri ile be
kemiz vatanın en uzak noktalarına ka- raber fenerlerin, tahlisiyenin, sahilleri
dar teşmil edilmiş, garp memleketlerin- ıruzdeki bir çok iskelelerin de idare işi 
de bile ancak son ı-enelerde iktısadi bir ile beraber hunların tanzim ve ıslahı va
faaliyet sistemine girmeğe başlamış olan zifcsi verilmiştir. Bu sene, Marmaranın 
ha\•a seferleri başlıca ~ehirlerin arasın- en hareketli bkeleleri yeni baştan ve 
da tesis edilmiş ve nihayet milli ve esaslı cihazlarla insa edilmiştir. Fenerle
beynelmilel mübadelenin teneffüs nok- re yeni lambalar ilave edilmiştir. 
taları olan büyük limanlarımızdaki biz- Posta, lelgı·af ve telefon işlerimizin 
metlerin metodik bir surette ·asını te- bUtün vatand.ı~1arı memnun ve iftiha
min zımnında icap eden teşkilat meyda- ra sevkeden faaliyeti, bu sene yeni in-
na getirilmiştir. kişaflar kaydetmiş1~. 

Hülasa memlekette fikir, insan ve eş- Yeniden bir çok vilayetlerimiz arasın. 
ya münakalatına taallCık: eden vasıta, da telefon görüşmeleri temin edilmiştir.~ 
hizmet ve teşekkilllcrimizin asrımızın Bir çok şehirlerimizde yeni binalar ya~ 
icaplarına ve pıeınleketin hakiki inkişaf tırılmaktadır. 
ihtiyaçlanna uygun bir tarzda kurulma- Bugün Hopadan iskenderwıa kadaı 
sı ve işletilmesi temin edilmiştir. uzanan sahillerimizde ve dört deniz üze~ 

Münakalat vekaletinin gayesi, halkın rinde münakale i~lerini muvaffakıyetle 
bütün ihtiyaç ve menfaatleriyle yakın- başaran ticaret filomuz on yedinci yıl· 
dan alfiltalı bulunan bu geniş ve müte- da bir çok yeni vasıtalarla kuvvetlen
nevvi faaliyet mevzularının pürüzsüz miştir. 
bir Ahenk ve tam. bir randımanla işle- Devlet hava yoHarına gelince : Yedi 
mesini temin eylemektir. 

Bu büyük milli faaliyet sahasının ya
nında ayrıca Türk nakliyeciliğine pek 
ümitli faaliyet ve istismar imkfuıları 
açılmış bulunmaktadır. 

Malum olduğu fü.ere memleketimiz 
beynelmilel ticaret yolları üzerinde müs
tesna ve hfikim bir vaziyette bulunmak
tadır. Filhakika beynelmilel büyük ka
ra ve deniz yolları memleketimiz toprak 
ve sularından geçmektedir. 

$ark ve cenubu ~ki Avrupa ıneınle
ketlerinin mühim l'ir losım ticareti ile 
garbı Avrupanın Suriye, Filistin, Mısır, 
Irak, hatt! Hindistan ile olan münase
betlerinde en kısa yol Türkiye istika
metidlı-. Bu vaziyetten azami derecede 
istifade etmek ve rakip memleketlerin 
beynelmilel ticnret menfaatlerini kendi 
üzerlerine çekmek için sarfettikleri gay
retleri mütenazır bir faaliyetle karşılıya
rak coğrafi vaziyetin temin ettiği iktı
sadi imtiyazları kıymetinden düşürme- Cii.mhuriyet devrinde vatamm,:. ıın~ı<:ı; 
mek icap eder. ba§a demir ağlarla öriilmii~tiir 

Bu mevzuda ticarete gösterilecek ko-
laylıklar, nakil, tahmil, tahliye ve mu- senelik bir hayata maille olan hava yoı.~ 
hafaza hizmetlerine müteallik vesait, lanmız için son yıl, bir başarı •senesi ~l~ 
tesisat. ve teşkilatta temin ?lun~~k t~- muştur. Evvelce yalnız Ankara ile Isi 
kemınüllerle bu me:nfaatlerm mutenası- tanbul arasına inhisaı· eden hava hattı 
ben artacağı $ilphesizdir. Ankara _ Adana; Ankaı·a _ İzmir v~ * 'İstanbul _ İzmir hatları da ilave edilere~ 

Münakalat vekaletinin bugün gen.iş ıgenişlemiş bulunmaktadır. Ankara il~ 
iş çerçivesi içinde yer almış olan büyük t:)amsun arasında da bir hava hattı tesiJ 
müesseseler, devlet demiryolları, devlet ~i kararlaşmıştır. Bir çok yeni hatların; 
denizyolları, liınanlar, posta, telgraf ve açılması üzerinde de etütler yapılmakı 
telefon, devlet hava yolları, su mahsul- tadıı·. Bu yerlerde ana ve emniyet; mey• 
leri ve avcılık i.şleri ve bu işlerle alakalı danlannın yerleri tesbit edilmiştir. Kıs .. 
olan diğer faaliyetler. ~nen inşaata da başlanmıştıı-. 

Demiryolumuz, Erzuruma vararak Dünyanın en nefis su mahsullerini vo 

1936 
1937 
1938 
1939 

734 
724 

1.030 
1.173 

lmalat miktarı 
(metre) 

5.376.568 
5.696.480 

6.443.466 
8.133.775 

mıştır. Aynı hacim ve kapasitede olan Tuvenen 
bu fabrika tamamlandıktan sonra kağıt Yıllar 1stihsalat Türkiye 

518.880 
582.654 
648.711 
761.783 
832.830 
816.757 
827.086 
862.492 
816.618 
842.702 
843.862 
960.162 
963.159 
967.781 

1MRARAT 
Ecnebi 

85.540 
118.865 
120.975 
148.593 

yeni bir meı·hale :rnfeı·ini kazanmıştır... balıklarını yetiştiren memleketimizde bu 
Yekun Bugün cümhuriyet hudutları içinde ce- tşleri tanzı miçin Münakalat vekaletine 

nup demiryollariyle Balye - Maden hat- bağlı olarak kurulan su mahsulleri vr}. 
~·~~~ tı şebekelerinden ba~ka şirket hat- avcılığı müdürlüğü, bu servetlerden1 

b) Program mucibince 1934 May1S1n
da temeli atılmış olan Kayseri Bez fab
rikası 1935 Eylülünde işletmeye açıl
mıştır. 1.024 tezgah ve 32.520 i~le kaput 
bezi, dimi gibi Çe§itler üzerine çalışmak
tadır. 
KAYSERİ BEZ FABRİKASININ 
FAALİYETİ: 
Scneleı; lşçi adedi 1rnal!it miktarı 

Bez piyasa ipliği 
(metre) (kilo) 

193fı 2.896 18.353.576 37.746 
1937 2.301 20.224.947 103.045 
1938 2.475 19.238.555 674.085 
1939 2.631 20.469.627 506 671 

c) Programın iiçüncü pamuklu fabri
kası olan Ereğli Bez fabrika. .. ı 1937 Ni
c-anında işletmeye açılmıştır. 18.400 iğ 
ve 310 tez~fıha malik olan bu fabrikanın 
7 000 iğ ilavesile tevsiine karar verilmi~
tir. 
ERECLl F ABR1KASININ F AALtYE
Tt: 

endüstrimiz.in imal kabiliyeti 24.000 to- 1923 597.499 
nu bularak memleket ihtiyacının tama- 1924 994.020 
mma yakın bir kısmını karşılıyacaktır. 1925 957.625 
Bu fabrikanın inşaatı ve makine monta- 1926 1.216.008 
jı ikmal edilmiştir. Su, buhar ve elek- 1927 1.323.833 
trik tesislerinin ikmali için çalışılmakta- 1928 l..250.639 
dır. 1929 1.421.008 

c - KAğıt ve karton sanayinin ham 1930 1.595.359 
maddesi olan sellilloz istihsali için ikinci 1931 1.57.4.091 
kağıt fabrikasiyle birlikte hm.itte temeli 1932 1.593.579 
atılmış olan bu fabrika senede 17.500 1933 l.852.107 
ton sellüloz imal edecektir. Bu fabrika- 1934 2.288.269 
nın inşaatı ve makine montajı ikmal 1935 2.340.491 
edilmiştir. Su, buhar ve elektrik tesis- 1936 2.298.649 
lerinin ilonali için çalışılmaktadır. 1937 2.306.869 

c) Kimya endüstrisi: 1938 2.588.957 
a - 1 Şubat 1938 de tecrübe Jşletme- 1939 2.696.397 

sine açılmış olan Gemlik Sunğipek fab- LlNY1T 1ST1HSALATI 
rikası memleketin bu sahadaki ihtiyacı

1.177.868 
1.249.246 

1.521.413413 

65.023 
101.261 
157.979 
275.360 
299.259 
335.553 
479.360 
692.266 
749.960 
570.868 
327.123 
355.849 
202.115 

· tı kalmamıştır. Devlet demiryollarının faydalanılması ve modern esaslara göre 
769.686 . işletmekte olduğu hatların uzunluğu 7 işletilmesi için bir program hazırlamış,1 

910.376 bin kilometreyi bulmuştur. Demiryolla- ilk kı.~ımlarını tatbike başlamıştır. 
897.853 rımızın ticaret, ekonomi, turizm gibi Kara, deniz ve hava yolları arasında 
918.018 belli başlı memleket davalarına müsait tarife münasebetlerini tanzim ve bun~ 
985.065 inkişaf imkAnları veren işletme politi- lan halk ve memleket menfaatlerine 

1.137.852 kası, bu sene de memlekete mühim fay- göre organize etmek için Ahenkli bir ta-1 

1.115.877 da1ar temin e~ir. Varidat mühim su- rife politikası takip edilmektedir. 1 
1.178.255 
1.323.222 
1.652.428 
1.713.119 
1.538.649 
1.504.991 
1.605.095 
1.723 528 
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Havalanlnızın Bekçileri 

yer alan Linyitlerden gittikçe istihsa-
Ton lat artmaktadır. Etibankın elinde bulu-

nı karşılıyacak kapasitededir. 
GEMLtK SUNCtPEK FABR1KASININ 
FAALİYETİ: 
Seneler !şçi adedi 

1936 Soma, Kızılbuk (Değirmisağ 42.598 nan büyük bir kısım Linyitlerimizden 
1937 Soma 36.672 1938 senesinde 145.706, 1939 senesinde 
1938 Soma, Değinnisaz, Tavşanlı 76.034 160. 763 ton istihsal edilmiştir. Bu mikta-

tmalat miktarı 1939 Soma, > > 91.968 rın 1940 ve daha ileri senelerde müte-
(kilo) Diğer maden faaliyetlerimiz de tama- madiyen tezayüt e<leceğine hiç şüphe 

1938 401 134.249 men memnuniyet verici bir şekilde in- yoktur. 1938 senesinde ihraç edilen 
1939 342 243 398 k~af etmektedir. muhtelif madenlerimizin getirdiği döviz 

Seneler İşçi adedi İmalat miktarı Diğer kimya sanayi linitelerimiz olan KROM: miktarı ceman 9 milyon liradan fazla 
Bez Piyasa ipliği 17.mit klor ve Sutkostik, Kaı:abük Sil- 1939 senesinde ecnebi memleketlere· olup 1939 senesinde bu miktar bir mil-
(metre) (kilo) er ]fosfat ve Asid Sülfürik fabrikaları, ihraç edilen 19Z.842 ton krom cevheri ~on lira tezayüt etmiştir. 

1937 1.000 638.746 216.699 Kaolin fabrikası inşa edilmekte, Sivas memlekete 4.5 milyon liradan fazla dö- PETROL: 
1938 1 239 2.454.414 376.444 cimento fabrikası kurulmakta ve bir viz getirmiştir. Krom cevherlerimizin Memlekette petrol aramalarınm me-
1939 1.760 2.898.844 416.572 ;eçine fabrikasının esası tetkik olun- satış Etibank elinde toplanıyor. Satış sut neticeleri elde edilmektedir. Beşiri 

d) 28.23<i iğ ve 768 tez~ahla mücı>h1" -" ı:. makta, Şamot (Ateş tuğlası) fabrikası Iiatlerinde istikrar temin edilmiştir. .kazasının Ramaııdağı nıevkiindE! 1060 
olan Nazilli Basma fabrikası Birinciteş- insa hazırlıklarına devam edilmektedir. BAKIR: metrede bulunan ehemmiyetli miktarda 
rin Hl37 ele, işletmeye açılmıştır. Sümerbank müesseselerinin yukarıda 1938 yılında piyasaya bakır ihracatı mayi petrol senelerdenberi devam eden 
NAZİLLİ BASMA F ABR1KASININ gösterilen istihsal inkişafı bilhassa 1940 1965 ton iken 1939 yılında Ergani bakı- sistemli araştırmaların geçen sene bu lnönü kampından dönen Tiirk hava kurunıu hava gedikli hazırlama 
FAALtYETt: yılı içinde çok büyük hız alınış ve bu nnm da iştirakiyle 6.330 tona baliğ ol- sahada yurdumuza ilk ve beşaretli hedi- talebesi Ank-0rada Atatiirk anıdına me1"asimle çelenk koyduktan 

y1wası 

sonra 

Seneler İşçi adedi İmalat ınik1arı hızla devam etmekte bulunmuştur. muştur. 1940 se~esinde bu miktar 10 yesidir. Diğer petrol aramalarına ve bu 

1937 
1938 

1.400 
1.S68: 

Basma Piyasa ipli~i KARABUK FABR1KASI bin tona çıkmış bulunacaktır. meyanda Hatay'da ilri sahada petrol bu- :ıımgelen tedbirler mütemadiyen alın-
(Dl@tre) (kilo) Bu arada iktısadi kalelerimiz arum- LtNYtT: lmımasına çalışı~ktadır. maktadır. Bundan ha§ka epiy zaman-

117.064 4.077 da yer alan ve 1939 EylUliinde oakları Memleket imiz.in kömUr ihtiyacmı İf hayatında ~i olarak vame alan danberi tamimine çalışılan işçi haya-
8.267.564 145.397 yanauk demir istilısali ı,ine 1iriJ1n1f k8l'fılamak Uu.re taf kamil.rüıı yanında >'urttaalarm Atlık ve emniyeti için 1A- tuun iı b zalan, ınesl&ı hastahklar ve 

analık hallerine kar§ı maddi cepl1eden 
de teminatı sağlıyacak olan işçi sigorta· 
larına ait kanun projesi Millet meclisi· 
ne sevkolunhm.~tur. 


