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Yaşasın 
Cümhuriyet 

---*' __ _ 
Bayramlarımızın bay
ramı, rürlılüğün tci 
lıendlsl olan 
Cümlluriyetimiz •• 

En büyük bayramımızın se\•İnci bu
ıün yine bütiin Türk yürekJerindeıı, 
coşkun bir deniL gibi kabarıp taşıyor .. 
Ciimhuriyetin on dokuzuncu yıldönü
mü ... Onun birinci günündeki heyecanı 
bugün de, fakat bugün belki daha içli 
n daha olgun olarak duyuyoruz.. Çün
kü o ıün yalnız ümit olan, bugün ha· 
yatın çetin imtihanından geçmiş bir 
ıerçek olmuştur ve her gün daha ziya
de gerçelmektedir. Cilmhuriyet o ölüm
•iiz rejimdir ki bize her şyi • bilerek ve 
ölçerek • adamış ve bütün adaklanm 
·inanarak ve CÜ\'enerek. yaratmıştır. 

İlk günün heyecanını yaşamış olanla
nmız bu on dokuzuncu yıldönümünün 
uadeti içinde : •Ne çabuk!· diyorlar .. 
liünler ve yallar ne çabuk geçiyor! 
Cümburiyetin bilyük korucusu Atatür
kün çelik bakışlan hali gözlerimizde 
lfıldıyor, gür ve okşayıcı sesi kulakla
hlmzda c;mlıyor. Yalnız o aramızda de
lil!.. Fakat, aramızdan eksik tc değil •. 
Ylae ~un ruhiyle yaşıyor, bize ema
net ettiği htiyflk eserin bütünlüğünde 
hep onu buluyoıın. t&aönü sevgisi Ata-
tftık ................. dbnhmiywt ina-
nma ...._ hlr enslnBk 'ftl'iyor. 

Cümhuriyet ~hık çağından çık
mış, dinç bir delikaıilı olmuştur. Onun 
yaşıtlan olan ('Oeuklan yine o deme!s 
olan vatanı konmıak için süngü takın· 
mışlarda. Bunlar, yannı dününden da
im daha iyi olan bu rejimden başkası· 
nı tanunadılar ve bunun haklı ıunın1-
nu geniş omuzlarında taşıyorlar. 

Cilmhurlytle birlikte büyüyen bu 
çocWdar yurdumuzu dilnyanın ileri ve 
1aşa1UDM1 en iyi yurdu yapacak olan 
C'ihnhariyet nesli, Atatürk nesli, İnönü 
nesli.tirler. Yürelderimizin y~yle he
pimiz bu nesilden değil mJyiz? 

On dokuz )'il &ıce Ciimhuriyet. bir 
çoklanmmn hlki içlerinde hasretini 
~eri halde adını ve anlamını be
miz blhnedilderi bir •Rejimdi•. Fakat 
bugün ve çoktan beri artık bir rejim 
'defı1dir. Ondan cok daha engin, ondan 
çok daha kudretli, ondan çok daha 
oltinısüz bir eeydir : Türklüğün tA ken
dl-ıidir. Tilrk1Uğiln güneşli varlığından 
mahrum bir dünya nasıl dü'ilinülemez
~. Cümhuriyetin yaratıcı ışığından ay· 
rı bir Tnrk1Uk te öylece hatıra gele
mez. TilrkJük Cümhuriyet]e o kadar 
bynaşmış, daha dofnmı cümhuriyette 
c kadar kendini bulmuştur ki cumhu
riyet mi bo Türklü~, yoksa bu Tfirk
lük mü Ciimhuriyeti yaratmıstır, ayırt 
edilemez. Bu iki yilksek varlık, birbi
rinden ayrılmaz tek bir varlık olmuş
tur. 

Bunun içindir ki cümhuriyet bayra
mında biitiin bayramlanmızın bayramı
nı yapıyonız. Geriye haklı bir iftihnr
Ja ve ileriye yerinde bir güvenle balo
yon1z. Türk tarihinin en başanh yap· 
raklannı doldurmuş olan bu on dokuz 
yıl o lavan('ın da, bu (iivenin de kay
nağıdır. 

Ciimhurlyetten önce ne idik? İçeride 
padişahlann ve onlara her isteklerini 
kapitülasyon ferman1ariyle imzalatmış 
ynbancılann esiri, dışanda bütün bir 
düşmanlık diinyasının doymak bilmi
yen hırslarının hedefi •. Yalnız bu ka
dar da değil: 

Onlann ve bunlann bizi kurtulun
maz bir zından gibi içine hapsettikleri 
görgtisiizliii!ün n bilgisizliğin, taassu
bun ''e geriliğin de esiri idi. Ruhlara 
kuvvet ve cesaret \•erecek Tann inaru-

(Sonu Sahife 2. Sütnn 6 da) 
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* Büyük 
Bayramımız 
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Sulh 11e sUlıtin içinde 
fıalplerfmfz emniyet " 
itimat ile doldura, 
zlra-

29;10;923 pce yanımdan aonra 
top .esleriyle uyanıp yataklumdan fır
layanlar birbirlerine aordular: 

- Ncı olmut? 
Top ıealerinin arlraaı plmeden fO ce

vap seldi: 
- CümhuriJet ilan edildi. Dnleti

(Sonu Sahife %, Sütun 1 de) 
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EKMEK KARARI 

* •• gun son-
ra ekmek 
"28,, kuruş 

-*-
BütçelePden maaş alan-
.,.._ elımelı IJagünlıü 
fiyatlardan uerilecelı 
Ankara, 28 (A.A) - Ticaret vekilli-

ği tarafından Toprak mahsulleri ofisi 
\.'mum mildUrlOğüne gönderilen bir 
emirde Ankara, İstanbul ve İzmir şe
birleri halkının ekmeklik un ihtiyacının 

(Sonu Sahife Z. Sütun 2 de) . ·-
Başvekil dün bayramı açarken 

-·-·- -·- - • 1 1 
Mısır Harbi 
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INGILIZLER 

Radyoda mft.hlm Alman - Sovyet harbi 

bir nutuk söyledi "Stalingrad,, hB-
"onumüzdeki yılın çetin zor- J" d 1 

* 
Gediği ge•. 
nişletmeğe 
çalışıyorlar 

luklarını da yeneceğiz ••• " a ayanı yor. -*
Mllluerln darama gti~-

((Arlıamıza IJalıacalı olu rsalı göğsümüzün ııa· 
bardığını duyarızı> • Ge nçlllı Anlıarada IJüyülı 

Bazı yerlePde ilerlemelerine rağmen Stalln· leşmelıte o~ağa anla.p-
gradda Rus 11aziyetl iyi görülmlyor.. lıyor ue görülmemiş 

Moskova, 28 (A.A) - Sovyet tebliği: Tuapsenln şimal doğusunda Rus1arm şiddette halla malla• 
• tezaltüraff a IJulundu... 

C?eceleyin kıtalarımız Stallngrad çevre- harekfih faaliyetle devam etmektedir. f'ebelePI oluyor • 
Ankara, 28 (AA) - Baıvekil B. 

Şükrü Saraçoğlu bugün (dün) saat 13 
te Türkiye ve Ankara radyolariyle ya
yılan aşağıdaki nutkiyle cümhuriyetin 
on dokuzuncu yıldönümü bayramım aç· 
mıılardır: 

c - Arkadaılar, bir az sonra iki 

Türkün en büyük bayramını tıeciz 
bfr nutukla açan b~küimiz 

B. S4"açoğLu 

cümhuriyet yılını el ele göreceğiz. Çün· sı:ıde ve Tuapsenin şimal doğusunda ALMANLAR PüSKüRTOLDO Londra, 28 (A.A) _ Mıaır meydan 
kü cümhuriyetin on dokuzuncu yılı yir- d.uşrnan]a dövilşmilşlerdir. Başka ke- Moskova, 28 (A.A) _ Sovyet tebli- muharebesi lngiliz gazetelerini dikk ti-
minci yılına yerini bırakmağa hazırlanı- sımlerde hiç bir değişiklik yoktur. ğine ektir: ni en çok çeken hadi dir a·~·· a 
yor bulunduğumuz yerden arkamıza ba- Stalingradda Rusların sayıca üstün DilşmP.n Stalingradm işçi ve fabrika teler evvelki günlerd: görln u u~~azc;,: 
kacak olursak büyük tarhiimize hediye A.lman kuvvetlerinin hücumlarını plls- mahallelerine şiddetli hücumlarına de- k&rlıktan aynlmıyarak azimsae;: as ıydt 
edilmiş pek büyük varlıklar görürüz. kilrttüleri bildiriliyor. Stalingradın şi- vam etmiş, fakat püskürtillmüştür, güç bir vazife kar ısında ~d ~~u-
Ve göğsümüzün kabudığını duyarız. mal batısında Almanlar geçenlerde gir- BiR RUS MUVAFFAKIYET! §. .. 

Önümüze ve ileriye bakarsak yenilecek diğimiz bir köyü geriye almağa beyhu- Stalingradın şimal batısındaki çar-- (Sonu Sahıre 4. Sutım 2 de) 
zorluklar, aşılacak tepeler, önlenecek de çalışmışlardır. pı§malarda .ı4 uçak tahrip edilmiş, 23 ., •• ln~:i'.":i:i 
tehditler görür, yüreklerimizin ve irade- --------------- müstahkem mevki hücumla alınmı~. 
lerimizin bilenmeğe başladığım duyarız. ~...er;.-~~~~'-'~ Almanlar bir kesimde üst üste 20 de-
Çünkü milletimizin hamuru daha zi- ~J'"~..r.o"'~~ fa hücuma geçmişler, hepsinde de pü.&- rt;Jk~~.J 
yade çetin zorluklarla boğuşmak için ~OH DA.,.IKA kürtülmüşlerdir. 
yoğrulmuştur. Yenmek için hiç bir feda· _. A KAFKASY ADA 
karlıktan kaçınmaz. Yapmağa hazır ol- • • • • • • • • • • • • Tuapsede Almanlann açmak istedik-
duğumuz fedakarlıklarla önümüzdeki leri gedik te düpıan püıtkürtülmüı ve 
yılın çetin zorluklannı yenerek buna da Mısırda büyük tank bir miktar esir alınmıştır. 
cümhuriyet damgasını vuracağız. INCIZLERE CöRE 

Arlı:adaılar, Türk milleti her fedakar- muharebos·ı var Vf.ı. Moskova, 28 (A.A) - Royterln lıu 
lığa hazırdır. Atatürk yaşıyor ve lnönü- '- ausi muhabiri bildiriyor: 
ye candan bağlıyız. Vaktiyle padiph]aT h •• • ) d • Stalingradın ,imalinde 12 aaat .tiren 
Türktyesini canlı olarak tanıyan hiç en UZ Det 1 Ce en ID e 1 bir muharebede Almanlar püskürtülmü, 
bir devlet yoktu. Cümhuriyet Türkiye· Londra, 28 (A.A) _ Royterin sek!- ve Ruslar bazı yerlerde mukabil taarruz 
sinin canlılığını ise tanımıyan tek bir zinci ordu nezdlndeki muhabiri B. Ralf lar yapmı~tır. Bununla beraber Stalin
millet, ne de tek insan vardır. Bunu R 1 gradda durum ehemmiyetini muhafaza o ey yazıyor: 
söyledikten sonra cümhuriyet bayramını M etmektedir. SovyetleT t 5 ..:ındenberi 

ihver kuvvetleriyle kıtalarımız ara- & ... açıyorum. Gününüz aydın, neıeniz CC>f" d mevzilerini muhafaza etmi"'.ler ve 4000 
.!ln a çetin muharebeler devam ediyor .. kun olsun. Alman ve f talyan öldürnıüt1ler, 160 
BüyUk tank muharebesi henilz netice- "' 

ANKARADA CENÇLJK lenmem!ştir. Bir .-nk kesimlerde tah- tank tahrip etmişlerdir. Dün bir tepenin 
TEZAHORLERl "- ele geçirilmesi üzerine Ruslar mevzileri-
Ankara. 28 (A.A) - Bugün (dün) kimli yerler za".>tedilmiştir. Arada he- ni 150 metre kadar ileriye götürrnüıler-

izciler zefer abidesi önünde heye- nUz temizlenecek mayn tarlaları var- dir. 
canlı tezahürlerde bulunmuılardır. Çok dır. Kuvvetlerimiz aldıktan yerleri ge- ALMAN TEBLtôt 
kesif bir halk cütleainin tezahürleri r.işletmekte ve kıtalanmızın nüfuz kud- Berlin, 28 (A.A) - Alman ordulan 
arasında Uluı meydanına varmadan ev· reti de tedrici surette artmaktadır. ba kumandanlığımn tebliği : 
vel izciler aaat 11, l 5 te Saman pazann• Alınan kıtalan Novorosiskbı dottı ce· 

(Sonu Sahife Z, Sltla l tle) (Sonu Sabile Z, Sütun 2 ele) 

Vaziyeti yuçle§lnckte olan mı.sırdakı 
Mihver ordulan bqku.nıandanı 

maTe§al Roınmel 
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ZIRHlt KUVVETLER ARASWO Ki H P P E '\ S O 1 ET L1 
lNGtLtZ TEBLtöt 
Kahire, 28 (A.A) - Orta şark tebli

li : 
28/27 ilk teşrin gecesi kıta]arımtZ 

tekrar ilerlemişlerdir. Zırhlı kuvvetler 
b1111aşnıaları şimdiye kadar olanlardan 
daA<a ='iddetlidir. Muharebeler hala de· 
vam ediyor. 

Bava faaliyetleri ne gündüz ve ne de 
geoeo azalmamıştır. Avcılarımız bir Yün
keıe 88 düşürmüşlerdir. Hava kuvvet
lerlaiz harp sahasile cephe gerilerini 
ve Kusa Matruhu muvaffakiyetle bon'-

BÜYÜK BAYRAMIMIZ 

bard ıma n etnıı:;lerdir. 
HAVALARDA KA Y1PLAR 
Londra, 28 (A.A l - Royter Ajan.-,.

nm sekiz"nci ordu n zd"ndeki munabı~, 
bildiriyor : 

Hava muharebelerinde 13 du~'llan 
uçağı düşi.ıı ül,,., i tür. hır tanesi de uca":
savarlar taraf nJan tahrip edilmi~liı-. 

Dün 18 m1h\.·e1 uçağı tahrip edilm~. 
bir o kadarı da ha.c;arn ugratılmı~tır. 

Maltaya yapılan hücumlar ha,,aı ver
mem· -tir. Bütiin bu ha!'eketler le G 
uçajımız kayıptır. 

(Baştarab l ınci 5\ahifcde) ( Bn tııraf· 1 mci "atıif<'d<') 

nüır; Türkiye cümhuriyeti devleti oldu. / nubunda gi.in:eree süren çetin ımıhar•·· 
28/29/10/923 ı;t'cesi Ebedi Şef b<>lerdPn sonra hu bölgeye hakim oları 

Atatürk ile Milli Şef İnönünü~ baş başa 1 bl.r s,ra tep leri işgal ctmistir. Tuapc: 
Ver9'ek hazırladıkları kanun projesi er- bö'g ı;inoe d garda vüt'ude g tirilmiş 
tesi gün Büyük Millet Meclisinde kabul ve bir sıra müstah',;:em kücük mevziler 
edibnİ! ve gece yarısından sonra mem-ı le tahkim c 1 m·~ bir düc:man mevz· 
(elletin her tarafında yüz bir para top ı grubu Sovyet kıta1arının inatla m;ida. 
alııılarak cümhuriyetin ilanı yapılmıştı. faa •na ra•1m n hiicum ıle z.ıptedılmi, * tir. Düşmanın bütün kar5ı hücumlar· 

l§te bugün; Atanın (fazilet) diye va- p""skiirtülmtlc: ve düc:man ağır kayıpla 
ııllandırarak gençliğe emanet ettni ı-a uğratılmı~tır. Ayni kesimde Alın;:p 
dimlnuiyete kavuştuğumuzun 19 zuncu hava kuvvetleri düşman mevzilerine V" 

,..ıas.ümünün bayramını yapıyoruz. Tuapc;e şchr"ne hücum etmiştir. eoo~ 
Ba büyük bayranu içten gelen sevinç tonluk bir ticaret gemisi bomba ile ha

ve n~e ile birbirimize kutlularken kalp- sara uğratılını~tır. 
&enı.a Ebedi Şefin manevi huzurunda Terekin batısında salı giinü kıtalar1-
eğiliyor ve sonsuz minnet ve ,ükran mızın hücumları iyi neticeler yermi~ VP 

Clwyplann1 bir kere daha terennüme ve- bazı düşman teşkillerinn kuşatılmasın; 
sile ltuluyor. tE:min etmistir. 

STALlNGRADDA 
* Atatürk ihtilalin.in kazandırdığı cüm-

~et devrin.in içinde el ele vererek; 
birbirini tamamlıyarak sıralanmış inkı
llıplarla Türk milleti bugün dünyanın en 
medeni milletleri arumda layık ve müs
tat.lı bulunduğu mevkii bulmuştur. 

Asırlarca başına birer kara beli gibi 
.....ılat olmuı padişahtan ana vatanın
dıım lrovan Türk milleti mide ve cep düş 
kliıUi cahil yobazları da mahkemelerinin 
ve mekteplerinin kapısından fırJatmağı 
ihmal etmemif, Arap ve Acem kelime
lerinden dilini temizHyerek biiyük ma
arif n adliye inkalabmı yapJ111'hr. 

19 sene gibi kısa bir zamana sığdınl· 
IDall ancak «hariku kelimesiyle ifade 
ed9ebilec:ek bu ba§8J'Jlann azameti önün 
de .. hdar övünsek azdar. 

* Dinya ydacı ve eritici harp kasırga-
... albnda param parça olurken bir çok 
milletler açllk ve 1efalet içinde tükenip 
gllerken biz sulh ve sükun içinde çoluğu
...m., çocuiumuzla, nete ve saadetle 
bayram rapıyoruz. Ne mutlu bizlere .• 

* . Bu bayramı yaparken de sulhun bı-
dm için muhakkak devam edeceğine 
inanarak bot oturuyor değiliz. Türkiye 
c&nhuriyetinin banisi Atatürk içimizde; 
Atatürk ihtilalinin ve cümhuriyet dev
ri.ia batandan nihayetine kadar emsal-
112 kiyaset, dirayet ve fazilet eserleri 
V8'IDİf olan Milli Şef başımızda; çelik 
Tiirk ordusu da sinirlerimizdedir. 

Büyük Ataımm emaneti olan cümhu
riyetİ her türlü zorluklara ve teblı'keler 
içi.de muhafazaya and etmiı olan Tiirk 
mı11eti bagün Milli Şefinin etrafmda son
._ hir itimat ve sevgi ile tek bir kalp 
lıalinde toplanmJJbr. 

!WJa n sükun içinde bir çok bayram
lar temenni ederken kalplerimiz emıü
yet ve itnnat ile doludur zira: 

Tiirk ordusu ayakta ve tetiktedir. 

MVRAT ÇINAR -----·----BAŞVEKiL DON BAYRAMI 
ACqRKEN 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

da toplanmışlardır. izciler arasından se
~n bir grup gençlik adına Atatürk 
enıdma bir çelenk koymuş ve Ebedi Şe
fin mukaddes huzurunda tazim ile eğil
miıtir. Bu tazim vakfesinden sonra izci
ler yürüyüşe geçerek küçük ve büyük 
Anafartalar caddelerinden Ulus meyda
nına gelmişler ve Atatürk anıdı önünde 
yer ahnışlardır. Tam saat 13 te verilen 
bir işaretle genc;lik ihtiram vaziyeti al· 
m1' ve bu anda başvekil Şükrü Saraç
oğlu radyoda Türk milletine nutkunu 
söylemiştir. 

Radyo ile yayılan istiklal marşını hep 

Stalingradda Almanlar ekmek fabri
kasının doğusundaki bölgeye hücum 
ederek Volga kıyılarına varmışlar ve bıı 
suretle mühim Sovyet kuvvetleri tara
fından müdafaa edilen mahalleyi ele ge
çirmi~lerdir. 
Alınan hava kuvvetleri bu kara har~

ketlerini muvaffakiyetle desteklemi~ . 
şehrin cenubunda Alman piyade kıtala
r diisınan kuvvl'tlcrirıın ınüteadd:t .şa
sırtma hücumlarını kanlı muharebeler
den sonra püskürtmüştür. 

HAVA HÜCUMLARI 
Alman hava hücumları düşmnna Ha

zer denizinde ve demir yollan üzerint3° 
büyük kayıplar verdirmi~tir. 11 yük 
treni tahrip edilmİ,'itir. Topyekun 3000 
tonluk 3 ticaret gemisi batırılmış bir ti
caret gemisile bir petrol gemisi ve 2 
avizo yakılmış veya hasara uğratılmı~
tır. 

ALMANLARA CöRE 
Ber1in, 28 (A.A) - Alınan kıtalan 

N'ovorogiskin do~u cenubunda 2 7 ilk 
teşrinde düşman elinde bulunan hakim 
tepeleri hücum zapt etmi~Jerdir. Bunlar 
bundan sonraki harekittın seyri üzerinde 
amil olacak bir vaziyeti haizdir. Kafkas-
yadaki Alman kıtalan dıığlık bölgeler
de Ru~ mevzileri etrafındaki cepheyi te
mizlemi~ ve 166 dü~man mevziini işgal 
etmişlerdir. 

EKMEK MES .. LESI 
(Baştarah 1 ınci Sahifede) 

ikinci teşrinin 15 inden itibaren ofisçe 
t~min edileceği bi1dir!lmistir. Bu şe
hirlerde ekmek yine ko.rt ile tevzi eôı
lecek ve 600 gramı 28 kurusa satılacak
tır. Evvelce ilan edilen talimatnamenin 
~ümulü içine giren memur, mü..-.tahdem, 
nıi.itekait, dul ve yetim maası alanlarla 
bunların beslemeğe me<'bur Plchıkları 
kimselere ekmek yine kart ile, faka~ 
eski fiyat üzerinden verilecektir. ·-----·----Bornovada yeni 
Be!edi]le adiresi.. 
Bornovada yen: belediye dairesinin 

tı:mel atma merasimi yarın scıat 15 te 
~ apılacaktır. 

birlikte söy1iyen izciler anıta muhteşem 
bir çelenk koymuşlardır. Bir izci. söyle
diği bir nutukla gençliğin Milli Sefe ve 
cümhuriyetine karşı !larsı1maz bağlılığı
na tercüman olmuştur. 

Bundan sonra yolları dolduran halkın 
sevgi tezahiirll"ri arasında izciler yerleri
r.c rlönmfüılerdir. 

Bu tören yapılırken izci grupları ta
rafından ordu evi önünde Atatürk anı
tına ve emniyet abidesine de birer çe
lenk konmustur. 

- ' Bueiin Tavvare Sinenıasında 
Cümhuıiyet Bay camı Şerefine ... 

YJ"".rJ"JJ'"J.:'~J"~~~~.l"'.J'"J"J"..J:4!:1'".#"J"J"J"J"/..l"'J.r.#"J"J"J"~J"J"J:;C 
40 yıldanbcri TÜRK SİNEMACILIK aleminde 2'Öriilmemiş bir hadise 
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1 baş adı şe y 

Kahraman ordumuz bu sabah Cüm
huriyet me}>danında geçit yapacak 

D:"n olduğu g~bi bııgiin de bir çolı hatipler söz söyliyeceJı, ge
cele,·in fener a!ayları yapılacalıtır ... 

İzmir halkı, büyük bayramın \.,ansör ve Salhane arasında, işçi esnaf okuyacak, bunu mekteplilerin nutuk ve 
İçindedir. Dün öğleyin başlayan ırlikleri de Bahribaba - hükümet kona• menzumeleri takip edecektir. 
bııyram miinasebetiyle ~ehrimiz baştan -,ı ve cümlıuriyet me}'danı arasında ayrı 
ba~a 8Üslennıiş. her tarafta evler, tica- ayrı fener nlayları tertip edeceklerdir. AT ATORKON ANNES1NiN 

ME.ZARlNDA rethaneler, diikk~nlar, kahvehaneler, 
re•nıl ve hususi daireler, bankalar ve 
n"kıl vasıtaları bayraklarımızla Ye ye-

·1 • ı lArle süslenmiştir. 
Dün orecı- "ehrimiz "e binalar fevka

lade zamanlara mehsu<ı bir şekilde elek
•rikle tenvir ed;lmi t'r. 

HiT AI3f.i ER 
Cümhuriyet bayrıımı müna$ebetiyle 

rlün kültürpark yayın merkez::ıden ci..im
huriyet mevı:u1u konferanslar verilmiş 
ve halkımız sehirdeki hoparlörlerin ön-
1°rinde topla narıık bu konusmaları ala
ka ile dinlem" tir. B. Rahmi Balaban ve 
nıuallim ih n Cetin Alııntuğ tarafların
dan yapılan konU'•malardan sonra şehri
mizin muhtrlif yerlerinde, E.şrefpaşa, iki 
·eşmelik, Kı"'la meydanı, Bagmahane. 
Tepecik, Yeni Sipahi pazarı civarı ile 
t>.lsancakta avukat Murat Çınar. Mual
'im Gaffaı Güneri. muallim Fikri inal
öz, Şinası Hevi, Ayşe Akıncı ve Gevser 
Acarlar da hitabeler İrat etmislerdir. 

Bugün de E~refpaşada saat 16 da 
muallim Murtaza CözKanbak, Alsan
cakta Fikri lnalöz. Sipahi pazarında Ha
di Akyol, Tepecikte Gaffar Cüneri. iki 
"t"Şmelikte irfan Hazar, Kışlada Bn. il
"ar Kınıbin. Basmahanede avukat Hu
lugi Felek. Esrefpaşada saat 19 da mu
-ı llim Sait Odyak ve Kültürpark yayın
merkezinden de saat 1 3 te Mithat Ok
'3ancak. saat 18 te Şakir Candoğon, sa
at 20 de Adnan Bilget cümhuriyet hak-
1<mda söz söyliyeceklerdir. 

KABUL RESMİ 
Bu sabah saat 9-9 .45 arasında vila

yette bir ltabu1 resmi tertip edilecektir. 
Kabul resmine mebuslar, askeri erkan, 
adliye. maliye, dahiliye, maarif. nafia, 
ziraat, münakalat. ticaet, sıhhat, ~ümrült 
ve inhisrlar vekaleti mümessilleri, dai
reler amirleri, vilayet ve belediye mec
lis azası, parti idare heyeti, halle evi er
kanı cemivetler mümessilleri iştirak ede 
ceklerdir. 

Saat 10-10,20 arasında da konsolos-
1ar kabul edilecektir. 

GEÇiT REMt 
Bugün saat 10.45 te cümhuriyet mey

dıınında büyiik bir ~eçit reıımi yapılacak 
tır. Ordumu:r.u alkışlamak fırsatını ara
yan halkımız kahramanlerimizin geçidi
ni rloya doya seyredecektir. 

Cümhuriyet tribünler ve halle için de 
<'ynca yerler hazırlanmıstı. Saat l O. 15 
te cemiyetler ve resmi geç.ide iştirak 

edecekler hazırlanan programa ilişik 
krokidf" gös terilen yerlerini alacaklar
dır. 

Saat 1O,30 da vali, yanında kuman
dan ve parti rei!li bulunduğu halde resmi 
"'er,ide iııtirak edecek olanlan teftiş ede
rt!k bayramlaşacaktır. Bunu kahTaman 
ordumuzun geçit esmi takim edecektir. 

YOROYOS SIRASl ŞöYLEDtR: 
a) Ordu, b) istiklal ve inkılap için 

<:anlarını ve uzuvlarını vermiş olan kah· 
ramanları temsil etmek üzere her rütbe
den csubay ve n~ malul ve ihtiyar ga-
7.İlerle şehit anaları. 

* KARŞIY.\KADI\ 

Dün abam Karşıyaka halkevinde İs· 
tiklal piye i temsil edilmiştir. Bugün sa
~t 15 tı> parti, halkevi mensuplariyle 
mektepliler Knr;ııyo.ka halkevinde top· 
lanncnklnrdır. 1°tiklal marı;iyle törene 
ha~lanacuk. hnlkevi reisi Asım Kültür 
bır hitabe irat edecektir. Sonra şair Av· 
ni Ozan kendi rr.anzum bir parça-;ını 

Şehrim
0

zin 

Daha sonra halkevinden Atatürkün 
annesinin mezarına gidilecek ve b1r çe
lenk bırakılacak, bir öğretmen tarafın
dan bir hitabe irat edilecektir. 

Gece saat 2 1 de Karşıyakada zengin 
bir fener alayı yapılacaktır. Sıtkı Şükrü 

ve Ziya Somar taraflarından halle kürsi
lerinde cümhuriyet hakkında konuşma
lar yapılacaktır. 

ihtiyaçları 

E mek, kömür ve 
şeker işl~ri 

"lımir" in bu~day 
hükümet temin 

ihtiyacını 
edecek 

Va•im!~in beyanatı ve a Jdığımız hususi habePler 
Ankaradan gelen valimiz B. Sabri 

Öney dün bir muharririmizi kabul ede
ı-ek şu beyanatta bulunmuştur : 

c - Vilayetimize ait işler üzerinde te
maslar yapmak üzere on gün evvel An
karaya gittiğimi biliyorsunuz. Hükümet 
merkezimizde villyetimiz.i ilgilendiren 
çeş:tli işler hakkında ait olduğu veka
letlerle temaslarda bulundum. Gereken 
emir ve direktifleri aldım. 

Başta iaşe işleri olduğu halde vilayeti
mizi ilgilendiren bir çok önemli işler 
hakkında müsbet neticeler alarak ve 
yardımlar temin ederek dönmüş bulu-
nuyorum .. • 

* EKMEK !Şt 
Haber aldığımıza göre İzmirin ekmek 

mevzuu memnuniyeti mucip bir surc·t
te halledilmiş bulunmaktadır. Hükürr.et 

Geceki zt1'1zeleler 
---·----

Evvelki gece yansından sonra vilaye-
timizin her yerinde ve bu arada şehri
mizde oldukça şiddetli ve hafif olmak 
üzere sabaha kadar zelzeleler olmuıtur. 
Bergama, Dikili ve Karaıburuİıda saat 
2, 30 - 5, 30 arasında biri şiddetli olmak 
üzere üç defa zelzele kaydedilmiştir. 

Jzmirde saat 5 ,20 de çok şiddetli bir 
zelzele olmuş ve yukarı mahalleler hal
kı korku ile yataklarından fırlamıştır. 
Saat 5,30 ve 5,35 te iki defa daha nis-
beten hafif zelzel olmuştur. Vilayetimi
zin hiç bir yerinde hasar yoktur. 

AJANSIN VERDtöi TAFSlLAT 

Ankara. 28 (AA) - Aldığımız ma
lumata göre bu sabah Mannara ve Ege 
bölgeleriyle batı Anadolunun muhtelif 
yerlerinde muhtelif kuvvette, fakat za
rarsız yer depremeleri olınuştur. istan
bulda saat 3,50, 5,50 ve 6 da üç, lzmir
de 3.30, 5,25, 5,35 ve 7,25 te beş, Sa
lihlide 3,35. 3,40 ve 5,20, 5.30 ve 8,30 
da beş, Akhiııarda 3,20, 5,20, 5,45 ve 
da üç ve bunların dışında saat üçle sekiz 

~ehrimizin buğday ihtiyacını piyasa
dan temin edecektir. 

KÖMÜR 1HTtYACI 
Bundan başka lzmirin kok ve maden 

kömürü ihtiyacı da halledilmiştir. Ya
kın günlerde bir vapur dolusu kok kö
mUrU lzmire getirilecektir. Aynca bir 
başka vapur da maden kömürü getire
rek fabrikaların ihtiyacına cevap veri
lecektir. Bu vapurlar seferlerine devam 
ederek şehrimiz.in ihtiyacı olan kömür
leri taşıyacaklan gibi motörlerle de kok 
kömürü celbine çalışılaeaktır . 
ŞEKER 1HT1YACI 
tzmirin şeker ihtiyacı da temin edil

miştir. Her ay muntazam surette tzmire 
400 ton şeker getirilecek, bundaq. kaza
lar ihtiyacı da ayrılacaktır. Şehrimizde 
dağıtma birlikleri vasıtasile halka şeker 
dağıdılmasına başlanmıştır. 

"Kızılay,, haftası 
---·----

Kızılay haftası bugiin başlamaktadıT. 
Haftanın devamı müddetince, kızıl.ay 

gençlik kurumunun faal azası şehrimizin 
her yerinde k:ırılay cemiyetine aza kay
deceklerdir. 

Okullarda da t.alebeye kızılay cemi
yeti hakkında söylevler verilecek. ve haf 
tanın son günü olan 4 ikinci te§r:İn çar
şamba günü saat 15 te cümhuriyet mey
danında bir geçit resmi yapılacaktır. -----·-----
Pazar günlıü rnaçJaP •• 
Pazar günü yapılacak ük maçları şun

lardır: 

Saat 13 te Altınordu ~ At~ orta H. 
Fehmi Eriı:ı. yan h. Alaettin Kazan ova, 
Sabri Armağan, • 

Saat 15 te Karşıyaka - Altay. orta 
H. Ferit Sirn.saroğlu,, yan H. Atıf Kutlu 
oğlu, Mustafa Şenkal, 

FUTBOL HAKE.M KURSU 

lfiyet 
Bayramlarımızın bay
ramıJ riirlıliiğün ta 
Jıendisi olan 
Cümhuriyetimiz .. 

( Baştarafı 1 wci Sahifede) 

nı bile taassup :ı:ıncirlcriylc bağhyanlar 
Türk ulusunun bütün ileri atılışlannı 
köstcklenıişlerdi. Öyle duruma dfü~müş
tük ki yalnız başımızdakilerden değil, 
yaradanın inayetinden bile ümidimizi 
keserek asırlarca. günden güne daha 
harap, günden ~üne daha karanlık bir 
memlekette bizi ~rüz yılların hızile geç
miş olanların \"uruşlarına mahkfun, yıl
dan yıla ezilip küçülüyorduk. Sonunda 
~·ok olduğumuzu sananlar bile :.mhmdu 
ve akıllı geçinen devlet adamları Türk 
uevletinin mezar taı?ını - acele . yazdı
lar .. 

Bunlar heı· şeyi bildiklc.rinj sanıyor
lardı. Belki de biliyoriardı. Bilmedik
leri yalıuz bir sey vardı : Türkün hiç 
bir güc;liik öııiinde yılmıyan, futura ka
pılmı:ran azmi, yoktan doğan ve varlık
lar yaratan ya. aınak kudreti.. Türk 
Ulusu Atatürkiin nurlu şahsında aMe
sihi.. kurtarıcısını buldu ve tanıdı .. 
Onun ~ahlandırdığı inanla biitiin bir 
husumet diinyasım yendi. İnönünün 
kahraman komutası altında kendi ma
kus taliini yendi. Nihayet bu vatanı ta
rihin geriliklerine bağlıy~n kocamış 

kurumların :rıkıcı ve karanlık tesirleri
ni yenerek cüınhuriyeti yarattı. Onunla 
Tiirklii~n özH olan, Türklüğün en es
ki çağlardan biri insanlığa armağanı 
olan mdcniyet yoluna girdi ve kendi 
öz varlığına kavuştu. 
Cümhuıiyet hizim için bütün bun

lardır : Halkın kendi mukadderatına 
hakim olmasıdır. milletin yükselişidir, 
memleketin refafu ve bayındırlığıdır ... 
Düşmana korku, dosta saygı ve inan 
telkin eden tal~undu. Çocuklanrnızın 
huzuru, yurdumuzun sulhu, fakat ica
bında mukaddes savaşlann zaferidir .. 
Tek sözle : Ti.irk hirli~idir. Türklüğün 
kendisidir .. 

•Ne varsa, hepsi onundur .. • 
Cümhuri:y_et ba)·ramımız bunun ıçın 

bütün bayramlarımızın bayramıdır ... 
Atafürkiin admda bu bayramın yaratı
cı ve şehitlerini, Büyük Milli Şefimizin 
şahsında da zafer ve kurtuJuş bayrağı
nı daima yiiksekte tutn bugünkü ve ya
rınki gazilerini selamlarken hepimize 
birden bu biiyük günü kutlamıs oluyo-
ruz .. 
Yaşasın Cümhuriyet!.. 

Y. 4. 
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Ankara _!ladyosu 1 
BUGUNKU NESRIYAT i 
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7,30 program ve memleket saat aya
rı, 7,32 müzik: marşlar. 7,40 ajans ha
berleri. 7 ,5 5 müzik: ( pl.) 8, 30 konuş
ma .maarif vekaleti adına), 8,45 mü
zik: (pl.) 9, 15 konuşma (nafia vekaleti 
adına). 9,30 mü7.ik: (pl.) 10.00 temsil 
l 0.45 müzik: saz eserleri ve oyun ha
vaları. 1 1, 15 konuşma (iktisat vekaleti 
adına}. 11,30 müzik: (pl.) 12,00 ko
nuşma (sıhhat vekaleti adına). 12, 1 S 
müzik: marşlar. 12, 30 büyük Millet 
Meclimnddci merasimin naklen neşri. 
13,30 ajans haberleri. 13,45 müzik: 
(pl.) 14.45 Hipodromdaki merasimin 
naklen n~ri. 17,00 milli piyango fev
kalade çekilişinin naklen neşri. 18.00 
program ve memleket saat ayan. 18.03 
konuşma (kızılay kurumu adına). 18.45 
müzik: Saz eserleri ve oyun havaları, 
19,00 konuşma (gümrük ve inhisarlar 
veka.Ieti adına). 19, 15 müzik: öğrendi
ğimiz marşlar. 19, 30 memleket saat aya 
n ve ajans haberleri. 19.45 müzik: ( pl) 
20,15 radyo gazetesi. 20,45 müzik: Ar
monili halle tiirküleri 2 1, 15 temgil. 2 1, 
45 müzik: (p1.) 22,30 memleket saat 
ayarı ve ajans haberleri 22,45-22,50 ya
nnki program ve kapanış. 

c) Üniformalı yedek subaylar (helen 
orduda müstahdem olmayan1ar). ç) 
polis kıtalan, d) Türk hava kurumu men
~upları. e) izciler bayrak ve fil ama kı
taıoile), f) Her dereceli resmi ve hususi 
'lkullar (maarif müdürlüğünün tertibi 
üzerine), g) !'lporcular, (beden terbiye
si bölge ba~kanlığının tertibi üzerine), 
h) C. H. P. teşkilatı ve mensupları 
(parti vilayet idare heyeti reisliğinin ter 
tibi veçhile), i) cemiyetler, (matbuat, 
kızılay, çocuk esirgeme, Türk hava, 
Türk maarif, malul gaziler, emekli su
baylar, ulusal ekonomi ve arttırma, ihra
catcılar, ithalatçılar birlikleri, yardan se 
venler, İzmir ilk okullarını koruma ve
rem mücadele, İzmir lisesinden yetişen
ler ve diğer kurum ve cemiyetler). 

COMHURiYET BALOSU 
VE ŞE.NLIKLER 

8.30 da dört, Kütahvada 3, 12, 5, 5,30 Futbol hakemi yetiştirmek üzere böl
arMında Eskişehir, Bursa, Çanakkkale, ge merkezinde bir hakem kursu açıla
Celibo1u, İmroz, Simav, Sarayköy ve 
diğer yerlerde yer depremleri olmuştur. cailc.tır. Kursa girmek istiyenlerin müsec- ı 
Bunların hiç biri zarar ve hasara sebep cel bir kulübün birinci futbol takımında 
olmamıştır. oynamış olması, * Tamüssıhha bulunduğuna dair doktor 

Dün gece saat 22.35 te İzmirde raporu ibraz etmesi. ~ 

BU G UN 
CllMHURiYET 1 

Bu gece vali 8. Sabri Öney ve refika
ları tarafından Kültürpark fuar gazino
'unda cümhuriyet balosu verilt'cektiT. 

Baloya güzide zevat davet edilmişl,.r
dir. 

Bayramın devamı müddetin.ce sehn
mizin her yerinde, bütün kulüpl~rde, 
halkevlerinde ve halk odalanrda şen
likler yapılacak, mü~amereler ,.~ kon
eerler veri1ecektir. 

FENER ALAYLARI 
Bu akşam şehrimizfo muhteÜf yerle

rinde fener alaylar tertip olunacPktır. 
Eşrefpaşa ve Dolaplıkuyu nahiyeleri 
mensupları Eşrefpaşa ve kadife kaleqin
de fener alayları tertip edecek ve k:-ı.le 
bürçlan yüzlerce fenerle süslenecektir. 

lkiçeşmelik nahiyesi ikiçeşmelik - k<>
nak - cümhuriyet meydanı arasında, Al
qancak nahiyesi de Tepecik, Kahraman
lar ve Şehitlerden cümhuriyet meydanı· 
na kadar olan sahada, Yalılar nahiyesi 
Karantina - Köprü - ikinci karantina • 

epeyce hissedilen bir zelzele daha ol- Bölge merkezine müracaat eder k be-
muştur. yanname doldurmaları lAzımdır. S -- 1 

8AYRAMIMIZIN ŞEREFİNE 

·:;·.oe··NIZ GAZiNO ve RESTORANI . 
. .. .;t:~4·:,. ~;. .._-.. .... ' ... ~:! ... ·· .. •• - . ·- i . . -.· -._ . 
IZMIRIN. EMSALSiZ GURUBUNU SEYRETMEK 
Tevfj~··E~·~ :.-· .. '".TE.~.! .. ~.: ~ER~is. GÜ~E~·.v~MEK Tel.· 4007 

r;;::itatura Türk ;~:~~:;·;~·:k:~i·~·d:::"' 
§ Cümhuriyet bayramı münasebetiyle şirketimiz 28/ 10/942 çarşamba gÜ
§ nü saat 12 derı itibaren 30/10/942 cwna akşamına kadar kapalı bul~a-
8 cağından fuzuli izdihamın önüne geçmek üzere toptan mal almak ıs§ teyen lzmir ve Anadolu müşterilerimizin, mallan pazartesi giinünden iti: 
§ baren verilmek üzere, 28/ 10/942 çarşamba ve 31/10/942 cumartesı 
S günü sabah saat 9,30 dan 13 e kadar müdüriyete müracaat ederek isim
§ lerini kaydettirmelerini muhterem müşterilerimizden rica ederiz. 

~ıecccccccocıoc~~~ccnnccnac:ıacaneccc•cccQ':~~~~~goc 

2 BÜYÜK TÜRKÇE 
FİLL'\1 BİRDEN 

Büyük Sanatkirımız Rejisör § 
ERTUGRUL MUHSİNİN bizzat S 

Yarattığı § 

I ~ISKA!:E~I 
§S Diinya komiklerinin krah LOREI... ~ 
S ve HARDl'nin eıı son çtıvi.rdikleri § 

~ DENiZCi 1 
~ , ııı 111111111111 .. 11111111111111111111m111111111"', H § BAYRAMDA : 9.00 - 11.30 - 14.30 § 
§ SEANSLAR: 17.30 - 20.3f} DA.. § 
SrJQcc:ıa=naQacoac:ıan=====~~ 
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. .,~~ -T-ü-rk_ü_n_e_n_b-üy_ü_k_b-ayr_a_mı__ Belediyemiz iz mir Viliyeti 

Bir senede başarılan iş
ler hayli dolgundur 

l lnsusi idarenin tahsilatı arttı 

ruristifı y ollar programı enerjilı bir ~eEıilde tae
bilı edilm i$tir . Seiçulı • Arapçı yolu acı·ı;yor •••• 

Tam on dokuz sene ev
' vel bugün Cümhuriyet 
! nasıl ilan edilmişti 
t ·:· .,,,,,,,,,._ _____ _ 1 

' ·~· 
Atatürlıün Samsuna ay.alı basl.$ından Cümhur i· 

yetin ilanına lıadar geçen başlıca mii· 
him valıalara ıı ısa bir nazar 

Buaün on dokuzuncu yıldönümü icir;:ık' yavaş yavaş teşekkül ediyor, yeni Türk 
edile.;' Cümhuriyet, bizde ilk defa Ata- orduları kuruluyor, muhtelif cepheler-
!ürkün zihninde doğmuştur. de zaferler kazanılıyordu. 

Bu fikrin tekfünülünii, Mondoros mii- lNöNü VE SAKARYA 
tarekcsintlen itibaren, Atatürkün haya. MUHAREBELER! 

Son bir y ı1 iç;nde vilfıyetin çalı.şına
lurı her sahada feyizli neticeler vermiş
tır. Son aylar :~:nde ia~e işleri vilfiyc
t1n çahşnıasındaki seyri esaslı surette 
deği~tirerck vaLıniz B. Sabrı Öneyin 
gündelik faaliyet;, en büyük kısmiyle 
i.ı~e nıe\'zuları etrafında toplanmı~tır. 

Yalnız ekmek mevzuu, yalnız çeşitli 
io:şe ıne\·zuları. könıüı· ihUy~cının te
mini me.selPsi, bi,: valinin gündelik ıne
soıisin:. dolduracak bir ,·üsat gösteren 
mevzular olnıu~tur. 

t;nı tak:p ederek n1ütalaa ve mü~ahede Birinci ve ikinci lnönü muharebeleri, 

t 
cvlemek mümkündür_ kahraman !smet paşanın ( Milli Şef ts-

.., ·Umumi harbi takip eden « Mondoros > mel İnönü ) kumandası altındaki Türk 
ırıütaı-ekesinde !stanbula gelen Mustafa cırdularının 7.aferıle neticelenmlş bu bü-1 J(emal, ıncınleketin bütün kurtuluş Um'.- yük ve dahi kuınandan. İnönü zaferle
dini Anadoluda görüyordu. Kendisini r~ıc Tiirkün 1nakUs taliini de yenmiş, 
tebit etmek istiyen İs!;ınbul hükümetin- ona istikl51 ve itila ufuklarını açmıştı. 
den aldığı ordu müfeltişLigi ile, 15 mayıs Fabl bir miiddet sonra Yunanlılar 
1919 da, yani İzınirin işgal edildiği gün, ücüncü taarruza baslamışlar ve ağustos 
jı..f ... 11bvldan ~nrnsuna hareket ed;vordu. 1921 de Sakarya nehri önlerine gelmiş· 

FcvkaI.ıide ah· .. ·;dde bt.ılunnıarruza ra~
n1en vilayetin blilün i~Ieri son aylarda 
esaslı terakkiler gf53~cr1nisth·. Nüfu:> 
dairesı ıs~ah edi;mi~, vil&ycİte b:r ikti
u.di isler büro.su kuı-ulınu~. kazaların 
her türlü dağıtm~lardan istifnde etı11e
J1:ri tc>ınin edilınistir. 

Halen buı,tday teınin! ıneselcsi, kaza
);:.r bakımından vil3yrtin en n1ühü11 
mesgales.i oln1akta devam ed.iyor.. Alı
Tiiln ve alınmakta olan tedbirler saye
s ndf' yakında k"zaların ekn1ek ve un 
n-ıe\·zuunun da en saJim bir ~ckilde 
h•lledilecef:i muhakkaktır. 

HUSUS! MUHASEBEDE 
Vali B. Sabri Öney İznıirde vazifeye 

l:.a.".11.:ı.dıktan ~onra vilayet hususi ida
resinin vergi tahsilatına daha büyük 
bir ehemmiyet vern1esini ten1in etmi~
br. Tahsilat işlerinin iyi gitmesi ve mü
raka~e edilmesi hususunda kazalar kay
IY'akamları vazift?dar cd.ilıni~ ve kısa 
bir müddet içinde müsbet neticeler 
alınn1ı!;tır. Mali yılın başlangıcı olan 
942 haıiranından şimdiye kadar geçen 
dört ay içinde vi!ilyet muhasebei husu-
1!.iyesinde vergi tahsilfıt11 şimdiye ka
dar göriilmemi.ş bir nisbette artmış ve 
tc-ıhs:!fit geçen ~enenin ayni aylarına 
nazaran 188.308 lira bir fazlalık göster
miştir. 

Dört ayda 188 bin lira bir tahsilat 
fazlalı~ı elde ed>ldiği nazarı itibara alı
' "•sa Yıl sonuna kadar tahsilllt fazlası
i'!n 300 b:o lirayı geçmesi bir emri va-

, .olacaktır. Bu suretle vilayet bütçe
E.:.nın sıktntısı bir hayli halifliyecek ve 
"'15:yeti istikbalE. ait çallŞJnalarında 
dC'stekliyecek ve takviye eslecektir. 

Bu neticenin alınmasında tahsilat is
krinde vazifeli memurların gayreti~i 
lebarüz ettirmek bize diişen vazifelerin 
başında gelir. 
TURİSTİK YOLLAR FAALİYETİ 
İzmir turistik yolları kanunu yürür

lüğe girdikten sonra vi!Ayetimizdc te
min eylediği feyizli eserler günden gü
ne çoğalmaktadır. Cümhuriyetin on do
lı.uzuncu yıldönümtinde İzmir turistik 
,ollar sebekesine iltih•k eden yollar 
~onlardır: 

1 - Paralı köprüden Bayraklıya ka
"dar devam eden 3600 metrelik parke 
dö~eme yolu .. 

Yıllardan beri bozuk bir manzara ar
scden Karşıyaka yolunun bu parçası 
E•aslı olarak parke halinde inşasına 
karar verilmiş ve 138 bin lira sarfiyle 
lu is ikmal edilmistir. 

Bayraklıdan Tur•n gaz depolarına 
la.dar olr.n kısım inşa edilmc1:. üzere 
104 bin lira mukabilinde müteahhidine 
verilmiş ve iki kilometrelik olan bu 

Vali B. Sabri ôneıı 

kısım üzerinde in~ata de\'a1n t::dilmek
te bulunmuştur. Ayni yol üzerindeki 
Karşıyaka sahil ;nsmı 96 bin lira bedel 
ne beton olarak ikınal edihniştir. 

2 - İzmir - Bergama yolunun son 
zrunan1arda geçit vern1'.yecek derecede 
bozulmu~ olan Bergama yakınındaki 4 
kilometrelik kısmı 29 bin lira sarfiy le 
ıkına] edilmiştir 

3 - Turistik yolJarın en nıühim eser
ler:nden biri olan Arapçı - Selçuk yolu 
oa ikmal edilmiştir. Fennin en son icap
larına uygun bL.· ~ekilde tanzim olunan 
proje mucibince c>vvelce müteahhit ına
rifetiyle sarfolu!lan 110 b'n liradan 
Laşka emaneten sarfolunan 280 bin lira 
He 26 kiloınetrelik bir ~ose ikmal edil
ıni:o:; buiunınaktadır. Bu yolun uçdn1a 
töreni önümilzdeki pazcır giinü yap1la
caktır. 

4 -:-- Turis!ik yollar progr~mına alı
nan Izmir _ Torbalı yolunda çalışmalar 
hummalı bir faa1iye!le devam etmekte
dir. Bu yolun bozuk olan 30 kilometre
lik kısınından yirmisi 1.30 bin lira n1u
kabilinde es.:ıslı ~urcttc taın!r cdiln1ek 
iizere iki ınüteahhide ihale edilmiştir. 

5 - Tepecik - Asri mezarlık yolu: 
Asfalt olarak insası tekarrür eden 

hu yol 53 bin lira mukabilinde müteah
h.'de verilmiştir. Alt yapısı için ihzara
ta ba~lanmıştır. $osesi ikmal edildikten 
sonra öniimüzdeki ilkbahardo asfaltına 
başlanacaktır. 

Buca - Kızılçullu ve ko~u yollarının 
~ose kısıınları bilirilrniş olup katranla
ma ameliyatı önümüzdeki hnharda ya
pılacaktır. 

Bunlardan lxı::-ka Mersinli - Bornova 
katranlı şosesini -demir tekerlekli vesa
itten kurtarınak ıçın y:ını ba~ındaki 
c~ki ~ose müteahhide ıhale edi!miş ve 
:nşaata başlanını•tır. 

Q"'"..J'!"~..r..r..,ıer~~=: ::ıı =====o~...ııer~c: ~..r..ooccoc::~~~~ 

Hi.~til E_cza~esi sayı~ lz~irli!erle muhteremR 
muşterilerınin v e azız rurh Milletinin bay- ~ 
ramını ııuııuıar.. ~ 

s r.."".l"//J"~.r_.....r.r_.....rA~/J.)r_...._.....,,...,...._......o'"J"J"_..._.....,,._,..~='°..-.--.r_......-_....AO=ı:oo:;cı cı . ~ 

Hrrkc~, ya in~iliz hinıayc.si, ya Amcri- lerdi. Bunun üzerine, Büyük MiIJet 
ka n1andası isterken, yahutta ınahalll h~~ Meclisi ı;eisi Mustafa Kcınal. ayni n1ec
las çarelerine b:.ış vurarak Ü.imanlı dev- lis 1arafından, Türk orduları ba~kuınan
!etinden ayrılı11an1ak vr,va 0.-:ımanlı de\•- d~nl!r{ına intihap olundu. 
Jetinden ayrıl:ırak kendiicri!li kurilrmak Sakarya muharebesi, fasılaı::ız 22 ~ün 
fikr:nde iken 'i\'Iust~Ia KC"ınal paşanın ka- Vf' 22 gece devam ederek 13 eyli.ilde, 
rarı hüsbütlin baskn idi. Onun kararJ::ı.rı- Mustaf:ı Kemalin gaJcbesilC' neticclen
nı kendi IL-..:nınclan dinliyelim : di ve Büyük Mi1let Meclisi baş kuman

< Bu vaziyet kar~ısında bir tek karar dana « Gazi ~ unvanını ve ınüşir rütbe
v;.ırdı. O On hr.kiınİ\•eli miPivcye ınüste- sini tevcih etti. 
nit. bili\ kaydüşart müstakil yeni bir FR AN""\ "E SOVYITLERLE 
Tü!·k devleti tt'sis ctınek! '> lTlL.ı\FLAR 

« F-3as, Türk milletinin haysiyetli ve Bu aralık. Fransa ve Sovyet Rusya 
'eref!i bir millet olarak ya~amasıdır. Bu ile muahedeler akdedildi ve müstevlile
~as ancak istiklali tamme malikiyetle rin bütün hudutlarımızüan dışarıya atıl
temin olunabilir. Ne kadar zengin ve masını tl'min edecek olan hazırlıklara 
miireffeh olursa olsun istiklalinden baslanıldı. 
mahrum bir millet. beseriyeti mütemed- BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFER 
dine muvacehe,inde uşak olmak mevki- Nihayet 26 ağustos 1922 de Türk or-
inden yül<sck bir muameleye kesbi li- dusu büyük taarruza başladı. 30 ağus
yakat edemez ... > tosa kadRr devaın eden muharebeler ne

c Bina~naleyh, ya istiklal, ya ölüm!> t:ce~indc dü~man kuvvetlrri •Asli han
« İ•le halası hakikiyi is!iyenelrin pa- !ar • civarında ihata edildi ve 30 ağus-

rola.c;ı bu olacaktı. > tosla cereyan eden baş ku1nandan mu-
c Bir an için .. bu kararın tatbikatın- harebesj esnasında bu dii,.man kuvvet

da aden1i muvaffakıyete düçar olunaca- Jeri imha ve esir edildi. Düşman1n baş
gını farzcdeJiml Ne olacaktı? Esaret! • kumandanı general c Tr!kopis > te alı

« Peki e[endiın. Diğer kararlara muta- nan esirler mevanında bulunuvordu. 
vaat halinde netice bunun ayni değil ıni Bcs günde kati neticeyi almış olan 
idi? > Ga1.i Mustafa Kemal, muzaffer Türk or-* dularına tzınir yolunu açmış bulunuyor 

l:;te bu esasa dayanan Mustafa Kemal ve su tarihi emri veriyordu : 
pasa. hedefe varmak maksadivle, milli •· Ordular' tik hroefiniz Akdenizdir, 
teşkil5t kurmak zaı·uretini görüyordu. ileri! • 
Erzurunı ve Siva~ kongrele-rinin akdi VAT:\N KURTULMUSTU 
için bütün Anadoluya An1o:uıyadan yap- Artık vatan kurfulmuslu. Garp cep-
tığ:ı tamin1de, c vatanın tan1aıniye-ti 1 ınil- he ... inin muzaffer kurnandanı İsmet paşa 
Jetin istikHUi tehlikede olduğunu > söy- ( Millô S~f tsmet İnönü ) nün riyasetin
lüyor, « milletin istiklalini yine mille- deki Tiirk heyeti. miittdik murahhas
tin azmi ye kararı kurtaracaktır. Vazi- tarla Mudanyada müzakereye başlıyor 
yele çare bulmak, milletin hak istiyen ve •Mondros• un intikamını alan mü
sesini cihana işittirmek jçin her türlü l.p..,,ınel mütareke seraitinden sonra, 
tesir ve ınurakahedcn azade bir miJli c Lozan • konferansı toplanıyordu. 
he,·rtin vüc•1rlu 1_Jzeındir .. » diyordu. Türk murahhas heyetine riyaset eden 

Mustafa Kemal paşanın bu davetine İsmet paşa, « Lozan > da emsalsiz siyasi 
bütün memle-ke! icabet ediyor, bu suret- bir zafe-r kazanıvor. adeta bir cihan bu-
1c- artık" i~1-::ınbul. Ant'-ioluva tabi oluyor sumet. Türk istika! ve heybeti önünde 
ve millet. Mustafa Kemalin e!ratında diz çöküyor, Türkün kayıtsız şartsız 
toplanıyordu. Lakin Mustafa Kemalin, hürriyet ve istiklali bütün devletlerce 
böylece üzerine almakta olduğu vatan tanınıyordu. 
vazifesini, tstanbul hükümetinin üçün- 4 SENEDEN FAZLA 
eli ordu müfetıisi olarak ya oması imkan- SÜREN MOCADELE 
sızdı, esasen tstanbul hükümeti telaşa Atatürk, 19 ınavıs 191!1 da Samsunda 
rU;~n1 iic:. Yendiı:::ni gcri~c cal~trıyordu .. karaya ayak basİnı!Jh. Ttirkün istiklf\1 
Mu,ıafa Kcmal ise « gelmem! • ceva- ve hürriyetini bila kaydüşart tasdik 
bında ı.<rar ediyordu. Nihayet 8 _ 9 tem- eden Lo1.an muahedesi ise 24 temmuz 
muz yecesi sarayla açılan bir telgraf ba- 1923 de imzalanmıştı. Demek oluyor ki 
şı ınuhaberesinden sonra, İstanbul onun Atatürkün dört sene iki ay ve beş gün 
rcsrnl memuriyetine hitam verdi ve ken- devam eden mücadelesi, yepyeni bir 
disi de ayni gece, saraya ve harbiye ne- Türk vatanı kurulmasını temin eyle
zaretine, n1eınuriyetinden ve askerlik- mi~ti. 
ten istila eli 'frini bildirdi ve « sinei mil- YENt '!'ÜRK DEVLIITIN!N ADI 
Jette bir ferdi mücahit > olarak milletin Büyük zaferden sonra sonuncu padi-
ba~ına gecti. ~ı..h V<Jhclettin kaemış, ertesi gün Bü-

ERZURUM VE SiVAS yük Millet Mrelisince hal ve azledil-
KONGRELERI mi5, yerine halife olarak Abdülmecit 
23 temmuz 1919 da toplanan Erzurum getirilmis ve bilôhara hilafet de ilga 

kon~resi. « manda ve himaye kabul edi4 olurunuşiu. 

... 

I~miyeceğine, her türlü ecnebi işgaline Lozanda sulh müzakereleri cereyan 
ve rnüd~half:'sine karşı Qı:ınanlı hiikü- ederken, birinci Büyük Millet Meclisi 
metinin inhiliili halinde milletin mütte- kendi kendisini feshetmiş, yeni intiha
hidf'n ınüdafaa ve mukaveınet edecei!i- bat icra olunmuştu. İkinci Büyük Mil
ne > karar verdikten sonra Mustafa Ke- iet Meclisi, 13 ağustos 923 le Lozan mu-

K atı A 1 aka ~ ma1 paşavı heyeti temsiliye reisliğine •hedesini tasdik etmiş ve yeni Türk dev-
:-= r..r....-~.r..r....-.-:oo:.-.1. seçti. « Kuvayı milliyeyi amil ve nlilli Jetinin idare merkezi Ankara sehri ol-

BULDAN DOK UM A C ll~R HOOPERATı' f j'llQEA.:·. irnde\'i baldın k:lınak esas oldu~unu• duğunu da 13 teşrinievvel 192:İ te ilAn 
M 11 11 ilan eden konEJre, milli meclisin derhal ctmj~ti. Y~i Türk devletinin adı, Tür-

Eski müdürümüz Ali Namık Önüt ün 15 10/ 1942 tarihinden itıbaren ' ol k d d" d L"-" b d 
1 d Pa.,.a da bu hususta ısrar ediyordu. Bu- ara evam e ıyor u. '''"n u a , 
. Si iotimcını da istiyordu. Mttslaia Kemal kiye Büyiik Millet Meclisi hükümeti 

kooperatifimizle hiç bir alakası oma ığı il~n olunur. (2808) · d 1 b il d ı· · 
nu Sivas kon~esi takip etti ve nihayet yenı ev etin üviyetini · a e ey ıyemı-

.~,~~...o""'~~..,,,.....r.ıc~~_,./..#"J:,ıCO-'"~...r/~..oocr..,.,...~_,.....cr.,,..~~ İ:;tanbul hi..ikün1etL ınebus intihabatıntn YQrdu. Milli iracievi nefs:nde cemetıni~ 
------------------! icı·""stna k~rar verdi. olan böyle bir hükümetin. milli hakimi-... 

E S JIEB 

1STANBULUN İŞGAL! yet esasına müstenit halk hiikümeti, ya-
Mustafa Kemal paşa da Erzurum ni cümhuriyet olduğu ise şüphesizdi. 

mebusu oldu. Faka!, tstanbu!da topla- Bunun acıkça söylenmesi lazımdı. 
nan meclisi mebtısana iştirak etmedi, MEcLlSTEKt TENK1TLER 
bir taı·assu! noktası gibi seçtiği Ankara- Bir müddet sonra, o zamanki vekiller 
ya f!idip yerl~ti. heyeti hakkında Büyük Millet Mecli-

Bir müddet sonra tstanbul meclisi sinde bir takım tenkitler baş gösterdi. 
ınebusanı basıldı, mebuslardan bir kıs- Hatta, meclisi kendi maksatlarına imale 
mı Maltaya götürüldü ve İstanbul 16 için çalışan gizli bir hizip te belirdi. Bu 

Sisıorta Acenteliği 
mart 1920 de yabancıların fiil ve resım hizip. partinin bir ictmaında. münhal 
i.5ııali altına girdi. bulunan Büyük Millet Meclisi ikinci re

Mustafa Kemal, artık milli bir hükü- isLiğinc eski başvekil ( şimdiki Londra 
met kurmanın zamanı geldiğine kani sefri) Rauf bey!n, dahiliye vekaletine 
olmuştu. Ankarada bir millet meclisi de Sabit beyin meclisçe intihabım ka-

Temsil ettiji firlıet : A N A D O L V 
Yaptığı sigortalar : Yangın, nalıliyat, lıaza, 
mesuliJ,•eti mali ye ve saire-. 

TELEFON: 2849 
A TATÜ;u.< C ~O . 34 

too1amaE?:a karar verdi rar altına aldı. 
lLK BüYüK M!LÜ<:r MECLlS! Atatürk, büyük nutkunda bu hadise-
Seçim kısa bir müddette bitli ve 23 !erden bahsederken der ki : 

nisan 1920 de Türkiye Büyük Mille! « Ben, mecliste hafi ve muhalif bir 
Meclisi Ankarada açıldı, meclis riyase- hiıip kesfettik!en ve hükiimet heyeti
tinc Mustaf::ı Kemal paşayı getirdi ve njn intizam mesaisinin her gün, esassız 
Jl kisilik bir icra vekilleri heyeti de bir takım sebeplerle intizamsızlığa dü
kurdu. çar edilmekte olduğuna kanaat getirdik

t~tc böylece, Türkiye Cümhuriyeti- ten sonra, tatbiki için münasip zaman 
nin temelleri atılmış bulunuyordu. intizarında bulunduğum bir fikrin tatbi-

Binbir müşküle ve düşmanlann muh- ki anının geldiğine hükmettim. > 
•••••-·~. cıı.••••lillmı=ııı:ııım=ı11111mlll!••ıı;ıım•m•••••c.aj te:if hücumlarına rağmen, bu yeni Türk Atatürk, o gün ve ertesi günü, Çan--. ··---.-.----•mllil _______ , ____ I devleti, Mustafa Kemal paşanın elile - SONU G iNCi SAHİFEDE -

Son bir sene içinde ''iz
de neler yaptı? •• • 

mır,, 

Küıtürparlı çalışmaları, mezbaha, otobüs, haua 
gazı, itfai;9e, gar aj, evlenme işleri v e diğer i~

lerin lıuaca l!Ulasası.. 
İzmir belediyesinin bir yıllık faaliyeti 

fevkalade ahvalde bulunmamıza rag.men 
göğsü kabartacak neticelerle doludur. 
Şehrin yapılacak bir çok mühim işleri 
başarılmış, yol faaliyeti devam etmiş, 
Kültürparkta bu yıl açılmış olan kültür
park eylenceleri büyük alaka görmüş
tür. 

MALİ V AZ1YEI' 
Belediyenin mali vaziyeti busene ıyı

leşmiştir. Son bir sene içinde belediyece 
yapılan haliye ve sabıka tahsilatı 
1,947,196 lirayı bulmuş ve önümüzdeki 
yıla 272,974 lira 95 kuruş bakaya ile 
976,000 lira para mevcudile girilmiştir. 
Varidat tahsil.ô.tı tahakkuka nazaran 
yüzde 96,86 dır. Sabıka tahsil~tı yüzde 
38.57 gibi bir nisbet ~östermiştir. Görü
lüyor ki belediyenin bakaya mikdarı 
bu sene 20,707 lira bir azaltı göstermiş-
tir. 

Belediye borçlan şöyledir : 61,00 lira 
bütçe borcu, 110,000 lira emanet borcu 
ve 769,000 lira istikraz işinden maliye 
vekii.le!ine olan borc ki cem'an 942,000 
liradır. Bundan ödenen taksitler indiri
lince borç mikdarının 703 bin liraya 
indiği görülür. 

ASKER AİLELER1NE Y ARDM 
Bir sene içinde muhtaç asker aileleri

ne yapılan yardım, tzmiı:- şehri adına 
övünülecek bir rakam göstenniştir. 
Yapılan yardım 25,000 lirayı bulmuştur. 
Halen belediyeden 9151 asker ailesi ve
ya çocuğu yardım görmektedir. 

AYAR 1ŞLER1 
Belediye ayar işlerine bu sene de 

büyük bir itina göstermiş ve 1953 tartı 
aleti. 7966 tarlı, 66 uzunluk ölçüsü, 574 
akıcı madde ölçüsü, muayene edilmiş 
ve 3000 kadar alet ibtal edilmiştir. 160 
kişi tartı aletlerini muayene ettirmedik
lerinden ceza ödemiştir. 

SAGLIK İŞLER! 
Bir yıl içinde 13075 hasta muayen• 

edilmiş ve bunlardan 526 sı hastaneye 
yatırılmıştır. 10,948 hastaya illlç ve 888 
hastaya reçele verilerek 224 hastanın 
pansümanlan yapılmışbr. 489 basta ev
lerinde tedavi edilmiş, ayrıca 6991 kişi
ye sihhat raporu verilmiştir. 

6907 zührevi hastalık m uayene ve 
456 kişiye Iirenği iğnesi yapılmış, ayrıca 
287 kişi de hastaneye yatırılmıştır. 

Bulaşıcı hastalıklar için 525 bina, 
293434 parça eşya ve 7900 kilo müsta
mel eşya ile 9085 nakıl vasıtası temizle
tilmiştir. 23613 kişiye de çiçek ve256 
kişiye tifo ıışısı yapılmıştır. 

13075 esnaf ve 1731 şöfürün sihhi mu
ayeneler yapılmıştır. Gıda maddeleri 
satışile meşgul bulunan esnafın dük
kanları ve bu maddeleri satanların sıh
hi muayeneleri yapılmıştır. 4795 adet gı 
da maddesi muayene edilmiş ve sıhhata 
mızır olduğu kimyakerLik raporile 
anlaşılan 798 kişi hakkında kanuni mu
amele yapılmıştır. 

SITMA VE BATAKLIKLAR 
Sıtma mücadelesine devam edilerek 

sürfeler imha edilmiş ve hastalananlara 
kinin verilmiştir. Belediye hudutları 
jçinde sürfelerin öremesine yataklik 
eden başlıca üç mıntaka bulunmaktadır. 
Bo.stanlıda Sıhhat Vekaletince mücadele 
edilmiştir. Güzelyalı • lneiraltı mınta
kasında belediyece mücadele edilmiş 
ve hendeklerin mühim bir kısmı kuru· 
tulmuştur. üç kuyular ve Ç<ıkııl burnu 
mevkilerinde cem'an 3300 metrelik ba
taklığa muntazam surette mazot dökül
müştür. 

ÇOCUK YUVASI 
Bu sene çocuk yuvasına 51 çocuk ge

tirilmiş ve 54 çocuk aileleri tarafından 
geri alınmıştır. Halen çocuk yuvasında 
69 çocuk bulunmakta ve ihtimam gör
mektedir. 

ACEZE EVİ 
Geçen sene aceze evının mevcudu 

52 idi. Bu sene 347 alil ve dilenci aceze 
evine gelmiş ve bunlardan 313 kişi aile
leri tarafından geri alınıruştır. halen 
aceze evinde 42 kişi bulunmaktadır. 

Belediyeye başvuran yoksullardan 
671 hasta memleketlerine gönderilmiş, 
2347 fakire para, kış mevsiminde de 
28,000 kilo kömür dajiıtılmış!ır 

VETERİNER IŞLERt 
Bir sene zarfında İzmir mezbahasına 

3,503,636 kilo hayvan getirilmiştir. 
bunlardan 59000 bıış koyun. 1343 baş ke
çi, 47245 baş kuzu, 3000 baş oğlak. 17000 
baş sığır, 818 dana, 1411 baş manda, 
216 bıış malak, 102 baş deve ve 20 baş 
domuz kesilmiştir. Bunlardan 28 koyun, 
23 keçi, 7 kuzu, 35 öküz. 39 inek, 12 
manda olmak üzere yüz kırk bir baş 
hayvan hasUılıklı olduklarından imha 
edilmiştir. 

Son bir sene içinde mezbahada 667 
bin kilo noksan et kesildiği anlasılmış
tır . 

HUKUK !ŞLER1 
Belediye hukuk işleri servisinin çalış

maları genişlemiş ve bilhassa iaşe ınev
zuuna da ayrıca yer verilın~tir. İcra is
leri, istimlak işleri dikkatle takip edil
miştir. 

ZABITA iŞLERi 
Noksan kadro ile çalışmak zorunda 

kalan belediye zabıtası bu sene iyi işler 
başarmıştır. Bir yılda 10777 lira ceza 
tahsil edilmiş ve hafta tatiline muhalif 
hareket eden 928 kişi mahkemeye ve
rilmiştir_ Noksan vezinli 5028 adet ek-

Beledi1Je reisi B. Reşat Leble1>icio{llu 

mek, 338 kürek, 191 pide ve 1040 kilo 
kaçak et müsadere edilmiştir. 147 evde 
kaçak ve hastalıklı hayvan arııştırması 
yapılm1-5, 44 menşe şabade!namesiz ka
saplık hayvanla 738 başı boş hayvan ele 
geçmiş ve 172 hayvan da kuduz şüphe
sinden müşahede de bulundurulmuştur. 

1903 muhtelif gıda maddesi tahlil et
tirilmiş, 4000 kilo meyve ve sebze, 2000 
kilo et ve balık imha edilmiştir. 69 tez
keresiz inşaat hakkında kanuni mua
mele yaptırılmış, 30 bin evrakın mua~ 
meleleri yapılmış, 165 bin muhtarlık 
muamelesi tamamlanmıştır. 1062 ev sa
hibi konturat.sız olarak evlerini kiraya 
verdiklerinden ceza görmüştür. 463 kör 
kuyu kazdırılmış, 373 evin kuyuları 
islah ettirilmiştir. Pazarlık.sız satıs mec
buriyetine aykırı hareket eden 545 kişi 
ile ihtikar yapan 26 esnaf ceza görmüş
tür. 2026 otomobilin viz• muameleleri 
yapılmı~hr. 

TEM1ZLtK İŞLER! 
Temizlik işlerine, İzmir şehrine yakı

sır tarzda ehemmiyet verilmi~ ve müs
bet neticeler alınmıştır. Bir yıl içinde 
evlerden 6113 kamyon, 77059 araba ve 
115209 merkep yükü si\nri'n!ii Alınmış
tır. 

lTF Altt tŞLER1 
Bir yılda İzmirde 92 yangın çıkmış, 78 1 

cüz.i zararla söndürülmüş, 9 u kısmen, 
beşi de tamamen yanmıştır. itfaiye atel
yelerinde 504 tamir işi yapılmış, sıhhi 
yardım ve cenaze oton1obillerine 5925 
servis kaydulunmuştur. 

Bundan başka hava taarruzlarına kar
şı pasÜ korunma nizamnamesi hüküm
lerine göre yardnncı ve mahalle itfaiye 
teşkilatına ayrılan 1102 kişinin senelik 
kursları muvaffakıyetle bitirilmi~tir. 

EVLENME ISLERJ 
Bir yılda evlenmek üzere 1781 çift 

müracaat etmiş ve 1559 çiftin nikahları 
kıyılmıştır. Geçen seneye nazaran 13 
çift faıla olarak evlenmiştir. 

HAVAGAZI 
Havagazı fabrikasına modern bir şekil 

verilmiş ve havagazı abonelerinin sayısı 
geçen seneden 108 fazlasile 1700 zü bul
muştur. 500 adet havagazı saatı alınmış
tır. Diiier 500 saat de vo1<ın'h belediye
ye verilecektir. 

OTOBÜS iŞLER! 
Bu yıl otobüs seferleri en ufak bir ak

saklık göstermeden devam etmiş ve bir 
vılda 661.871 fazlasile belediye otobüs
lerinde 8.277.483 yolcu 'cyahat etm''
tir. Bakım işlerine itina ~österilerek 
3287 otobüsün taınir i~i beledi~,.,. atel~·e
lerinde yapılmı":itır. 

tAŞE 1ŞLERİ 

İaşe işlerile belediyenin çok yakın olan 
alakası aşağı yukarı belediye hizmetleri
ni bu mevzu etrafında toplamıştır Ek
mek işleri, mayi mahruk dağıtması, ma
rif atura dağ!tmaları. kanavir.e. r.uval , 
kalay, kagıt, lastik, çivi, nal mıhı. zücca
ciye dağıtmaları mümkün oldui(u şekil
de idare edilmi~tir. Etiket koyma mecbu
ı-iyeti şimdi sıkı kontrol altındadir. 
BPledivcnin iase işlerindeki ba~arılRrı 
~ğer daha fazla olamamışsa bunun sebe
bini, diğer hususiyf'tlC'rİIC' tahlil rv1en1ek 
lfizundır. 

D1CER İŞLER 
Bundan baska belediyenin harita işleri. 
yapı işleri. Su i~leri, dag tesisleri, parkları 
çalışmaları ayni hızla devan1 etmis vc> 
mükemmel isler basarılmıştır. 

KüLTüRPARK İŞLERi 
Bu yıl açılan Kültürpark eylenceleri

nin muhitte uyandırdıi!ı alllka büyüktür. 
Bir ay süren kültürpark eylencelC'ri mü
nasebetile kültürparkı 442612 kişi ziyaret 
etmi.~ ve belediyeye eyelnce yt"rlerinde 
11591 lira bir hasılat femin edilmistir. 
Bu rakam kültürpark eylencelerinin 
asağı yukarı fuar kadar bir hareket uyan
d~rdığını göstermesi itibarile mühimdir. 
devamınca neşriyat yapılmış ve bir çok 
hRtioler k<lnfr•r:uısl;\r verm'.s Vf' bu kon
feranslar biitün sehirde alilka uyandır
mı~tır. Son bir yıl içinde kü]türparkı 
900000 kisi ziyaret eylemiştir. Muhtelif 
eylence yeı-leı·ini de 143000 kisi ziyaret 
etmiştir. 

Netice itibarile belediyenin bir .<ene
lik çalışmaları ihmal olunaınıyacak k ,.; 
genistiı- divebiliriz. 
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' FRANSA Cümhuriyetin muazzam bir istihsal abidesi 
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MEYDAN MUHAREBESi 
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uMağlülyetlndzin aslı eri selJepieri IJir fcician ın llifıôyesidlr.. Alm an 
IHlffıoınutanlığı uJıf otör lü Kuvuetn e istinat ed erlıen Fransız Genel 

KUl'ltlayı "YAY A-H EmPini ueriyo r d u...n 
-· 

Dört sene icinde rnemieketin en bii
olmuştur 

JDG11Gaaı : a a aıaıaaa~aaaaaaıaıaaıaıaaıaaaaıaıııaaaaaaaaDO~aaıaaıcaaaaaaaQ;;aaaaaaaaa~O"'...ocaaco. ' 
yük iktisadi teşekkülü 

Bu harbin başlaagıcında 
rran.., Alınanyaya karşı 939 da harp 

kararı vermeli misdi? .. Tarih bu sualın 
cevabını pek kolaylıkla verecektir. 14 
temmuz 1939 da Britanya devlet adam. 
lannın huzurlarile Pariste yapılan meş
hur geçit resminde, iki miittefik millc
tın her şeye karşı durabilecek durumda 
oldukları temin edilmi!iti. 

Harp kararına takaddüm eden günle
ri Fransız ıenel kurmayı tedafüi bir 
harp, bir yıpratma harbile Alnıanym a 
karşı durulacağını hesaplamıştı. Bu he
sabın yanlaş oldugu pek çabuk anla!!tla
bildi. 

ALllA Y ALERME 

l zmlrde IJüyüJı pamufı ipliği ve Yağ faJJl'ilıaJarı lıa,.,,.alı özeredlr
Kooperatif ortalıları llu müessese sayesinde malasallel'ine 

en yüJ:se"lı fiyat temin edlyoPJaıt-
cumhuı iyet C'ok büyük eserler ya- rından ~ üzde bes mikdaını sermaye 

rattı. Nereye baksak bunların birini de- clarak kooperatifine bırakır. Bu tasar-
gil. binini göriirüz. Bunların ne göz ka- ruf, yalnız son 1942 yılı zarfında 325 
ma tırıcıları, ne he,> betlileri var! Bir bin liralık bir ::\ "kfuı teşkil etmışt r. 
şdıir giirürsünüz, ba~n basa cümhuri- Seneden seneye de artmaktadır. 
' etin ~ arattıgıdır. Bu S olla,.ı bu köprü- Bu tasarrufların yüzde 80 ni serma-
leri cumhuriyet yapmıştır. Şu bataklık- ye olarak kooperatifler birl!gine de\•re-
ları cumhuı iyet kunıtmuştur. Cellat diliyor. Ortak harici işlerden hisıl olan 

Almanlara karşı harp edeıı Fransız a.s1cerl Tinden btr kaçı gollerini sağlık ovalarına çeviren, me- kazançlar da bu sermayeye katılıyor. 
leri de gedıgi geni§letmek veya :tırhlı re, 1ayyare ile geldiği zaman İngiliz ko zarlıkJard. n parklar cıkaran, mektepler Böylece birligin dört senede toplanmq 
tümenler·n yan ve gerilerini korumak mutanını vaz.ifeai başında bulamamasiy yapan, fabrika düdüklerini baykuş ses- sermayesi üç milyon lirayı geçmiştir_ 
\'azifc ini aldılar. lta tamamen tebarüz etmi~ bulunuyordu leri yerinbe geeiren odur. O kadar ~ok ve Az zamanda on milyon lirayı buhnası 

F d 1 k G 1 n• d B 1 "k kral .. o kad. r üyük eserler ki saymakla bit- ı'nanla beklenebı·ıır· . ransız başkuman an ığının ·ararı cnera n eygan e çı a.. ını gor 
askeri fikirlerinin geriligini gö.steren iki mü~. fakat Lord Gort'u goremeden . v mez... YARATICI BİR ŞAHSİYET: 

Fakat bunların arasında göze cok gö- t ·· t 
sebeple izah edilebilir: Birisi, guya bil- dete mecbur kalm1stır. . riilmryenleri, gürültüsü çok duyulma- MUH P OZY GİT 

iik harhin tccrl
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ibeler:ne göre hareket tki gün sonra başlıyan ınuka_bıl taar- ı ·· k. · f ı Bu muazzam ""ermaveleri kooperatif-
h l yan arı, çun ·ı sessız ve şata at.sız ça ı- " hcv<'si,· digweri de, düsmanın n:yeti ve ruzda İngiliz tümenleri e emmıyet i hiı 1 ı ler birligwi, yaratıcı bir şahsh.-t olan • k f k h san R rı var. nanınız ki cumhuriyetin ,, -

c lindekı' ha-- ''a ıtalarıı1ın kuclretı· hak- vazife almadılar ve ufa. te e . mu are· ı · · · d b'd k ı ı..;mum müdürü bay Muhip Özyiıı.:tin ·" D k eser crı ıçın e a ı eyi en ço yüce ten- AA 
kında mutlak denecek kadar bilgisiz bel~'.·den conr::ı, 25 mayıs gc~_esı un er· ler yine bunlardır. Si:n '·ooncratifler- idaresinde, meınieket için ve ortaklar 
olusudur. Hadiselerin mahİ\·et ve muh- que ın sukutundan tam ongun evvel, de. için en faydalı işlere .&-L-"s ,.tmeLtedır' • 

· kild"l cien bahsetmek istivortr•: U1.WSJ A temel neticeleri hakkındaki bu bilgisiz- nize dogru 40 kilometre c;e · ı er. Bu CUMHURtYETTEN ÖNCE Her k.ooperatifıo muuzam bir deposu 
liği yüzündendir ki, bidayettc Sedan ~ekilme ağır neticeler doğur~:'. : Fran. B1LlNM1YEN KELiME : \'ardır. Bölgemızde devlete hububat 
mağlubiyetinin ordudaki gevşeklikten sız ku\•\•dlcri cephedeki gcdıgı tıkanıı· Cumhuriyetten önce hemen hemen Koopemtifler birliği ıt?num miidürü borçlarının öder.ınesi işinde bu depolar * ileri ~eldiğini sanacak ve hükumeti bu- ya uğraı; tıkları sırada bu açıklık 30 ki· biJinmiyen bir kelime. 0 kadar bilin- B. Muhip Ö.=yigit en büyük hizmeti yapmış, kooperatif· 

Dokuz aylık bir hazır11ktan ııonra 1t na inandıracak kadar ileri gidilmistir. lonıctreden 70 kilometreye çıkmıs oldu memiş ki ticaret kanunumuz bile _ 
0 

yukarı piyasaya muadil bir avans verir- ler vasıtasiyle :>:-taklann ve ortak ol~ 
mayıs 1940 ta Alman harp makin"si, Korsılık olarak ıfoncb:lir ki bu durum- Aynı &ün, ilk Britanya alayları ge:ni· vakit.. ona yurddaşlık hakkını vermemiş. ler. Satış yapıldıktan sonra da kan ( fi- lJlnlann binler~ ton hububatı top}a. 
M6ntmedy ile Utracht arasında, 400 ki- -Oa fransız cephesini yamayıp kapamayı !erine binmiye ba~ladılar. ~r?nsız ko. Anonim sirketleri kabul etmiş. kollek- Jat farkını) yine ortaklarına dajıtırlar. i\arak devlete teslim edilmiştir. Böyle
lometrelik bir eepheden Meuse genel denemekten başka yapacak bir sey yok- mutanlığını ha~erdar? e~meksızı?. alına~ tif sirk~tlE:ri tanımış, limited sirketleri Maksat aracılara ( komisyonc, ihracatçı) ce kooperatifler her fırsatta tam birer 
istikametinde harekete geçti. Baskın tu. bu karar saye.-;ınde ~3<>,000 kışı. yanı bilmiş te kooper~tif şirket diye bir var- gibi muhtelif milesseselere dagılan karı halle müe~si olarak yalnız ortaklan
rnevzubahis değildi. Müttefik kuvvetler FiJhakika. Soisson düzündeki muha- Britanya ordusunun hemen h_epsi lngil Jık bulamamış. Sebebi basit doğrudan doğruya mü.-;tahsile mal et- r.a değil, bütün memlekete hizmet ecli
altı gUndenberi uyanık ve Hollandanın rebe, Belcikadaki ordulann 7.aınanında tere~ 1e nakledilebildi. hHal~u~ı .. ~u ~ır..., Onların coğu Türk olmıyanların işle- mektir. yorlar. Her biri kırk elli bin, bazısı 
işgali kuvve-tle muhtemel bulunmakta Somme veya a~ağı Seine'e nakline im- da Aman ordusunun are e mı uı· ur rini düzenliyordu. Bunlar ise Türk yı- İzmir incir ve üzüm tarım satıs koo- yüz bin ııralık muazzam birer tesis 
idi. kl'ın bırakmıyacnk kadar hızlı cereyan mıya. c~lısan Frans;z ordu~u.' bu hare· ~ınlarının kurtuluş vasıtası olacaktı. peratifleri birliği her sene ortaklrıiıa her olan bu depolar ortak mallarını topla-

914 teki gibi Şlifen planının tatbik edivorclu. Bu orduların gerileri tehdit kete ıştır~~ ~den 3;,0,0~0 _kışıden anca~ Bir çok eksiklikler gibi, bunu da hak- mahsul için borsa fiyatlarından çok yük- mağa, fzmirde birlik işletme yerlerine 
c. unaeağı, fakat :Selçika ile birlikte Hol- edilmekte ve düşman hava kuvvetleri lOO,OOO kı!'lıyı kurtarabıldı. kile tamamlamak ödevi cumhuriyete sek fiyatlar temin etmistir. Kooperatif gelecekleri vakte kadar saklamağa ve 
kndanın da istilası bahis menuu oldu- deıniryol ve istasyonların sistemli tahri- h . S * 'dan M t d • dUştü ve kooperatifler yalnız ticaret ka- ortakları, diğer müstahsillere nispetle mahalli işletmeleri yapmağa mahsus-
iuna göre bu defa bu planın tamamen batına bao;Jaınış bulunmakta idi. 5 ~ıranda ~mıne J"k b? ıne Y • nunuoa değil, tnilletimJzin öz bünye.ti- ayni kalite mal için. yılına göre yüzde tur. 
tatbik edileceği sanılıyordu. Fransız ge- Fakat, Sedan yarmasının vukubuldu- ye kadar 300 kılometre 1 ır cepb• ne girdüer. Belki henüz yeter derecede 10 - 20 - 30 hatta 50 fazla para alırlar. tncir depolannda kominasyon tesisatı 
nel kurmayı sol kanadımızın klasik bir ğu ve Ba!;komutanlık bu ordulara cekil- iizcrine .. cereyan e~en muharebe hak- değil. Fakat zararı yok. Fidan o kadar Hele fiyatların ölü zamanlannda malla- \•ardır. Kooperatif inc:rleri daima kurt· 
ku§&tmaya maruz bulunduğunu tahmin me emrini vermekten imtina ettiği ak- kında soylenece~ hır ~ey yoktu.~~~ ka. ,zürbüzdür ki koklerini ~ittikçe daha rını ellerinden çıkarmak zorunda kalan suzdur. birdeki ilzüm tesisatı da ea 
ediyordu. Bu l:anat hemen takviye Jam, bunlann hiç birine vakıf bulunmu- ~r 55 ~~~nsız. t':1me~ı, rğu ı;n~to~~u/St derinlere salıyor ve seneden seneye dal müstahaillere eöre kooperatif ortaklan- rrıodern bir fabrıka halindedir. Bundan 
edilmişti. yordu. Şu halde, durumun ağırlığına m~.n Jımenb~ın 1 ~r ~~les.ını d~n·t~· budak veriyor... r;ng~t;hı:~~!~J;a. ra kazandıkları çok de- la ka birhğin İzmirde muazzam bir şa· 

Şimaldeki üç ordu derhal diişmana rağmen, İngiliz - Fransız - Belçika kuv- md <-'7: 
1

1:v. zunt t~rlcep e ~ze:.ınek .. ızıkınl ış HALKIN SiNESlNDEN -s r&p fabrikası vardır. Birlik her sene 
C1oğru silrülmilştü "35 Belçik - Hollan- vetlerinin hiç olmazsa c;imal hudut tah- erın ıgıne er ıp enıneyı mum un 1 a· OOGMUŞ BtR ESER : BtiTüN MüSTAHSlLLERE üzüm müstahsillerinden milyonlarca ~ 
da tümeninin düş
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man ileri a hareketini kimatına kadar çekilrn'eleri halinde dahi rak ihtiyatlardan mahrum bulunar Türk kooperatifçiliği yapmacık bir 1UZKET : lo yq üzüm ır.ubayaa eduek ._ __ _ 
9eÇiktirerek mabadını meydana çıka- yeni Bqkomutan Weygand'ın 23/ :na~ Fransız ordusu, beş günlük çelin muha __. dejildir. Kanunun taıwna.ı . .ıı.ı bir Blrlltln hizmeti yalnız ortaklara de- .. •una 
___., . - - •ıa..• ..tıc - (C..t.ni a---) hattına k nbehrdea.,..... dlılılc1t 'ft hiçbir yet" L-L , __ ,_ WB x.:1dir. Birlik piyasavı yu""kse1tmekle dı·- uzum pıyasasının yükselmes'ne bu su-.&-.. Q Q _..-Ç I ft- ,_ • -.--unn:: ar- de -IA.-1. b• .. L- t •• te L-! n&A O~ halkın isyanından dolmuş- su " retle de amiJ olur. 
ya en kötü ihthn4Jler Anvers. Namür ve .sı yaptırdığı taarruzun daha uygun '.!lf&rt- . ~ l..~.1~dwaa~ k gos re':::a~· tur. Bu şerefi taşıyan da F.ge bölgesidir. ğer müstahsilleri de korumaktadır. Bir- KUSADASINOA y A.G 
Givet aruuada Keuse manil gerisinde lar altında yapılması mümkün olacağını zın racate ~ ı. ça v~ ~ ~.11 Mesrutiyetle beraber Aydın incircileri liğin tesisi sıralannda İzmir ve Manisa- FABRİKASI 
İngiliz - Fransız mukavemetini hazırla- ve başka tiirlii netice alın3cağını göste- ~~mı kn.~·ışıklıgı .. arlırd.ı. y~:"11 gu~ TUrk olınıyanların istismanna karsı, 

0 
da 3 - 5 kuruş olan üzüm hemen 10 ku-

mak için zaman ku.anaeağı sanılıyordu. rir hiç bir emare mevcut değildir. ıçınde du~man, guzel .hır' ınudafaada zaman memleketteki fermanlı ve kud- ruşa yükselmiş, seneden seneye daha zi- i Yağ işini ele l'İan birlik Kuşadasında 
Hadiseler beklendiği gibi ceryan edi- * sonra teslıın olan Magınot yu kuşataralc retli yabancı sermayelerin ezici müca- yade kıymetlendirilm.iştir. Evvelce Pİ· talyanların elinde olan muazzam Yai 

yordu. Belki Hollanda kurtulamıyacak- Yirmi diirt Belçika ti.imeninin teslim Nantes'dan bviç1:' hudu.duna kadaı delelerine ve kanunun reddettiği hima- yasada rnUstahsil zararına tesadUf edi- ta!iyehanesini satın almış, senelerdea 
tı Beıı.: BeL.'ka da k te k-..:ı :ı 1 t ·ı· F --Jlol b Fransanın yanaını ışgal etti. len ı"stıs' marlar sı·mdı" bö"lgemı'zde ne ı·n- beri muattal bulunan . bu müesse .. ....ı • -.& ~ı ı.smen r cuı e- o masanın ngı ız - ransız ..._,.,,u ive- w ~eye rağmen, ilk satıı; ve itibar koope- • d _,,. 
cekti. Fakat, nihayet di.ipnan çok kuv- tinde çokça lıııil olup olmadıiı bir hay. ~urada Fransız .~aslcomu~anlıgını: ratiflerini kummşlardır. ( Aydın zirai cir, ne üzüm, ne pamuk mahsulü için imar e erek faaliyete geçirmiştir. B~ 
vetli o1an Namül' - Anvers hattında dur- ıı ;ırastırıldı. lehıne _olara~ şun~ soylem~k ıcap ede satış kooperatifleri ittihadı ) adıle bir~ mevcut değildir. Çünki ortak olmıyan radan her sene Uç dört bin ton rafine 
d la k B ] 'ka d k h • . . ki, haz.ıraı1 bıdayetındcnberı. hatta Dun- b ·· h 11 b 1 Laiio " 1kararak halkın ,·"şesı· ıu uru ca h. e çı or usu a raman- Bu. netıcenın sebep olarak alınmasın- k ..:ı·· d l, •. ı . ""··ale er ten u kooperatiflerin merkezleri de musta si er ir iği daima piyasayı ko- " • '"' .. ne ve zu-
ca çarpışıyordu. Namür .şimal mıntaka- dan başka bir sey d~ldir. Bu tümenler L~rl que w~e ~'~kvetive arah~~t _..:ı.Y k şu kücük köyler ve nahiyelerdi : ruyan bir alıcı mevkiinde atirüyorlar. munda ihracata tahsi.c; edilecektir. 

d ... .__ t -11.· k _ _.li · de · k. -"ı-t··k ı.L- b" uh be ... manıış ... ve ıı;e1a t w -ce O t kl Ge ·ı.. 'l:'..L- ı· ..ı. Pamuk birlik mevzuuna gı·rmeden ev- İZMİRDE MUAZZAM ıın a -n aL,,. .... ı uv....... ıse ezı- on se ız ...... u araUA:iIZ ır m are . tek 1 .. ta ked "ba tt• B k h r a ar, mıerıcı , ~y ı. J\.ara. +..... BİN 
ci delildi. den sonra ve artık meydan muharebeai yo ınu krel enf ı r@ 

1
• u ab - pınar ( İncirliova ). Umurlu, Köşk. .. vıel, külliyetli olarak 10 - 14 kuruşa satı- Bm. KOM A. 

Birdenbire manzara değişti. Sol ka- kavbedildiüi ve planlı bir mukavemet ~manbca kacı taı "
1
"e v ayd.asızv. ~uhan: e- Altı küçük kooperatif. Bugün yalnız lırken birlik bu maddeyi iştigal mevzu- İzmir kooperatıfler birliği şimdi de 

nadın kuptılmasım önleme yerine, ba!'l imkanı ktılmadığı için silahlarını bır::lk- nın.. ~!i. omu n ıgın ıstegınnen zıya· İ~mir incir ve üzüm tarım satış koopera- una abnea fiyatlan heme!!\ 20. 24 bnı- bütün böll9lldz ve şehrimiz için en ha-
komut•lıılt Qivet. ile ~ •asm- mlf)ardı. 28 mayısta ltu tümenler at.. ~· lnr.Fılız ısrarhl~.rkı~a t~~kav:~~1: ede- tıfleri birlJtinin sinesinde birlt>smiş 31 §a çıkarmış ve iki senedenberi de yUI:- yırh bir teşebbfü•ün üzerindedir. İz. 
da -nı ..... - ...... ...- 'ıkincı· - do._____ k-tikl ri ... _ .,_ o· mıyen ransız u ume mm V=ı.a&& ret" tin- .... k tif' selmesine Amil olmuştur. Gerçi, fivatıa. mirde büyük bir pamuk '-'agv kombinası 

, 
3

- ....., ,,.-~ :"" ~u.._,.,. ... . e zaman. ınrnıs ı~ ıseo arasın. . mi v .. "'"rih emlr ;ı ... ri .... ..,..pıld·&ın• biı ... sa-ı oopera ı var. " " 
cu orduların ara hattında agır bır yar- dakı Fransız ordularının kırıklarını hır- .. t rlh k d d .._kt:-'" ı- ,. CUMHUıuYE'11N KoOPERA.TtF- rın yükselmesi yalnız kooperatifler bir· kuracaktır. Bu kombinanın 10 bin iğlik 
maya karsı koymak zorunda kaldı. Düş- birine eklemek ümidi artık tamamen gunş· nd. ~v / ~e. 1~· tt k LERE BAHŞETI'töt H.tMAYE : 11,ğinin işi değildir. Fakat muhakkak pamuk iplik fabrikası. yağ tufiyeıhane-
m~n Şlifen pllnuıı tersine olarak tat~i~ kv'bedilnıq bulunuyordu. Franc:anır tice 

1 ~ed~~ a ar 1 ıza a an çı an ne· Cuınhuriyet kooperatifleri hususi bi- olan şudur ki kooperatifler olmasaydı, kri, pamuk yaj fabrikaları, gli.terin te-
ediyordu. E9U taarruz. be1detılldı~ı mukadderatı taayyOn etmisti. H de 1 .. le k rer kanunla himayesi altına almıştır. en iyi şartlar içinde bile fiyatlar çok de- aiaatı olacak ve binlerce uııe)eye it ve-
veçhile Be]çikada değil, cenupta, sima] Bir hafta önce, ba.,koınutanlık Belçl if ; '194: eke. ''j?d soy htğ" ~· B unlar kredi kooperatiflerini kuran fa ezici dilşüklilklere sürüklenecekti. receii gibi ortaıt pamuklannı bam sa. 
ve merkez ordu aruplarmın ara hattın- kayı feda ederek kuvwtlerini. İ914 tt da e ~r : ts :J'· 1~ 1~ e_n g~ ı 1 a 2.836 numaralı kanunla satış koopera. HALKIN lAŞEStNE YARDIM : tacak yerde mamul olarak satmak su-
da bq listermiştl. Kuşatma değil, yar- oldu~ ~ibi, Yser kanalı ~risine çekme- ta~anmış ~~· su e;:_mı~: . arp il= tıflerini tqkilitlandıran ~ numaralı Birlik Uzilm, incir ve pamuktan başka retiyle çok daha fazla kazanç temin 
ma mevzuubahistf. Zırhlı tümenlerle sini kral Leopold'a teklif etıni~ti. Bu SU· b' k~d ve uşman k 5 • ~w, dm kanunlardır. Aydın viliyeti halkının ortaklann muhtelif zahirelerini de ka- edecektir. Yalnız bu tesisatın bet alta 
topçu ve muharebe tayyarelerinin bir- retle Flandres cephe.sinde yapılacak kı h: şe h e vuruşha ım t aı;ın rn onu uyanık hareketinden doğan Tllrk satı§ bul etmekte ve onlar hesabına en yük- milyon liraya mal olacaimı söylersek 
lestiri!mif teairlerile Alman kuvvetleri a1tma sayesinde Bapaume genel istika- clı, ~en :;en m: r~~ m~ :.'kusar- ~ı>eratüçiliii, kardet kredi koopen. sek fiyatlarla satmaktadır. HUlba koo- işin azametini belirtmiş oluruz. 
Meuse eçit] rini zorlayarak bir hamle- metinde yapılacak mukabil taarruzQ bil ~ h ~· e:'w 'b" ~ h ~~ tıfleri1e birlikte, şimdi yurdumuzun her peratlfler, bölgemizde zirai mahsullerin MANİSA SAR.AP FABRİKASI 
ele cepheyi d imiş. raatıa.lıkları rnuka· şimal yananı daha emniyetle koruyab:Je yu d ~rp e Y:P ıgı gı 1

• a a or tarafuıda tefklibnı genişletmektedir. ~tJ§ını bUtUn medeni memleketlerde Nihayet, harp bitince, Manisada baş-
vemetleri devirerek Vervins, Serr • ce~ni limit ediyordu. Artois ve Picar sene e . ayanır .'· • . . . 1;hırada kooperatifçilJlimizin tarih~· olduğu gibi iktisadi şartlara uygun bir lanmış olan şarap iabriluw da bitirile-
Sur, Sismonne üzerinden olanca hızi]e die'de 24, .25. Ye 26 mavıs taarruzlarnnı G:rek1.ı !11anevı ve meslekı yetı.ştırme sını yazacak delfliz Sadece bu canlı var- nizam içine alabilmişlerdir. cek ye senede ilç dört !nilyon litre şa
Fere - Laon istikametine akruslardı. zın muvaffakly~:di~i-tden !lotlra, Dun- ledbırle.rının .al.ınması h~us~nda Fran· Litn en canlı bir eseri olan İzmir taran Şimdi :r.eytinyağı da birliğin işgal mev- rap istihsal ed~r. Hiç şüphesiz o 

Dokuzuncu Fransız ordusu büyük bir kerque'e doğru her ~ün biraz daha sıkı- sız kabınelerının esaslı hiçb": şey yap- atış kooperatifleri bi.rlillnin sessiz ba- zuu .içindedir. Zeytinyağının ik yüz .ku- \'akit kooperatifler birl.iiini daha bir 
k • 1 <ı h rlı . aktan "lkmıst• san mengene icinde Belçika ordusu dö- mamış oldukta .. rım ve aaerlik. ruhuM prılaıızıdan '-- L - -.ll--k cumhurı·vetin rup fırladığı sıralarda kooperatifler k . ~- bb" ı . ..:1- '----.:ıı 

... k k .,_ k la URURUere bir':": normal bı·r k~ .. :la ı",_t'~a edereı_. ço yenı ....,şe U! erın m:: ~a göre-şimali Flandcrde muvazene fazlaca küntülerinin mevcudiyeti, diicm.!ln•rı uymıyaca gorene ve USUucnn ış - muazzam kooperatifçilik abidesini ·d-La "6A -· a. u ... ıı.t- n··rt ib. kısa LL. 
-,--

1 
lar g· · b' t b k ta 1 y k illl en iyi cins rafın" e zeytm· yaıı.1"-ını 100 - ce5 "'·· 0 sene g ı Dil" zaman bMnlmamı ... ı. Vasıtalann eşttlili halin· 7.orluklarını artımıaksızın, müttefik .. a ırmesı~~ . 1~ • aş omu n ıgın, ya ından tanıtm1• olacagwız. ~ - i · d Tn-u in b •• na. ikt=--.:a 

'l' mu.saade tti g rdilk. B a--"'-- al H -s 125 ku"m• satmı" ve cidden hal,_ __ ha- Ç'Ul e ~nuyen en ü,.u-. . '--ut te-<le kıtalarımız her ye.rde tutundu. kuvvetlerin kan•ıklığını ve komutanla· e gını 0 u P'&·~ • • er kooperatif ayrı ve miiatakil bir ·-.- ··-v ııun kkü'lil d • .:ıL--·tm· lan t 
tında. datılmadan bahsetmek ..ı-- M- rk yır duasını da kazanrnıctır. Bu da bu se. . ereeesıne .,. ... ~ ı.ş o z.. * rın dertlerini artırmaktan başka bir şe- . • "&UC:' ~ ettir. Ayni tipe göre hazırlanmış bir halk teı:ekkülüniln meıni'ekete ne kada.r mır İncır v OzOm tarım sah$ koopera. ~ --&.-leıin zorlanmadığı prensi • .ve yaramıyacaiı için Belçika kralının ticeyı ~b~p olarak almaktan başka bir <-na rnukavelenamesi vardır.Bunla .. ara- Y t'fl rt bi ı·ı· ""'-k tı ) ğ 

...,..,._ b -y deg ld • faydalı olduğunun başka bir miNlidir e r ı 1 .L ur yara cı ı ının ve 
bine bawlanmış olan fransız kurmay he- u tereddüdü kötü neticeler doğurmu.• r 

1 ır. ~~-a birle~rek bir birlik teşkil eder- EMSALSiZ BlR · milstahsil işbirliğiyle elde edilen muaz-
yeti. 1940 maywnda da ayni tenkit ve oln:ıaclı. Esasen dOsman, Somme geçit· 

1914 
te, Charl~r?i ~~nundan s:on- ııııı:r. qmir birliği b unlardan biridr. Bu TASARRUF KA YNAGI : um neticelerin en parlak bir misalidir. 

muahezeye maruz kalmak istememişti. Jerı iyice tıkaamadan evvel hasmının çe· ra. fer~?!~~ ".encı hır .m.tı~mla rıcat birl!kte yukanda adı geçen 6 kooperatif H" d d 1 k 
Bu .ııebepledir ki, Sedan bögesinde bir kil~e.si~den korkarak. sağ yanında pelt eden buyuk, hır. ordu 1gıbısının bu .defa yerıne bulibı 31 kooperatif vardır. Bun• Fakat memleket bakımından kazanç ıç urma an mem e ete yeni mües-
gedik acılmakta olduğu haberi Fransız hafıf bır tazyikle iktifa etmiştir. A".ilJ ~u;gongne ~~ı. ~ d~. veya. Nıver• }arın ortaklarının yeldlnu 25 bine ya- yalnız bu değildir. Kooperatifler ortak- seseler kazandırctn bu te.şekkillü ve ba-
ıenclkurmayınca !Avık olduğu ehemmi- Escaut bö1~esincleki dllşman harekltı· naıs den g~çtığını kımse gorm~tnl§Se b.u- kındır. Yani, 125 bin nüfuslu bir köylU lar için bir tasarruf kaynagıdtr. Türk!- s:ndaki yorulmak bilmez umum müdU
yetle karşılanmadı. Evvelce o1dulu gibi, nın yavaıılı~ da, ala daha çok düşmar nun.e' aebebı, lleuae, Somme, 0 -:_ ve Ai9- v~ müstahsil yıgını bugiln bu teşkillt yede tasarruf zihniyetini kooperatifler rü ne .l;adar tebrik etsek azdır. 
bu ~in kolayca tıkanabileceği sanı!- kıstırmak kaygusundan baska seye at n de Alman. taarruzunun aldıgı yıldı- içmde birleşmiş bulunuyor. cierecesinde sistemleştirmiş başka hiç Kooperatif ortakları birlikleriyle ne 
mı tı. Bun ın için, sol kanat komutanlı- fcdilemez. nm hızının bıze yalnız kırıntılar bırak· Kooperaüflerin lNlksadı nedir? Kre- bir teşekkül Yoktur. 1--adar iftihar etseler ve ona ne kadar 
~na B l · ka arazisine yapl§masa" Oise Flaadres muharebe$inde İngiliz ordu· tıu~ olmasıdır. di kooperatifleri ortaklarına isühlal Her ortak bir yıllık teslimatının tuta- candan lamalar ·dir. 
kanalı ıl Aisn gt>rlsinM-ki franstt ordu- sunun oynadığı ro], ilstünde durulmıyı Elirlerin ve i~ başında diŞnan eline masraflaruu brfılayacak parayı yüzde 
sile birle mek maksadiyle, Bapauma değer mahiyette değildir. Dokuz tümen. düşen malzemenin miktarı, hiçbir yerde altı buçuk gibi memleketimize g8re qok 
ve Peronne üzerinden gıeçmek Ozere, den ibaret olan bu ordunun üç tümeni birliklerimizin muharebe vermeksizin ucuz bir faizle temin ederler. TUrkiye
Arras'dan Chauny, genel istikametine ihtiyatta tutulmus, kalan altısı da hiçblı dağılmadıklarını a&termektedir. Bau ye yaptıtı hizmeıtler sayılmakla bitmj. 
1ruvv tli bir mukabil taarruz yapması yerde ciddi muharebelere sokulmamış. yerlerde pek parlak surette muharebe yecek kadar p olan &inat bankasının 
eınr dümişti. tır. Almanların Abbeville'e girdikleri 2t etmişlerdir. Fakat muharebe, dü~anın en müspet hizmetlerinden biri de b'l 

Bu taarruzun neticesi malciındur. Baş- mayıa tarihinden itibaren, ~ral Gort. usuUerini kavnyarak karşı tedbirler kredi kooperatifleridir. 
ı. madan durmm,ur. Cünkü. Almanlar muhtemelen Londranın talimatı üzeri- bulmıya imkln bırakmıyacak kadar SATIŞ KOOPERATtFLERtNtN 
cephedeki bUyilk cebi bir nefeste duru- ne ve başkomutanlığı haberdar etmeksi- hızlı .~ereyan etmiftir. Fazla olarak, el- l'AALtYm : 
vermek için açmq değillerdi. Arkaların- zin, ordusunun icabında Avrupa kıta· de du.şmanınJdne kartı koyacak kadar Bahaimltin mevzuu olan satış koope-
da en ufak döküntüleri olmaksızın ve sından tamamen çekilmesini temin ede- ha~~ ~uvveti ve zırhlı birlik te mevcut ratifleri iae ortakların yet~tirdilderi 
harekatın seyrine tamamen hikim ola- cek tedbir ve tertipler aldı. Geri teşkil- degildi. mahsullerden kooperatif mernuuna da
rak işe girişmiş bulunuyorlardı. Terinin Dieppe, Havre ve Cheorbourg Ji. Gevşeklikle itham edilen 9. ordunun hil olanları, incir, üzüm ve pamultı, ya-
Baskının tesiri her tarafta kendini ınanlarıııdan 1nniltereye nakillerine er- maruz blclıiı taarruza hangi ordu ma- hut diğer bölgelerde fmdık, fıstık, yaş 

göst<.'rdi. Alman zırhlı tümenleri Abbe- teıs:i giln baslandı. Bu suretle, İngiliz ko- ruz kalsaydı, durunı bqka türlü ola- meyve ve sebze, koza gibi muhtelif dl
vılle. Saint - Valery - Sur _ Somme ve mutanhğı, bafka bir şekilde olmak iize- mazdı. ğer mahsulleri ortaklar hesabına ve b ir--
Boulogne üzerinden silratle denize doğ- re, Belçika krahnınkine benzer bir jest Hakikat şudur ki, subay ve er, hiç likleri vasıtasile işletir, satar ve ihraç 
:ru vilrildüler. Ordu şimal yanındaki 45 ha:r.ırlamıştL kimse vazifesine sadakatsizlik g&;ter- ederler. ilah alırken ortaklarına aşalı 
1 mt"nhı imhasını ve bunlara ait muaz- Abnan tazyikinin bütun } ülrunil mun miş değildir. Bir kruvazörün mahmuz- ---- -------------

, malzemenin zaptını temin ed bı.i- ha ıran Fransızlara bırakmak tasavvu. lamasiy le dağılan ve batan bir deııtro- rulabilir. Adına llyJk bir orduda mesu-
ik kuptrna hareketini, bu suretlc> bır ru, 21 JMyısta. general Weyga,nd. garp yt>rin mUrettebahnı hiyuıetle itham liyet, sahip aramaz. Bu, kesin olarak 

h '1\lede tahakkuk ettirdiler. Bunların cephe.sini yeniden kurmak için yapıla milmkün mildür! Buna ait hesaplar, an- doğrudan dolruya komutana teveccUh 
h ıı n ıuclmdan yUriiyen piyade tümen- cak mukabil taarruzu tanzim etmek üze- cak hükümetten ve komutanlıktan so- eder. 
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SAHIPE6 

TURKÜN EN HOYUK BAYRAMI 
---*·---

-BAŞTARAFI 3 ONCÜ SAHİFEDE-
kayada nezdinde toplanmakta olan ve
krner heyetinin ;stifası zamanı geldiğini 
r.övlemisti. Meclisçe yeni vekiller heyet· 
intih p olunurken, istifa edecek heyet 
dahil bulunnnlar tekrar intihap edilc
c k o rsa bunların y 'ne istifa ederek 
:\ rn· v 0 1l<'r heyefne d, h 1 olmamaları 
e , n d kabul ettirmi ti. 
VEKİLLER HETh"'Tl TEŞKiL 
EDiLEMtYOR 
\' · 1 r h H ti bu suretle istifa cttik-

t n nr . B "" Ü Millet M clisi azası 
rrrup p r mi ve husu i urette top-
1 n .. •. \ n vekiller heyetine kf.'nd"le-
ı ·n z, eme~ bn lamı tı. 

28 t , im \'\'el 1923 te, parti u un i 
rrısi ıf, t le pnrt id. re hev ti ictim<"ına 
du\; ed lerek parti tarafından ta nzin 

d l:nis olan yeni icra vekilleri hl'yetı 
l"sh.'si hakkında reyi alınmak i t nılen 
At türk, listeyi görmüş vc listeye dahil 
bulunan zevatın fıkirleri ayrı ayrı so
rulmasını tavsiye etmi ti. H riCiye ve
kfiletine namzet gösterılen Yu uf Ke
mal ve iktisat vekaletine namzet ~ö~e
rilen Celal beylerin bu vaz'fcleri kabul 
< tmedikleri ve parti idare heyetin'n dn
hi kati bir liste yapamaclıi!ı j?örül nüstü. 

« YARIN CüMHUR1YETt 
1LAN EDECEGtZ > 
Atatürk o "ece ~emeğe bazı arkadas:

larını davet etmi ler ve yemekte c varın 
ciimhuriycti ilan edccc 'iz • demi !erdi. 
Davetlilerin hepsi. bu fikri tasvip <'t

n.istı . Diğer mı af'rler erkence ittikten 
sonra. Atatürk, en yakın mesai arkadn ı 
İsmet İnönü ile yalnız kalmışlardı Te -
kilatı esasiye kanununun bazı mnddcle
rini, •devletin cüınhurıvet olduğuna ö
re > tadıl eden mil veddı:-ler hazırlanını -
tı. 

Horsa 
ÜZÜM 

285 ~ Rifat Tudıban 45 50 
86 M. İz.ıniroğlu 51 
70 Ahmet Ziya 48 50 
40 Kaptan M Ç nar 49 
32 İnan şir. 46 50 
32 Man:sa B. B. 59 
35 Şükrü Akalın 47 
27 Rifat Tarhan 57 
24 M. H. Nazlı 48 
20 Ahmet Tabak 47 

651 i Yekun 
155361 Eski yeklır. 
156012 ~ Umumi vckıh 

No. 7 
No. 
No. 
Ko. 

8 
9-

10 

i~CİR 
92 H. Levı 
41 F. Soyd:m 
27 Yöscf Arslan 
17 H. Bakioğlu 
17 B. j Franko 

194 Yeki'ın 
16901 Eskı yekun 
17095 Umumi yekun 

AHİZELERi 

69 
68 
58 
79 
66 

FeulıaJcide hassas 
29 teşrinievvel 1923 te Halk fırka ı 

grubu toplanmı tı. Muhtelif hatipler, 
kuvvetli bir hükümet kurmak hu usun
da beyanatta bulunmuslar ve bunun te-
minine Atatürkü tevkil etmic:lcrdi. Çoh lıuvvetli 

Atatürk, meselenin ha1li için h'r sa-ı • 
atlık mühlet ist mişti. Bu bır saat zar- ~ ÜPF.RNI:.'Tf.RODİN GÜZ 
fmda. icap eden zatları odıısına davet AYA RLIDIR ... 
ederek. bir gece evvel hazırlanan müs-

47 5 
51 
48 5 
49 
46 5 
59 
47 
57 
48 
47 

45 
47 
49 
53 

78 
76 
6!} 

79 
66 

v~ddelc:i. göstermic;l r ve kcndilcrile fi- SELEKTİVİTESİ HADDİ AZA-
kır Uıatı ınde bulunmuslardı. . MİYE ÇIKARJJ,l\IJSTJR .. 

Saat 13,30 .. da t.ekra~ r.toplanan part~ KISA, ORfA ,c· UZUN 
grubunda, cumhurıyct ılam hakkındak DAi ('Al ARI ALIR 
teklif kabul olunmus, saat 18 de Biiyük ' • ~ ' 
Mıll t Meclis; içtima etmiş ve kanunu 
esası encümeni, teskilatı c a.:lye kanu
r.unda icrası teklif edilen tndilf\tı J?Örü
süp mazbntasını hazırlamıştı. Cümhuri- A. ZiFFER 
yeti ilnn eden bu yeni kanun, bir çok TİCARETHANESİNDE 
hdatip1erin c yaşasın cümhuriyct! > sa- SATii.MAKTADIR .. 

alarilc alkıslamın hitabelerinden sonra 

o 

o 

o 

. 

N § 

1 

kabul olunmuştu. 
Bunu müteakip, Ankara mebusu Ata

türk, Türkiye Cilmhuriycti reisliğine 
ittifakla seçilmi~ti. 

ı_· 
SA MA H İSKELESİ § 
BOLDAHLJ HAR No. 7s 

~.-oo:ıoc cıcıcccccıcccı cırıcaaaı:ıaaı:ıci lşte, cUmhuriyetin ilanı böye oldu. 
Yaşasın cümhuriyet! - - ---- - --- - - --

Politi R. Limited 
Savın müsterilerinin büvük . . 

Cümhurivet bayramını .. 
tebrik eder 

Yeni Gün. 1326 ıncı Sokak 

İLAH 
Vilciyet idare heyetinden : 

Varifeyi ihmalden müşteki Süleyman oğlu lbrahim Çakmağın şikayeti üzeri
ne idare heyetinin 26/ 10/ 941 tarih ve 402 sayılı kararı maznunun yennın 
malum olmadığı yüzünden tebliğ olunamadığı Emniyet Mjj. 21 /5 /942 tarih 
ve 9540 2209 sayılı yazısiyle bildirilmesi üzerine ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 35 nci ve 3 7 nci ve hukuku usul muhakemeleri kanununun 141, 
142, 143 no.lu maddelerine tevfikan tebligatın ilanen icrasına ve mazbatanın 
bir suretinin daire divanhanesine taliki ne ve mazbata muhteviyatına gazeteye 
ir.tişan tarihinin ferdasından itibaren 15 gün zarfında itiraz olmadığı takdirde 
ı'tiraz miiddetinin geçmiş addolunacağı ilan olunur. 6201 (2804) 

i LAN 
Vilayet idare heyetinden : 

Vazife esnasında söz ile sarkıntılığa maruz bulunmaktan müşteki lnönü cac;l
c!esi 612 No. da ikbal Harasanın şikayeti üzerine idare heyetinin 8/ 10/940 ta-
1ih ve 3 72 snyılı knran maznunun yerin İn malum olmaması yüzünden tebliğ 
olunmadığı Karantina polis M. 1919 /94 2 tarih ve ( 1O15) sayılı yazısiylc bildi
rilmesi üzerine ceza muhakemeleri usıı lü kanununun 35 nci ve 3 7 nci ve huku
ku usul muhakemeleri kanununun 141. 142, 143 no.lu mndelerine tevfikan teb
ligatın ilanen icrasına ve mazbatanın bir suretinin daire divanhanesine talikine 
vr mazbata muhteviyatına gazeteye inti ııarı tarihinin ferdasından itibaren 15 
ı·ün z rfında itiraz olmadığı takdirde itiraz müddetinin ~eçmiş addolunacağı 
: 1an olunur. 6205 ( 2605) 

j LAN 
YiUiyet idare heyetinden: 

11 l • • ,. ttcn mü teki bmir Kadife kalesi 15 no. da Şevki Çınarın §İkayeti 
üzerine idare heyetinin 11/11 /941 tarih ve ( 300) sayılı kararı maznunun ye
rinın m liırn olmaması yüzünden tebliğ olunamadığı, emniyet M. 11 /6/942 
tar h \ e 9942 9860 sayılı yazısiyle bil dirilmesi üzerine ceza muhakemeleri 
ıı~uhi k. , .. ,, unun 35 nci ve 3 7 nci ve hukuku lMIUl muhakemeleri kanununun 
141 1 42, 143 ııo.lu maddelerine tevfikan tebligatın ilanen icrasına ve mazba
tanın b"r ~uretinin daire divanhanesinetalikine ve mazbata muhteviyatına ga
:rett-\ İ r. Iİ arı tarihinin ferdaııından itibaren 15 gün zarfında itiraz olmadığı 
takdriclı- t'r,z müddetinin geçmiş addolunacağı ilan olunur. 61 99 (2804) 

Turyağ Fabrikaları 
Türkiyenin en modern zeytinyağı, nebati yağlar, 
her nevi makineler için makine yağları tesisleri 

Ordumuzun sadeyaiı ihti
yacı Turvai fabrikalarında i§
tibsal edilen nebati ya~larla 
temin edilmektedir. 

Çamaşır sabunları Türkiyenin 
her verinde aranmaktadır. 

Makine yaiları, her nevi aiır 
makinelerin ihtiya

karşılamaktadır. 

ve hafif 
cını 

TUBTAG 

Turan Yağ fabrikaları 

1 

1 

Çok sayın müşterilerinin 

on dokuzuncu Cümhuri
yet bayr.amını say!(ı ile 
tebrik eder, saadet di
leklerini bildirir. 

r~ ........................................................................................... I. 
:xr:xs=m 

Izmir Esnaf ve 
Ahali Bankası 
Sayın Yurddaşlarına 

Cümhuriyet Bayramını kutlar 

T8rk 
Eeza Deposu 

Alber J. Danon 18 Mor8no Maraunato 18 ump. 
Sayın m ·· şterilerinin 
Büyük Bayranıını kutlar ••• 

D "" s· rt • • k ti 1 
Oi(an ıgo a anonım şır e H 

Sermayesi: T. L. 500.000 
iDARE MERKEZİ : i S 2' A 1f B U L 
lzmlP ue hcwallsl urnami acentallfı 

HAKİ EROL 
8 Birind Kordon No. 106 Telefon: 3520 
~ Ha yat. Yangın. Nalıllyat ·Kaza sigortaları 
~ nızı en müsait ,arılarla ue siiPatle yapaıe. 
~~~~~..O'"'.r.;~ .... ...-...ıı::~~~)C!Cıocıoo~~:aoc~ıoooo~::ıoc~ıooooıaoı:g 

GAZİ BULVARJHDA AKŞAM KIZ SANAi' 
OKULU MVDVRLVCVNDEN : 
Biçki - Diki!i - Nakıı. çiçek, moda, ev idaresi ve çocuk bakamı ,ubelerine w

lc be kayıt Ye kabulüne 1O/ 1 1 / 942 tarihfoe. kadar devam edileceği ilan olunur. 
28 29 30 6184 (2798) 

Sadık Gürtunca 
KUBTULlJŞ 
Uaın ve ştşefah· 
rlkası sahibi 

Aziz müşterilerinin (19)uncu 
Cumhuriyet bayramını say-

gı ve sev~i ile kutlar 
IZMIR, GAZ ıLER CADDESi: NO. 212, 214, 216 218 

ZEYBEK 
RAKI Fabrikası 

Aziz Müşterilerinin 
Ciimhuriyet Bayramını tebrik 

ve saadet diler 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
• . . • Devlet Demir Y otlarından 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(KİREC AUHACAK) 
D. D. Y. 8 - NCt iŞLETME KÔM iSYONUNDAN: 
MecmuG ( .. 504. 15) lira muhammen bedelle ( 128.690)- ton sönmemiı 

reç ,.rtnamcai veçhile açık eksiltme suretiyle alınacaktır. ihalesi 16/ l I /9 
pazartesi günü d&t 15 te A lsancakta işletme hinaıında komisyonumuzca 
pılacaktır. 

late&lilerin (337.8 1) liralık muvakkı.k teminat maıkbuzlariyle muayyen 
kitte komisyonumuza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kalemind e gö 
bilir. 29 :f 7 1 O (2807) 



.!! lllıte~rin Per$embe 1942 rENJ ASJR SAHIFE7 

• • 
1 1 

thaıa 
ca 

irli 
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• 
rı Sermayesi 10,000,000 Sterlindir 

Dünyanın Her Tarafında Şube ve Muhabirleri Vardır 

Sayın Birlikler " azasına 
• 

Cümhuriyet bayramının En ehven şeraitle bilumum Baı .. ka muamela
tını ~örür. Vadeli ve vadesiz mevduat kabul 
eder ve son sistem küçük kasaları çok ucız 
ücretle müşterilerinin emrine amade tutar. 

kutlu olmasını 

İzmir Defterdarlığından: ,, ..... 
No. 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

769 3 cü kan.taş M. Enveriye sokak 65 7 ada 6 parsel 11 7 M. 
M. 31 kapı numaralı arsa 35 1 O 

770 iicüncü karataş M. Kemaleddin sokak 65 7 ada 4 parsel 45 
M. M. 3 kapı numarah arsa 13 50 

771 Mersinli 156linci Bornova cadde•i 1479 ada 6 parsel 269 
M. M. 48 tajlı arsa , 2 69 00 

772 Mersinli 1561 inci Bornova cad. 1473 ada 2 parsel 295 
M. M. 15 no.lu arsa 295 00 

7H Mersinli 1561 ci Bornova ead. 1473 ada 4 parael 440 M. 
M. 1 3 numarah ana 660 00 

774 Mersinli 1561 Bornova cad. 1463 ada 1 panel 1345 M. M. 
18 numaralı arsa 2690 00 

775 Ahmet ağa M. şekerciler cad. 2 7 6 ada, 45 parsel 39 M. 
54 / 7 numaralı, içinde 6 adet yağ küpü ve rafı havi depo 5 00 00 

776 Mersinli 1561 inci Bornova cad. 1479 ada 5 parsel 250 
M. M. 46 No.lu arsa 250 00 

777 Mersinli 1561 inci Bornova cad. 1469 ada 3 panel 440 M. 
M. 26/ 1 numaralı arsa 440 00 

77& Mersinli 1561 inci Bornova cad. 1482 ada 5 parsel 20 M. 
M. 60/ 1 tailı ana 30 00 

779 •kinci karantina M. Veyıel sokak 1745 ada 6 parsel 131,25 
M. M. numarasız ansa 26 00 

760 ikinci karantina M. Mektep solcak 7 75 ada 1 2 parsel 2 14 
M. M. numarasız arsa 32 00 

7&1 ikinci karantina Mektep - istikbal sokak 775 ada 1 parsel 
220.50 M. M. numarasız arııa 33 00 

7&2 ;kinci lı:arantina Mektep - Kayseri sokak 780 ada 8 panel 
240,50 M. M. numarasız arsa 36 00 

763 KaT1tyalca Donanmacı M. 1731 Tahir ıokak 89 ada 19 
par•el 247.50 M. M. 13 numaralı ana 37l 25 

784 Kartıyaka Donanmacı M. 1734 Aydoğdu aokak 89 ada 
23 panel 151 M. M. 43/ 1 tajlı aTBa 226 50 

785 Karşıyaka Donanmacı M. 1734 Aydoğdu ııokak 89 ada 22 
panel 91 M. M. 43/2 tailı arsa J 36 50 

786 Bayraklı 1631 şeref sokak 2065 ada 6 parsel 200 M. M. 31 
tajh ev 1 50 00 

787 Bayraklı 161 O Tebeddül sokak 2065 ada 1 O parsel 200 
M. M. 20 tailı ev 100 00 

7H Bayraklı 1644 üncü Tren hattında 2020 ada 5 panel 1120 
M. M. 68/1 tajlı arsa 330 00 

Y.ulı:arıda evsafı yazılı 20 parça emvalin pefin para ile mülkiyetleri 22/ 10/ 
94% tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 6/ 11 /942 
tariJ.lne müsadif cuma günü saat 14 te ihaleleri ayrı ayYı yapılacaktır. Tali~ 
leria muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 tem.inat akçesini müzayede baş· 
lamaClan evvel yatırarak yevmi mezkiirde Milli E.mli.k müdürlii":ünde müteşek-
kı1 aM>t komiıyonuna müracaatlan 6044 (2801) 

İzmir Defterdarlığın dan : 
Satat Muhammen B. 
No.• Lira K. 
789 Kahramanlar M. 1 396 ıncı güven cade.i 191 O ada 2 3 par-

ael 64 M. M. 15/1 tajlı ev 640 00 
790 Buca yukan M. 9 çeşme sokak 159 M. M. 28 numaralı 

&Ti& 

791 Bayraklı 1609 uncu Muradiye cad. 2021 ada 1 parsel 240 
M. M. 96/3 tajlı arııa 

792 Bayraklı 1609 cu Muradiye cad. 2019 ada 1 parsel 126 
M. M. 5 3 / I tajlı ana 

793 Bayrnklı 1609 uncu Muradiye cad. 2021 ada 4 pıir..,l 400 
M. M. 102 tailı arsa 

794 Bayraklı 1609 uncu Muradiye cad. 2021 ada 2 parsel 240 
M.M. 98 tajh arııa 

79, Bayraklı 1618 inci l'llergiz sokak 2012 ada 9 parsel 271 
M. M. 1 5 tailı arsa 

796 Bayraklı 1618 inci Nergiz sokak 2011 ada 7 panel 180 
M. M. 1 8 tailı a,..a 

797 Bayraklı 1618 inci Nergiz sokak 2012 ada 8 parsel 2 7 4 
M. M. 1 7 tailı arsa 

7911 Bayraklı 1618 inci Nergiz sokak 2012 ada 1 parsel 358 
M. M. 9 tajlı arsa 

799 Bayraklı 1618 ci Nergiz sokak 201 2 ada 1 O parsel 2 75 
M. M, 1 3 tajlı arsa 

ROO Bayraklı 1618 inci Nergiz sokak 2011 ada 6 parsel 180 
M. M. 16 tajlı arsa 

801 Bucn yukan mahalle 9 çeşme Letafet ıokak 364 M. M. 

125 00 

48 00 

37 80 

80 00 

48 00 

50 00 

25 00 

50 00 

55 00 

50 00 

25 00 

1 tajlı ev 364 00 
802 
803 
804 
805 
806 

807 
808 

Buca yukarı mahalle vakıf sokak 145 M. M. 3 numaralı arııa 66 00 
Buca yukan mahalle Duatcpe ıokak 277.50 M. M. 41 tailı arııa 100 00 
Buca yukarı mahalle Zambak ooknk 20.50 M. M. 2 tajlı dükkan 30 00 
Buca vukan mahalle vakıf ıokak 195 M. M. 1 tajlı arsa 100 00 
ikinci ·karantina M. Muhdes yol 1016 ada 2 panel 128.75 
M. M. numaraoız arsa 1 3 00 
Köprii M. Sakızlı sokak 830 ada 2 parsel 93,50 M. M. Rrsa 23 50 
ik;nci karantina M. Mektep sokak 779 ada 14 parsel 233, 75 
M. M. numarasız ana 35 00 

Yukarıda evsafı yazaılı 20 parça emvalin peşin para ile mülkiyetleri 25/1 O 
/942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. 

9/11/942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihaleleri ayn ayn ya
pılacaktır. Taliplerin, muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 teminat akçesini 
müzayede ba~lamadan evvel yatırarak yevmi mezkG.rde millt emlak müdürlü-
ğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. 6078 (2702) 

2'. c. Ziraat Banlıası İzmir Sııbe inden: 
Şube dahilinde bazı tamirat ve tadilat yapılacaktır. Bankamızda mevcut k ... 

~if şartnamesini görmek ve teklifte bulunmak üzere taliplerin §Ubemiz muha .. 

1 ıebesine müracaatları (2800) 

inhisarlar Şarap fab,.ilıasından : 
Fabrikamıza ait Bayraklıdaki bağda mevcut 217 ağaç zeytinin mahsulü 

•çık artırma ile satılacağından isteklilerin 5/11/942 günü ve saat 15,5 ta Hal
knpınnrdaki fabrikamız binasında mi.iteııekkil komisyona müracaatları ilin olu-
nur. 23 25 27 29 6052 .(2756), 

diler. 

• .• - ·iJIYES1NDEN: 
1 - Zabıta amir ve memurlarına k u-

maş ı be 1 edi yece verilmek sure ti Yit• 90 / i~iİ!i~~İİİİİi!İİİİİİİi!iiiİ!!~ii!iiİ!!~İiİj~~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' 
takım elbise yaptırılması, yazı ~!eri Askeri hastahanesi Böbrek, Mesa-
müdürlüğündcki şartnamesi veçhile açık ne, Prostat, idrar yolu ve tenasül 
ek.sillmeyc konulmuştur. Muhammen Hastalıklan mütehassısı 
bedeli 1800 lira, muvakkat teminatı 135 UROLO('; _ OPERATÖR 
liradır. Taliplerin teminatı lş bankasına DOKTOR 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi HAYRİ .,AYKAM 
olan 9/ 11J942 pazartesi günü saat 16 da .a 
encümene müracaatları. Hastalarını her gün öğleden sonra 

2 - 863 ncü sokakta 24 sayılı beledi- ikinci Beyler, Numan zade sokak 
yeye ait dükkan bir sene müddetle kira- No. 5 te kabul eder. 

ya verilecektir. Muha=en bedeli icarı 1 l~T~el~e~fo~n~:~M~u~a~y~e~n~eha~n~e~34~5~3~E~v~5~183~~ 1 36 lira, muvakkat teminatı 2 lira 70 ku-
ruştur. Taliplerin teminatı lş bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 9/ 11/942 pazartesi günü saat 16 da 
·ncüıncne müracaatları. 

e,ı 05 (2774) 

DOKTOR 
NİYAZI SAYAN 

Askeri hastane bakteriyoloğ ve 
intani hastalıklar mütehassısı 

İkinci Beyler sokağı No. 78 
Kı~ ınt.:v.sunınde halka tevzi olunmak 

üzere belediye Havagazı idaresine iki ~~ 
yüz bin kilo odun kömürü satın alınma- J -------------
sı yazı işleri müdürlüğündeki şartname
si mucibince kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli yirmi 
bir bin lira, muvakkat teminatı bin beş 
yüz yetmiş beş lira olup ihalesi 9/11/ 
1942 pazartesi günü saat 16,30 dadır. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 15,30 a kadar encümen ri
yasetine verilir. 

25 29 3 7 6104 (2777) 

DOKTOR 

SAMİ SALİH 
Yeni açtığı muayenehanede sa

bahlan 9 - 12 ye.. Öğleden sonra 
2 - 7 ye kadar her gün hastalarını 
kabul eder. 
Muayenehane : Üçüncü Beyler so
kağında fırına bitişık No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineması arkasında 

Cümburiyet bulvarı No. 168 .. 
TELEFON : 34l:i0i::z:ıllli!=ı ___ ,. 

DOKTOR 

SVLEYMAN ÇORVH 
ÇOCUK HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Birinci Beyler Sokak 42 Sayı .. 

TEL. 2946 
Evi İnönü caddesi ( Göztepe) 836 

sayı ... TEL. 4436 1 - 13 (206~' .,.... 

İZMİR SiCİLİ TİCARET MJ;

MURLUCUNDAN: 
(Hasip Akıncı) ticaret unvaniyle İz.. 

mirde Mimar Kemalettin caddesinde 35 
numaralı binanın ikinci katında sepet 
ve çiçek imalat ve satı.<;ı ile iştigal eden 
Hasip Akıncının işbu ticaret unvanı ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
4663 numarasına kayıt ve tescil edildi
ği ilan olunur. 

İzmir Sicili Ticaret memurluğu 
re<mt mühUrü ve 

H. Antekin imzası 
6208 (2803) 

DOKTOR 

Kemal Salih Aysay 
Sari hastalıklar mütehassısı 

BAKTERİYOLOG 
Dahili hastalanın Tilkilikte Hatu

uiye camii karşısında Namazgah 
caddesi No. Z de kabul eder. 

Telefon : KLİNİK: 4223 
Evi: 3536 ..,..,,... 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

g DR. NURİ ŞEMSİ E 
~ GÜN EREN ~ 
E Hastalarını her gün Tilkilik Akar- g 
; çeşme karşısındaki muayenehane- E 
: sinde kabul eder. : 
E TELEFON : 4057 g 
:iııııııııııııııııııı11.ıııı.ııııııııııııı11ıııııııııııııııııı 

DOKTOR 1 
Salahettin TEKAND 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÖTELASSISI 

Hastalarını her şı:Ün öilcyin eaat 
1 den itibar~n Numan zade sokak 

23 numarada hususi muayenehane
sinde kabul eder. Telefon : 4342 
Ev: 3459 

ASKERi HAS2' ANE 
Dahiliye mütehassısı 

DOKTOR 
ŞEREF TOMRUK 

Muayene saati : 15 - 18 
Birinci Kordon 290 

Gazi Kadınlar otobüs durağı .. 
TELEFON : 4464 

-~~~=======::::::::...r:ı==cc:ccc 
DOKTOR 

SELİM UZEL 

1 
Eırefpaıa Hutaneai Cilt, Saç ve 
Zehrevi hastalılclan mütehassısı 
Adres: Şamlı aolı:ak No. 8 bmir 
Her gün saat ( 3) den sonra haata

Q !arını kabul eder. 
01er..,,.._,..-ccıcco-~...c.?~J"'..GCıO""~~ 

DİŞ TABİBİ 
NESİP DOLUNAY 
Paris fakültesinden mezun .. 

Muayenehanesi : İkinci Beyler so
kak N o. 79 Telefon : 2727 

!r:,"=C = ::: : ... :ı::ı=:cccc ~/-"'O :::ı=:ı 
ll DOKTOR - OPERATÖR 
•' RAİF AKDENİZ 
§ Doğuın ve Kadın Hastalıldan 
§ mütehassısı .. H Hastalarını her gün Birinci Beyler 
!I sokalı: No. 42 de muayehanesinde 1 
H kabul eder. TELEFOFN : 2923 ı 
~ Evi: Karşıyaka Banka sokak No. 30 
H 1 - 13 (1166) il 
o~~:ı:ıc:ı:~~..l""..r."",... ::e-~K 

DRESDNER BA -K ŞUBESİ 
I Z MIR 

MERKEZi : BERLIN 
Alman yada 180 fUbeıi mevcuttur 

SERMAYE VE IHTıYAT AKÇESi 
200,000,000 Rayhşmark 

TORKIYEOE ŞUBELERi : Jstanbul ve lzmir 

MISIRDA ŞUBELERi : Kahire ve lskeoderiye 

HER TÜRLÜ BANKA MUAMELATINI iFA VE KABUL EDER 

T. iş Bankası 
Xüçölı ta.sarruf hesapları 1942 ifıramfye planı 
Keşideler : Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinci teşrin tarihlerinde yapılır-

! 9 ~ 2 iKRAMiYELERİ-
1 adet ZOOO Liralık ZOOO Lira 
3 adet 1000 Liralılı: 3000 Lira 
2 adet 750 Liralılı: 1500 Lira 
S adet 500 Liralık 1500 Lira 

10 adet 250 Liralılı: 2500 Lira 
40 adet 100 Liralık 4000 Lira 

50 adet 50 Liralılı: Z500 Lira 
200 adet 25 LiralıJı: 5000 Lira 
200 adet 10 Liralılı: 2000 Lira 

T. C. Ziraat Bankası 
Karulıq tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000. Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ U 

Z1nl ve licad her nevi Baka muameleleri 

PARA BlRlKTIRENLERE 28.800 URA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat benkasıtıda lrumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en as (50) 

lirası buJıınanlaııı. senede ' defa çeldJecek kur'a ile qağıdakl plina ııöre llı:
ramlye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO Uralık '-000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
t • 2!10 • LOOO • 

40 • 100 • '-000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . '-800 • 
160 • zo • S.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :ıo liradan aşağı d!l§ml

yenlere lkramlye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kuralar aenede 4 deta, 11 Hazıran 11 Eyliil, 11 Birincikanun 11 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

ı~===~;:rrı~r~;~==~~ 
§ Doğum ve Kadın hastalıkları § 
§§ mütehassısı § 

~====== ~~~~:~:::: ~===:ıı:§ 

:!~!'!~~;!?ı~~e ~ ~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;; 
DO(';UM MÜTEHASSISI 1 G· ı· . k 0 Her gün hastalarını Alsancak Bi- S 

8 rinci Kordon 288 numarada kabul 1 
§eder, Ev ve muayenehane TEL: 4116 
R.,...,.,,,...,....,....,A.ı'...,., __ -.._._..........: ........ .A,~ -

.,,..;:::,.<~'-.< ""'-~ 

Dofıtor - Operatör 
VEFİK AGAR 

Askeri hastanesi doğuın ve Kadın 
hastalıklan mütehassısı 

Hastalarını her gün kabul eder .. 
İkinci Beyler sokak. No. 79 
TELEFON : Klinik 2727 EV: 3374 

Memleket hastanesi nisaiye ve veıa. iZ ) ÇJÇe 
8 diye servisi muavini." 
S Birinci Kordon Tayyare sineması 
R bitişiğinde No. 206 .• Telefon: 4032 Eczacı Kemal K. Ak-~~c:::ccac::::ıQOCıt"'cccecc:c~==z 

DOKTOR 
BAHAÖZKAM 

Hastalanın her gün Tilkilik ecza
nesi karşısındaki (4) numaralı mu
ayenehanesinde kabul eder. 

Telefon : 2283 (1357) 

, . 
taf ın en son eserı 
(Altmrilya) kolonyasının ciddi ra

kibi zevk, sanat, bedayi hep bir aracLı 

hilal J:..czanesi 



SAHIFE8 

Harp vaziyetlerine asker ~öziiyJe bakış 

Mısırda lngilizlerin 
mayn sahalarını geç
tikleri anlaşılıyor ... 

Harp mihverin halıilıi rn evzilerine intifıal etti ••• 
uStalingradn art ılı tehliJıede! •• 

Radyo gazatesine göre Mısır cephe- harp sa.hasına olduğu kadar cephe geri
sinde muharebeler gece ve gündüz dur lerine, tank topluluklarına ve iaşe, ikmal 
madan kan dökülmesi şeklinde ve kollarına, depolara hücum etmektedir
tiddetle devanı ediyor. İngilizler ge- ler. 
ride bulundurdukları bütün kuv- ALMAN - RUS HARBl 
vetleri yavaş yavaş asıl muharebe saha- Alman - Sovyetler harbine gelince: 
mıa sokmağa başlamışlardır. Stalingradda muhareblerde Alman hü-

Kah.irede çıkanlan İngiliz tebliğinde cum kıtalan dün de yeni gelişmeler kay
lngiliz ordusunun girdiği yerlerden tek- detmişlerdir. Sovyetler yeniden iki ma
rar ilerlemeğe muvaffak olduğu ve zırh- haileyi Almanlara bırakmak zorunda 
h kuvvetlerin karşılaşmalan çok büyük kahırnılardır. Durumun fenalaşmağa yüz 
olduğu belirtiliyor. tuttuğ~nu artık Sovyetler de gizlemiyor-

Buna mukabil mihverciler de lngil.iz- lar. 
!erin cephenin hiç bir yerinde muvaffak Diğer cephelerde kayde değer hiç 
olamadıklannı ve cephenin hatta hlrna- bir hadise olmamıştır. 
ye hatlanna bile giremediklerini iddia Almanlımn Kafkaslarda ve Mo'zdok-
ediyorlar. ta hareketleri durmuştur. Kafkas dağla-

Büyük tank birliklerinin muharebe rında karın 2 -3 metreyi bulduğu haber 
sahasına eokulmuş olmalanna nazaran veriliyor; bu taktirde bir müddet sonra 
fngiliz kuvvetlerinin asıl mihver mevzi- hareketlerin tamamiyle durması bekle
lerine ginneğe ve sokulmağa muvaffak nebilir. 
olduğunu kabul etmek gerektir. Muha- UZAK DOCUDA 
rebelerin derinliğine doğru nüfu2: ettiği 
iddia ohınamazsa da mayn sahasının ge 
çildiği ve hakiki mihver mevzilerine in
tikal ettiği kabul edilmelidir. 

lngilizler Kantarada Almanları sağ
yanlarına taarruz ettikleri sırada sol ce
nah tan sahilden de a.sker çıkarmağa ça
lışmaktadırlar. İngilizler Marsa Matru
ha yeniden kuvvet çıkarmışlar ve bir 
müddet aonra bu kuvvetleri geriye al
mışlardır. Hatırlardadır ki bundan beş 
gün evvel de lngilizleı- Marsa Matruhta 
böyle bir çıkarma teşebbfüıünde bulun
muşlardır. Aradan dört gÜn geçmeden 
yeniden ayni harekete baş vurmaları 
di.lkate değer. Bu çrkarma teşebbüsleri 
mihver kuvvetlerini sahil boyunca ya
yılmağa zorlamak ve mihverC11eri sahil
ler için kuvvet ayırmak zorunda bırak
mak için yapılmaktadır. Yoksa lnıriliz
lerin büyük ölçüde bir çtkarma teşebbü
sünde bulunmalarına ihtimal verilme
mektedir. Çünkü lngı1izlerin büyük öl
.;üde bir çıkarma teşebbüsü için lazım 
gelen çok miktarda nakil vaıııtasını bu 
r.ıe bağlamalan şimdilik doğru değildir. 
Bu suretle lngilizlerin mihveri taciz ede
cekleri anlaşılmaktadır. 

Her iki tarafın hava kuvvetleri de bü
yük faaliyet göstermekte ve cephedeki 

Cenup batı P8$ifikte Salomon adala
nndaki kara. deniz ve hava harekatının 
neticesi henüz beUi olmamıştır. 

Kati bir hüküm vermek. için olaylann 
inkişafını beklemek 18zım gelmektedir. 

V ~ngtona göre 2 5 ilk tefrinde Gu
adel Kanalın §İmalindek.i Tulagide bir 
Amerikan devriye gemisi Japonlar ta
rafından batırılmıf, sahil bataryalan da 
bir japon uçak gemisi ile jki muhribini 
batırmışlardır. 

Pazartesi günü ve gecesi Amerikan 
uçakları iki japon kruvazörüne isabetler 
kaydetmişlerdir. 

Guadel Kanalın şimal doğusunda ve 
200 mil mesafesinde bir ada açıklannda 
vukua gelen büyük bir deniz muharebe
sinde Vaşingtondan bildirildiğine göre 
japonlarm 2 kruvazörü ağır hasara, bir 
uçak gemisi de hafif hasara uğramıştır. 

japonlara göre bu hareketlerde japon
ların kayıbı ancak 2 uç.ak gemİ8İyle bir 
muhribin hasara uğramasından ve 49 
uçak kayıbından ibarettir ve Amerikalı
lann 4 uçak gemisi ile bir muhribi batı
nlm~tır. 

Görülüyor ki iki tarafın da iddialan 
bir karara vanlmasını mümkün kılacak 
şekilde vazih değüdi:. 

Amerikanın "Moskova,, sefirine göre 

"Stalingrad,, şehri Al
manlara geçmiyecek 

Almanlar Kafkasyanın bir nok
tasında fena durl!mda ••• 

Va~ington, 28 (A.A) - B. Ruzvelte 
rapor vermek üzere buraya gelmiş bu
lunan Birleşik Amerikanın Moskova 
büyük elçisi amiral Stanley gazetecile
re şöyle demiştir : 

manlann son günlerde işgal etmiş ol
dukları dağ etekleri geriye alınmıştır. 
Almanlar burada çevrilmek tehlikesine 
maruzdur. 

c - Stalingrad dilşmiyecek ve petrol •&11••----------• sahalan Rusların elinde kalacaktır. Al-
manlar bu kış Baku petrollerini ele ge- 'J'apiftle yaşıtız, en 
çiremiycceklerdir. gen milletiz .. 
~tNEç~ Göte, top,.afı gibi, d e· 
Moskova, 28 (A.A) - Kafkasyada kı- niz gibi VGtandır

talarımızm yaptıkları hücumlarla Al-

Yr-NI AS'IR 29 lllıte$rin Persembe 1942 

BiR TAHMiN... SOFYA VE MiH~ER f2~---2B2Z2LLJ 

* * tiii-Almanlar Bulgar or· 
1 

•
1 

• •• • 
sulh mu isti- dusu vazi- zcı erın. ~osterıleri 
y ecekler? fesine hazır Dün Milli Şefimizin hu-

B. Benes A~m~nyanm Bulgar ıcrı:.Sobranya· Z UT la rID da and içtiler 
aıdafm~ teldif edeceği· yı açtı, mihverle birliği 

ni, falı at red cevabı teyit etti ve Bulgar En ince tef ePrüatına Jıa dal' izcilifı tatbifıatı ya. 
alacağını söyliyor.. ordusunu övdü... pan gençlerimiz sid detıe alfıışlandılar .. 

Londra, 28 (A.A) - Çekoslavak is- Sofya, 28 (A.A) - Bulgar kralı Bo- Ankara, 28 (A.A} - Cü.mhuriyetin İzciler bundan sonra sahanın yeşil-
tiklalinin yıldönümü münasebetiyle Çe- ris bu sabah Sobranyanın yirmi ikinci 19 uncu yıldönümü münasebetiyle An- likleri üz~rinde kamp kurmuşlar ve iz· 
koslovak milletine radyoda nutuk söyli- devresinin dördüncü toplantısını açan karada bulunan izciler bugün (Dün) ciliğin en İnce teferrüatına kadar tatbi· 
yen re.isi cumhur Benes demiştir ki: nutkunda bilhassa şunlan söylem.iştir: 19 mayıs stadında ve Milli Şef cümhur katını yapmışlar ve şiddetle alk:ışlan-

c - Ağustos sonuna kadar 4 milyon- c - Memleketimizin siyaseti mihver reisimiz İnönünün huzurlarında göste- mışlardır. İ 
dan fazla Alman ölmüş veya yaralan- devletleri ve bunların müttefikleriyle riler yapmışlardır. İKİ ÖÖRETMENE MÜKAFAT 
mıştır. Almanyanın iaşe durumu 191 7 dostluk ve ciddi işbirliği esasına. üçlü İzciler saat 15 te sahaya girmişler ve İzcilerin gösterlleri bittikten sonra M 
sHionlanndaki gibi görünüyor. Yakında pakt ile komonizm aleydhinddeki pakta hep bir ağızdan bando ile birlikte istik- seneden beri izci öğretmenl:ği yapan 

h 
·1tıer, G

9
öringdve Gobelsin, Kayzb erhVibl- dayanmaktadır.kAvrucakpa 

1
a evamlı bir 181 marşını söylemişler ve sonra kırmı- ve büyük bir feragatle bu yolda çalışan 

e min 1 18 e yaptığı gibi, u ar i ııulh ve adalet ura 0 an yeni nizam zı beyaz bayrağı başları üstünde tuta- İzmir lisesinden Nuri Tozkoparan ile 
istemediklerini yemin ederek bir anlaş- mefktlresine bağlıyız. Bu ülkünün ger- rak Millt Şefin her hangı· hır· emrmı· • • kıd mU ğre ] --• 

kl f tikl h d ki d b li .. yıne e · ö tmen erden Neçuaa 
ma te i et · erini bütün ci an uya- çe eşmesi için ostlamnızla i, ir ·gi her zaman için yerine getireceklerine Ü killi"" afından Uklfatlau-
caktır. Fak.at müttefik milletler bu söz- edeceğiz. 12 nisan 1942 beyannamesile and içmişlerdir. maar ve gı tar m 
lere kapılmıyacaklardır. Berlin ve Mü- Bulgaristanın faaliyetinin hangi istika- Olnlmışlardır. 1 
nihin ferri kökünden koparılacak ve mette ve hangi esas üzerinde inkişaf 
suçlular cezalandınlacaktır. edeceği tafsilatla izah edilmiştir. Bu 

ALMAN RUS HARBi yolda, Sobranya meclisinin fevkalade 
Almanlann doğu taarruzu bu yıl iki içtimaında tasdik edilen tedbirler alm

ay geç kalmıştır. Bunun sebebi kıştan mışbr. Hükümet bu programı tahakkuk 
sonra Alman ordusunun bitap kalması- ettirmek için gereken yeni ban tedbir1e
dır ve Hitlerle Göring ve diğer Alman ri de bu deVTede tasvibinize sunacaktı?'. 
~eneralleri arasındaki ihtilaflardır. Hit- . BULGAR ORDUSUNUN KUVVE.Ti 
ler Stalingradm bir hafta, nihayet 15 Çok eski ananeleri olan Bulgar ordusu 
ıründen evvel ele geçirilmeırini istiyor- kendisine tevdi edilecek her hangi bir 
du. Kahraman Rus ordusu ise orada üç işi ba17arak durumdadır ve daha ziyade 
aydanberi dayanıyor. Almanlann bu tekemmül etmekte ve her hangi bir va
yeni taarruz hareketleri de akim kalmış- zifeyi yapma~a hazır bulunmaktadır. 

Istanbulda • 
ıaşe işleri 

Patates ve nohut fiyat
ları artıp duruyor!.. 

tıu lAŞE iŞLERi 
----·- Bulgaristamn da iştinık ettiği cihan Patatesin ldlosu 75 lıuruır ... istanfJal 11alisl Pi· 
UZAK Docu HARBi harbi iktisadi ve milli hayatımızda hü- yasada yalıında salah §Öf'ÜfeceğinJ söyliyoP .. 

yük tesirler yapmıştır. Şiddetli bir kıJ- . - - - * tan sonra çorak blı yaz geçirdik. Bunun Lıtanbul 28 (Yenı Asır) - lstanb~ 

'
'S 1 tesiri umumi ekonomi, bilhassa ziraat lun iaşe meseleleri etrafında Ankarada 

•etinde yapılan toplantıda iqe itleri e"' 
ralmda alınması icap eden yeni ted
bhler kararlllftınlımştır. sahalannda görülmüştür. Yiyecek mad- temaslarda bulunan valimiz B. Lütfü Kır a om on,, delerinin daha haklı bir şekilde dağıtıl- dar bugÜn (dün) ıehriınize dönrnüıtür. 

masını tercin iç.in hükümet yeni tedbir- V ali beyanatında temaslanndan meın * ERZAK FlYA TI ARTIYOR 

d k 
e J ler almak zaruretindedir. Bunlann hat- nun kaldığım, memur kartı alanlarla 

a ı a PO n lıcaları fiyatlarda istikrar ve drş piyasa halk kartı al~n~a.ı:zı. gÜnlük ekmek isti~ letanbul, 28 ( Yeni Asır) - Son 
· . ile iç piyasa fiyatlan arasında müvazene kaklannı .e~kisı gıbı fını:ıiardan tedarik günlerde patates ve nohut fiyatlan yiik-

temininden ibarettir.> edeceklerını, yakında pıyasada azami sehneğe başlamış ve bu ha] devam et-

k ı 
. salah görüleceğini söylem.iştir. miştir. Sarı patates perakende olarak ld-a ·y ı p ar 1 B 1 R YİL o ON o M o C:::D><oğ:::,..ru~ea~vil:::::.. a-<:::y><ete~gi""'de>Cn:::::.v<::a><linin:::.-' c:::><:riy>Ca:::::.--<:::lo><su~7 5""'k>Cu:::::.:ru<::şa><k::::.ıa<l<::::a.<:r :>o"sa~tılmı~ş:::>-tır<:::: . ..<:::>'~ 

- *-.z .Japon harp gemisi ba· 
tırıldı, ı Japon zırhlı&ı 
He en az üç harp gemisi 

hasar a uğratıldı 
Vaş:ngton, 28 (A.A) - Cenup batı 

Pasifikte iki Japon harp gemisi batırıl· 
mış ve bir zırhlı ile en az üç harp ge
m.isi hasara uğratılmıştır. 

JAPONLARA GÖRE 
AMERİKAN KAYIPLARI 
Tokyo, 28 (A.A) - Domei ajansı ce

nup pasifik deniz muharebeleri hak
kında yürüttüğü bir mütalaada diyor 
ki: 

Amerika bahrıye nazırlığı Japonların 
ağır deniz kayıplarına uğradığını bildi
riyor. Halbuki Japonlar ağır başlı ha
rekef ederek bu hu.susta sükiltu muha
faza etmiştir. Bir çok Japon deniz ka
yıplarından bahsedilmesine ve Ameri
kalıların şimdi her şeyin kendileri le
hine gittiğini göstermek istemekte ol
malarına mukabil, şimdi hakikatler 
meydana çı.k:mağa başlamıştır. Ameri
kalıların üç zırhlı, 7 uçak gemisi ve di
ğer 41 harp gemisi kaybettikleri ve 
tayyare kayıplarının 719 sayısını bul
ciuğu meydana çıkmıştır. 

JAPON UÇAK KAYIPLARI 
Tokyo, 28 (A.A) - Salomon adala

n sularında cereyan eden son deniz 
muharebesinde kaybolan Japon uçakla
rının sayısı 49 zu bulmuştur.. Evvelce 
verilen ilk haberlere göre 40 uçağın 
kaybolduğu bildirilmiştir. 

Bugün 
MATİNELERDEN 

İ T i BARE N 

* icra Vekilleri hey0 ti dün 
Yunanista- ' 

toplandı 

nı saldırıl
dığı gün 

- *
lngillzler Yunan fıaltra· 
manlığını tebcil edlyoP 
'ile zaferin ya'lıın oldu· 

ğunu söy liyoPlaP 
Lon~a, 28 (.o\.A) - Dün 27 ilkteş

rinde ltalyanın Yunanistana karşı harp 
ılanınm ikinci yıldönümü münasebetiy
le B . Çörçil Yunan milletine bir mesaj 
neşretmiş ve demiştir ki: 

• - Bundan iki sene evvel yine bu
gün Yunan mill~tine minnettar olduğu
mu söylemiştim. O zamandan beri ge
çen zaman içinde memleketinizi istili 
edenler cebir ve açlıkla milletinl.zi mah
vetmek istem.işlerdir.. Fakat mukave
metiniz bütün hür milletler için bir 
cesaret kaynağı ve bir misal olm~tur. 
Bugünkü ıstıraplarınızdan kurtulmak 
iç:n zafer ve kurtuluş gününü sabırsız
l;kla bekliyorsunuz. Bugün uzak değil
dir. Sizi, hayranlık ve minnettarlığımı 
bildirerek selfunlarım .. • 

İTAL YANLARI YENDİNİZ 

L ondra, 29 (AA) - Hariciye nazırı 
B. Eden İtalyanın Yunanistana tecavü
zü nün ikinci yıldönümil münasebetiyle 
Yunan milletine hitap ederek söylediği 
bir nutukta şöyle demiştir: 

Ankara, 28 (A.A) - İcra vekilleri heyeti bugün (dün) saat 11 de başvekil 
B. ŞUkrü Saraçoğlunun reisliğinde toplanmıştır. 

Isviçre ile ticaret mü
zakereleri başladı 

---~~~~-:x*x------~--
Ankara. 28 (A .A) - Türkiye ile İs- aıılaşma1a:r m il.zak.ere heyeti reisi Dr. 

viçre arasındaki yeni ticaret anlaşma- Burhan Sanolun riyasetinde teşekkill 
sı akdi müzak~rel~ yapmak ~e eden heyetimiz arasında müzakerelere 
Dr. ~~ardın rıyasetinde g.elen lsvıçre hariciye veklletinde başlanmır+ .... 
heyeti ile hariciye vekAleti tic.arl ve mali "..-. 

Antalyada yeni b ir menderek yapılıyor 

Antalya, 28 (A.A) - I.imanımızda ı ye reisi ve vali birer söylev vermişler 
yapılacak yeni menderekin temel at· ve ilk taşlar halkın çoşkun tezahürleri 
ma merasimi bugiln yapılmıştır. Beledi- arasında denize atılmıştır. 

Ankarada ,,Cümhuriyet kupa 
maçı'' nıüsabakaları başladı 

Ankara, 28 (A.A) - Cümhuriyet Ankaragücü ile Genc;lerbirliği maçı. 
kupa maçı futbol müsabakalarına bugÜn askeri bir müease olan Ankaragücünün 
AnkaragÜcÜ sahasında başlanmıştır. ille oyun müsaadesi geç vakte kadar alına~ 
karşılaşma D emirsporla Maskespor ara- mamış olduğundan başka bir güne talik 
sında olmuş, birinci deVTede 1-1 bera· edilmiştir. 
bere kalan takımlar ikinci devrede 2-2 • Kupa maçlarına cuma ve pazar gün· 
berabere kalmıştır. leri devam olunacaktır. 

EN BÜYÜK BAYRAl\UMIZ ŞEREFİNE EN BÜYÜK PROGRAl\I .. 
-1-

c -: 7 milyon nüfusunuzla 45 mil
yon Italyanı Arnavutluk dağlarınm 
karlarında mağl (lp ettiniz. Sonra Al
man harp m ak '.nesi bütün ağırlığiyle 
üzerinize yüklendi.. Bu yük altında 
kahramanca ezildiniz. İngiliz kıtaları da 
feHi.keti siz.inle paylaştılar. Fakat Yu
nan ruhu esaret altına alınmamıştır •. 
Londrada ağırlanan kral, başvekil . ve 
milli müdafaa nazınnız Yunanistanın 
kurtarılması pH\nını bizimle birlikte 
hazırlıyorlar. Zafer ve kurtuluş günü
nün şafakı belirmeğe başlamıştır.• 

Fransada bariz 
Amerika t a
raftarlıiı var ___ .* __ _ 

Şili ~enç?eri 

Amerikayı pro
testo etti 
---*·---Sin rn dünyasmm bugüne kadar yarattığı komedi filiınlerini gölgede bırakan eşsiz KAHKAHA TUFANI .. 

3 A.HBA.P Çıl '\r UŞl"'AB 
Polis Hafiyesi 

rVRKÇE SÖZl.ti 
-2-

MİKİ FARENİN KUVVET .MA CUNU 
(Nefis Renkli M İ K İ) 

-3-
Şİl\fAI. BUZ 1.'.IK.,ILEKETLER~"DE (Renkli enfes 

F i L t 1\1 .... ) 

S E A N S L A R : Her gün : 1.15 - 3.15 - 5.15 
7.15 - 9.15 tc. ... 
Bayram münasebetiyle bugün ve Cumartei, Pazar 
~nleri sabah saat 11.15 tc baslar .. 
DİKKAT : Heftanın her giiniinde ilk seanslarda bü
tiin mevkiler t•cuzdur._ SALON 30 KURUŞTUR .. 

---- ----
B. Villıinin nutııu ve 
inRiliz gazeteleri 
Londra, 28 (A.A) - B. Vandel Vil

kinin nutku bu sabahki gazetelerin baş
lıca mevzuu olmuştur. Gazetelerin bir 
kısmı nutku tasvip ediyorlar. 

T aym.is: cVilkinin ~rk milletlerinin 
endişeleri hakkındaki sözleri doğrudur» 
d iyor. 

ala,., borsalar ve 
b i rliltler lôyifıası 
üzerinde tetlıifıat 
Ankara, 28 (A.A) - Öğrendiğimize 

göre ticaret vekill iği harp ekonomisi 
bürosu ticaret odalan, borsalar ve es
naf birlikleri kanını projesi füerinde 
tetkikat yapmıştır. 

ALMANLAR FRANSIZ İŞÇi· 
LERINI SIK I ŞTIRIYORLAR 

- *-Zurih, 28 (A.A) _ Cenevre gazetele-
ri işgal altında olan ve olmıyan Fransa
da Amerika lehine bir hava esmekte ol
duğunu yazıyorlar. Amerikan filimleri-
nin yasak edilmesinden evvel halk, bu 
filimleri sey retmek için sinemalara hü
cum etmişlerdir. 

ALMANLAR SIKIŞTIRIYORLAR 

Zurih, 28 (A.A) - Fransadan bugün 
gelen haberlere göre Fransız işçilerini 

Almanyaya götüren trenlerin çoğu ya
rı yarıya boş olarak h areket etmiştir. 

Jurnal de J cnev, Almanların Fransız 
işçilerini Almanyaya gitmeğe hfila iyilik
le teşvik etmekte olduklarını ve gitmi
yenleri ceza ile t ehdid ettikleri nı yaz
maktadır. 

YENi SlLI KAB.NESi UZUN 
MÜZAKERELERDE BULUNOU 

Boynes Ayres, 28 (A.A) - Yeni Şi-
1 ;. kab:nesi cümhurreisi B. Riyonun 
başkanlığında toplanmış ve iki saat 
müzakerede bulunmuştur. ParlMoento
ı:-un 15 ikinci t>?şrinde içtimaa daveti 
kararlaştırılmıştır. 

Santiyagoda taıebe nümayişlerde bu
lunmuş ve Amerika har:ciye müsteşa
n B. Velsin nutkunu bir defa d:ıha pro
testo etmiştir . 

. -·----Alman tayyarele r i 
izla nda üzerinde 
Reksavik, 28 (A.A) - Salı günü 

R eksavik bölgesi üzerinde düşman tay
yareleri şiddetli karşı koyma ateşiyle 

karşılaşmışlardır. Hiç bomba atılma
mıştır. Tehlike devresi 45 dakilta sür· 
müştür. 


