
Milli Şefin Türk milletine hitabesi 

Dıi n !:mirde yapılan merasimden intibalaT : Kahnımatı oTdumuzdan bi,. kıta geçiyOT, tribünleTdeı biT köıe ve kız izcilerimiz 

Reisicümhurumuz diyorlar ki: 
Bütün sıkıntıları muhak- I Bayram yurdda tezahürler içinde geçti 

k k 1 d Tezahürler Ankarada a at e eceg-iz... ..k k J • 6 l'J. ____ _ en yu se aereceyı u au 
olitik kad- l Doğru yold11n sapan soysuzların he-r halde A. t ı·· .k.. h A • d·ıd· 

k ı ki .. · · a ur un atırası tizız e ı ı rolann ~enÇ- ya a anaca anna şupbe etmeyınız 11811 lef .um..,,,,,. ._.,.,,,,., ,,...,.,,,. ~ 

1 • •ı • oe ldpodpoında gertı •••ildl8 Nl'N,. ... _ estin mesı 11met1a ,,.,. ~ .......... .,.... ... .,. .,..,. Ankara, 29 < A.A > - llemleketln ANKARADA * .......... ~ ,_,. nln""Yfl ,,.,lanacalı lıG• paulatelif yerlerinden gelmep başlıyan Büyük eClmhuriretiıı bq tehrl olan 
Y• ......... lstedlfllidz IJDlyetıe olması lllyülı llelciya haberlere göre cumhuriyet bayramı yur. Ankarada hu temhOrler en yWuek de-

~ lr• 7 _. .... 1.._6 11, • .,..,.. c1un ~ı:.: w=...ı.a~ <s-~ a.; ... 

le taflalllnıfı e:::r.:ı cU~~e~ ~~ ~~:7.:r.m;;cü senesin· ~~ fekparlü fe)dlcle kut. fzrnlPde dftn De d8n,,.. 
- radyo He Türk milletine aşağıdaki hi- de büyük Tlrk milleti bir çok darbia * ce 'Yflpdaıt NyPGlll taf· 

önümüzdeki seçimlerde gençliğe bü- tclbede bulunm~lardır: ve çok şikayet ettiğimiz sılwıt:ılara rai· Ankara, 29 (A.A) - Ctımhuriyet _..~ f 
yük mlkyuta yer verilmesi hakkında • - Aziz yurttaş)anm, men dine;, milli iradesi sailam 'bir hal- l>ayramınm 19 1ıncu yıldönibnil bugiln • ..._. 2 JIC Salllfe ...... 
karar alıncbiuıı bir Ankara haberinde • - Aziz va.........,_, de milletler arası ileminin sandı ıös· bUtUn yurtta en cotkun balhbk teza- dedlP. 
gördük. Cümhuriyet bayr&mm1 hepinize ~-- (S-U Sahife 3. Situn ı de) hürleri içinde kutlanmıştır. ------------• 

• =·=·=·= • ----- = = l 
J.~~~~~: !~~ ~-~~-b~. 

ALMANLARA GORE -·-
Kafkasya- · 
da "Nalçık,, 
zapt edildi __,._ 

Stalingradda Rus hü· 
cumu püskürtüldü 
Ber~ 29 (A.A) - Alman tebJlti : 

Batı Kafkuyada hava kuvvetlerinin te
airli yardmuııa dayanan kıtalanmız aon 
ıUnlerde kazanılan dal mevzilerine kar
ıı dflpwnın karfı htlcumlaruu pUskOrt
mUşlerdir. (Sonu Sahife t, Stltun 1 de) 

'l'Urkiyenin ideali C. H. P. progra-
mında ana hatları ile çizilmiştir ve esas 
tefkillt kanunumuza da geçmiştir. Ti.ir
kiyenin yaratmak istediği vatan ve bu 
vatanda yqatmlt istediii iDsn tipi had
aizatinde bir inkılAbın, bir tarihi sıçra
yışın ifadesidir. Ruhu ve bUnyesi itiba
rile Türk ideali gençür, taze hayatın 
hamleaidir. Tarihte öyle rejimler vardır 
ki genç ve. hamleci değildir. Fakat bu 
ihtiyarlık durgunluklarına rağmen .sqnt 
tedbirlerle aunl heyecan icadiyle hare
kete aevkedilir. Bunu yapmak için kad
rolar gençleştirilir. Halbuki Türkiye re
jimi nıhu, bünyesi itibarile tazedir. Türk 
clivası tarihin büyük seyri çinde büyük 

Mısırda meydan harbi devam ediyor 

Ingilizlere göre Mihver 
hissedilir bir darbe yedi 

-·-

radikal bir harekettir. Bunun tahakku- M PIJAllG ÇEKi 1 ıu için yalnız heyecanlı, canıı. karak- i h v~rciler çok tiddf'tli taarruzlara n O LD 
terli bir gençliğe değil, hayatı görüş, an- * 
Jayış itibarile de genç bir filtre, gene: bir dayandıklarını söylüyorlar B · k k 
düşünce tarzına ihtiyaç vardır. Parti •• •• '-
bdrolannm, aiyut seçimlerin Türk di- uyu 1 r a-
va.sının ruhuna uygun olması esasen bi- JflJeuepln ,,,,. Jıapp lllc.w ......................... 
zim rejimin tabii hususiyetlerinden biri- -• .... POI ) ı 
dir. Tiirk iıı1·ıliıhm·n kar:akteri budur. I . d ~_.. De den..,,,,,,... • al'lnd dllPW O~ _.._.:..ı•ye er zm ı• * • ZVUT e dün vapılan bayTam tezahünıtından sahnelet- : Güul biT' çelenk 1'e Kahire, 29 (A.A) _ Re.mi teblii- MiHVERE DARBE &• .i. 

Bugün dunya büyük bir harp içinde- 1cıahnıman biT' erimiz de bildirildiiine gChe ..ıı gec:al mihve- Milınre lü.edilir bir darbe lndlril-
dir, fakat her harp bir sulha, sulh gilnil- ------------- riD bir brp hücumu püaldirtülmüttür. JDİİdr. Etılrlerin aym muu..I Ubyor. k d 
ne hazırlanmak demektir. Biz de bu dün- llza k dolwuda deniz harbi bitmedi Kü~ llçGde bir tanl AV8fl olmuflur. UÇAK VE DF.NIZALTI re çı m a 1 
yanın içindeyiz, biz de yarınki dllnya- f; TANK MUHAREBF.St F AAUYETI 
•ın şartlarına uymak, dünya terakki Kllhire, 29 (A.A) - Oibıidl reamt Londn. 29 (A.A) - Sallhiyetl 
yarışında aynı yolun yolcuları ile atbaft T ı b ı t h 1 l k tıabliide bildirilen tank muluml>ea alı kaynaklardan bildirildiğine sCSre lnsi]iz - · -
yürümek mecburiyetindeyiz. en r e e rinfl CSileclen aonra olmutbır. Taamı- clenizalb ·ve hava bnoetleri bugün p. Ankara, 29 (Hususi) - .29 te§l'iniev· 

Tarihin yarattığı bir takım zaruretler- zua batındanberi yapılan en b°"°' tank mal Afribda cereyan eden IMiyüık meJ"' vel COmhuriyet bayramı pıyangosu bu-
le memleketi hem ruhu, hem maddesi •'ftfl olmakla benııber bütün tanklar dan muhueb.Unde birinci pllnda bir &Un (Dün) Stadyomda çekilmiştir. 
bakımından yenidln inşa etmek mecbu- t h. 1 l l ? bana ittirak etmit delildir. rol oynıyorlar. ikmal ve iate iti yalnız Kazanan numaralar aşağıdadır: 
riyetindeyiz. Bu neslimizin, ve gelecek m e r yor lnglltere için deill general Rommel 50 BİN LİRA 
nesillerin üzerinde daima· titizlikle dura- 29 JE~ft lN VE ECllEBILEft için ele hayati bir meseledir. Halbuki ilk 137"3 IRlllW'aya isabet eylemiftir .. 
cakları. asklıı ;Mnla sarılacakları bir 'I n tepin M;inde İngiliz denizaltdan Akde- Bu b1Jet Aabnda satı ...... 
vazifedir. * nlide mihverin 14 iqe gemiaiııi batır- zt Bbf ıJa& 

Tarihi şartların ,·arattığı güçlükleri Japonlar "Yeni Hebrid" e ç k Ecnebı· radyoları IDlf. 10 gemiyi buara uirabmfbr. Bu- 251"5 numaraya ça ......... Bu Wlef 
ancak büyUk aşk, büvük ihtiras, bllyUk 1 arsa... - na m~tt.efik ~m verdirdikleri htanbaWa .......... _ 
gene eneriisi yenecektir. * d.. d kayıplar ela kabhna netice berinde tok (- SM1fe 3, S8tun 3 te) 

Giiçliikleri pekala biliyoruz. Bu gilç- Vaşington, 29 (A.A) _Amerikan ve UD 08İ8De Def- (Sonu Sahife 4. satan 3 tel 
lükler memleketin teknik biinyesini. 
ikhsadi çehresini. imar hüvivetini mü- Japon deniz kuvvetlerinin şiddetli bir r i yatta bolundu lor 
nakale $artlarını ve nihayet hayat sevi- •O• DAKJKA harbe tut\lllDUŞ olmalanndan bahseder-

~ ken gazeteler yavaş yavaş Yeni Kale-
yesini geride hırakmıstır. 16 ncı asır • •. • • • • • • • • • donya adalarım da bahis mevzuu et-
Avrupası ile 16 ncı asır Türk dünyası 
arasında büvilk teknik farkı yoktu. Fa- 1 · ı · ) 1 k • ıneğe başlanuılardır. Bu arada Star ga-
Jtat 19 uncu 'asırda Avrupa ile Türk dün- 0~1 iZ er eVVe 1 zetesinin v-..ngton diplomatik muba-

•• ,,. ı..,,uız •eflı'I fiıelı· 
re ""' naıa1ı aöylecll 

ya.ııı arasindaki tt>knik farkı korkunç- M biri şunlan bildiriyor: Ankara, 29 (A.A) - Türk Cümhuri-
tur g İİ n iSi rd 8 h İÇ Anlaşıldıjma röre Jaeon kuvvetleri yet bayramı münasebetiyle ecnebi rad-

tık vazifemiz 16 ncı asırdanberi Tiirk &perito Santo adası yakınlarında bu- yolan tarafından doStane neşriyat ya-
dünva.sı ile Avrupa medeoniyeti at'asında il t' f li Yem ed İlet• !unmaktadır. Burası Salomon adalariy- pılmıştır. 
fıasıl olan uçurumu doldurmak. a,nı se- le Yeni Kaledonya arasında yan yolda Bu meyanda Berlin radyosu kıaa 
viyeye ~armak. yani c muasır millet~er Kahire, 29 (AA) _ Bugün Kahire- bulunuyor ve Salomon adalanndaki dalga üzerinden bir ka~ defa TUrk dili-
hrecesıne <'ıkmak > tır. Avrupa camıa- ,ıe b=Jcli ·teli"-:- .. dUn (E iki Amerikan kuvvetleri için bqlıca iqe le yaym)ar yapmııtır. 

b• d '\: TU k A 1 1 k · "' rı ..... e gore vve ·· sUd" LONDRADA aına ız e « r vruna ı > o ara ttı- , • ph . . . . u.s ur. 
receJiz. Miisbet ilim, müshet teknik. la- ~Un) ~e . ede h.~~ hır ıerakkı elde edı- Unutulmamak ıcap eder ki bu kesim- Londra radyosunda da eski Ankara 
i1t tefekkür. iktııııı~i istiklal bizi bu ide- Jeı;;eanklmıştır. da uhar bel :~ • .:ı~ deki Japon deni-ı kuvvetleri hem Sa- bijyUk e}4W ve Tilrk doshı slr Peni 
a11mize ulaştırac-ktır. . . ar arasın m. e er b1qua iomon adalarma. hem de Yeni Hehrit Lora 'l'Ut. bir nutuk ll6y1emiş ve 

,8 ncı asırdanberi Avrupalı insan•n bır şıddetle dewım edıyor. adalarındaki Oslerimze htıcum edecek Tilrk lnkıllbı ile ~ı l>elirtmlf-
i· biatlt" yaptılı mücadele, bu mücad"· kadar kuvvtlidir. Bu iki taraflı hücu- tir .. 

(Sona Salaife Z. Sütun & d•) fS.U s-1118 t, 8ltaa • te) . . 
~..:..:...:..:..:-=·.:-..:...:.....~ 

~.""": .... ~~ _-_-_. _ .......... - ~ ... -- - ~--.·_-_ ... -... ·-~-· 



SAHİFE~ 

T ARi HI ROMAN Yazan: Şah;n Ahdum;ın 
••• 21 ••• 

• • --Efendim • !- • 
sevm:~ı.ı carıyevı 

B i r odalık felılinde onu la münasebet tesis ede· 
billr di, fafıat hayır, böy le yopmadı-

Gözlerini K&ı, Hamzanın bakışların
dan ayırmıyarak yaşlı adamı can kula
ğiyle dinlemeğe hazırlanmıstı. 

Köse Hamza söze nereden başlıyaca
ğını zihninde keı::tirdikten sonra yavaş 
bir ifade ile tane tane söyliyerek ded: 
ki: 

- Tahminen hundan otuz yıl kadar 
e"·veldi .. Biz yine. simdi seninle iı:-inde 
bulunduğumuz bu kö~kte oturu;·orduk. 

Fakat sen o Z&'Tlan henüz dU:ı.yaya 
ı;el.:n!ş değildin .• 

Ben o sırada gayet zengin. büyi.ik bir 
iktidara sahipJ iyi bir efendinin hizme
tinde bulunuyordum .. 

Tosun bey kendôsini tutamadı ve Kö· 
se Hamzadan sordu: 

- Bu iyi, zengin efendi kimdi?... O 
2aman bu köşkün sahibi benim baham 
Öel!il miydi? .. 

- O zamanki efendim.n kim olduğu
nu da şimdi sana söyliyemem!... Sırası 
geldiği vakit bunun kim olduğunu da 
eğleneceksin .. 

Fakat hani sen benim sözümü ke,mi
yecek idin? .. Seninle ~artımız bu değil 
miydi? .. 

Rica ederim, bırak beni de anlatma
ia devam edeyim .. 

Evin içinde henden başka yüzlerce 
erkek hizmetçi bulunuyordu ve birçok 
ta gUzel cariyeler vardı .. 

Hepsi de birbirinden güzel olan hu 
cariyelerin içinde hele bir tanesi vardı 
)ti onun hayalini bu dakikada sanki 

gözlerimin önündeyıni~ gibi gt,_. Uyorum. 
Sana nasıl tar:f edey.m? .. Ne ı;;öyle

~em onun ~üzelliğinin dere<:esini sana 
?nlatmağa muvaffak oiamıyacağ1m! .. 

Dur, dur' .. İyi aklıma geldi' Onun 
tamamiyle benzerı bugün sen:n üzerin
de bilvük bir te•ir husule ~etirm ş olan 
Se-n 1 i Yosınadır! .. 

Sanki ikisinin vücudu da ayni ter
ki'1~en, ayn• haınurdan yaratılını!1! .. 
E:manın )-arısı o, y2rıı;;1 da Benli 

\.'o~~a! .. 
To;un bey sahredeıniyerek tekrar la

fa karıstı: 
- Vay! •. Sen Benli 

nıü~ .. Dem .. k onu bu 
tanıyorsun? .. 

YosmaYı gördün 
kadar ,·akından 

- Sana ben sözümü kesme demedim 
mi~ .. Bırak devam edeyim! Sözlerimi bi
tirince her şeyi anlamış olacaksın! .. 

!şte bu güzel cariye kö~kün sahibi olan 
clendinin üzerinde büyük bir tesir husu· 
le getir:nişti. Çok geçmedi, bizim efendi 
ona, şimdi senin Benli yosınaya tutu1du· 
ğun gibi derin bir surette abay1 yaktı ... 

O bir cariye idi ve herkesin yaptıiı gi. 
bi benim efendim de nikah rabıta.<HP 
bağlanmadan, bir odalığı şeklinde onun
la miinasebet tesis edebilirdi... 

Fakat ince ve yüksek bir ruh taşıyan 
bizim efendi bunu yapmadı. Ayni zaman. 
da bu güzel kızı çok kuvvetli bir aşk 
duygusile de seviyordu ... 

Bunun için onunla evlenmeğe karar 
verdi. .. 

- BİTMEDİ -

Hartumdan sadevağ ~etir il t"cf"k _______ , __ 
Bu yağların kilosu lzr· İ· 
re lOOkuruşa mal olacak 
Hortumdan getırilece1ı deri ue 1ıo.seleden ;yapı· 

ıacafı ayafıfıabılar ıo 1 iraya satılabilecefı .•• 
Memleketimize Afrikadan sadeyağı 

ve i§lenmiş deri ithal hususunda ciddi 
bir teşebbüs yapılmıştır. lzıniden hilyük 
bir müteahhit firmanın mümessili bu lş 
için dün Hartuma gitmiştir. 

Yapılan tetkiklere göre Hartumda 
inek yağının kilosu halen 70 - 72 kuruı 
arasındadır. Nakliye masrafı dahil olma'< 
üzere bir kilo sadeyağı lzmire 100 kuru
şa :nal olacaktır. 

Ticaret vekaleti hu mevzula alakadar 
o'.muş ve alakadarları ilk partide be1 
milyon kilo sadeyağı getirmeğe tesvik 
etmiştir. Bu yağların ancak bir hu"çuk 
ay sonra memleketimize getirilmesi 
mümkün görülmilştür. 

. Auustralya yeniden 
A.s1ıer toplıyor •• 
Sidney. 29 (A.A) - Muhtelif daire 

ve müesseselerde çalı~makta olan me
rnur ve müstahdemlerden 38 b1n kişi 
askeri hizmetlere nakledilmiştir. Resmi 
daire ve müe!Mesele:le hususi müessese
lerde umumi hizmetler görenlerden en 
zivade Iaı.ım olanlardan başkaları da 
A"'kt"rl"' alınacaktır. 

ingiıtere"l1e yapılan 
Son A l m an hücumu 
Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: 
tngiterenin cenup doğusunda savaş 

uçak.Jarımış dün endüstri. nakliye ve li
man tesislerini bombalamı. lardır. 

Hartumdaki İngiliz makamları sade
yağlar için lüzumlu kapları temin ede
ceklerdir. 
Yağlar getirilince makul bir kar haddi 

ilive edilerek hemen halka satılmağa 
başlanacaktır. 

DERi VE KÖSELE DE 
GETIRILECEK 

Hartumdan fazla miktarda işlenmiş 
deri ve kösele de ithal edillcektir. Geti
rilen numuneler beyenilmiştir. 

İngiliz Oskarının bir ayağı Hartum
da 150 - 175 kuruş arasında satılmakta
dır. Bunlardan memleketimize getiril
d ~i takdirde bir çift ayakkabının on 
;i. ~ya satılabileceği anlaşılmaktadır. 

Küçüfı bir Amerilıan 
uapuru batırıldı •• 

Vaşington. 29 (AA) - Bahnye na
zırlığı küçük. hacimde bir vapurun At
lantikte batırıldığını ve mürettebatın 
Aemrikada bir limana çıktıklar-mı bil
dirmiştir. 

l
~..r..c; = =ı ::>:Y-"'....coocY-"'---"'"- . 

Kiralık ev t 
Birinci kordonda imbata karşıt 

S dirsekte 294 numaralı ev kiralıktır. : 
~ Arzu edenlerin içindeki hane sahibi-~ 
•ne müracaatlan. t 
-~--==ı~ .......... .-...... .-~ 

\ 

Deniz Gazinosunda 
U AKŞA M 

Matmazel KATERIN idaresinde POGAl'İ orkcshasiyle bayram eğlen· 
cesi vardır .. 

Masaların,ım eneldon angaje edilmesi rica olunur .. TELEFON : 1007 

Bu2ün Tavvare Sinemasında 
Cümhurilet Baytanu Şere(inc ... 

MERAK VE S ABIRSIZLIKLA BEK!:ENİLEN 

T~;:K~~vi~~~:lu L E y L A 
TORK 1\-fUSİKİLİ 

~=== ccc:====~-00'*..,og:cc:::c:::::ccc::cc:::ccooc:ccc::c. 

TORK Milli MUSiKi HAYATl.ll lZIN EN BUYUK ESER ı 
~.,,._;:c::::ac:oc:cc:w;~cacc=:cc::::c:::::c:::c c:a::::::o:ı 

60 kişilik 

MEHTER TAKJllU 
•lO kişlik 11 36 Kişilik 

KORO HEYETİ S AZ HEYETİ 
...ıliıiiiıııiıiıiiiıiiiiiiilııillmm:I 

MATİNELER : 11 . .to - 1.20 - 3.00 - 4.40 - 6.20 - 8.00 ve 9.40 .. 

YENİ ASIR 30 İLKTE.SKİN CUMA 1942 
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Jzmirde bay~am candan kutlandı 

Ha kımız kahraman ordu
muzu doya doya alkışladı 
r-a11uı resm i · Cümhuriyet meydanında . Parti r eisinin nut1ıu • Kahra

man ordumuzun geçişi· $ehitli1ılerde ue Atatür1ıiin anensinin 
mezarında· $enli1ıler ue fener alayları .• 

Cümhuriyet bayramımız şenlikler için· 
de şreçmekt""dir. Dün gündüz ve gece 
yapılan halk ve gençlik tezahürleri bü· 
vük bayramımızın millet kalbinde yarat
tıf:ı cn~n duvguları tezahür ettirmesi ba 
kıJ"l"lından cok manalı olmuştur. 

Dün sab:ıhın pek erken !taatlerinde 
v~lılar istikametinden gelen ftanlı ordu~ 
..... ,,l:a mensup kahraman birliklerin gc~ 

.. j'!ti ve merasim yerine doğru · stidi, gi.İ· 
":e ........ hında her kesi pek cr1cenden uyan· 
mağa ve ~okeklara dökülmeğe ~evket
rni.;tir. Ordu hirlik1--rimizi motörli.i va
••talar takip etmiı,. Yalılar boyunca ka· 
rlın. erkek. vene, ihtiyar, çoctık. herk~s 
:>t"nCt'"~},.rj ve ha1konları doldurup kah
"B'"·ıanlarımr7ı seyr~tmiştir. 

Sehrimiz. taze rencıi ile bir gelin evini 
'lndırmış, her çehrede cümhuriyeti ve 
'nkı];'.:.bı bcnim"emi~ inı1anların in~irahı
.,;\ mahsus bir mana, ta~kın bir neşe h8.-
1dm olmu.ı:;tur. Herke~. men1nun]uğunu 
"'\çığa vurmuş ve partiye, hükümctimizc, 
vurt büvüklerine sarsılmaz itimadını bir 
defa daha açı!::a vurmak fırsatından isti
fadı"" evlemiştir. 

KABUi. RESMı 
Saat dokuz... Hükümet konağının 

"""lf"rasim kapısı büvük ziyaretçi kütlerile 
~tolu ... 1zmirde mebu,]ar ve onu takiben 
'<.orkomutanivle diY.er generaller, garni-
70n Komut:"ln1ı~ı erkünı. kurmay subay-
1ar. kara. d~niz, hava. jandarma komu
tanlık]arı rrk5.nı vilayete ~elerek valiyi 
7j1·aret edivor ve cümhuriyet bayramı 

"'"Yli;rıasebetiyle tebriklerini bildiriyorlar. 
Daha sonra adliye, maliye, dahiliyf'. 

maarif, nafia. ziraat, münakalat, ticaret, 
'.k.tisat, sıhhat, Ş?Ümrük ve inhisarlar ve
le.aletinin fzmirdeki daireler müdür ve 
mümessilleri. evkaf müdürü, müftü. on· 
dan sonra da vi18yet ve belediye mec· 
'ii.l!lleri azası, parti relAi, parti müfettiti. 
beden terbiyesi bölge erlc.8.nı. kızılay, 
çocuk e&İr1?eme kurumu, Türk hava ku· 
rumu, matbuat, verem mücadele. Türk 
maarif. malU.1 gaziler, askeri mütekait
ı~r. ulusal ekonomi ve artlrma kuru.mu, 
ithalatçı ve ihracatçı birlikleri erk.i.nı, 
bankalar müdür1eri. kooperatifler umuın 
müdürü ve şirket1er müdürleri kabul r"s 
'lli..,e iştirak edivorlar. 

En son olarak ta ~ehrimizdt-ki kon"!o
Joslar vilayete g-elerelc merasimle karşı
lanıyor ve tebriki.tta bulunuyorlar. 

COMHURiYET MEYDANINDA 
Saat on ... Gençlik grupları. eskeri 

kuvvetlerimiz, sporcular, talebe, cemi· 
\'t"tler cümhuriyct meydanında yerlerini 
almı'J bulunuyorlar. Bidayette büytik bir 
inti7.am göze çarpıyor. 

Halk grupları kafileler halinde cüm
huriyet meydanında halka ayrılan yer· 
leri dolduruyorlar. 

TöREN BAŞLIYOR 
Saat 10.45 ... Vali B. Sabri Öney, re

fakatinde korkomutanı ve parti başka· 
nımız bulunduğu halde cümhuriyet mey 
danına geliyor. Askeri birlikleri, genç
lik gruplarını, sporcuları teftiı. ederek 
ci.imhuriyet bayramlarını tebrik ediyor. 
1-ler askeri birlik, her gençlik grubu va
İinin hatır sormasına karşı: cSağ ol> hi· 

Her nüfusa av
da ne kadar şe
k er verilecek? 

---*---
Hallı Dağıtma birli1ıleri 
$eller te11ziine bcqfadı 

Halk dağılma birlikleri mahallelerde 
şeker tevziine bru;lamışlardır. Yalılar 
semtinde bazı birlikler evlere birer ki
loluk şeker kağıdı dağıttıkları halde 
bazı birlikler de ikiser kilo şeker ver
mişlerdir. 

Bundan sonra İzn1irin şeker ihtiyacı 
daha muntazam bir surette teınin edile· 
cektir. Şehrimiz ihtiyacı için 300 ton 
şeker ayrılmaktadır. Bu suretle ayda 
nüfus başına yarmışar kilo şeker da-

ğıtılması •nümkün olacaktır. Bu mikdar 
ihtiyacı karşılayacak bir nishet göster
mektedir. 

• EKMEK KARTLARI 
Dün bütün Halk dağıtma birlikle

rinde yeni ekmek kartlarının tevziine 
devam edilmiştir. Tevziat bugün de 
devam edecektir. ----·----İZMİRDE TİFO 
A$1Sl VAR-. 
İzınirde hiç tifo aşısı mevcut olmadı

(!· bir gazetede }'-azıln1ı~tır. Sıhhat mii
clür1üğünden biz~.; \'Cril,-n malU.mata gö
J t İzmirdc yedi t:czanede tifo aşısı var· 
dır. Esasen şehr.ınizdeki t!fo musan1a
ı l ancak dört, be!-o kişidir ve bunlu~ 
üç kişi iyileşmiştir. 

~<.besiyle karşılık veriyor. lak bir birlik içinde. kahraman milli Şe-
Bundan sonra tören başlıyor. Askeri finin etrafında toplu olarak. daima iler

bando, measim kürsünün önünde ve tri- leyecek, ve Türk milleti ve devleti için 
bünlerin karşısında yer alınış bulunu- en esaslı bir beka şartı saydığ ımız cüm
yor. Bando istiklal marşımızı çahyor, huriyeti, Türkün büyük atasının nesil
derin bir sükUt ve ihtiram içinde dinle- den intikal edecek aziz emaneti cümhu· 
niyor. riyeti, bu yurtta dünyalar durdukça ya-

PARTl REiSiNiN NUTKU sayacak olan Türk milletinin dejiişmez 
Müteakiben parti bıııakanımız avukat bir hükümet şekli olarak ya~ataca.ktır . 

B. Münir Bir.sel küraiye çıkıyor ve cüm- Sözlerime hepinizin his]erine tercü-
hur:yet bayramının engin manalarını a.n· man olarak ıu temenniyle bitiriyorum: 
latan nutkunu söylemeğe başlıyor. Ses Büyük Türk milleti, Cümhuriyeti ile 
perde perde yükseliyor ve nutku genç· daima mes'ut ve bahtiyar olsun.> 
lik grupları, halk kütleleri araoında al- GEÇiT RESMi 
kı~larla kar~ılnnıyor. Nutuk aynen şu- Geçit reami başlıyor. işaret düdüğü 
dur: işitildi. Hoparlörler çalışıyor. Hoparlör-

e - Aziz yurttaş, den haber verildi: 
Büyük Türk milleti, milli gururunu - Şanlı ordumuzun geçi,J: reımi baş· 

en derin h~lerle heyecanlandıran, en ladı. 
büyük bayram gününü ya~ıyor. işte şanlı bir alayımızın en önde ko-

Türkün istiklal zaferine dayanan mutanı olduiu halde geçidi haşladı . 
Türk cümhuriyetinin 19 uncu yıldönü· Alay sancağı geçiyol, dikkat... Halkı· 
münü idrak edi.foruz. mız alay sancağını aelBmliyor ve ordu-

Vakur, Büyük Türk m illeti, her şey- muza sevgi tezahürleri göeter iyor. 
den üı tün tuttuiu hürriyet ve istikliline, Bunu bir başka alay ımtzın geçiıi ta
asil hilkatine yara~an cümhuriyet reji- kip etti. Bir muhabere alayı, bir zırhlı 
minin teessüsünden duyduiu sevinç ve alay ve en sonunda topçularımız ... Cüm
ferahlığı her gün artan gurur ve iftihar h uriyet meydanı alkıştan inliyor. 
içinde ayni heyecanla daima hissetmek- Bir tarafta Atatürk heykelini doldu-
tedir. ran 50 de fazla çe~nğin meyd ana getir-

Arkada$lar, diği emsalsiz manzara ... öte tarafta mo-
Cümhuriyet, medeni insan1ar için top törlü birliklerimizin kalplere inşirah ve· 

lu yaşayış idaresinin en mütekamil şek· ren mevcudiyetleri .. 
lidir. Halkımız da ordumuza karşı mevcut 

Cümhuriyet medeni İnsana, hür insa· sarsılmaz itimadın canlı tezahürlerini 
na, benliğini idrak eden, hakkını bilen '{Örüyoruz. Tanklanmız, uçak savar top· 
ve tanıyan in~anlar camiasına yakışan larırn ı z ve bu sırada dokuzlu filolar ha
bir devlet şeklidir. linde cümhuriyet meydanı üzerinden ge 

Cümhuriyet, Türkün hasletine ve ru· çen hava kuvvetlerimiz ... 
huna da tam bir uygunluk arzeder. Daha sonra izcilerin geçit tesmi baş-

Cümhuriyet, devlet idaresinde ,.ahsın ladı. Kız , erkek bütün izciler sert adım· 
arzu ve tahakkümünün değil, fakat hal- Iarı, sağlam yürüyüşleriyle bugünkü 
kın irade ve ar:zuaunu n iatisnaıız v e tam Türk ordusunun bi rer ferdinden başka 
olarak tatbikine saha olabilen bir tarzı bir şey değillerdir. Onlar da asker adım 
idaredir. Türk milleti, ruhan halkçıdır. lariyle geçiyorlar. 

Türk sınıf ve imtiyaz tanımaz, gurur Kız ve erkek mekteplilerin geçişini 
ve tahakkümün dü!!:manıdır, ondan nef- bir pilanör taşıyan ve türk hava kuru-
ret eder. munu temsil ed en gençler takip ediyor. 

Türk hürriyet ve isti.le.lal a111kıd ı r. Kız ve erkek 15-20 yaş arasında 26 
Türk ırk ı tarih b oyunca d~vlet idare- genç, tayyareci elbiseleriyle paraşüt ve 

since, din ve kudsiyete veya mad d i kud· planörün etrafında muntazam bir suret· 
ret ve ıahakküme dayanan esaslara de- te ~eçiyorlar. 
ğil. fakat yurt hizmetinden doğan sevgi 16 erkek 2 kız planörün etrafında ve 
ve hürmet bağlarına yer vermiştir. • 6 erkek, 2 kız talebe de para§Ütün etra-

Türlc. vefak&.rdır, yurda ve millete fında geçerken gençlerin paraşütçülük 
hizmet edenleri ha~ tacı yapar. ve p lanör öğretmeni M ehmet Esengilin 

Cümhuriyet mefhumu ile Türk haslet idaresinde gösterd ikleri intizam bilhas
ve hilkatı arasında tam bir mutabakat sa dikkati Üzerlerine çekiyor. 
mevcuttur. Çoğu 15 - 1 7 yaşında olan bu genç 

Arkadaşlar, havacıların gözlerindeld daha şimdiden 
Bizim İçin cümhuriyet rejimi ayrı hu- göklere hik.irr olmak azmi alkııı:larla 

susiyet ve kıymetleri ha.izdir. karşılanıyor . 
Cümhuriyet : T ürk tar ihinin en kara Bunlardan sonra geçen sporcular, mü 

günlerinden e n güzel bir istikbale d ö- k elle fler gözleri okşıyor. 
nüm d evrini te tkil eden, baştan bata G eçit resmi böylece coşkun b ir h ey&-
kahrarnanhlc menkibeleriyle dolu istik.- ca n ve nete içiı:de nihaye t b u1 uyor. 
lal m ücadelelerinin T ürk milletine te- ŞEHITI..IKLERI ZiY A RET 
min ettiği en b üyük zaferl e rden biridir . Dün saa t f 6 d a vilayet, komutanlık, 

C~mhur\ye t. T ürkün b üyük knrtarıcı- parti, beled iye tarafından aynlan hey
s ı , kahraman önd e r Atatürk ün, ileleb el. etler istiklal, hava ve em niyet şehitlik
muh afaza ve müdafaa emriyle, millete lerini ziyaret etmişler v e tören yapmı~ 
v e ~enç1iğe bıraktığı m ukad des bir ema· ]ard ır . Şehitlikle re viliyet, komutanlık , 
netur. par ti ve belediye adına çelenkler ko-

'! ~ni Türk hük.ümetinin kurulş ve iler rulmuştur. 
leyışınde vazife almı, bugünkü Türk KO NFERANSLAR. NUTUKLAR 
nesli çocuk.latının her zaman fah r ve D ün kültürparlctalci ampilifikasyon 
heyecanla göğüslerini kabartacak ve bü bürosunda Mithat Oksarfcak, Murtaza 
tün gelecelc nesiller için de en büyük Gürkaynalc, Şakir Candoğan, Aı;lnan 
takdir ve hayretlerle karşılanacak mu· Bilget tarafından söylevler verilmiş ve 
azzam eserler, memleketin servet ve re- bu söylevler hoparlörlerle şehrimizin 
fahını temin edecek vasıtaların tesisi ve her yerine yayılmıştır. Bundan başka 
inkişafında yapılan ileri hamleler, her muhtelif şehir semtleri kürsilerinde de 
biri bir millete hayatında ancak asırlata Fikri lnanöz, irfan Hazar, Ilgar Kıvıl
sığabilecck kadar esaslı ve cemiyet bün- cım, Hulusi Selek tarafından cümhuri
yesine mile98ir içtimai inkılaplar, bir yet mevzuu etrafında konuşmalar yapıl
millet hayatında bugüne kadar çok kısa mııtır. 
bir zaman addedilecek olan cümhuriyet COMHURIYET BALOSU 
dt"vrine sığmıştır. Dün gece vali B. Sabri Öney tarafın-

Bugün de, bütün dünya milletleri kan dan Kültürparkta fua.r gazinosunda 
ve ate~ İçinde harbin acı istirap]arı ile cümhuriyet balosu verilmişti r. 
muztarip bulundukları bir zamanda dev Davetliler karşılanarak kendilerine 
let ve millet her ihtimale hazır, milletler ayrılan masaları işgal etmişlerdir. 
arasındf\ tam bir hürriyet ve riayete maz Baloda komutan, belediye reisi, parti 
har, sulh ve sükUn için ç.alı,an kıymetli müfetti~i. parti başkanı , vilftyet rrka.nı, 
bir varlrk olarak bulunmaktadır. konsoloslar, belediye ve vili.yet ıneclis-

Arkadaşlar, ler.i azası, korkomutanlık erkinı ve su-
Bütün bu i~lerin yanında. milletin ve bayları~ şehrin tanlnmtf aimala.n hazır 

yurdun refah ve itil3.sı, medeniyet ale- bulunmuşlardır. Balo gecenin geç aaatle
minde medeniyet ve insanlık icaplarının rine kadar büyük bir neşe içinde devam 
yerine getirilmesi için asil Türk milleti· etmiştir. 
ne düsen ve her halde başarılacak olan GECEKİ TEZAHORAT 
bir çok vazifeler vardır. Dün gece şehrimiz nurdan bir manza-

Yapılan isler cümhuriyet rejimi için- ra içinde 9abaha kadar çalkanmıştır. 
de, ve ancak bi.iyük milletlerin yetişti· Her taraf çiçekler elektrik ışıklariyle 
rebileceği büyük $Cflerin et rafında bil· bezenmiş, ha lkımız gcenin geç eaatleri
tün bir milletin sevgi ve inanla toplana- ne kadar uyumamış ve neşeli saatler ya-
rak çalı~masiJe meydana gelmiştir. şamış, fener alayları yapılm ıştır. 

Büyük Türk milleti. dünyada eşsiz Kalabalık gruplar tarafından doldu-
önderi F..bedi $ef Atatürün dehas.ile nur- rulan Kültürpark fevkalade bir sutettc 
landırdığı millet yolunda, med e niyet tenvir edilmiştit. 
.-olunda kahraman ve büyük Milli Şef HALKEV ININ TEMSİLLERi 
• .. ;;ııün. emrü idaresinde yürümek saa· 1zmir h aHcevi temsil kol u tarahndan 
d • ve bahtiyarlığına mazhar olmuştur. dün akşam cümh urjyet bayramı tcrefi-

1 ter an ve zaman artan bir azmile bü- ne bir müsamere verilmiştir. lstiklil pi
·, benliğimizi saran bir- inan ve güven yeaiyle bir erkek güzeli kom odisi tam 
""• itila ve medeniyet yolu olan Kema· manasiyle muvaffak ıye t}t; oynanmı,tır 

lizm yolunda bütün millet , tam ve mut- Bu akşam temsil lcolu Tcpelcöyüne ı::ide-

• olitik ka d-
:roların !!enç
lestirilmesi. 

---*---
Yaratmah is1ediğimiz 
hayat gene bir enerji ue 
gene b i r fi1ıir 1ıuuuetiy• 
le taha~l:!ulı edece1ıtir •• 

(Raştarafı 1 inci Sahifede) 
lede e1de ettiği tecrübe bizim asJa unut. 
mayacağımız bir usuldür. Bu usulü biz 
daha h<a bir zamanda, daha az bir dev
rede tahakkuk ettirmek mechur:,·etin
deyiz. Bunun için milletçe mcd~niyet 
dünyasına e<ı rasyonel şekilde intibak 
edeceğiz. Bunun için müsbet ve rasyo
nel çalışan kafa bizim kadrolarımızdo 
yer alacaktır. 

* Türk vatanını idealimize göre yeni-
den hendeseleştirir ve yeni bir mimari 
ile profilini değiştirirken insan malze
mesinin de ruhunu yeniden yaratmak, 
onları yeni hayatın in..~anı yapmak mec· 
buriyeti vardır. 

Bunun da güçlüğünü biliyoruz. Çür •• 
kü idealimiz Türk milletinin kültür hu
susiyetini bulmak. kültür hususiyetini 
samimi surette ruhunda yaşatan insan· 
lardan mürekkep bir millet varlığına 
kavuşmaktır. 

Ruhlarda silmek azminde olduğumuz 
d!va dilşmanı l<"rbiye, tefekkilr ve du
yu~ tarzı yerine Türk inkılAbının iste. 
diği. beklediği ruhu yaratmak işinde de 
süratle, heyecanla. büyük askla, ifratla 
çalışacağız. ~ 

Bütün bunlar, bütün yaratmak istedi
ğimiz hayat böylece genç bir enerji ve 
genç bir fikir kuvveti ile tahakkkuk 
ede<:ektir. Bilyük siyasi mevkilerden iti
baren cemiyetin bütün kadrolarında tec
rübenin, bilginin, karakterin, millet as
kına ermiş olmanın yeri olacaktır. ~ 

Bizi bekleyin dünya, böyle bir dün
yadır. Bunun için kadrolarımızda genç
lerin tecrübe kazanmalarına erken ba~· 
lamak istiyoruz. · 

SADRI ERTEM ----·-·-----Yeni z~lz.,.l t-le r ___ * __ _ 
Muhtelif .Yerlerde zel
zeleler oldu, Ayualılıta 

.sarsıntılar deuam 
ediyor •• 

Ankara, 29 (A.A) - Aldığımız ma
lumata göre geceleyin Edirnede yarını 
•nat aralıkla iki, İnegölde üç, Ayvalık
ta allt yer sarsıntısı olmuştw. 
Ayvalıkta halk korkularından evle· 

r!nden sokaklara fırlamışlar ve civar
<laki köylerde 20 kadar ev yıkılmıştır. 

Sarsıntılar Ay,alık civarm da devam 
etmektedir. 

--- o- --
Edirende Soğulı 11e 
Yafıacafı fiyatları 

Edirne. 29 (Hususı) - Havalar g:t. 
tıkçe soğumakt.ıdır. Odunun çekisi al
t: lira. kömürün kilosu 11 kuruştur. -----·-----TRAKYADA 
Tohumlu1ı ueriliyor 
Edirne, 29 (Hususi) - Trakyanın 

1'er yerinde çif!~iye tohumluk tevziine 
aevam olunmaktadır. 

colc. ve orada da ayni temsilleri verece1'· 
tit . 

* PARAŞOT KULE.SiNDE 
Bayram münasebetiyle dün saat 15 le 

p ara§Üt kulesinde atlamalar yapılmış ve 
saat 18 e kadar bir çok atlamalarla lcule 
etrafında canlı bir spor hayatı yaşa.hl· 
mıştır. 

* 
KARŞIY AKADA 
Karşıya&ada cümhuriyet bayramı 

mekteplilerin ve Karşıyakalıların iştira· 
kiyle tam bir intizam içinde ç.ok iyi bit 
surette kutlanmıştır. 

Merasime halk.evi önünde toplanan 
kız öğretmen ve orta okul izci ve öğren
cileri ile Karşıyaka ilk okullan öğrenci
lerinin jştirakiyle başlanı1mış, evveli ht
tikli.l marşı hep b ir ağızdan söylenrn.İ§. 
sonra Halkevi reisi B. Asım Kültürün 
hitab ı dinlenmiş ve onu takiben pir 
Avni Ozanın cümhuriyet hakkında hazır 
1adığı çok güzel bir manzumesi kendi 
tarafından ı.öylenmiş, bunu kız og~ 
retmen okulu ile orta okul ve ilk okul .. 
lar namına birer talebenin nutuk ve şiir
leri ve ana kucağı yavrulanndan bir mi
ni mininin küçük ve güzel bir nutku ta· 
kip etmiştir. 

ATATORKON ANNE.SiNiN 
MEZARINDA 
Daha sonra kafile önde çelenkler ve 

sıra ile Kar,,ıyaka parti, nahiye ve ocak
lar idare heyetleri, kız öğretmen, orta 
okul izci ve ıalebesiyle ilk okullar tale
besi ve çok kalabalık bir halk kütlesi 
buunduğu halde Atatürkün annesının 
kabrine gitmiştir. Burad a kız öğretmen 
okulu beden terbiyesi öğretmeni Bayan 
P enan tarafından büyük bir teessür ve 
alika uyandıran ve Atatürkün anasının 
bütün fazilet ve meziyetlerini can landı
ran bir nutuk irat edilmiştir. 

Diğer b ir öğretmenin nut.kunu müte
akip kafile ayni intizam ile sıradan ay
rılm ıştır . 

FENER A LA Y! 
Dün gece Karşıyakada bahriye erle

rinin ve okullar talebesinin de iftira4c iylc 
muhteşem bir fener alay: yaptlmııtır. 



.. 

REtSICUMHURUMUZ 
DiYORLAR Ki 

Istanbulda dünkü maç . ,, 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

It:ri öniinde dimdik duruyor. 
. Milletimizin büyiik 1..-uv,·eti ve ınem

lekitimizin içindeki varlık en kuvvetli 
cıkmhları ;1·ene{'ek kadar kuvvetlidir
ler. 

Aziz ,·atanda<;l..ırım, her mücadelenin 
temeli kendimize ve milleiinıize güven
mektir. Riitiin •uiicadelelerin en büyük 
hedefi milleti selamete eristirınektir .. 
Bfüiin balu.~lar milli geçimin 'muhafaza
sma döndiirlilmeti ·\'e bütün sıkıntıla
rın çal'elerini el birliğiyle çalışmanın 
murnffakıyetli yolunda aramalıdır. l\1il
lete :raınlacak en tesirli düşmanlığın 
kendi<ıinc itimadını sarsmak olduğunu 

Beşiktaşlılar Bulgarları 
"O - 2,, mağliip etttiler 

bir an hatırdan cıkarmaınalıyız. 
Aziz vntandn~larım, bir ateş kasırga

sı biitiin diinya)·1 yakarken bizim bu
J)tut ortasında yakar ve haysiyetle yük
selmemiz kendi kendine olm~ bir te
sadüf değildir. .Milletin her !ifCyini or
ousuna vermesi ve vatan selameti için 
ht'r sıkıntıya katlanacak kabiliyette ol
ması büyük belaya karşı başlıca inan
caımzdır. Doğru yoldan sapan soysuz
lar ne kadar km•vetli ''C hileli olurlar

İstanbul •. 29 (AA) - Misafir Bulgar 
l<tlmnı ile Islanbul ~ampiyonu Beşiktaş 
tc.ıkımı bugün ıDi.in) Şeref stadında 
karşıla~mışlarclıt· . 

Şeref stadınd ... yapılan tadilat ve ta
mirat münasebt:: c.yle maçtan evvel kü
Şc1t resmi ve sporcular tarafından da 
bir geçit re:-;mi \ zpılmıştır. 

Merasimde vali \'C beledive reisi, C. 
Ti. P . erkanı w Bulgar ko~soloshanesi 
crkfını da hazır bulunmuştur. 

Tam saat 16 clcı misafiı· Bulgar takı
mı ve Bes: ktaslılu saiıaya ~irdiler ve 
!:i ddetle alkı~landı lar .. 

MAÇ BAŞLIYOR 
Maça Bulgarların seri akırılarile baş

fandı. Bulgarların bu h~reketİeri iyi bir 

sa olsunlar, eninde sonunda her lıalde' Denizlide Maarif duru• 
~akal~n~caklann'.l zerre kadar şiiphe mu Ve talebe "Urdu 
ctn1eymız.. J •• 

Vatanclruilarım ordunıllZUn ve genç Denizli (Ilusm·i) - Denizlide 6 ilk 
ne.slimizin örncf.'i olan evlatlarımıza okul, tam devreP bir lise. bir kız ak
sevgilerle ve yüreğimizin içinden gelen şam sanat okulu. h:r kız enstitüsü ol
sarsı1maz 2'li\'en1e bakıyontz. Bir (."Ok mak üzere dokuz okul vaı·dır .. Bunlar 
hadiselerden ve imtihanlardan geçmiş arasında lise büc;in Türkiyede temayüz 
biiyük bir milletin iradeli e\'Iatları ola- etmiş bir irfan yurdudur.. 414 ü lise 
rak bugiinki.i ve yarınki bütün sıkıntı- kısmında olarak 1269 talebesi vardır 
lan muhakkak &it edeceğiz. ve bu müessest:?ııi.n mezunları müsaba-

Cümhuriyet bayramını hepinize mii- ka imtihanlarında daima birinc:liği ka
cadele iradelerimizi yenilemi~ ve taze- nnmaktadırlar. 
lemi~ olarak kut!uyonım .. • Vilayet merkt>zinde bir de talebe 

----·- yurdu vardır. Bu yurt C. H. P. nin hi· 
B 4 YRAM YURDDA TEZ•HU-R· ~1ayesi:ıdedir v~ bu y11 10 bin lira sar· 

A fiyle bır yurt bması yapılacaktır. 

lER IÇf NDE GEÇTi B':1.~~1:1e ders!cre ~aşl.ıyacak olan kız 
· enstıtusune daha sımdıden 300 talebe 

(Baştarafı 1 mci Sahifede) kaydolunmtıştur. E~stünün müdürlüğii-
receyi bulmuştur. Ankaralılar erken r.e tecrübeli öğretmenlerden Atiye Er
saatlerde yollara dökUlmüşlerdir. Baş- } anar tayin ediLn:~tir. 
tan başa milli renklerle donaruru.ş olan * 
yollar geçümez bir halde idi. Bilhassa 
Ulus meydanında zafer anıtı önünde 
tören muhteşem bir manzlil'a arzedi
yordu. 

ATATÜRKÜN MUV AKK.AT 
KABRİNDE 
Saat 12.40 ta Cümhurreisi. refakat-

Şehrimizin maı·uf iplik tüccarı Ham
di Toksöz geçen sene lisenin fakir ta
lebesine kasket tedariki ve saire yardı
mı olarak 200 ura vermişti. . Bu sene 
de yine ayni maksatla 500 lira vermiş
t!l'. 

Pariste insulin 
satı$1arı lıısıldı •• 

tc..kım olduklal'ı kanaatini ··~riyor<lu. 
Fakat onuncu dakikada Beşiktashlar 

~erd vasıtaı:;iyl<:: bir'.nd golü yaptılar .. 
Bundan sonra ac.ı1an Beşiktaslılar çok 
güzel oynaınağa baş]acdar, buna rağ
men iki fırsat kacırdılar .ve devre O - 1 
Besiktaşlıların lel~ine bitti. 

· İKİNCİ DEVRE 

İkinci de\'Te daha heyecanlı olmuş· 
tur. İkinci golü Beşiktaşlılar y '. ne Şe
:ref vasıta~iyle yapmıştır. Oyun bundan 
:-onra iki tarafın şiddetli ka:::şılıklı hü
cuınlariyle geçrr: ·ı :; ve heyec.,nlı olmuş
tur. Fakat misafir takım gol çıkarama
mış ve oyun BC!!;:ktaşlıların O - 2 ga
l:biyetiyle bitıni~tir. 

PiYANGO ÇEK LDI 
(Ba!'ft.arafa 1 inci Sahifede) 

10 BİN ÜRA 
89950 numara~t bilete çı.kmı.ştır. Mez

kur bilet Bursada satıhu~hr. 
5 DİN LİRA KAZANANLAR 

20608 10ı:i54 109967 ..362082 
2 BİN LİR.\ KAZANANLAR 

134703 293852 49950 229344 74452 
75108 263937 17397 42695 136198 

1000 LİRA KAZANANLAR 
299435 324396 344093 234159 188092 
243472 362578 357186 362292 202241 
292289 278189 129442 137699 299064 
332178 187155 393830 299674 202581 
233245 114087 367034 263957 277200 
252368 88568 208454 52748 25960 

71650 71405 230705 328766 199003 
17994~ 209533 94085 209096 

DİÔER KAZANANLAR 
Son rakamları 3696, 7492 olan bilet

ler beşer yüz lira. 279 olanlar yüzer li
ra, 306, 590 olan biletler ellişer lira, 04 
olanlar onar lira kazannuşlardır. 

Son rakamı 5 ve 9 olan seksen bin 
bilet te ikiser lira kazanmıştır. 
~.r.r..r~.M"'~~~..r...o:c 

1 izm~!~:.~.·3~ü~~kta J 

Sıhhat Köşesi 
••••••••••• 

Çocuklara ne 
yedirmeli? 

---*---
Çocuk memeden kesildikten sonra da 

İzmir Defterdarlığından: 
Hamit özbaym borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 480 lira borcunun 

temini tah!!ili için mutasarrıf bulunduğu Mersinli mevkiinde { l 561-15 62) nu
maralı sokakta kain 14 7 7 ada, 1 parsel sayıda mukayyet 49 kapı numaralı ve 
360 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval kanunu hükümle
rine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışhr . 

Taliplerin 4/ 11 /942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat• 
lan ilan olunur. 15 20 25 30 5919 (2691) 

İzmir Defterdarlığından: 
Ali oğlu Mustafa çavuşun yeni şubeye milli emlak satı~ bedelinden mevcut 

900 lira borcunun temini tahsili için mutasarrıf olduğu Kasap Hızır mahallesi· 
nin birinci Sipahi sokağında kain 324 ada, 7 parsel sayıda mukayyet 21 taj 
numaralı 480 lira kıymeti mukayyedeli bir bap dükkanı tahsili emval kanunu 
hiikümlerine tevfikan 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışttr. 

Taliplerin 4/ 11 /942 gününde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5913 (2686) 

İzmir Defterdarlığından: 
Süleyman oğlu Saffetin borçlanma bedelinden Karşıyaka şubesine mevcut 

288 lira borcunun temini tahsili zımnında haczedilmi~ olan Karşıyaka alaybey 
mahall~sinin Hengam sokağında kain 40 da, 13 parsel sayıda mukayyet 23 nu
maralı ve 1440 lira kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4/ 11 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5920 (2692) 

yine süt, daima süt lazımdır. Fakat ta
biidir ki sütün miktarını gittikçe azalt
mak şartiyle. !ki yaşından sonra günde 
500 gram sü llen fazlasına lüzum yok
tur. Daha büyüklerine günde 250, 300 
gram kadar. Her gün süt içmiyen çocuk 
iyi büyüyemez. Başka gıdalarla iyi bes
lenilse bile vücudu gi.i.zel olamaz. Sebe
bi : İn.<>an vücudüne lüzumlu aminli 
asitleri süt iyi nisbette verir. Süt yerine 
yoğurt da pek iyidir. Fazla olarak ço
cuğun karnındaki mikı-opları temizler. 
Giinde 10, 15 gram tereyağı çocuğa lü
zumludur. Et yağı, yahut zeytinyağı 
onun yerini tutamazlar .. Peynir, her va
kit yazdığım gibi, çocuklara daima iyi 
bir gıdadır. ---------------~-----------------

Et, onun yeı-ine balık, yumurta, vü- GAZİ BVLVARJNDA AKŞAM KIZ SANAr 
cudü büyütecek ve güzelleştirecek amin- OKULU MVDÜRLÜGİİN DEN : 
li asiller bakımından çocuklara iyi gıda 
olurlar. Biçki - Dikiş - Nakış, çiçek, moda, ev idaresi ve çocuk bakımı şubelerine ta• 

Ekmek, çocuğun hareketine ve vücu- 1ebe kayıt ve .kabulüne 10/ 1 1 / 942 tarihine kadar devam edileceği ilan olunur. 
dünün işlemesine lüzumlu şekeri hasıl 28 29 30 6184 (2798) 
edecek iyi bir gıdadır. Kepeği çok, es. 
mer ekmek beyaz francaladan daha iyi İzmir Defterdarlığından : 
he~lcr. Sabriye Özyaylalar, Leman Özyaylalar ve Avni Özyaylaların borçlanma be-

Patales, pirinç, kestane de bol şeker delinden yeni şubeye mevcut 384 lira boçlarının temini takili :için mutuarrıf 
hasıl ederler. Patatesten yüzde 20, pi- oldukları Mersinlide ( 156 1-1 S 24) ncü sokakta kain 1484 ada, 3 parsel sayıda 
rinçten yüzde 80, kestaneden yüzde 40 mukayyet eski (68, 68/ 1) yeni (70, 72) kapı numaralı ve 1008 lira kıymeti 
şeker çıkar. mukayyedeli bir bap evleri ile dükkanları tahsil, emval kanunu hükümlerine 

Fasulya ve bezelye gibi içli sebzele- tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
rin kuruları hem şeker, hem de azot ge- Taliplerin 4/ 11 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
tirirlerse de çocuğun hazım cihazını yo- lan ilan olunur. 1 S 20 25 30 5918 ( 2690) 
radar. Onların tazeleri çocuklar için da- ---------------.._---------------
ha iyidir ... İzmir Defterdarlığından : 

Ali kızı Zehranın borçlanma bedelinden Başdurak şubesine mevcut 840 lira 
borcunun temiııi tahsili için mutasarrıf olduğu birinci Karantina mahalleainiıı 
Mimar Kasım sokağında kiün 723 ada, 7 parsel sayıda mukayyet 5/7 ltapı nu
maralı ve 9 60 lira. kıymeti mukayyedeli evi tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 4/ 1 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilan olunur. 15 20 25 30 5915 (2688) 

Yeşil sebzelerde vitaminler ve maden
ler bol olduktan ba§ka, onlara yeşil ren
gi veren klorofil, beslenme işlerinin te
meli demektir. Nebatatın topraktan al· 
dık1arı maden1e-rden, hem kendilerini 
hem de hayvanları besliyecek olan gıd~ 
hasıl etmeleri hep klorofil sayesindedir. 
Onun için bu maddeye güneşin yer yÜ· 
zünde vekili derler. !spanak, havuç ço- --------------------------------
cuklar için daima en iyi gıdalardandır. İzmir Defterdarlığından : 
Yemişlerde de vitaminler ve maden- Mazlum, Delet, Emine, Bedia, Fetanet, Nimet, Nesriye, Ali, İbrahim ve Fo-

ler bol olduğu için onlar da çocuklara dakann borçlanma bedelinden yeni ıubeye mevcut 1600 lira borçlarının temi
lüzumlu ve faydalı gıdalardır. Bundan ni tahsili için mutasarrıf oldukları Kültür mahallesinin 2 nci Kordon caddeainde 
başka, onların terkibinde çokça bulunan kain 12 7 ada, 8 parsel sayıda mukayyet 140 taj numaralı ve 3040 lira kıymeti 
sellüliz maddesi çocukların hazım el- mukayyedeli evleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 21 gün müddet
hazında intizam temin eder. Fakat fın- le müzayedeye çıkan1mışbr. 
dık, ceviz, fazla yağlı ve fazla azotlu ol. Taliplerin 4/ l 1 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine mütacaat-
duklar1 için onlardan çocuklara az ve- lan ilin olunur. T 5 20 25 30 5914 (2687) 
rilinelidir. 

lerinde genel kurmay başkanı mareşal 
Fevzi Çakmak olduğu halde Ebedi Şe
fin muvakkat kabrini ziyaret etmişler 
ve çok muhteşem bir büket koyarak 
ihtiram vakfesi ıçinde Atatürkün aziz 

Paris 29 (A.A) - 1 son teşrinden 
itibaren insolin satışı tahdidata tabi ola
cak ve ancak bir müsaade ile munhası
ran çok ağır vaziyetlerde satılacaktır. 

§ numarah e~ satılıktır. !kı katlı üç S 
§odalı elektrık ve su tesısatını havi· ıS S dir. Arzu edenlerin içindekilere mü - _Y_E_N_İ_N_E_• S-. R_İY_A_T _______ _ 
~ racaatları rica olunur. " 

İzmir Defterdarlığından : 
Selanikli Cafer varisleri Nuriye, Kazım, Haydar, Talat ve Fatmanın borçlan

ma bedelinden yeni şubeye mevcut 684 lira borçlarının temini tahsili zımmnda 
haczedilmiş olan Umurbey mahallesinin ( 1514-1512) numaralı sokağında k&
:in 1429 ada, 2 parsel sayıda mukayyet 7 / 1 numaralı ve 320 lira kıymeti mu
kayyede1i dükkanları ile ayni mahallenin ayni sokağtnda lı:a.in 3 parsel sayıda 
mukayyet 7 kapı numaralı ve 960 lira kıymeti mukayyedeli bir bap evleri tah· 
•ili emval kanunu hükümlerine tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıhnl
mıştır. 

hattrasını taziz etroişle"dir. 
. .Ebedi şefin muvakkat kabrini ziyaret 
~llt Etnoğra~a müzesine geldiklerinde 

§ 1 - 2 (2809) 
~..r..c;r.r..;.:r,..o-.r.N".r..r • .;Q'';::;c'!'r-~~~ HAV ACILIK VE SPOR - Her kes 

Şef, Büyük Millet Mecljsi Reisi 
Abdülhalik Renda, Başvekil Şükrü Sa
raçoğlu, Vekiller, Meclis reis vekilleri 
Parti genel sekreteri, müstakil Grup 
reısı, Ankara vali ve emniyet müdürü 
b:rafından karsıl::nrnıslardır. 

MİLLET MECLİSİNDE 
Milli Şef bunu müteakip tebrikleri 

kabul buyurmak üzere Büyük Millet 
Meclisini teşrif buyurmuşlardır. Bura
da kalabalık b!r. halk kütlesi ve başta 
muzika olduğu halde ihtiram resmini 
Ha eden bir askı::r kıtası tarafından se
lamlanm1şlard1r. 

Mecliste hususi dairelerinde· kısa bir 
istirahati müteakip, cümhurreisi sıı·a 
~le Büyük Millet Meclisi reisi, başvekil, 
Icra vekilleri heyeti azası, kara, den:z 
ve hava mensupları, temyiz mahkeme
si. devlet şurası, divanı muhasebat rei
si ve azaları, vekaletler ve parti erkanı 
ile bankalar ve diğer milli müesseseler 
mümessillerinin ve müteakiben Anka
ıadaki bilyük ve orta elçilerle elçilik 
müste§arlarının, kara, deniz ve hava 
ataşelerinin tebriklerini kabul buyur
muşlardır. 
RESMİ GEÇİI 
Merasimden sonra Milli Şef hipodro

mu teşrif ve merasimi seyretmek üze
re toplanmış on binlerce halkın coş
kun tezahürleri arasından geçerek me
rasime iştirak edecek izcilerle askeri 
kıtaları teftiş buyurmuşlardır. 

Bundan sonra riyaseticümhur tribü
nünü şereflendiren Milli Şef radyo ile 
Türk milletine hitabede bulunmuş ve 
merasim başlamıştır. 

Hava kuvvetlerimizin. hipodromu 
cfolduran halkın alkışları arasında uçuş
larını izciler, piyade, süvari 'ye motöri
ze kıtaların da ayni derecede alkışla
r.an geçitleri taıı;:.p etmiştir. 

Merasimden sonra reisicürnhur hal
kın icten sevgi ve saygısu;n ifade eden 
sürekli alkıslar arasında Cankaya köş-
kii nı> dönrııii.;lerdir. · 

* İSTANBULDA 
. İstanbul, 29 (AA) - Cümhuriyct 
bayramımızın 19 uncu yıldönümü gü
nesli b:r havada ne"e icinde tesit edil
mistir. 

Taksimde yap.1an geçit resmi fevka
ifide parlak olmuş ve bir buçuk saat 
~ürınüştür. Askerlerimiz halk tarafın. 
can hararetle alkıslanm1ştır. 

Atinada hadiseler 11e 
lıurşuna dizmeler 
Londra, 29 (A.A) - Atina<lım alı

nan bir habere göre cuma giinü işgal 
makamları tarafından eski Yunan meb

_ İzmir rramvay ve E lelıtrllı Şirfıetinden : 
ikinci teşrin 1942 ayında ~ebekede yapılacak ameliyat için cerey-.uıın aşağı

cia gösterilen sektörlerde ~·e tarihlerde kesileceği sayın halkımızca bilinmek 
üzere ilAn olunur. 

1) 1 ve 15 ve 29 ik:.ncite~rin 1942 paz ~r1arı saat 9 dan 15 e kadar: 
I Darağa\ E Kar."lıyaka 

II Tepecik Bor:ıo\ a 
ffi M~~ &~ 
iV Basmahi!ne 
IX Eşrefpa~ 
XV Kültürr:ıark 

2) 8 ve 22 ·kinci teşrin 1942 pazarları saat 9 dan 15 e kadat : 
V Çaı-şı XI Gazi Bulvarı 

VI Bahribalıa XII Mezarlık başı 
Vll Karantina XIII Asansöc 
VIII Güzely.ııı XIV Gazi Bulvarı 

X Konak XVI Gümrü'< 

isprta ~aaril Müdürlüğünden : 
(Kapalı zarf usulüyle elısiltme ilanı ••. ) 

- Eksiltmeye konulan iş: 
Isparta merkezinde ve istasyon caddesindeki bir katlı Akşam kız sanat 

okulu binasının 52806 lira 35 kuruş ke~if bedelli ikinci kısım ikinci kat 
inşaab. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler. 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
C - Hususi ve fenni sartname 
D - Mahal listesi . 
E - Seridöpri 
F - Keşif hulasası 
G - Mukavele projesi 
H - Eksiltme sartnamesi 
l - Projeler · 
İsteyenler bu evrakı Isparta Maarif müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 15/10/ 1942 perşembe gününden itibaren 21 gün müddetle, kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulan bu jş 5/11/1942 tarihine tesadüf eden per
§embe günü saat 15 te Isparta hükün:ıet konağındaki Maarif müdürlüğü oda
sında teşekkül edecek komisyon tarafından ihale olunacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktan üçbin dokuzyüz altmış lira kırk 
selr.iz kuruşur. 

5 - Talipleıjn muayyen ihale zamanından üç gün evveline kadar Nafia 
Vekaleine veya Isparta Vilayetine müracaatla ehliyet vesikası almalan şarttır. 

6 - Teklif zarflanmn 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapatılması 
esastır. 

7. - Taliplerin 4,5 nci maddelerde yazılı teklif mekluplarile muvakkat 
temınat mektup ve vesikalarını ve diğer evrakını muayyen ihale zamanından 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmelerin nazan itibara alnmıyaeağı ilan 
olunur. 20 23 27 30 6011 (2723) 

.............••......................... ;; •.....•....•••••.•.•..............••.....•.. 
• • . 
• . . . Devlet Demir Yollarından s . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhammn bedeli (21000) yirmi bir bin lira olan (3000) üç bin kilo Da-
na derisi (vaketa) (11/ikinci teşrin/ 1942) çarşamba günü saat (15,30) on 
beş buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin ( 15 75) bin beş yüz yetmi~ beş liralık muvakkat 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ~artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
24 27 30 3 6042 (2760) 

uslarından ~mi bndlı~iyen b~~i te~~--------~-----~~-~--------~~~~
kif edilmhıtir. Bu komünist mehu!!u Ati
nadaki na7i partisinin merkezinde pat
lıyan ve bir çok f talyanın ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olan bomba hadi
ı;eginden suçlu sayılmaktadır. Başka suç 
ortakları da aranmaktadır. Şimdiye ka
dnr 40 tutsak kurşuna dizilmis, baska 
20() t•ıt;ııak tevkif edilmiştir. . 

Muhammen bedeli 
t LAN 

Muvakkat teminatı ihale tarihi 

1000 lira 150 lira 2/ 1 l /942 pazartesi saat 11 de 
Urla tahaffuzhanesi için 250 metre mikabı kumlu çakıl açık eksiltme sure

tile 91ltın alınacaktır. İsteklilerin şarnamesini görmek Üzere her gün öğleye ka
dar İzmir liman ve şehir baktiriyouji müf'sse!lesi müdürlüğüne müracaatları. 

ıı 24 27 30 6027 (2734) 

tarafından okunan bu mecmuanın 320 
inci sayısı çıkmıştır. 

= r: = COCOOOO( 

Ankara Radyosu ı 

~!!~ 
Taliplerin 4/ 11 / 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müracaat-

ları ilan olunur. l 5 20 25 30 591 7 (2689) 

inhisarlar Çamaıtı r uzlası müdürlüğünden : 
Tuzlamız torna ve tesviye atelyösini idare edebilecek bir usta başıya ve bir 

yapıcı ustasına ihtiyaç vardır. Bu işçilere gösterecekleri ehliyete göre yüJc.,elc 
gündelik verilecektir. 

1ste1dilerin ehliyetlerini isbat edecek vesikalarla birlikte Çamaltt tuzla.al mü-
dürlüğüne müracaatları. 26 28 30 6100 (2782) 

Salllali MaJmüdiiPlüğiinden : 
J - Salihli kazası hududu dahilinde bulunan Marmara gölünde 7/11 /94Z 

tarihinden 7 / l 1 /945 tarihine kadar 3 se~ müddetle balık avlama h.&kı ile 
% 12 saycliye resmi 20/10/942 tarib.inden itibaren 15 gün müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur. !halesi 4/ 11 /942 tarihine müsadif çarp.mba günü .aat 
1 5 te mal müdürlüğünde müteşkkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57453 liradır. 
3 - Muvakkat teminat % 7 buçuktan 4123 liradır. 
ihalenin vulcuunda işbu teminat % 15 §e iblağ olunur. 
4 - Müzayedeye jıttirak edecekler balık avlama hakkı ile saydiye remtlnin 

% 7 buçuğundan mada bu gölde yapılacak inşaat için Nafia vekaletince taad.tk 
dilmit keşifname bedeli olan 12263 lira 63 kuruş emanetten mal sandıit.ne 
yatıracaklardır. 

5 - Yapılması kararlaştırılan inşaat yatırılan paradan fazla masraf icap et· 
tiği takdirde mültezim farkını da tesviye edecektir. 

6 - Avlanacak balıkların sıkleti 641 .5 gramdan ap.ğı olmayacaktır. 
7 - Şartname bu ilanın yapıldığı ma 1 dairesinde bedelsiz olarak verilir. 
8 - Daha fazla maliiınat almak isteyenler Salihli mal müdürlüğüne miira· 

caatlan ilan olunur. 2 3 2 7 30 598 7 (2 751) 

7.30 Program ve memleket saat aya
rı, 7.32 Müzik : Marşlar 7.40 Ajans ha
berleri 7 .55 Mü.tik pl. 8.30 Konuşma .. 
(Ziraat vekaleti adına .. ) 8.45 Müzik pl. 
~.15 Konuşma (Münakalat vekaleti adı
na .. ) 10.00 Müzik : Halk türküleri 10.30 
Konuşma (Kızılay kurumu adına ... ) 
l 0.45 Müzik pl. 11.15 Konuşma {Cüm
huriyet Merkez Bankası adına) 11.30 
Müzik : Saz es·.?rleri, taksim ve Oyun 
havaları 12.00 Konuşma (Beden terbi
yesi umum müdürlüğii adıiıa) 12.15 
Müzik pl. 12.45 Ajans haberleri.. 13.00 
Müzik : Şarkı ve türküler 13.30 Konuş
ma (Yardımsevenler Cemiyeti adına .. ) 
13.30 Müzijt pL 13.45 Müzik pl. 14.15 
Konuşma (Çocuk Esirgeme kurumu 
a~a .. ) 14.30 Müzik pl. 15.00 Konuşma 
(Turk Maarif Cemiyeti adına .. ) 15.15 
Müzik pi. 15.30 - 15.45 Konuşma (Ulu
sal ekonomi ve artırma kurumu adına) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı 
18.03 Müzik Alaturka 19.00 Konuşm~ 
(I'ürk hava kurumu adına) 19.15 Mü
z:.k .PL 19.30 Memleket saat ayarı ve 
aJ.~ns haberleri 1.9.45 Mtizik : Klasik ~----••••••-••1••--••••--••••..._ 
T~~ müziği 2015 Radyo gazetesi 20.45 
Muzik : Halk türküleri ve oyun hava
ları .. ~l.00 Konuşma (Evin saati) 21.15 
TemsıI 22.00 Müzik : Radyo salon or· 
k~strası 22.30 Memleket saat ayarı ve 
aJans haberleri 22.45 _ 22.50 Yarınki 
progranı ve kapanış.. 

:o--.,.,.~..,,.....oaı::ıı::ıca~~-c 
Askeri Hastane 

ASABİYE MÜ'r"HASSISI 
Doktor • Nöroloğ 

HİLMİ DEHİRONfiiT 
§ . '!astalarmı her güıı öğleden sonra 
N ikinci Beyler sokak 79 No. da ka
ti bul eder. TELEFON : 2727 
~ 1 - 13 
~~..cıcccccc~c~.D"'"..r~ 

A·ltınrüya 
KOLONYASI 

izmiri lıolonyası ile 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Ktimll Ahta· 
şın şaheseri, bir sa-

nat flarilıası •• 

OEPO~ Hilal Eczanesi 

KAŞELERi 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GR1P, ROMA TJZMA 

Ve bütün ağrıları derhal fıeser •• 
Sihhiye Veületini.n nıhsatun biimir .• İcabmda günde 3 kaşe alınabilir-
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Harp •• •• 1 ,.,,.,.,,. 1-" 
n'''" • .' bakış! J~PONLARLA HARP 

---*·---
vazıyetlerine A~ERIKAN GAYRETi 

---*·---
Mihver Mısırda Inailiz- Yeni Gine-

~ 
Uçak kov-

''Çanakkale,, de hubu
bat teslimatı sona erdi 

le,ri11 açtıkları ~edikleri de Japonlar 
kapanıağa ç~lışıyor n .. a~lup 

veti deh
şetleşiyor 

Alman· Rns harbinde mühim bir gelişme yolı •. 
Radyo gazete:;ınc göre Mısırd.ü. mu

l:arebeler tank kuvvetlerinin ateşe gir
mesiyle çok şiddetli bir şekil almıştır .. 
İngilizler cepheııın ş:malindt:, yani sa· 
hildeki bölgede bir ka~ gedik açmağa 
muvaffak olmu~lcrclır. 
Mareşal Romel bu gedikleri kapat

mak için karşı taarruzlara girişıni~tir .. 
Bu bölgede şiddetli muharebeler de
vam etmektedir. 

Merkez ve cenup cephelerinde mu
harebe daha az şjddetle devam etmek
te ve İngilizler ılk günlerde elde et
t kleri yerleri muhafaza etmektedirler. 
Bu cephelerde Je muharebeler devam 
etmektedir. 

Mısır cephesi.-ıde hava muharebele
rinin şiddetine ı .ığmen kayıplar nisbe
ten az olmuştur. 

İngilizler cepiıe ve cephe gerilerin
den başka İtalyanın cenup limanlarına 
taarruzlarda bulunmuşlar, Hman tesis
leri ile limandaki vapurları boınbala
mı,lardır. 
-~~~~~~~~~~-~ 

Alınan - Sovyet har~ine g-:.:lince: 
Alman hücuın kıta;arı Stali•ıgradda 

yenid!'n bazı y.:rlcr aln1~ğu nıtl\ · affak 
olmu~lardır. Alman u~akları da ~chir
de bürük yangınlar çıkarmışlardır. 
Rusyanın diğer cephelerinde mühiın 

bır hareket oı..namıştır. Kafkaslarda 
'I uapsccie AJma 1 ve Run1en kıta~arı 
trı.kfk ~ahada bdzı yerleri işgal etıniş
lerdir. 

Bu >uretle Sovyetler oiduk~a müş
kül duruma düşmüşlerdir. 

Fakat Sovyetler bu bölgede de ınu
ı ahi! siddetli hiicumlardan vaz geçme
mişlerdir. Kafka5yada Almanlar Nal
çik şehrini de :sgal etmişlerılir. 

Bu 5ehir Grozni bölgesindedir. 
Mozdok bölges.nde Sovyet kıtaları 

Almanlara yapmakta oldukfarı taarruz
lar sayesinde mevzilerini düzeltmeğe 
muvaffak olmuslar ve bu suretle Groz
ni istikametinde :ierlemek istiyen Al· 
man kuvvetlerin'n ileri hareketlerine 
mani olmuşlardır. 

Amerikayı Küçüms • yorlar 

Amerikan üstünlüğü bir 
nıasal ve hayaletmiş 

Almanların bütün zafer ümidi denizaltı flarlJin· 
. de olduğu anlaşılıyor ••• 
Berlin, 29 (AA) - Alman basın şe

fi doktor Smit diyor ki: 
• - Amerika bir efsane ve Ameri

kan harp üstünlüğü bir masaldır. 
Amerikan harp istihsalatı da korkan 

Avrupalılar için bir hayaletten başka 

bir şey değildir. Alınanlar 24.200.000 
tonilatoluk müttefik gemisi batırmış
lardır. Buna karŞllık olarak İngiltere 
ve Amerikada kendi hesapları mucibin
ce ancak yedi milyon tonilatoluk gemi 
inşa edilmiştir. 

Şimdi İngilizierin elinde 21.400.000 
tonilatoluk gemi vardır. Bu mikdar da 
ancak İngilterenin iaşesine ve bazı cep
helerin ikmaline yetebilir. Bu sebeple 
--~~~~~~~~-~~ 

ALMAN • RUS HARBi 
(Baştarafı 1 m<i Sahifede) 

Hırvat uçakları bir muharebede altı 
dii§man uçağı dii§ürmii§lerdir. 

Terek nehrinin batısında Alman dağ 
kıt.ıları Rumenlerle birlikte kuvvetle 
tahkim ve şiddetle müdafaa edilen Nal
çık.ı hücumla zeptetm.işlerdir. Şimal do
ğuda çevrilmiş olan dii§man kuvveti yok 
edilmiş veya esir edilmiştir. Bir çok Rus 
tümenleri dört günde bu muharebede 
mağlup edilmişlerdir. 7000 esir, 66 top, 
36 tank ve pek çok b..,ka harp malze
mesi alınmış veya tahrip edilmiştir. 

STALlNGRADDA 
Stalingradda k.ıtalarımız düşmanın bir 

çok karşı hücumlarını püskürttükten 
sonra endüslri çevresinde yeni kısımlar 
ve ev bloklarını zaptetmişlerdir. Şehrin 
cenubundaki mevzilere Ruslarm yük
sek kuvvetlerle ve tanklarla yaptık)aTı 
kurtarma taarruzları evvelkiler gibi, 
ağır kayıplarla, aklın kalmıştır. Şehir 
üzerinde büyük hava faaliyeti olmuştur. 
Tayyarelerimiz dii§man hava meydanla
rını ve topçu mevzilerini ve nakliye kol
larını bombalamışlardır. 

Hazer denizinin şimalinde 3000 ton
luk iki vapur batırılın.ış, iki petrol gemi
si ateşe verilmiş, diğerleri ağır hasara 
uğratılmıştır. 

UÇAK KAYIPLARI 
Dün Ruslar 44 uçak kaybetmişlerdir 

Biz iki av uçağı kaybettik. 
!.ENINCRADDA YANGINLAR 
Berlin. 29 (A.A) - Alman hava 

kuvvetleri dün gece ve gündüz Lenin-
~rad. ,iddetlc bombalamı,hr. Şehirde 
biiyiik vanqtnlar çıkmıştır. 

* Ruslara göre 
Moskova, 29 (A.A) - Öğle tehllği : 

28 ilk te~rin gecesi kıtalarımız Stalin
ı!rari """''re~ile Tuapseni!1 cenup doğu-

- --
r 

Anglo Saksonlac yenı cepheler açmak 
için lazım gelen esas unsurdan mah
ı umdurlar. • 
Müttefiklerin denizler

de kayıpları azaldı .. 
Radyo gazetesinden : Nevyorktan ve-· 

rilen bir habere göre Amerika sigorta 
immpanyaları deniz sigorta primlerini 
indirmislerdir. 

Bunun sebehi derıiz kayıplarının 
azalmış olmasıdır. Deniz kayıpları bu 
:s-·ıl haziran ayında çok artmış ve on
dan sonra azalmağa ha,lamıştır. , 

Mihverin en ziyade güvendiği deniz 
2ltı harbi olduğuna göre bu haber dik
kate ~ayand!r. 

FECİ BİR TREN 
KAZASIOLDV 
Belfor, 29 (AA) - Bir demir yolu 

kazasında 1 6 kişi ölmüş ve 2 7 kişi ya
ra1anmı~tır. 

---o---
MARE$AL PETENİN 
KONU$MALARI 
Vişi, 29 (AA) - Mareşal Peten 

Dün Lavalı ve diğer hükümet erkanını 
kabul etmi~tir. 

sunda ve Nalçık çevresinde düşmanla 
savaşmışlardır. 
Başka kesiml<!rde değişiklik yoktur. 
Mo.skova. 29 (A.A) - Kıtalanmız 

Mozdok bölgesinde mevzilerini iyileştir
mişlerdir. Muharebe devam !diyor. 

STAI.JNGRADDA 
Moskova, 29 (A.A) - Mo.slwva rad

yo.sunun bugün bildirdiğine göre Rus 
kuvvetl<!ri Stalingradın şimal batısında 
dii~man müdafaasını kırmıştır. 500 Al
man subay ve eri öldürülmüş, bir çok 
malzeme tahrip edilmiştir. 

STALİNGRADDA ALMANLAR 
PÜSKÜRTÜLÜYOR 
Moskova, 29 (A.A) - Tas ajansının 

Stalingrad muhabiri bildiriyor·: 
Almanlar tank ve motörlü kuvvetler 

i.ie Stalingrada !.arşı hücumlarına tek
rar başlamışlardı~. Almanlar yeniden 
çok büyük kunetlerle hareket etmiş
lordir. 50 - 60 uçaklık gruplar kara ha
reketlerine · yar.i.m ediyorlar .. 

Hava muharebeleri şehir üzerinde de 
Llmaktadır. Taarruzların şiddetine rağ
men Timoçenko kuvvetleri mukavemet 
göstermektedir. Alman hücumları ağır 
kayıplarla püskürtülmüştür. İlerlemeğe 
muvaffak olan bir Alman taburu son
rt1dan tamamiyl~ imha edilmi~tir. 

-*
.Japonlar Kolıoda isti· 

-*-
6 .Japon uçağına karşı 

Yalnız nBiga» nın verdiği hububat 
bin tonu geçti ••• 

mikdarı elli 

kametinde geriye 
çekiliyorlar .. 

Melburn, 29 (AA) - Cener<ıl Mak 
Artür umumi kararg8h1nın tebliği: müt
tefiklrr Yeni Ginede taarruzlarına tek
rar ba!'lllıyarak Japonları Kokot istika
met:11de geriye atmışlardır. 

bir Amerikan uçağı 
haybediJiyor .. 

Miyami, 29 (AA) - Amerikan ha
va kuvvetleri baş kumandanı general 
Arnold yeni havacılara diploma tevzii 
mera.'Iİminde demiştir kl: 

Çanakkale, 29 (Hususi) - Kazalar
da bütün rençberler istihsal ettikleri 
hububatın yüzd~ yirmi beşini hüküme
te tamaı.nen vermişler ve paralarını al· 
mışlardır. 

Yalnız Bigad> şimdiye kadar teslim 
edilen hububatın mikdarı 50 bin tonu 

geçmiştir. . 
Eline çok para geçen köylüler Ziraat 

bankasına olan eski, yeni bütün borçbı
rını ödemekte, sair vergi mükellefiyet
lerini de vaktinde tesviye ederek yıl
lanmış borç bwıkrnamağa çalısmakta
dırlar. 

Melburn, 29 (AA) - Cenup batı 
Pa"ifik mlittefik umumi karargahının 
tebliği: 

c - Bu yılın sonunda uçak kuvvetle
rimiz son haddini bulmu~ olacaktır.> 

PASiFiK HARPLERİ 1 

General Amerikan uçaklarının Pasi
fik hava muharebelerindeki muvaffakı
yetlerindt>n bah~~derken şunları söyle
miştir: 

Şişe fabrikası çalışmasını artırdı 
Oven Stanley,le dü5rrıan rı1üfrezeleri

nin tutunduğu tahkimli noktalara şid
detle hücum edilmiş, Japon kıtaları yo
lun ~imalindeki mevzilere sürülmüştür. c - Pa§ifik hava muharebelerinde 

pi1otlanmız bir kayıbımıza mukabil düş
manın 6 uçağını daima tahribe muvaf
fak olmuşlardır.> 

İstanbul, 29 (Yeni Asır) - Paşabahçe fişe ve cam fabrikasında faaliyet art• 
mışhr. Fabrika su, çay bardaklaıiyJe aurahi, kavanoz vesair eam mamul8.tı si
pari§lerini kabule başlamıştır. 

Mı•h ::. r .-be devam ediyor. 
JAPONLARA BİR HÜCUM DAHA 
Çunking, 29 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre Laşyodaki Japon hava 
meydanı Amerikan uçakları tarafından 
bombalanmıştır. 

Amerikan tayyareleri üslerine sali
men dönn1üslı~rdir 

-~~--·---~-

----·--·---UZAK DOGUDA DENiZ 
HARBi BiTMEDi 
(Baştarah 1 ınci Sahifede) 

MI SIROA MEYDAN HARBi h 1U daima göz önünde tutınağa mecbu-
ruz. Eğer Japon.'.ar Yeni Hebrit adala-

DEVAP,1 EDIYQ~ rına çıkabilirlerse gerek Salomon ada-

HARP TEDBiRLERi 
---*·---

• Almanlar yenı-
den -para 

çıkaracaklar •• 
--*-- larında, gerek Yeni Kaledonyada vazi- --*--

(Baştaralı 1 ınci Sahifede) yet~ birden bire çok tehlikeli bir Almanya i~inde teda· 
b k ~ekil alır. ""ld s.i t üyü tesiri olacaktır. YENİ KALEDONYA VE JAPONLAR VU e" paranın ar ma• 

TOBRUK AÇIKLARlNDA Haftalardan beri askeri ve siyasi Sini istemiyorlar 
Kahire, 29 (AA) - Tobruk açıkla- mahfiller Yeni Kaledonyaya bir Japon Berlin 29 (A.A) - Alınan hüküme-

rında yapılan bir hava hücumunda düş- ı ih · ) ' 
1 

ıücumu · timaııy e meşguldürler.. Ja- ti i•gal altındaki topraklarda Alınan 
man avcı arına tesadüf edilmemi~. bir nl 1 y · K ı • 

1 
po. ar sene erce en_ı a _edonya üze- kıtalarının kullanması maksadiyle yeni 

pe-tro gemisi ile bir ticaret gemisi iıa- d b ı ı 
betler le batırılmışlır. rın. e emeller es emııı erdir ve 93~. d:"' bir parayı tedavüle çıkarmağa karar 

l:.~rı burada d?st.ane yerle~rek_ m~ venniştir. Bu yeni paraya asker parası 
HAREKATI GENERAL nıkel ".e ~emır_ madenlerının ıdaresını ismi verilecektir. Bu para kredi san-
ALEKSANDIR İDARE EDİYOR ele geçırmışlerdir. Son zamanlarda Kol- dıkları tarafından ihraç edilerek mah-

Londra, 29 (AA) - Mısırda 6 inci halt madenleri de Japonların elin~ geç- nut mikyasta tedavül edecek ve ordu 
ordunun harekatını idare etmekte olan mek üzere iken Degolcu Fransızlar tediye vasıtası olarak kullanılacaktır. 
orta şark kuvvetleri başkumandaru ge- lunlara haciz koymuşlardır. Demir ma- Mesela Fransadaki Alman askerleri 
n<!ral Aleksandır 1940 dan 1942 tarih.ine uenlerinden senede 100 bin, nikel ma- maaşlarını kısmen asker parası ve kıs-
kadar uzak doğuda bulunmuştur. denlerinden 50 bin ton Japonyaya sev- men Fransız frangı olarak alacaklardır. 

GENERAL ALEKSANDIRIN kedilir. Bu suretle dünyanın tekmil Bu asker paras'.Ic' tamamen harcıyama-
ŞAHS1YEI'1 nikel mevcudun= onda biri Yeni Ka- dıkları takdirde ellerinde kalan mikdar 
General Aleksandır, Birmanyada kay- ledonyada olduğu gibi en mühim bir Fransada tedavülde olan marklarla 

bedilmjş bir muharebenin idaresini eli- krom madeni de ayni adadadır. veya Fransız fraugı ile değiştirilecek ve 
ne alrruş, nispeten dağılmış ve az kuv- JAPONLARA HÜCUM l:.u suretle artan paralar bloke edilerek 
vetlerle, ikmal güçlükleri altında dii§- "Yaşington, 29 (A.A) - Bahriye na- Almanyaya havale edilmek suretiyle 
manın ileri hareketlerine mani olmuş, ~ırlığının tebliği : 26 Jkteşrinde Gua- halk tasarruflarına tahvil edilecektir. 
bir çok y<!rlerde düşmanı durdurmuş ve C'alkanalda diişman mevzileri havadan Alman maliye nezareti bu suretle or
icap eden vakti kazanarak kalan ordu- şiddetli bir şekilde bombardıman pdil- du maaşları için fazla mark ihracından 
yu Hindistana getirmiştir. miştir. Bu hücumda düşmana büyük ciolayı Almanya dahilinde tedavülde 

ALMANLARA GöRE ıns:ın ve malzeme kayıpları verdiril- olan para mikdarının artmasının önle-
Berlin, 29 (A.A) - Alman tebliği: miştir. neceğini ümit ebnektedir. 
Mısır cephesindeki muharebe, müda- JAPON BAHRİYESİNE YENl ---o---faa •avaşının beşinci günü daha ziyade DARBELER Bir mihver denizaltısı 

§iddetlenmiştir. Düşman çok şiddetli Melburn, 29 (A.A) - Cenup batı pa-
taarruzlarında çok kuvvet ve büyük mik sıfik müttefik umumi karargahının bu daha tahrip edildi .. 

BiR ALMAN IDDIASI 
* 

In~iliz impara
torlu 2-u kendi

ni kaybetmiş 
-*-

Bu harp her şeyden 
evvel içtimai bir 

miic:adeledir diyorlar 
Berlin, 29 (AA) - Propaganda 

nazuı doktor GobeLı, Das Rayh mecmu
asında cenup Afrika hükümet reisi ma
reşal Smutsun avam ve lordlar kamara
sı azası önünde söylediği nutka bir ma
kale ile cevap vermektedir. Gobels di
yor ki: 

t: Bu harp sonunda ingilterc harpten 
evvelki durumunu bulamıyacaktır. Har
bin her hangi bir şekilde bitmesi bu ne
ticeyi değiıtiremiyeccktir. 

Umumiyet Üzere harp, münakaşalar 
mevzu olmaktan kwtularnamışhr. 

Eğer mücadele esnasında, bizim harp 
gayelerimiz göz önüne alınsa, Jngilizlc
rin harp sonu iddialarına mahal kalmı
yaca-kt1r. 

Britanya imparatorluğu artık kendi
sini kaybe.tmİ§tİT. Zafere yalnız silihlar
la değil, içtimai ve siyasi sebepler yarat
mak. ve onları iyi kullanmakla da vaTı
labilir. 

Mareşal Smuts harp sonunda bir içti
mai inkılBp vuku bulacağını haber veri
yor. Fakat bilmiyor ki bu harp bizzat 
içtimai haTptir ve bir inkılap harbi ola
rak inkişaf ehnektedir. Çünkü bu mü
cadele her ,e:yden evvel içtimai bir mü
cadeledir.> tarda mühimmat sarfetmesine rağmen •abahki tebliği : Sıkı işbirliğine devam Rio Dö Janeiro, 29 (A.A) - Rio 

Alınan ve ltalyan kıtalarının cesaretli eden ağır bomba ve av uçaklarımız şid- Grando adında bir vapur, Atlantikte -----·-·----
müdafaası karşısında hiç bir muvaffakı- detli bir karşı ırnyma ateşine rağmen hücum eden bir mihve. denizalt .. ını ha- M ,. L A N O D A 
yet kazanamamıştır. Yüzlerce esir alın- Salomon adalarında limanda bulunan tınnışbr. 
mıştır. Japon ticaret gemilerine alçaktan hü- ----•---- JOJ yangın Çılıtı •• 

Malta adasında hava meydanlarına cum etmişlerdir. Netice teferrüatiyle 29 TEŞRiN VE ECNEBiLER Bren, 29 (AA) - Bir laviçre gaze-
karşı hava taarruzlarına devam edilmiş- tesbit edilemeını.,ctir. En az iki gemiye tesinin M;Iô.no muhabiri lngiliz uçaklan 
tir. isabet olmuştur. Bir zırhlıda infilak, (Başt.ırah 1 mci Sahifede) tarafından yapılan akındaki haaaralan 
MUHAREBELER İLERİ HATI..ARDA başkalarında yangınlar çıkmıştır. BOMBAY VE KUDÜSTE dtr geniş malUınat veriyor. Milinoda 

Berlin, 29 (A.A) - Elalemcyn cep- Uçaklarımız ı:alimen üslerine dön- Bombay radyosu da Türkiye cümhu- enkazın temzilerunetı.ine devam ediliyor. 
besinde şiddetli muharebeler devam mH•lerdir. b Bombalar her aınıf halk evlerinde az ~ ı-<yet ayraınına ait bir emisyon yap-
rdiyor. Dün de 37 İngiliz tankı tahrip NOKAH : Salomon adalarındaki ha- mış, Kudüs raJyosu samimi Türkçe çok hasara sebep olmuştur. 3 büyük ve 
edilmiştir. Muharebeler ileri hatlarda reketleri desteklemek maksadiyle orta neşriyatta bulunmuş ve neşriyatına İs- 300 küçük yangın çıkmıttır. 
devam etmektedır. Düşman Alman ve büyüklükte bomba uçaklarımız gecele- tiklfil marşını çalmak suretiyle son -----·----
italyan hatlarına hlç bir yerde gireme- yin hava meydamna hücum ederek bü- vermiştir. Bir Japon generali öldü 
miştir. Şimdiye kadar geniş ölçüde zırh- yük yangınlar çıkarmışlar ve yerde bir BERLİNDE Tokyo, 29 (AA) - Tokyo tadyo-
lı kuvvetler muharebe'i olmamıştır. d 0

" an bo b - ahr Beri d da S ff A ->-iT AL y ANLARA CöRE uşm m a uçagını t ip etmiş- in ra yosu a et ,..,-,....anın su Bornoodaki Japon kuvvetleriılln ku-
lerdir. Yan--1-r yil••e'rce kilometre nutlrunu ayn ne••etmek nezaketini" · d al T · · M d 5 Roma, 29 (AA) _ ltalyan tebliği: "'"""' ~ en ~ ma.n anı gener oıwnarı ae anın 

Elalemeyn cephesinde beı gündenberi uzaktan görülmektedir. Bütün tayyare- göstermiştir. eylülde Saravakm şimal kıyısı açıkların-
devam eden •iddetli meydan muharebe- ıerimiz üslerine dönmüşlerdir. Berlin, 29 (A.A) - Cümhuriyet bay- da bir uçak kazası neticesinde öldüğünü 
· d·· d d.~ k li I GASMATA : Orta büyüklükte bom- ramı münasebetiyle Berlin Türk ticaret bildirmiftir. ölen generalin yerine önce 

sı un e uşmanın uyvet taarruz a-
riyle geçmiştir. Mihver kuvvetleri bun- ba ve keşif uçaklarımızdan mürekkep kulübünde büyük elçi Saffet Arıkan harbiye nazır muavinliği ve japon ordu-
lara şiddetle karşı koymuşlardır. Dün bir teşkil hava meydanını mitralyöz tarafından söylenen nutuk Berlin rad- •u genel kurmay heyetiırin reisliğini yap 
yine bir çok tank tahrip ederek yüzler- ateşine tutmuş i.se de neticeler ıesbit yosunda 17.30, 19.83 ve 25.24 metre mıı olan general Yamavaki tayin edil-
ce esir aldık. edilememiştir. üzerinden neşredilmiştir. miftir. 

Hava kuvvetlerimiz alçaktan taarruz- -,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;miiiim-mmmİİİİmİİİİİİİiİİİiİİİiİİİiİİİim;mİİİiİİİiİİİimmİİİiİİİiİİİi;;miiii;;iiiiiiii' 
la düşman tank topluluklarını bombala- ~ 
mış veya mitralyöz ateşine tutmuştur. 

iki İngiliz uçağı Alman avcıları, diğer 
ikisi karşı koyma toplarımız tarafından 
düşürülmü~tür. 

AK DENiZDE 
Maltada Loka ve Venezya hava mey· 

danları mihver kuvvetleri tarafından 
bombalanmı~ır. 

Alman avcıları taTafından ha~ara uğ
ratılan bir düşman avcısı ateş almıştır. 
BiT limana taarruz teşebbüsünde bulunan 
Librandr tipinde uç.aklar avcılarımız ta
rafından karşılanarak. bombalarını deni
ze atmak zorunda bırakılmışlardır. Ha-
9ara uğrayan bir uçak alevler içinde de
"• 7 1"' dÜfmÜftÜr. 

Bugün 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 

EN BÜYÜK BAYRAMll\UZ ŞEREFİNE EN BÜYÜK PROGRAM .. 
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Sinema dünyasının bngüne kadar yarattığı komedi filimlerini gölgede bırakan eşsiz KAIIKAHA TUFANI .. 

3 AH AP ÇA vu,ı~AB 
Polis Hafiyesi 
ı"VRKÇE .SOZLV 

-2-
MİHİ FARENİN KUVVE'!' Mi!C~NU 

(Nefis Renkli M i K İ) 
-3-

ŞİMAL BUZ MEMLEilETLEUİNDE (Renl-Ji enfes 
l'İLİl\t .... ) 

SEANSLAR: Her gün: 11.15 - 1.15 - 3.15-5.15 
7.15 - 9.15 tc .... 
Bayram müna&ebetiyle Cunır.ı, €umartesi, Pazar 
günleri sabah saat lLlS te haşlar .• 
DİKKAT : Haftanın her gününde ilk seanslarda bü
tün mevkiler ucuzdur._ SALON 30 KURUŞTUR .. 

Dün bmirde 11apılan cümhuriııet baırramı törenlerinden iiç intiba 

• 


