
/(ahraman piyade alagı
llıızın 59 uncudönümgılı 

Dün çok[heyecanlı ve çokigüzel bir 
Sa~ınT • .~ö~enle kutlandı . 

b· uggenerallŞukru Kanadlı, Valimiz, Şefik Soyerle seçkın 
ır davetli kütlesi~in hazır bulunduğu bu kutlama töreninde 

~h'>ına ~rlerimiz!bize güzel bir spor günü de yaşattılar ltırı '· n P•Yade ala-
dfj '~ruıllfunun 59 
~ ~unı Yıh dün saat 
ı b' r stanında heye 

'' ·tn · ~e"b re"le ln:tlan-
unu " ~·l 1 . 

il 'Por .. .1ej{ı er erı 
gosterileri t t-

l'ılernittir. 
~ 6rıde T 

"G l\ uğgen~r at 
~ So ilhaJlı, Valimiz 

~ lr!er, Tuğb;ıy 
,~Glki 'Y•n ile as kert 

'il '1 "rl<ftn, partililer 
~bit 1\retliler ve kala: 
bııı11 halk kütle~i ha· 
~ltıuştur. 
~başlama Jan ön
lı;r 'ral $Ukru Kıı

~·t,.:lıcrinde 1 uğbay 
'lıl~ 'tek~:.' ifo alay ko
~' h.ı ı YarbJy Asını 
\'(l'-11 ide alanda yer al 
._ ~" ~ 8Y11teftiş eylemiş 1~~1 1ıı,:rıdonuo ~aldı~, 

itti,._ L. Şı lakfü eyle
"lıkıa1 

' le marşın(f an S koı:ııu~'sUye: gelen 
~~Ilı •n Vekili Yar· 
\._~ •k11arı/•la~ın kahru
.. ~ıtı.· doıu 59 yılhk 

ı..... 1111 •nı t . 
~it 

8 
an bır nutuk 1 t k 

\ r'rba 'e alkıııannıış- Tuğgeneral Şükrü Kanadlı heyecan ı nu u . 
ı._ ııı., 8~ •<\•ıınc1an soııra la rı nd 3 n biri r. i söylerken 

~,~~!::~.ı~~i~ Cümh"uriyet B~g":: 
~ .. ~~ eYa~n·ı bir :hita 
·~· ~tgıt 1 . d 
il :ıışı,, 1) er erı ram ın a \ ao11,,. • ıu hitabeler-

ı..... . .ı alkışlar arasın· 
c:ı" 'ea . t ~ ~id nıı »4şlamıştır. 
etıtt~~lllini rnUtea-

• 2oa, 4~~ tarafından 
e "o , te 1500 

aı 'r ~~118', Yüksek at.' 

Eevini veya dükkanını en güzel 

süsleyen vatandaşa takdirna 

Belediyemiz 
Ekmek işi üzerinde ye

ni kararlar alacak 
Son günlerde ekmekler 

oldukça bozuk ç•kmakto 
ve fırınlar gereği gibi kon
trol e-dilmc:-nektedil'\ Hem 
plşirmt' ve he'Tl de çeşit 
meselesi dikkatı ç.ekecek 
derecede bozulmuş ve şi
kftyele bd~lanmışlır.' H~nu 
göz önünde tutan. Be ~ı~e· 
miz bu meseleyı kok~n: 
d ·n halletmek, halka ıyı 
ve temiz ekmek yedirmek 
jçin yNıi karıırlur alma l< 
ü e e iı celemelere başlıımış-

sim iz 
Dün vazifesine ba.ş~a~ı 

) eni Helediye Heısımız 
ı Vedi ~lfiuür Karabay dtin 

s'lbah vazifesine ba~lamış 
ve ilk İ.J olarak teşkilatı

... ~ , "il llt " 
L. e Ycı Çtt rne, \iJ· :ıı.ılh murta 
..::·•ll.ıı9 \' ' Yarııları 
""ttl~ e lllilli oyunlar 

-._<:.o· 'tlır. 

name verilecek 
. . Cümhuriyet bayramı işi ilzoriııde yeni 1kar•rlar 

1 ıçıo h ızırlıklar hlzla de alınmıştır. Bu yeni karara 
varn etnıekl ... dir. Diin ak- göre, şPbirde evini wya 

' rM b Jğ ı memurları çağıra 
rak vıJzife!eri hakkınd1 

kenditerine direktifler ver 
miş, tavsiye'erde bulunmuş 
tur . 

Vedi KarabJya tskrer 
h.•şımlar diieriz. """ .. ~.:.rtıUk'-rnrneı b' .,...,, ır su-

lere p ilen tiribünde da 
~d.aeta 'Va çay ik
~ lktun sonra tö-
Yetı'. ~rlbittir. 
Sg ti ~Yade alıyunızao "cu d• .. 

uouın yılanı 

IJa~ Pa~tide Valımizin işti- 1 dükkanını en iyi şekilde 
rft.kıle vıliiyt>t ve kaza İdare süsliyen vaumduş bir tak 
heyetleri oplanmış ve h1zır- dir::mme ile mükllfatlandı· 
~klar gözden geçirHm'şıir. rılacaktır. Bayram günli biı 
ayran:ıın bu yıl ~n gtizel j"ri heyeti şehri dolaşsırak 

~e en ı>arJak bir ~ekiJd ı;Uslecne işini gözden geçi-
kullanrnası için elden gel •n rec4k ve ea iyi şeki'dı 
fedekarhk y ıp l:ıc ,Ktır şekilde süslenmiş oıan • !l · 

Pıilhasa şehrin süsleme 1i18hibini tesbit eyliye< ek· 

tir. 
Bu münasebetle sayın 

hu\kımıL'l şuraııını hatırlat 

muk isteriz)ii, süslemeden 
mak:-; ıt VJ ınız t.ayarak 
"eya yeşilliklerle s~s~erue 
dPğılJir Herkes evıııı ve 
ya dükkanını halılar, ku
maş parçaları, çiçekler ve 

SON DAKıKA 

Mısh da 
1500Alman esir düştü 

Londra 27 A.A. - Röy
h•rin ııskeıi muhabiri yaı.ı 
yor: . 

Mısırdan pe-k az tafsı
lat g'llmesine rilğmen Eı~
lemeyiode çok büyük bır 
savaşın devanı etliği unla 
şılıyor. B rçok r~üs~ah~em 
mevzii ·r tapt dılmıfi şı~
diden 1500 den fazta esır 
sayılmıştır. 

ya daha başka ş~ylirle 
süsliyfibilir. 
Bıı noktayı bilbasa yurtdaş 

ı 
larıaıızm dikkat nazu 
koymayı faydaoh buluy 
ruz. 



'tlfa;-2-· 'ı F.NlGON 

kugııcıt' 
Gençlik işba

şında 
Hu yıı Parti koııgre

lr·ri Belediye ı;eç-ımme 

r slanrnkiH geçen yıllara 
l'Olfl uslün öııeııı almıştır. 
Ht·r ) 11 ~er yer toplamın 
cıC'u\,,srmtoe~ı~ı vp nahiye 
1.on '' l'h ı i. . eçtiklcri d(•lc
rr leı it- ktız.ı kongrQsiııi 
y.ıpar Vl' iki yıld 1 bir vi 
la) l'l kongr('Sİ do toplamr. 
1942 yılı Pnrli kongreleri 
lıu 1ı ılmudan da üstünlüğü
nü göstermektedir. Çünkü 
bu~ ıl P.ırliniıı \.·ila)ot kon· 
gıelt'Ti de toplanacaktır. 

.. * ,,. 
Diın~ amn durumu, bh~f'; 

heuı İ\, herıı dış &iyasnn•ı1-
d ı biı çok önemli ödevler 
) iil~leıııış lnıluıınıaktadır. 

\ vl'Upada bnşlayan 
hnı p, \sy:.ı,Afrıktı. \merikn 
\ c (Hey .,tmsl.ırıı doğru g~
nişledil.çe korunma tedhir
IPrimiz artmış, bir çok ta
ka~~ ütlert katlunmak ge· 
relrnıiştir. 

Hu guçlüklrr yalnız si
y.ısul balrnm.hm değıl, 
ekonomik <luı unıda Ja ö
nemini okert•· göstermiştir. 
l<; piyasad .ıki' zorluklarla 
kalmb) arak dış pazarların 
ğıı hkları ve gerekli değiş 

meler yapmak yükümü11ü 
doğurduğu eko• o ı1s ıl:g"ç· 
lilkleri hafifletu ek, mem· 
ll!ktl e kon om isine uydur· 
rnnğu euvaşmak ıorıuğu· 
nuda vcrmıştir. 

Olağanüstü bu d1.1rum
ı. ı· bugün halk ıle hilkO.· 
rııdiıı temasını dfüıe göre 
b r hat daha arttırmıştır. 
n ı lıiyeti itil.ıarile.de karşı

lıklı ö Jev l'I' çok, .hem de 
pek ~ok ağır aşmıştır. 

Aı cak l utün l u ağır

lıkhıra kurşı alınu ı ted
hırler gönıunıüze genl;k, 

ı~u bimize esenlik\•r ver-
m ıü vu v ~tund11,.Ian y l

lı ıız z.truretler ö1çüsiindo 
kuvveti ndiı meye çalışıl
ıııuktudır ki işt"', bunu da 
l' ..rtı kongrelcrı VJ tand11ş 
laı m hu ç tin konuları 
topıl'C İt;cdeyip alınan 
kanırl:.ırııı f::ı) dalı olmı:ısı

nu >ardım etmeleri iı;ir. 
~uzel bir v silt:- verın.şlir. 

Bu l>llmı.dJnda 1942 yılı 
J,ongrcleri g Ç•)ll yıllııra 
göre çuk furklı ve ft1ydalı 
olnrnktt11ıır. 

* * . * Bu yılki kongrelerle 
~eçimlerde aranun ve da 
iına da arar.acak olan ve 
aranması gereken bir ana 
ııol .. ta.da gençl•riniş başı· 
ll l g t rilın ı;i v gPçiril
nw,idır. Bö1gnıiz1·de bu 
t sas göz örıı.ine tutulmuş, 
ıı · k koı greleı inden baş· 
lii)'aı ak son kadeınesıne ka· 

ısır ceph l e 
taarruz etrafında 
İngilizler bir milyon ve 1000 

tankla hücuma geçmişler 
Almanlara göre lngiliz taarruzu durdurul
muştu;. İngilizler de süratli toprak kaz:mç 

ları beklenemiyeceğir.i söylüyorlar 

• 
ı 

.ı 

Berliıı 27 A.A .- Y rırı hııfuz edilememiş ve l·liiş-
resm'i bir lrnyııaktnn bildiri· man lıüvük kayılıa uğra· ıl 
liyor: mışlır. lngiliz Laşlrnman- 1 

Bı:rlin askeıi mahfih!- dmılığının elimk çok mik \ 
riııin bugünkü askeri du- hırda ihtiynt kuvveti oldu 
rum lı:ık k ındnki m ütalnıı- ğundan taı:ırruzlarm tekrar 
lıirı şudur. edilmesi mUmkündür. 

Mısır ve Kafkas cep- K.nhire 27 A.A.- Son 
hcle:-inde şiddetli savaşlar 24 saatle müttefık kuvvc,t-
olmnktttdır. Mısırd;ı lagi- ler yeniden bir iterileyiş kay 
lizleri büyiik ölçüde yapı'a dedememiş'eı dir. Fakat· la· 

nrruzur. b,ışmdMki kaz ıncı 
cuğını ililn et tiki ri ve neti mul1Jf ız·ı ediyorlar. C p-
cesine bülün fırnitlerini hen:ıı heyeti umumıy si 
bıığhıdıklnrı taarruz baş'ıı ii1.erinde yapı'nn har ket-
mıştır. lngilizlarin bu ta ar }erin genişliği v • z1p~ .. cli-
ruza biı· milyon' uskerle leceli. ınevkıierin ı;okluğu 
bin tank ve <;ok önPınli dolayısilc sürath toprnk 
miktard& hava !kuv\Tetl.,.ri k:ıznrn.;lurı beklemek doğ-
sürdükluri anlaşılıyor El· ru •değildir. 
elunıeyiııdeki mihver cep- Londrn 27 A.A.- Cu· 
heı-in'.n arkusına düşmek rna ~ünii Mısırda baş1ıy m 
için Morsa M ,truhta "U- İngiliz laaı ruzu hakkıud!! 
pılan teşebbüs de suya~ düş lrıg 'iz4bu.,ıo: şu m ütaleuda 
ıoüştür. \ bulunmnktadır. 

B"rlin 27 A.A -- Şi- "Daha çok çetin s ,-
m"'l c~p'ıesindc ikı giiıı vaşlur bekliyoruz.HAr ŞPyin 
siiren ~ nJdetıi V:! s'irekli şimdi başlıyan taaırııza 
lngiliz taarruzuna karşı lıağlı olduğu kanatındoytı 
Alman ve ltalyan muka· Vazif~ çetindir. Fukııt se· 
vemeti devum etmektedır. kizic.ci o du silahlı:srma ha-
H d 1 v.tle edilmiş olan işin ne 
i uyette tcılyun mevzile· kadar önemli olduğunu bil 

rinde lagilizlerın k:..zandı- mf1klEtdir. Bu vazife haşa 

za. defi~ 
Gazetemiz 1 son teşruı 

K 
v t r· 

1 
baren 31k_u.ru~ıı·ıı10 ~ pgı ıa 11 ınıo çok yıiks m :;ı. rı • 1 ı rı 

. 1 . . l l 1 zı terı ış erınm JM l ı ann11sı dula~ si W' 3 t:ll 
son teşrıo: Ml d ·n ıtio ır ·n ki ı .. urıı:Jhl 11 

•· P çoı-

muk zorun.! ı l<.ıldık. 11 y t ş:.ıı tlıtrıo 111 
ttlh• 

. ... d \, dl 1• t m ısı yuzun en uur ı y p.nuk zot un ' ı.id 
sayın okuyucularımızın b zi h:.ıklı rıı"v,.tJillet' 
)erini umuyoruz. : ıornıal durum avdet({ .. 11buı1ıl 
fiate dön ceğımiz şüphe yoktur. yıll• . 1yo'ıı~ ... 
ni<l'} 5 liradan 8 liraya çıkarmış L>ult.i~1 etli~ 
eskiden ubonc- olanların :.tlıoneleri de\1

3 

dedçe bıı lıdld ırı mahfuz k31ucaldır. -·------·------
Milli Emlak satŞ~ 1 

de": 
Kırı~han Mat lvtüdürlüğlJ~,011~111 

'l\ıhrir Ciı si \İt vki l\tesuhıısı prf 
o. M .• ~· zı,O Horesel 

1
1u. 

174 bir o l:ıh Cüııılnıri· 
1 v )'l'l 

121 z 
170 2' 

,. ı ı' 
386 76 ,, Kıırlıılus 28' r 
561 184 •• ,, ı so ıd-l P 

206 21 Aısı 

K.ırıl~h w knc;ah ısı dahilin Je ı ıuka ·il tıJ~) 
muraları ve ınevkıle i y.ızılı dört P 

11 ~ zılı 
yey aH g yriın<'nkulur? hizaları ıd:ı Y'\ 1111~11'~ 
üz ıind • ı s ıtışlurı müzayeoJe~e çıı.-ırı f\-tııl11 
de 2 l1 942 p •nrlesı ~uııii Kıııl~hıı 11 • 1e ;er' 

d h zı.ııl ~~ 
c sında s at 10 d ı kom's>on :' 0ı t r ~ 
l r. :\luharnm n lı lı•I\ yiizd" 7,,dcP 411 ılıl 
yed! SJatın 1 n ü c~ m ıl sandı~111 ı, Y10r. 
bıızunun ibr zı lazım g ıdiği ilan o.ı.ıı 
ltaıı VP sııir masr f ulana nittir. 'l 21. 

ıs,19.'2.}, 

· ı,. e rı te 
ı an .,b" Gazetemiz asJıf 

Yarın intişar etmiyecek Antal{~ıl eı> ~,. 
Cümhuriyet b.1yram1 IdroJiğıııd 8oııı 

miinı:ıs3betile gazPt'"miz ya 1 Antakf b!Jl t 
mı öğleden sonru in ti ~ar yündell .~:e ""ıJ~1 
etmiyecek ve p'"rşembe lİl e \ldk

1 ııır' 
ğı hafıf muvaffakiyett3 mu rıtacuktır." 

günü sabahı fovkaUlde Yurto18ll i'ıJtlıJ 
Wil!IC baynım nüshası hali de takY311ıO ~dd 

çıkacakl>r. eski sarB~e ot\I dar Parti idarecilerini ka
ftısı aydın, gönlü bütün, 
halkçılığı üstüu gf'nçlerden 
seçtiği gibi befodiyt cif eri
ni dp. l>u prensibe uygun 
olarak ayırmıştır. Hu vas 
fı <ıramak hırım borcumuz 
hem anıacımızd1r. Gcıı\'.lik 

~ağında insan hiç şüphe
sız dttho çok çalişır. Zor
luktu işlere <ll:!ha çok kat
lanır, ödl'vlerine daha güç
lü SJrılır, yurd sevda ve 
dav asma ıistün istek ve 
cesaretle atılır. 

Memlekelimiı bugün 
bizden büy.iik talrnmmül 
vo ce~aret isteyen işler 
baklemekte ve usanılmaz 
gayretler urarı aktadır. 

Bunlurıidu: ıne:nleketin 
hamiyetli, namuslu, temiz 
yürekli, vatansever genç 
el•:manlarmın ilsUerine al
maları ve onlara inanıl
ması kadar tabii bir şey 
olarn11z. 

\ 

lşte; Cümhuriyet Halk 
J'.,rtisiniıı tuttuğu yol dn 
budur. 

Gençlik is başına! 
Ş.Oğuz 

Zeytin müstahsillerinin bir şikayeti m.,raıı. 0\'l·Y''r il Cırcıs lı '~' 
Zeytin sıkma fiatlarmın yü~sekliğinden 30 osrıııı

11 

ı.1'111.ı. 
\. b' ı"U"' 

şikayet ediliyor t ıhsı ~ dtı~~e1' 
ZP.ytin rnahsulli toplan aınc9 ··ddeıı

11 

ı nıağa ve ınengomelere gö'l l)aktillo al nacak ıvıu ytor•~ derilmeğe l>a\,Jl~nmıştır. Hııtı:ıy Mıııt,ık< sı il tis~ıt l\lü- Cırci=' bB tıııli~ ~P'.ııı "' d nıo (])eÇede ıtı"" 
Fakat şimdi müstahsiller ürlüğünden. . ke1J1 ~, .. 
b!r palrnlıhktnn . şikayet M.tidürMk k~?n)S1~nd.ll roah • t;lı' 6 ı' 
ediyorlar. Bunların anlattı· (65) lıra aylık rnr th bır ın•" Jı• ııın~ 'tına ;:. . . . daktııoluk açılm1ştır. rak:.ı'·

1 

r~ "' 1 
g ~v~e, ge\CD • ıstıhsal lst ·khlerin birer dilt>l·çe nen teb 

1 

ıı g4 
n~evsırnınde.mengenelerde ve miisbit e\ rnkı il bir- nıilr3f~tl~B~i1J 
kılosuna 5 ıla 7 kuruş likte 2-11 -942 g'mii e kanun• 8ıl11 ~ 
sıkma ücreti aimı ken bu kadar Mlidürh ğümuze mü- miŞ .. 01d1~ı . ..d 
yıl 20 kuruş istenmdkte raca tle bulunm (arı ilfin güııu. ~ Jll)?. 

imiş. l\lüstahsiller bu fi.ılı olunur. 22-27 t ırih O t 94 
"O yükHek .. •·t H gJnÜ sııfl i' 4 :.- gorme-. e ve indista:-ıda karı~ıklı klar eıere 
alAkalı makamların ( ·1{- Bombay 25 A. A. ye g ı ıı ti 
katwr çekmemizi iıte Polis 2 OJ nümı yişçinia nedi ~i ~~ 
rnektecfüler. üzerine ııteş ı ç nak zorun· dijecr tıJrılJ Fılhakika geçen yılın da kılmıştır. 1 kişi ölmüş, ve ilf\ll · ·iıtd 
hoy&t şartları bu yıl ile 5 kişi yar.laoınıştır. :lu-ı· 20 gii~.:~ ,ti' 
Kıyaslanamıyacak kadar lar bir polis k~.rakoluuu derıuc ut' 

' artmıştır. Fakat S veya 7 yakmışlardır. dirde r:Jll~ lJ t:rı ıı 

kumş yerine 20 kuru~ '~ Gu"ndu"zde da ııı• sıkın ·· · d - ka(])ın3 ,,,. 
a ucretı e çoktur. \ iki (ılım birden Sih'lir yil- ilfi 1 oh.1

11
., 

Alakadar maknmlarııı bu zük ve Tarznn edasının 1, ı..ı,.,.~rı1,,. 
işi~ meşgul ·olarak sıkma 2 inci kısmı S. 8,30 M 16 da .ı.'fl:İ't'se'r. 
ücretleri için uyMuıı bir fi 1 Halkta 
at tesbit etmeleri yerinde Çiu batakba.ıeleri ve 52 c.H.l'· M' 
olur. numaralı ıtokak 


