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B ul~ar hariciye nazırı 
ı Bay Popofun, Bulıa· 
ı~ ristanın Türkiye •e komşu· r t.rı ile iyi gtç nmck: ve harp 
it b•rici kalmak için karar 
ıt •ecdiii bakkıE'daki btyu a
ıf tı Türk matbuatında olduğu 

kadar Yunan siyasi mahfil
~ ı,,i ile ıazetelerinde de 
f aıemnuniyet ile karştlanmış

tır. 

( 

•' 

Çıkan biUftn Türk i•H-
t~let i Bay Popef ve Bay 
taakofun bu hususta söy
ledi1rleri s6ıleri memnuniyet 
ile tefıir ederlerken Bulgar 
•aaırınıa Tiirk 111•tb11atna• 
fırlathiı t•riz •t sitem taş-
ı.ııarına da tok yerinde 
olarak •akili ve mantiki 
ce•a)>lar vermektedirler. 
lıaıea bu mesele h•klua

.ı. biz birkaç ıün öace bir 
ltaç ya.ıı yazmıı •• BaJga
tistandan esecek bir dost · 
hık - fakat samiai bir dost· 
luk - riııiraDın Tiirkleri 
llaemnun etmekten hali kal
lluyacajıuı tekrar edip dur
.. uıtalr. 

Biitiia Türk •ueteleriaio 
ltolekıiyonları meydandadır: 
1'ürk ıaıetecileri Türkiye
llSİze tuizde bulunmıyan biç 
bir deYlet ve millete hiç bir 
l:a11>aa doğrud•n dofruya 
l'e _durduiu ytrde çatmıı 
deiildir. 

Son ıöı; Türk g•ıeteleri 
l&rkiyeye çatanlara daima 
~. belki dah• büyük bir 
fi4detle ~at111akta devam 
tdecek •e bize samimi bır 
doıtJuk gösterenlere de her 
tamın ıe•ıi ve samimiyet 
lcellarıDı açacaktır ••. 

SIRRI SANLr 
----·--------

lov:iltere dahi
liye nazın 

diyor ki: 
--oı--

" Yunanlılar müttof ik
i ıra ilk kara zaferi

ni kazandırmııtır" 
Londra (A.A) - lngillere 

dahiliye nazın dün söylediği 
bir autukda Yunanlıların 
fevkalide kahramanlığını 
llaedllederek demiıtir ki: 

.. Yunan ordusunun Arn•
l'atlukto ıösterdiği kahra· 
••nlık M&ttefiklerin ilk ıa· 
ferini ku:andırmıştır. Yunan· 
lılar Ingiliı siliblannın da 
Y•rdımiyle pek yakında da~ 
ha h6yillr: zaferler elde ede
t~W6rdir-n 
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YUNAN 
TEBLIGI 

--o---

Padokale bo- oma yada • 

l iazında topçu nehir vapurla
düellosu oldu rile pe rol t --

Lond.ra (A.A) - Pa~oka- Sİsatlart İS İm. 
lede güneş battıktan sonra 

Atina (A.A)-Dün muha
rebe bütün cephelerde şid· 
detle devam etmektedir. 
Cıenup ve merkez mmt~ ka
Jarında yeniden muvaffaki
yetli taarruzlar yapıl~ış v~ 1 

düşm•n tardedilmıştir. 

bombardıman şiddatlenmiş- 1 la edi yo 
tir. B k ( AA ) - Ro-Alın 1nlar Doveriyi b am- ü reş · 

manyadaki n ehir v&purlarile mardım etmişleue de Iogi-
Dün öğleden sonı a c1 üş . 

man tayyareleri Korfuyu 
bombardıman etmişse de 
nüfusça hiç bir ıayiat ol-
mamış ve yalnız bazı bina
lar hasara uğr•mıştır. 

---o---
lngilterede 

hava muha
rebeleri 

Londra (A.A) - Dün ln
giltere izerinde düşman ha
•• faaliyeti hafif olmuştur. 
Kent ilzeriDdeki han muha
rebelerinde logiliz avcıları 
13 düşman tayyaresi düşür
müştür. Bir lngiliz tayyaresi 
kayıptır. 

8. Laval 
Dönüyor 

petrol tesint borularının ieliıJer mukabele etm işlı r ve 
timlakine hükfimdçe karar ateş bir saat devam etnıiş-

tir. 
Londra ( A.A ) - Dün 

' akşama kadar Almanlann14 
tayyaresi imha edil· 
miştir ve cenubi garbi açık
larında da bir ağır bombar· 
dıman tayyaresi düşülmüş, 

iki logiliz tayyaresi düşmüş· 
sede pilotların birisi kurtul
muştu. 

---o---
Fransanın Va. 
şington 
istifa 

elçisi 
etmedi 

Vaşingtoaı (A.A) - Ha
•as ajansı bildiriyor: 

Fransız büyük elçisinin 
istifa ettiği bak.kında çıkau 
şayialar asılsızdır. Büyük 
elçi Pctenin büyük itimadile 
Fransa ile Amerika arasın

daki dostluğun daha ziyade 
iyileştirmeğe çalışmaktadır. 

veriJmiştir. 
Yahudilerin nehir ve de

niz vapurlarile bhu.lar ka
milen istimlak edilmiştir. 

---o--
ln2ilterede bü
tün 2ıda mad

deleri çok 
boldur 

Londra (A.A) - Royter 
ajantı bildiriyor: 

lngilterede her türlü gıda 
maddeleri et, şeker çok bol· 
dur. Lokantalarda yeyecek 
müşterinni iştahına bağlıdır. 

Halbuki ltalyada haftada 
dört defa et yasağı olduğu 
gibi ltalyanlaran en mühim 
gıdalarından olan makarna 
ve hatta pirinç dahi eksik
liğini göstermiştir. ltalyan 
propagandasımn uydurduğu 
baberler kamilen asılsızdır. 

NARLIDEAE YO-
LU DA iKI AM-

, YON ÇARPIŞTI VE 
BiRiSi DEVRiLDI 

8. LAVAL 
Vişi (A.A) - Berline gi

den La•al yarın Vişiy• dö· 
nerek Alman makamJariyle 
yaptığı temaslar ve müzake
reler hakkında Mareşal Pe· 
tene malumat verecektir. 

•• 

1 KADIN YARALANMIŞTIR 
Bugün sabahleyin saat on yesinde kayıtlı ve şoför Ah-

buçukta Üçknyularla Narlı- media idaresinde 35 numa

dere arasında bir kamyon 
devrilme hadisesi olmuştur. 

Aldığımız malumata göre 
Urla belediyesinde kayıtlı 

•e şoför Ziyanın idaresin

deki 31 numaralı kamyon 
Izmire gelirken karşı istika
metten gelen Urla beledi-

ralı kamyonla çarpışmış ve 
31 numaralı kamyon devril
miştir. 

Kamyonda bulunan yolcu· 
fardan bir kadın kaşından 
hafif surette yaralanmıştır. 

Ve diğer yolcular sağ ve 
salim kurtulmuşlardır. 

Olülerin idaresinde denizaltı • • 
gemısı 

Yazan: Allldln Davar 
Bu çok meraklı Ye sizi bir heyecan fırhnasına kaptıracak yazıyı yarın (Halkın Sesi)nde 

okuyacakıınız. 

,. 

s t Vekili 
Istanbulda 

lktiaat2 Vekili Hüsnü Çakır 

1 taubol - iktisat vekili 
Bay Hüsnü Çakır şehrimize 
gelmiştir. 

Tü azetele-
i ne d·yorlar? _ . ................... __ 

ULUS: 

Bahtigarlıöımızın 
Kadrini Bilelim 

-o-
Hüseyin Sami 
Urfa Mebusu 

Bahtiyarlığımızuı kadrini 
bilelim. Kendi elimizle ken-. 
dimizi betbaht etmiyelim. 
Bu memleket abluka altın
da değildir. Siyasi ve stra· 
lejik durumu böle bir ibti
mala bir n bile tasavvur 
etmeğe cevaz vermiyecek 
hususi bir mabiyetttedir. 

Halkımızın güvenebileceği 
en büyük ve müeessir kuv
vet; Türkiyenin idare me
suliyetini ikinci cihan har· 
binde bir halk hükumetinin 
deruhte etmiş buluoması-

dır. . 
Bu hükümet v tanımızın 

her türlü istihs 1 imkanla· 
rından ne yapıp yapıp aza· 

1 Dev mı 4üncü sayfada 1 

• • o ı o yenı-

den bom
balandı 
--o--

Londra (A.A) - lngiliz 
taryareleri Toriııoda )eni
den bazı hedefleri bomba
lamışlar, şimal deniıinde 
Anvers, Kala ve daha bir 
çok düşman limanlarına mu- ; 
vaffakıyetli hücuml r yap· 
mışlsrdır. l!ir tayyaremiz 
dönmemiş ve diğerleri sali
men üıleıine döumütlerdir. 
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K1rmızı Ae siyah kan damarların ikisinin 
birden bir kan uru yaptıkları da görül
aektedir. 

Bunlar ekseriya bir yaralanmaktan sonra 
olur. 

Bu hastahk kırk ile elli yaş arasında ve" 
çok kere sarhoşlarda, sıtma çekenlerde ve 
iyi bakalmı~ eski frengililerde olur. 

Her kırmızı kan damarı üstünde olursa 
da en çok kalbten çıkan büyük kan da
marında görülmektedir. 

Bu damar kalbten çıkar ve yay gibi iğ
rilerek beJkemiği uzunluğunca yol alır. 

Kan uru kol ve bacaktaki damarlardan 
birinde çıkarsa, urda nabız ve genişleme 
hareketi ve üzerine el konuldukta hışntı 
duyulur. 

Bu ur doğrudan doğruya üzerine basılır 
veya üzerinde çıktığı damar l.o:alb ile ur 
arasında tazyik olunursa ufalır. Urun üıe
rine basılınca yakın yerlerde ağrı duyulur 
ve kabarblar görülür. 

Eğer, kan uru kalpten çıkan büyük da· 
marıo kaYis •eya inen yahut yukarı çıkan 
yerlerinden birinde ise atrafta yapacağı 
tazyik ile anlaşılır ve tazyik neticesi sıkıl
ma, soluğun kesilmesi, göğüs kemiği ar
kaınnda ağrılar başlar. 

Hazan göğüs kemiğinin arkasından du
yulur. 

Rontken daha başlangıçta damazın ge
nişlediğini gösterebilir. Bir zorlanmadan 
sonra ur kesesi yırtılır ve hasta birdenbi
re ölür.~ 

Nasıl bakmalı?-Kol ve bacaktaki da
marlarda olursa urü çıkarmak mümkün
dür. 

Urun içine ilaç şırmga etmekle de iyi 
edilebilir. 

Kalpten çıkan büyük kan damarında 
olursa f:engi tedavisi yaphrmahdır. 

Siyah kan damarlarının şişliği - Siyah 
kan damarların şişmesi kalça ve bacaklar-

• da olursa damar şişliği, makatta olursa; 
basur memesi erkeklerin torbalarında olur
sa; torba damarlarının şişmesi derler. 

Bacaktaki damar şişkinligi deri altında 
yüze gelen siyah kan damarları ile derin
deki damarlarda olur. 

Sebebi çoktur : Kenın kalbe gitmekle 
çektiği zorluklardır. 

Uzun boylularda çoktur, devamlı tut
kunlukJarda barsakların gerilerek, gebl!
Hkte çocuk yuvasının basınesı, yahu karın
daki bir urun, karnın siyah kan damarla
l~rına basmasından, sıkı çorap bağlarının 
dtzden yukarı veya di2den aşağı sıkma
sandaa, çok vakit ayakta durmaktan ileri 
gelir. 

(Çamarşırcılar, matbaacılar, polisler, de
ğirmenciler gibi.) Sokaklarda eşya s;ıtan
larla, yürümekle hayatlarını kazananlarda 
nadirdir. . 

Fırıncılar damar şişkinliğine çabuk ya 
kalamrlar. 

Siyah kan damarlarının geçtiği yerde 
mavimtrak kabartılar olüı:ıca damar şişliği 
anl.eşılır. 

lau• hir yahat iki dizi elaa b• ıiflw 
JUl'llf•ktır •• pır•akla baııltlıj1 A••• 
ka1a..ı .... 

Bunlar bacağın şeklini değiştirecek ka
dar büyük olabilirler ve deri altında yılan 
kıvrımları gibi kıvrımlar yapar.~Bu yığlnlar 
pelte halinde, gevşektirler, fakat ayak üze
rine basıldığı zaman kalın ve sert bir hal 
alır. 

(D••••ı var) 

______ , __ _ 
- F. Batmazdiken' • -

Yoktur güzel lımirin yurtta emsali yoktur 
Hi~ bir rüzel şehirde buranın hali yoktur. 

O kadar sermestimki güze11irinden şeluin, 
Dilimin bir semtini bahse mecali yoktur. 

Bir Kültürparktan başka nesi var demeyiniz, 
Gizci şeyler cins cins de; cemi, icmali yokt11r. 

"Şarbıy,, 1 bir taMedir Türkiyemizde bu srü11; 
''Vali,, si gibi ise ı-ayyur bir vali yoktur. 

Toz kondurmam lzmire doğrusu ne dersiniz, 
Bende Bay "Kandimir,, in boş infiali yoktur. 

Bir az şaka katayım yazıma izninizle; 
Zira bir boy yazmanın makbül cemali yoktur. 

Ben sık sık yazı yazıp sunmakta kusur etmem; 
Matbaanın namıma gazete irsali yoktur. 

Aslından başka hrzda çıktnca yazılarım: 
Anlıyorum Şiirin bende kemali yokıur. 

Basmlhane garına 111üdawim okurların; 
Sınıf ge~melerinin pek ihtimali yodur. 

Bazıları girüllü eder S iuemalar da 
Makamlar1n bunlarla hıç ilişiği yoktur. 

Körfez vapurlarında bilet hala doku2 1a, 
Her bir yerde ufaklık para imali yoktur. 

Şu "Cemaat ne derse desin .. ,, söı.ünden midir? 
Yazılarımda tesir edecek tali yoktur. 

Tütün 
Piyasası 

--o--
Kin unu evvel ayının ilk 

haftasında açılacağını eYvelce 
yazdığımıı tütüa piyasası 

bazı seb o. plerden dolayı bir 
kaç gün tehir etmiştir. 

lnhisarhr idaresine henüz 

tütün mübayaası hakkıda bir 

N. Damla 

SPOR 
HABERLERi 
Önümüzdaki pazar günü 

Altınordu - Karşıyake (8) 
takımları saat 12 de karşı
laşacaklardır. 

Altay - Demirspor takım-lJ 
ları öğleden son.Ya saat 14 
de AJtınordu-Karşıyaka (A) 
takimları saat 16 da karşı
laşacaklardır. 

emir gelmemiş olmakla be- Amerikaya tütünlerimiz 
raber bu emrin bugü"n yarın Basra yoliyJe gönderilmesi 
gelmesine beklenmektedir. tekarrür etmiştir. 

,~~~~~~···~~~~~····~·-··~' 
!ELHAMRA Sinemasında! 
ı Bugün matinelardeıı itibaren i 
: . IF'~'IHA~ VE ŞEREFLE SUNAR : 
:sevenlerın, sevılenlerın, aşkı tanıyan ve çekenlerin filmi ı 

!SEVEN K AD 1 N • $ 

• " : Emsalsiz şaheserler şaheserinde • 
ı Robert Taylar - Hedi Lamar i 
:Ayrıca: Foks jurnalda en son ve mühim habP.rler.. ı 
ı Seans)ar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30da ı 
:c~martesi ve Pazar gfinleri l 1.30vel.30da ilave seansı vardır: 
ıoıkkat: Haftanın her gününde ilk başlama seansları ucuz t 
:halk matioeleridi,-.. fiatleri .. 2o-25-3o kuruştur ı , ....... ~ .... ~~~--~~~~~·~ ..... -....................................................... 
ı logiltere civanımda donatıma- denizaltı arası~da ha p ve ı 
ı iki ka hrama n arasında bir kadın. Aşk ve casu!luk 

11-s· d fi' • 

z de casuslar a 
ı M:tuzzam .. · Müthiş 1 ürkçe Sözlü şaheser. 
ı Matineler: 2.15 - 4_45 - 7, 1.5 - 9.45 
ı V E 

i 2-BA T AKHANE KIZI 

ı 
• • 
ı 
ı 
ı 
: 
ı : 

ı 
ı 
ı 
ı 

Fransızca Sözlü - Matineler 3,30 - () 8.30 ı 
iki filim birde111: 5-12-,-40 bugünden itibaren : 

Tayyare Sinemaıı TEL: 3641 f 
................. . ................................... ... 

6Jlacl Ki••• 

ALMAN 
CASUSLARI 
AMERiKADA 

1 e Almanların ., nl Btrak
mıyan lngillzler 

Ne suretle . seyahat ettiğine, kimde• 
emir ve para aldığına dair söz bile aç
•azdı. 

1937 Nisaaında Rumrih 300 dolar art• 
tırmıştı. Hayatına yeni bir düzen verlll•~ 
için mobifye satın aldı ve Panama kan•· 
lında ~.alan genç karısıoı ve çocuğunu ge· 
tirtti. Uç odalı bir apartman kir2Jadı. S• 
ev Brau mahallesinde işlek bir sokağıud• 
idi. Fakat komşularıaın yahudiler olması•1 

te rcıh etmişti. 

Rumrih kadınlara karşı parayı acım•'
dı. Kendisini bekar tanıtmıştı Bu suretle 
Mis Neli adlı bir kadını da iki yüz dolar 
dolaodırmışh. Casusluk işlerini ilerlet111elı 
için eski a:kadaşlarıodan onbaşı Kapur•1 

Nerik adlı birini de muavin aldı. ·eu oll 

batı Filipin garnizonunda idi. Kendisi•• 
bir iş bulacağını vadederek oradan kaçırttl 
Nerik Nevyorka geldi. Bir mnddet iııil 
gezdi. Netieede tayyareye girdi. Vazifeıi 
Mişel Fyeftte olduğu için Rumrihe salıil 
müdafauına ve tayyarelere dair hayli 191• 

Ifımat veriyordu. 

Rumrih Nerikten daha mühim ve dalı• 
çok tehlikeli hizmetler bekliyordu. Hattıl 
Slusterin istediği doldurulmamış pasaport· 
Jarı da bu tayyareci arkrdafı vasıtasiyl• 
elde etmek istiyordu. Gerçe bu iş as 

korkunç değildi. Likin casusluk idaresi11İll 
ve Slusterin korkusu bundan üstOn idi. 

Neticede bu işe karar verdi. Fakat teh
likeli taraflarını da Klazer Neriğc yaptı• 

racaktı. Fakat talih başka türlü tecelli 

etti. Bu yüzden bu işi de yalnız başıo• 
başarmağa karar verdi. 

Zincirin ilk halkası ya
hut sahte dahiliye 

• 
nazırının emrı 

-----··----
1939 yıh başında idi. Bir gün Rumribİll 

çalıştığı kimya evine bir telefon çekildi: 
- Adamlaıınızdan Güstav Rumrih çalı 

hastadır. Bugün vezıfesine gelmiyecektit• 
Tele fon darbesi Rumrihin oturdul.0 

evin yanıodaki bir mağazadan Yeri1111ittİ1 

Rumrih bu h:lefonu çekti ve mağazadılJ 
çıktı. Maliye Nezaretine doğru gitti, gell• 
bir telefon kabinesine girdi. 

- Alo, Mişel Fyeld kışlası. 

- Burası. 

- Nerik Klazeri arıyorum. 

İki dakika sonra Klazer telefondan ı••' 
lendi: 

- Orada kim var? 

- Ben Rumrih, Nerik, nasıl gidiyorsu01 

- Bildiğinizden fazln değişiklik yok· 

- Bir cn i.iddet için kış ladan çıkabifİI' 
nıi sı ? S n ş ' ddetl ıht iy cım ~ar. 

· · te' - Ma..ı ltesüf Gaston, wazurum, snı 
min ederim ki bir aptallıktan dolayı bıJ ... 
gün akşama kad;u buradan ayrılma111•1' 
mahkumum. 

- Ne gibi? 
.r.ı

- Askerler aşılanacak mış! Kimse 7 

kamıyor, beni affediniz. 

-DeYamı yar..--
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~ğlence yerlerinde gö - ug v 
elinde bulunan 

ve c vdar-, 
lümü avutmak için l 

fuara eitmiştim ar hakkında ______ .. _____ _ 
~ektubu okuduktan son
tnağazadan nasıl çıktığı
, bilrniyorum . • 1 eyecan ve 
l ş içerisinde soluğu Gü
hlıda aldım. 
~tnetio evinin önüne ge
. te mermer merdivenleri 
1hr ikişer atlıyarak, kapı
Ç•lmamla beraber içeri

tıı duyacağım Ayşe teyze
~ •esini bekliyordum. La
tokrnağın aksi sedasın
başka bir ses duyulmu

tdu. 
'tekrar çaldım, tekrar din· 
inı. 

Yok, yok, yoktu. 
' 1~e Ane teyzeyi, ne gü

lc.ızını, ne Astan dayıyı 
ile de Dildareyi göreme

ıa ağır, ağır merdiYenJeri 
tek ruhumu saran renk
e benziyen karanlıklara 
tıfıp tek bir teselli ile 
>dı11lanmış gibi aydınhk 
ddeye çıkdım. 
tilence yerlerinde gönhi
'•utmak için fuara gitmiş 

Artık ne Ayşe teyze, 
'-. lııoıet ve ne de Türkana 
~,'düf etmek duygusu içim
'y Yaşamıyordu. 
~ 'lnız çift gezenlerin yüz.
~ltrındeki memnuniyeti 
'~e eden gülümsemeler, 

1 
1tlı de yüzümü güldürüyeır 

,' heu de ismet gibi başka
~llıo saadetlerini kıskan
~ kı. neş'elenmeğe ba~hyor-
tdunı. 

l ~ıfatt yolları dolduran 
~!~balık arasında fuarı ilk 
t~lller de vardı. 

~ &uı:ıtardan bir kaçı mn mu
'~!ırelerini dinlemekle hem 
~;l geçiriyor, hc-m de fuarın 

•takları altında kararma-

ı,!. 1 çe~it, uygun fiyat, 
~'l., katıkısız ve iyi mal. 

~~ i hıveriştelsaygı,~doğruluk 
~Telefon :1882 30 ·-1 

~~·Fahri Işık 
- ır Memleket Hastanesi 
~lllt:ontken, Mütehassm 

>-JlıJ eb. ve Elektrik tedavisi 
11

• İkinci Beıler Sokak 
29 No. TELEFON lS42 

ğa yüz tutmuş içimi aydın
latıyordum. 

Paviyonların birinden çıkan 

iki şişman çift şüyle ko nu
şuyorlardı: 

- Zo ahbar, yasadım ze

manı içinde beni böyle hu . 

yan edecek bir diar yürme
miş idim. 

Bunları söyliyen kadına, 
erkek şu yolda cevap veri
yordu: 

- Zo ne sanaorson? Is
tanbulda idimiz de, ben sa-

na dir idim de, sen inanm
az idin! 

- Meğerkim ahpar haklı 
imiş. 

Bunların yüzlerini görünce 
lstanbulda küçük bir mey

haneyi işleten karı koca ol
duklarını tanıdım. Fuarda 

nasılsa Ermenice konuşmı
yorlardı. 

Az ileride Endüstri pavi
yonunun önünde duran iki 

Kürtün muhaevresi de bir 

kaç dakika durmama vesile 
oldu. 

Onlar da şöyle konuşuyor
lardr: 

- Nağsıl, Hasu begendin 
mi? 

- Oğla, begenmez oglir
mem. Daşına turpağına gur
ban oğlam. 

Konuşmakta olan iki arka

daşın y.anına bir de arnavut 
sokularak bunlara sordu: 

-Sonu var-

Hakaret 
Karantina Sahil park ga

zinosu önünde Mustafa oğlu 

şoför E,ref, s.eyrisefer n i

zam namesi ne muhalif olarak 

fazla süra'tle gittiğinden 

dolayı ceza yazan belediye 

zabıta me1J1uru Mehmet Çe· 

rimanın yakasından tutmak 

ve hakaret ettiğinden yaka . 

lanmıştır. 

---o---

Hırsızlık 
Karantina lnönü caddesin

d e lbrah·m oğlu Hasan M<?b

met oğlu Mustafanın yapıda 
çalıştığı sırada caketi et.bin
den 259 kuruş parasını çal~ 

dığından para ile birlikte 
yakalanmıştır. 

= 

Ankara 5 (A.A) - Başve
kaletten tebliğ edilmiştir : 

Hükumet buğday ışıni 
esaslı olarak hal için almış 
olduğu kar .. rlar bugünkü 
(dünkü) resmi gazete ile ilan 
edilmiştir. 

Biliyorsunuz ki son zaman 
larda buğdayın ve a!eliınıuın 
hububatın fıatleri ve bu .. ta 
rın tevzii bazı fevkalade 
amilJe.r do'ayı siyle istikrar 
ifade eden bir manzara arz 
etmekte ·idi. 

Bir taraftan çiftçinin ken 
disine elveriıli bir fiat bek
liyerek mahsulünü pazara 
sevk etmekte ağır davran
ması ve diğer taraftan hu
bubat stoklarına sahip tüc
carın ruütemadi bir fiat te
reffüüne intizaren mallarıuı 
piyasaya arzetmeleri bu is
tıkrarsız manzarnın belıi 
başh iki unsnrunu teşkil 
adiyordu. 
Buğday Hatlarını müstah

sile vefa edecek bir hadde 
tutmak çiftçinin mabsülüoü 
ucuz fiatle elinden kaçirma
sına mani olmak maksadile 
Cumhuriyet hükumetince 
teşkil edilmiş olan toprak 
mahsulleri ofisinin evvelce 
miibayaa fiatı olarak teıbit 

miz tarafından büyük bir 
memnuniyetle karşı landığı 

ve ofisin yurdumuzun her 
tarafında alıcı merkezler 
açması temennisi umumileş

t irdiği halde soo zamanlar
da bu fiatao 5,50 ve müt-e
abkiben altı kuruşa iblağ 
edilmesine rağmen bu amil· 
ler yüzünden ofis merkezle
rine satış icin vaki müraca
at talepleri de gündn güne 
azaldı. 

işte bu vaziyet karşısında 
hükumet bir taraftan piya
saya istenilen nizam ve is
tikrarı vermek ve diğer ta
raftan halk ve Milli Müda· 
faa ihtiyaçlarının zaruri kıl-

dığı büyük memleket sto
kunu temin etmek maksa-

diyle bu tedbirleri almıştır. 
Bu ted.birlerin esasları şun
lardır : 

1 - Şimdiye kadar top
rak mahsulleri ofisi buğdayı 
Orta Anadoluda 6-6,5 ku-
ruşa almakta idi, Yeni ka
rarname ile bu fiat kiloda 

iki kuruş zam edilerek 8-8,5 
kuruşa iblağ edilmiştir. Bu 
fiat ayni zamanda bu zıa
maoda bu mıntakada buğ-

dayın azami satış fiatı ola
rak ilin edilmiştir. Hüku-

met bu fiatle Türk çiftçisi
ne ümit ettiği ve onun is
tihkakına kani olduğumuz 
fiatı loptan vermiş oluyor. 
Bizz t müstahsilimizin bunu 
memnuniyetle takdir ede
ceklerine eminim . 

2 - Başhca istihlak mer· 
kezlerinde azami satış fiat
le ri tesbit ve ifan edilmiştir. 

3 - Bu kararname ile 
hükumet muayye'1 mıntaka· 
larda tüccar elinde bulunan 
'buğday ve çavdara ayni fi
atle el koymak ·salahiyetini 
almış bulunmaktadır. Tfic
carın elindeki stoklar için 
dahi el koyma fiatı orta 
Anadoluda 8-8,5 kuruş ola
rak kabul edilmiştir. Tüc
carın elinde bulunan buğday 
ve çavdarların bugünkü ma· 
Iiyet fiatleri göz önünde 
bulundurulursa bu muamele 
ile tüc4:ara geniş ölçüde bir 
kir bırakıldığı ve yapılan 

işin mahiyeti itibariyle ken
dileri için karlı bir ticari 
muameleden başka bir şey 
olmadığı derhal anlaşılır. Bu 
kararlar ile onlardan isteni
len şey sadece mühim bir 
kar mukabilinde mallarını 
satışa arzetmeleridir. Karar· 
n2menin mühim bir hususi-
Devamı 4acü sahifede -1 ettiği beş kuruş müstahsili· 

I
·. lzmlr defterdarllöından: 

Satış 
No. 

Muhammen B. 

228 Kocakapı mev. sinekli cad. 1092 no.lu sokak 1850 ada 2 par. 25,50 m.m. 4 
numaralı ev 

Lira K. 

229 Kocakapı mev. 
" " 231 11 " " " 231 ,, 

" ,. " 
232 " " 

,, 
" no.lu arsa 

1091 
" 1090 
" 1090 " 1089 
" 

" 
" 
" 
" 

1811 
1850 
1811 
1811 

l25 00 
,. 44 ,, 70 m.m.15 no.arsa 7 00 
,, 4 ,, 29m.m. 27 nolu arsa 5 80 
,,31 100-200.lu arsal32M.2 19 80 
,,69 parsel 120 m. m. 6 

233 Karşıyaka alaybey 1693 no. feryat sokak 98 a. 32 par. 284 m.m.80·1 arsa 
12 00 

426 00 
160 00 234 ,, Bahriye m. 1869 K.kol sokak 178 ıada 4 parsel 69.20 m.m. 25 no. ev 

235 ,, Bostanlı osmanzade çık. 1781 ıo. 1331 ada. 12 parsel 110 m. m. 21 
no. lu hane 

236 Karşıyaka donanmacı 1734 aydoğdu so. 89 ada 23 parsel 151 m. m. 43-1 
numaralı arsa 

237 Karşıyaka alaybey 1687 mehtap sokak 35 ada 20 parsel 83 m. m. 7 n. ev 
238 ti ,, 1695 Dündar ,, 42 ,, 4 ,, 72 ti 12 ,, arsa 
239 ,. ,, 1693 Mi. Siiıan ,, 44 ,, 32 ,, 98 ,, 1-2 ,, ,, 
240 ,, ,, 1682 selamet ,, 202 ,. 22 ,, 112,50 ,, 9 ,, 
241 Kocakap m. 954 kocakapu s. 1604 ada 6 par. 73,75 m. m. 125 arsa 
242 mersinli banyo sokakta 7 numaralı hane 
243 lsmetpaşa m. makara sokak 484 ada 5 parsel 127 m.m. 25 no.lu hane 
244 Kahramanlar m. bahçevan sokak 1115 ada 2 parsel 43,50 m. m. 27 hane 
245 Darağaç albn sokak 45 numaralı hane 
246 ,, makara ,, 9 ,, ,, 
247 lsmetpaşa m. makara sokak 424 ada 14 parsel 35 m. m. 36 no. ev 
248 D&rağaç köprü sokağında 99 taj no.lu hane 
249 alsancak ikinci kordon çıkmazı 1216 ada 44 Parsel 142,50 m. m. 196 nu

maralı arsa 

350 00 

ısı oo 
200 00 
36 00 
98 00 
89 00 
14 75 

100 00 
250 00 
120 00 
300 00 
250 00 
350 00 
225 00 

285 00 
Yukarıda yazılı e mval in 

bedelleri ödenmek üzere 
m.ülk iyetleri peşin para veya 
açık artırma u~uJile 3-12-940 

ikinci tertip ta sfiye 'eaikasile 
tarihinden itibaren 17 gün müddetle 

müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 19-12-940 tarihinde saat 14 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 

1,.5 depozito akçeııi yatırarak yevmi mezkurde milli emlak müdüriyetinde müteşekkil ıabş komiı-

yonuna müracaatları ilan olunur. (5294) 
,, a s aswwa•ı s su s •eeeaaım~ ~- ... 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADET ) 
klteılnden •llnız ) ÇorakkapJ Poliıaıerkeıl karıuı tıb. Jt6' Haaaa Taluhi Ôader Telefoa 1497 



SAHiFE 4 

Ay~s~r:'nda~_ıe riaiıi'HaBiiiEei 1 
Ergırının duş- 1.~ J;;.toıur;;•·~ w.1 

bek- BELEDiYE • 
mesı 

leni yor -··-----
RADYO GAZITESI 

Elbaıan istikametinde iler
Jiyen Yunan kıtaları iki 
Berzakliyeri alay•nı ağır za
yiata uğratmışlardır. Motö
rize birliklerden müteşekkil 
olan bu alayların ay11 zayi
ata uğratılması lngiliz bom
bardıman tayyarelerinin te
sirli yardım lariyle temin edil
miştir . 

Bu muvaffakıyetli hareket 
esnasında Yunanlılar ltalyan· 
lardan 3 top, bir kaç yüı 
esir, bir miktar ağır maki
neli tOfek ve sair marzeme 
almışlardır. 

iğtinam edileu toplar çe
kilmekte olan düşman kuv
Tetlerine karşı kullanılmıştır. 

Moıkopolisin batl11nda 
Berat iıtikametinde Yunan
lıların barekitı muvaff aki
yetle deYam etmektedir.Yu
nanlılar bazı mühim mevki
leri işgal etmişlerdir. ' 

Bundan bir kaç gün ev
vel ltalyanların çok güven
dikleri Fraıari müstahkem 
hattını yardıktan ıonra batı 
istikametinde Herliyen Yu
nan kuvvetleri Permcdide 
Kilisura hattına tamamen 
hakim olan 1050 rakımlı da
ğı işgal etmişlerdir. Bu ta
arruzun Tepedelenin şimal 

istikametine doğru inkişafı 
çok muhtemeldir. 

.EISIMIZ 
Belediye rcisiı.niz doktor 

bay Behçet Uz bugün sa
bableyicı bavl ının yağmurlu 

olmasına rağmen ıebir da
hilinde tetkikat yapmış ve 
bilhassa yeai yapılan lağım 
ve yolları gözden ıeçirmiş

tir. 
--o--

PARTi MÜ
F ;TTISIMIZ 
Parti müfettişimiz B. Galip 

Bahtiyar bugün sabahleyin 
ekspresle An karaya hareket 
etmiftir. 

Sayın müf, ttişimiz Anl.ta
rada birkaç g&o kalacak •e 
önümftzdeki hafta şehrimize 
dönecektir. 

--o---
8. Atıf inan 
riyasetindeki 
heyet eeldi 
Bay Atıf l ıanın başkanlı

ğındaki kuru meyve ve ib
catcılar birlif.'i heyeti bugln 
fatanbuldan Tırban vapurile 
şehrimize dôtımüılcrdir. 

---o--
BORSA 
HABERLERi 

6, 75 - 20 kuruştan 2230 
çuval incir, 11 - 29 kuruş
tan 10503 çuval ti:ıüm, 8 75-
9,25 k~ruştan 105 ton buğ
day satılmıştır. 

(tltllkın 5 .. 1) 

ldarei örfiye 
asınd · mınta 

lstanbul - Örfi idare ilin olunan mıntaka \arda örfi ida
re kanununun ikinci maddesine tevfikan poli selahiyet ve 
vazife kanununun '> 13, 14, 18, 20 inci maddelerindeki 
selahiyetler örft idare komutanlığına devrediJ.oiştir. 

Bu maddelere röre sarhoşlar, halkın istirahatını bozan
lar, geceleyin saat 24 ten sonra gilrültü ede:ıler(e ahlaka 
uymıyan temsiller verenler divanı harbe sevkedi1eı:ekler
dir. 

Polis, örfi idare komutanlıj'iyle temaslara Laşlamıştır. 

VE 
--.. -·---

ILL .. R HEYETi 
TOPLANDI 

DUN 

Ankara (A.A) - Vekiller heyeti düo başvek ik t binR· 
sında Başvekil Dokhr Refik Saydamın riyas tinde mutad 
haftalık içtimaını akdetmiş ve ruznamede mevcut işler hak
kında müzakerelerde bulunmuştur. 

IŞIKL \RIN ASKlELEN 
MESI HAKKINDA 

lıtanbul-lşıkJarın karartılma işi gece yarısından sonra 
t ayyarelerle kontrol edilecektir. 

Bu kootro) neticeshıde hazırlıkların ikmal edildiği tesbit 
edildikten sonra bu ışık maskeleme işine bir middet faaı· 
la vı:? rilecektir. 

-----··----
AMERiKALILAR 3000 TON 

.. fÜTUN ALACAKLAR 
Bu sene Amerikalılar memleketimizden 3000 ton tütün 

satın almağa karar Yerim işlerdir. 

Bu tütüoler Basra tarilıiyle sevkedilecektir. Devlet de
miryolları bu tütünlerin sevkinde Amerikan kumpanyaları· 
na azami yardım göstermeğe karar vermiştit. 

Türk Gazetele- Çinde Japonlar Permedi k1ıısabası dünYu
nanblar tarafından zaptedil
miştir. Burada 500 esir, bir 
çok harp malzemesi ahnmış-1:1 
hr. Permediyi terke mecbur 
olan ltalyanlar şimdi Kili 
sura-Tipedelen istikametin
de büyük yürüyüş kolları 
halinde çekilmektedirler. Yu · 
nanhlar da makineli tüfek
lerle bu yolu ateşleri altına 
alarak düşmanı ağır zayiata 
uğratmaktadır. 

• --o--- rı 

Ticaret odası 
ne diyorla,-? 20 bin kişi te

Kilisura-Tepedelen hattın
da yürüyen bir motörlü ko· 
la da tayyareler ağır zayiat 
verdirmişlerdir. 

Ergiri civarında muhare
beler şiddetle devam etmek
tedir. Artık Ergirinin za ph 
ehem:niyetçe tali dereceye 
düıcnüştür. Bir iki gün sonra 
ltalyaoların kendiliklerinden 
bu fehri teketmeleri mubte · 
meldir. 

Gelen haberleıe göra bü 
ytlk ylirüyüş kolları buradan 
da Tepedelea istikametine 
çe1'.Hmektçclir. 

DeJvina da Alıadı 

Cenup cephesinde Ayasa
randa istikametinde delvı na 
kasabuı zaptedilmiştir. Sa
hildeki Ayasua!'lda kasabası 
bili nıukavemet ediyorsa da 
hu kasabının da burlln ya
rın tlbliyesi beklenmekte
tllr. 

Ticaret odrtsı idare bey
ti dün öğleden sonra odada 
toplanmıştır. 

. 
Dün Yunan ve logiliz tay-

yareleri bava muharebele
rinde on yedi ltalya n tay
yaresi tahrip etmişlerdir. 

Girit adasının Yunanlılar 
Ye lngilizler tarafındaa hum
malı bir surette tahkim edil
diğini gö!leren haberler gel
mektedir. 

Adaya lng.liz gemilcrioin 
bimayeıi altıuda büyük kı
talar nakledilmiştir. Girit 
Akdeoizin kilidi mesabesin
de olup müstesna bir 1.. hem
miyeti haizdir. 

Buraya istinat eden deniz 
ve bava kuvve ti eri adalar 
deniziyle şarki akdeniı ara· 
sındaki müna kalitı kentrol 
edebilir ve durdurabilirler. 
Şiwdiy ~ kadar lskenderiyeye 
istinat cdı.:rek ltalyadanLib
yaya yapılan sevkiyatı teh· 
dit eden lnıilizler şimdi 
Italyan üsleri oe dört yüz 
kilometre daha yaklaşmış· 
lardır. Bu suretle Otrant 
boğazına doğru Yun•n de
nizinde ve orta akdenizde 
daha aliessir hareltltta bu
nabileceklerdir. 

--o--
-Baştarafı 1 inci Sahifede
mi derecede istifade edecek 
balkın zaruri ihtiyaç mad
delerinden dahilde istihsal 
edilemiyenleri de dışarıdan 
ithal etmek için her türlü 
faaliydte bulunacaklar. Hü 
kiimetin elindeki hariçi te
diye imkanları biç bir za· 
man bugünkü kadar yük· 
sek bir hadde erişmiş de
ğildir. 

ulhtikar,, diye adlandırı-

lan içtimai istismar hareke· 
tine karşı 0 barbiumumide,, 
olduğu gibi bayırhahane bir 
bitaraflık siyaseti güdülebi
leceğinden şüphelenerek te
laşlı mubayaalara girişmek, 
Türk iukılibına ve inkilap
çılarına karşı hürmetsizlik 
etmek olur. 

Bir ikinci cihan harbinde 
sefil ve perişan kalmamak 
içindir ki Cumhuriyet on 
yedi yıldanberi durmadan 
çalışmıştır. 

Harp ne kadar uzun sü
rerse 3Ürsün dayanabilmek 
kudretine malik bulunuyo
ruz. 

Ona göre teşkilitlanaca· 
iır:. Ona göre çalışacağız. 
Maziye nazaran kıyas iÖ
tftrmiyecek derecede mfi 
cehhezlz. 

lefat verdiler 
---o--

Londra ( A A ) - Çı.rng 
Kingteo gelen haberler Ta
unkşang bölge indeki muha
rebenin çetin olduğunu, Ja
pon taarruzuoua kırıldığını, 

Japonların 20 biadea fazla 
ölü ve,dıklefini, Çinlilerlerin 
cumartesi günü Kuansi civa
rında bir şehri istirdat etti
ğini, Japonlardan sağ kalan
ların Tonkioe çekildiklerini 
bildiriyor. 

--o---
Baro yeni in
zibat meclisini 

seçti 
Baro yıllık kongresini dlin 

yapmış ve mevcut işleri ko
nuştuktan sonra inzibat mee· 
lisini seçmiştir. • Reisliğe 

Nuri Fettah Esen, azalcklara 
Rasim Atalar, Tayyar CuUu, 
Kerim Beşerler seçilmişti . 

ltalya kuru 
fasulye istiyor 

ltalya meınleketimizden 3 
bin ton kuru fasulya satın 
Mlnıak için mfiracaat etmiş
tir. 

'tacııaa-

rz0ın·niiiRüii 
' Jıı;t.;11 E:tıı;S~~ ~ 
Karşı yakada 

hırsızlık 
Karşıyaka 17 oo üacB; 

kakta ,.,ebmet oğlu a 
1111

1 
Şefikaya ait olan evin e )ık• 
bapısının demir parmak ı.ar· 
larından içeri girerek ~ 
sızhğa teşebbüs ettiii 91" 

ya kalanmışbr. 

--o--
Tabanca 
Taşımak "'. 
lkiçeşmelik dündar •0 o· 

ğında Ali oğlu şoför ti"' el 
şun üzeirnde bir tabl11 

bulunarak alınmıştır . ..../ 

Tüccar eliod' 
bulunan bllt 
d9.y ve çavdat' 
lar hakkınd'" 

-Baştarafı 3üacü ıabif'.:-
yetini de bilhassa t~ 
ettirmek isterim. Bu . ,J' 
nameye göre müıtabıil.-...,a 
deki mallara el koa~~ 
bahis me•zuu olmadıjı ,. ~ 
tüccar elindeki stoklart ,, 
konulması keyfiyeti ~·.,,,,. 
ayyen mıntakalara ıll ,ti 
attirilmiftİr. Kararaılll f._ 
buıün (dün) meriyete tJ 
mit bulunmaktadır. 811 .. jJ 

birletle hükumet bıar;, 
meselesini hal etmek ~ 
toprak mahsulleri •--~ 
piyasada hikim ve ~ 
vazifeye ıokmak ls~wf 
daki kat'i kararını ıf"' 
ilin etmiş oluyor. ;"__, 

Bu tedbirler ayni ";I 
da muhtelif devlet ~8 ~ 
selcrini mütebalif fı•t,, 
buğday mübayaası klı;., 
den de kurtarmış O 

tadır. 

--o--
ltalya, be 

1 yoksuzluğoıl 
Alman yad~ 
daha ev'1 
düşecektit / 

Loadra (A.A) Jktı9't ~ 
zırı gazetecilere yaptır~ 
beyanatta Almanyad• ~
zin sarfiyatı diğer ·~~' 
nazaran iki miıline çı .. ~ 
tır. Bu vaziyet k•'':, ıl' 
Almanyada yakın b tı,, 
manda . benzin sı~111fı~' 
düşmesı muhtem~ldır~ 
bu sıkıntıya ltalya , 
yadan daha evvel dO!' -'' 

Zira ltalyada hiçbıt 
1
1 

den ve istihsal meob9~ / 1 

·ııı tur. Bu yüzden on 1 "-' ı 
vesair yerlerdeki 5tolı lt",1 1 

zioler kalmıyacak 11e t" 
çok müşkül vaziyete 
cektir. . 1 

ltalya harbe girdij• ,t 
man harbin böyle u~: ( 
receğini batırsod• a b• 
tirmiyordu. 


