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Spekülas
yon hırsile 
mücadele ___ * __ _ 
Ticaret veııaıetinin son 
lıararı hayat pahalılığı 
ile mücadelede mühim 
1Jir adımdır, falıat 
lıcifi değildir •• 

~E\'Kl!."T BİLGİN 

Dunya harbinıo sarsıntıları, hemen 
hemen ha~ atımız.ın her safhasında tesi
rini ~iddetle göstermi~tir. Yakın za. 
manlara kadar, umumi menfaatler za
,·iyesiııdcn lüzumuna katiyetle kani ol
duğumuz bir (:ok şeyler, bir müddet
ten beri vasıflarım \'e değerlerini ta
mamen değiştirmi lerdir. Mesela top
rak, ticaret \'C endüstri alanlarında, 
başarmak istediiilniz küçük büyük her 
işin aşağı yukarı ruhu mesabesinde sa
yılan •Kredin. meslek ahlakını şuur
ımzca (İğniyen bazı insanların doymak 
ltilmiyen hırsları yüziinden, halk men
faatlerinin düşmanı kesilecek kadar 
llOYsuzlaı!mıştır. 

Ze~lik peşınde koşan vurguncu
..... .. ..... ........ brmaşlanllr. 
Bunlar durumu .Syle muhakeme edi
yorlar: 

Madam ki her nıal durdukça kıy
metleşiyor. Yani ihtiyaç sahiplerinin sı· 
Jııntılannı ağırlaştırmak pahasına onu 
eHndc tutanlara hudutsuz kazançlar 
vadediyor. Şu halde büyük zenginlik
lere vasıl olmak için spekülasyon yap
nıaktan daha kolay ne vardır? 

Vurguncular iste bunu yapıyorlar. 
Maalesef, fiyatları alabildiğine şah

landıran bu işte, şimdi;\'·e kadar milli 
TC yabancı bankalann kredilerinden 
faydalanmışlardır. 

Fakat bu oyun, gıda maddeleri üze
rinde halkı endişeye düşüren bir ma
·hiyet alınca ISJlekülisyoncuların ka
ranlık faaliyetlerine darbe indirmek 
zaruri olmuştur. Bu sebeple ticaret ve
kaleti, ıünlerden ~ri ~klenen isa~tli 
karannı alnuştır: 

1 - Bankalar yiyecek maddeleri 
üzerinde yeni krediler açmıyacaklardır. 

2 - Açılmış kredi hesapları vadele
rinde kapatılacaktır, 

:~ - Emtea üzerine avans alarak ve-
3 a emanet suretiyle banka depolanna 
1nralulmaş olan mallann cinsleri, mik
darları, depolarda hangi tarihten beri 
bulundukları. sahipleri, her parti mala 
tahsis edilen kredinin mikdarı ile yine 
her parti malıı1 muhaınren kıymetleri, 
hesaplaran marjlım ,.e ,·adelerin hitam 
tarihi bütün bankalardan sorulmuştur. 

B()ylecc vazedılen yasaktan , .e top· 
lanarak nı:ılfım11ttan şu neticeler alı· 
nacaktır: 

1 - Spekiiliı:o~·on m:ık..,adiylc ellerin
de mevrut mnll.ırı uzun miiddet mu· 
hafoza etmeğe sermayeleri kafi gelmi
yc.'n fadrlcr ister istemez bunları der
hal pivasnya arı:etme~e mecbur olacak
lardır. 

2 - Dcpolard,,ki mallarla. her parti· 
nin nıuhammen kı~,nctlcri te.;;lıit edile

(Sonıı ~nhifc ! , Slitun 6 da) 

___ * __ _ 
En ınüke•nmel A \'
vahk yağlaı·ı toptan 

120 ktıl'DŞ oldu 
-*-

Bu lıararı İzmir, Aydın 

1 
ve Manisanın destelıle· 

meleri lazımdır •• 
Dün Balıkesir valiliğinden vilayet ma 

kamına mühim bir telgraf gelmiş vr. bu 
telgrafta zeytinyağı mevzuunda Balıke
sir valiliğinin ciddt-n isabetli bir kararı 
bildirilmiştir. 

Balıkesir valiliği, zeytinyağı piyasa
sındaki istikrarsızlığı ve dağıtma fiyat 
temevüçlerini nazar dikkate tutarak Ba
lıkesirin zeytinyağı istihsal yerleri olan 
Ayvalık, Edremit ve Burhaniye kazala
rında cari olmak Üzere belediye encüme· 
ninin zeytinyağlara top.tan azami aşağı
daki fiyatları bildirmiştir: 

Muamele vergisi dahil olmak üzere bu 
kazalarda bir buçuk aside kadar olan 
zeytinyağların toptan kilosu 120 kuruş 3 
aside kadar olan zeytinyağların toptan 
kilosu 1 1 O kuruş, dört aside kadar olan 
zeytinyağların toptan kilosu J 00 kuruş, 
dört asidden yüksek sabunluk lapant 
yağların kilosu 95 kuruş ve sabunluk 
yağlardan imal edilen sabunların toptan 
çuvallı kilosu 80 kuru~ olarak tesbit 
edilmiştir. 

* Balıkesir valiğinin tensibiyle Balıke-
sir belediye encümeninin vermiş olduğu 
fiyatlar şüphe edilemez ki belediyeleri
miz arasında hir örnelı: olacak değerde
dir. 

(Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 

ESiRLER MESELESi ___ * __ _ 
Londra azimli 
hareket ka
rarındadır 

-*-
İngiliz uçaıııarı İtalyan 
sılllllyesine taarruzda 

1Julunmuşlar •• 
Londra, 1 O (A.A) - Niyoz Kronikl 

gazetesinin siyasi muhabiri yazıyor: İn
giliz harp kabinesi dün akşam Alman
yadaki lngiliz esirlerinin zincire vurul
ması meselesini yine tetkik etmiş ve zin
cire vurulanların üç misline çıkarılaca
ğına dair yeni Alman tehdidini mütalea 
etmiştir. lngiliz hükümeti azimli hareket 
fikrindedir. Eğer Almanlar bu tehditle
rini tatbik ederlerse harp kabinesi yeni 
misilleme tedbirleri alacaktır. 

Bu sırada tngiliz hükiimeti Kanada 
makamlariyle sıkı temasta bulunmakta
dır. Çünkü Almanyada fena muamele 
gören esirler bilhassa Kanadalılardır. 

lngiliz hükümctinin öğleden sonra ye
ni bi tebliK neşederek ne gibi misilleme 
tedbirleri aldığını veya almağı derpiş 
ettiğini etraflıca bildirmesi bekleniyor. 

Parlamento toplanınca bazı mebuslar 
başvekilden bu mesele hakkında bir de
meçte bulunup bulunmıyacağını sora
caklardır 

BERLlNE GöRE 
Berlln. t O (AA) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor : 
(Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) 

.•. -- -- --~ ~,,_...._.~...,.~~ ~.._....._..~..._...-.~~-~ -- _._.,_.-. - ·=· . ' Stalingrad cenubunda son durun1 1 

Bir Alıllan Assal 
daha geri alındı 

Çeurilen IJlr Rus Jıd ası çenlJerl yararalı 
JıurtuJda. Beş Alınan ldlcumıı püslıürtiildü 

Moskova, 10 (A.A) - Öğle üzeri neş
rolunan Sovyet tebliği: Kıtalarımız Sta
!ingrad ve Mozdok çevrelerinde düş
manla savaşmışlardır. Diğer cephelerde 
hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Moskova, 10 (A.A) _Öğle üzeri neş
rolunan Sovyet tebliğine ektir: Stalin
gradın şimal batısında Almanların kar
şı hücumu püskürtülmüştür. 200 Alınan 
öldürülmüştür. Mozdok çevresinde düş
manın hücumları püskürtülmüştür. Al
manlar Novorosiskin cenup doğusunda 
bir noktaya taarruz etmişlerdir. Bir pi
yade taburu yok edilmlş, diğerleri geri 
atılmıştır. Fakat yeni ihtiyat kuvvetleri 
getiren düşman bir noktada mevzileri
mizi yarmıştır. Burada şimdi şiddetli 
bir muharebe oluyor. 
DÜŞMAN HATLARI ALINDI 
Moskova, 10 (A.A) - Moskova rad

yosu bu sabah şunları bildirmiştir: Bir 
birliğimiz Stalingradın cenubunda düş
manı bir iissünden çıkarmıştır. Düşman 
hatları alınmış ve iis şiddetli süngü hü
cumundan sonra düşmüştür. Stalingra
dın sanayi bölgesinde bir gi.in evvel düş
manın zaptettiği sokaklar Almanlardan 
teınizlenmistir. Başka kesimde 1400 Al
man öldürülmüştür. 

(Sonu Snhifc 3, Siitun 1 de) 

INGıl TERENiN CEMiLESi ___ * __ _ 
Çinde kapitolasyon· 

hır ilga edi idi 
-*-

Uzalı doğuda ınıılaasa· 
mat IJitlnce ınüzaJıere 

a~ılacalı .. 
Londra, 10 (A.A) - Büyük Britan

ya hükümeti Çine karşı b~ dostluk 
cemilesi olmak üzere Çinde Ingiliz im
tiyazlarını kaldıran .bir muahede pro
jesi tevdi etmiştir. Ingiliz hükümeti 14 
son kanun 1939, 18 temmuz lı040 ve 13 
haziran 1941 tnr:hlerinde yaptığı de
meçlerle uzak doğuda muhasamat biter 
bitmez Çindeki hak ve imtiyazlarının 
kaldırılması hususunu müzakereye ha
zır olduğunu bıldirınişti. Birleşik dev
letler de ayni mealde demeçler neşret· 

(Sonu Sahile 2, Sütun 3 te) 

o DAKİKA 
•••••••••••• 

Kızılorduda komi· 
serlikler kaldırıldı 

---*·---
Komiserler, bulunduk· 
ları birliğe komutan 

muavini oldular •• 
Moskova, 10 (A.A) - Kızılorduda 

komiserlikler sistemi Stalinin emriyle 
kaldırılmıştır. Komiserler bulundukları 
birliklere komult.n muavini olarak gi
receklerdir. Siyasi komiser mektepleri 
ve buna mümas;} teşkiller dağıtılacak
tır. Böylece orduda tam ·ekliyle birlik 
kurul:ıcakhr. 

Stalıngrad C'emıp kesiminde cı?Te yaıl eden harekattan bir intiba 

AMERiKAN UÇAKLARI 
------*-----

Rab o u le 
saldırdı 

-*-
8 i ı: çok yangınlar 
çıktığı göriildii 

-*-
Ouen dağlarında Avus-
tralyalı lıdalar .Japon· 

larla temasa geldi-
Melburn, 10 (A.A) - Cenup Batı 

Pasifik müttefikler umumi karargahı
nın tebliği : Oven Stanley bölgesinde 
ileri unsurlarımız. Miyola Teınpelton 
geçit çevresinde düşman devriyeleı·iyle 
temasa geçıniş1eı dir. 
Miyolrıgide orta büyüklükte bomba 

uçaklarımız dahcı evvel hasara uğratı
lan bir ticaret gemisine tt.'krar hücum 
ederek tahrip etmislerdir. 

Mclburn, 10 (AA) - Avustralya 
müttefik umunıi karargahının askeri 
bir sözcüsü demiştir ki ; Avustralyalı 
kıtalar Oven Stanley dağlarında bir 
1ıafta fasılasız olarak ilerledikten son
ra Japon kuvvetleriyle tekrar temasa 
gelmişlerdir. Bununla beraber ehem
miyetli bir düşman toplulpğu görülme
mistir. 2000 metre yükseklikte bulunan 
meşhuı- geçit Miyola Tempelton ara
sında bulunduğundan şimdi bu geçit
ten çok ileri daiınmış olduğu söylene
bilir. 

Raboulc yapılan akı!ıların en şiddet
Jisi dün Anıcri!,ı.n uçar kaleleri tara
fından yapılınıstır. Uçar kalelerin hepsi 
üslerine dönmi.i~lerdir. 

Lahayede Avustralya fabrikaların
dan çıkan bomba uçakları tarafından 
bir akın yapılmıstır. 

Tokyo, 10 (A.A) - Filipin işgal or
dusunun bir tebliğ.ine göre Japonya 

(Sonu Sahife 31 Sütun 2 de) 

•• 
I...ondTa Amil-allık clairesinde Mister Corcıl'11 "stirakiyle 
toplanan lngiliz - Amerikan deniz harp daimi konseyi 

Omerlnönü 
(Jçuş kursunu nnıvaffakıvetle ikmal etti 

uöıner İnönü! Hauacdı1ı IJUglnle ue enerjinle 
dalına llauacılığımıza 11 lzınet edecelısln- Sen· 

den lstedlğ imiz IJudar .. n 
Ankara, 10 (A.A) - Hava kurumu- Büyük Millet Meclisi reisi Abdulhalik 

nun yüksek mühendis mektebi talebesi Renda, Başvekil Şükrü Saraçoğlu, riya
için açtığı uçuş kursunu bitiren Ömer set Cümhur umumi kAtibi Kemal Gö
tnönüye havacılık mektebinde törenle deleç, hava müste§arı Tuğgeneral Zeki 
Türk hava kurumu turizm brevesi ve- Doğan, riyaset cümhur husUst kalem 
rilmiştir. Törende sayın Bn. İnönü ile (Sonu Sahife %, Sütun 1 da) 

Alwanlara tröre Rusya harbi 

---,iiiıiw·KABi'NESiNiiE"W""i Kafkasyada 47 müstah
Harici~·~ nazır_ı kem yuva ele geçti 

t 

1 

lı~ı nazara 
çarpıyor 

··---
BaşveJdl yeni JıalJi· 
nenin programını 

0Jıad11-
Bağdat, 10 (A.A) - Royterin husu

si muhabiri bildıriyor: 
Yeni Irak kab:nesinin en ziyade dik

kati çeken tarafı Salih Cabrin hariciye 
nezaretine getirilmiş olmasıdır. 

Başvekil Nuri Sait ~a kabinenin 
programı hakkında demiştir ki: 

•Programımız evvf:lki kabinenin 
programının aymdir. Bilhassa maarif 
ve iaşe işleri üzerinde var kuvvetimiz
le çalısacağız .. • 

Kabinenin tekrar Nuri Sait paşa ta
rafından kurulmus olması Irakta mem
nunluk uyandırmış ve bütün partiler 
tarafından iyi karşılanmıştır. 

"'-· ---·-·-·-·- -·-~~ 

_____ * ____ _ 
StaJlngradda Ras ıa· 
şırtına taarruzları 

püslıftıttüldü.. 

+- - -·-.. -·- -·-·-·-·-·-·-·-··ı 
OSKÜPTE OLAYLAR 

Berlin, 10 (A.A) - Alman resmi teb
liği: 

Kafkasyada Alman taarruzları Tuhaf
seye giden bir yerde bir Rus birliğini 
kuşatmışlar ve 47 müstahkem yuva ele 
geçirmişlerdir. 

Stalingradda Alman topçusu Volga 
Uzerinde 2 Rus top çekerini batırmış bir 
diğer.ini de hasara uğratmıştır. 

BuI,ar komi-
serine suikast 

yapıldı 

Alınanyada ldyanef· 
le s~la aslıerler 
ınalılıOrn edUdller 

l 

Şehirde hücum muazzam bir binayı 
havaya uçurmuştur. Büyük uçak teş- ı 
killerimiz mukavemet ve müstahkem ev 
bloklarına karşı taarruzlarına devam et
miştir. Londra, 10 (AA) - Londradaki 

Yugoslav mahfillerine gelen haberlere Savaş uçaklarımız aşağı Volga yatağı 
çevresinde liman tesislerinin ve iaşe 
yollarının tahribine devam etmiştir. 

Stalingradda Almanlara karşı yapılan 
(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

göre Üsküpteki komünist ayaklanması 
şiddetle bastırıldıktan sonra Bulgar ko· 

(Sonu Sahife 3, Siihm 1 de) 

1 
! Cephelerde harekatı 

<-- - • -·-·-·-·-·-·-·- -·-ı 

asker ~özüle tetkik 1 
<·----~~-- _ll_A_l_I b-1-lM !- -o ___ ...,.___ •!••• - ·-·-..._... -·-·-·-·-· ·ı-ı ...... :. 

Çevrilen Ruslar tamamen 
kortu muş sayılamaz! 
~--~*----

Amerikan ucaklarının 
Lil baskmı Önemlidir 
Radyo gazeteaine göre bugün gelen 

haberlerde Stalingradda esalı bir deği
şiklik olmamıştır. Sovyetler şehirde bir 
iki yer aldıklannı bildiriyorlar; yine 
Ruslar Stalingradın şimal batısında Al
manlar tarafından çevrilmiş ve sonra
dan imha edilmiş olduğu bildirilen kuv
vetlerin imha edilmedikleri ve kurtula
rak esas kuvvetlere katıldıklarını iddia 
ediyorlar. Bu hususta hangi tarafın doğ
ru söylediği bilinmemekle beraber bir 
takım sovyet askerlerinin imha edilmiş 
olduğu muhakkaktır. Çünkü çenber içi
ne alınan kuvvetlerin zayiatsız kurtul
malarına imkan yoktur. Bilhassa ardıçı 
kuvvetlerin tarnamiyle feda edilmesi la
zım gelir. Ardıçlar ise külli kuvvetlerin 
aşağı yukarı üçte biri niabctinde olurlar. 
Bu suretle Sovyet iddialarının hepsinin 
de doğruluğu kabul edilemez. 

Merkezde Rijevde devam eden tid
(Soau Sahife 3, Situn 2 tle) B. Molotof Vaşingt.onıı ziyaretinde reis Ruzveltle beraber 
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T ARİHI ROMAN Yazan : Şah~n Alı~-
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••• JO ••• 

--- -
Oyun artılı seyircllain gözlerini lıarartan lıil' 

ça.lnılıJllJı cdntı..~-
Çevik bil' kuş gtbi uçuyor, baş dön- Benli y~-ntZ..~a ba.hsı:· Vf!'ren seyirci-

durücli bir çabuklukla dönüyor ... Bazen lerden h"<; birisıyle oouc:mayan Em.in 
çiçe.k.lerin üzerinde uçuşan Kelebekler :tğa bu genç d~ükanlı.ya dedi ki: 
gıôi yorgun göriinüyor ... O vakit duru- - Aman b )'İm._ Bizi ihya ettiniz .. 
yor_ Şimdi bir a1. önceki o hızlı hızlı Ben sizin azat kabul etmez bir köleniz 
uçuşlarının zıddına olarak yavz.ş yavaş o duğum gibi kız.ım da cariyenizd·r~ 
geziniyor-. ölçülü adımlarla yürürken Benli yosma hem delık~mlının sö.d~ri
hiç durmadan muttasıl gerdan kırıyor. n;, hem de bahasının ona verdi<%i. cevabı. 

Güzel çenginin raksına müteaddit ke- bunların bir kelimesini bile kaçırmadan 
manlardan, kanun ve utlardan miirek- ba!}tan başa duymuştu •.. Derin bir mera
kep kalabalık alnturka b.ir ince saz ta- ka tutulan güzel çengi süzgün bakt.;;la
kımı refakat ediyordu .• Benlı yosma oy- rını kendisini öven yakısı lı gencin üze-
namasını yavaşlattığı vakit sazların rine çevirdi... • 

___ * __ _ 
\lapurn A renıdar1n 

, . et rdırn i vie viiz

dii riitd ii 
- *-

Çe~mcye &"len Alemdar tahlisiye ge
misi Çanakkale vapurunu yüzdürnıeğe 
ınu\·affak olınu~tur. Çanakkale vapuru 
bu sabah İı.ınirde bulunacakhr. 

Çanakkale vapurunun teknesinde hic 
bir arıza olmadığı ve yanlış bir Rota ta: 
yini netices inde kar<ıya oturduğu an1a
şılruı-.tı.ı·. Çanakkale vapurunun yolcu
iarı dün gece Istanbula hareket ctmi.ş
k~~ . 

-----e----
Kast~u hi l' köv 

ahengi en pes perdeye kadar. iniyor... O dakika da biri mi.isbct. öteki menfi 1 
Kemanlardan yayılan nağmeler seyirci- · ıki kutup birlesmiş ve bunun tesiriyle t" \' 1 fl t · y H 1i tJ tar· 
lerin çıkardıkları ah seslerine karışıyor- genç kızın gönlünde ~iddetli bir elektrik -· 
du_ Oyun, bakanların gözlerini karar- seyyalcsi hasıl olmuştu ... Benli yosmanın ' *----
tan bir sürat iktisap ettiği. zamanlarda yüreği çarp:nağa başladı .. Ve ~-engi eve Ödemi~in Kirazlı nahiyesinin Sarı ka-
ise musiki aletlerinden ) ayılan zemze- döndüğü zaman bile bunun tesirinden ya köyünden Ahmet ~lu Mustafa Ka
me öteki seslerin hepsini bastınyordu.. kendisini kurtaramamıstı... sahın evinde kasten yangın çıkarılarak 
Ortada kanunun, kemanın ve zillerin Hele gencin sırmalı çevreye sarılı ı ev. l"'}~~kıri~Ie birlik!e ya~ını_:ıtı.r. Maddi 
iniltisinden baska bir ses duyulmuyor- olarak tefin icine attığı hediye. bunun zarar -<>00 lıı·a tahmın edılmıştır. 
du... içinden çıkarıldığı vakit benli yosmanın , Bu yangını .. ka.,;ten çıkarmakla suçl~ 

Raksın seyircilerin üzerinde yaphğı benliğine i'.ı~lcyen heyecan büs bütün oıara.k aynı k~yden ~ehm.et oğlu lsınaü 
tesir harikulade idi .. Kahveyi dolduran artmıstı ... Aman Yarabhl! .. Her biri fın- Zeytın ve Alı Açıkgoz tutulmu~lar. ad
yi.izlerce adam şimdi içinde yaşadıkları dık bÜyüklüğlinde. tam kırk tane !nci- liyey~ verilm!~lerdir. Ev sahibiyle suçlu 
bu maddi alemin üstünde, bam başka den mürekkep, binleı·ce doka altını kıy- lsmaıl Zeytin arasında öleden heri mü~ 
bir hayal ve aşk ikliminde yaşadıklarma metinde. gayet değerli bir gerdanlıklı naforet mevcut olduğu söyle-nmektedir. 
:zahip olarak o dakikada benliklerinden bu!.. -•----
tamamiyle sıyrılmış ve mest olmuş gibi t 1 KOY UN Hl D S IZL K görüni.iyorlardı.. Nihayet oyun bitti... ne~.~~ ~k düzgi.in '""~on derece par-, · fl l LARI 

lak gorunuyorlardı. .. 
Musiki aletlerinin billur sesi gibi çınla- En zengin padişah hazineler:nde bile 

1 
. .... * . ~ 

yan ııürültüsü durdu ... Seyirciler ancak bunun bir c. ine rastlanamazdı ... Ve kim inzibatı tedlJJr almaga 
o zaman kendilerine geldiler. Şimdi ben-
li yosma eline zilleri gümüşten zarif bir bilir bu ~elikanlı ne kad~_r. z~ngin ~u- ilıtiya~ vardır •• 
tef alarak gösterdiği sanat harikasiyle lunuyor .k1

• ra_ksını be~endıgı bır çcm!~ye 1 Ml'!zbahada kesilmP.k üzere Izmire dı-
mest olan adamlardan parsa toplamağa b_undun gıkbı 1~ır kaç yuz hkese abl.tınhde~e-, ~arıdan getirilen koyunlar Halkapınar-
bac:} t rın e, ço J<.ıymettar, sa ane ır edıye d tl t 1 kt b d 1 k d 

"'amış ı... verebiliyordu ... Benli - yosmanın nna,,ı Ga ol a.ı mb.a. a vbe arın ırı ~a · ta ır. 
Aman Yarabbi!.. Güzel çenginin se- Z t d l . .. .. .. ece crı ırcr ço anın nezarelıne bıra-

~rircilere sunduğu tef o geee belki de eynep e, ger an ıgı gorur gormez, kıl b .. "l d h h b. 
.; genç kız derecesinde derin bir şaskınlı- an b"u skuru ker en emlan kerdgeceH ır 
yüz defa dolmu§ dolmuş, yine boşanmış- ~ l k k d" . . I · veya ır aç ·oyun aşırı ma ta ır. at-
tı... Seyirciler üzerlerinde bulunan pa- fca tu.t~ m~ ·tan b .. e~ k ıs~~ı ~ aınamıd~~··· ra ~e<;en aksam bir sürüden 1 7 koyun 
ranın hepsini, takındıkları elmas yüzük- t .. 3klısır ~ ı~ın uEyu. ır_ ayrel te duş- ı;alınmıstır. · 
ler, inclli sorguçlar ve milressa kemer- cl; ki~rını goren mın aga on ara e- Bu hal, !1iiphe yoktur ki et maliyet 
lerle bi!fıkte tefin içine fırlatıp atmak- _ Bunu Benliye Tosun bev verdi..! fıyat1~1 yüksellınekledır. Si.iı-ü sahipleri 
tan kendilerini alamamışlardı ... Hatta z b·ı k' b k'b · . hıttahı bu zararlarını her şeyden evvel 
bunların içinde para kese.siyle beraber eynep, ı nıem 1 sen u 1 ar, zengm fl k ki l f 1 - delikan1ıvı acaba tanıvor musun? j masra arına atma a tc a ıye ça ışa-
canlarmı vermeğe bile hazırlananlar · · ·· caklardır. Bunun için bu süri.ilerin emni-
vardı... - B i T M E D i - Yl'!tini temin hususunda vilayet makamı-

Benli yosma kendisine sunulan ve san- 1 nın icap eden inzibati tedbirleri alacağa 
atının güzelliğinin derin bir surette alkış ve aldırtacağına emin bulunuyoruz. 
]andığını gösteren babşışları yüzünü !lllllllllllillltlllllllllllllfllllflllllflllflllllllllllllll! ---~ • ~ ---
süsleyen ince, nazik bir tebessümle gü- ~ İzmir Yabancı Askerlik Şubesi§ B. MÜNİR BİRSEL 
lümseyerek kabul etmişti... ; Başkanlığıudan : := 

Seyircilerin arasında dolaşırken arka § 339 doğumlu ve bu doğumlularla~ 
sırada oturan genç bir delikanlının ya- E muameleye t<.lbi (Demiryolu) smı- § 
nına geldi .. Ve gayet zarif bir hareketle 5 ftndan olanlar 13/10/1942 salı gü- : 
elinde tuttuğu tefi uzattı... §nü ve (Harp ~nayı, tank, ölçme § 

Genç kızın kulağına bir keman nağ- § sınıfından olan) 19 10/ 1942 pazar- § 
mesi gibi tatlı gelen piiri.izsüz, ahenkli S tesi günU hazırlıklarını ikmal ede- § 
bir ses yükseldi: : rek (Saat 9 da) subede mevcut bu- E 

- Sanatınız giizelliğiniz kadar derin § lunmaları.. - § 
ve ince görünüyor ... Acaba hangisi daha § Gelmiyelller hakkında bakaya mu- § 
gi.izel ve yükr;ek? .. Sanatınız mı? .. Yok- : amelesi yapılacağı ilan olunur. :: 
sa hüsnün üz mu?.. :111111111111ıııııııımıııııııııııunııııımmııııııımr. 

Bu gece ömrümde tatmadığım en 
müstesna duygulan bana duyurdunuz .. 
Buna karşılık olarak size ben ne vere
yim? .. Gönlümü vermek istesem, bil
mem bunu kabul eder misiniz? .. 
böyle diyen genç delikanlı koynundan 
çıkardığı sırmalı bir çevreye sarılı he
diyesini ~ülünıSeyerek tefin içine bırak
mı.ştı ... 
Kızın yanında, o dakikada babası 

Emin ağa da bulunuyordu .. Emin ağa, 
seyircilerin çengiye karşı taşkın bir ha
rekette bulunacaklarını gözönünde tu
tarak parsa toplandığı sırada kızın ya
nından ayrılmazdı ... 

ws 

DENiZ 
Gazinosunda 

HER AKŞAM MATMAZEL 

KATERİN 
iDARESiNDE 
POGANi 
CAZ ORKESTAASI 

BİR TAVZİH 
Eti bank müessese.sinden aldığım kö

mürün yanlı!) hüviyet vererek aldı:hm 
iddiasiyle zabıtaca hakkımda tahkikat 
yapılmış ise de salahiyetli makama tev
di ettiğim beyannamenin tetkikinden 
ortada hiç bir sahtekarlık mevcut olma
dığı ve verilen kömürlerin kanuni tev
ziata uygun bir şekilde alınmış olduğu 
anlaşıldığından keyfiyetin bu şekilde 
tavzihini rica ederim. 

Karşıya Zafer sokak gazoz fabri
kası sahiplerinden Halil Yamanlar 

1 ta• •Z»CEi 

8 İI.K TEŞRİN 1942 

DEN İTİBAREN 

Parti reisimiz avukat B. Münir Bir
sel dün ak~am Tırhan ..-apuriyle İstan
bula gitmistir. Önümüzdeki hafta sonun
da avdet edecektir. ----·-----''---YENİ BİR MECMllA 
C~KIYOR •• 
Cüınhuriyct bayramının ilk gunu 

~chriıniıdc dzmir KültUr gazetesi» adlı 
bir mecmua intişara başlıyacaktır. Mec
muanın ilk nüshasında Asım Kültür, 
irfan Hazar. Cihat, Apdi Muhtar Bilgin
er, Kemal Bilba~ar ve şair tlhan 1lerinin 
yazılariyle H. G. Wells ve Rudyard Kıp
ling'den me~hur İngiliz tarihçisi ve edi
bi Wells'in cnasıl muharrir oldum> ya
zısı dikkate şayandır. ----·----RaJııda ilıtilıtir 

Kal'!iıyakn Kemal paşa caddesinde 155 
sayılı dükkanda Ali Kavlak 165 kuruşa 
satılması icap eden yarım kiloluk Yeni 
rakıyı daha yüksek fiyatla sattığından 
milli korunma mahkemesine vcrilm~5tir. 

1NG l TER:NIN CErmLESi 
(Bu~tararı 1 ınci Sahifede) 

ınişti. İngılterc, rniit te.fiki Çine karşı 
dostluk \"C dayaııışma duygusunu be
lirtmek için derhal harekete geçmcğe 
karar vermi.1 ve pek yakında müzake
rata giri~mck ümidinde olduğunu 9 bi
rinci teşrinc;le Çınin Londra maslahat
güzarına bildirnıistir. Bu meseleye dair 
Londra hüküıneti Amerika ile muha
bere etnıiş ve a) ni .şekilde bir tebliğin 
Vaşingtondaki Çin büyük elçisine de 
yaptldığını öğrenmekle ınemıı un ol'llus-
1 tır. ~ 

Londra, 10 (A.A) - İngiltere ve bir
le~ik Amerika devletleri Çinde kapitü
lasyonlardan vaz geçtiklerini bildiımiş
ler ve bunların yerine karşılıklı mua· 
heöeler teklif etmişlerdir. · 

Vaşington, 10 (A.A) - Hariciye 
müsteşarı Suınncr Vels Çin hükümeti
nc verdiği notada kapitülasyonların 
kaldırılması hakkında müzakerelerin 
açılmasını teklif etmiştir. 

Pamuk balye nıasraf1 6 
kuruş tespit edildi 

Tesbit edilen masraf tarifesi, geçen senefıi ta· 
r.if eden bir. lı ur-~ fazladır •• 

Ticaret vekaletinden belediye reisli
ğine gelen bir emirde pamuk prese üc
retlerinin tesbiti bildirilmi;; ve dün sa
bah saat 10 da borsa sarayında belediye 
reisi B. Re'iat Lcblebicioğlunun rjya
setinde bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda bor.sa reisi B. Cevdet 

Alanyalı, mıntaka ticaret mi.idürü B. 
Ekrem Ediz, Sümer bank Nazilli fabri
kası mi.tdüri.i, kooperatifler birliği mü-
111es.sili, ticaret odası reisi B. Hakkı Bal
cıoğlu ve borsa komiser vekili B. thsarı 
btılunmu'ilardır. 

Ege iktisadi ınıntaka.sında çalışan fab
rikaların pamuk ambalajı ve prese üc
rellerinden ıni.irekkep balyalaı·ın mas
rafları inceden inceye tetkik edilerek 
hesaplanmı~lıt'. Bu masraflann kilosu 6 
kuruş üzerinden tesbiti m.uvafık görül
müş ve tekatTÜr eden 6 kuruş esas im
zalanmıŞtır. 

Teshil edilen ımısraf tarüesi belediye 
daimi encümeninden geçirildikten sonra 
bcledivece ilan edilecektir. Geçen sene 
bu üc~et beş kuru~tu. 

HAFTA SO:tUNılA GIDA MADDELERi PIYASALARı 

Bayram alış verişleri 
çok hararetli olmuştur 

Dün gizli elden yufka, tel ue yassı lıada')'ıf sa· 
tanlara tesadüf edildi .. 

Ça.rş~da. barr~ın alış ~rişleri bu sene l wr;u fasulye, 1300 kilo .zeytin yağı, 20 
çok ıyı gıtmıştır. Ayakkabıcı ve man~- çuval nohut, 14 çuval sısam, beş çuval 
faturacı mağazalarmda yapılan alış ve- börülce ve 1 çuval bakla gelmiştir. 
rişler ciro itibariyle geçen senenin iki BtR HAFTALIK PİYASA 
mislinden bir az daha fazladır. Halkıoıız Bu hafla sonunda borsada muamele 
her gün fiyatların yükselmekte olduğu- gören ve borsa haricinde satılan madde
nu nazarı dikkatta tutarak Heri aylara lerin durumu ~öyledir: 
ait ihtiyaçlarını da şimdiden temin et- Hafta içinde iizüm fiyatları büyük bir 
mektedir. inkişaf göstererek her numarada 6 - 7 

Bayram münasebetiyle satışlar çok kuruş yükselmiştir. Mesela 9 numara 
hararetli olduğu için bunu fırsat bilen üzüm geçen hafta 42 kuruştan kapanmış 
bazı ayakkabıcılar fiyatları yeniden iken bu hafta sonunda 4;8 kuruştan mua
yükseltmişlerdir. Ayakkabı mağazaları mele görmilştilr. 
sahipleri ayakkabı imal eden işçilerin Hafta içinde aşağı ve orta kalite incir 
fiyatı arltırdıklannı, suçun işçilere ait fiyatları düşmü~. beş numaradan yuka
olması icap ettğini söylemektedirler. rı kaliteli incirler kiloda 6 - 7 kurt.ış 

Gıda maddeleri satışları da bu hafta yi.iksemlişlir. 
çok hararetli olmuştur. Dün gizli ~iden Rafla içinde bakla fiyatı yirmi para 
bazı kimselerin ince böreklik ve bakla- yükselmiş, nohut cüzi bir düşüklük gös
valık yufka, tel kadaif, yassı kadaif sat- tern1iş, fa,ulye üç kuru~ terfi etmiş, bö
tıkları görülmüşti.ir. Perakendeciler de rUlc~ b.ir buçuk uruş bir terakki gös-
pil'inç kalmamıstır. termıştır. 

- Bu hafta zeytin yağı fiyatları yüksel-
tZMlRE GELEN 1AŞE miştir. Ua!Jhaş 70 kuruştan 95 kuruşa 
MADDELERİ çıkmış, sabun fiyatları üç kuruş yüksel-
Dün 1zmire kara yeliyle bir vagon mişlir. 

ÇOK ÇOCUKLU ANALARA ___ * ___ _ 
2~ 3 anaya para 
m~ kafatı geldi -·-Eski senelerde sıhal ve içtimai mua-

venet müdür1Uğüne müracaat eden çok 
çocuklu annelerden 283 kişiye sıhat ve
kaletinden para mükafatı gelmiştir. Mü-
kafat gelen 104 ana İzmir merkezinde, 
7 ana Dikilide, 4 ana Çeşme kazasında. 
59 ana Bergamada, 7 ana Bayındırda, 
9 ana Menemende 6 ana Karaburunda, 
14 ana Uda kazasında, 7 ana Foçada, 8 
ana Tirede, 8 ana da Kuşadası kazasın
da, 15 ana da ödemiştedir. tzmirde ve 
kazalarda eski senelerde müracaat et
miş analar sıhat 11i.idürlüğüne ve sıhat 
memurluklarına müracaatla gelen mü~ 
kafatlarmı alacaklardır. 

Sıhat vekaleti, eski senelerden dev-

FOÇ ADA BlR KAZA 
---*---

Bir çocuk Ge-
dnzde b r ~ ·1ldu 

-*-
Foça kazasının Bağarn~ı köyü halkın-

dan 14 yaşında Zekeriya oğlu Riza, tar
lada pamukta ç•lı ;j tığı sırada öğle vak
ti yıkanmak üzere gediz çayına girmi§
tir. 

Riı.a iyi yüzme bilmediği halde suyun 
derin yerlerine kadar gitmiş ve birden 
bire gözden kaybolmuş. sulara gömül
müştür. Kendisini kurtarmak için çalı
şanlar zavalh çocuğun cesedini bulama
nuşlardır. Ceset aranmaktadır. 

ren gelen bu gibi para mük~fatı işlerim 
yoluna koymuştur. Hep.si verilecektil,·. 
Bu suretle umumi hıfzızsıhha kanunu~ 
nun çok çocuklu analara ait hUkmü ye
ı-ine getirilmektedir. 

KÜLTÜRPARK 
Btıy-Ok Fuıır 

w 

GAZiNOSUNDA 
Cıız Kralı me~hur MAK ALLAH ve POGAHİ orkeı;trala

ı·ınm iştirakiyle saat b eşten itibaren büyük 

ÇAYLIDANS TEDAN5AN 
- NOX - Bu fedakarlık gece gelemeyip te bu orkestra ile 

eğlenmek ıstiycnlere bir defaya ınalısus olmak üzere tertip edihn· _.tir. 

FİYATLARDA ZAM YOKTUR 

I'ORl{ÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE, ARAPÇA ŞARKD.I VE 
MUSİKİLİ. ... REVÜ VE KOROLU .... 

Kültürpark Gazinosunda 
,- ıKILAN vu·v A 

BAŞ ROLDE: SAADET YUVASI FİLMİNİN EŞSİZ DİL'BER 

\'ILDIZl F A r M A R CI ' r v 
KEl.\IANi SADi IŞILAY İDARESİNDE 36 kişilik SAZ HEYETİ.... 

OKUYANLAR : MÜZEYYEN SENAR - NECMİ RİZA .. 
-1\IATİNELER-

l"crşcmbe. Cuma günleri : 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15 - t.ıs .. 
Cumartesi - Pazar, Pazartesi, 
Salı, Çarşamba ~iinleri; 

ll.15-1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.15-9.15 

Meşhur Sanatkarlarımızdan 

BAYAN MUALLA 
ıoııoıı942 cumartesi akşamından itlllaren 

yalnız selıiz lıon ser verec:elıtir ... 
TELEFON : Fuar Gazinosu : 4444 D eniz Gazinosu : 4007 

_ __ * __ _ 
(Ba~hmıfı 1 ınci Sahifede) 

ce~inden spekülasyonun geni!'ılik de· 
rec·e:.i anJasılmıs olacakhr. 

BiriN'i ~kta. . bazı gıda maddeleri 
iherinde kcııdini hissettiren darlık kıs· 
men ortadan kalkaca~ı ~ibi, bu malla
rın birden pi~ aı.ay·a an:edilmesi fiyat
larıu dfü-:ıncsini intaç ed,~cektir. Fakat 
a,..ıl .y.1ülıim oları, ~ey verilen kararın 
ı:tçleccğc ait olan tcsiı:.lcr\di~. ~alar 
gıda maddeleri iizerinde kredi acına
d1k<:a spekülasyon faaliyetinin bugün
ki.i gcııi!)liğiylc ı.ı~vaıııına inıkan yok
tw. Bu yö9den ~ılınan t.edbiri pahalı
lıkla miicad(.•l;<•d1.· önemli bir adını say
mak kabildir. Kmıaatlmizce ayni der~
cede kökten daha bazı kararlar almağa 
da ihtiya<: vardır. 

Vurgunculara. halkuı zararına elan 
faaliyetlerini duı:durnıak zamıuu geldi
ğ"i onlann anlıyacağı lisanla anlatılma
l:dır. Paraya tapı;nlara, menfaatten baş
ka l>ir kanıuı taıum.ıvanlara, manevi 
hic: bir varlıkları olıuadığına göre. mad
di YarJıklaruıı bir an ic.indc nasıl kay
hcdeccklerİ fiileu gösterilmelidir ki ge
mi azıva alan hırslan ~ükfınet bulsun. 

Hasılı milli vicdanın çoktan beri 
mahkfım ettiği insanları kanunlarımız 
l•crkese örn ek o:acak tarzda takipte ve 
t'Czalandırmakta aciz kalmamalıdır. 

V urgunt'u rne~um faaliyetini gizli 
tutmak için, göz boyacıhkta, di.izenbaz
lıkta, hilekarlıktu ne kadar CL<ı.ta o.luwsa 
olsun onun hakiki hilviyetini bütiin 
çıplakhğiyle meydŞına çlkaracak bir 
makanizma~·ı i~Jer hale koynıağa mec
buruz .. 

t$EVKEr BİLGİN 
___,.,......,.~_....,·----

OM :R lNONO 
(Ba~hıralı I inci Sahifede) 

mlidüri.i, matbual müdürü Selim Sar
per. basın ve kurum erkfuıı hazır bu
lunınuslardır. 

Türk hava kuı-uınu baskanı Erzurum 
mebusu Şükı-ü Koçak tö~eni açarak bir 
nutuk söylemiş ve denü~tlr ki: 

- «Burada sevinı:li bir başarının tö
renini yapmak i.izere toplanmış bulunu
yoruz. Bu tören kurumumuzun tarihi
ne şerefli bfr yaprak katacaktır. BilyUk 
Şefimin oğlu Öıner !nönüye hava kuru
mu tuzim brevesinin alamet farika
a1n1 vermekle iftlh4lr duyuyoruz .. 
Ömer İnönü, en bujtünli daima şerefle 
hatırlıyacak. havacılık bila:inle ve ener
jinle daima havacılğımıza hizmet ede
ceksin. Senden i.stediğimiz budur.:, 

Biiyiik Millet Mecli i reisi Abdulha
lık Renda Ömer inönilnün göğsüne ku
rumun turizm bı·evesinin alamet farika
sını takmış ve örner tnöni.i şu sözlerle 
teşekkür elmlştir: 

«Sayın başkan. kurumun turizm bre
vesini kazandığımdan dolayı çok büyük 
sevinç ve şeref duyuyorum, Bu bahti
yarlığı bana temin eden kurumun yü
ce başkanına yUrkten minnet borçlu
yum. Sayın ba~kan, öğütleriniz ve dilek
leriniz benim için çok kıymetlidir. Ku
ruma hiımel etmekle minnet borcumu 
ödemeğe çalışacağım.> 

Misafirler, ağırlandıktan sonra, okula 
girnüı1ler ve saat 17 de dağılmııtlard1r. 

ALMANL ~RA GÖRE RUS· 
YA HARBi 

(Bnst.ırafı l inci Sahifede) 
~aşırtma taarruzları neticesiz kalmış
tır. 

Merkez ve şiınal kesimlerinde Alınan 
ordularının baskın hareketleri muvaf
fakıyetle neticelenmiştir. Uzak şimalde 
Alınan uçakları dün geco Kola koyun
da dü~man meydanlarına taarruz et
miştir. 

:111111hJJ1ll111111111W11 tlJlllll l l l l llJJI lllUI 1!11111111! 
~ HtLAL ECZANEStNDEN BiL- § 
;: DtRtLtYOR : :: 
§ Sayın yurttaş, § = Hilal eczanesini ve içindeki ciddi- § = -c yel ve ehliyeti ~ize öğ1etecek deği- E 
= !iz. Biz (Mai gölge) adında bir ko- S 
: lonya dClha yaptık. f3unda· nefaseti E 
S ihya edebilmek için ne mümkünse E 
§ hiç birisini ihmal etmedik. Koku, ~ 
1§ ilk kullanışta dört merhale değişti-
; rerek beş dakika i'inde fev)calade _ 
:: bir çiçek bahçesi oluyor. Bize met- = 
§ hetmek düşmüyor, şu kadarını söy- -
5 liyelimki (Mai gölge) bir san' at ha- -
~ rikası olmuştur. Patronumuz Kemal 
iE Kamil Akta§ kokulan ile İzmire ve 
~ bütün Türkiyeye bir zevkiselim kay-
§ nağı olduğunu bir daha göstermiş _ 
5 bulunuyor. (Mai gölge) kolonyası -
§ kıymetli yurltaıı essiz bir bayram 
E hediyeniz olacaktır. 

§ HJLA.L ECZANESi -
nı 11111111ııı111 ııı 11111 m ııı ı ıı ııı 1111111 ıı ııı 11 ııı ı • ıu ı r. 
:.ı 1111111ır111111ıı111111111111111111111111111111111111111 ı ıı.: 

~ ltalyan konsolos .. ~ 
hauesind~n: 

§ 191 O dan 1921 dahil olınak üzere § 
sdoğuınlu ita:yanlar hu ayın 12 sin- § 
:: den 17 sine kadar Saat 9 da askeri 5 
: muayene için İtalya general kon~ ~ 
:-; ıloshanesine gelmeleri icap eder. § 
: 11 - 12 - 15 - 16 (2681) ~ 

:ıı ı ı ı ıı 1111111111111111111ıı111111111111ıııımıtıı11111111 r: 
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ıı lLKTESRIH PAZAR Jr./.~ 

STALINGRAD CENUBUNDA 
SON DURUM 
(Bnştarafı 1 ınci Sahifede) 

D:OŞMAN PüSK'üRTüLDü 
Moskova. 10 (A.A) - Gece yarısı 

tebliğine ektir: 
Stalingradda kıtalarımız düşmanın 

hücunılarmı püskürtmüştür. Şehrin şi· 
mal batunna tanklarla desteklenmiş Al
man kuvvetleri iki defa hi.icum etmiş 
her iki hücum da püskürtülmüştür. 

Bir kaç gün ev·vel çevri1mic:: olan 
<:N> kıtası çemberi kırmış ve sanayi böl
gesine vnrmıştır. 300 Alman öldiiriil
müştür. Kıtalarımız t rafından elde edi
len bazı ~·erlerde şiddetli çarpışmalar 
olmuş ve cN> tümeni bir çok blokhavz
laTı ve sığınak! rı tahrip etmiştir. 

TOPÇU DÜELLOSU 
Diğer kcsimlcrd topçu düellosu de

\•am etmiştir. Mozdokta tnnk1ar1a tak
viye edilmi hır alayın hücumları pü.s
kürtülmü ti.ir. 300 subay ve er öldürül
müş. 10 tank tahrip edilmiştir. 

Şimal batıda bir kcc::imdc 30 tank ile 
desteklenmtş düsman piyadeleri bir 
meskôn yeri zııptetmistir. Kıtalarımız 
karşı hilcumlarla 10 tankı tahrip etml -
tir. 

Voronej kesiminde bir Macar piyade 
bölüğü Don nehrini aşmıştır. Bunlardan 

O kişisi imha olunmu tur. 
______ """""""' .. ------~ 
ESiRLER MESELESi 

(Ba tarafı 1 ınri Sahifrdc) 

l ngiliz makamlarının Alman harp 
esirlerine fena muamele edildiğini inkfır
da israrları karşısında Alman hükümeti
nin lngilizlerin Alman harp esirlerine na
eıl muamele ettiklerini bütün dünyaya 
isbat için elinde bulunan vesikaları nes
retme.si muhtemeldir. 

GEPHELEROE HAREKATA 
ASKER GÖZUVLE BnK1Ş 

(Bnşfarafı 1 inci Sahifede) 
detli muharebeler bugün de devam et· 
miştir. Fakat bu~Ün ele değişiklik oldu
ğuna dair hiç bir haber gelmemi tir. 

Kafkıuılarda Mo:zdokt taarruz ve 
kaT'.:I taarruzlara devam olunmuş isı• de 
\"aziyettc her hangi bir deı:\'i;:;iklik yok
tur. Sovyetler Almanlann hüyiik kuv
'l.•etlerle yaptıkları bütün taarruzların 
püskiirtüldüğünü bildıriyorlar. 

Novorosiı;kinin cenup" doğu,;unda Al
man ve Romen kuvvetleri çok şiddetli 
taarruzlar neticesirıde Sovyet cephesini 
yarnu la.r ve bir az ilerlemeğe muvaf
fak olmuşlardır. Bu bölgede simdi ~nyet 
şiddetli bir muhnrehenin vuku bulmak
ta olduğu bildııiliyor. 

BATI HAVA FAALıYE"l ı 

Batı hava cephesinde müttefik hava 
kuvvetlerinin faaliyetleri çok artmı bu
lunuyor. Her gece yüzlerce müttefik 
uçağı Almırn sanayi bölgı·lcri üzerinde 
uçarak yiir.lf'rce ton bomba almakta ve 
biiyük ha:ıarlara sebebiyet vermektedir
ler. 

Bu arada yüzden fazla Ameriknn 
uçağından mürekkep büyüle bir havı 
te~kili rle, işgal edilmiş Frftnsada UI 
bölgesinde mühim askeri hedefleri bom 
balamıştır. -----·- ----AMERlKAh UÇlKLARI 

(1Jıt.~1ar:ıfı l in<.'İ Sahifede) 

aleyhinde prop.ıgandaılan suçlu 3-1 ki!'?i 
tevkif edilmiş, bunlardan 14 ü askeri 
bir mahkeme t!lra{ındnn ölüm cezası
na çarptırılmıştıı 

RABOULE BİR AKIN 

BiR tTAL YA • IDDlASl Mell~urn, 10 \A . ..-:J - Cenup Pasifik 
R ı O (AA) B ·· d" 1 knrergfıhınm te~H l: 

•en iotamla, t hl . .:. ckt" ugun ne re ı- Yeni Britnnyacia Rnbaule de şimdiye 
1 yan e ıgıne ır· • 

7 ilk teşrin günü saat "13,45 te dört 1 kadar ~'cpllan hUcumlıırın en büyUf:il 
1• ·ı· v 20 d b" . "f yapılrnı!!tır. 
ngı ız uçagı metre en az ır ırtı a- . . 

d k t. J F 1 d d k" Sıdd<!tli baraj atesıne rağmen alçak· an uçma şure ıy e o f:Ore a ın a ı .. . .. . 
tümenimiı.in sıhhiye birliklerine nfılak tan ucan orta c,uy.ükluktekı uçaklaı;ın 
obüsleriyle hücum etmMerdir. Bu birlik- bombaları hcdcfı.crı aydınlatmıştır. fo. 
lerimizde hava müdafaasına mahsus si- ve benzin d~lnrında \"e diğer te
lahları bittabi bulunmadığından İngiliz sislerde cıkan yangınların ışığı hava 
uçaklarının hücumları .kendileri için teh- kuvvetlerimizin e:;ru; hl'dcf bölge;,.ine 
likesiz geçmiştir. NizamClta uygun ola~ t&arruı.lannı mümkün kılını;jtır. Yan· 
rak mevcut olan ayırt edic:i iprctler bu g~_nla~ b.i.r çok kiloınelrcler uıaktan gö· 
hainane hareketinden düşmanı alıkoyma 1 ulmuştur. 
mıı ve bu hareket hastalar arasında üç Salomonlarda Bunada müttefik hu·a 
ki İnin ölümilne on ilci lıcişlnin yaralan· kuvvetleri dil~ınanın ha\"a tlslcdııi 
masına sebep o1mu tur. Bu hadise lngi· bombalamı.:;;tır. 
!izlerin Tobruk üzerine yaptıkları ıson Yeni Ginede orta bliyüklükle hav~~ 
lıücum esnasındaki diğer hadi~elerle bir kun·etlerimiz fü'po!arı bqmbalamı tır .. 
araya getirilirse istenmeksizin yapılan Su kcnal"ında bulunan iaşe depoların· 
yanlışlık bahis mevzuu olacağına artık da yangınlar çıkaı-ılmışlır. Barakalar, 
İn«nıamaz. Sıhhatleri tahkik ve taraf· binalar alçaktan top ve mitr;..lyöz ate~ 
•ı:z §eltilde tesbit edilen bazı diğer olay- ~ine tutulınuştuı-. Tayyarelerimiz karn 
iar da vardır. Çok haldı olarak. tevesgül ateşi ile karşılanmı a da hiç bir Q\'Cl 

c~ec~firnl:t misilleme hareketimiz ge- hareketlerimizi önlememiştir. Tayyare· 
CJ.-;rruyecektir. !erimizin hep i de dönmü ... tür. 

LONDRADAKI AKI l F..R Yeni Brltanyada l"lhlımlnı·, faşc bi-
naları. kışlalarda lam isabclleı-Ie yan-

1 
Londra, 1 O (A.A) - İyi haber alan 

, mahfillerden bildirildiğine aöre, ıalahi .. 
? yetli mahfiller bugün öğleden eonra Ro· 
J mada nqredilen tebliği tetkik ctmeie 
baılamıılardır. Şimdiye kadar bu hu· 
susta hiç bir resmi mütalea yürütülme
miştir. 

ALMANLARI MAKSADI 
Montreol, 1 O (A.A) -- lngiliz ha

berler ve matbuat servisinin Va ington 
müdürü Diep akınında esir edilen İngi
liz esirlerine Almanlar tarafından zen
cir vurulduğunu söylemiş ve bu müna
sebetle demi tir ki: 

c Almanya. kin uyandırmak iıtiyor. 
Bu propaganda, maneviyatın bozukluğu 
nu göıterir. Bu jtibarla bu hadise bizim 
için iyi bir işarettir.> 

~----~•......-------
ÜSKÜPTE OLAYLAR 

(8 şt rafı l inci Sahifede) 

miseri Garofskiye bir ~uiknst yapılmış
tır. 

Mihver kuvvetleriyle mücı.dele et
mekte olan Yugoslav vatnnperverlcri
ne katılan Bulgarların snyısı gittikçe 
nrtmaktadu-. 

Bern, 10 (A.A) - Mahkeme hiya-

·~.r..r.r.,r~,=~~A 

gınla; ~ıkarılınış ve yangın ale\.'leri 120 
kllometrcd n görUlmUştür. ___ _,,__. ___ _ 

ALKIŞLAN ,•~CA LAYIK 
BıR HinıSE 
(Bııştnrah l ınci Sahlfcd4;) 

Zeytinyağı fiyatları mütemadiyen ve 
5ebepıiz olarak yülueltilirken Türkiye
nin en iyi yağlarını İ!!tihsal eden Balıke
sir bu hareketiyle bir hamle yapmakta
dır. Ancak bu hl\mlenin muvaffllk ola
bilmesi için lzmir, Manisa ve Aydın vİ· 
!ayetlerinin bu karara müvazi kararlar 
almaları lit!!ımdır. E.{(er l:Lmir. Manisa ve 
Aydın viliı.yetlel zeytinyailar için bu fi
yatlara uyııun kararlar almazlarsa ve ti
caret vekal1:tini11 deıteklemesiyle ze}·tin 
yağının yurdun her yerinde olmak üzere 
perakende satı~ fiyatları da tesbit edil
mezse bu iş bir kaç büyiik tüccarın isti· 
f adcsine yarayacaktır. Bi7ce bu kararın 
desteklenmesine kat'i ihtiyaç vardır. 

netle suçlu ivil askerlerden bir topçu 
erini (ili.ime, bir yabtıncı~ ı müebbet kü
ı eğe, bir topçu onbaşı mı 12 seııe hap· 
se ve rütbesindım mahrumiyete, bir 
işçiyi beş yıl hapse mahkum etmiştir. 

::y~ 

YE Ti' e. ya nız 3 . ün 
.ttSK TUZA Ş 

<· 

LAL 'del ayra aınl TA r'da 
TEL 2153 1 En kU\ \'etli Sine- ! TEL 4248 ma pro.,.ramı .. 

-..-0.....-0-.~o-...._.,.... .-...:. 

J • D E N j z L E R A s L A N ) ( İlk defa ) 
EROL FLYNN1in )on ve eşsiz zaferi 

Mr. M O r O K AB U S i Ç i N D E ctıkdefa) 
Esı:ar. ve heyecan iaynağı müthiş filim 

3 - MIKI BALIKÇI Uenldi ve e&!lenceli l'tfiki 

(l.ALE) BAYRAMDA SEANSI.AR (TA~) 

Denizler : 10-13 35-11.20-21 /)DENİZLER: l%.10 - 15.55 - 19.40 
fOTO: 9. - 12 -15.45 - J9.30]ı 'IOTO : 10.30-14.15-18.-21.45 

Horsa 
f:zü ı 

484 Öztür kŞı. 
466 incir ş:. 
3.18 İnhisarıur 
261 A. !\fayda 
2:~0 B. Alazraki 
225 Yaşat Şı. 
ısn .ı\kscki Ban. 
159 juo \e sü. 
115 S. Sülcymanoviç 
88 .:\1. h.ıniroğlu 
~:1 Cemal i<~ıhya 
77 Şükrü Uğur 
H:l Hüsnü Baki o. 
67 1\1. j. Taı·;ıııto 
56 Albayrak 
42 Şe\•ki Mcıslu 
41 :&tbcn Kchen 
40 i\fohmet Doğu 
:14 A. Nuri Erdur 
28 Ahmet Tbbnk 
l9 Talfıt T:ıner 
16 Hilmi Uyar 
lG Tahir Eı·dcm 
11 inan şir. 
9 Mehmet Dcniza. 
5 H. A vnı Özgür 

3162 Yekun 

45 75 
40 
43 
44 50 
45 
41i 25 
45 
45 50 
, ,1 50 
4-1 
43 
47 
42 
:lfı 

4i 50 
45 50 
48 
t!7 50 
45 
li6 50 
48 25 
55 
4" " 43 
44 75 
45 

YENi ASIR 

4D 
48 
44 
47 
46 25 
47 50 
51 
48 j() 

47 50 
4B 
•ıti 

48 75 
4~ 

4:i 50 
50 
45 50 
49 
47 5{) 
47 50 
4i 50 
48 25 
55 
50 
43 
45 50 
45 

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

i ı\ııkara_!,tadyosu ~ 

~ 8UGUNKU NEŞRİYAT ~ 
~~"><..~~~~-~ 

8.30 Program ve memleket saat aya
n, 8.32 Müzik : Marşlar pi. 8.40 Ajans 
lıaherleri 8.55 - 9.30 Milzik : Uvertür 
\"e marşlar pl. 12 30 Program ve meın
:eket sant ayart, 12.33 Müzik : Karışık 
pı·ograın pl. 12A5 Ajans haberleri 13. 
Müzik : Oyun h:-vaları, şarkılar \e tür
J~üler 13.30 - 14.30 Mii7Jk : Raöyo sa
lon ~rke trası l~.00 Pı·ograın \'e mem
leket saat ayarı, 18.0:ı Müzik : Radyo 
c:&ns orkcsiı'nsı 18.45 Müzik : Nihnvcnt 
makamından şaı kılar 19.00 Konusına ... 
(Zirnnt saati..) 19.15 Müzik : t~hay
~·er makamındnıı şarkllnr 19.30 Memle
ket saat a~"tlrı ''e ajans haberleri ] 9.45 
Seı·best 10 Dakıka 19.55 Müzik : Semai 
~ürkı ve tül'k:üler.. 20.15 Konuşma .. 
Dertlcşıne saati.) 20.30 Müzik : Oda 
musikisi 21.00 Konuşma (Evin saati .. ) 
21.15 Müzik : Fasıl he,eti 21.50 Anka
ı a Son bahar at koşularının neticeleri .. 
22.00 Mü7-ik : Opeı·a aryaları pi. 22.30 
Memleket saat ayarı ve ajans haber~ 
lcri 22.45 - 22.30 Yarınki program ve 
kapnmş .. 

S AHfFE ı 

l zmir Defterdarlığından : 
1 - lnnir hükümet konağı yanında adliye binasının tamiri açık e.biltmeye 

konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 8007 lira 8 7 kuruştur. 
3 - Muvalikat teminat akçesi 600 lira 60 kuru olup ihaleyi müteakip ihale 

bedeli Üzerind~n c,.. \ 5 kat"i teminat lınacaktır. · 
4 - F.k:ıiltme 14/ 10/942 çarşamba günli saat J 5 tc milli emlak müzay.ede 

salonunda yapılacaktır. 
5 - l telliler keşifnarne ve eksiltme şartnamesini milli emlak miidürlüğün

de görebilirler. 
6 -- Fksiltme.> e İştirak edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ci ve 3 cü 

maddelerinde yazılı evsaf ve eraiti gösterir vesikaları komisyona ibraz etmeie 
mecburdurlar. 2 11 5688 (2598) 

İzmir Defterdarlığından: · 
Hayrettin kızı Şcfikanın borçlanma bedelinden yeni şubeye mevcut 666 lira 

91 kuru borcunun temini tahsili zımnında haczedilmiş bulunar. Alsancak ma
hıaUesinin 1443 ncü yeni Türkiye sokağında 42 parsel sayıda mukayyet ve 2592 
lira kıymeti mukayycdcli 13 numara tajlı evi t hsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı tır. 

Taliplerin 26/ 10 942 tarihinde saat 16 da vilayet idare heyetine müraca· 
atları ilan olunur. 6 1 1 16 20 5 755 ( 26 32) 

894 72 Eski yekun 
92634 Uınunıi j ekiııı 

No. 7 4~ 

:! 11111111ı111111 1 11111 111 111 1 1 11 11111il11 1 1 111111 11 111 11111 &: 

§ İ L A N ~ MANİSADA İNŞAAT 
~ Fenni gözlükçülük kur.sundan mc- ~ İzmir incir ile Üzüm rarım Satış Koopera· No. 8 46 
~ zun a kerlikle ilişiğı olmıyan bir § ı·ıı 1 Bf Jf.ıiıf d 
§genç mesul müdiirlük aramakta-~ 1 er r !I n en : 

Ncı ~ı 

No 10 
48 
50 

No. 11 55 
: dır. ; Manisa kooperatifi müdüriyet binasının in ı ek iltmeye konulmu~tur. Ek-
~ Öğleden soma da çalı~abilir. Taş-§ siltme 23 / 10/ 942 cuma günü saat 16 da birliiimiz merkez.inde yapılacaktır. l'.'\Clıt 

:141 İncir T. A $. 
U~l> H. Le\'ı 

G4 80 
: raya da gider.. :; Keşif bedeli 23,744 lira 70 kuru , muvakkat teminat '780.85 liradır. Taliple-
;: NEDİM ULUÜN : rin proje ve keşif e,•rııkiyle şartnamesini görmek üzre birliğimize müracaatlarL 

g Hat~~a&~ı3o uncu ~kak ~ ---------~-~---~s ___ 1_'~-----~--s_s_s_s~~'-2_6_s_2_>_~~~ 
- No. ~ . § 

!'il F. Soları 
(ıS 68 
65 73 
52 .ıo M. j. Taı aıııo 

2!'1 A. Pajaıı.) o fı4 50 : EŞREFPAŞA § . DEVLET ORHAN İŞLETMESİ MERKEZ RE· 
: ıı - ı2 <2680) : VIR AMİRLİGİNDEN : 

80 
64 50 

629 Yekun 
11G08 E~ki yekCm 
12237 Umumi ye:l<üıı 

:tıııııı ıı ıı ııııııı ınııı ııııınııııııııııııııııııııııılııııf. Devlet orman işletmesi Artvin revir amirliği mnkralarında 5 16 M3 ladin 21 

~~· :ımı ......... 
UOKT OR 

SAMİ SALİH 
Yeni açtığı muaye~ehanede sa

bahları 9 - l:! ye.. Öğleden sonrı:ı 
2 • 7 )-'e kadaı her sün hastalarını 
kabul eder. 

Muayrnehanc : Üçiiııcii Beyler so
kağında fırına biti.şık No. 11 .. 
Ev : Tayyare sineıım ı arkasında 

Cümh:u-iyet l:ulvarı No. 168 .. 

"""TELEFON : 3410 ----~ 

1ZM1R BEI..EDtYESlNDE..~: 

1 - Garojsantral binasındaki Mazot 
depolan için Ma7.ot doldurma ve bo.,alt
ma tertibatı yapılması ve yıkama y~de
ı·ine birer ah.,.cuıp kadron illi.vesi isi, yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnaıne~i veç
hile açık eksiltmeye konulmu tur. Ke
şif bedeli 679,56 lira muvakkat teminata 
51 liradır. Taliplerin teminatı iş ban
ka.sına yııtırarnk makbuzlarlyle ihale ta
rihi olan 26/10/942 Pazartesi gtıııU saat 
16.da encümene mUracaatları. 

2 _ Akdeniz mahallesi Şükrü Saraç
oğlu bulvarında, Gazi bulvarından K~-

() tım Dirik cnddcsine kadar HO metre ve 
]ı O O .K r O R ~ Necatibey caddesinde. Gazi bulvarı ile 

~ NİYAZI SAY A H h İsmet paşa bulvarı arasında 200 metre 
~ boyda kanalizasyon yaptırılması, fen ır. 

Askeri hru;tane bakteri~·oloğ \ "C ' 1 d 1 · ~.. d k k "':l -./ ~ eri ınü ür i~un e i e if ve şartnam~-

~
1' intani ha:.talı:.lar nıiitehassısı } si vcçhlle açık eksiltmeye konulmu tur. 

İkinci 6eylcr ~okn~' No. 78 /; Keşif bedeli 4002,75 lira ınuvakk:ıt te-
~er giin ~ğleden sonra.. y. minatı 300,10 liradır. lşin parası arttır-

________ __;;..;;;..;;;;.;;; __ __,;;;:;.;;;;..;:=.;...;....; nuıya çık rıl cak a ---mukabilinde n-
:J ı ı ım' ı ı ı ı ıı 111 m1111111111111111111111111111111111111 ıı i! 

- Savın halkınııza § 
- = 
; Gözen Nam müstahz rat ile gerek ; 
~ maddi, gerek::.e manevi hi~ bir ili- ~ 
:; şiğim olmadığını sayın halkımıza ;§ 
E bildiririm.. : 
§ Ayni Gözen mukavva kutu Cah· § 
E rikrun Nec.ıtibey bul\.'arı 18 = 
§ 10 - 11 - 12 (2666) § 
~ 11111111111111111111111111111t111111it111111111il111111111 r: 

: 11' 1lfllUI11 ıl • ıll 11111111111 1111111111111111111111111111&.: 

§ SArlLIK § 
: Ziraaı mafıineleri § 
: •Hofer mnrk& kırk beygirlik bir § 
§traktör faal ve iyi vaziyette ve bir ;;: 
: Hofcr Macar mark3 h rman maki- :: 
~ ne::;i bir pulluk ve bir tohuın maki· § 
i: nesi satılıktır. :: 
:; Müracaat : Halimağa çarşısı 38 /1 E 
E TELEFON . 2909 E 
:1 ı - 1 (26'G) § 
;ıııııııııı 1111111111111111111il111111111 ııııı ıtıılli il il ille! 

Askeri ha tnhanesi Böbrek, Mcsa· 
ne, Pro tot, idrar yolu \"C tena Hl 

ifa talıkları mütehn!>sısı 
unoı.oc . OPERATÖR 

DOKTOR 
Al'Rİ S'A.YK4M 

Hastalarını her gün ö{;ledcn .:;onrn 
ikinci Beyler, Numan zade .sokak 
No. 5 tc kabul eder. 
Telefon: Muayenehane 3453 Ev.5183 

rHccektir. Taliplerin t ıninatı iş bnnka
sına yatırarak makbutlariyle ihale tari
hi olan 26/10/ 942 Pazartesi günil saat 
16 da encümene müracaatları. 

3 - Garajsantralda kanalizasyon yap
t:.rılması, fen işleri müdürlüğündeki ko
şıf \"e şartnamesi vcçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Keşif bedeli 414,55 lira 
mt~vakkat teminatı 31,09 liradır. Talip
lerın teminatı is bankasına yatırarak 
makbuzlnrlyle ihale tnrihi ohın 26/10/42 
Pazartest günü saat 16 da enciimene 
müracaatları. 

4 .- Şehitler caddesinde belediye un 
fab~ıka.'!ının iki sene müddetle kiraya 
verılmesi .iji yazı i§leri müdürlüğtinde
ki .şartnamesi veçhlle bir ay milddetle 
paz.a:lığa bırakılmıştır. Muhammen be
delı 2-1000 lira muvakkat teminatı 1800 
liradır. Taliplerin teminatı ~ bankasına 
yatırarak makbuzlarlylc 2G/10/942 (da
hil) den 9/11/ 942 tarihine kadar hafta
nır~ Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün-
1erı saat lG da encümene müracnatları. 

11, l5, 19, 24 5923 (2678) 

* - Belediye hava gazı fabrikasına Al-
sanc~k iskelesinde vagondan tahliye 
fabrıkaya kadar nakil ve istif işi, pazar
lıkla bir müteahhide verilecektir. Mu
hammen bedeli 480 lira muvakkat temi
natı 72 liradır. Taliplerin teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuı.lariylc ihale 
tarihi olan 16/10/942 Cuma günU saat 
16 da enciimene mürncantlan. 

5924 (2679) 

İzmir Defterdarlığından : 
1 -- 703 lira 39 kuruli keşif bedelli Karşıyaka nahiye hükümet konağı tami· 

ri açık chiltmeye l.:onulmu§tur. 
2 - Muvakkat teminat akçeııi 5 3 lira olup ihale:ri müteakip ihale bedeli 

üzerinden j~ı 15 ııe iblA~ edilecektir. 
3 - Eksiltme 14/10/42 tarihine müsadif çar amba günü saat 16 da milli 

emlak müzayede s;ılonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler ke ifn me ''e §Zlrtnllmeyi milli emlak lnildürlüğünde görebilir~ 

!er. 
5 - Münnkasaya iotirnk edecek olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olduklarını gösterir vesikalarını komis-
yona ibraz etmeğe mecburdurlar. 2 11 5525 (2599) 

İzmir c. M ·· ddeiumıımiliğindetı : 
İzmir adliyesinde uyda 40 lira ücretli bir miibaıirlik açılmıştır. Memurin ka

nunun 4 ncü maddesindeki evSBf ve şeraiti hai:z taliplerinin 2 1 /birinci tegrin/ 
9_42 .çıırşamba günü eaat 15.30 da imtihanları icra kılınacağından taliplerin 
ıımdıden ııdliye encümenine mür caatlnrı ilan olunur. 5922 (2677) 

Eczacı lıalf ası, Halla t; ve bahçcuan aranıyor 
Yüksek ücret verilecek. iskan ,.e iaşesi temin edilecektir. Memleket hastaha-

ne'1 baş tabibliğine müracaat. 591 O (2676) 

j LAN 
KIRK EL ARABASI ALINACAK •• 

Vllciyet Daimi Encümeninden: 
Nafia dnircsi için 600 lira muhammen bedel üzerinden 40 el arabasının mü

bayaası 8/ 10/ 1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfıkan hazırlayacakları 

45 liralık muvakkat teminatlariyle biılikte 22/birinci te§rİn/ 1942 perşembe gü-
nü saat 11 de vilayet daimi enciimenine baş vurmaları. 5851 (2672) 

M3 Me e rampalarda 650 M3 l&din 12 45 çam 4 t 1 M3 köknar 1 M3 kestane 
ara depolarda 7 7 M3 ladin 3 M3 çam 71 1 M3 köknar son depolarda 130.f 
M3 ladin tonruğu ile rampada 1811 M3 ara depoda H8 M3 son depoda 3940 
M3 kalas ve ara d"poda t OS M3 tahta mevcuttur. 

Bunlar pazarlık suretiyle satılacağından talip olanların flat ve diğer şeraiti 
anlamak üzere 1/1 1 /942 gününe kadar Ankarada orman umum mudürlilğün~ 
ve Artvinde orman işletmesi revir amirliğine müracaatlara illn olunur. 

3 5 8 11 5 772 (2606) 

İzmir Defterdarlığından : 
Satış 

No. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

729 2 nci karantina M. Muhdeı yol 1 761 ada 6 parsel 141 
metre M. numıuasıı: ar a 

730 2. karantina M. Muhdcs yol 1771 ada 8 parsel 249,50 M. 
M. No. suz arsa 

7 3·1 Köprü M. Tenezıüh so. 824 adn 4 parsel 9 1.5 O M. M. nu
maraııız araa 

7 32 Köprü M. Eınin bey so. 824 ada 1 parsel 64, 75 M. M. nu
marasız ar~a 

733 2 ci karantina Kurudere kenarı l 774 ada 17 parsel 129,75 
1. M. numarasız ar"a 

734 2. ci karantina kurudere ·enarr ı 774 da 16 parael l43,2S 
M. M. No. suz arl!ll 

7 35 2 ci karantina kurudere kenarı l 7 7 4 ada 2 1 parsel 2 26 
M. M. No. ııuz arsa 

7 36 Köprii M. sakızlı ve dere so. 828 ada par~l 104 
1. M. No. auz arsa 

73 7 2. karantina Muhdeı yol 1O16 ada parıse1 126, 75 
M. M. No. suz arşa 

738 2 karantina aralık kurudere 762 ada 3 parsel l 50 
M. M. No. su:z arsa 

7 39 2 karantina Selimiye - Aralık 762 ada parsel 189 M. 
M. numarasız arsa 

7-40 2 karantina Mektep ve istikbal 775 ada 14 parısd 176 
M. M. numarasız arsa 

741 Buca yukarı M. zafer zad. 156,5 O M. M. 50 tap No.lu 
kahvehane 

742 2. Karantina M. Muhdesyol 177 l da 9 parsel 152 M. M. 
numarasız arsa 

743 2. l.:ıarantina Veyı;cl eo. 1743 nda -4 parsel 155 M. M. 
numarasız arsa 

744 2. karantina Muhdesyol 1773 ada 10 parsel 147,50 M. 
M. numarasız arsa 

745 2. karantina l\1. kurudere 1761 ada 5 parsel 165,75 M. 
M. numarasız arsa 

746 2. karantina Muhdes yol 742 ada 4 parsel 219 M. M. nu-

15 00 

26 00 

27 00 

19 00 

20 00 

21 50 

33 90 

31 00 

13 00 

23 00 

20 00 

26 00 

950 00 

23 00 

3' 25 

H 00 

ıs oo 

marasız arsa 32 85 
74 7 2. karantina ~1ısırlı cad. 785 ada 6 parsel 18, 75 M. M. 

.36 eski No. arsa 4 50 
748 2. karantina Niz.nmiy" - Mektep eo. 174 da 2 par el 221 

M. M. No. uz nrsa 33 00 
Yukarıda evsafı yazılı 20 parça emvalin pefİn para ile mülk.iyeüeri 7/1 O/ 

942 tarihinden itibaren 16 gün müddetle artırmaya konulmuttur. 23/10/942 
tarihine müsadif cuma günü saat 14 te ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri Uzerinden C: 7,5 teminat akçesini müuıye
de baglamndan evvel yabrarak yevmi mezkurde milli emlfık müdürlüğünde 
müteşekkil satış komisyonuna müracaat lan. 5 842 ( 2 6 71) 

izmiP Defterdarlığından : 
4290 numaralı kanunun birinci maddesile (nebati mahsullerin ve pırınanın 

tasir veya tasfiyesile istih al olunan yağlar) da muamele vergi i kanununun 12 
nci maddesine D. fıkra ı olarak eklenmhı olduğundan yeni kanunun mcriyete 
girdiği 14 8 942 tarihinden itibaren nebati yağ istihsal eden müesseselerin 
küçük sanat muafiyetinden İ•tifade etmelerine imkan kalmamış ve şimdiye ka
dar 384 3 numaralı kanunun 12 nci maddesinin ilk fıkrasında yazılı muafiyet 
11artlarını hniz olan bu kııbil müesseseler isçi ayıları ve muharrik kuvvet mik
darlan ne olursa olsun mükellefiyete dahil olmuş bulunmaktadırlar. 

Bu suretle yeniden mükellefiyete ı;iren mevzu bahis taıirhnnelerin 3843 nu
maralı iknnunun 37 nei maddesi mucibince i e ba lama beyannamesini bağlı ol
dukları varidat daireıine vermeleri ve 14/8 942 tarihinde mevcut stoklarının 
nevi ve miktarını gösteren bir envanter tanzim ederek bir suretini işe başlama 
beyannamesine rabt etmeleri ve bu kanunun 32 nci maddesi mucibince mua· 
mele ve imalat defterlerini tasdik ettirerek envanterde yazılı stoklarını ilk mu
amele olarak defterlerine kayt etmeleri icap eder. 

Yeni kanunun muvakkat birinci madde!!i hükmüne naz ran muamele vergisi 
mükellefiyetine giren bu kabil müesseseler ( tasirhaneler) in birinci kanun 942 
nyı sonuna kadar ynz.ı ile istedikleri takdirde 1942 mali yılından itibaren kötü
rü vergiye bağlanacakları alakadarlarca bilinmek ü:zere ilan olunur. 

5904 (2675) 

Jzmir inhi ·arlar Baş m ·· d ·· rlii.ğiinden : 
Alsancnkta inşa edilmekte olan yeni bakım evi etrafındaki 12 harap evin 

yıktırılarak arsanın tesviye ameliyesi pazarlığa konulmu tur. Muh mmen be
deJi beş yüz muvakkat teminatı 3 7,50 liradır. isteklilerin 16/ 10/942 tarihine 
miisadif cuma günü aat 15 te baş müd üriyetimizdeki komisyona gelmeleri ilan 
olunur. 5891 (2674) 

İzmir Jnhi.sarıar Başmüdürlüğünden : 
Bnş müdürlük binası zemin kat döşemesile mecralan, pazarlık suretiyle ta

mir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 75 O, 91 muvakkat teminatı 5 6, 32 liradır. 
isteklilerin 23/10/942 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte ba müdür• 

lü~ümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 5875 (2673) 
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HAVA HARPLERi (( TASS)) AJANSJ ISVIÇREDE KISINTI HiNDiSTAN VE AMERiKA 
---*·--- - --*·--- ---*---- ..... ~~-"'*·_...;.....,;...~ ..... 

Anadolu Ajan- Süt ve ekmek 100 Ameri-
kan uçağı 

Lile saldırdı 

sına yersİL bir 
isnatta bulundu 

karne ile 
verilecek 

Britanya . 
Hinde istik- Ekmeklere patates ka-
131 vermeli rıştırılrrsası • • 

-*-
ı:-r Alman tayyaresi de 
iki · zlanda uapuruna 

bomba savurdu. •• 
Londra. 10 (A.A) - İngiliz. hava 

nazırlığının tebliğine göre dün gece 
Brilanya üz.erinde bildirilecek bir ~ey 

olmamıştır. 

Londra, 10 (A.A)"- Bu sabah Lond
ra cevresinde verilen hava tehlike if'a
reti. birkaç dakika sürmüştür. 

Londra, 10 (A.A) - Londra çevre
s:nde bu sabah verilen hava tehlike ışa
ı·etine Londra yakınlarında tek başı na 
uçan bir tayya;·c sebep olmuştur. Bu 
isaret bu sene gündüzün Londra çev
r~siQde verilen tehlike işaretlerinin do
kuzuncusudur. 

Nevyork, 10 (A.A) - Nevyork çev
resinde bu gece tehlike işareti veril
mistir. İsaret 7 dakika sürmfü;tür. Ha
va kuvv~tleri derhal himaye tedbirleri 
almışlardır. Hüviyeti anlaşılamıyan bir 
uçağın denizden yaklaşması üzerine 
tehlike işareti verilmiştir. Aı. sonra 
bunun bir düşman uçağı olmadığı an
lasılıruştır. 

Riksdağ, 10 ( A.A) - İzlandadaki 
Amerikan umumi karargahının tebliği: 
Bu sabah İzlan.:lanın doğu açıklarında 
bir Alınan uçağı iki İzlanda vapuruna 
hiicum etmiştir. İki bomba atılmış ise 
de hiç bir isabet ve zarar olmamıştır. 

Londra, 10 (A.A) - Resmen bildi
ri1diğine göre yüzden fazla Amerikan 
UC'ağı bu sabah şimal Fransada Lille 
bölgesine hücumlarda bulunmuşlardır .. 

İNGİLTERE ÜZERİNDE 

Londra, 10 (A.A) - Alçak bulut
lardan faydalanan münferit bir düş
man uçağı İngilterenin cenup batısın
da bir şehre bombalar atmıştır. 
Havaların fenalığı gece hareketlerine 

mani olduğu gibi gündüz bile kafi dere
cede hava faaliyetine müsaade etme
mektedir. 

-----~-----
LİBYADA DURUM 

---*---
Mihver 

meydanları 
bombalandı 

- *
İngilizler ıo, Almanlar 
48 tayyare diişürdüfde· 
rini iddia ediyorlar •• 
Kahire, 10 (A.A) - Orta ~ark İngi

liz tebliği: 
Dün kara harekatı bakımından hiç 

bir hareket olmamıştır. 

---·---Ajansımız &talinin de· 
meçini bir zaruretle ta

mamen olamamıştır 
-*-Tas Ajansı Anadolu Ajansının Sta-

linin ~on demecinde adeta kasdi tahı·ik
ler yaptığını ve Stalinin demecindeki 
gazeteciler suallerine verilmiş olan ce
vapların bir kısmının neşredilmediğini 
iddia etıni~ ve aynı Ajansın harp teb!iğ
leri hakkında da Ruslara ait rakamlarda 
yanlışlar yaptığını ileri sürmüştür. 
Öğrendiğimize göre Stalin demeci ile 

ilgili olan birinci sual ve bunun cevabı 
gerçekten Anadolu Ajansının lk verdi
ği haberde yoktur ve bundan kötü ni
yel sezmek manasız ve yersizdir. Bunun 
tam olarak verilememesi yalnız teknik 
bir sebepten ile.-i gelmiştiı. 

Tas Ajansı haberlerini kablo ile ve
rir; bu suretle haberler ekseriya bir gün 
gecikerek gelir. Bu sebeple Anadolu 
Ajansı Rusyaya ait haberleri çok defa
lar telsizle Royterden alır. O gün hava 
bo:wk ve parazitli olduğundan Slalin de
mecindeki ilk sual ve bunun cevabı alı
namamıstır. Arada kötü bir kast olma
dığını ertesi gün haberin tamamiyle 
neşredilıniş olması gösterir. Hatta bu 
Cleıneı:in tam alııımaması üzerine Anka
radaki Tas Ajansına da müracaat edil
mis fakat onlar da bu demeci tam ola
rak alamadıklarından Ajansa vcreme
mişleı·dir. 
Bükre~ Ajansı Berline atfen Tas 

Ajansının Anadolu Ajansı aleyhindeki 
neşriyatının Berlinde büyük bir alaka 
ile takip edildiğini bildirmiştir. (Radyo 
gazetesi.) 

JAPONYA VE SON NUTUK 

Tokyo, 10 (A.A) - Stalinin Asosye
ted Pres muhabirine yaptığı son deme
cin tam suretini Rusyanın Tokyo bü
yük elçisi japon gazetelerinde neşredil
mek ricasiyle basın heyetine vermiş
tir. 

japon sözcüsii Rusya büyük elçisinin 
bu tesebbüsü ne maksatla yaptığını bil
ınedifini söyle:niştir. _____ .. __,,, __ _ 

ROMANIN BiR HABERi 
---*---

Çin de ikinci 
cephe istemiş 

- *
Birmanya yolunun açıl· 
mtpını da talep etmiş 
İtalyan radyosu Çunkingin Anglo 

Saksonlardan sunları istediğini haber 
vennektedi;: 

1 - Amerikalılar tarafından Japon 
şehirlerinin bombardıınan edilmesi; 

-*-Berlin, 10 (AA) - 16 llkt.eşrinden 
itibaren İsviç:·ede süt ve ekmek sarli
yah tahdit edilmiş ve karneye bağlan
ımştır. Ekmek mikdarı büyükler için 
225, ağır işçiler için 425 gramdır. Suis
timallere mani olmak için unlu ve sütlü 
maddeler yapılması yasak edilmiştir. 

Süt ınikdarı altı yasına kadar çocuk
lara 700, 6 _ 19 y~ındakilcre 600, 19 - 65 
yaşındakilere 400 ve 65 yaşından yuka
rı ihtiyarlara 600 gramdır. ----·----ALMAN TEBLIGi 

---*---
Er ansa ve Belçi-
ka Üterinde ha
va muharebe

leri o!du 
-*

Almanlar 12 ticaret ge-
misi batırdılılarını 

bildirdiler •• 
Berlin, 10 (A.A) - Fransa ve Bel

çika topraklanna karşı düşman teşkil
leri tarafından yapılan gündüz taarı-uz
lc.rında şiddetli hava muharebeleri ol
muştur. Aralarında Amerikan mamu
latından uçaklar da bulunan oldukça 

-*
Ortodolıs Hintlilerin 

reisi bir milli 
program istiyor •• 

Bombay, 10 (A.A) - Ortodoks Hint
lilerin reisi Zavakar dün reiS Ruzvelte 
çektiği bir telgrafla Hindistanda derhal 
milli bir hlikümct kurulmasını teklif 
etmiştir. Zavakarın iddiasına göre esas
lı bir kaç noktaya dayanarak bir milli 
progı·aının tahakkuku mümkündür. 

1 - Britanya Parlamentosunun Hint
lileri müstakil millet olarak derhal ta
nıması, 

2 - Harbin devamı ın üddetince bü
tün Hintlilerin temsil edileceği bir milli 
hükümetin kul'ulması ve askeri hareket
lerin müttefik harp meclisi tarafından 
idare edilerek General Vavele bırakıl
ması. 

3 - Ana yasa teferrüatının ve müna
kaşalı meselelerin ve bundan sonra bü
tün partilerin i~tirak edeceği bir kon
feranta hallolunması. 

Bombay, 10 (AA) - Bombaydaki 
karışıklıklarla alakası olduğu sanılan 
300 kişi tevkif edilmiştir. 

Ahmet Abatta polis üç yerde taş atan 
nümayişçilere ateş zorunda kalmış ve 
bir polis yaralanmıştır. ----·----Ameilıran elçisi dün 
Ruzveıtıe görüştü 

çok ~ayıda bir kaç motörlü bomba uça- Vaşington, 10 (A.A) - Amerika 
ğı düşürülmüş ve Alman hava kuv- birleşik devletlerinin Ankara büyük 
vetleri ancak b!r uçak kaybetmiştir.. elçisi Steinhardt cümhurreisi B. Ruz
Sivil Fransız halkı arasında ölüler ve velt tarafından kabul edilıniştir. Ste-
~ aralılar vardır. inhardt üç dört haftaya kadar Türki-
İNGİLİZ SAHİLİNDE yeye döneceğini gazetecilere bildirmiş-
İngilterenin cenup sahilinde Alman tir. 

savaş uçakları gündüz yapılan taaı-ruz
lı::rda altı çıkarma mavunası btırınış, 

_______ , __ _ 
MAREŞAL ı..isr 

ikisini de hasara ugratmı!Ştır. Stokholm, 10 ıA.A) - Royterin hu-
Alınan denizaltıları İngiliz ve Ame- susi muhabiri bıldiriyor: 

rikan gemilerine cenup Afrika sahille- Umumiyetle sözlerine inanılır kay-
ri açıklarında ağir kayıplar vermiştir .. 
Denizaltılar Kap limanının hemen ya- naklara göre Stalingraddaki Alman 
111 başında 74 bin tonilatoluk 12 ticaret kuvvetleri komutanı mareşal Fon Bo
gemisini baskınlarla batırmıştır. Başka kun yerine mareşal List tayin edilmiş
Alman denizaltıları -batı Afrika sahil- tir. 
lerinde Fritavn üssü açıklarında Sen 
Loran ağzında ve şimal Atlantikte şid-

-----tt~---
Sıhhat Köı1esl 

detli fırtınalara rağm.en 67 bin tonila- ., ••••••••• -
to tutarında 10 ticaret gemisi oatırmış
tır. Bunların arasında Büyük Britan
yaya çok kıymetli yiyecek maddeleri 
ve bilhassa et götiiren Andalusyatat 
adındaki 15 bin tonluk İngiliz gemisi 
vardır. Bu suretle Alman denizaltıları 
çok dağınık haı p sahalarında 141 bin 
ton tutarında 22 diüşman gemisi batır-
mıstır. 

---~·--·---SU MNER VElS 
---*·---

Gebelikte sıcak
lık artınca 

---*·---
Gebe kalmış bayanlardan bazıları ge

beliğin henüz ilk zamanlarında, vücut
larında fazlaca sıcaklık hsisederler. Bir 
taraftan da vücuda yorgunluk gelir, Vü
cutla sıcaklık fazlaca olunca bir az baş 
ağrısı gelmesi de nadir değildir. Koltuk 
altına hararet derecesi konulursa, sıcak
lığın gerçekten arttığı, otuz yedi buçuk 

2 - Uzak doğuda da ikinci bir cephe 

açılması; 

Ruzveltin bir 
okudu • 

mesaıını 

derecenjn yukarısına çıktığı görülür. Bu 
sıcaklık bir gün jçinde otuz yedi buçuk
la otuz sekiz arasında değişir. 

3 - Birmanya yolunun tekrar açıl- -*-

ışı 

942 hububat mahsulünün borç
landırılması ve satın alın

ması sona erdirilecek 
Ankara, 10 (Telefonla) - Yurdun mimle 942 hububat mahsulünün borç

bazı mıntakalarında ekmeklik una pa- landırılmasına ve satın alınmasına ait 
tates karıştırıldığı ve bu suretle elde tatbikatın buna dair talimatname hü
edilen ekmeğin beyaz ve yumuşak ve kümleri dahilinde ve vilSyetler için ta· 
lezzetli olduğu anlaşıldığından Ticaret yin edilmiş olan azami müddetler için• 
vekaleti bütün vilayetlere lüzumu ha- de behemehal ve yüzde yüz nisbetin• 
linde ekmeğe patates karıştırılmasını de sona erdirilmesini ve bilhassa kış 
tavsiye etmiştir. gelmeden evvel teslimatın devlet an· 

·Ticaret vekaleti umumi müfettişlik.. barlarına yerleştırilmesi hususunun ta
l ere ve valiliklere gönderdiği bir ta- kip ve teminini istemiştir. 

-~>,.'><...~~~":-' .... -.,..__._,....,__~~~~\ 

Serbest piyasadan hububat satın almak 
isti ven lere ıİıani olunmıyacak _, 

Ankara, 1 O Telefonla) - Bazı vila
yetlerden istihsal mıntakalarına gönderi
len mütemetlerin serbest piyasadan hu
bubat satın almalarına mahalli idare 
amirlerince mü-,:ıade olunmadığı vaki 
müracaatlardan öğrenilmiştir. Valilik
lere bu münasebetle yapılan tebligatta 
halkın ihtiyacını temin etmek mevki
inde olan belediyelerin mevcut piyasa
lardan mubayaada bulunmalarına ma-

ni oluru11aması bildiı-ildi. 
Ticaret vekaleti başka bir tamimde 

istihsali, ihtiyacını kar~ılaınağa yeter 
oldtktan başka hatta fazlası da mevcut 
bulunan mahalkr belediyelerinin diğer 
istihsal mıntakalarından mubayaaya te
şebbüsünden tevekki etmelerini aksi 
takdirde istihsali ihtiyacına kifayet et
miyen yerleri fena duruma sokmuş ola
cakları da valiliklere bildirmiştir. 

Selçuk ta belediye teşkilatı 
Ankara, 10 (Telefonla) - Kuşadası 'kezi olan Selçukla yeniden belediye 

kazasına bağlı Alancılar nahiyesi mer- teşkiline karar verildi. 

Fazla fiyatla ayakkabı satmış 
·Ankara, 10 (Telefonla) - Fazla fi-ı nın on gün kapatılmasına ve suça mev

yatla kadın ayakkabısı satan Ali G.alip zu olan ~ya~:ıplarının müsaderesine 
Ankara milli korunma mahkemesınce karar verilmıştır. 
on lira ağır para cezasına ve dükkanı-

Mahkum olan Dikili kaymaka-
• 

nıının yenı suçu 
Ankara, 10 (Telefonla) - Sahtekar

lık suçundan iki sene 11 ay ağır hapse 
mahkWn edilmiş olan Dikili kaymaka
mı Kemal ayrı bir sahtek!rlık suçun
dan dolayı yeniden sorgu M.kimliğine 
verildi. 

Bu suç ta idadi şahadetnamesi taklit 
etmektir. Bu sahte şahadetname ile 
Edirne vilayetine müracaat eden suçlu 
kendisini nahiye müdürü tayin ettir
miştir. 

Istanbulda bir deiirmende yan
~ın çıktı, bir kısım unlar yandı 

Dün gündüz ve gece uçak teşkiUeri
miz düşman hatlarına ve meydanlarına 

ınası, 

4 - Kapiti.il~yonların kaldırılması, nBütün lıalpler zafer 
için yanyana harelıet 

etmelidir •• u 

Bu hal nedendir? Verem hastalığının 
hararet derecesini böyle arttırdığını her 
kes bildiği için, ilk hatıra gelen o has
talıktır. Acaba, zaten mevcut olan ve• 
rem hastalığı gebelik tesiriyle ilerleme• 
ye mi başladı? Halbuki, gebelik dördün 
cü ayını bitirince, o fazlaca hararet dü
şer, yine tabii haline girer. Demek lc.i bu 
nun verem hastalığiyle münasebeti yok
tur. Onunla münasebeti bulunsaydı, za
ten mevcut olan verem hastalığı gebelik 
tesiriyle ilerlemiye başlamış olsaydı, bu 
hastalık dört ay içinde daha ilerlemiş 
olur, hararetin yükselmesinden başka da 
ha türlü türlü marifetler gösterirdi. Hal
buki o dört ay içinde hararet otuz yedi 
buçukla otuz sekiz arasında devam etti
ği kadar, bir az kırıklıktan, belki, bir az 
da baş ağrısından başka hiç bir rahatsız
lık olmaz. Cebe bayanın iştihası bile bo
zulmaz. 

İstanbul, 10 (Yeni Asır) - Bu sabah 
saat beşte Beşiktaşta Sebat değirmenin
de bir yangın çıkmış ve değirmen kıs
men yandıktan sonra yangın söndürül
müştür. 

Değirmende bulunan 5000 çuval wı 
ile buğdaylann milhim bir kısmı kurta. 
rılınıştır. Bir kısım unların yandığı an
la§ılnuştır. 

hücumlarda bulunmuş ve birçok tam 
isabetler kaydına ve hasarlar yapmağa 
muvaffak olmuştur. En az on uçak dü
şürülmüş 10 uçak ta hasara uğratıl
mıştır. 

· Ağır bomba uçaklarımız dün Binga
ziyi müessir surette bombalaıruştır. 

Bütün bu hareketlerden 12 tayyare-
miz dönmemiştir. 

ALMANLARA GÖRE 

Berlin, 10 (A.A) - Şimal Afrikada 
Alman hava kuvvetlerı Elalemeyn cep
hesinin merkeıınde İngiliz molörlü 
birliklerine toocu mevzilerine ve ka
rargahlara 'taa;r~z etmistir. 

İskenderiyedeki liman ve tesisleriy
le doklar tesirli surette bombalanmış
tır. Himaye avcılarımız kayıpsız hava 
muharebelerinde 6 uçak düşürmüştür. 
Düşmanın büyük bir hava teşkil~ ile 

yaptığı bir taarruzda Alman ve Ital
yan avcılariyle uçak savarlarının müs
lerek bir hareketi neticesinde 48 bom-

ba ve avcı uçağı düşürülmüştür. 
Bu hareketlerde tek bir av uçağımız 

kaybolmuşsa da bunun pilotu paraşüt.
it> atlı~·arak kuı·tulmuştur. 

--~--ta-----

!stai~bulda 
- - - *·---

Belediye seçimi 
ıdhayet bu du .. 

5 - Harpten sonra İngiliz imtiyazla
rına nihayet verilmesi; 

Haı·pt.en sonr..ı kapitülfısyonlaı·ın kal
dırılacağına, Amerikalıların doğuda bir 
cephe açmış olduklanna ve Birmanya
da da bir takım tedbirler alınmakla 
olduğuna _göre bu ~artlar içinde kabul 
edilmiyecek birş(y yok gibidir. 

(Radyo gazetesi) 

·ı··......----~·-•ıilil -·-·-·-·-· 1 
i Kısa Haberler 

' ~..._......... _ F_ l _ P_lo ·~·4 

PORTEKİZDE 
Yuhansburg, J(! (A.A) - Portekiz 

müstemlekeler nazırı bir uçakla doğu 

Rodezyaya harel:et etmhıtir. 

iNGiLrEREDE 
Londra. 1 O (AA) - Geçen eylülde 

10661 5 olan işsizler miktarı bu ay 98 
bin 66 1 e inmiştir. 

ZAFER VERGİSİ 
Vaşington, 1 O (A.A) - Ayan mec

lisi haftada 12 dolardan fazla kazancı 
olanlardan yüzde beş zafer vergisi alın
ması hakkındaki kanunu tasdik etmiştir. 

Bu kanun hazineye senede üç milyar 
65 O milyon dolar g~tirecektir. 

ARJ 'l'İHDE 

Vaşington, 10 (A.A) - Hariciye 
müst.eşan Vels bugün dış ticaret kong
resinde reis Ruzveltin şu mesajını oku
muştur: 

•Hürriyet aşıkı insanlann muhtaç 
oldukları şeylere her şeye malik olma
ları 15.zımdır. ~u anda geniş bir müca
deleye girmek zorunda kalınış bulunu
yoruz. Hürriyete aşık olan birleşmiş 
millet1er zafer için yanyana hareket et
melidirler. Kendıne hakim millet adını 
veren ve başka milletlerin her şeyini 
benimsiyen bir u·k bu hareket.inde ve 
emelinde muvaffak olamamalıdU". Yal
nız zulüm kuvvetlerinin yıkılması ka
fi değildir. Yeni bir dünyanın kurulma
sı lazımdır ... 

ARJANTİN VE ŞİLİDE 

Nevyork, 10 {A.A) - Arjantin ve 
Şilinin, mihver ::.janlarının kendi kom
şularına karşı diışmanlık faaliyetlerine 
müsaade ettikleri hakkında Sumner 
Velsin sözleri bu iki hUkümetin hoşu-
ra gitmemiştir. . 

Şili hükümetinin protesto fikrinde 
olduğu bildirildiği gibi Arjantin hükü
metinin de Vaşıngton elçisini V elsin 
bazı sözlerinin .rr.anası hakkında malU
mat toplaınağa memur ettiği bildiril
mektedir. ----·----YUNAN TAYYARELERi 

---*·---
İst. nbuL 10 (Yeni Asır) - 1stanbul 

belediye seçimi dün akşam saat 20 de 
nihayet bulmuş ve parti namzetleri ek
seriyetle seçilmişlerdir. 

Stokholm 1 O (AA) - Unayted 
Pres Boynes Ayresten bildiriyor: Ar
jantin hükümeti Amerıikan hariciye na
zır muavini B. Sumner Velsin nutkunda 
Arjantine ait olan kısmı Vaşington hü
kümet · nezdinde protesto etmiştir. 

FRA.NSADA 
Çöl ha valarıııda va-

zife aldılar 
~~---.a.---~-~~ -*-Kahire, 10 (A.A) - Mısır gazeteleri 

Çumrada buiday alıcılarının ka .. 
salarında küçük paraya ver yok 

Gebelikle bu hararetin böyle bir az 
yükselme!~İ yine bir hormon işidir. Ka
dınlığın iki türlü hormonu bulunduğunu 
bilirsiniz. Biri lütein, çocuğun yatağını 
hazırlar, onu büyütür. Bu hormon, ha
sıl olduktan sonra vücudün içinde kalın
ca harareti biraz yükseltir. Onun ıçın, 
bayanlardan bir çoğunda o muayyen 
günlerden önce hararet yine yarım de
rece, bir derece yükselir. Muayyen gi.in
ler başlayınca, lütein hormonu çıktığı 
için, hararet düzelir. Gebelikte harare
tin yükselmesi de yine ayni sebeptendir. 
O hormon çıkamaz da ondan ... Dört ay 
sonra o hormon arttk çoğalmaz, ateş de 
düşer .. 

Kadınlığın öteki hormonu, follikiilin, 
aksine, harareti düşürür. Cebe bayanla
rın bazılarında bu hormon fazlalaşır. O 
vakit, hararet yükselmiıı olsa bile düşer, 
tabii halinden biraz daha aşağı dereceye 
kadar iner. 

Gebelikte hararet derecesinin biraz 
yiikselmesi hormon işi olmakla beraber, 
zaten mevcut verem hastalığının gebelik 
tesiriyle ilerlemesinden olması da müm-

Konya, 10 (Babalık) - Önemli buğ
day istihsal bölgelerimizden olan Çum
ra, buğday alıcılariyle dolup taşmakta
dır. Alıcıların kasaları küçük kağıt para 
alamıyacak derecede para ve senetle 
yüklüdür. Alıcılar, geldikleri yerler için 
her gün binlerce liralık çeşitli hububat 
almaktadırlar. Bozkırın nohut ve fasul-

yesi de daha yakın bir yer olan Çumra. 
da hazır ve büyük müşteriler bulma~ 
tadır. 

Alıcılar, buna rağm.en, köylünün, 
mahsulünü satmakta ve getirmekte 
nazlandığıru söylemektedirler. Kazada. 
ki iki, üç otel muhtelif şehirlerden ge
len alıcılarla doludur. 

Gazetecilerimiz Detroitte karşılandılar 

Ottavada büyük bir ha
va gösterisi yapıldı 

Detroit, ıo (A.A) - Türk gazeteci- deniz uçakları Türk gazetecilerini 
leri Kanada hükümetinin misafiri ola- Montrealde karşJamış ve Ottavaya ka-
1 ak Kanadada hirkaç gün geçirdikten Öar refakat etmiştir. 
sonra buraya gelmişlerdir. Nevyork basıru Türk gazetecilerinin 

Ottavada Türk gazetecileri şerefine birleşik devletlere yaptığı ziyaret hak
lıüyük bir gösteri tertip edilmiş ve bu kında bir çok resimleri ve Türk gaze-

.. t · 100 k · t' ak eylemic:tir. tecilerinin mülakatlarını neşretmekte-gos erıye uça ış ır ., . 
Gazeteciler Kanadaya uçakla gitmiş- dırler. . . . 

1 di Türk gazetccılerı Detroıtte denıı. tez-
er r. A 1 f b · · k 1 · kl d · 

I. ·ı· · h . kuvve+ !erine mensup gah arını, a 11 a aı ı gezece er ır. 
ngı ız a\a , ~,·<:.::.,,<..~~ 
~~ 

Münakalat vekili Galatasaray takıını ___ * ____ _ 
Ankaraya gitti 

---·*·---
Salihlide iizüm!ü 
ehmelı çılıarıldı .. 
M:ın.~a, 10 ( .. \.A) - Salihli beledi

yesi iizi.inılil ekmek imaline baı;;lamış

lıı-. Üı.umfü ekmeklerin fi,; alı diğer ek
ll'E'klcrof'n ucuzduı. 

Londra, 1 O (AA) - Alman kon
troliinde bulunan Paris radyosu dün ak
.. amki neşriyatında Lejyon Döner nişa
nını ta .. ıyanlar 1 S ilk te rine kadar ma
reşal Petene sedakat yemini verme >-e 
davet edildiklerini bildirmistir. 

A 
Vcrsay, 10 (A.A) - Bolsevik ale.Jlı

t;ırı lejyonuna nıensup yeni bir bil ik 
clün doğu ccph:;sine h~nckct etınL5tir. 

Yunan hava kuvvetlerinin çöl havala
rında görülıncsini memnunlukla karşı
lamaktadırlar. Arnavutluk muharebele
rinde kahramanlık ve yararlıklariyle te
mayüz eden Yunan tayyarelerinin faa
liyete geçtikleri haberini Yunan milleti 
kurtuluşun ilk mi.ijdc~i sayacaktıı-, 

kündür. Fakat. o zaman gebe bayanın 
hali çok değişir. Ates yiikseldikten baş
ka, bayan çok zayıflar, hiç yemek yiye
mez olur, pek yorgun düşer.. Röntgen 
ı-:ıklarınrla çekilen film meseleyi, tabii 
hallettirir. 

Gebelikte atesin 'hiTBz yükselme<ıi, 
b::ıskaca bir rahatsızlık olrn. dıkra, me
rak edilecek bir hal değildir. 

Diin İstanbul liman ~ai· 
resinde tetlıilderde 

'bulundu •• · 
İstanbul, 10 (Yeni Asır) Şehri-

mizde bulunan münakalat vG.kili bugi.in 
liman reisliğinde meşgul olmuştur. Ve
kil kömür havzasından yapılmakta ' ~ 1 

nakliyat etrafında izahat almıştır. 

. Ankara, 1 O (AA) - İstanbul :. An
kara haltının uğradığı arıza yüzünde·ı 
geçenlere kadar Ankara seyahatine in 
kan bulamıyan Calatasary takımı ya ı 
iki maç yapmak üzere Ankaraya g~, -
cektir. Müsabakalar salı ve çarşam ~ 
ı,:ünleri oynanacaktır. 


