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lngilizlere göre Rusya harpleri 

"Ladoga,, 
da bir zafer 
kazanıldı 

talı g a a Rusla •• 

ta kem ir mevz · aldılar 

Stalingradm bir sokağında Jıarp cclilirJrnn 

Be e~ive • • 
seçın:..ı devam • 

ıyor e 
--------

Bllh~ssa boa-on 
faaliyet artaeıık 

-------

---*·---
Almanya son gay· 
rt\tlerini sarfediyor 

-*-
-·-7 ltu tiiıneni ç~vril-

di ve iınha edildi 
-*_ Rus ordusu yıkılamaz, 

!mir çolı esir ue malzeme Stalingradda Almanla· 
a!ındı • Stalingrad için· rın hayati yollarına 
de istenilen hedeflere tesirli taarruzlar 

varıldı- yapılıyor •• 
Berliıı, 3 (A.A) - Alınan tebliği: Moskova, 3 (A.A) - Royter ajaı.:..-
Kafknsya bölgesinde düşmanın dağ- nın husust muhabiri bildiriyor: Alman

lardaki mevziler:ne karşı taarruz1arı- lor dUn Sta~ingı·adda bir mikdar geri-
mız devam ediyor. !emişlerdir. Işçi mahallesinde Almanla-
STALİNGRADDA nn yaptıkları çıkıntı düzeltilmiştir. 
Stalingradın şimal 1.'1smında Don Almanlar büyük evlerden, bilhassa 

için tesbit edilen bütün hedeflere her hfildm durumda 4 katlı evden atılmış-
tarafta varılmıştır. lardır. Düşman 200 ölü vermiştir. 

Şehrin şimalinde ve cenubunda düş- ŞEHRİN ŞİMAL BATISINDA 
mnnın şiddetli şaşırtma taarruzları çe- Stalingradın şimal batısında Don 

.Qün amele grupları elle rinde IJayralılar olduğu 
halde sandılı IHqlarına gidip reylerini ııuııandı 

tin muharebelerden sonra aklın kalmış- steplerinde iki tarafın yüzlerce tankı 
tır. 41 Rus tankı tahrip edilmiştir. arasında şiddetli bir savaş oluyor. Rus-

Kafkasya diığlan geçi derinde ukeri "4klit1Gt 

Fiyatlar 
Niçin 
yükseliyor? 

---··---
................ necllP? 

CELAL AKYÜREK 

Fiyat, her zamanda iki eşya arasın
daki mübadele vasıtasıdır. Bununla be
raber eşyaların biri maliyet, öteki de 
iM~ fiyatı •diyle iki türlü fiyatları 
varsa da, ıerek maliyette, gerekse sa
tışta olsun fiyat unsurunu bugün para 
maddesiyle tarif etmekteyiz. Binaena
leyh, şu kadar kuruşa mal olan bir kilo 
fasulyeyi, ancak ili kadar kuruşa sa
tarsak ziyan etmediğimizi anlıyabiliriz. 
Normal zamaDlarda, bir kilo fasulyeyi 
on beş kuruşa mal eden bir çiftçi, bu
ım pazara getirip satmak istediği za
man, başka bir çiftçinin on kuruşa mal 
ettiği fasulyesinin pazarda takarrür 
•den fiyatiyle karşılaşırsa acaba ne ya
par? .. Bu sorgunun iki basit cevabı 
vardır: Ya, tahammülii \.'arsa fiyatların 
yükselmesini bekler. yahut ta aradaki 
11iyanı kabul ederek malını satar, para
ya tah,·il eder. 

iııte, bu promlcındeki (Tahammül) 
noktası fiyat yükseJiş \'e alc;a1ı~larında 
mühim rolü olan (l\lakanizma) dır. Bu 
maknni:z.mayı elinde tutabilen. zaman 
unsurunu ynrdımınn çağırmış demektir. 

Filhakika, ticarette zaman unsuru fi
yııt teşckl..'iillerinc bilvasıta yardım 
eden miihim bir amildir. 

Bu miitalaalardnn sonra ~u neticeye 
varabiliriz: 

1) Fiyat, iki e~ a arasındaki müba-
dele vasıtasıdır. • 

2) Maliyet ve satı fiyatları para 
n1nddesiyle ölçülür. 

3) Arz ve taleptt>, zaman unsuru bil
va ıta bir amildir. 

4) Tahammül, fiyat Makanizmasının 
miihim noktalarından biridir .. 

Simdi, bngiinkii fiyat yükselişlerini 

(Sonu Sahife 2. Slitun 6 da) 

BiR KAVGA DAHA! ---·---
Peru askert 

Ekvatora gir~ 
--·---

Ekvatorun bir köyü 
ve bir limanı işgal 
edlldL 

Boynes Ayres, 3 tA.A) - Kuito
dan bildirildiğine göre Peru süva
ri miifrezcleri Peru ile Ekvatorun 
uzun zamandır üzerinde anlasaına
dıkları Cnrncobon köyünü işg~l el- -
mişlerdir. Diğer taraftan Peru top- J 
cekeri Hualtago limanına girmiş ,.e i 
oradaki Ekvc:,tor gemilerini geriye i 
l'ekilmek zorunda bırakmıştır. i 
Ekvator hiıkümeti hadiseyi Peru 1 

hükümeti nezdinde protesto etmiı;- t 
tir.. i ._. .... .-c.._...,. 

1 

Belediye seç.imi faaliyeti dün öğleden 
sonra şehrimizin hemen bütün intihap 
mıntakalarında c.:ok canlı bir şekil al
mıştır. 

Alman hava kuvvet1eri, düşmanın lar bir kesimde müstahkem bk nokta
geri münakalelerini, Hazer denizine gi- yı zaptetmişler, civar kesimlerde de 
den demiryolunu ve aşağı Volga çev- esirler ve harp malzemesi almışlardır. 

Sovyetlere ~öre cephelerde dururn 

Öğleden sonra bütün fabrikalar ve iş 
yerleri tatil yaptıkları için Tepecik, 
Kahramanlar, Eşrefpaşa, İkiçeşmclik 
ve Basmahane mıntakalarında işçiler 
ellerinde bayraklar olduğu halde kala
balık gruplar ha!inde reylerin verile
ceği intihap ınıntakalarına gitmişler

dir. Bu sırada davullar çalınmış ve 
adeta bir hayranı şenliği seçim mınta
kalannda hlkim olmuştur. 

resini bombalam:ştır. Başka bir kesimde dUşmanın 17 hücu-
(Sonu Sahife 4, Sütun 1 de) (Sonu Sahife 2, Sütun 5 te) 

Hububat ve un ihtiyacı 

Kazalara ödtln~ 
un gönderildi 

"Staling ra d,, 
harpleri çetin ... 

* İşçiler tam bir intizam içinde ve sı
ra ile içeriye girerek birer birer reyle
rini kulJanmışlar ve inkılap partimizin 
r.amz.etlerine seve se\'e rey \'ermişler
dir. 

Güzelyalı mıntc.ıkasında intihap foa
tyeti durgundur ve rey verenler az
dır. Dün öğleden sonra Karşıyakada da 
reylerini kullananlar pek fazla olmuş
tur. 

ı:.art usulü lıal'lıan yerlerde elımelı fiyatları J2, 
3S Jıuruş arasında •• 

cuınu piiskih·tülüyor -·Kaffıasta lllrlıa~ defa 
elden ele geçen lllr ıeJdr 
için sauıqlar oluyor .. 
Moskova, 3 (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: 2 Birinciteşrin gecesi kıtala
nn.ız Stalingrad ve Moı.dok çevrelerin
de dlişmanla muharebe etmişlerdir. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 4 tel 

Bu ayın ilk gününden beri İzmir kesmiştir. Yani yalnız İzmir merkezine 
merkezi hariç olmak üzere İzmir vilii- ekınek için un verilmekte, kazalar ih
yetinin bütün kaza ve nahiyelerinde tiyacı iç_in un ve buğday verilmemekte
toprak mahsulleri ofisi tanzim satişını dir. 

Avustralya etrafın.da harp 

Japonlaı· hezi· 
mete ngratıldı 

------·---------
Müttefilıler Yeni Ginede tam zafer lıazandılıla· 
rını söyllyorıar. İlıi .Jcıp on Jıruuazörüne hücum 
edildi, birine ue 3 taııt gemisine isabetler vardır 
Mclburn, 3 (A.A) - Yeni Ginede 

Avustralya kuv\·etleri Ü\'Cn Stanley 
dağlarının merkezine doğru ilerliyor
lar. 

Moro ve Mcnuronun zaptından son
ra dağların merkez zirvesine en yakın 
olan Kadije yaklaşılmıştır. 

TAM ZAFER 
Sidney, 3 (A.A) - Moroda Japon 

hezimetinin manası şimdi anlaşılmakta
dır. Buradaki düşmnn kuv\;etleri - ka
t'abilenler mi.isterna olmak üzere - ta
~amen imha edilmiştir. Oven Stanley 
dağlarında elde edilen bu tam zaferle 
Japon kıskacının bir kolu kırılmıştır. 

Japonlar Port Moresbiyi bu kıskaç 
içinde ele geçirmek istiyorlardı .. Fakat 
kolun birisinin kırılması üzerine Japon 
sağ kolu geriye ~·ekilmek zorunda kal-

mıştır. 

GAFİL AVLAMA 
Çekilmekte olan Japon kuvvetleri üç 

günden beri ardsız hava taarruzlarına 
tabi tutulmnktadır. 
Avustralyalılar 100 milimetrelik top

larla Japonları gafil avlamak suretiyle 
bu neticeyi elde etmişlerdir. 

Melburn, 3 (A.A) - Cenup pasifik 
müttefik kuvvetler karargfıhının tebli
ği: 

Uçan kaleler Rapol, Salamansa ve 
Salomon adalarında harekethlerdp bu-
1 unarak iki Japon kruvazörüne hücum 
etmişlerdir. Bun1ardan birisinin tam 
isabet aldığı tahmin ediliyor. Biri 15 
bin ve diğeri yedi bin tonluk olmak 
üzere üç nakliye gemisi de isabetler al
ınışlardır. 

Bir Japon muhtibi batarken( bu Tesinı, muhribi torpilleyen 
Amerikan tahtelbahiri tanıfından alınmıştw) 

Buna mukabil İzmirin bütün kazala
rında serbest hububat ve zahire satışı 
başlamıştır. Pazarlarda serbest olarak 
un, buğday ve saire satılmaktadır. Za
hiresi olmıyan kazalar, müstahsil ka
zalardan, nahlye ve köylerden ihtiyaç
larını temine çalışmaktadırlar. 

(Sonu Sahife Z, Sütun i te) 

Diğer cephelerde önemli bir değişik
lik yoktur. 

STALtNGRADDA 
Moskova, 3 (A.A) - Sovyet teblitl

ne ektir: Stalingrad çevresinde çetin 
( Sahife 4., Sütun 1 de ) 

Almanların müttefikleri levazımsı.z bırakmak için kullatu:lıkları 
en müessir ailah: Bi?' denizaltılan Atlantikte 

Almanların • 
yenı hedefi 

llft ttellklerln 
yollarını kesmek 

---··---
Miittefi klerin levazı· 

mını tahrip etmek -·Denlzlerdefıl pazlyet 
ue lstlllsaJln fazlalığı 
lngUlzlere feralddı 

uerlyor .. 

••••••••••• 
Londra Hint ışıne 
Amerikanın karış· 
masını istemiyor mu? 

Londra, 3 • (A.A) - Nevyork Herald 
Londra radyosundan: Gazeteler bu- gazetesine göre İngiltere - Hindistan 

günkü baş yaı.ılarında levazım mesel~ arasındaki ihtilafta Amerikanın aracı
siy)e meşguldürler. Taymis diyor ki: )ık yapmasını tekili eden bazı Ameri
Hitlerin nutkundan anlaşıldığına göre, kalıların bu hareketi İngilizlerce ..iyi 
harbin önilmüzdek~ sa!_ıfası~da .Alman- karşılanmamıştır. 
ların esas hedeflen muttefık1erın leva- İngilizlere göre İngiltere - Hindistan 
zım yillarının kesilmesi, levaı.ımm tah- • . • ~~- ~·~g~
ribi ~e gereken yerlere dağıtılmasının ~ ~....-. 
men'ı olacaktır. Almanlar bu hu.susta .... _...,.o;&ill ______ .._...,!!!.,. ____ ~-ıccc ... ___ ......, ... ~..._ 

(Sona 8üife t, Sitaa Z tle) 

ALMAN • RUS HARBi ___ * __ _ 

Voronejde 
şiddetli bir 
savaş var -·-Jııı tGl'af ta a(lır IHl.nna· 

ğa çaJ11ıyor, RaslGP .,,,. 
tepede siperler ue 
sığınalılar aJddal' .. 

Moskova, 3 (A.A) - Royter Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Voronej cephesinde her iki taraf ağır 
basmağa çalı§ıyor. 48 saatten beri Voro
nejin cenubunda ve şehir çevresinde sa· 
vaşlar devam ediyor. Almanlar200 kişi 

(Sonu Sahife 4. Sütun:! de) 

FRANSADA BİR HADiSE ___ * __ _ 

B. "Heryo,, 
tevkif edildi -·rayndse qöre llu llcidlse 
Fransızları llir lıere 

daha lntlhalaa 
seulıedecefı .. 

Londra, 3 (A.A) - Yakın zamana ka
dar Fransız rnebusan reisi olan B. 
Heryo Vişi hükümetinin emriyle tevkif 
edilerek Barlöbendeki toplanma kampı
na gönderilmiştir. 

Barlöben, Liyon şehrinin 140 kilo
(<: ... ,l'ı s.."ıı:rc 2. Siitun 5 (el . 

B. HERYO 



SAHIFE2 

AN 
--- ' ... 

Burası b"r kartai ttvas \ u 
~------------------ --

ihtilal çı1ıtığı zaman ııaıenin tunç lıa ıları 
pandı mı, içeri_ye lı imse giremezdi ... 

kc:-

Ve adaşları olan çiçeklerdeki güzel
lıkten bunların üzerinde hiç bir ~ser 
gorünmüyordu.. Muşmula gibi buruş
mu~. derileri yeryer gevşemiş, gayet 
çirkin yüzler .. Pallam1c: davul derilerini 
andıran bu sapsarı, porsuk yüzle'l'de tek 
tiik bir kaç ktldan başka, erkek) k ala
meti olan bıyık ve sakaldan, fısHi bir nı
Şöne bulunmuyordu ... 

Reyhanla Numanın, bu adları taşıyan 
çiç klerle hiç bir benzerliği, k::tiycn bir 
münasebeti olamazdı .. Ve sad~ Handa
nın defi!, öteki n:-kadaşlarının yiizlerin
dc de en ufak bir tebessüm parıltısının 
bile belirdiği vaki degtldi .. İçlerinde 1r
f an da dahil oldueu halde bunların dör
du de kara cahil idıler .. 

lct.e Yavuz Ali paş nın üçü siyah ve 
dordü beyaz ırka mensup olan bu yedi 
celladı (~) yırtıcı bir canavardan daha 
k rkunç bir hüviyet ~ıyorlardı ... 

Yavuz Ali paşa yedi celladın hepsini 
adeta hissiz bir mnkine gibi kullanıyor. 
Verdiği sık sık emirlerle kendisine ka
fa tutan adamların başlarını hep bun
lara kestiriyor .. Bu kanlı icraatla birlik
te cclUltların vahşi, esrarengiz hüviyet
leri de herkesin gönlüne merak ile ka
r~ık derin bir korku saldığı için artık 
kimsede gık demeğP bile mecal kalmı
yor ... 

Yeniçerı ~rin yukard n yuvarladık
ları kaya p:nc arı li ra tırmanan he
rif ~tın kaf ın-a değc-r değmez. Bunlar 
soluğu, korkunç hır uçurumdan farkı 
c.lmı} an o derin çukurun içinde alırlar
dı. Hem de n sı~ brr vwz.iyette? .. 

Kafa (asları pzı lamı.., kemikleri kırıl
m1ş ve hcpsının vucudu hurdah:ıŞ o~muş 
bir halde sini kayalara s~planıp kalır
lardı .... 

Eu hisar ha ·ikaien kartal yuv<>-;ını 
andırıyordu ... Dışardan bunun içine gi
rebilmek için kprtal kanadı kadar kuv
vetli bir uçuş vasıtasına ihtiyaç vardı. 

Vali bülün harekatı sarayın d.,mm
d ki o iki kuleden birine çıkarak ora
dan tarassut ederdi. lştc minare uzun
luğunda olan bu kulelerin yapılmacoın
daki sebep buydu: 
Sarayı ve hiS<ırı kur..,nlnr 51rf gözelt· 

leme i.ı ine yarasın diye bu kuleleri yap
tırmış bulunuyorlardı ... 

Bu kadar korkunç bir çerçeven·n oı·· 
tasında yükselen saray ise, bunun aksi
ne olarak zarif, süslü, göz alıcı bir güzel
likte görüniiyor.ıu. Frenklerin nrahe"k 
dedikleri, Arap tipinde nıimar1nin biitün 
inceliklerini tasıyordu ... 
Sarnyın yiizii en ince, en süslü oyma

larla bezenm"sti. Ycşi1 omakiden mırir. 
direklere istinat eden kemerler .. Bih·ük 
kapının önünü gölgelendiren üstii kub
beli güzel. Bir revak .. Bütün bunlar bi
nanın göriıniısünd!."ki güzellıği b"r kat 
daha arttırıyorlardı. Bunlara bakm:-<ın 

•• r oı~ e-
mek tenkil et

ı ıek için 
---·---

Son ilıi ayda belediye· 
n8n neler yaptığı 

soru U)1or •• 
Tıcaret Vl."i<:aletinden gelen b1r yazıda 

!iyat konfröliınün ifasiyle belediyelerin 
tavzif edilmesinden heri geçen iki aylık 
devre çinde belediyelerce neler yapıldı
ğı farulınu for. Vekit.t-f bu husustaki 
yaz s nda diyor ki: 

1 - Fh•atları ııılirnkahe etmek. ihti
karı f:nle~ck veya tenkil c-lmek üzere 
l,elcdiycl"r nasıl ç:ılısmaktadır'? 

2 - Belediyenizin hu hususla daha 
neler yııp nası dfüünülmektedir? 

Beledi)' e ticaret veknlctine gönderil
mek üzere bu hususta bir rapoı· hazırla
maktad·r tki ay icinde s;ıtıc:a mal arzet· 
'11eycn ve mallarına etiket koymayan 
511 e na! milli korunm kanununa ~öre 
t l-io cdilmis. 20 fırıncı kartsız \'e yük
.. ek fiyatla rl<mek sattı~ından milli ko
:-unma mahk me ine verilmi tir. Un
ian börek ve pasta imal eden 13 kişi 
t ez.iye edılmiı:ı. evinde ı:ıeker saklıyan 
'ıir e .. nof v viiksek fvRtla hububat "3· 

• n bir mü ~sese ııdliy ye verilmişlt'r
dir. 

----

su 

-----
. a-

a ye
s rlar 

Ali paşa mütemadiyen çalıyor .. Çırpı
yor.. Memleketin en güzel kadınları 
onun ahaliden zorla alarak hazinesine 
yığdığı çil çil altınların rengi gibi sap
sarı saçlı yüzlerce güzel cariyeden mü
rekkep bir orduyu sarayında bulundu

koyulan bir göz ~asırıyor, her ı:ı0yi gi.izc' • . * 
ruyordu .• 

b~luyordu. \:aın.ız bir şey var ki iste bu 
1 
MaaşEa,.ının artırıldığı 

hıç te ho~ gıtm:t~;du; t-' H t - h'2men Ci!~heri bii4lilde· Her gece vur patlasın, ~l oynasın 
!tlemleri tertip edı)'ur .. Koskoca O man
h İmparatorluğunun idare merkezi olan 
İstanbul Ali paşanın mezalimini hic ka
le alınıyor, bUAki.s yedi cellat kullanma
sı ve bulunduğu vilayetlerde ortalığı 
kan deryası haline getirmesi Ali paşa
nın şöhretini lstanbula kadar yayı
)"Or ••• 

Kubbe altı ona devrin en muktedir, 
en becerikli valisi nazariyle bakıyor, 
Ali paşanın l'bhreti bütün dillerde des
tan oluyor .•. 

Yavuz Ali p Şa topladığı altınlardan 
bir kısmını tsU:ınbulda icap eden yerlere 
göndermek İ!ıİnİ de ihmal ctmiyerek açı
lan ağızlara b"rer parmak bal çalıveri
yor ... 

Bu sayededır ki İstanbul Ali paşay1, 
biribiri arkar;ına en mühim, en zengin 
vilayetlere gönderiyor •.. 

Küpünil iyice dolduran Ali paşa en son 
olarak Mısıra gönderilmi ti. Şimdi zen
gin, geniş Mısır toprakları üzerinde ade
ta bir hükümdar gibi hükmünü yürütü
yordu. Ve Knhirc hisarında, valilere 
mahsus sarayda oturuyordu ... 

-2-
ÇENGI BEl\TLl YOSMA 

Kahirede, hisarın üstünde yüks<>len 
vali sarayı tıpkı kartal yuvası gibi bir 
gösterişe motik bulunuyordu. 
Binanın çatısına. ba§tan bnşa kurşun 

lavhalar kaplanmıştı. Çatının yuka
rısında duran iki kule gökyüziy)e dudak 
dudağn ge1mi~ bir halde görünüyorlar
dı ... 

Türkler Mısırı aldıktan sonra, Knhi
redeki yabancı ahalinin kendilerine 
adamakılh 1sındığındnn emin olamadık
ları için vali sarayının etrafını çerçeve
leyen hisar duvarlarını gayet kalın ve 
çok sağlam olarak yapma~a lüzum ~ör
müşlerdi. 

Kale yilksek bir tepenin üzerinde vü
cuda getirilmi ti ve bunun ortasında da 
vali sarayı bulunuyordu ... 

Kahircdc ihtilal çıktığı ve ortalığın 
birden bire karı tığı zamanlarda Yeni
çeriler derhal kaledeki tunç kapıları 
örterlerdi. Bu kapılar o kadar kalın ve 
sağlam idi!er ki onlara en büyük topla
rın gülleleri bile tesir etmezdi... 

Şehrin içinde kıyamet kopar, kan 
gövd vi götürür, !akat isyanın tesiri bu 
çelikten daha sağlam kapı kanatlarının 
aralıklarından nilfuz ederek hisarın içi
ne sokulmağa bir tUrlü fırsat bulamazdı. 
Vali hisarın muhafızı olan Yeniçerileri 
yan na toplar, ölUmti gözüne alarak ka
le duvarlarına tırmanma ';3 kalkısan asi
lere bunlarla karşı koyardı... Hisarın 
dort \ n• coivr· kayalnrdan mütecoe:..kil 

·s · ' r c '·ir.,..·c:r 

& -

(li-) Bıı cellatlar hakkında hadikatül 1

1 t"iizera adlı eserde nıalumat vardır. 
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191 Mahmut H. En;s 
190 Fahri Ata o. 
153 H. Alanyhlı 
144 P. P. Daııielsen 
ı::ıı Öztürk ş:r. 
127 Hasan Serter 
100 Kerim P.aşaran 
97 M. İzmiroğlu 
59 Abdullnh Fesd 
63 Elyezer fü>cliti 
GG İhsan Özturnn 
51 Alber Rı.&so 
60 Hüsnü Baki o. 
48 j. Kohcn 
47 M. Beşik~: o. 
98 Tnlat Taner 
46 A. Recep Paykuç 
39 Ümit Fahri 
3:t S. Si.ile •manovıç 
31 Hilmi s~Mli 
::ıo Tahir Erdem 
:;o M. H. füıılı 
47 Şükrü Akalın 
28 A. Mayda 
50 İbrahim Şinasi 
23 Kenan Değerli 
23 C. Rnmiz Gözıü 
20 Rifat Baran 
15 M. Kuşakçı o. 
19 N. Üzümcü 
21 Şükı ü Cnn 
11 Ş. Bencu~ a 
10 Mehmet Doğru 

7 Şevki Muslu 
3827 Yekun 

58991 Eski yekun 
62818 Umumi >·ekun 
No. 7 
No. 
No. 
No. 

l 

1 

10 

'İR 

228 İncir T. A $. 
120 Şükrü l'ğur 

GO H. Levi 
43 M. İzmiroğlu 
38 Şükrü Akalın 
24 B. S. Alazraki 

9 Albnyrak 
2 azım Aktimur 

5?4 Yekun 
Eski yel t1n 

8713 Umumi yekün 
Z Hl ı: 

l::l9 çuval Susnm 

40 25 
38 
39 
37 50 
40 
41 
39 
::ıs 

38 
:rn 
41 
38 
42 
41 5(1 

40 
40 50 
44 
39 50 
41 50 
40 
42 50 
41 25 

47 50 
40 50 
45 
39 
41 50 
43 50 
41 50 
43 50 
46 
40 31) 
41 
48 
44 
42 
47 50 
42 50 
44 
40 50 
4-t 50 
46 50 
45 5 
43 50 

38 3" 
39 39 
51 50 5-! 
45 75 46 
38 4fi 
43 43 

40 50 40 50 
36 37 
39 50 40 
45 46 
48 25 48 25 
42 50 42 50 
41 41 50 
54 55 
52 52 
39 40 50 

... -
' :.s 

41 50 
47 

58 82 
62 50 62 50 
68 G8 
57 50 57 50 
64 69 
64 64 
50 62 
67 50 67 50 

75 

R GAZI OSUNDA 
Her ak§am Caz kralı Mak Allan orkestrası her türlü niıan ve düğün 

kabul eder.. TELEFON : 44-H )10DÜRIYET 

DE z GA·Zİ SUNDA 
Bugiindcn iUbnren Matına2el KATAR i ı' idnresinde 

· POGA~1 ORKESTRASI.. TELEFON 4007 

rfne b!I irileceh •• 
l\IC'murken talim ınaksadiyle silah al

tına nlınmış olan yedek subaylardan ba
zılonnın silah altında bulundukları sı
rada maa lnrının yiıkseltildiği halde 
mensup oldukları askeri birliklere bu 
maas farkının bildirilmediği anlaşılmış
tır. Terhisi müteakip bu alacaklann tah
sil edilmcsind" zorluklarla knrşılaşıldığın 
dan dahıliye vekili ti, bu ~ibi hallerde 
memur subayların bulunduklan askeri 
birliklere tez elden mnlümnt verilmesi 
lüzumunu vilayete bildirmiştir. 

Vılfıyet makamı keyfiyeti bütiin dai
ı·elere tamim etmiştir. -----·----Karsı \'aka Ha)kevin-.. . 

Öt• ça { aş1nalar 
----·---

,.... ;va piyango.su çeilildi. 
Karşıyaka Hnlke\'İ Cümhuriyet bay

ramında 7 ilk okul ile Karşıyakaya ci
var köylerdeki fakir 2511 talebeye elbi
c ve ayakkabı vermek suretiyle yardım 
d ccktir. 

P!yango ve müzik dersleri haftada 
iıç gün devam edecektir. 
Aynı ev Sosyal ym dım komite.sinin eş

ya piyango.u ko:ni er olarak bulumın 
vilayet mektupçusu B. Refik Kuzucunun 
huzuriyle çekilmiş ve aşağıdaki bilet nu
maralarına ikramiye isabet etmiştir: 

115, 1261, 133. 1283, 154, 1326. 157, 
1389, 162, 1441, 168, 1458, 173, 1478, 186, 
1565. 192, 1579, 224, 1652, 288, 1699, 309, 
1708,312, 1736, 331. 1746, 382, 1826, 485, 
1927, 489, 1931 491, 2087, 630, 2100, 661, 
2115, 790, 2128, 810, 2149, 855, 2239 883, 
2257. 885, 2277, 935, 2279, 945, 2384, 976, 
2476, 1054. 2488, 1087, 1116. 

• 
"'(!; • ~-<i•Y t:ı .. 

Vali B. S bri Öney dün de kömür 
işiyle- meşgul olmu17, tzmire gönderile
cek olan maden ve kok kömürleri için 
iktisat vekfiletiyle telefonla temasta bu
lunmuc;tur. Şehrimize gerek maden ve 
gerek kok kömürü gönderilmek üzere
dir. Holkın bir kısmının köıniir ihtiya
cı da Linyit verilmek suretiyle temin 
edilecektir. -- - ---

ZABITADA 

Umutı~i ePJde 
J!i,. .,, tfln •• 
Kemerde Sürmeli sokağında müessü 

bir hudise olmuştur: 
28 sayılı umumi evde çalışan Hafize

nin odasına girip kendisiyle konuşmak
ta olan Hüsnü Tozdumanı çekemeyen 
Hafizenin yakın ark. daşlarındruı Rasim 
oğlu Sultan, bu evin penceresinden oda
ya tabanca ile ateş etmiştir. Çıkan kur
şun Hüsnüyü .sol bacağındnn yaralamış
tır. Hüsnü memleket hastahanesine kal
dırılmış, Sultan tutulmuştur. 

P A İS'l'İYEN 
A, ÇiYi V U 
İnönü caddesinde 491 sayılı dilkkGnda 

aşçı Mehmet dükkanına mü teri sıfaUy
le gidip yemek yiyen Hiza Yapılcana 
yediği yemeğin parasını tamamen ver
mesini söylemi~, Riza bundan muğber 
olarak bıçakla Mchmedi ağır surette ya
ralamıştır. Yaralı hastahanede ted:ıvi 
altına alınmıştır. 

netice 

Evlenenler ve doğu 
artıyor lar 
~-----------

Son üc sene icinde izmirde doğumların artış 
· nisbeii yüzde uJ2n yi buldu. •• 

Eylül 942 ayı içinde İzmir ve Kar.şı-ı da umumiyet itibariyle bu sene evle-
yaka edennıe dairelerine evlenmek nenlerin sayısı artmıştır · 
üzere 175 çift rni.iracaatta bulunmuş. Yapılan tetkiklere nazaran merkez-
14.J t;iftin nikfıhldrı kıyılmıştır. Müraca- de son üç yıl içinde evlenenl~r~ c.n 
at edenlerden altı çifl bilahare evlen-ı büyük kısmını sanatkarlar, kuçuk 1§ 

mekten feragat cimi~. bir çiftin e~l~~- sahipler~, vilS.yet k~ylerinde de köylü
ır•e isteği de kanuna uygunsuz gorul-ı ler leşkıl etmektedır. 
c.üği.indcn reddedilmiştır .. 941 yılı ey-1 Yine. tetkiklere nazaran son üç sen~ 
lıilünde evlenenler 145 cift idi. Bu !'e-1 içinde Izmirde doğum nisbeti bir haylı 
nenin eylül ayıncıa 1 adet azalma vars~ ı i'rtmıştır. Bu nisbet yüzde 12 dir. 

8.:LEJ,YE SEÇ!MI DE· 
V ffi EOt YOR 
(ttn .. tar&h l inci Sölhifede) 

Bugiin rey kullanma işinin en hare
i~~tli günü olacaktır. Heniiz reylerini 
..ullanınanıış olnn !abrikalaı· işçileri, 
~üti.i n amele i, mcir ve üzüm hanların
c!a çalı anlar reylerini istimal edecek
lerdir. 

Filhakika bugünkü pazar tatilinde11 
istifade ederek kadın ve erkek seçmek 
i akkını htıiz olan biltiln vatandaşları
mızın iıılihnp dairelerine giderek rcy
kl·ini kullanınnları lazımdır. Bu me
deni \•az.ifen"n behemehal yerine geti
rileceğine şüphe yoktur. ----·----HUBUBAT ij UN IHTl YACı 

c tsaştarafı 1 inci Sahi{ede) • 

Karaburun, çeşme, Seferihisar, Urla 
ve Kemalpaşa gibi müstahsil olmıyan 
kazalar tanzim ~atışından serbe.st piya
saya intikal devri olan bugünlerde ek
mek sıkıntısı geçirmişlerdir.. Vilayet 
ın.ıkaını bu kauı!arın birer haftalık ih
t~yac;larını temin etmek hususunda he
men lüzumlu tedbirleri aldırmış ve bu 
kazalara toprak mahsulleri ofisinden 
ödünç un göndertmiştir. 
Diğer kazalnrda sıkıntı olmamıştır •. 

Fırınlarda nz çok ekmek çıkardmakltı 
beraber halk evinde ekmeğini bizzat 
:rapmağı daha ki\rlı görmektedir. 

Kazalarda 600 gramlık ekmek 32-35 
kuruştan satılmaktadır. 
~IAAŞLILARA YARDIM 
Kaı·tla ekmek tevzi edilmemekte 

CJlan vilayet ve kazalarda devlet ve mü
esseseler baremine tabi memurlarla 
yetimlere, dullara, mailılJerden maaş 
alanlara, askeri bal'~ıne dahil olanlara 
tanzim satışından un temin edilerek 
ekmek verilecektir. Bu husustaki ka· 
rarnaıne neşrcdilıni~ olmakla beraber 
heni.iz '·illiyete tebliğ edilmemiştir. Ti
caret vekaleti hu gibi memurların bcs
lcıneğe mecbur oldukları nüfus sayısı
nı telgrafla sormuştur. Ona göre Ofis 
un temi nedecek ve mahallerine gön
derilecektir. ----·-----
Ahşam Kız Sanat 
OlıuJunda çay_ 
Yeni ders yılının başlaması dolayısiy· 

le dün akşam saat 17,30 da Gazi bulva
rında akşam kız sanat okulunda bir has
bihal yapılın~ ve bir çay ziyafeti veril
miştir. Çayda vali, komutan, belediye 
rei.;i ve maarif müdürü de hazır bulun
muşlardır. ______ , __ _ 
MaJ sallladığı için 
Mahlıtim oldu •• 
Balcılarda Mehmet Göztepe adında 

bir esnaf dük.kUnında kol astarı mevcut 
olduğu ha1de satışa arzetmediği iddia
sivle milli korunma mahkemesine veril
m"iş, 3 ay ve on gün ağır hapse mahkum 
edilmiştir. 

---- ----
Mal saıııama ve fazla 

f !WtJ !a ,,_,_ a iddiaları .. 
Bergaınanın Gaıd pasa mahallesinde 

bakkallık eden İsmail Acun, dükkanın
da mevcut şekerleri satışa arzetmediği 
iddiasiyle adliyeye verilmiştir. * ödemişte • seyyar manifaturacı 
Mehmet Salar 75 kurup satılması icip 
eden Antep bezinin metresini 120 kuru
şa s.ıltığı iknyet edildiğinden tutulmuş
tur. * Bucada Özdemir sokağında 18 sa
yılı fırın müsteciri Halil Özdoğanın ya
nında çalışan Cemil GO"'kbek 12 adet 
ekmeği Bucada kahveci Haşimin kahve
hanesine götUrüp satmak istt'diği iddia
siyle tutulmuş, milli korunma mahke
mesine verilmiştir. 

..; .............. ~._. ·-·-·- -·-·- _I __ ._. 

tNGıL ZLERE GORE RUSYA 
HARPLERİ 

(Kaştarah 1 inci Sahifede) 

mu pii kiirtülmüş, 900 Alman öldürül
müşti.ir. 

Don sahilinde sazlıklarda gizlenen 
bir avuç Rus deniz silahendazı nehri 
maynlemişlerdir. Bu maynler üzerin
den mütemadiy~r. Alman tank ve kam
~ onlarının geçtiğt iki köprüyü uçur
muştur. Yirmi Uç .silahendaz ve sekiz 
er hu iş için 48 saati Alınan hatları 
içinde geçirmek Lorund.ı kalmış ve va
zifeleri bittikten sonra kayıpsız hare
ket noktalarına dönmüşlerdir. 
Almanların işgal ettikleri steplerde 

iki üç kişilik gruplar halinde Ruslar 
Don nehri ile Stalingrad arasında alt· 
mış kilometre uzunluğundaki telgraf 
ve telefon hatlarını tahrip etmişlerdir. 

Londra, 3 (A.A) - Royterin Mosko
va muhabiri bildiriyor: Stalingradın şi
mal batısında Ruslar bir müstahkem 
mevzii Almanlardan istirdat etmişler· 
dir. Blr Alman :mhlı kolu püskürtül
nıüştlir. 

* Londra radyosundan : Sovyet kuv-
vetleri Stalingradın şimal batısında ba
Zl büyük binaları karşı hücumlarla 
düşmandan geriye alarak mtistahkem 
hale koymuşlardır. Mareşal Tiınoçenko 
dUşımının hayati de erdeki mUnakale 
hatlarına tesirli taarruzlar yapmakta
dır. 

Deyli Telgraf diyor ki : •Almanlar 
bir ay evvel Stalingrad muharebesinin 
son safhasını geçirmekte olduğunu, 
Rusların muharebe sahasına en son lh· 
tıyatlarını sevkettiklerini iddia etmis
lerdi. flalbuki bugiln dll.şmanların son 
.lıayrctlcrine sahit olmaktayız .. Alımın 
başkumandanlığının esas hedefi Rus 
ordularını inhilAle uğratmaktır. Olay
ların gelişimine bakarak söyliyebiliriz 
ki Almanların bu maksatlarında mu
vaffak olmaları imkansızdır .. • 

Mancester Gardiycn diyor ki : •Rus
yayı bir yumrukta öldürmeğe muvaf
fak olamıyan B. Hitler bugün de onu 
boğacak vaziyette değildir .. • 

---------~MMı------
FR ANSA DA BiR HAOISE 

(B~arah 1 inci Sahifede) 
metre simalindedir. ... 

Londra radyosuna göre Heryonun 
tevkifi, Fransada ayrılmayacağı hakkın
da kendi.c;ine ibraz edilen teahhUt sene
dini imzadan istinkM etmesi ilzerine vu
ku bulmuştur. &ki Fransız mebu.o;an re
isi şu cevabı vermiştir: 

c - Her ne sur~tle olursa olsun böyle 
bir tcahhütte bulunmağa mecbur ol
madığımı efendilerinize söyleyiniz. 
Fransaya hi7.metten başka bir düşün
cem yoktur. Ne suretle hizmet edeceği
mi bildirmeğe mecbur değilim.> 

B. Heryonun son zamanlarda Lejyon 
donör ni§anını iade ettiği ve ayan mec
lisi reisi Janncni ile birlikte mareşal Pe
tene ağır ittiham1an ihtiva eden bir 
mektup gönderdiği malOmdur. Heryo ve 
Janncni bu mC'ktuplannda Fransanın 
müttefikleriyle harp haline sürüklenme
sini şiddetle protesto etmişlerdi. 

TA YMtSlN J\ıIUTALAALARI 
Londra, 3 (A.A) - İsveç radyosu ta

rafından verilen B. Heryonun tevkifi 
haberi henüz teyit edilmemiş olmakla 
beraber bütün gazetelerde intişar etmiş· 
tir. Gazetelerin çoğu Heryonun fotogra
fını neşrederek vatanscverliğ:ni , el:rti
yorlar. Taymlcıin diplomatik yazan ı:ıun
ları yazıyor: 

Heryonun tevkifi haberine şaşmama
lıdır. Son haftalarda Heryo hakiki bir 
vatanseverin cesaret ve dürüstlüğiyle 
düşündüklerini açıkça söylemiştir. La
valin Fran.sasında vatanseverlik ve ce
saret insanı haplse ve belki daha fena 
bir akıbete sürükleyen faziletlerdir. 
Askeri hezimetten heri Heryo işbirliği 
taraftarlarından uzak kalmıştır. Mebu
san mcclliinin reisi sıfatiyle Fransaya 
şererti hizmetlerde bulunan Heryo, La
valin iğrenç hareketlerine daha fazla 
tahammül edememiştir. 

194.? 

·yatlar 
, . • çn 

y""ksel·yor? _____ * ___ _ 
Malıanizması nedir? 

(8 tarafı l mci Sahifede) 

bu kaidelere göre mütalaa edip mi al· 
lendirclim .. 

A - Bugünkü piyasalarda iki esya 
arasındaki fıyntları şu mi allerle gö te
rebiliriz : 

1 - Xormnl 7-Dına.nda bır kilo şekere 
mukabil bir paket sigara alabildiğimiz 
halde, bugiin bir kilo ~ekerle dört J>a
ket nlabili ·orm:. 

lI - 1939 senesinde 40 kilo pirİıH:e 
mukııbil bir çift ayakkabı aldığımı7. 
lıalde, bugiiu bir kilo pirinci 125 kuru~ 
fancdcrsek, orta çapta yirmi be~er Li
raya iki çift ny:ıkkabı alabiliriz. 

Demek oluyor ki eşyanın hakiki mü
badele kıymetleri arasında tabii olmı
yan hir ni bctsizlik vardır. Bu nisbet. 
sizlifi te\'Jit eden sehepleri araştınp 
bulncak olursak, ki hu güç bir şey de
ğildir. davanın t asına girmek kolayla-
acaktır. 

B - . faliyct (iyatlarına gelince: 
Eşyaları, zirai \'e sınai olarak ikiye 

ayıralım; her ikisinin de (a) iptidai 
madde (b) say \C aıncl (C) nıali~·ete 
müessir olan "air masraflarında da 939 
sencsiiıden itibaren her sene kaydedi· 
len artı:ılarla, satı:ı fiyatlan arasında 
da geni!! bir njsbetsizliklc kanıı. karsı
ya gelebiJiriı. Misal gö terelim: 

1 - 1940 sene inde ~ettiğin vasati ki
losu yirmi kuru!! olduğu halde yUzde 50 
randman kabul ettiğimize göre 1942 se
ııesinde pirinç, ınüstnhsil mıntakalarda 
bile 90/100 kuru... arasında sahş fiyat
ları ka~·detm" tir. 

II - Sabunluk zeytinyağı : 1939 dan 
itibaren 1941 senesine kadar kaydetti
ği tere(fülere göre \'R ati randmanı 
yüır;dc 93 ol rak ktıbul edersek sabun 
satı~larında da müstahsil yerlerde bü
yük nisbefsizliklcrle karsılasnm bulun-
maktayız.. · · 

111 - Sınai uıuddelere gelince: Dev
let eliyle teni edilen ipliklerden doku
nan dokumaların fiyatlarında nıunta
zam nisbetlcr kaydetti&imiz halde, şah
si scrmavelerle ralısan, mesela kundu
ra, tuhaliye ~:ı-·~sı gibi manmlattaki 
fiyat nisbctsizlikle.ri ahenksizdir. 

Bunun da b slıca sebebi, iptidai ınad
delt->e yapılan salahiyetli devlet müda
halesinin iplikte oldui:u kadar diler 
sınai nıamulıitta yapılamamasıdır. 

C - Arz \•e talepteki z man unsuru
na gelince: 
Buıünkü fiyat ylikseli!?lerinde en rok 

nıüessir olan un ur, zamandır. Psikolo
jik t~irlerle üç eneden beri harap bir 
hale gelmiş olan. ınilstehliklerin en çok 
korktukları i. tikbaldir. Piyasadaki fena 
niyetliler O§)'alanu arz olunmnı;ını za
manla mezccttikçe fiyatlar kendiliğin
den fırlamaktadır. 

Bir mi.sal eö:.terclim: 
1'fü.,tahsil mıntakada kilosu 28 kurn· 

~a sahlan nohut bir ay sonra •:ı kuru
şa çıkını tır.. Ke:uı kilosu 3ı kuruşa 
satılan ra ulye elli iki kurU:t olmuştur. 
Bazı mü tah il nııntakalarda serbe.;t . a
hş i~iıı çiftçiye bırakılan bu~day altnı 
kuru:ia satdını tu. 

Ç - Fiyat mnkanizmnsma ıelince : 
Normal zamanda müstahsilin elinde bn
lunma-.ı lazım gelen (Tahaınnıül) bu
~n miiı.tehlik t:ıra(ına geçm~tir. Mfu· 
tehllk (Talıammül) makanizmasını 
kendi lehine kuflanamadıiı kadar müıs
tahsil, aksine olarak, miisteblik a1e7-
],jııe kullanm:ığn muvaf(nk obnaktadır. 

Bununla l>eraber fiyat yükselişleri
nin umumi sebeplerini ~u noktalarda 
toplıyabiliriz: 

1 - İptidai madde fiyatlarına yapıl
ma ı lilZlm gelen devlet miidahale inin 
fam \ 'C sumil olmaması ... 

2 - Devlet parasının 1939 enesin
deki mikdarına göre bir kaç m.iSli art
ması, bu uretle i tira kabiliyetinin 
~·ükselıncsi •. 

3 - Artan sermayenin i ve sanayi 
snhu ına yayılnnıamnsı.. • 

Bu üç miihiın nokta üzerinde durup 
esaslı bir surette inceleıneler yapacak 
olursak fiyat ytiksclınelcrinin, yuknrı
da temas ettiğimizin arni sebepleriyle 
beraber hakiki tehcplcrini daha kolay 
anlam~. maknuizma)•ı da l'c;nsından 
hallehııi · oluruz. 

CELAL AKYÜREK ------·----Pttrti ~enel sekreteri 
Mardine gitti 
---*---

Birinci umumi müf ettq 
te hendi ine refahat 

ediyor •• 
Diyarbakır, l1 (A.A) - Bir kaç gün

den beri Diyarbakırda telkiklerde bu
lunan C. H. P . Genel Sekreteri Memduh 
Şevket E.-;endal, tetkiklerini bitirerek 
dün birinci umumi müfettiş Abidin ÖL
menle birlikte Mardine hareket etmiş
tir. 

Gazete Heryonun Lejyon donör nişa- ---------------
nmı nasıl iade ettiğini ve bu hususta 

t Fltrelerim zi Hava ; 
t ur na verelim 
1 Kanat askı, ~'Dlnız bir tek k:ısaba
l 3 ı değil, büffın Tiirk yurdunu r
S m11tır. Bu nL~h nm daha çok kuv- ! 
1 \"ctlcıun i kin Tiirk Jia,·a Kuru
l munn fitrekrlmiılc de 3 :ırc:lnn ede- ' 
f elim.. 1 . .. ~·~ --~-----...._ ...... .._.._ .... .._.... - ·:· 

yazdığı mektubu hatırlatarak diyor ki: 
Fransız umumi efkarının mecburi hiz
met kararnamesi ve yahudilere yapılan 
fena muameleden doğ~n infiali sırasın
da bu mektuplar neşredilmişti. O za
mandan beri Lava} uzlaşma ve tenkil 
vasıtalarına ba. vurmuş mesela Eenva-

şeni işten uzaklaştırmıştır. Şimdi Her
yonun tevkifi Fransız umumi c!k&ırını 
bir kerrc daha intibaha sevk edecektir. 

Vişi, 3 (A.A) - Salahiyetli bir kay. 
naktan bildirildiğine göre B. Heryo si
ywıi faaliyetlct"inden dolayı malikane
sinde ikamete memur edilmiştir. 



<"J .. ~-.rJ..r..i" .. ~J"JJ'/.Q'.ıO""~~~~~..Q:i..'\ İzmir Defterdarlığından : T. M. C. Hususi Ege Lisesi Müdürlüğün~en: ~ 
Ege Lisesi Engel imtihanları Günleri-. 

1
~ ~o.su 

Sa tıs Muhammen B. 

Dereler Sınıflnr Gün Tarih 
Fransızc 2. 4. 5. Pazartesi 5/10 942 669 ikinci karantina M. Mektep ve iskele sokak 77S ada 11 
Psikoloji parsel 251.50 M. M. arsa 
Matematik 2. 4. 5. Salı 6 / 1 O 942 670 ikinci b.rantina M. Selimiye sokak 758 ada 1 parsel 597,25 
Fizik kimya : § M. M. arsa 
Geometri, Cebir : 4. 5. : Çar~amba : 7/ 10/ 94.2 ~ 6 71 ikinci karantina M. Selimiye solc:ak 758 ada 3 pıırsel 62 7,25 
imtihanlara saat 8,00 de başlanacaktır. 4 5 6 5 780 (2626) R M. M. arsa 

~..r.ArJ"J".rJ"..o'"~.o"'~.o"'J".#'J"J"'J"'J"'JC:rJ".r..l"J"J"..l"J"~~.J".J'"J"J".r.r.rJ"JJ"..r/.r-.ı. 6 72 ikinci karantina M. Şüküfe ve Bayram sokak 755 ada 13 
İstanbul C. Müddeiumunıiliiıinden : par.el 4845 / /50 M. M. tarla 

:btanbul ceza ve tevkif evinin 942 mali yılına ait 300 bin çift ekmek ihtiyacı 673 ikinci karantina M. Süküfe sokak 755 ada 14 parsel 402 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş ise de teklif edilen bedel Hi.yi~ hadde M. M. arsa 
görülmediğinden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedel 51 ,000 lira mu- 674 ikinci karantina M. Şüküfe sokak 742 ada 8 parsel 321 
vakkal teminat 3825 liradır. Ekmek be delinin tediyesi esnasında biletimle ver- M. M. arsa 
giler idare tarafından ödenecektir. Pazarlık 22 0/942 Perıembe günü saat 67S ikinci karantina mektep ''e knrudere sokak 760 ada 11 .par-
15 te ceza ve tevkif evi binasında yapı lacaldır. lstekliler buna ait ş:ırtmımeyi sel 391 M. M. arsa 
tatılden mada her gün mesai saatleri dahilinde mezkUr mUdürliiktc görebilir- 67<ı ikinci karantina Şükran sokak 781 ada 2 parsel 337 M.M. 
ler. İsteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte yukarda ya7.ılı gün ve saatte Su~- arsa 
~n Ahmette cez.-ı ve tevkif evinde komisyona müracaatları ilan o1unur. 677 ikinci karantina Şükran sokak 78 J ada .3 parsel 35 ... M.M. 

4. 7. 10. 17 245 (2621) arsa 
> .,,...: ..c........._~~ ..... , • .. ~~~ 678 ikinci karantina Kameriye sokak 78\ ada 11 parsel 290 

tZMtR BELEDlYFStNDEN: lZMlR StCtLt TtCA..RET MEMUR- M. M. arsa 
1 - Karşıyaka KUçük Yamanlar ga- LUôUNDAN: 679 ikinci karantina Mısırlı cad. l 752 ada 3 parseJ 203,50 M. 

~inosu yolunun geri kalan kısmının be- Tescil edilmiş olan (İstanbul umum M. arsa 
tonla esaslı tamiri, fen işleri mUdürlU- sigirta §irketi) tarafından İzmir ve ha- 660 ikinci karantina Alsancak so. 1752 ada 5 parsel 273,50 M. 
ğündeki keşif ve prtnamesi veçhile açık valisi acenteliğinin nakliyat kısmı hak- M. arsa 
eksiltmeye konulmuştur. K~if bedeli kında Jak Politlye verilen vekaletname- 661 ikinci karantina Muhde9 yol 1752 ııda 1-4 parsel 346.50 
2738 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı ticttret. kanunu hUkümlerine göre sici- M M 

k ı dl 
. . arsa 

205 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı lin 4636 numarasına ayıt ve tescl e i - 682 ikinci karantina köprü mektep 11okak t 753 ada 3 parsel 209 
ı.. bankasına yatırarak makbuzlariyle dıği ilin olunur. M M 
'"9 • • araa 
16/10/~ Cuma günfi saat 16 da en- 1 - Vekaletname. 663 ikinci karantina Muhdesyol 1773 ada 1 parsel 291 M. M. 
cümene milracaatları. 2 - Beyanname. arsa 

2 - İtfaiye mi.istahdemlerine elbise ı 684 Ciizelyalı Refadiye sokak 902 ada 3 parsel 152,50 M. 
yaptırılmak üzere nümuncsine göre 174 İzmir sicili ticaret memurluğu resmi M. arsa 
metre 20 santim kum~ satın alınması mührü ve F. Tenik imzası. . 685 ikinci karantina M. üçüncü Kasım sokak 742 ada 6 parsel 
yazı lfleri müdürlüğilndeki ~le VEKSURAL~AME 337 M. M. araa 
veçhlle açık eksiltmeye konulmU§tur. 686 ikinci ltarantina M. Nizamiye • Mektep sokak 774 ada 4 
Muhammen bedeli 11°' Jira 43 kuruş lunirde Birinci kordonda 170 No. da parsel 247•25 M. M. ıma 
muvakkat teminatı 82 lira 85 ku~tur. B. Jak Politiye şirket.imiz.in İzmir ve 687 ik.inci karantina M. Kayıeri sokak 352 ada 5 parl!el 269,50 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra- havalisi acenteliğini tevdi eylemiş oldu- M M 

Lira K. 

55 00 

90 00 

9-4 00 

727 00 

60 00 

48 20 

58 00 

51 00 

53 00 

73 50 

50 00 

61 00 

69 60 

52 00 

45 00 

61 00 

56 00 

48 00 

50 00 
ra.... makbu-'--ı"yle ihale tarihi olan g';umuzdan bu bapla şirk.etimizin nöm ve 688 k' ·karsa · M N" · K · F ı'" · k k 

& ua.r i inci aranlına . ızamıye • ayııerı - e ... ıye so a 
1'/10/942 Cuma günü saat 16 da encü- hesabına, nizamname ve talimatımız ve 763 ada ı panel 1l46 M. M. arsa 172 00 
mene müracaatları. kavanini hazıranın ahkamı dairesinde Yukarıda evtafı yazılı 20 paıça emvalin pqin para ile mülkiyetleri 22/9/ 

3 - Zabıta Amir ve mcmurlanna el- nakliyat sigorta muamelfıtı akt ve de- 942 tarihinden itibaren ı 5 gün müddetle artırmaya ~onulmuştur. 7/10/ 942 
bise yaptırılmak üzere nümunesi veç- ruhlc ve şirketimizin matbu poliçelcriy- tarihine müsadif çarfAIDba günü saat ı S de ihaleleri ayrı ayn yapılacaktır. Ta
hilc- 270 metre kumaş satın alınması, ya- le zeylname ve evrakı müteferriasını tiplerin muhammen bedelleti üz.erinden % 7,5 teminat akçesini müzayede 
zı işleri müdürlilğündeki şartnamesi imza ve feshü o.kde ve hesabatı tc.~viye- başlamadan evvel yatuaralt yevmi mezkurde milli emlak müdürlüğünde müte-
mucibince açık eksiltmeye konulmuş- ye ve bu bapta tebligatı lfıziıne icraya şek kil satış komisyonuna müracaatları. 5 492 (2619) 
tur. MUhammen bedeli 1922 lira 40 ku- ve sigorta ücretlerini tahsile ve mutebe.r 
rll§, muvakkat teminatı 144 lira 20 ku- makbuz itasına, ehil hibre ve hakem ve 
ruştur. Taliplerin teminatı İ§ bankasına berai müdafaa mezun avukat tayin ve 
yatınrak makbuzlariyle ihale tarihi azle ve keşif icrasına ve ifa edeceği mu
olan 16/10/9'2 Cuma g{lnü saat 16 da amelattan dolayı devair ve müessesat 
encümene mtıracaatları. ve muhakemin kiffei derecatında şir-

4 _ Zabıta Amir ve memurlarma ku- keti miiddei, müddeialeyh ve şahsi ~a
ınaşı belediyeden verilmek ~rtiyle 90 lis sıfat.1ariy1e temsile mezun olmak 
adet palto yaptınlması, yazı işleri mü- ü.ıere mumaileyh B. Jak PoliLiyi tevkil 
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık eyledik. 
ekailtmeye konulmuştur. Muhammen Klişe • İstanbul umu msigorla şirketi 
bedeli 1620 Un:., muvakkat teminatı 121 imzalar. 8/Eylal/942 
lira 50 kınuştur. Taliplerin temihatı iş Bin dokuz yüz kırk iki senesi EylQl 
bankasına yatırarak makbuzlariyle iha· ayının 8 nci günüdür. Bu vekaletname 
le tarihi olan 16/10/942 Cuma günü altındaki imzalar şahıs ve hüviyeti ma-
saat 16 da encümene müracaatları. rufum ve İstanbul umum sigorta ıirke-

30 .C. 8, 14 5719 (2574) ti namına imzaya mezun A. Dandriya * ve Yanlto Alyanak.ia!n imzaları olup 

vna~et Daimi Encümeninden : 
Nevi No. Kazası Mahalleti Sokak Muhammen Teminat Mülaba-

bedea miktarı zat 
Lira K. Ura K. 

Hane J 7 Tire Cümhuriyet yanık konak 800 60 00 tarnanu 
f _ Yukarıda ev.afı yazılı Trie kazuında kain idarei hususiyei vilayete ait 

gayri menkulün mülkiyeti satılmalc üzere aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 
2 Müzayede müddeti 30/9/942 tarihinden itibaren 20 gündür. Yevmi 

ihalel9/10/9.+2 tarihine müsadif pazartesi günü.~aat 10 da vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

3 _ Muvakkat teminat m.ikdarı 60 liradır. Talipler bu mikdar teminııtı mu
hasebeyi hususiye veznesine yatırarak makbuzlarını ibraz edeceklerdir. 

4 - Taliplerden gayri menkulü aör mek isıteyenler tire muhasebeyi husuıiye 
memurluiuna ve teraiti müzayedeyi öi renmek :isteyenler her gün lzmir muha
sebeyi hususiye varidat dairesiyle mezkur kaza muhasebeyi hususiye memurlu-
iuna müracaat edecekleri ilan olunur. 4, 6 5724 (2624) 

İzmir Defterdarlığından : 
Fevzi paşa bulvarında 368 nci adanın müvacehemde vaz ve münderccatını ta-

20,S nıetr• murabbaında 3, 4, 5 sayılı mamiyle kabul ve ikrar eyledikten son
arsalariyle 305 metre murabbaı yol faz- ra tasdik ettim. Noter mühlirü ve imza-
1aaı ki 'Cem"an 325,50 M. 2 yerin satqı, sı. Satıı 
yasa lflmi mUdUrlilğUndeki şartnamesi Bu vekA.let örneginiıı dairede sak~ No. 

Muhammen 
bedeli 
Lira K. veçhlle bp.h zarflı arttırmaya konul- 8/9/942 tarih ve 10033/1248 No. lu as

m~. Muhammen bedeli 2604~ lira, lına mutabık olduğunu tasdi\: ederim. 689 
muvakkat teminatı 1953 liradır. ihalesi Beyoğlu dördüncü noteri Mithat Ce- 690 

Bornova üc;üncü yaka so. 1 3 1 M. M. 16 taj No. lu arsa 
Kuruça:: M. 1544 cü ikinci sepetçi 1381 ada 15 parsel 
104,SO M. M. t 1/1 tai No.lu ar• 

50 80 

52 ıs 

150 00 

125 00 

19/ 10/942 Pazartesi günü saat 16,30 da- mal Kuntay resmi mührü ve imzası. 
dır. 2490 ayılı kanunun ıarifatı dahilin- Kanun mucibince harç pullan daire 691 
de h1ZJrlanmış teklif mektuplan ihale nüshasına ilak ve iptal olundu. 

Buca yukan mahalle Aktoprak ıo. l 30 metre M. 7 taj 
No.lu ev 

gUnU azAmt saat 15,30 .da encümen r:i- Umumt No. 11980 Hu&Wıi No. 4/60 692 YMetine verilir. tşbu veklletname suretinin görülen 
Buca qaiı mahalle uzun ıo. 90 M. M. 20 taj No.lu dük
kan ve avlu 

4. 8, 12, 17 5799 (2622) aslına dosyamızda alıkonulan v!~~~ri- 69 3 * zi tarafından imzalı bulunan nwı.mı.ııına 
ikinci karantina M. Mektep - iskele so. 775 ada 3 parsel 
148,2S M. M. numarasız arsa 

- Otobüs atelyesi için motör qçisl uygun olduğunu tasdik ederim. Bin do- 69_. 
alınacaktır. Taliplerin belt'diye otobil.I kuz yüz kırk iki senesi Teşrinievvel ayı· 
mUdUrlUğUne müracaattan ilan olu- nın ikinci Cuma gUnll 2/10/942 t. A. 69s 
nur. 4, 5 5796 (2623) mukabele edildi. 

2 ci karantina M. Şüküfe ıo. 7-42 a~a 1 parsel 308 M. M. 
numarasız arsa 
2 ei karantina 3 cü Kasan ve Şüküfe so. 742 ada 7 parael 
392.25 M. M numarM&Z arsa 

45 00 

46 20 

40 00 

40 00 

.. , 00 

60 kunqluk damga pulu üzerinde 
2/Birincit,eırlıı 942 tarih ve tzmir üçün· 696 

ALAŞEWB ASLtYE lflJKUK eli noteri Süreyya Olcay imzası. 
697 

2 ci karantina Kayseri ve Kameriye so. 78 f ada 8 parsel 
206,25 M. M. numarasız arsa 

MAHKEMEStNDEN: T. C. T!CARET VEK.ALET11Ç Tt-
Alaşehirin Beş Eyl61 mahallesinde CARE'I' UMUM MUDORLUô.tf 698 

mukim Mehmet kızı Hafize San Zey- ANKARA 

2 ci karantina Nizamiye mektep so. 1756 ada 4 parsel 
2 70 M. M. Nu. SIZ ar• 
2 ci karantina Muhdesyol ıo. 17 63 ada 29 parııd 22 7 
M. M. numarasız arsa bek tarafından Parlak Mustafa çobanı 

Cemal ve namı diğer Celal aleyhine 
Alaşehir asliye hukuk mahkemesine 
açılan bosanma div~ının yapılmakta 
olan muhakemesinde Müddeialeyh Ce
mal namı diğer CelAlın ikametgahı meç
hul kaldığından gıyabında muhakeme 
icrasına ve kendisine il&nen gıyap tebli
ğine ve muhakemenin 4/11/942 Çar
şamba günil saat 11 talikine karar ve
rilmiş olduğundan mumaileyh mezkür 
günde gelmediği veya bir vekili kaııwü 
göndermediği takdirde gıyaben muha
kemeye devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere 451 No. lu dos-
ya ile ilan olunur. (2617) 

DOK2'0R·HOROLOO 
HİLMİ DEMİRONAr 

ASKER HASTANESİ 
ASABh'E MÜTEHASSISI 

Hastalarını her gün öCJeden sonra 
ikinci beyler sokak 79 No. da yeni 
attrb ınuayenelıHede bbal etler. 

TELEFON No. : 2727 

SAYI: 4 
BEYANNAME: 
Türkiyede yangın, hayat, nakliyat ve 

kaza sigorta işleriyle meıgul olmak 
üzere kanuni hükümler dairesinde tes
çil edilerek bugün faaliyet halinde bu
lunan İstanbul umum sigorta şirketi bu 
kerre milracaatla İzmir ve müllıakatı 
acentelljine §irket namına yangnı, ba
yat, nakliyat ve kaza sigorta işlerine 
ilaveten nakliyat sigorta işleriyle de 
m~gul olmak ve bu .işlerden doğacak 
davalarda, bütün muhakemelerde müd
dei, mUddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfat· 
lariyle hazır bulunmak üzere Jak Poli
tlyi tayin eylediğini blldirm.işUr. 

Keyfiyet sigorta §irketle.rinin tefti! 
ve mürakabesi hakkındaki 25 Haziran 
1927 tarihli kanunun hükümleri.De mu.
vafık gijrülmüş olmakla bu beyanname 
verildi. 

Ticaret vekili N. i.mza okunamadı. 
(12) on ild liralık damga pulu ilzerin

de 21/9/942 tarih ve T. C. ticaret vekA
leti iç ticaret umum müdürlüğil resmi 
mUhrü ve okunaıruyan imza. 

Umumi No. 11925 Hususi No. 4/56 
lşbu beyanname suretinin görülen 

aslına ve dosyamızda alıkonulan müb-

·ı···· -·1y)~ei"0$e1".~Z· -,e. -•. ~~;:A. ş-_81~8·-0.-1 ·-1.rizi tarafından imzalı nllshasına uygun 
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk ilci aeoesi Te~rinievvel ayının bi-

' 

PEK YAKINDA • rinci Perşembe günü 1/10/942 
60 kunqluk damga pulu üzerinde 1 

ILA- LE VE TAN'OAI Teşrin 942 tarih ve lzmir üçüncü noter-i liği resmi mührü ve Süreyya Olcay im-

•!•._ - ·· ·-·- • -·- • • -..-.!. zasa. ms (2804) 
~JCICCCCCCCC~cccaaacccaacc~ııQICIOCllOllOll .. IOllOOOOOODODODODOCIOXI 

S YALllZ 
GON YENi'dc BUGUN 

MATiNEDE 
J HllAZZAJI FjLDf BjRDEN 

D E N J Z D E M t R ll111t1arllazlar 
ARICADAŞLAJll M A $ K E f E R R I 
f .... ~LK .. ô.E'f i ..... i a .... iö .. icf ... 1 ~ .... ii"ıf 'öEFi ..... E 
.......................... ....................... .. .•..•..••............... 

SEANSLAR: ll - l • 7.15 tle. Cumartesi, PMar 9,15 te 

{~ooı::ıoı:ııoGı~ıo:ıı=cc~ocıc»eıacıı:ıocıooıı11oc:1GOıı::ıocıcıococ:ıooooc~ıooıııtOC1d 

699 

700 

70f 

702 

703 

2 ci karantina mektep sokak 780 ada 9 pan.l 302 M. M. 
numarastz arsa 
2 ci meklep ıoka1t 760 ada 1 O parııel 301.50 M. M. 
numarasız ara 
2 ci karantina Bülbtil sokak 790 ada 5 parsel 17-4. 7' 
M. M. numara.sız arsa 
2 ci karantina Bülbül sokak 790 ada 4 panel 182, 75 M. 
M. numaruu arsa 
2 ci karantlna Bülbül 90kak 790 ada 6 parsel 95 metre M. 
numarasız arsa 

704 2 ci karantina Mısırlı - Hatay cad · 1717 ada 5 2 parael 
115,25 M. M. 409 kajı No.lu arsa 

706 2 ci hrantina Köprii akızlı .akak f 738 ada 3 parsel 
~82, 75 M. M. No.suz arsa 

706 Güzelyalı Selamet 90. 1788 ada 3 parae] S 7, 7 5 M. M. 
18/ 1 No. arsa 

707 Güzelyalı Sellmet ve GüMJ so. 1768 ada 4 peBd 67.7S 
M. M. 18/2 No.lu arsa 

708 Cüulyalı Güne, so. 1 788 ada 5 parsel 7't M. M. numara-

34 00 

45 00 

4S 00 

-4300 

4S 7S 

23 75 

57 50 

153 00 

57 75 

84 70 

llZ usa 74 00 
Yukarıda evMfı yazalı 20 parça emvalin pqln para ile mülkiyetleri l / t O/ 

942 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle artırmaya k.onulmuttur . . 16/ 10/942 
tan'lıine mü98dif Cuma günü taat 15 te te ihaleleri ayn ayn yapuacaktır. 

Taliplerin muiha.ınmen hedeneri üzerinden % 7,5 teminat altçeaini müzaye
de ba~lamadan evvel yabrarak yevmi meikG-rde milli emlak müdürlüğünde 
mütqekkil satış komisyonuna müracatlan. .5 722 (2618) 

Nafıa vefıdletl Su lflePI Manisa U~ndi Şuhe 
Müüdrlüğttnden : 

Kapalı Z...f muHtyle efıslltme ııanı-
ı - Eksiltmeye konulan iş: Meneaıen civannda Gediz köprüsü yakınında 

Menemen - Bergama ıo9eSiain tamid. • 
2 - Bu işin muhammen keıif bedeli (29413) wa (93) kuruttur. 
3- Bu i§e ıartname ve evrak şunlardu. 
a) Ekn1tme ,artn11mesi 
b) MukaYele projesi 
c) Keşif hülisası 
d) Vahit fiyat cemAi 
e) Hususi fonnt prtname . 
f) Bayındırlık işleri genel ıartnamesı 
g) Proje · 
.f - Eksiltme 5 /birinci teırin/942 pazartesi günü saat 16 da Manisada Su 

i,Ieri 3 üncü şube müdürlüğü binasında toplanan komisyon taralrndn "81>-
caktır. 

S - E.biltme kapah zarf usuliyle ve vahit fiyat üzer:inclell y..,.Jacakbr. 
6 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin (2206) lira (4) kurutlıok mu

valdrat teminat yatrrmalan ve bundan baıka apğıdaki ,,911calan ilmrz ~ 
!eri tarthr. 
a) Eksiltme gününden en az bet giln evvel bu işe girelJümek için isteklilerin su 
iırleri 3 üncü şube müdürlüğünden alınacak ehliyet v~ikası. 

b) Cari 91eneye ait l:icaret oda• vuikuı. 20 22 2$ 21 5547 (24M) 

Hususi Devrim Ana ve ilk 
OKULU ALSANCAK 

Okulumuzun ANA ve iLK sınıflarına yatılı ve yatısız talebe kaydına de
vam edilmektedir. Petşembetlen sonra dersler~ ha 1nnınıŞlır, Ana ço
cukları için araba tahsis edilmiştir. 

Gün Dojdu ikinei Kordon 204 No. 
28 29 30 1 2 .3 4 s 6 7 

rn s " m s r :!lı!;&1111ı•••t• 

Cümhuriyet Kız En•tit ü•ü müdürlüğünden : 
1/10/9 ... 2 tarihinde tedtisata baı1ıyacak olan okulumuz naklettiği Vasıf 

Çınar bulvarında yeni binasında kayıt muamelesine devam etmektedir. 
Talebenin mesh:ki ders masraflara tamamen okul tarafından temin edile

cektir. Kavıt edilecekletin bu yeni okula milracaatları ilan olunur. 
30 1 2 3 4 5 5711 (2579) 

Satılık incir bah~eleri 
Selçukta, gayet iyi me' kilerde h i bakılmıs tahminen 700 inclr ağaeıııı 

\ 
ihtiva eden iki bahçe sablıkhl',. f!lltiyenlcr Stimcrbank Yerli fallar pa-
urmda Ali ı•ekara milra('aat e&ınelitlirlcr.. 1~7 (2602) 

ıoocı~~"990..~~ı»:ııaoc~DOGOIMlllOC.OOllCllOOIM*t1Dc ... _..::.O.OCX 

İLAN 
Vllc1~et Daimi Encümeninden : 

Tire - Bayındır yolundaki kaldınm tamiri 446 lira 69 kuruş keşli bedeli üze
rinden 2/ 10/942 tarihinden iubaren 1 S gün müddetle pazarlığa lı:onulduğun· 
dan istekHlerin 2490 sayılı ya.a hükumlerine tnfikan haz11lmyacaJdan muvak
kat teminatlarlyle birlikte 17/10/ 1942 perşembe günü saat tl de daimi encü-
mene müracaat eylemeleri. 3 4 5776 (2610) 

Do~an ~i2orta anonim şirketi 
Serına yesi: 'l'. L. 500.000 

İDARE MERKEZİ: i S r AN BUL 
İzmir 11e hcwaıt.ı anaıımi oceıdall{iı 

HL.Ki EROL 
Birinci Kordon .ı. ·o. lti Telefon : 352& 

ffa~at • y ang111 • HalıJlyat • Kaza sigoPtGIG1'14 
nızı en müsait fcırtkırla ve süraııe yapar. 

.~.r.r..rJ.:~~:r..-=~..r.l"'~llXIClllOOOOOOOODDaıODDIDDl .. 191191IOl.C.ctl 

·····················································································: 

~ Ueviet Lemır Yollarından ~ : •..•....•.....•.•..•.•.............•...................•........•.................... 
DEVLET DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOcONDEN : 
idaremizde kurs v~ staj görerek mai.:i nist ve baş makinist, teknik büro perso

neli ve fen memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar sanat ok.ulu ınezunu ala
nacaktrr. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri mur.ıffakryete gÖTe san• 
kar unvanile ayda 100 liraya kadar ücret Yerilecektir. . . 

Bir KneHk ıtaj miidcletini muvaffakıyetle bitirenler tescil edilir. Ve müteakıp 
kuulardald muvaffakıyetlerİJlf' göre me rlce:l, atelye ve depo teknik kadroeu da. 
hiJinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar şunlardır. 
1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerliği yapmış bulunmak. 
3 - Y BJI otuzu geçmem· olmak 
.f - Ecnebi ile evli olmamak 
Tallpkr bir dilekçe ile 1S/10/942 uarihine kadar l.taabul cllap~ 

Sirkeci> lzmir. Balıkesir, Ankara Kayeeri, Adana, Malatya., ~r, Afyot1o 
Enurumda işletme nıüdüdüklerine müracaat edeceklerdir. 

Dilekçeye saTih adres yazılacak aıaiıdaki eVJak ilitfuilecektir. 
1 - Mektep diploması 
2 - Doğruluk kaplı 
3 - Askerlik durumunu bildiren ve11ika ve nüfut cüzdanı 
4 - At1 UğJclı 
5 - Diğn ~viskri 
Müsabaka imtihanları Aakarada yapılacaktır. Şeraiti haiz olanlann Ank.aıaya 

kadar seyahatleri temin edilecdc. ve imtihan günü adreslerine bildirilecektir. 
3 .. 6 8 10 12 5771 (2608) 

(ODUlf KOHVRV ALIN4CAK •• ) 
D. D. YOLLARI 8 Net iŞLETME KOWSYONUNDAN : 
Mecmuu on bin lira muhammen bedelle yüz bin kilo mete od.an kömürü ,.rt. 

namesi veçhiyle pazarlıkla a1ınacakhr. lhaleM 16/l 0/942 günü saat 15 te l:ı
mir - Alsancakta :işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

lateklilerin O 500) bin ~ yiiz lıralık kat'i teminat makbuzlariyle muay!~D 
vakitte komisyona gelmeler lazımdır. Şartnamui i§letmeınizden parasız alıa.ıtılir. 

22 26 30 4 5S72 2S09) 
Sirkecide hammliye işlerine dair olan D. D. 510 nllu tarife 1(11/942 tarihin· 

de yürürlükten kalkacaktır. Daha çok bilgi ista~onlardmı nrilir. 
6 5770 (261 ) 

lnldsarlar izmfr Bcq ndkliirfiij)ünden : 
İnhisarlar umun1 müdürlüğünce 7/9 /942 tarihli İstanbul gazetelerile ilin 

edilmif olduğu veçhile 7/10/1942 tarih inden itibaren kdhve ve ça1 inhisar 
metaı olarak piyasaya çıkarılacak ve İs metpasa bulvanndaki kahve ft çay 
depomuzda satılacaktır. 

Elinde muvakkat kahve çay satış tez keresi bulunan bayilere çiy çekirdek 
kahve kilosu -480 kuruştan çayın ki)os u da 1248 kuruştan ven'1ecek, bayiler 
çiy çekirdek kahveyi halka 500 ve çayı da 1300 kuruştan .sa~caklardı.r. 

Kahveyi kavurarak çekirdek veya toz halmde satmak ıstiyen kuru kahve
ciler kilosunu 630 kuruşa satacaklardır. 

7/10/1942 tarihinde ellerinde henüz satılmamış az veya çok kahve v~ çay 
bulunan satıcılar mezkfu tarihten itib aren 48 saat zarfında bunlarm mıkdar 
ve cinsini bir beyanname ile başmüdür lütümüze bildi~eğe mecburdurlar. . 

Ellerinde bir tam çuval veya daha ziyade kahvesi (Bır kahve çuvalı 60 ki
lodur) veya bir tam sandık veya daha ziyade çayı (çay sandıkları 25 ve 50 ve
ya 100 libreliktır) bulunan satıcılar bu kahve ve çayl:ınn yukarıda yazılı sa
tış depomuza götürüp makbuz mukabi Imde teslim edecekler ve ibraz edecek
leri ve.saikin tetkikinden sonra bedellerini başmüdürlül,rümüzden alacaklardır. 

Bir çuvaldan az kahve veya bir sand ıktnn az çaylann depomuza getirilme
sine lüzum olmayıp mallar satıcıların ôcpo veya dükkanlarında idare tarafın
dan tesbit olunacaktır. Tesbit olunduktan sonra tahakkuk edecek maliyet. be
del !arkları bilhcsap kendilerine idare tarafından ödenecek ve satU:Uar da bu 
mallarını idarenin satış fiyatı üzerinde n satmağa devam edeceklerdır. .. .. 

İthalat tacirleri ile toptancıların gerek ellerinde ~~ gerek banka v? gumr~~ 
depolarında mevcut olup idaremizce mubayaası ıçın fatura ve saır vesaiki 
ha müdürlüğümüze verilmiş olan çaylar için beyanname verilmesine lüzum 

~~ k. 
Gerek ida.remız saaş anbarından kahve ve çay alacak bayilerin ve gere 

ellerinde malı bulunan satıcıların muayyen fiyatlardan fazlaya sattıkları veya 
mevcut mah varken müşteriye venned ıği anlaşılanlar veya 4223 numarah 
kahve çay inbiurı kanunu hükümlerine ay kın hareket edenler hakkmda 
l'ı&illt Koru111D11 kanunu hükümleri mucibince takibat ve muamele yapıla-

a~ · lanl EV't"eke idaremizden kahve ve çay satmak üzere tezkere almış o ann 
7/10/9f2 tarihinden evvel bapnüdürlüiilmüze müracaat etmeleri lüzumu 
Hin olunur. 4 - 5 2801 (2620) 

Vflciyef Daimi Encümeninden : 
!'urlstlft yollarına alt JO Adet fıullandmq 

Kaın~ Mstlğ i alllHICalıtıP .. 
Turiatik yollanna ait kullanılmıı fO adet la.tiğe Yerilen bedel layık hadde 

göriilmedlğinden 24/9/942 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarltkla u
blacaktır Muhammen luyıneti 800 lira du. 

iteıklil~ 60 lira teminatt akçaiyle beraber her pazarteai ve pertembe günleri 
...t \ ı de viliyet daimi encümenine ve lastikleri görmek üzere turistik yol-
lar mmtaka müdürlüğüne müracaatları. 5 798 (2625) 



SAHiFE 4 
" 
Harp vaziyetlerioe asker gözüyle bakış MISIR MUHAREBESi iSTiHSAL YARIŞI 

~~-* *·~~-

S ta 1 in g r ad müdafileri lngiliz hava lngiliz istih-
f e a durumda görünüyor taarruzları sali hepsi- ALkara · Istanb~~ hattı kapandı 
füıdyo gazetesinin gelen haberlere 

istinaden kaydettiğine göre St.alingrad 
müdafilerinin vaziveti her iQat geçtik
çe \'Chamet kesb;tmektedir.. Alman
lar şehrin şimal batı kısmında ilerli
yorlar. Buna mukabil şehrin şimal ve 
cenup kesimlerinde Sovyetlerin de de
vamlı taarruzlarından bazı terakkiler 
elde edildiği bildiriliyor. Fakat bu ha
reketlerin Alman kıtalarının diğer ta
raftaki ileri hareketlerini durdurmadı
ğı nnlaşılıyor. 

Grozni ve Vibdi~afkas çevrelerinde genı·ş ne u··stu··n Trenler ancak ''3 - 4 
harp ettikleri halde bir türlü bu şehir- ', 
!eri ele geçireınemişlerdir. • • • 1 b 

1 Novorosiskte mahalli çarpışmalar ol- -*- -*- gun sonra ı•ş eye ı• ecek maktadır ve Sovyetler bazı arazi par- İngilizler Akdenize de Lord Halilaksa göre 
çaları elde etmişlerdir. Almanlar bura- şamil olan hava hücum- Almanya ya askeri ve· 

, Kafkaslrırda Mozdokta Alman taar
ruz ve ileri harekatı dün de devam et
miştir. Yalnız mühim Rus kuvvetleri
nin şiddetli mukavemetiyle karşılaştık
ları için Alınan kuvvetlerinin ileri ha
reketleri çok ağır oluyor. 

Almanlar, uzun bir zamandan beri 

ya en yakın liman olan Tuapseyi hava- 1 
aan bombardıman etmişlerdir. arında hiç kayıp yahut sınai gayretini 
Mısırdaki askeri harekata gelince : vermediler.. azaltacak •• 

İngilizlerin son büyük ölçüdeki hare- Kahire, 3 (AA) - Resmi tebliğ : Nevyork, ;} (A.A) _ Dış politika 
ketlerinin bazı cephe tashih1eri için Müttefik .hava kuvvetleri perşembe cemiyetinin toplantısında söz alan Bri-
yapıldığı açığa vurulmuştur. İngilizle- akşamı Dernede mihver gemilerine hü- tanya büyük elçisi Lord Halifaks bil
rin Elmünasifi almış olmalarına göre, cum etmişlerdir. Hava muharebelerin- hassa demiştir ki: 
muvaffak oldukları kabul olunabilir. de bir Messerşnıit 110 düşürülmüştür. • - 47 milyon nüfusa malik olan Bri
Birelmunasif muvaffakıyetinin ileride- Diğer bir Messerşmit 110 la bir Yun- tanya 80 milyon nüfuslu Almanya ka
ki hareketlerde mühim bir rolü olacak- kers 88 in düşmekte oldukları görül- dar uçak yapmaktadır. Geçen hazirana 
tır. Bunun için Romelin karşı bir taar- müştür. tekaddüm eden 18 ayda tank yapımı üç 
ruzla burasını tekrar almak istemesi Torpil uçakları Tobruğun şimalinde misline çıkmıştır. Geçl:?n umumi har-
pek muht~meldir. bir düşman konvoyuna hücum ederek bin ayni devresine nisbetle yüzde otuz 

-------------------------------~umıçwpın~~yan~.~~~~~a~miin~ ~ym~. NMus 

K d • d muharebe lardır. nısbetı goze alınırsa Britanyanın harp ara enız e Diğer çarpışm<!larda müttefik avcılar i~tihsalatı bütün diğer milletlerin harp 
istihsalatına üstündür. 5 Messerşmit 108 ve bir Yunkers 88 

Rumenlerin bir kaç harp 
tahrip etmişlerdir. Bu sonuncu tayya- Almanyanın istihsalatına gelince öy
re İskenderiyenin şimal batısında de- le tahmin edilebilir ki Rus seie:ri' Al
nize düşürülmüştür. manları cephede asker eksikliğini dol

durmak için fabrikaları ve çiftlikleri 
Müttefik hava kuvvetlerinin kayıbı boşaltmak zorunda bırakmıştır. Bun-

yoktur. dan şu mana çıkanlabilir: Eğer önü-
Roma, 3 (A.A) - İtalyan umum! ka- ınüzdeki ilkbaharda Almanya yine bir 

rargab.ının tebliği: sefer mecburiyetıyle karşılaşırsa askeri 
batırıldı •.. • • gem ısı 

Londra, 3 (.AA) - Moskova rad
yosuna göre bir Rus denizaltısı Karade
nizde bir Romen muhribini ve 2 5 00 
tonuJk bir Romen şilebini batırmıştır. 

Son iki haha içinde Karadeniz donan
masına meruıup uçaklar beşi motörlü 
olarak l O mavna 4 top çeker batırmış

lar 4 hücum botunu ve yedi taşıtı batır- D"' k" t bli-d b'ld' ildi un u e g e ı ır' 'ği gibi düş- ve sınai gayretlerini buctilnkü seviye-
mıştır. Bundan evvel de Sovyetlerin Ro m t . k illm b-· 

. an aarruzunun püs ürt"' esiyle ne- sinde tutcımıyarak birini diğerine feda 
men Maraski muhribini batırdıkları bil- t ·celene 'dd tli uh b 1 1 k d ' n şı e m are e erde Fo - etme zorun a kalacaktır. Yarış de-
dirilmiş, fakat bu haber Romenler ta- gore tümeni bilhassa temayüz etmiştir. vam ediyor. Fakat Almanya bu Yarl§a 

rafından yalanlanmıştı. Maraski ve Ma- Bir çok dü~an tankı tahrip olunmuş- fena başlamıştır. ~ 
raşefski eş muhripleridir. Romanyanın tur. -·----
malik olduğu 4 muhribin ikisi bunlar Dün gece İngiliz uçaklarının Tobru- İsviçre papasları * teşkil ederler. ğu bombalaması sırasında uçak savar- Yahudi dostu_ 

Romen deniz kuvvetleri 4 muhriple ların tam isabet}' t · 1 b' İn iliz Radyo gazetesinin Londra radyosu- 1 a eşıy e ır g' Radyo gazetesinden: Brenden gelen 

lardır. 

na atfettiğine göre, batırılan Romen muh 3 bottan, Bu]garlarınki 4 torpito botun- uçağı alevler içınde yere düşerek par- bir habere göre İsviçre Protistan papu
ribi Maraşefski muhribidir. Ayrıca Rus- dan ibarettir. çalanmıştır. Girit ve Pirgos dolayların- lan toplanarak yahu<:li aleyh.darlığının 
--------------------------~-----:--. da Alman avcıları bir İngiliz av uçağı- hruttiyanhk duygulariyle telif edilemi-

ALMANLARA GÖRE ALMANLARJN YENi HEDEFi nı yere inmek zorunda bırakmışlardır .. yeceğini gösteren bir karar sureti kabul 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Don çevresinde İtalyan kıtaları düş
manın nehri geçmek için yaptığı mü
teaddit teşebbüsleri püskürtmüştür. 

Rjev kesiminde kendi taarruz hare
ketlerimizde ve düşmanın karşı taar
ıuzlarında yüzlerce esir aldık ve 26 
tank, 44 top bir çok ağır ve hafif silah 
ele geçirdik veya talirip ettik. Düş-
man insanca pek ağır kayıplara uğra
mıştır. 

İlmen gölüntin cenup doğusunda, 
Rus asker kamplarına ve demiryolla
rına karşı yok E'dici taarruzlar yapıl
mıştır: 

Ladoga gölünün cenubundaki mu
harebe tam muvaffakıyetimizle neti
celenmiştir. Dil ?ffianm çevrilen 7 tü
meni hava kuvvetlerimizin örnek ola
cak işbirliğiyle kıtalarımız tarafından 
çetin muharebelerde imha edilmi~tir. 
12370 esir alınmış, 244 tank, 307 top 
,.e 493 alev makinesi ve 832 mitralyöz
le pek çok harp malzemesi ele geçiril
m~ veya tahrip edilmiştir. 
Düşmanın ölü olarak kayıbı 28 bin

aen fazladır. Yaralılar şimdilik sayı1a
mıyacak derecede çoktur. 

-----~-NU~~--~----
SOVYETLEAE GORE CEP· 

HELERDE DURUM 
(Bac;tarah 1 inci Sahifede) 

bir muharebe cereyan ediyor. Bir Rus 
birliği 200 Alman öldürmüştür. Düşma
nın üç hücumu püskürtillmüş ve bir pi
yade bölüğü yok edilmiştir. Stalingra
dın şimal batısında düşman birlikleri 
mevzii hücumlardan sonra ağır kayıp
lara uğratılmıştır. 

Mozdok çevresinde Almanların tank 
ve piyndelerle yaptıkları hiicumlar püs
kürtülmüştür. Sekiz tank tahrip edil
miş ve düşmanın bir piyade bölüğü de 
yok edilmiştir. Başka bir kesimde Al
manların bir çok hücumları ağır kayıp
larla püskürtülmüştür. 

Moskiva, 3 (A.A) - Kızıl Yıldız ga
zetesine bugün cepheden gelen bir telg
rafta şöyle denilmektedir: Mozdok çev
r esinde şiddetli muharebeler olmakta
dır. Alman tankları ve motörlü piyade 
kuvvetleri Grozny petrol sahasına doğ
ru ilerlemeğe çalışıyorlar. Almanlar 250 
tank ve üç motörlU piyade tümeni ile 
taarruz etmişlerdir. Bidayette arazi ka
zaiımağa muvaffak olmuşlarsa da sonra 
Sovyet pike uçakları hücuma geçmişler 

Tayyareci esir edilmiştir. etmi,lerdir. 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) --.e- ~•~---

ellerinden geleni yapacaklardır. Buna HAV -
mukabil müttefiklerin inşa ettikleri ge- A HUCUMLARI JAPONLARLA HARP 
milerin günden güne artan sayısı insa- ----* *·---
na ferahlık vermektedir. Alman denizal-
tı üslerine ve denizaltı inşa eden fahri- Almanlara 460 Yeniden epeyce 
kalar yaptığımız hava hücumlarında 

d~-~ğımız neticeler de cesaret verici- avcının hima- Japon uçaaı ve 
News Chronicle diyor ki: Gemilerin, Alit 

eslihe ve mühimmatın bugünkü yığıhşı tt• w • k kJ• • 
bir sene evvel imkansız olan bir nisbet ye e ·~ı a ın- na ıyes ta -
dahilinde artmaktadır. Bu sene içinde 60 
bin uçak, 45 bin tank ve sekiz milyon Ja Jd • d•Jd• 
ton gemi inşa edeceklerini bildirmekte- r yapı 1 rıp e 1 1 
dirler. Yalnız Mister Kayzerin deniz · 

k ~*~ --*~ tezgahları on günde bir gemi yapma ta-
dır. Eyliılde ortalama bir hesapla gün- Almanyada Rende yan- KisJıaya Amel'llıan hü· 
deDüe1yg~~:r:ıı:~~t~~ uçaklarının ba- gınıar ~ılıarıldı. Belçilıa camları arttı. Japonlar 
şarılan üzerinde durmaktadır. Bu gazete ve Fransada dolılar bir Çin lıolordusunu 
diyor ki: Son günlerde Murmanska var- IJe fabrilıalar dağıttılılarını 
mağa muvaffak olan müttefik .konvoy- bombalandı.. . SÖ._''li"Orlar .. 
tarın bu başarısı ancak seri av uçakları- ,y ., 
nın himayesi sayesinde elde edilmiştir. Londra, 3 (A.A) _ Britanya uçakla Vaşıngton, 3 ( A.A) - Bahriye neza-

Deyl Herald diyor ki: dngiliz kadın- rı Ren havzasında bir çok askeri he- retinin tebliği: · 
larının feragat ve cesareti olmasaydı is- defleri bombalamıştır. Yangınlar çıka- Şimal Pasifikte bir Liberatör uçağı
tihsalatımızı bugünkü seviyeye eriştir- rılmıştır. Bu taarruzlardan 7 bomba mız Kiskada faaliyette bulunmuş ve 
meğe muvaffak olamazdık.> uçağı geriye dönmemiştir. ~> tipinde bir düşman av uçağı tahrip 

----•---·-, Londra, 3 (A.A) - Dün dört motör- etmiştir. Uçağunı.z üssüne dönmemiştir. 
ALMAN • RUS HARB lü Amerikan bomba uçakları 400 İngi- Aynı bölgede diğer bir ada üzerine hü-

liz av uçağının himayesinde Belrika ve dil ·• b' akl (Baştarah 1 inci Sahifede) 
kaybettikleri halde yer kazanmağa mu
vaffak olamamışlardır. Küçük bir Al
man birliği nehri geçmiş ise de doğu 
sahilinde çevrilmiştir. 
Şimdi geceler daha uzun olduğu için 

Almanlar ctraf ı görmek ilzere sık sık 
tenvir fişenkleri atıyorlar. Her hangi 
bir hareket kar~ısında derhal ateş açarak 
sebepsizce bütiin cepheye kurşunlar 
yağdırıyorlar. 

Londra, 3 (A.A) - Moskova radyo
suna göre Voronejde bir kesimde Sov
yetler bir tepeye hücum ederek bura
daki siperleri ve sığınakları ele geçir
mişlerdir. 350 Alman öldürülmüştür. 

ve Sovyet mitralyözcüleri de yandan 
taarruz etmişlerdir. Böylece Almanlar 
Sovyet kıskaçından ancak küçük grup
lar halinde sıyrılabilmişlerdir. Ruslar 
burada mevzilerini iyileştirmişlerdr. 
Başka bir kesimde Alman tanklarının 

Rus hatlarından geçerek mayn sahala
rına yaklaşmalarına müsaade edilmiş ve 
orada tanklardan on biri havaya uçmuş
tur. Şimdi bir şehir için muharebeler 
olmaktadır Bu şehir bir kaç defa elden 
ele geçtikten sonra Ruslarda kalmıştır. 

-•• 

x cum e mış, ır n iye gemisi hasara 
Fransada nskeri hedeflere taarruz et- uğratılmıştır. 
mişlerdir. Şimal doğu Fransada Meoda 
büyük tamirhaneler, Sent Ömerde Al
man uçak atölyeleri, Havr dokları bom
balanmıştır. Hava muharebelerinde 18 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Müt
tefiklerin altı avcı uçağı kayıptır. 

Sivrisinek tipinde Britanva bomba 
uçnkları Licjde demir ve çelik imalat
hanelerine taarruz etmişlerdir. Bu hü
cuma iştirak eden tayyarelerin hepsi 
üslerine dönmüştür. 

Berlin, 3 (A.A) - Alman tebliği : 
İngiliz bomba uçakları gündüz tesir

siz kalan iz'aç hücumlarından sonra ge
celeyin batı Almanyaya taarruz etmiş
tir. Halk arasında kayıplar vardır. Mü
teaddit şehirlerin iskan mahallelerinde 
ve bilhassa Kreselbte hasarlar olmuş
tur. Beş düşman uçağı düşürülmüştür. 

Gündüz batıda işgal altındaki top
raklara yapılan akınlarda da düşman 
yedi uc;ak kaybetmiştir. 

Hafif Alman savaş uçaklan dün gün
düz alçaktan İngilterenin cenup sahil
lerindeki ehemmiyetli harp tesislerine 

Ucumlarda bulunmuştur. 

T1SKAYA HüCUMLAR 

28 Eylt'.U.de büyük bomba tayyareleri
miz Kiskaya yeniden bombalamıştır.«0.> 
tipinde avcılarla yerdeki uçak savarlar 
tayyarelerimizi önlemek teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Bir gemi hasara uğra
tılıruş. beş «Ü> tipi düşman avcısı tah
rip edilmiştir. 

28 Ey~illde öğleden sonra yeniden Kis
kaya hücum edilmiştir. Neticeler ma-
lfun değildir. Aynı gün öğleden sonra 
Kiskanın şimal batısında bir gemi ha
sara uğratılmıştır. 

ÇtN JAPON BOôUŞMASI 

Tokyo, 3 (A.A) _ Hunnan eyaletinin 
cenup doğusunda, Kinlan kesimini işgal 
eden japon teşkilleri general Kunistun
gun kumandası altında bulunan onun
cu Çingking kolordusunu dağıtmışlar
dır. 

.: ...... ~,._.,....~ -U'-· -J - ll-·-.,,_~-:· 
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SULH VE ZAFER 

llU DE? •• Yeni bir sulh taar
ruzu bekleniyor 

i 

liİ'l!'ÜN A.ŞIKLARA .... BiiriiN GENÇLERE .... MVJDELER OLSUN!.-. 
Zira, Taşkın Bir Sabırsızlıkla Beklediğiniz ,.e Şöhretli Yıldızlar 

DON A ECRE • BErrY GRABLE • CARMEN MYRANDA 
.• Ta!afından Göz Kamaştıran Bir İhtişam İçinde Ya~atılan 

MllZJK • AŞK • RENK ue DANS HARIKASJ 

AR ~l ANT İN A 
ŞAHESERLER ŞAHESERİNE BUGÜN MATiNELERDEN İTİBAREN 

SİNEM ASI EL HAMRA Yeni Ses Mnkinelerile Başlıyor 
Ayrıca Nefis Renkli Canlı Resimler ve Memleket Haberleri. 

SEANSLAR: ller gün 1,15 - 3,15 5,15 - 7,15 ve 9,15 te. Cumartesi ,.e Pazar günleri saat 11,15 de başlar. 
Haftanın heı- gününde ilk seanslar başlayıncaya kadar bütiin mevki biletlerinde tenzilat vardır. 
Dh<ICAT : Amerikadaıı bi.iyük fedakarlıklarla getirtmeğe munffak olduğumuz yeni WFSTERN çes makinele

rimiz, yalnı:ı bu ak~am 9,15 seansında WESTERN j)tÜHENDİSLERİ tarafından idare edilecektir. 

.. .. 
Falıatilıitaraftan 
biri lıati zafer 
lıaza"madıJıca sulh 
imlıansız... ·· 

Şikago, 3 (A.A) - Şikago Sun 
gazetesi B. Hitlerin yeni bir sulh 
taarruzu ihti.malinden bahsederek 
diyor ki: 
Hitlerin sulh taarruzları da askeri 

taarruzları kadar tehlikelidir. Ken
di topyek•n harp tAbiyelerine en el
verişli bulduğu zamanlarda Hitler 
sulh teklif eder. Birleşik milletler 
öğrenmişlerdiı' ki bir arada yll§lya
mıyacak olan iki alem muhakkak 
çarpışacaktır. Taraflaı·dan her biri 
kati zaferi elde etmek zorundadır .. 

~~---~~-----~-,----~-~~~~ 

İlıi taraftan İzmit ue Bileciğe lıadar giden tren· 
ler geriye döndü •• İstanbul • Anlıara yolculuğu 

Bandırma tarllı fyle yapılacah •• 
İstanbul 3 (Yeni Asır) - Oç gün- malar yıkılmış, sellerden gelen ağaç, tag 

denberi devam eden §iddetli yağmur- ve topraklar altı kilometrelik demiryolu 
lar JatanUul - Ankara hattında tahribat kısmını kapamış ve bazı köprüler tıkan
yapmış ve demiryolunun büyük bir kıs- mı§ olduğundan Ankara - latanbul ara-
mı tamamiyle kapanmııtır. ıında tren ııeferleri yapılamamaktadır. 

Bu hatribat yüzünden bugiin (dün) TRENLER GERJYE DöNDO 
An.kara treni gelcmemi§, lıtanbuİdan lzmit ve Bil«ikte kahnıı olan trenleT 
da Ankaraya tten kalkmamlfhr. iate mü~ah olmamuı için gelJilcleri 

Yolun açtlmaA1 iç.in 500 işçi gönderil- istikametlere, Haydarpqaya ve Anka· 
miştir. Hatbn üç günde açılacağı ve bu raya geri sevkedilmiılerdir. 
müddet içinde trenlerin iıliyemiyeeeği YENi BiR YOL 
anlaşılmıştır. Hattı temizlemek için 400 ki§llik de-

yağmurlar bazı telefon hatlannı da miryolu eltipi fasılasız surette çalışmak• 
hozmuıtur. la beraber aradaki zamanda Ankara -le-

öLOMLO BiR KAZA tanbul seferlerinin Bandırma üzerinden 
Erenköy civannda elektrik amelesi- Balıkesir - Tavşanlı - Eskişehir yoliyle 

nin çadınna bir yıldınm düımüıı, amele- yapıln'iası düşünülmüştür. Bunun için 
den lsmail adında birisi ölmüş, 3 ame- her gün Bandırmaya lstanbuldan hususi 
le de yaralanmıştır. bir vapur tahrik edilecdctir. 

Ankara, 3 (Telefonla) - G.ive ile ·.Alakadarlar hattın 3-4 günde açıla-
Doğançay aruında sellerden bazı yar- cağını umuyorlar. 

ispanya iç harbindeki 

Meşhur Ekrem König 
"Paris,, te tevkif edildi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Hariciye 

vekAJ.etinin klğıtları tahrif olunarak 
vücuda getirilmiş sahte evrakla mem
leketimiz namına sipariş olunmuş gös
terilen tayyareleri İspanya iç harbi sı-

rasında Amerikadan alarak Cümhmi
yetçilere satan Ekrem Köniğle bu iş
te kendisine yardım etmiş olan o za-

manki hariciye memurlarından Ruhi 
hakkında adli takibat yapılmış, Ekrem 
Köniğ memleket haricinde olduğun
dan yalnız Ruhınin muhakeme edile
rek mahkfun edilmiş olduğu hatırlar
dadır. Öğrendiğime göre Ekrem Kö
niğ Pariste tevkif edilmiştir. İcap eden 
diplomatik teşebbüsler yapıldığından 
~emleketimize gönderilmek üzeredir. 

Eski Dikili kayırakamı 
hakkında karar verildi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Sahtekarlık 

suçundan dolayı mevkufen muhakeme 
edilmekte olan eski Dikili kaymakamı 
Kemalin muhakemesi bitmiştir. Ve ken
disi 2 sene 11 ay müddetle ağır hapse 
mahkfun olmuştur. 

KEMALtN M"O'DAFAASI 

Kemal müdafaasında sahtekarlığın 
resmi olarak üzerinde tasni ve tahrik 
suretiyle yapılması icap ettiğini, halbu 
ki yaptığı işin resmt Anına, mühür ve 
imzası bulunan alellde bir klğıdı dol
durmaktan ibaret olduğunu, bu kesen
de sahtekArlığı icap ettiren suç unsur .. 
larının bulunmadığını, malfun şekilde 
elde ettiği diploma ile dahiliye vekfile
tine müracaat ederek 938 de Edirne 
maiyet memurluğuna, sonradan da kay
makamlığa tayin edilmekle beraber der
uhte ettiği vazifeleri hUsnü niyet ve 
muvaffakıytle ifa ettiğini, esasen kay
makamlar arasında hfilen yüksek tah-

sil görırnemiş kimseler bulunduğunu, 
kendisine isnad olunan cürmün mahi· 
yetinde umumi ve hususi bir zarar tev
lit edecek bir vaziyet olmadığını söyle
miş, mürür zaman iddiasında da bulun
m~tur. 

MAHKEMENtN KARARI 
Mahkeme bu müdafaaları varid gör

memiş ve Kemalin bu şartlar altında 
devletten hakkı olmadığı bir parayı al
ması dahi umum! kararın vukuunu gös
terdiğini kayıt etmiş, suçlunun fiilin ika
ında gösterdiği soğukkanlılığı şiddet 
sebebi addetmiş ve Kemali Türk ceza 
kaıiununun 342 nci maddesi mucibince 
şiddet sebebine nazaran takdiren 2 se
ne 6 ay ağır hapse mahkilm etmiş, fa
kat sahteklrlık suçunu defatle işlediği 
için bu cezaya altıda bir mikdar mik
darım zammetmiştir. Bu suretle Kema
lin 2 sene 11 ay müddetle mahkfuniye
tine, 2800 kuruş mahkeme harcının da 
suçludan tahsiline karar verilmiştir. 

Spor terimleri ve ansiklopedisi 
başladı • • 

· ıçın ça ısına 
~ .;.) 

Arık.ıra, 3 (A.A) - Beden terbiyesi 
umum müdürlilğünde teşkil edilen bir 
komisyon bugün öğleden evvel maarif 
vekili Hasan Ali Yücelin reisliğinde 
'toplanarak spor terimleri ve ansiklöpc
disi üzerindeki çalışmalarına başlamış
tır. 

Malatya mebusu Nasuhl Baydarın re
isliğinde Nizaınettin Türkkan, Vildan 

Adliye mensupları 

A§ır, Selim Büke, ve Saffet Biroldan 
mürekkep olan komisyon pazartesi gü4 

nünden itibaren her gün toplanacaktır. 
tık o1arak spor terimleri tetkik edile

cek, bunlar dil kurumunca da tetkik ve 
spor lligatiyle spor ensiklöpedisinin ha· 
zırlanmasına bundan sonra başlanacak
tır. 

arasında de~işmeler 

Ankara, 3 (Telefonla) - Yeni bir kararname He adliye mensupları arasında 
1>azı tayin, terfi ve nakiller yapılmıştır. · 
~~ 

B. "Vilki,, yi 500 bin Amf'rikuda fivat ve 
Çinli karşıladı 

---*·---
Mareıaı Can Kay Şelı 

B. Vandel Villıiyi 
Jıabul edecelı •• 

Çunking, 3 (A.A) - B. Vandel Vil
ki Çunkinge gelmiş ve 500 bin kişi ta
rafından alkışlanmıştır. 

B. Vilki Mareşal Çan Kay Şeki zi
yaret edecek ve Çan Kay Şek tarafın
dan şerefine bir zivafet verilecektir. 

~~_., 

Vezir köpriidf' s~I 
Ankara, 3 (A.A) - Şiddetle yağan 

yağmurlardan Vezir köprüde (85) ev 
hasara uğramıştır bu evlerden' on beşi 
tamamen yıkılmıştır. Yaı·dıma muhta~ 
olanlara ilk yardım olarak kızıl ay (500) 
lira aöndermi~tir. -~ -

iicret meseleleri 
---*·---

Yüzde ı2 nisbetinde 
zam )JGpılacağı 
anlaşdıyor •• 

• Ankara, 3 {R. G.) - Vaşingtondan 
gelen haberlere göre, Amerika cümhur 
reisi. B. Ruzvelt, Enflftsyona karşı ka
nunu imzalamıştır. Bu haberi İsviçre 
radyosu da kısmen teyit etmektedir. 

Hatılardadır ki B. Ruzv&lt fiyat ve 
ücretlere zam yapılmasına taraftar de
ğildi~ Mebusan ve ayan meclislerinin 
kanundaki tadili veçhile yüzde 12 
zammı bile kabul etmek tasavvurunda 
olmadığından Veto hakkını kullanaca
~ını bildirmiştir. Gelen bu haber doğru 
ise Ruzveltin noktai nazarından vaz 
gcçtli(i anla~ılmaktadır. 


