


Laval diyorki: Metruk emlak 
Başı 1 incide Hntav DefterJnrlığı~dan 

Piyasada taze 
üzüm yok 
Belediye üzüm fiatları 

na azami nt\rh koyduktan 
sonra yani üç giindcnberi 
p"yasadn tnze iizüm nnnH· 
no bir şey bulunmaz ol· 

Stalingratta 
durum 

R'Jslar bir fabrika 
yı geri aldılar 
Moskova 22 A.A.-

Jarak yerleşmesini meney
lemiştir. Holşeviklik mu
zaffer olduğu k!Ün Avrupa 
mahvolacaktır. 

~öyü (:insi /\del 

Levşiyc PorlLJ imi 114 7 5 
,, Lımon 150 

. muştur. 
lrzim yaptığımız talı 

kikata göre vıaziyet şudur: 
Belediye taze üzümün 

kilosuna cins ayır d etnıe

d ... 11 azami 25 kuruş 1 fıat 
koymuştur. Halbuk1 uzu· 
mün bir çok cinsleri vcır

dır. 25 kuruştan nşuğı .fi
at getiren ve 25 den yu 
karıya satılmat-\ı • gereken 
üzümlerin ayni fiat üzerin· 
den satılmasımı imkhn 

~yoktur. Bunun için köylü 
şehre üzüm gdiımiyor. Ve 
üzümler gizlice elden 1ele 
satılıyor. 

Bum.•. göre, Beled yenin 
üzüm cinslerine göre ~fiat 
koyması 1aruridir. I~ i ve 
ilui c ns üzümlerin ayni 
fiatla sahin.ası ~şekli haki 
kaldıkça şehre üzüm zor 
gelir. 

Esnafın ileri sürdüğü 
nokta~ nazar budur ... Hu 
noktaya bdediyemizin dik 
Kel mızarını <,:elteriz. 

Halkevinde 
Türkçe kursu 

Hılkevi He'sliğinden: 
llalkt. vinıizde ikin-

ci t .. şrin 942 den itibıırt n 
Türkçe kursu aı;ılacaktır. 
Haftada: üç gün olun kurs 

-salı,'.çarşamba ve cuma gün 
]eri saat 17 30 dan 19 a 
kadar devam .edecektir. 

Kursa dovnm etmek i~ 
liyenl~rin kaydine başlan
mıştır. 1steklileı in lhılkevi 
!dllipliğiue adlarını yaz· 
dırınalan iUln olununur. 

istanbtdda 
Şeker vesika ile s :ı 

tılacak 

C( phedenTnss njınsı•uı ge 
len bir haberde Almanla· 
rın şiddetli •tıir hiicumla 
zaplt·ttikleri Stnlingrattaki 
bir fabrikanın Huslnr tara 
fmdan kurşı bir hücumln 
geri alrndığı bıhlirilme~ te
dir. Almanlar bu 'fabrika~·ı 
geri almak için 2 tumen 
ve altmış tankla hücum 
etmişlerdi. 

15 milyon Rus 
Çocuğu 

Almanlara kin besle
mek içi andiçti 

MoskovaA.A.- Komünist 
teşkilatııın mensup ço• 
cuklar, er meyılımınd.ı can 
veren ağabeyleı i namın:.! 

yemin dmiş, memleketle
rini işgal edenlere ölünceye 
kadar kin besliycceklerine 
ve nnayurdu l nıüdafuusı 

ıçın yoru'mak bilmeden 
haıırhınacuklarms and iç 
mişlerdir. Bu teşekküllere 
10 ile 13 yaşında 15.000 000 
Çocuk mensuptur. Ve Q.un· 
lar Amerikan izcilerınin 
aynidir. 

Bati Almanyada 
İngiliz hava akınlarinın 

tesirleri 
Londra 21 A.A.- Müs 

ta kil Frnnsız üjansına Fran 
sa sınırındaki bi;- yerden 
u1a:riliyor: 

lngiliz Hava kuvvetle-~ 
rinin bntı Almnuyaya biı 

1 ay i~inde yap:ıkları şiddetli~ 
havR ~kı ıları Almanl11r için 
çok büyük zor'uklar doğur 

ı muştur. Bir çok Cyerlerde 
trenler giiı;l<'rce iş'eyerue· 
miş, bir çok demiryolu 
amelesi ölmüştür. l Hunun 
için Almanya Fıırns:ıdnn 
bi'h· ssa demıryolu işçisi 

ite malzJıne istP.rnek zorun-
du k.ılınıştır. 

Madagaskar hala da· 
yanıyor 

Vişi 22 A. A.-.Miist<:m-
• 

l~keler nazırlığınınm neş-

lstanbu 1 gazr.te' erini ı 
yaz<jığuı~ göre lstmıbu'da 
şelrnr sıkıntısı vardir. Hü
kOmet şeker sıkıntısını ön· 1 
}emek içiu lstanbulda şe
keri karne iJe satmağa ka 
rar vermiştir. Ekmek kaı t 
Jal'ının bir köşesine işaret 
E!dilmek şartile ntifus b• şı 
na ilk defo olarak yarım· 
şar kilo verilecek ve bu 
dağıtnıü işi muayyen zu· 
ımrnhırda tdırarlıınacaktır. 

1 

rettiği rcsn i bir teuliğd~ 
denilyor~ki: 

Mndagaslrnra : yapılan 
ı t61cavüzlin 40 ın<'ılgününde 

lıir avuç Faransız askeri 
Kayıp nüfus tezk "resı 

Benim ve s:çocuğumun 
nüfus hüviyet cüzdanlnri1e 
zati mUhrümii kaybettim. 
\ eııilerini Llacs~ımdım es
kilerinin hükmü olmadığın ı 

ilAn ederim. 
Deruziye köyürden 

M6bmed MUdlil Aslan 

hala İngilizlere karşı koy
makt dr.vam ediyor. Düş
mi\n beş nci Jaf a olarak 
tutmakta olduğumuz mev· 
zilerc şiddetle hücum et
miş ve bu hücum da pJs 
kürtillmiişlür. Diğt>r- biı 
bölgede hücuma uğrıyrın 

Fı ansız kuvvetleri düşmaı:. 

l~en Frensnyı41ve onun 1 
miittefiklerini korumayı 

düşünüyorum. Fransızların 

vazifesi de hiçhir zaman 1 
bugünkü kadar açık ve 
sarih olmamıştır. l:föHin 
Fransızların hükumetin et 
rafınıfo birleşmesi lfizımdır. 

Milli mer.fantlcriıı zararı-• na olarak ferdi veya müş-
terek hiçbir harekete mii 
snHde edilrniyecektir. Bir 
milyon 200 bin Fransız e
sirinin yurllnrına dönmu· 
si için Fransadan işı;i 'git
mesi lfızımdır.,, 

Laval bundan sonra 
Fransız işçilerine hitap ede 
rek e irlerirı çoçoklarmı 
nıu: ve lrnrılarını düşüame-
1-eriııi ve Almanyaya gö
nüllü işçi olarak gitm~le 

rini tavsiye eylemiştir. 
Vaşington 22 A.A.

Haı iciye 1azırı 1 hl dün· 
kü gazeteciler toplonhsm 
da söyleJİJi bir nutukta 
Amerikanın Hitleri nvsıl 
takbih edcrseLov. ılı da öy 
leet; tukbik l'!tlig ni VA Al· 
maııyuda ça\ışacJk Frasız 

işlt>rin"n bir ııevi kNelik 
yapacaklarını söylemiştir. 

Lavalın nutku ve 
Fransız bas;nı 

Liyon 22A. \ - Lava
lın radyo ilt• Fransız mi!· 
leline son bitabını le fsir 
edcn"Ten~p!-1,, gazctcsı an
cak takdir ve tazim toplı

yacak olan ~ u hitubeye bü
tün fransızların uyması 
lfizım ge!diğiııi yuzmcı kta-

"" dır. 

F ransada bom bar 
dı rrı anlar 

Vişi 22 A.A.- lngiliz 
uçakları dün Frans.ınır. 
Loryan deniz inşaat tesis 
leı ini bombardıman etmiş 
lerdir. 100 ö ü ve 3GO ya 
rnh vardır. 

Bir Almana mukabil 
15 Sırp idam edildi 

Londra 22A..A- Sır 
bistandnn gelen haberlere· 
göre, bir Sırp köyilııde bir 
Alman JaııdarmQsım öldü
ren 15 şı rp idum edilmiş 
köy halkındnn da 200 bin 
dinar pnru ccz:ısı alıuınış-

' lır. 

., Mandnlint- 25 30 
Zeytuniyels anı Portakal 3000 401 
Zeytuniyt' ] h Port kal 40700 6. 

,, ,, Mandaline 69J 6 
,, ,, Limon 300 jO 

lltıcılıa b:pıı Poı lakul 300J 63 
Hızırl,ey Portııkul 6300 z81(Jo 
Vakıf !:öyii l'ortukal287075 ı.S 

,, ,. Mundaline 1500 ~ 
.. ,. Gard.ınesi 525 1 

Büyük z~ytunlukl'orlalrnJ lGOOO ··yleti 
Yuka;·ıda nmhammco bedeli cins va k

0

1, ıo 
. ııO ' 

~etrfik halıçele.rin 942 yı1 1 portakal, ıır 42 tstl 
hn ve ğardanesı mahsulü 21-10-19 
aı.;ı~ ~rıtır?-18 ~uretile satılacaktır. ile.~ 

1alıplerın yuzde 7,5 teminat makbUZ 
ğa müracaat etmeleri iltın o!unur, "24~ 

19.2"· 

~~-~~~----~t1n s 
Mareşal Smat Sıra yaP 14 

Başı 1 ine· de 

her ne olursa bunu uumi 
şekilde yapmalıyız. Çünkü 
Ruı-ıya bu mücadelenin en 
ağır yükünü tnşımaktadır. 
Bul avaş faci .. sının en bi~
yi\k aktörü 1ngıliz ınillef
dir. Şimdi öldürücü bir 
mücndele cereyan ediyor 
Belki bu mücadelt\ daha 
çetin ve ümitsizce bir cere 
yan alacaktır. Hus muka
vemeti yalnız Hitleri değil 
biitün dünyuyı şaşırtmıştır 
Husların hayıp'nrı m iithiş
tir. Fakat Alman ordusu
nun kayıpları da çok a~rır 
dır. 

Almanya için oldu~u 
gibi Japonya için de fela
ketin yaklaştJğl nrnbakkak 
tır. fopoııyanın sa\-, ş son
rası! vaziyeti AlmanyJdan 
dah1 kotü olacaktır.,, 

S.natm uutku Ayan n· 
zası tarcıfıııdaıı uyağa kal
karak ulkışlaı.ıımştır. 

Menfez yaptırılacak 

ViUlyet Makammdan 
1-Kmkban-Aktepe yo
lunun7,CO kilometresindeki 
beton Arrne mE"nfezin y. p
tırılmnsı eksiltmeye konul
muştur. 

2-:\luhnmmen be 01(4230) 
iira 42 kuruş. 

1
3- ıu i~e ai~ keşif ve şaıt
nam Vilfıyet enciimen k .. -
leminde görülebilir. 

(, H p VilaY0~ _.(jl .. . . . lıı;·P":.. 
yeti Başkailf ıJljj 

1 - par ı ·sal' 
. . tıııısı 

mi~e~lınnırı flarbİf~iO 
ettırı e ~uh• ıy
merkez ol• dSt 
·· u··ıen 65 'ıo"" gor 

1
,........ 

yaplrnusı ~tib',.el'.A 
rıhiudP.11 1 ;r 

.. müddetle _J.ol ~ 
gun JıJJIW',, 
meye koo\l ~ ,ıt l 

2- J3ehp, deD 
be 

1ıamınrııe0 ~ 
dır. 7.11· 

3 _ıhııle ,.,t 
··oil ~ 

:n artesi gu 1,c' t 
Partide yaP! r' ,ı 

4-SıralB t'OıJ 
meler b"r ·~~ 
ve Maarif 
görü le bilir· . _IAflo r .. 11r.-·_.v 

5- .,,tıP" o 
·· ·· tanı ~ o• gunu 8ıı 

Je topl~ ,ac tılo..-C 
komitesııı0 2ı,'P J 

,ı"-ı~ 
Dakti11° 61 ;~ 

ıııı 
Hı.ı tuy l\h11tıı 
dürl ü[!üııde~~ ~ 

l\raür)ıJ u l•" (65) lira oY 11çılıJ1 
dııktiıoJuk IJI 
istekliferiıl .;P~ 
ve ınüsbi\ ~9'' 
likte 2-.~dil'I 
kadar Mu uıılıJ"fll 
racaatte 2 .,,,..ı1 
olunur. 2 ·~ 

Satlık b_'_ ....... 
~ 

[~eledi)'0 9ı;'. 
Neşriyat Müdürü \ 4- Taliplerin ilk teminat 

Selim Çelenk ukçasım bankaya yntırrn~-

CJ I.P. ~Jatbaası Antukva hrı 1 fizımdır. 
. 5-Eksıltmeııin 3ikinci tf'Ş· 

gerı ç ·kılmel.t zorunda bırnk rin 942 'alı giinü 5 at 16 

•. l\Jtıılt ~ 3-CU i' bİol 

sPl S 1yılı tılB 
ma ile s94ı 
m a 'l 1 1 ıS af 

.. sııot 
günU rf 
dairesiııde ~. . b .. rnışlar<lır. Bu suretle lnr.i da Vı!ayet dıli'lıi cncüme· 

l z lı!Şebbüs1eri h r kerrc ninde yapılacrığı ilfin olu· 
daha akim kalmıştır. "nur. '.l2-26-29- -2 

teklilerıll 
bu'unaııılar' 
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