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EYLÜL ANADOLU sazeteal ldarehaneat 
1947 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMJŞTIR 

Evvvelki gece fuarı 38590 kiıi ziyaret etmitlir. 

Fuarı ziyaret edenler 

Fuar açılalıdan beri ziyaret edenlerin umumi aa· 
ym 719821 e baliğ olmuştur. 
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r--- Milli Şef-
lstanbul san'at okulunu ve 
güzel san'atlar akademisini 

ziyaret buyurdular 
mimar, heykeltraş, tezyinat şubele

rini gezerek talebenin çalıtmasını, 

şimdiye kadarki ( aaliyetleri ve c;a
lıtma programları hakkında izahat 
almıılardır. 

Milli Şef, her iki müeaaesenin te
ki.mülü ve bu sahada memlekete 
verimli hizmetlerde bulunabilme-

]eri bakımından ihtiyaçlarının sü -
ratle teminini ve inkiıafına çalıtıl
maıını emir buyurmuşlardır. 

lıtanbul, 15 (Telefonla) - Milli 
Şef İımet lnönü, bu sabah saa t 10 
da lıtanbul aan'at okulunu teşrlf 
b11yurmutlar ve okulda bir saat ka
dar kıılmıtlardır. Milli Şef, atölye
leri gezerek müeueıenin çalışma 

vaziyeti hakkında direktörden, Öğ

etmenlerden ve teknisyenlerden 
izahat almıılardtr. Cumhurreiıimiz, 

11,20 de Güzel san'atlar akademisi

ne feref vermi,Ier, bu müeaaeaenin ~.:.:;:.:.:....:.:~;:,:.;.;:.:.:. ______ ...:,.. __________ ~---
MECLİS TOPLANDI 

Hariciye Vekili bugün 
grupta izahat verecek 

İki ölüm cezası hakkında Meclis
te hararetli müzakereler oldu 

Müzakerelerde bulun
mak üzere bir lngiliz 

hey'eti geldi 
Il!iyük Britanya ticM·i korporasyonla
rı birliği Türkive mümessili Lord Kdr
lay, refakatind~ bazı zevat olduğu h.ıl-

Lo
de dün Ankaradan ııehrimize gelmişt!r. 

rd Karlayın lzmirde bulunması mü
faııebetiyle ingiliz ticari korpoıra•y Jn-
1 ar birliğine İzmirden ~atılma•ı kar.ır
aştırılan kuru üzümler hakkında ıir 
~onuşma yapılacağı haber alınmıştır. 

.u . konuşma, ihracatçılar biırliğinde 
hırlıklcr umumi katibi Atıf inanla 
Yapılacak ve bu suretle iizüm satı•la
~~~f ait ?ütün şartlar, biitün teferrÜa-

1> e ta, ın edilecektir. 

Piyango çekildi 

$ark cephesinde 

. -- -

Almanlara göre 
Şarkta geni te. 

rakkiler var 
Rus mukabil taarruz
ları püskürtülmüştür 

siper harbi - Tahrip edilmiı 

... ıh - --

l:SARE.Tl.tR 

Havacılık 

bir ağır top 

Sovyetlere göre 
Kremencuk şehri tahlige 

edildi 
iki Alman alayı boz

guna uğratıldı 

-Amerikan 
Donanması 
Harekete 

Geçti 
Genıileri hinıave edecek 

J 

olan donanma, korsan
lara at.eş açacak 

Vaşington, 15 (A.A.) - Ameri· 
ka bahriye nazırı Albay Knokı, 
Amerikan Lejiyonu kongresinde söy
lediği bir nutukda ezcümle JÖyle 
demiştir: 

- Amerika kıtaaiyle lzlandaya 
mücavir sular arasındaki kiralama 
ve ödünç verme kanuou mucibince 
ıevkedilen hamuleleri hamil olarak 
sefer edecek bütün vapurlar, yarın
dan itibaren Amerikan donanmaıı 
tarafından himaye edilecektir. 

Albay Knokı, Amerikan donan-

Zelzeleden 194 kisi ölmüştür. Açıkta ka
lanlar derhal iskan edileceklerdir 

~--~· - ------
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Sahife \2) .(ANADOLU) 

e ~emleket Haberleri) 
BUGÜNKÜ PROGRAM Güz Rüzgarları 

Esmeğe Başladı 
MEDENiYET 
oaHAN RAHMİ GÖKÇE 

Fırınlara verilen un miktarı 
2ene azaltıldı 

7,30 Saat ay-arı. 7.33 müzik:, 7.45 
ajans haberleri, 8.00 müzik: 8,30 -
8,45 evin saati, 12.30 saat ayarı, 
12,33 müzik, 12.45 ajans haberleri, 

Hukukda, içtimaiyatta, siyasette, 13,00 müzik, 13.30-14.00 müzik, 
iktuacida, fendP ve edebiyatta, hüla· Bu vüzden fırınlarda kafi ekmek buluna- 18.00 saat ayarı, 18.03 müzik: rad-
sa her branşta, her tarafta okuyup k• yo R"aion orkestrfü\l, 19.00 fasıl sazı, 
dinledi;!imi.t: bu kelimenin; 7a}ı.dığı- mıyor, halk müşkülat çe yıyor 19.30 ajans haberleri, 19.45 serbest 
mız zamanın anlayış zaviyesinde ve S k ·· zarfında İzmirdeki fı _ yapılmıştır. Tevziata, bundan sonra 10 dakika, 19.55 yerli filimlerden 

B k · d T'' k. h d d t tb'k t d d .. d ..... h 1 1 k rak on i ·i gun d·ı . şarkılaı, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 u sa ar mevsın1 e ur ıye er zaman an a- a .. a I~ a udş'lu&:ub.a e >ak~. ~ rınlaıda yine kafi ekmek bulunma- muntazaman devam e 1 ecektır. iki ve üç piano ile caz parçaları 
Z ı k d . onu, tornıstan e ı mış ır on se ızıncı l f 12 E ı··ıd U lanın kurt J b · · · ha UVanık ve hazırlıklıdır. Or anırsa a erın ası red' otu ibi bit azarında ara- maktadır. Bu sebep e semt semt ı - Y u e r u uş ay - (Pi.), 21.00 zıraat takvımı, 21.10 

,., · ~ 1A ıng g ' P rınl~n dolaşarak ekmek arıyanlar ramı kutlanırken bazı halkın ekmek oda müziği 21.30 konuşma (100 se-
düğümlerini milli birliği Ve milli ordusu maB kı~.. k'd · ruh ve çoktur. Haber aldığımıza göre bunun bulamadığı viliiyete şikayet edildi - ne önce n~sıl yaşıyorduk.), 21.45 

• M • .., • • , tefe~kü~~::~ e;n~a~n h:'~~: ve kud- :ıebebi, fuar ve 9 eylül bayram_ı mü - ğindeı:ı, vali Fua~ Tuksal Urlaya ka- k~asik Türk rn?ziği programı, ~2:~? 
sayesınde çozebılecegıne ınanmıs. tır t' · • ' J t •t'lA 'bt'ırası nasebetivJe fırınlara fazla Verılmek- daı gıderek tetkıkat yapmış, kurtu- ajans haberJen, 22.45 dans muzıgı, ' re ının ınsan asa e ve ı ı a ı - J • • •• • • h · 

· .. - ~ 1 k l d b'!t.. · rk k dlarını te olan un mıktıuının azaltılmasıdır. luş bayramı günu, cıvar na ıye ve 22-55-23.00 kapanış. 
Gilz rnzgarlan es- YAZAN : 1 YI ma • sonunca e- ~11~ u un ınce. 1 v'." ~~ ı.a d · Maamafih halkın ekmek bulamaması köderden kaza merkezine pek fazla 

meğe ba!;ladı. Şimal- Hıu-seyı"n "'amı" niz hiikimi?etine ıstıhdbaf bedken bdır kedlıml e ıdı .. Me ~~ı- gibi bir vazi\'ete meydan verilmeme,.k haİk geldiği için kafi ekmek buluna- ı 1 
ı.Jj . . . ? N yet, u a ım an o gun ve mu e- . . · d - I 1 t . Vali ka · n e ~ B=I .!!S\ 

de. devlerin kanlı eriştirebılır mı. a- şem bir tarihi e ine takarak karan- içın tedbır alınmı~tır. ma ıgı an aşı mış .ıı.. • zanın ıa- ~ U ~ 
b - 1 Urfa Mebuıu 1 karadan c.!eniz _ lıklara doğru fıe!leyip akan bir nur Kazalarla nahiyelerde un te_vziatı şe ve ~ohuml.uk ıh~ıyac1ı m~vzula~ı- ---------------
oguşması o anca . ı - . ' . . d in - yapıldığı gibi geçen ,;ene oldugu şe- nı te:ıbıt etmış, ayııca . zmıre baglı . Ü 
şiddetiyle devam ediyor. Yalnız si- 'ere kolay kolay hakırokolunakmı) art - cereyk~~tıl gl ıh~ zahml~kn~ ~ırt~ıyo~ uf:krAı kilde bazı kövlere bugrchv verilmesi Sevdikövde de bazı tetkıkler yapmış- UZ l\I 
! Ahi k 1939 b h d d · d d b .... k ar'.\ ·uvve - san u e erı a a ı ıç ımaı ı ' · · · · a ar onuşuyor. :son a arın a sa, enız en e uyut . · d·t milr b"t•• • 1 ' 1 d 'bir de de muvafık göri.ilmi.iş ve ilk tevziat tır. K. s. K. s:. 
«Tilsib hatıralarının avutucu tatlı 'erini irndesine rame menın zanne ı - 1 u un ça ışma arın a 
meltemi esiyordu. 1940 da cErfurt> diğinden daha çetin bir teş~bbfü; ol - «medeniyet» endiıesi taşıyorlar~ı. . 
buluşmasını yadettiren tatsız. şüp- 'uğu meydandadır. . Çünkü med~ni~et, ne ~u millet~dı ! ın~·ı·z sefı·rı· şeh-
he uyandırıcı gö.rüşmelerin intibala- Gözlerini kan bürüyen m.uhar~ple- ne de bu ı;nı!letın ... O, ınsanlık al~mı ~· 1 
rı üfürdü. 1941 eylülünde, ı.foskova- 'in istikbali soğukk:ınlılı~ ıle g?re - hesa~ı?a ış.lıyen, fakat .ancak~ ?' 1::ıe • • ld• 
ya doğru ordular yol açmağa çalışı- bilmeleri, cyarın> 1 sezebılmelerı ol - kendısıne aı.? ?.la.~, kend! v~.r~~g!.1ç - rımıze ge 1 
yorlar. dukça müşküldür. de artıp, buyuyup, tekamulunu ya-

Üzüm satışları 
hararetli 

Büyük Britanya adasının istilasın- pan bir kıymetti. 
da uğranıJ.an zorluklar büyük hava Büvlik Britanya ile Almanyanın Şimdi, medeniyet, artık eski şart ve Sefir, Fuarı ve harabe- Dün fiatler yükselnıiş 
muharebelerinin umula; kat'i' ne'tice- ııu k~nlı oyund-a ölüm-dirim zarını insani kaidelerinden tamamen tec- J 
yi hazırlıyamamış olması Atlantik ıtmakta israr etmeleri beşeriyete her rid edilerek bütün' kuvvetleri t~k leri ziyaret edecek :~7..ı.8 çuva ÜzÜnı 
deniz meydan muharebes{nin bilhas- halde çok pahalıya mal olacaktır. Bu nokta üzerinde, harp tekniği makı- B" .. k B •t A k a bu··yı·ı·k t l 1ıştıı· 

. .. .. f d .. ll d h kk k 'k. t . . k k kudre- uyu rı anyamn n ar sa ı n sa Amerıkan yardımı yuzunden tav- n:-ıa sızb. ~e. o .. la m~ .a. a ~ ı ak ~e~ı~ı~ mua;zam ve or l~nç tah- elçisi Sir Knatchbull Hugesson ve Q'efi- . . t 1 
ııad· m.ası, Akl~glot-Sak~onhmnl müşterek ~aftdan. ırtı.nınk~k~esdını ş1rt ·oşmkta t~ ıçkı~ e topdanhmıtşİ· e~A~~s~İ:r~nyara- kaları dün akşam Afyon yoliyle An- Dün bori\ada üzüm37v4e8ıncır sla ~.· ~n 
enız na ıya ını şımal yo una aktar- ·ne enıye ı o un en sar'ac:ı ır. •ıp ar, en e şe ı a · 1 k d h . . 

1 
. t• . B ·· · ·ı hararetli olmustur. • çuva uzum 

malıırı mücadeleyi yeniden ckarala- :av aş ortasında, durmadan ~maddi tabilen ve milletlerin ellerinde karşı- la~a an şe rımızel gke. ~ış !
1
1: u~u < satılmıstır 7 ;umara üzüm ~4 kurus

ı a» götürdü Deniz hakimiyetini ka- palitelerin» hesabını vüriite:ı kur - lıklı olarak kullanılan bir silahtır. e çı, f~arı "t·e fukana
1
. 1

1 
mgı ıhz pta\t•ıyok- t;n 8 ~u~ara 37 kuruştan, 9 num;;-

. · ' ~ h • ı · kl t T u··· · b - irili nunuzıyare ma sacıveseya a eme • 
0 4 ı: k rudan vurmak, k-aradan ör'!elemek ·nay ey et erinin yanı sıra, ı · ısa <;~- emaşa .e ı~ımız o~uş~a, ter . A . S 1 kt · Efes h· rabeleri- ıra 41,5 kuruştan, 1 numara <> n-

tecrübesinin tazelenmesine .-ıebebiyet 'ur ve m•ıliyeciler de bu korkunç haı- ufaklı şekıllerıyle, her mılletın, ma- .C \ı. .)ırıcat edc;u kat. · <1 ı rustan fiyat bulmuştur. 
d . D . k tl . . k h ı . .. .. .. .. .. t h .b t k' ')Ah h da toplanan nı ue zıyare e ece ır. l A 3422 ld ver ı. enız uvve erını, ·ara ve a- enın gorunur, gorunmez a rı a mı ıne ve sı a sa asın . B·· ,··k 1 . B . . ha . ·tasyonun- ncir satışı yekunu çuva ır 

va kuvvetlerinin zorfrle venmek. mu- ·11çseler, zafer pesinde hazırlanan se- medeni vasitalarının ~arpışmasıdır. <la ku~ u 
1 

e çı, t asmBa g.?e ~"ıat on i.ic; ı Fiyatlar ıı _ 26 kunı:ı arasında gec -
k tal · t·ır.· d. k d · · r·ı t 1 · t bl 1 flk ·ı d "!Ah o 1 r hiribirine ' arşı anmrn ır. u un .,ı - • ·· azzam ı arı ıs ı a e ere · eııızcı _ı ve ıs ırap ı yarının a o arını çıp- · çag ar a sı a ş r a ın tc . T· b ko ,010 ·luğu tarafınchn mistir. 

devleti karadan sulha icbar etmek!.. laklığı ile tesbit ebeler, belki mu ha- kılıç, kalkan, hançer,. topuz ve mız - bU\~'~f 1 ~ . ~~ş ef~~e f~ar ga~iı;osun:ıa · 000----
Bir türlü kavuşulmıyan bu emel '.,emeler~ biraz daha selamet gelebi- nkla saldırmasındakı manzara, da- b" · u. efçı ~er .

1 
kt· ' •ı 

• . . . , . . . 'lı .. kA .1 b' k'I 1 k b ·· ır zıya et verı ece ır. B• katı ı.:gnındadır kı, ıkı seneden berı. he- 1•r. Şuragı muhakkaktır kı harp :onu- a mute amı ır şe 1 a ara ugun B .... k 1 · öğleden ·onı"ı vapurh Jr 
men hemen bilti.in mfü<t-akil Avrupa mm getireceği koyu sefalet, onul- top, tüfek, tank, zırhlı araba, tayya- k' .. tY~ b~ ~ 1 • ·nr ·ap~ c· k w' inci•'.-
memleke·deri tecavüze uğradı. Yeni maz içdmai yaralar, galip, mağlup ,.e ve gemilerle ayni iptidai kanunu , ~1 ef.~ ~ ilk g~zı 1

.) '~d~. ' ()lünı cezasına nıahkfı.ın 
çağ devrinin mağrur ve inatçı .ı:karta- diye ayırt etmivecck, topyP.kıiıı h~r- ~ekrarlamaktadır. " 1 P aJına acar ı:n< ece 11 

· d'Jd · 

810 üzüm tarım 35 47 
279 jiro ve şii. 42 45 50 
264 Akseki ban. 35 55 
219 Barki Ama. 35 51 
194 P. Paci 35 47 !>O 
1 75 Millet pazar 34 50 42 
186 Vitel 36 43 
165 l\I. izmir. o. 43 49 
154 Artur Lafovit 39 45 
151 Mani. B. B. T. M. 41 50 47 50 
143 P. Klark 32 50 43 
133 Ş Remzı 35 48 
1 O!l H. Çolak o. 40 43 

95 Ahmet Erol 43 44 
93 incir şirketi 45 50 49 
80 n.ı. ve Ali Hay. 37 75 46 50 
69 S. Erkin 36 38 
63 Reş-at Leblebici 45 47 50 
61 Anadolu inhi. 39 41 
61 j . Kohen 44 50 
54 İ. Şina~i Ergiri 40 50 43 
52 l\.Iüiz Naon :rn 42 
:rn A. R. üzümcü 33 48 
34 ::VI. Beşikçi o. 36 50 48 
25 Albayrak 48 51 
22 S. Celiirdin 47 50 49 
18 Ş. Benciyo 38 50 46 
4 A Kadrunet :n 60 37 

ca» !;tnın bu yoldan amana getire bile- l)in kurbanlarını topvekun olarak ay- Daha kısa bir ifade ile söyliyelim: e 1 l 
ceği s~nıldı. Şimali ve garbi Avrupa ni zamanda pençesinde kıvrandıra - . Medeniyet ~imdi, bir harp. fenni: Çiınento fiatleri Menemenin Helva~ı köy~!1d~ Arifi 374 
nehirlerinin ağızları, bütün Avrupa caktır. Harp sonu Avrupasıııın acık- dır ve her mıllet, bu medenıyettekı Ticaret Vekaletinden kalakadürl;:ı- t.almnca ile taammuden ol~~rm~k.le 29529 
kıyıları ele geçirildi. K-aranın deniz- 1ı halini >ıezebilmek için ~ağrlııygu lu ilerleyişi nisbetinde harpte ve müda- ra bildirildiğine göre çimento satanı suçlu ayni ~ö~. halkı~d~'.ı Hu~eyınm ----
le olan mücadelesi emrinde ve hiz- )jr muhakeme kafidir. faada mevki ve hisse almaktadır. mağazalarda çimento fialini göste- muhakeme~ı dun şeh~ımız . ~gı~ce~a 33277 
metinde Avrupa birleşt!ı ilmeğe çalı- Güz rüzgftrları esmeğe başladı. nu Eskiden medeniyet kimindi? relı levhalar a~ılacak ve müşteriler, 1 mahkemesınde .nl'l.ı~leı.~d~.rıl!:1_ı~tıı Na. Fi 
ı;ıldı. Bu yolda yürünürken baz an ,-akar mevsimde Türkiye her zaman- Bütün beşeriyetin.. bu sayede fiatleri kontrol. edecekle.r-ı Suçlu Arifin suc;t~. ~.abıt g~.ul~ugun - -- ---
tatlı dil, parlak vaitler, bazen de 3ert dan daha uy-anık, her zamanclan da- Ya §İmdi? dir. 50 kiloluk torbada s-a!ııan çı- elen mahkemece olum ceza;;ına mah- 7 4:1 
çehre, keskin ,'ilah gösterildi. İlci - ha hazıı lıklıdır. Ve her şeyde:ı eYvel Hiç kimıenin! .• Hayır, öyle de de- men talar (torba da dahil olnıuk iize- kum edilmiştir. 8 37 
fat ile tehdit münavebe ile kullanıldı. kendi kuvvetine giivenmektediı·. Zor- ğil, o timdi harbin malıdır, harp ili- re) 144,5 kuruşa, motorda te~lim !l 41,50 
Yeni yeni ittifaklar, yeni yeni taraf- l:ınır:;a, kaderin düğümlerini milli ~· Marsın emrinde .bir kudretti':" v_e 1:11.:> kuru~a satılacakür. Ten1izlik istasvonu 10 46,50 
tırlar arandı. Bugün Leningrad, Ki- birliği ve milli ordu u ayesiııd<' c;ö:ı:c- ınsanlık ondan, eskı.anlayııta hıç ~ır Döhme c:imentolar mağa?.:-ırla tes- ,., 11 Yok 
ypf önlerinde çarpışılıyor. Kimbilir. bıleceğine kat'i surette inanmıştır. şey beklememektedır. Beklemesıne lim 129, motord:ı 12 ı.;, kuı ııstur. Tepecikte bulunan ve ·ehir tebhir 1N'C'fR 
:arın, mücadele, kan ve ate:ı nerelere Eve· , mücadele için demir ve celik de imkan yoktur. istasyonu itt.ihaz edilen büyük binada 
kadar uzarncaktır? Fakat bu ya - litzımdır. Fakat asıl lazım olan mem Peki, ne olacak?.. yapılacak bazı tadilat gebebiyle b~ledi-
rm•ın kat'i neticeli bir !;ulh getirece- kket evlatlarının vat~n sevgi~i" ile Ne mi olacak; gayet basit.. ZABIT ADA ye reisi Dr. Behçet Uz, dlin yanında 
ı'!'i muhakkak iddia olunabilir mi? çarpan göğüsleriııi çözülmez ;;aflar Medeniyet, kendi kendini yiyip bi- --·---·----- belediye mühendisleri olduğu halde 
,\~keri işgal ve istilalara dayarıarak halinde istila tehlike~ine kar~ı g0r- tirinceye. ve insan dimağının ortasın- Biribirini yaralamı§lcır: yerinde 'letkikler yapmıştır. Binada 
karalarda durmadan geni~leyiı, ya- miş bulunmalarıdır. da müthış tarrakalarla patla)ıp da - Halkapına~da Emin oğlu İshak Var yapılacak tadilat hakkı?d.a ıniihen -

ğıldığı güne kadar böyle çah§acak - olsunlar, Osman oğlu Mehmet Akseri, el islere direktifler vermı.şlır. 
[aşe müsteşarı ~lanisa- tır. aralarında çıkan bir münakaşa sonun Tebhir istasyonuna. lazım ol.an 

Bir nehir tasavvur ediniz. Dün, da fenerle yüzünden yaralamıştır. her türlü modcırn makıneler. v~ 1.e,.;ısat 
dan döndü bu nehrin suları, geçtiği bütün saha- Kulağıııdaıı wu·mış: 

1 

bir sene zarfında vücude getırılec_ek \"e 
. . . . . . lara au veriyor ve orada toprak hiç Kahramanlarda Fettah karısı kırk bu tesisat yarım milyon ~ufııi\l:ı bır 'i~h 

k.~Ia~ısa):a gıd~~~k ıaşe c;/ş:c>~ı~ı tet- durmadan dünyaya her türlü nimeti, yaşında Ha tuş, Fettah kızı on beş ya- rin ihtiyacına göre .tanzı.m edılec~ktır. 
d ~. · e ~n ı-aşe mhu~ e~arı cı"'·~ 1 

.• ot~·er, her türlü saadet ve bereketi veriyor- şında Zekiye ve 20 yaşında Hamdiye Vagonlann ve otobu;;leı:ın clezenfek;;i-

K 1.. hh J 1·· un a sam şe rımıze onmuş ur . d d N . . . de bura<h tesısat ''apılac·ık-:.- _u. UD mura a arı 1- Müsteşar, bugün de tzmirclc iaşe iş- u... ile Hasan kızı otuz beş yaşın a acı- yomı ıc;ın • · ·, " ' • 
._____ tt--} ;eri üzerinde meşgul olacaktn·. Y,t. Bugün o nehrin; ta kaynakların - ye arasında münakaşa yüzünden kav- tır. 

kistürÜ tanzim e l er. rın şehrimizde11 hareket etmesi nııılı- da başlıyan bir patlama ile ve gök ga çıkmış, Hamdiye, N:ıciye~·i kulağm-
tzmir bölgesi spor kulüpleri arasın- temeldir. yüzünün de bo§anmaaı ile bütün o dan ısırmıştıır. 

8 IAI .,, toprak sahalarının üstünden müthiş Bavııı çaııııışlaı·: 
da sild müsabakalarına, 2 .. b~Y u .. de (.un1aovasında bir homurtularla ve ortada ne buldu ise Basmahane istasyonuııfıa 22 yaşıııcla 
başlanacaktır. Diln Ateş kulu u mus- alıp sürükleyerek inlediğini düşünü- İkbal özel ve Kazım, !lfocid oğlu Sü- Ç8 lYJrılıyor 
tesna, diğer kulüp murahhasları bölge yaralama ·· y b b k b ı- d leyman Yemı·ş 1·1e Saı·a og-111 IIilmi A i- .-
b nlr 1 - d 1 f"k. t" nuz. arın u as ın u sey ap u-
a=an ıgın a top anmışlar ve 1 ıs u- Ah t k F t c - ·· -· ' ı· ı t ve bavulunıı çaldık'a İzmı'r yerlı' askerlik .. ubesinden: rü tanzim e lemi lerd~ İlk müsabaka . .m~ arısı a ma, umaovası aa- runca ne gorecegız: . ın e çan asını , - ,. 

la 28 ·Jfıl~e 8 ş t 14 d K . aka _ hıyesının Gölcükler köyünde Ali karı- Nihayetsiz bir çamur deryası kı, rındaıı tutulmuşlardır. Yerli ve yabancıluın 31 l doğum-
A~ı cı saat~~ d Aete nr~ te ııı 50 yaşında Haticeyi başına :ıopa ;ıe üstünde ne ağaç kalmı§, ne tohum, - lu mükellefiyet harici erlerin 17-9-

t , k no1r u, d al kş - oEz ~ P<: vurmak suretiyle ağırca yaralamıştır. ne çatı, ne bir §ey.. ve korkunç bir alem olacaktır; bun- 941 çarşanba günü saat 9 da yerli 
.t ım arı arasın a o aca tır r • .,sı S çlu kad t t 1 . .1 B .. k.. d . t k d .. h t · 1. 1 k b · d bulunma) ·ı A h ft b ı r k · 1 .1 u • ın u u muş Ye adlıyeye verı - ugun u me enıyet en yarına a-

1 

an şup e e mıye ım.. a~ker i şu esın e -arı ı an 

Aalt a u ~-aç .arın gta kıp tal ımk, arı 
1
1 e mişti~. lacak dünya da İ§te böyle bir zavallı ORHAN RAHMİ GÖKÇE olunur. 

ay ve ıx:mırspor a ım arı aırşı a- ------------------------------------------ ~------------ ----------
·acaktır. Final Uçiincii hafta yapılacai< 1 17 eylül gecesi, yüzbaşı, :ramma on ,,,,,,,., NAPOL YON Ordularının"'"""'"'"""""'"""""""'"' ie şöyle bir dokunuverdif!1. Bir fıçı 
tır. - _ ·- _ kişi alam~ yi~e~k tedarikine çıknıa- ! : gibi, yuvarla~a ~uvarhına :ı~t kata 

SPOR 

Sild maclan 

311 liler 

K.S. K. 8. 
1310 C. Şerif Remzı 1:ı 26 

799 Ç. R. S. Alazraki 12 2:ı 
527 Ç. Fümige 12 50 25 
225 Ç. Öztürk 16 50 23 
97 Ç. H. Dündar 16 20 
88 Ç. ~ı. iz mirli o. 12 12 50 
78 Ç. Albayrak 14 
n Ç. İ:ı:zi Fe~ci 17 
71 Ç. A. R. Barki 16 
69 Ç. Tarım 19 
49 Ç. R. j. Fı anko 11 
36 Ç. M. H. Nazlı 15 

3422 veklın 
10930 ·dünkü ye kıin 

14352 u. yekun 
ZAHİRE 

50 23 
50 17 50 

17 
25 
17 
15 

K. s. K. s. 
10 ton StPam 30 

Mendereste boğuldu 
Ödemişin Kaymakçı köyünden Hü -

seyin oğlu dokuz yaşında Mustafa Men 
deres nehrinde yıkanırken boğulmuş· 
tur. 

000 mı emrettı. Bır başkası da yirmi kişi : MOSKOVA BOZGUNU E indi ve merdıyenın karşısında kapı Bo - - orta okulu ile başka bir istikamette yola çıkarıl- : : karakolunun oturduğu odanm kapı- . z a y i 
rno ra dı. Kolayca anlıyorsunuz ki, artık, vi- ; j sının önünde durdu. Muhafızlar he- Buca orta okulundan aldığım 7-9-941 

l> , b ı R vecek içecek tedariki - siz buna ister- "'"""'""'"'"""""'"'""""""'"""""'"""'"'""""""'""""""""'"'"""""' "' rifi yakalayıp deliğe attılar. Ond-an >orno,ada u unan ve uca ortıı , • . . 1.. YAZAN· N 1 p d ÇEVİREN· Şakir Hazım d'ld·-· . k. •t d' tarihli ve 14 sayılı belgemi kaybettim. 
okul müdürlüğü emrinde bir şube ola- seniz yalan deyınız - usu u veçhile se:;- • apo. yonun er e • .. bahse .ı. ı~!nı .. artı ışı me ım. y . . k _ rl eskiı1inin 
.rak idare edilen orta okulun müstakil ı. iz sadasız ve nizam altında yapılırsa Çavu§u Burgınyon Ergokmen Bu ış.~ g~.rdukten sonra fakrar o - enısıni çı araragım an 
halde idaresi hakkında yapılan teşeb- mlibah olmuştu. - 7 - daya dondum._ Zarar verecek . ?ir hükmü yoktur. 
bü ·ler maarif vekaletince kabul edil- 20 eylillde yangın oldukça yavaş- di kendimi hapsettim. Fakat .sükfı - rındaki odaya kaçtılar. D 'ıha! gir- şeyler olmadıgına kanaat getırdık- 725 Turan Ataoğlu 
miş v~ Bornova orta ckulunun mü,,ta- lamıştı. _Mareşal l\foı~iye. mevki ko- ~etle di.i~ünd~ğüm zaman şuna ka - diğim kapıyı kilitledim. Kanepenin ten son~ da ikin~i odanın ~apı~ını 16-17-18 (3808) 
kil olması muvafık görülmüştür. Bu m~ıtanl~gın~ t:ayln . edılmı~, Gen~ı:aı ı~r v~rd~m kı, mu~afazası b~na tev- altl)'ldaki adam kımıldamıyordu. a.çtım .. İkı kadın bır ~anepenın uze· ----------------
htı·ustaki emir vilayete gelmistir. ~fılho ıle bırlıkte bır polıs teşkılatı dı edılm~ş o.lan bu uç adam gunahsız- Umumi vaziyeti ve kıyafetiyle bu rıne oturmuş, bekleşıyorlardı. Oda- z A y 1 

' · mevdana getirmeğe başladılar ve bu dı ve bılmıyerek de olsa, yaptığım -adamın öteki :-ıerserilerden farkı ya girişimden hayrete düşmüş gö -
YEN( NEŞRİYAT 

J b · t d t Küllürr lisesinin orta üçüncü sınıfın teşkilatta. Rostopşinin elinden yakala- u ış en vic an rahatı cluyınam la - yoktu. berbat ve kirli bir sura , o ıünmediler. Bunun aksine ikisi bir-

Iktısadi yürüyü 
rını kurtarabilmiş olan ~foskova zımdı. l:adar berbat ve kirli bir sac;, sakal, den konuşmağa başladılar. Ne söyle- dan aldığım 28/7/941 taı·ih ve 705 sa
da sakin İtalyanları Almanları ve Bulunduğum oda binayı, ksmen ırlta bir koyun postu, belinde deri - diklerini, ne söylediklerinden bir tek yılı tasdikname 7e nüfus cüzdanımıza 
Fransızları kullanma;ı tercih ettilP". rnnmış olan diğer bir parça.ıına bir- den h',. kemer silahlık. Herifin yanı kelimeyi anlıyabiliyordum. Kendile- yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
f:'ikir güzeldi; bunlar bir tarafta'1 leştiren büyük fakat dar bir galeriye başındıı bir mızrakla yangın çıkar- rinden öğrenmek istediğim ilk şey nin hükmü olmıyacağını bildiririm. 

İzmir için Rostopsine k-arşı muvaffak olmak geçit veriyordu. Burada irnldığım mak için kullanacağı iki söııük me - yiyecekleri olup olmadığı idi. Bana İ · K k N k K 
1 

k k 
Güz4:l bir aayı dah!P;. çıka~dı mecburiyetinde idiler, bir taraftan sırada kısmen yanık dediğim yere hiç şale vardı. Belindeki siJahlıkda da hıy-ar, ~ağan, tuzlu balık ve azıcık •· zmır arşıya a amı ema sa a 

20. Agustosta fevkalade hı:· F~a.: ela böyle bir işi 0en iyi bir şekilde bu- kimsenin gitmediğine, meşgul tarafta iki tabanca görünüyordu. İlk yaptı - bira getirdirer, ekmekleri yoktu. Az 36 Na. lu evde Rüstem oğlu 
yısı çıkarmış olan. «~~s~d~ ~ur~- . arabılecek kadar Moskovayı l.·ilı. bile her yerin görülüp araştırılmamış ğım işin bu iki tabancayı almak oldu- . onra genç olanı Kobolki d'?diği bir Hüsameddin Birtürk 

yilş> n;ecmuası İzmır ı~ıı: ıkıncı bır yo~la:dı. olduğuna dikkat ettim. Yapılacak ğunu söylemiye bilmem ki, lüzum var ~işe içki getirdi. Bir yudum alınca 
tevk~l~dC! sayı neşretm1 ıştır. 1 

.. .. Öğle vakti penceremden dışarı iş olmadığı için galeri üzerinde gidip mıdır. Bundan sonra ~?I. ka~ar kalın bunun Danzig likörü gibi bir içki ol-
Reı ıcumhurum~z .smet .. nonu- bakarken bir kundakçının kurşuna gelerek vakit geçiriyordum. Bir defa- olan meşalelerden hırını elıme ala- duğunu anladım. Yarım saat içinde 

nUn v.e .fuarın .re~ımlerıyle ;msl~~mış dizilişine şahit oldum. Herif diz çök- ::-ında galerinin dibine geld;ğim sıra- ral< .. herifin yanına doğru şöyle in - şi~e boşalmıştı ve bu iki Mo:;kovalı 
~lan ıkt renklı bır k~pak .ıce:ısınde mek istemiyor, inat ediyordu. Ölümü da kapı~ı kapalı bir odadan gürül - dirdim. Gözleri açıldı. Fakat gözleri kadın, hiç şüphe yok , bu işi benden 
uç forma olarak tertıp edılmı~ ?lan cesaretle k-arşıladı, cesaretle öldü. tü işitir gibi oldum. Kapıyı vurdum, ~ıçılır açılmaz üzerime atılmıısı bir daha iyi beceriyorlardı. Bu odada 
bu mecmua.d~ mecmuanın sah?bı ':e Az bir milddet sonra bizim yı:ıkalayıp aldığım karşılık tam bir sessizlik ol- oldu. Y·alnız bu hücumda muvaffak bir müddet daha kaldıktan sonra , 
baş muharrırı Arslan Tufanın «İzm~r getirmiş olduklarımız kurşuna dizil- du. Fakat kapının deliğinden içeri ulamadığını da hemen söyliyeyim. kendi daireme çekilmeğe karar ver-
fuarı Y~~ıyor> serlevhalı _canlı ~ır di. _ bakınca kanepenin altında bir ada - Üzerime atılma.siyle up uzun yere dim. 
~akalesı.31~ Hakkı <?.cakog~unun, :::>~- Akşama kadar, yani saat yediye mın uzanıp gizlendiğini, avakta du- yuvarlanması bır olmuştu. Tabanca- Daireme girince. bizim bölükten 
Jım, Cavıdın, . profesor ~ükrb Ba- kadar fevkaliide bir şey olmaksızın rarı iki kadının da bu adama güriiltü !ardan birini herife çevirdim. Aptal bir küçük subayın beni beklediğıni 
banın, Sabıha SP.rte.lın, Samed g€çti. Fakat saat yedide kolağası etmemesi için işaret ettiklerin; gör- ııptal yüzüme bakıyordu. Yerden gördüm. Bu arkadaş epeydir beni 
Ağaoğlu, Targan Hacım ('arıklı, (binbaşı muavini gibi bir rütbe) mu- düm. Tekrar kapıyı vurdum, ve Ru:ı- kalkmak istedi. Beceremedi yine yu- bekliyormuş. Şimdiye kadar nerede 
Ah~ed Cemil Conk, Şevket Abidin hafazam altına verilen bir kaç ser - çaya pek çok benziyen ve bi~· k:ıç ke- varlandı. Nihayet güç bela ayağa kaldığımı sdrdu. Kendisine kaişı -
El.lı , Selaheddin Kantar, Kemal T<a - serinin kaçmasına fırsat verdiğim id- lime bildiğim Polonya diliyie ~u iste- kalktı, fakat ayakta zorla durabili - !aştığım vaziyeti hikaye edince pek 
mıl Aktaşın yazıl-arı, fuarda çalışan- diasiyle beni hapsetti. elim. Yine cevap vermediler. ı ';hayet yordu. Fena halde sarhoştu. Kolun-a memnun oldu. Memnuniyetinin 
Jar, İzrnirin rehberi, lzmir<le ihracat Lazım gelen cevapları vererek kapıyı tekmelemiye başlayınca açtı- girerek odadan dışarı çıkardım. Ga- sebebi de şundan geliyÔrdu: 
•ekniği, fabrikala ımız ve rlaha bir kendimi müdafa-aya çalıştım. para ıııır. leriden geçip dümdüz uzanmakta 
~ok .vazıları vardır. Tav.:1i;.-~ ederiz. etmedi. Gösterilen yere giderek 'ken- Ben içeri girince kadınlar yanla- olan merdivenin başına gelince heri- ( ArJcaaı var) 

Raşid Rıza tiuatrosu 1 
Halide Pişkin beraber 

BU AKŞAM 

Habibe Teyze 
8 Pe1•de Komeai 

SAAT 9,80 da 

Fuar Il!~I~9.Ş.q~P.~. 
Dikkat: Dün akşam yağmur 

münasebetiyle temsil edilemeyen 
bu eser bu akşam oynanacBl.tır. 

Qün alınan biletler bu akıam 
isin muteberdir. 
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--== lstanbul-Gümrükleri Baş mü-
dürlüeünden: 

Miktarı 
Marka 
DMG 
A"fNo 

No. 
41748 
17/17 

Ki Gr. 
437 000 

Değeri 

Lr. Krş. 
17140 76 

Teminatı 

Lr. Kr. 
1285 60 

Eşya cinsi 
70 20 den fazla 50 den 
ez ipekli pamuk men
sucat 

ART 42574 Z91 1 O:ı;J 47.193 :!l 3562 45 <:<· 1 den fazla 20 den az 
ipekli pamuklu mensu
cat. 

AHT -12373 2il61 500 3502 75 rı, ı den fazla \ô20 den , 
az ipekli pamuk men--89 
sucat. 

AHT 42356 
71 

2731 500 44559 3;1 3s42 oo ~ ı den fazla 7o 20 den 
az ipekli pamuk men 
sucat. 

7-9-941 lstanbulda Akşam, 9-9-941 Anlrorada Ulus, 9, 9/ 941 İzmirde 
Y;mi Asıır çıkan gazetelerle iliın edildiği üzere )·ukarıdaki eşya 1.5~9 sa~·ı
lı kanun m 'b" 23 . 24 91941 günlerinde kapalı zarf u•ulu ıle satı-. ucı ınce 'e . .. ··ı bT 
ıacaktır. Satıştan üç gün evveline kadar eşya 9-12 arası~da goru e ı '.r. 
Satış Reşadiye caddesindeki "atış müdürlüğünde sa.at 13,30 dadır. Ş~ı t
naıneler anılan gümrükten parasız verilir. İ•t~klı lorın pey akça l~ rı~ ı ~ha 
le gu"n" .. ·1 k d ,.atıı·malan ve teklif mektupları ılebırlıkte u og eyf'l a ar vezneye .J y • 

Pey akçalarının makbuzlarını ve 2490 sayılı kan.un_da yazılı ~esıkıılarrnı 
saat on ikiye kadar satış müdürlüğüne veırmelerı lazımdır. 7884 3689 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 
Tuzlamız ihtiyacı için 129 metre mikiıbı m.u~telif eb'adda Kızılağaç 

kerestesi pazarlıkla satın alınacaktır. ~1etre mıkabının muhamll1e". be~~
li 45 lira muvakkat teminatı 136 liradır. Ebat listesi ~er ~ün mudurlugu
ıtıilzde ve izmi•· baş müdürlüğiinde görülebilir. !steklılerın 1-.10-941 çar
§anba günü saat on dörtte müdürlüğümüzde toplanacak komısyonda ha-

16 2- 30 3804 zır bulunmaları. - a-

fire su ıııeri 20 nci şube müdürlüğünden: . 
1 _ Beş adet vagonetle beş yüz metre çift ray, Bulon .tırnak vesaır 

aksamıııdaıı mürekkep DekO\' İl malzemesi muhammen bedelı beher kılosu 
kırk kurustan olmak üzere satın alınacaktı<". 

2 _ B~ malzemenin mecmuuna tahmin edilen bedel Tirenin Mahmud
lar köyü civarındaki inşaat yerinde teslim edilmek şartiyle dört bin li
radır. • , _ • 

3 _ Şartnameleri Tirede Su işleri 20 inci şube müdüırlüğünden al-

dırılabilir. 
4 _ Eksiltme 19/ 9. 941 Cuma günü saat 14 de Tirede 20 inci şube 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme pazarlıkladır. 
6 - Muvakkat teminat 300 üç yüz liradır. 
7 - !hale gününden itibaren üç gün zaıfıııda malzemenin teslim edi i-

me<i Iazımdıır. 10 13 16 (3714) 

Eskişehir tayyare fabrikası ge
nel direktörlüeünden: 
Fahı·ikn için birinci ve ikinci sınıf tornacı, ~Iektrikçi, tı;sviy~ci \'e mo

tör ustası ile makine ressamı alınacaktır. Verılecek yevmıye ı.mtıhanda 
görülecek kabiliyete göre 500 kunışa kadıwdır. Bu ustaların ımtıhanda 
muvaffak olmaları ye hariçten gelecek olanlann bütün yol :ııasrafl~ı·ı 
ile diğer zaruri masraflarının kendilerine ait bulunmaları şaırt~)'le aşa.gı
da yıızılı \'esaikle nihayet 30 .. 9.9-ll tıtrihine kadur bir dilekçe ıle fal:ıc"ıka 
genel direktörlüğüne müracaatları. . . 
, - Nufus hüviyet cüzdanı ve askerlık ,·esıka.ı, 

- Emniyet müdürlüğünden mu><addak hü<_nühal kağıdı, 
Bonservis veya varsa mektep şehadetnamesı. 

12 14 16 3736. 7951 

lzmir defterdarlleından: 
Satış No. .\Iuhammen Bel. 

Lira -810 

811 

812 

811 

815 

816 

817 

Bornova Ergene mahallesinin 3 üncü Yaka sokağın· 
da 2 4 6 taj mımralı 222 metre murabbaı Arsa 

' ' • G · ı Bornova Küçük Cami mahallesinin Ar~lan azı er 
sokağında 51 taj numaralı 9,50 metre murabbaı 
Dükkan. 
Bornova Ergene mahallesinin 3 üncü Yaka sokağın-
dı; 9 taj N o. 429 M2. Arsa 
Bornova Çay mahallesinde Göçmen sokağında 22 
taj numaralı 2 oda ve avluyu havi Hane 
İkinci Karantina mahallesinin Çeşme yolu So. 
1717 ada 13 parsel 96 :112. 2 taj numaralı Hane 
Karantina mahallesinin İsliıhane sokağında 1724 
ada 5 parsel 107 ::'.12. 89 taj numaralı Hane 
Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 17 40 ada 
1 Parsel 255,50 M2. eski 75 numaralı Arsa 
ikinci Karantina mahallesinin Bülbbl sokağında 
1740 ada 4 parsel 219 M2. biliı numaralı Arsa 

818 İk ı nci I<arantina mahallesinin Bülbül sokağında 
l 742 ada 14 parsel 128 M2. 75 eski numaralı Arsa 
İkinci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
l742 ada 17 parsel l48,50 M2. 75 eski numaralı Arsa 
lkinci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
17.42 _ada 21 Parsel 150 :M2. bila numaralı Arsa 

821 lkıncı Karantina mahallesinin Veysel sokağında 
17 ~3 ~da 2 Parseı 153 M2. bila numaralı Arsa 

819 

820 

822 lldncı Karantina mahallesinin , 'ur sokağında 
1743 ada 7 parsel 121,50 M2. biliı numaralı Arsa 

823 ikinci Karantina Bülbül sokağı l 741 ada 3 parsel 
144,75 M2. 65 eski numaralı Arsa 
ikinci Karantina mahallesinin Veysel sokağında 
1742 ada 6 parsel ı.; t M2. 75 eski numaralı Arsa 

824 

82() ı kiıı:i Karantin:ı mahallesinin Veysel sokağında 

45 

60 

75 

140 

70 

280 

38 

30 

ao 

20 

21 

22 

24 

28 

22 

32 
y 17·fo ada 7 parsel 217 M2. bilii numaralı Ars:ı 

den ~·~arıda yazılı_ emvalin mülkiyetleri peşin para ile 1/ 9, 941 tarihin
lh bare~ 17 gun müddetle müzayedeye konulmuştur. 

lipl _nlelerı 18, 9/ 941 tarihiııe müsadif perşembe günü saat 15 dedir. Ta
Yever~n muh~mmen bedelleri üzerinden ';o 7,5 depozito akçesi yatırarak 
nuını ınezkllrda Mill i Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo· 

na nıuracııatları ilim olunur . ı 16 (3563) 

(ANADOLU) 
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f İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
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lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Kotniayonunclanı 
Cinsi Miktarı Beher kilosuna 

Saman 
Odun 
Sığır eti 
Soğan 
Kuru ot 

1 

2 

Kilo Tahmin edilen fiat 
360000 3,5 Kuruş 
840000 1,25 Kuruş 
150000 40 Kuruş 

24000 10 Kuruş 
600000 3 5 Kuruş 

Komisyonumuzda 23 Eylül 94l salı günü saat dokuzda saman, 
saat on _bııde odun ve saat on beşte sığır eti, saat on yedide 
kuru so!!'an, saat on beşte kuru otun ihalesi yapılacaktır. 
11~ temıııatları samanın 945, odunun 787,5, sığır etinin 4500, 
ooganın l ~O ~e ~uru otun 2475 liradır. Evsaf ve şartnameleri 
A~kara, ızmır, ıst~nbul levazım amirlikleri satın alma ko
mısyonbrı ıle komısyonumuzda her gün görülebilir. Bir ,ııat 
evvel. 

3 -- Talıpl;rin. kat'i tem;natları ile birlikte mezkur gürı ve saat-
lerde KO:ı!.syonumnza müracaatları. 10 1<! 18 22 

İzmir Leva:ı:ım Amirliği S~bn Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkalede teslım ve montajı b-ııyiine ait olmak üzere iki 

zamanlı veya dort zamanlı yeni dizel motörüne ihtiyaç var
dır. _Yer~ek arzusunda bulunanların 18-9-941 tarihine kadar 
teklıflerını !lht. Mv. satın alma komisyonuna müracaatları. 

10 16 
İzmir Leva~ım Anıir~iği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Manısa asker~ hastahanesinin senelik ih tiy'llcı için yirmi bin 

kllo koyun etı kaı,ıalı ~arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Jl:fuhamm~n be~elı on ıki bin liradu·. Muvakkat teminatı 900 
!ıra olup ıhalesı 17-9-941 çarşamba günü sa'llt on b"rd _ 
pılacaktır. hteklilerin muayyen günde saat ona kad

1
ar ~e~~if 

mektupl~rını temınatlariyle birlikte askerlik dairesi satın al-
ma komısyonu başkanlığına vermeleri . 2 6 11 16 

lıunir levazım a~liği satın alma komiayonwıdaıu 
1 - Paz?rl~la "000 kılo çubuk makarna satın alınacaktır. 
2 İhalP.'1 17:9-.~41 çarşamba günü sa'llt 15 de kışlada izmir Ie

\'az~m amırlıg• s.atın alma komisvonunda yapılacaktır. 
3 - Talıpler~n mezkur tarihte temin~t l ariyle birlikte komisyona 

gelmelerı. ' 

lzmir levazım aınir~iği •~tın alma komisyonundan: 
1 - 11:9-941. tarıhınde ıhale.si yapılan 60 ton sadeyağına teklif 

~dılen. fıat makamca gali göriildüğünden tekrar pazarlıkla 
ıhalesı yapılacaktır. 

2 

.. 
" 

Muhamıı:ı.eıı bedeli ~65 kuru~iur. Evsaf ve şeraitleri topkapı 
maltepesınde askerı satın alma komisyonunda görülebilir. 
İhalesı 22-!l-!l41 pazartesi giinü ,aat ıı de komisyon binasın
da yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı 12400 liradır. 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma K · undan· 

1 " !) !141 • .h. d "h omıayon • - --· -. .'arı ın e ı alesi yapılan 50 bin liralık oduna talip 
çıkmadıgından pazarlıkla tekrar ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ba odun.lar meşe ve gürgen veyahut ikisi karışık olacaktır. 
Beher k!losunu!1 muh'llmıneıı bedeli 1 kuruş 60 santimdir. 
Evsaf ."e hususı şartlar komisyonda görülebilir. 3 

4 lha!esı 24-!l-941 çarşamba günü saat 15 topkapı maltepe as
kerı .satın. alı;ıa k_omisyonunda yapılacaktır. 

5 Tcmm'lltı Kat ıyesı 7500 lirndır 

lzmir levazım amirliği. aatın alma ko~ayonundanı 
1 - 11·9-941 l:ırıhınd~ pa_zarlıkla imaliyesinin ihalesi yapılan 

200 ton m~karna ımalıııe talip olanlarııı teklif ettikleri fiat -
ler makamca gali görüldüğünden mezkur m'llkarnanın imali
yesi tekrar pazarlıkl".ı ihaleye konmuştur. Makarnanın beher 
kıl<'sunun IY'Uhammen imaliyesi bedeli 10 kuruş olup tutarı 
20000 lirad ı r. 

2 - ı;vfl3f ve ~a ı·tları topkapı askeri :4alın alma komisyonunda 
.ııöı·üiebiJir. 

3 - istekliler ihale günü 100 kilo undan ne kadar makarna vere
bilecek l e!·iııi ve kilo<unu kaç kuruşa yapabilecekleri:ıi bildire
ceklerdir. 

4 - !h:ıle~i 18-9-941 perşembe ııüııü s:ıat 16 da komisyonda yapı
ıncnktır. 

_ 5 - T{at'j teminatı 3000 lirad ır . 
lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan : 

1 - Pazarlıkla 20 ton sadeyağı alınac•\ktır . Beher kilosunun mu
hammen becleli 163 kuruş olup tutarı 32600 limdır 

2 - H usu~i şartlar ve evsaf top kapı mal tepe askeri satı~ a 'm k _ 
mioyonunılr görülebilir. 1 a o 

3 - Jhale>i 2-1-9-!!41 çar~amba günü 'aat 1 O da komisyoııd;ı va ı-
lac:ıktır. , P 

4 - Kııt•; teminatı 2890 liradır. 
lzmir levazım amirliii satın alma komiayonuodan 1 
Kilo 

22000 Kuru ot 
20000 Kuru ot 

Yukarıda cinse Ye miktarı yazılı kuru otlara verilen fiat p·alıalı gö _ 
ri.ildüğündeıı yenirlen pazarlığı 17-9-941 çarşamba günü saat 16 da 
k•şl~.da izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin mezkur gün ve saatta teminat katiyeleriyle birlikde ko
misyona müracaatları. 

Afyon A J. mıntaka Sa. Al. Ko. batkanlıiından: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulan 15000 çift çizmeye 

ihale günü talip zuhur etmedığinden 10-9-941 tarihinden iti
baren kanırnun 40 ncı maddesı hükmüne tevfikan yine kapalı 
~arf ı1 sulıyle yenıdeıı münakasaya vaz olunmuştur. Yevmi 
ıhaıe 30 Eylül-941 salı günü öğleden sonra saat 16 30 dadır. 

2 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçası olan 12500 lir~ il.o teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver· 
meleri ilan ulunur. 16 20 24 28 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Evvelce eksıltmeyeye konmuş olan 10 bin adet bira eaııdığı 
şartnamesi değiştiri l diğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konuı
konmuştur. Çıvisi idaremiz tarafından veri lecektir. 

2 - 10 bin adedinın muhammen bedeli 42474 liradır. yüzde yadi 
buçuk muvakkat temınatı 3186 liradır. 

3 - Eksiltme 19-9-941 cuma günü saat 11,25 de Kabatasta leva
zım şubesinde müteşekkil alım komiı,yonunda yapıl acaktır. ' 

4 - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara başmüdürlük
lerinden 213 kuruş mukabilinde ı.Jınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2500 ve 5000 adet içinde teklifte bulu
nabıleceklerine göre mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle tek 
lif edecedleri mıktar üzerinden yüzde 7,5 güvenme parası makbuzıı 
veya makb.ızu nya banka t~minat mektubunu ihtiva edecek · kapalı 

zarflıırııı ihale .'!'iinü eksiltme saatınclan bir saat evveline kadar mez
kur komisyon başkanlığına ıııaktuz nıukablinde vermeleı·i l azımdır. 

H 15 16 17 3791/8032 

ltalyan erkek ve kız mektep
leri acllıyor 
İtalyan erkek ve Ayyıldız kız nehari ve leyli mektepleri 22 eyllıl tarı 

hinde açılıyor. İlk, lisan dersleri ve kadın işleri.' 
Kay ıtlar her gün saat 9 dan 12 ye ve 17 den 19 a kadar kabul edili r. 

14 15 16 

• 
Sahife (3) 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma ·komisyonundan: 

13.000 kilo vaketa alınacak 
1 - 26 ağustos 941 tarihinde birinci defa yapılan pazarlık eksiltme

sinde beher kilosuna teklif olunan 450 kuruş galı görüldüğünden 18 
bin -kilo vaketanın 20 eylGI 941 cumartesi günü saat on birde ikinci defa 
pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4175 lira olup ~ıvrtnamesi her gün komisyonda ırö · 
rülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta yukarıda yazılı miktardaki temi
nat ve kanunun istediği vesaikle birlikte KasımpııMcla bulunan komis;·on 
da hazır bulunmaları. 16-17 3805/ 810·1 

Istanbul Beled;yesinden: 
Temizlik amelesi için yaptırılacak ceket, ııantalon, kasket ve tozluktan 

ibaret bin takım elbise kapalı zarf u•ulü ile eksiltmeye konulmuştur. Mec
muunun tahmin bedeli 17,500 lira ve ilk teminatı 1312 lira 50 kuruştur. 
.Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde göırülebilir. İhale 2-10-
41 perşenbe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talipl<'rin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ve n4 l yılına ait ticaret oda>'! vesikaları 
ve kanunen ibrazı Hl.zım gelen diğer ve~aik ile 2490 numaralı kanunun ta
~·ifatı çevresinde hnzırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat on 
dörde kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

16-20-24-2U 3794 / 8069 

Devlet Demir Yollarından: 
• Aşağıda ıniktat", muhammen iıedeı, teminat miktarı ile ıstıhsal ma
halli gösterilıııi~ olan bir kalem taş kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

Münakasa 29-9-941 pazartesı günü saat onbırde Sirkecıde doku
zuncu işletme binasında A. E. komi~yonu tarafından yapılacaktır. 

İstekıllerin temınat \ e bnuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zal'f 
!arını aynı ı;:ün saat GP.~ kadar kom•syona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parm,ı~ olımık komi,-yondan verilmektedir. 
Ocak Miktarı )fuhnmmen bedelı 

Saravkiiy 8500 :\13 23375 Lira 
14 16 18 20 

Ten1ınat 

1753.13 L. 
3792180::!6 

Çimento fiatleri hakkında 
lzmir mıntakası lktısad müdürlüğünden: 

İktl'ad \'ekıiletinin çimento fiyatları hakkındaki 26-6-941 tarihli iliını
na ve İzmir belediye encümeninin çimento nakliye vtsair masrafları hak
kıııda en son verdiği 3-9-941 tarihli ve 1992 numaralı kararına göre mem 
leket mamulatı olan çimentolar111 izmirde mağaza ve:l'a depoda veyahut 
rıhtımda teslim satış fiyatı kar dahil olduğu halde: 

Mağaza veya Dökme Torba içinde 
depoda teslim yani torbası1. yani torbası ile ' 

Normal Portlant 
çimentosu 
Rıı·htımda lt»lim 

Normal Portlant 
çinı<'nlo•u 

Lr. Krş. Lr. Krş. 

25 79 2K 91 

2.t :ı2 "21 14 diir. 

).lüşteri tesbil olunan fiyatlardan l.ıaska ma,;raf ,·e«ıire namı ile ,;atıcı-
ya para vermekle mükellef değildir. - 3806 

Teknik okulu satın alma komis-
yonu başkanheından: 

Patates 10000 12 1200 
Kuru soğan 9000 7 630 
Nohut 2500 26 650 
Toz şeker 10000 ·18 4800 
Kuru iizüm 1000 48 480 
Mercımek (Yes 1) 1000 26 260 
Kuru Fas. Çalı 5000 28 1400 
Yumurta (adet) 75000 2,5 1875 
Kuru Barbunye 2000 20 400 
Sirke 2000 10 200 
Tuz 3000 7 210 
Salça 1200 28 336 
Limon (adet) 24000 5 1200 
Gaz (lıtre) 500 20 ıoo 

Çay :ıoo 760 1520 
Yassı kadayıf l>OO 53 265 
Ekmek kadayif (çıft) 500 43 215 

Tel kadayıf 500 30 150 

15891 

Ekmek 50000 13 6500 

Kaşar peynir 2000 120 2400 

Beyaz peynir 2500 70 1750 

Un 6000 2:ı 1:ı80 

P ırıııç unu 250 :l5 87,50 

Şehriye 300 40 120 

İrmik 500 40 200 

Makarna 2000 45 900 

Zeytin 2500 .12 1050 

Zeytinyağı 4500 94 4230 

Sabun 4000 56 2240 

Pirınç 9000 50 4500 

• 18857,50 
İstanbul Besiktas Yıldızda bulunan okulun 941 mali yılı ihlıyacı olan 

vukarıda cin; ve ·miktarlariyle tah mın bedelleri yazılı erzak kapalı 
~arf usulü ile Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muha<ebesın
de ' 29.9.941 tarıhine rastlıyan Paza ıtesi günii saat 10,30 da 11 kalem 
ve saat 10,45 de 18 kalem erzak ve saat 11 de ekmek ayrı üç şartna
mede eksiltmiye konulmuştur. İlk teminat 1191 lira 25 kuruş ve 1414 
lira 32 kuruş, ekmeğin ilk teminatı 487 !ıra 50 kuruştur. hteklılerın 
şı.rtnameyi görmek ve ilk teminat yatırmak istıyenlerin_ oeksılt~.eden 
bir gün evveline kadar okulumuza ·ıe eksiltme günü de Yuksek. Muhen
dis mektebi muhasebesıne gelmeleri, teklıf mektuplarının eksıltmeden 
bi saat evvelıne kadar makbuz muk abilınde komişyonumıız başkanlığı
llR verilmiş olmalıdı r. Postada vaki o'acak gecikmeler kabul edilmez. 

11·16-21·26 3687 
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Sahile (4) (ANADOLU)' 16 tylül 1941 Salı 

Moskova kon
feransı 

Yeni Zelanda 
başvekili döndü 

Norveç Krahnın 
milletine hitabı _Telgraf, . Te.lefon ve Ajans Haberleri 

J\mcrikan he.,·'eti Lon" Fı·C'~·zeı-, l~uz •eJtJe Pasifil· 
dı·a. ·a gchli ıneselelerini .~·<>rl'ış111fo·~ 

J(ral, rad_ 'olar toplan
rnada n milletine cesa

ret tavsiye etti 

Orta şarkta ha
va taarruzları 

Şehlnıah mebusıarı 
davet etti 

Londra, 15 (A.A.) - .foskovaya Welingloıı, 15 (A.A.) - Yeni Z\!- Loncıra, 15 (A.A.) - Noı·vcç kr:.lı 
gidecek olan Amerikan heyetinin b,ızı landa başvekili FrcyzE:'r, İngiltere \'C Hakon, radyoları mfüıa<leıre kar:ınııın l\f ') , . '}e . · b·ıtırıldı ı· l J • AJ } . t 

Sıro vatanper
verlerinin 

faaliyeti ----Birle:;ik Amerika,·a .'·aptıU.ı se.nıhatbn tatbikinden evvel !rıilletiııe lıir h"ıt:ıb"- 1 1' el getTil l 1 ' ' ral1( a {l man aı lll CS-
azası Vaşingtondaki Sovyeller birl!fri " " " 
bii.vük elçisi Umaııski ile birlikle .Jtiıı clönmii~tii~'. de bulunarak dc'1'J:~tir ki: Trablus Bino-azi limi devan1 ediyor 

Da~wekıl gazetecilere dem istir ki: - Sükunet ve Vi'k:ırla h:n(•ri:ct et- ' 0 

akşam byyare ile Londraya mm·:ı~a- - Atlantik nıtıharebc,.;ini kazannwk mcııizi dilerim. Kurtuluş giiııli, b('lki boınbalandı Tahran, 15 (A.A.) - Şahinşah, bU-
lat etmiştir. tayız \'t> ii~ a:dmılıcri kazanıyoruz. i:. ümit ettiğimizden daha yaKınclır. Hüı· 1• h". ır:: (AA) 0 ,.· ·k tün mebusları yarın öğled<'n sonra fa-

Demirgolları uçuruldu, 
Zağrep postahanesine 

bomba atıldı R .. iti P' ·"f""k . . t" h· 1 1 ' 1 k . l "'a ıı e, ·> • . -- ı ca f>ar ~ Londra, 15 (A.A.) - :\fo,.;kova . .-.:ı UZ\e e .ı:-ı ı \azıye ı ,ı,rnıcıa en meme ·etım(\! tekrar bulu:wı.c:;.n~ ka- 1 T· h· , k .. ti ,. A ·k· r·ıy(h toplanmaga ılavl't etmi~tir 
· ı k küçük teferriiatına kadaır görüstünı. dar Allaha .,,m:ı~·laclık ngı ;zh, <t\:bt Uk\~e ekı_ı1.ubm1 :1~~11 ,ı - 'T 'h 1'"' (AA) ?•l 'k.kt 

gıc ece - olan Amerikan heyeti meıı .... up A "k . . .. k 
1 

. • h Al . . ·· . rarga ınm u a ·,.;am ·ı e ıgı: a raıı, <> • • - ..... er e en 
lırn·ının Londnl'·a muvas:ılatı mün:ı~e- men an - Japon muza ·eıe en e - maıılar, hakıkalın ,.;e,;111 rlım kork- C bi Af ··k ·bomb·ı d la" .. kk 1 .~ . bir Al b T h Londra, 15 (A.A.) - Alınan ha-

, nt·ı·z ıı·ı"ı·k bı·ı· <:~t·h·ıcl·ıclıı· Btı nıt·ı··,·ı tııkl·ıı·ı ı·,.ı·ıı ht'"ıı· ~e·leı·ı·n ı·nı'nn1° · · enu 11 a 'r ıman 'J- mure · eµ c ıgeı man gru u a b 1 ·· s t l · · b , ' '' ·" • • · .. , - ' ' • " "' c : •.. dlını . 1 .· h ı d b ·· 1 . · ı 1", • er ere gore ırp va anperv r erının 
etiyle Sovyet merkezinde toplanacak kerelerin muvaffakıyetle neticelenip yasak etmiştir. Son 1.armq1Jıırıla tat - yaıt~. ~11.~ .. uctu 

1 
. 0 ge~ın~ e_hcluı-:m~~1 ~·andan bu ,;abalı trenle hareket etmiş- faalireti art~aktadır. Bu ciimleden 

olan İngil" A "k k f t" 1 . • • ... ·· ·! k .. k" b"l· 1·1 h' h 1 1 . mo oı u \a. ı -:ı aıına \e zıı ı ar,ı- t" B 1 l ... "k" . . ·ı· 1 . , ız - merı an ·on eraıuı ne ıcc enmı~ ecegını so~ eme mum '!il ı, ec ı en tet ış arek:.!1.bı·ı ,;alp erı - b 1 . . h.. d . 1, b .. , . d ır. un arc an } ıı mı ı ı1'1 ıngı ız eı·e, olarak Saraybosna ile Sırp hududu 
Londra gazetelerinin mlit:ıleaların.ı değildir. Bir yatı~tırmı~ .siy.a, eti taıu;ı mizi elemle clolclurdu. Q,.;loda patlı - • ~ aıı.~ı,~ ~cu~. t _eıe.~ b ~ı.~,ı~ı la- yirmi lıiri ele Ruslara te;;Jim ~dilecek- ve Mostar ile Adriyatik ara;;ınd-nki 
ha.:lıca mevzu teşkil ctmekt'edir. etmckt~n içt~~ıap eclccC'gız. _.ı_:ı~oı~yanı~ı yan k~r~ıııılar, cHiny:ınııı ht•r twr:ıfm- gı mıd .. ı~ · .. _on~.~ ~ı aı ~ f, ar .ar~ t tir. demiı·yolu ke;;ilmiş ve Zağrnp posüı-

Deyli Telgra r eliyor ki: bu .e~ırı vakıı kalıul eılccel{ı umıt ı•dı- da net retle kannlandı. rleını· a keu,.~~~1
1 ~'mi~\ir ıs~~~'.1 '~1 ~

1,,n~ı- '~~~it -<>00 hflnesiııde bir bomba patla mı~ ve bi-
lebılır. ooo · ' · · " b"' ···k b" k h · ] 

- İngiltere, kendi ic;iıı Jw.klt>di·.d ve bir fi:ıt chi~maıı tayyaresi düşürül- ç· lh ta • 1 .'~nın U}.U ır ısını aıap 0 muş, 
Amerikan levazımının Ru;;yaya gli!J- F . 000 1 , ~ . AskerAı Vazı·yet müş, diı!;<•ı·Jeri hasara ugralılmışiır. ın' su y uıa arını '.)il' çok kım.'1elr,r 'yaralmımı~~~-. ·~ lll tıcarct ıey Ctl İki av ta.'·\.'aremizle bir bom ha la,.·- . Belgrad ıadyosunun verdıgı dıger 
rlerilmesiıw munıfakat etmiştir. Çiiıı- " t k . d" \.. h b .n n d y 1 - l~eı·}ı' ne gı'tlı')'<>ı· - Baı taralı l m· cı' aahilede - raremiz ü,;süııe <lö,ımcmi!'!I ir. e zıp e ıuor ıı~:. ~ e~·e n~z0:r·.• 11 . a, ugos av~: a kü ga.re, bu malzemenin Hitlerizm · 1 Gtı zlıııg b"'ş"ekiıl geııeı·nl Nedı" 

r 1. Ag"•ır tan·arelerimiz Gambotto bir 1 
- ı ... • " " 

krıı"'ı en iyi şekilde kullamlma,.;ının ~e· . . e ~~1 · 11 L . 1 h 1 . b" ha. · mevd· 'a h"' ·tınl 't · . , ·d biı' nutuk söyliyeıek, halk tarafından 
Hebiııki ı 5 (A.A.) - Fııı tıcaret ...,ıma c e enıngra< mu are )e~ı u- '" a . nına uc e mış, . ..,ı c ·r , , d', . 1 . 

nlı.ııı"clı"ı· I"ı1<>"1"lı"z mı"lletı"ııı"ıı k 0 tl 0 n·ım1\ ·ı ' T · · t·· · l 1 t· J l l 1 t a· · J btıltııınrı ta\·,·.nı·eleı" mı"tral•·o··, ·ıte··ı· <l vazı e \ apn:orum 1~ e ıs enen cına-. " ' " " ' ' "e c•ııl'l\ ı· 11·ız1rı anerın 1'1\'acetı" n} un Sil C C I'' e ( e\"am eme\ e il. - " " ·' 1 ' ' Z ' " - J ı l pa •• t " . ti · • d h• ·1- h b" · t • .1 ~. • ~ f ' '" '· .' . · . ' " " - . '. .. , ." . , . apOil ar ' r'lSU ÇU ye erın a ı ı ar l ın aç Cuecegını cagı eclakiid;k k:ılmamışlır. tıııda bir Fın tıc:wet hC\'etı nerliıı \'e manlaı· Lenıngıracl mudafaa hattının 1e tutmuş \ e bombalamıştıı. .. ' < <. '".ı 1 k l t d" k ti . .. 

---000--- Viv:ına\·a gitmek üzcı:e bir kaç gün yaı·ıldığını, 50 ye yakın miHtahke.m Ağır tayyareler Trablus, Ilingazi 
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J·ullannll)'a basladılaı· dve .~1 em .e. ~ e ett
1P. u~~~ :rıbgo1'!-

. . l'n. .. t d"l r·· . h 1 -1 .. "e Bardivaya taarruz etın"slerd"r ~ • eıı mesını ıcap e ırecegmı \e u gı-Ron1an)·ada sabotaj· ,.;oııra Almany~ya hareket edecektir. .~~zıın z31p e ı c ıgını, • are.m ~n ~uş T b,l . 1·: • d· k" , ·ı . ı.__ 1 ı . C K" g 15 (AA) ç bi tedbirlere mani olunması Jazım 
Taner, Alman ıktı:>ad nazırı Dr. Funk kula ta ragmen ı:ehre dogru ınkı~~f d- ra Lh ımanııı_ el ı gemı er "e ~ - . u~g - ın • . . : .. - ung - ld... . 1 t h •]Af h -

yapıln1ı~'Ormus.· ile görü:-1ecektiı·. tiğini bildirmektedirler. Buna ragmeıı "lanvol mendregi bombalanmış, şıd- Kıng ıle Tokyo "~~ ~ Nankın arasında ge . ıg~~~- an a mış ve 
1 

a ın~ :ı~e. 
- Almanlar, sehI"in rnkında ;;ukul ede- rletli inffüıkhr vuku bulmuştur. sulh müzukerclerının. cereyan ettiği ketın ~ıu.mle cezalnndırılac:ıgını ıla 

Rüheş, 15 (A.A.) - R'.tdoı· a.ian- ccğine dair hir is:İrcttc bulunmamak- Trablu,;un 1!10 kilometre garbında hakkında dolaşa~ şayıala~ resmi m.'.lh- ve etmıştır. 
bildiriyor: • ı\ğrı \'C Ercişte sarsın- tadırlar. . 1'uarada yatmakta olan bit· dfü~man fillerde t<'kzip crlıI;nektedır. - ---x---
Racıvekil muavini :\Iıhavıl Anlones- tılar ıle\'.,'llll e<.lı'voı· Buradaki vaziyet hakkıııda kati m'.ı- ~emisi i:ıfiHık etmis. batmı~lır. Bin- Çung - King, fo (A.~.) - Çinko· Af rikada siddetli çarpıs-

~o g.az.f'te~ilere beyanatt;ı bulunarak • !Umat mevcut olmamakla beraber, .~~- ı.razide liman tt>sisatı ve gemilel', münist parti:-1inin naşıri efkarı olan ·· • 
emıstır kı: . . . A - Baı taralı bi.,inci sahifede - hir önündeki miiteaddid müdafaa hat- Barkada bir h:t\':l me.vdaııı bomba - gazetenin haber verdiğine göre, ja- n1alar oldu 
- Son uç ayda hıç bır :ahota.ı ha- . 1 _ . !arının kuv\•etli ı-;urette hazırlanmıs lanmıştır. ı ç· d ·ık defa ola;rak ··tç·· K h" 1~ (AA) O t k · 

di~esi olmamı!ltır. Bu müddec zarfııı- zıı~c e >'C' . 11 ~hı/e merke~le~·ıı.ı~e .~ c~ olma:'ı, zırhlı kuvvetlerin de müdaf.ıa Sicilyada Delvini bombalıınmıştır. pon ar ın e ı, .' .. ~~raşu ~u a ıre, 0 
• • - r a Bar· :ıı-

d~ Romam·ada 22 bin tren i:lemi~ k~~~e~ .' ıkılmış;ır. ~~\ elı :ı.a.hı~ e ... ı hatlarına se\"l: edildiği, Baltık Sov.L t Cuma günü Akdenizde di.i~en bir kulanmışlardıı. Bu, ~aı aşutçul~:· .. Çın giliz kuvvetleri tebliği: 
bır tek kaza kaydolunmamı,.:t!l". kg~ leı ı~de 21 e>' Sarısu nal.ı~ e. ı~.de donanma,.;ının d.'.l harekata istirak ;ıe tayy~remizin mürettebatı kurtanl- hatları arasına baskın teşebbusunde Tobrukta devriyelerimiz pazaır geı:e 

i
l . e~ ·ı2:~cl .~ y4·ıkılmı 1ştır. K

1
aza koy- :-ıahile \'akın müstahkem :-ıahaİarın mü mışt•r. Bir ta \'Va remiz kay:ptır. bulunmuşlarsa da hepsi imha oltm- si müdafaa hatlarının şark bölgesi 

1 
. <l . erın e o u, vara ı yare ır. d f · . t" k 1. b"I · Alm· · · k d k" a·· · · ... enıngra önünde sıd- !1 - Kızılay t~rafından kazazede- a aa~~na. ıı; ~ra - ey ıye ı me:ıı. ·~n • • • • • • muşlardır. ·arşısın a ı uşman mevzılerıne mu -

l tl
. h b l J · !er için 580 Çadır 600 kat çam~şır !arın ustun .mvvetl~rle yapm~lct~ ol- Bır lngılız tahtelbahırı- Tokyo, 15 (A.A.) - Merkezi: Çin- vaffakıyetli bir baskın yapmışlardır. 

C e l ffiU are e er O UVOr 300 takım elbi>;e, ':rno çift ayakkab; dukları .. tdadartruz~dra1.gmend~elhlQ·.ılıeıc~g';~~ • ha d J deki japon umumi karargahı, Ayin eya Müstahkem bir noktada bir italvan 

B 
- .. d ·ı . h il .. k" uzun mu e mu a an e 1 e)) ını nın sın an geçen er k 1 • - aıtaralı 1 inci aahifed .. - g~n ~ı:ı mış v.e ma a .en mu~1 ·;ın o- göstermektedir. -:. . . Jetinde Tajine ~rş~ yapı ~n harekatın subayı ile 3 asker esir alınmıştır. Di-

mat mücadelesine girmiş olan Finlfüı- ~~i\: 1~ ~~ek J ar~ı_mı ~ apıh~ışt~ı .. ~ı- Merkez cephesinde: Smolensk mın- .· ~ondra, 1.5 . (A.!ı-.) -- ~ng'.lız bah- bittiğini bildiıı·mıştır. : hın Çinli öl - ğer müstahkem noktalarda göğüs ..;:;
diyanın Almanyadan başka yaırclım g·o- ı ·) '1) fııcd~l felkaketz.edelerkıı~f~ht·~ a- takaı-;ındaki harekat hakkında malu - I ı} e nezaretını~ bır deklaırkas)konu~da, müstür. Çinliler 270 tufok, 18 top, 36' ğüse çarpışmalar vuku bulmuştur. Btl 

k k . . b 1 1 
- . . .1 kl c n·:ı sar e ı me · uzere ·a ı para t 1 kt d" B 1 1 S , . t geçen sene mavıne çarpara te nesı de- • . 1 d" 

rece ımseyı u amac ıgı bıldırı me e göndermi , . D" .. ·b k . h· lkı ma ge meme· e ır. unc anca O\ye r b". t ht. lb h" h kk d . h t mitralyöz kaybetmış er ır. çarpıBmalarda düşmana ağır zayiat 
dir. ş, ay ııca ıy aı a ıı •1 taarruzlarının durdurulduğu anlaşıl- ınen ıı a e a ır a ın a ıza a . . . . . . . 

H 1 
.. k" 

15 
(AA) F" b ~ _ tarafından bin, Van halkı tarafından kt d - b t . . 1 . 1 ··h'· verilmektedir. Bu tahtelbahir aldığı "a - verdırılmış ve ıkı esır alınmıştıır. Bır 

esm ı, .. - •ın a:1\\.'- b" B"tr h Ik t f d 3-oı· Ik ma a ıır,eger u aarnızaıcamu ım 1 • .. .. d" b"I . : •ı [" f l d h b ta t tah. d"l . t" 
kili Bangel, diin akşam radyo ile Fin ,ın: ı ı: a ı aı-a ın ~n, cJ ıra ı inkişaflar kaydolunsaydı, Rusların bu ra ara ~agmen uı:ı~une. .one ı mıştır. ır.ıeC ıs op an ı sa. ra. a rya op~ r~p e ı mış !~, 
milletine hitap ederek, Finleri müca- } aı dım .'i ~~ılmıştır. .. . .· muvaffakıyetlerini şimdiye kadar ilan Bu dı:nızaltı tamır e~ı~~ıkten . om·a rafı t inci aahi Bır mıktar tank hımayesınde mukauıl 
deleye ve çalısmağa devam etmeğe te:;. 4 -. Bıı Kız.ılay -~u~ettı~ı, zelzele etmeleri lazım gelirdi. beş ~~şman.har~ g~mısı ıle beş ~ıcaret - Batta fede - hücum yapan düşman, bir noktada 6 
vik eylemiştir. Fin askerinin yorul·_ m~?allıne. gondeıılmış: . .". anda'.1, Cenupta bugünkü Sovyet te~liği ~~mısı to_rpıllemıştır. T~htelbahır ~a- m:ştir. kişilik karakolumuzu basmış, fak.lt 
maksızın, kahramanca dövfü;tüğünü ve Agııdan \ e i\luşdan opeıatoı. hekım Kremençuk'un tahliyesini bildirmış - } ~n~ çaı pınca .~o ~o~pıl kovanından Anka~·a, 15 (Telefonla) - B. ,\1. d h 1 h k te ·ı k b . kl ~ 
inanılmıyacak bir .-iiratle en müı;kiil ve ı;ı~h~t memu~·u. zelze~e .~~nlak:~ı- tir. Bu şehir Kiyef ile aşağı Dinyeper ?ı~.ı ?.oşalmış, dıgerı!'lın. y~rısı kopmuş Meclisinin bugünkü müzakeresinde, er ~ .. are .~ g.eçı .er~ u tan ... -
şartlar altında vazife,.;ini yaptığını :-öy na P:ıd~ı ek sıhhı . ." e t'.bb.ı ~ .ıı dımlaıı- dirseğinde Dinyeper - Petrovsk ~eh=ri u~~nun .l)ovanlt~r: e~ılmı~tır .. Ta~.tel~a- Akyazının Balballe kö~~nclen Hi.ise - dan uçu tahnp edılmıştır.. . .. 
!emiştir. na ~de\ am etm~ktcdır l~ı. . .. arasındadır ve buraya 100 kilometr~ hıı ~e~ıze tekıaı d,ılam~mı~.' duşman yin oğlu Tevfik Alpekının ölüm ecza- Hudud mıntakasında ıkı duşm .. n 

Helsinki, 15 (A.A.) - Tic:ııret ııa- o - ~1ahallınden go:ı.t:rılecek lu - mesafededir. mayı~!ı .. hatlarını 5:6 mı! suratla ı;u- sına çarptırılması hakkındaki adliye kolu hududu aşarak bir kaç kilometre 
zıı·ı bir nutuk irad ederek Finlandirn- zuma gor ~ yapılacak dıger yardı~1- Biri tek, diğeri çift olmak üzere r~n yuı:u~ıde~ ~ecm~ş ve bu sırada ma- encümeni mazbatası hararetli miiza- ilerlemiştir. Tayyare himayesinde mu 
nın Rusya ile :;ulh yapacağı şayial~n- 1 ~.r v~ .ha!kın kış gelm~~en e\·vel ıs- iki demiryolu şehirden geçer, Alman- "k-ı'.ıelerı ıle ıçıııdekı suları boşaltmı<?- kerelere vesile olmuştur. kabil taarruza geçen ingiliz motörlü 
nı tekzip etmiş, Finlfü.ıdiyanın i,.;liklfıl ~~1 ı_ıc;ın ıc:ıbedcn tedbırler alınmak- !arın nebıri aşarak bu şehri işgal et - tn. l . . Bu münasebetle ilk söz alan Ferid_un birlikleri orta büyüklilkt~ b"r Alm 
ve hürriyet miicadele~int> girdiğiııi, a ıı. meleri, Dinyeperin doğusunda mühim A man teblığı Fikri Bingöl, azası bulunduğu adlıye t k '.. tt ':ı t" l t t ı . l 'd.-n 
bolşevikliğe karşı harekete geçen Al- 000 bir köprü başı elde etmeğe muvaffak' . . . • ., encümeninde bu ve diğer bir ölüm ce- a~ ını m~~ e a ı~ e zap e .mış e~ ır. 
manyanın yanında yer aldığını, son·.ına Piyango çekildi olduklarını göstermektedir. Bu vaziyet Beı!ın, l5. (A.A.) - ~~man teblıgı · za;;ı kararına muhalif kaldığını işaı·et Duşman ° arı çekılmekte \e takıp,,_ 
kadM· dövüı~eceğini, Sovyetlerin bu • : • . Kiyef mıntakasmdaki Sovyet kıtala- lngılterenın şa!·k sah~lı .~çıklt.ıında liyeırek muhalefet sebeplerini izah ey- lunmaktadır. 
harpte Almanlar tarafınrlan her haicle - Ba, tarafı bırı.ncı sahifede - rının durumlarının miişkiilleşeceğine Alm~n s~va~ tayj arelerı dun. g2c~ hır !emiştir. Hatip ölüm cezasını istilz•un ---~--
mağlı1p edileceğ-inde şüphe bulunma- olan biletler l'lli~H lira kazanmışlar - bir delil ;;ayılabiliı". Çünkü Almanlar g~mı ka~ılesıne ~~n~up on bııı loııluı.: eden hadiseyi anlattıktan sonra mevcut SOVYETLERE GORE dığını ı;öylemiştir. clır. bu köprübaşını b!ıı:az daha tevsi ede- bıır naklıye gemısını ~alırmı~!arclır. delillerin Mehdiyi Tevfikin öldürmıiş 

Londra, 15 (A.A.) - Rüylerin ;:i- 82 ile nihayet bulan biletler onar li- rek, 50 - 60 kilometre şimale ilerl2rler- ~iman ştuka tayy~.relerı Sollum cırn- olduğu hakkında kati, müsbet bir fi 1,;h· - Baı tarafı l inci aahilede -
yasi muharriri şöyle yazıyor: ra, 2 ve 7 ile nihayet bulan biletler de se, Harkoftan Kiyefe giden mühim yol ıında bulu~rnn duşmaıı kışlalar~.11 :t, 1 vermemekte olduğunu, kendisinde 'JU Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet is-

Mareşal Maıınerhaymın Fin kıta- üçer lir:ı amorti kazanmışlardır. da kesilmiş olacaktır. Bir kaç gün ev- t~nk v_e naklıyc vasıtaları tecemmu le- hususta vicdani kanaat hasıl olmadığ~ tihbarat servisinin bu sabahki tebliği: 
!arını Kaıreli \'e Leningrad bölgeleti:ı- . Dlin ~ir~i beş bin liralık ikramiye- ve! ::Yloskova - Ki.ver yolunun da_ kesil- rı?e agır ça~t~. b~mbalar ~t~ı~lardıı·. ııı ve bu yüzdeı~ bu vatandaşın telıifi:;ı Diin gece kıtalarmız biltün cephe bo 
ele Ladoga göliiniin şimalindeki bölı;·> ııın ke~ıdesınde küırrelerin kapakla;ı- diği bildirildiğinchm, Kiyefteki ordu- Bıır AI_man ta~ya.ıe teşekkulunun 13. - kabil olmıyan bır cezaya çarptırılması- yunca düşmanla çaırpışmağa devam et 
ye naklctt"ği hakkında dün akşam \'i- ııı ac:an düğmeye Belediye Reisi Dı·. !arın artık geri ile münasebatı kalmıya 1.4 eylul ~?cesı Suvey~ ve. P?.rltevfık nııı adalete uygun düşmiyeceğini i~ah mişler(~ir. ıı - 12 eyliil gecesi iki Al
şiden gelen haber doğru j,.:e, bu L~ - Behçe~ C'.z ba,.;mış. bilahare bu num:ı- cak elemekti~·. nu vaziyet kar ·ı~ında lıman tesı~atına yaptıgı bır hucum es- e_vliyerek bu cezanın teşkilatı .es~~ı .;e man :ılayı bozguna uğratılmıııtır. 456 
ningracla yapılan büyi.ik Alman taar· ralı bılctın İzmirde satılclığ-ı anlaıııl - i~c müdafaaya devam imkan<ıız bir n~~ında bır µelrol c_lepostı)'a~.ılmıştır. kanununun vet·diği salahiyete ıstına - ıncı Alman alayı cüzütamlarının vüz-
ruzuna Flnleı in az alaka gö~terdikleri- m1»tır. hal alacaktır. • ayet Ru!'ların Al· Duşman t.ay.ı:arelerı ne gund~.z ve ı~e den meclis tarafından yirmi sen~y?. de sekoonini ka:vbetmiştir. ' • 
ni isbat edecek mahiyettedir. Alnıaıı - manları cenuba atmağa veya taarruzu de g~ce ~!~an topraklarına hucum e - indiriln:sini teklif eyliye.re~ ·bu hu- Moskova, 15 · (A.A.) - Lening~d 
Fin. ittifakı ahenkli olduğu t:_ık~linle Bir 

111 
u] t l· · . l t . J ... _ durdnrmağa kafi .kuv\'eUeri .yok~~. o memışleıdıı. susta hır di! takriı:. v~.r~ııştır. . muharebesi. bütü~ ~idcleti~·le ~evam e-

Lenıngrada yapılan tanı-ruzun ıkı mut 1 e ~u (00 l n Ol halde Haılcof demıryolu ellerınde ıken lstanbuJ<la vak ala nan Bundan sonra kur,;u) e g~l7n adlı c derken, şehır dahılınde mılletın mane-
tefikin ayni cephede hücuma gec:ııı-Jk Jcre rüsvet teklif et ti Kiyefteki kuvvetlerini ele HM·kofa r;ek .J '. ı' encümeni mazbata. muharrırı Siıusi viyatı mükemmel kalmakta devam edi-
için en iyi fı.r;;at teşkil ettiğine inaııı- · . . • meleri lazımdır. Abd takdirde l\Iin,;k 111Uhtekır er De\·~·im, Tevfikc a~_t dosyanın eneli - yor. Şehirde 4 tiyatro faaliyetine de -
Jabilirdi. - Bat tarafı l ancı aahıfede - bölge,.;iııde olduğu gilıi bu kuvvetlerin ht b 1 1'" T 1 f ıla) _Yal lr mende ayrı ayrı clort ~za tarafıncl.an vam etmektedir. Salonlar he-r defasın-

.Maamafih Londrada çok i.vi anhı.~ı- vetm 550 liraya baliğ olduğu :rnla;ııl- ele e.~aretc revk eclilmek ihtimali var- K g·· an u' .<>1 .. (t ~.e. 01 
'e:,;im Ak,'. zc'. tetkik edilmiş bıılundugunu, hepsinde da hıncahınç dolmaktadır. Ah.'törler, 

l l · Al 1 · ı·k· h k-• mıstır Emn· ·e· "el'" ı·· • ·· t f 1 e am, maııı •1 uı<ıcı • · ' s,ır;.ı\ T f"k" 1 ı·ı suçlwm ol 1 • k h ·· k 1 • ·· ·· d d .. ıyor :ı m:ın ar şımc 1 1 ııre ·a.ın , . ı) t mu ur ugu ara ın - < ıı·. d G· ·b·. ·ıe Bakırko""dc · ev ı m rn ı · · c ugu anaa - er gun as er erın onun e e musame-
F . ı t · ·' b"I y ı "' g 00 nd "! ı ı · S · t b k 1 Al 1 B a eczacı rcır ısı ' " ecz,tcı t' · ·· h e teredd" l h 1 b · 1 kte l" B"'t·· ·· l ın ere emın E:ue ı ecegi fanla ara .ııııı o eıı en memuı· ara magaza- on vazıye e a -ı ır~a. man ar u M . 1 h· _ • , .._. n:ko··,·cle . t ının şup ev U( e ma a ll'dK- re er verme cır. u un mwmmere er 
h . ı·k ·· t 11 · · "' Jıl·ı· · · t ·' 7 b l l" · l 1 k b" t• 1 • cırc a ,n \C .ı.e · · çımeıı ocu k k"l·'e •~h ··ı tt··· · ·· ı d · ~ ıç a a a gos ermeme,; e beraber, şınıa ıa yaı '.ı ,ıra._ ırmaua a ye se- l ıycnı orc u :·~·ına ar:;.ı ır ııe ıce r - II .. 1. bo "hliJ·:ır suçund· t .. ı-·r mıyaca · şe ı ~ L<t H'SU e ıgını so;· hava akın arı esnasın a mkıt.'Ul. ugtt·a 
Ji Ru~ cephesinde Alman ordu~unun ~en bulunmu!'tur. Suçlu Safter kaç - de etmcğe çalı~maktadırlar. Yakın hir rf1 ~ ]'~d· . 1 

\< • an e, d e- liyerek içtimaı adaletin yerini bulm ı'>ı makta, fakat alarm geçince :veniden 
y~künli h~f!f.1.etı:ııeğe. Finleri ikna ede- mış, ar~.nmı. ,.;:~ ~la bulunamamıştır. zamanda •. Kiyef - Ilarkof ar3:~;ınd:,ki c ı mıs eı.l\fıı. h-l " Id içi~ bu cezanın infazı icap ettiği .ııü- derhal başlamaktadır. · 
bıleceklerını umıt eclıyorlar. Maamatıh t:ıkıbıne devam olunmak- ,;ahacla bır meydan muhm·ebesı \'erıl - a {lllll O U ialeasında bulunmuştur. :ıc:---

Vişiden gelen haberler cloğrn i,.;e, tadır. Satmadığı 7 balye :-:eten, mü - mesi çok muhtemeldir. İstanbul 15 (Telef 1 ) A f Feridun Fikri tekrar söz alarak ı~- H f J' i. 
:\-Iareşal Mannerhaymın Leningrada .;;ad ere edilinmek i.ızere .reddiemine Lonclra radyosu bugiin, Dinycper ,3 ~a~ii aı'.k sınd k" o~ .ad k'· ~.~~0 . ~ !illerin bu k~ııaali verecek katiyette ava aa ıye l 
taarruz eden Almanlara sırf müzaha- te.-ıliın edilmi;;rir. Tahkikata clevam mansabında, Dinyeper - Pctrov,;kuıı .k\ ıza tcca:•t"'ı <1. 1 ak ıhaıstal ak uçul Hl olmaı.lıkları hususunda ııırar ederek Londra 15 (AA) - Hava · 

1 
k . · . . ' , • z ec ere · as a ı ası ıvan b h. b. . , · · ' nez:ı· 

ret ;tmek n~ak,.;a~ıy e ·endı kıtah:rıııa olun.maktadır. 150 kılomcfo·e cenup batı,;ır1:da hır ~:~k: Kadri beş sene ha )>ıe mahkum ~l~u-ı- . un;ın, ı~ç . ıı: ~a1!1an k:~zaı 1:1~~3:~.~a- ;retinin tebliği: 
zayıat vcı·dırmenııı nıana~ız ohluguıııı Bır daha: _ tadan da Almanların nehrı g2çtıgını tur. 1 · ı ın ıstıklalını ıhla! etmıyecegını olum Dün gece bir düşman tayyaresi iıı-
anladığı söylenebilir. Keçecilerde Bohor oglıı Esme! bildirmiştir. Bu a Kırım ve Rostoku .., . • cezası kararlarının nih'.Lİ tetkik mer- gillerenin simali saı:ki sahilinde bir ·~e 

Anlaşıldığına göre, doğrudan doğ-- Dumanya'4, milli korunnu kanununa yakınclan t:.ıhclid etme:ıi bakımından 1 ırede kahve tevzıatı cii olarak mecli~e gelme;,ıi sebebinin hir üzerine bombalar atmıştır. B.1;1 
ruya Finleri alakadar ed~n topr~klar aykırı olarak scteni.1 -~lC-~resini 190 mühimdir Her halele ön?~üzdeki gi.iı~- Tire, (Hususi) _ Geçen gün ga1.e- de bund~n. ibaret bulunduğunu ifa- hasar ve biır· miktar insan zayiatı v,ır-
:\-tareşal :\Iannerhaymın dıkkatıııı celp ~uruşa satarken suç ustu tu_tulm_u~ !erde çok enteresf>an hadı;;elere şahıt temizde Tiır·ede kahve 1.e\'zii mo,.;eJe,.;i de eylemıştır. dır. 
etmektedir. ve. i?tikar suçundan acllivcyc \'l'rıl - olmamız ihtimal dahilindedi!·· etr:ıfında bir fıkr~ okudum. V;ziyeti .~un~an so~ra Salah Yargi, ~alip, ---.-.----~------

---:ır mıştır. (Radyo gcızl'fesıııdcil) tahkik ettim. Hakikat sudur: Kahveci- Gultekın, Faık Ahmed, Hamdı Sar- kemesıııın de evvelce> hadisede taam -
!ere -sınıflarına göre- bir kaç kilo, me- lan, İ!:ımel .~ker,. Nazı~ Porov, mü ta- müt görmiyerek Saidi 20 yıla mankfim 
murlara ~:aıımşar kilo ve halka da 200 :ealarını -~~yl~~'.~'.erdır. ~a~di S~r: etmiş.,~lduğunu. öl~.m ~~za:;ı kararını 
grnm venlme:ıi kararlaştırılmış ve bu a~1 verd~gı t..ıkı ıı le Te~fıkııı ha~ıkı temy~zın na~k.,1;1 uzerıne . s?nra~an 
karar bir intizam dahilinde tatbik edil- faıl oldugu hakkında musbet delıller vermış oldugunu izah etmıştır. Şına
miştir. Kahvccilerden orta mektep b?lunn:ıadığına göre affı cihetine gi- si Devrim, Sait hakkındaki subuli 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İhale günü: 2!1 !)/!)41 

:\[. K. •. ~farka 

DMG 

.ı. TQ. 

:\Iikt:ı ri 
KiloGr. 

Değeı·i 

Lr. Kr~. 

17140 76 

Teminatı 

Lr. Kr~. 
1285 60 

Eşyanın cinsi Anbar menfaatına kilo basına birer lira teber clılmesıni teklif etmiş, Bere Türker, sebeplerhıin kuvvelli olduğunu söyle-
az 

3 
ru edilmesi istenil~iş ve memnuniyet- 'io,.;~ar:ıı~ ~ncü~e.~de b~ı~ kerte ~aha n:iştir. Muhiddin B-:Lha Pars, adliye -

2265 417'1 B 

AİNO 17/18 
İhal.e giinü: 24 l!J/941 

26 AHT 4257•1 

90 
27 AllT 4237:1 

89 
28 AllT 42!356 

71 

4;17 000 

2911 000 ·171!)8 21 3562 !;) 

2861 500 46702 95 3502 75 

2731 500 4-1559 33 33.12 00 

j; 20 den fazla 50 den 
ipekli pamuk mensucat 

~~ 1 den fazla ~( 20 den nz 
ipekli pamuk mensucat. 

~: 1 elen fazla f', 20 elen az 
ipekli pamuk mensucat. 

j( 1 den fazl:ı ~;~O den ıız 

ipekli pamuk men~ııcat. 

o ., 

" •• 

o 
'> 

Yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 23 ve 24/9/941 de kapalı zr.d usulü ile satılacaktır. Satıştan· 
üç gün evveline kadar eşya 9 - 12 arasında göriilebilir. Salış Reşadiye cadde!:ıindeld satış müdiirliiğünde ı;aat 
13,30 dadır. Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. İsteklilerin pey ııkçalarını ihale gilnü öğleye ka 
tlwr vezneye yatırmaları ve teklif mektupları ile birlikte pey akçelel'inin makbuzlarını ve 2490 sayılı kanunda 
~·aıılı ve iknlarını stıııt 12 kadar ::atış miidiirliiğiine veımeleri lazımdır. 7886/3690 

le kabul olunan bu teberrular sayesin- tet~.ıkını ıstemıştır. Dıger hatıpler nın inceden inceye uzun zamanda 
de mektebin tescil masraf!M·ı karşı _ •ncumenin mütale-asını münasip göre- tetkik eylediği bir iş hakkında kısa 
lanmıştır. ek meclisin deliller. üzerinı.le takdil' zamanda karar verilemiyeceğini ifa-

Beı d
. J B 1 1.akkı kullanmıyacagının ancak ka- de etmiştir. Adliye Vekili Hasan Me-

e ıye er an {aSı Ulllll- "arı mütalea edebileceğini söylemiş- nemencioğlu, Feridun Fikrinin mü -
lllİ hey' eti içtimaı 'erdir. Müteakibea takriri er okun - talealıırında geçmiş bir noktaya ce

'TlUŞ ve ı·cye konan Feridun Fikrinin v-ap vererek, Türkiyede her tarafta 
Ankara, 1 5 (A.A.) - Belediyeler •akriri ekseriyetle kabul edilerek adaletin bir olduğunu ve mahkemele-

bankasının 1940 he;;ap devresi umu- l'evfikin ölüm ceza,;ı yirmi yıl ağıı· rin kararlarını tetkik eden bir de 
mi hey'eti bugün Ankarada banka h3pse tahvil olunmuş, Mazbatanın temyiz mahkemesi bulunduğunu be
merkezinde toplanmış ve bu yıl kar bu suretle tadili için dosy!\ encümene van etmiştir. lsmet Eker, Refik İnce, 
ve zarar he~aplarını tetkik ve ta~clik iade edilmşitil'. Ahmed Şakir, Bekir Kaleli, 'Mazhar 
etmiştir. Bundan sonra Curun Kirazlık ma - Müfit, Saim Dilemre, Yusuf Ziya Ô· 

ALMANLARA GÖRE hallesindeıı Ahmet oğlu Saidin ölüm 7.er ve Ali Rıza Turel söz alarak mü-
cezasına çarptmlması hakkındaki maz taleal:ırını söylediler. Adliye Vekili, 

- Bas tarafı bi.,inci sahifede - bata okundu. Adliye encümeninin bu tekrar söz alarak son zamanlarda 
tayyareleri Dinyeperin mansabında mazbatasında üç a~·kadaşiyle birlikte -ıeşredilen bazı ecnebi tetkik eserle
bulunan bir adada düşmanın bir ağır muhalif kalmış olan F<:riclun Fikri tek rinde Türk mahkemelerinin örnek 
topçu bataryasına hücum etmiştir. rar söz alarak Sait hakkında bu ceza- olarak gösterildiğini. zikretmiştir, 
Batarya mevzileri tahrip olunmuş - yı istilzam eden delilleri mukni bulma- Neticede bu ikinci mazbata ııyneu 
tıır. dığını, esasen mahalli Ağıı·ceza mah· kabul edilmiştir. 


