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20/Al'.lUSTOS 20/ EYLOL 
----:::.;..:~...:;.;,.:.,::.:.::....:.::;:.:..:.::.:::.:.:.::....~~~~~..ı........;..~~~~~~~~~~~~~~~-"' Lozan Bayramı '~~, j - -~·-,-~- --~~., 

"Lozan, bir başlangıç, bir 
temel, ,bir meş' aledir,, 

r ' "'\ Sovyet ordu•U bir mukabil hareket e•na ıın da 

1 
"As ırların içinde kurmak islediğimiz büyük Türk abidelerini ve sağlam 1 (---;;: "\j Moskovaya taarruz r ~---, -... ----. - ·-) 

büyük Türk varlığını ancak böyle bir te~ele ~:~:~arak kurabilir •• ,~ l_Jmanıara göre . l Her iki taraf .~aur(agrı L Sovuettere gO_re__.ı 
- - - :\!cr:ı•ime s:ı:ıt on sekizde askeri H k""'t •• h. ı'ddı·aıarda ,11 şı·ddetlı· muha-

bandonun çaldığı istiklnl maqı ile are a mu ım . 
ba~bnnııi, bunu tarih öğretmeni Ke-

m:ıl_ B_atunun_ gii7~l bir nutku tu'hip mukavemet Ro",z•ter 111uhab1'rı' -'e ken- re beler devam 
ctmı•tır. Hatıp Lozanın bir t..ırih~e- ;:, w 
5iııi. Loz:ına tak:ıddüm eden zaman- •• •• l.d • · t "b [ [ f ı: t kt d• 
la \ıtıgiinkli hayatımızı, ebedi f)pf goruyor " / ln l a arznz an Q ıyor ;e me e ır 

fakat ilerleyiş devam· 
dadır. Stalinin oğlu 

esir düştü 

At::ıtlırklc• milli ~cf lnöniinlin askcrı 
•ahad·~ hiiyiik eserlerini ve mil\I ser 
lnöniiniiıı dlinya diplomatları kr<r _ 
şıgındn cephelerde olduğu ıribi hü
viik l.ıi. i:nan ve :ı.7irıılc mücad~le ede· 
r<!k •m:h zafc-rini n:rnıl t::ınrnmlad ığı
nı '"' .nırdumurn t:ım bir i,tikliili ıı::ı 
qıl tı•min ettilbni ~nl::ıtmı. ,.c o'ddctlo• 
~lkı>lr.ıımı>tıı·: l/f / .J .t l" l 

1 ı:ın•>ııl, 2~ ıT,,IPfoııhı) ·- Lozrm 1t'1.acar ar na JOa ıget e-
qulhıınıın yıldönümii üniveı-sitcd;> he rinden bahsediyorlar 

Alman ilerleyişi asrır· 
laştı, yeni taarruz 

beklenmiyor 

Bıılgoristandan ,yeniden 
kuvvetler geri çekildi 

vecanla kutlnnmHtıı-. Törende Ma"- ' 
ı~f ,·ekili J:ln;an .\li Yiicel il~ Ha;t_ Berlin, 21 (A.A.) - Resmi •eb _ \[(»kova, 24 (A.A.) -.Du .<abahk. 
ci;-r vek;ıi ~iikrü S:ıraçoj!:hı da hıılıın !iğ : ~ovyet telıliği: 
mustur. Bütiin şark cephesinde Alman ,-e 2:ı temmuz giinü \'itonir, ~e\·el, Po-
Tör~ne i.<likliil m:ırşı ile b~•hn _ nıiittefik kuvvetleri nin harekfüı mii ' losk i•tiknmet1€Tiyle Bagarabya mm-

. • .. • mı~. ~~ileakıben rektör c~mil Bil.el him bir mevzii mukavemete ve yolla. tnkn<ındn dii~mana karşı •iddetli mu-
Oün Halkevı bahçesınde Lozan gununun kutlulanmaaı merası· profesorlcr ve talebeler raraf•nd· rın harap olmasına rağmen motörlü ıh:ırelıeler verilmi,;tir. Basarab"n cep-

. d . t 'b 1 h . • nn , _ mın . en ın ı a ar. . eyecanlı nutuklur söylenmiştir. bir şekilde devam etmektedir. Tayya he,iniıı bir noktasında diişmanın bir 
Loı.nn &(\lhumın yıldoııllnı!ı mı\na- :\Ie~a•ıııı~~· valı E:ı~· Funcl Tuksal~ i\!era•imden sonra Hariciye- \'ekili relerden mürekkep teşekküller, l\fo~ ıııotörlli alııyı imha edilmiş, 400 oto-

selıetiyıe memleketin _her tarnf~nda be_l~dıye r~ı:•ı D:-. Behçe'. U?., Halk:,-ı Şük. rl\ Saraçoğlu, gazetecilere taha•-ıkovaya her çapta bomba ntmrnlar - ınoh:I, 300 moto<iklet, 32 zırhlı araba, 
olduğu gibi , diln lzmıl' Halkevıncfo reı ı Dr .. nu::erın Hulkı Cura, mu -:~ü•ler;ni ~u sözlerle ifade etmi~tir · dır. 2:3 top, 9 torpil makinesi ve külliyetli 
de hüyUk merasim yapılmıt<tır. nevver bı• kııtle \'C halk hazır bultın - Devllml ilcincl .. hıı .. d,. _:_ · l ngiliz lıav:ı ku\'Vetleri, dün MnnR Sovyet filoau kumandanı siliih ve malzeme iğtinam edilmiştir. 

Japon yadaki 
seferberlik 

Amerika ve 
Japonya 

,ah illeri üzerinde yaptıkları ta ar - ~ Amiral Kuauezov ı 23 temmuz giiııü hava kuvvetlerimize 
l'llZ teşebbüslerinde en nğır mağlil- Loııdı,:ı, 24 (A.A.) - Rövterin dü~manın zırhlı birliklerine ve hava Amerika hi.,vetlerden birine iığramıştır. Düı; - • 1 o•kovadaki muhabirinden: ! meydanlarındaki tayyarelere müte-
man bir kaç ~:ınt zarfında 54 tayya- Sovyet merkezine yapılan ikinci merkiz da rbeler indirmi~lerdir. 

Harpten sonra için 
-Devamı ikinci aahifede -- - Devamı 2 inci sahifede - 1 - Devamı dördilncil aabifede -

Nasıl bir sulh ve dOnua. 
dOşOnouor 

Emsalsiz bir şekildedir, 
durmadan asker 
toplanmaktadır 

Japon elçisi, münase· 
batın iyileşeceği ümidini 

bildirdi 

ıı ı 1111111111111111mı11111111111111111111111111ıı1111111 ı 1 
Mühim haberler 1 Askeri Vaziyet 
Fransız vapurlarına -, .-

HARlclvE MOSTEŞAR ININ Fran~a, faponyaya çok Velsle.~onuştu, /~kat emirler Smolensk cephesinde 
ÇOK MUHIM NUTKU musaıd davranıyor ta/sıfat vermedı Singapur, 24 (A.A.) _ Singapura 

T Norvc el- Londrn, 24 (A.A.) - Röyter mu- Vaşington, 24 (A.A.) - .Japon bü- gel~n ~Ol<'ulnrı~ söyl edi~in ~ görP, 
. '."_evyork, 2~ (;\:.A.) -~ un t~mel halıiri bildiriyor: ylik elçisi amiral Namura dün akşam büt~n I· ransız .tıc~r_et. g~mılerıne 4 . M•• h• 1 b•J k Al 

~ılıgınde yenı hıı paı;ıJOn h . . Sanghnydnn gelen malumata göre Amer ika hariciye müs~şarı Sumner 5 gun evvel Hındıçını lımanlarıııdaıı U Jm sayı a ) ece man 
atma merasimi clolaf!s~vle. a~~;~~ ja~onl:ır' ('msali görUlmiyen bir se _ Vels ile yaptığı 'yanın saatlik müliıkat- 3?'~ılm ::ımn!ar! .~mredilm iştir. Ru ted • 
~tld~şnrı Sumnert \ ~l~·n:~r milletle- ferhcrlik yapmaktadırlar. _Evv~lce tıın sonra g~zet<;<:ile_re demiştir ki : . brrın sebehı bılınmiyor. muvaff akıyetJ yoktur 
ı~a ~derek, hnrp ~ıı ~kt d" '•!erin fili hizmetleri esnasında c!ılı}etsız - - Alll<!rıka ıle Japonya arasındakı FRANSAYA OL TIMATOM 
rm Hl~~§_ız ln~"?nd ı;e ı dısa k l'l ·eti liklrı·i görülen kur'a efradı şimdi si- mü.nn>ebctlerin gjtgide iyile~eceyini I Radyo gazetesinden: ,Smohnsk bölgesinde bir Sovyet fır· 
d~zeııı ı_çın ku(ı erece e \ı~~- ·n: liıh altına alınmaktadır. Keza, Çin- ilnıid ed~rim .~ VER LMEDI • Bugilnkil tebliğlerde Mkcrl harekat kasının imha edildiğini bildinnekte-
b~r zen:ıın kıırmalnn Ifızım gr ıgı de ııskerlik yapıp sonra terhi~ edilmi• He\M)r alındığına göre Amiral Na- Londra 2 4. AA •. . ... hakkında az malumat rnrdır. Sovyet dirler. Bilyük bir meydan muharebe-
Höylemı~: _ • . Jlanlnr ela toplanmaktadır. Şangha}: mura Vel• ile Uzak &nrk ,·aziyetini ve renild"'n~ ö ( · .. ) -. \ 1 ıden_ 0~- tebliğine mukabil, Almanlar, harckii- ~inin verildiği bir mıntakada sadece 
.- ,Vılsonu?kkıırdı~gğu m~l~t~lı ~ tlaki j:ıpon tcbaa~ı da davet edilmiş bilhassa I! indiçin i me>elesini göril~- çiniyi 'f;'gal ~i~!'~,/~~on~ a~~n ü~~ndı- tın pliin clnlıilinde inld~nf ettiii'ini ve bir fırkanın imhası ne Almanlar için 

'.ll•Ye'lı, Amen ·n ve . ı '!.r. 8! a .. ar ' ~' lıunlar · apoııvaya hareket etmi~- müştür. Fakat amiral Namurn bu bab- tu d' -. . . sa:l.'a ır • ım•- bliylik bir nıuvnffnkıyet, ne de Sovyet-
m~aııların kör hod.bınlıgı ?'ı\zu~~~~ :rdir Çıın~kingden gelen haber ler'e da beyanatta bulunmaktan imtina et- sm~~r ;:ı;~a~~ı~ôf~~~bet t ~a- - !er için bir muvaffakıyetsizlikt ir. Mu-
-akım. kald! .. Bu muesse,enın ~ . - .. . :enidcn ilç sınıf silah a ltına da- miş ve ancak me!!€leye japon nokta i ' ı kt d -:ınce e zıp ispanya da har• harebe _40 - 50 fırka arasında bir fır-
n_n dığer bu·. sebep _de_ bazı de>etlerı~ 1otc \ılıni' ve hlitiln otomobiller ja- nazarıııdan temas ettiğin i gazetecilere o unmıı a ır. kanın ımha yeya muhasarası kıymet 
sıyaRPt .ve tıcaret ıhtıras~annı ~a~a ~~ıı rlcı\ik(l~etincc m(lqadere edilmiş- söylemekle iktifa eylemiştir. Yugoslavyada ihtilal b • k taşımaz. ::\fuhaRım kuvvetten 2 - 3 
kuk ettırmek ve statüko?u mu a ~ - t' Elçi, Panamn kanalından geçemiyen e • gırme -Devamı ikinci aahifede -
z~ ettirmek hususundakı gayr,etlerı - '\•· ,,,1 (A.A.) _ Ofi Ajansın _ japon \'lıpurları meselesin i de göril ştil- Londra_. 24 (A.A.) - Verilen bir , 
dır. . . . ,. , '.~'· - ğünü. bildirmiş ve demiştir ki : ha~ere _gö!e, Yugoslavy~ ve Kara- u•• z • ? r ' 

Demış ve bu mılletlerııı, \ ılgon.ın lan. J • • • Amiral Darlanı - Vapurlar ilanihaye knnahn ağ- clagda ıhtıHil hnreketlerı başl amıl}- ere mı • Al k 
sulh ve adalet dairesindeki. davaları- Jnp_ .. n _r/1 ' 1~1~5ıııda ba•lıyan Fran zında hnkliy~m€z. 8 _ JO va~ur cenubi tır. Anlaşılan duğlardan inen Sırp man uman• 
n n halline muvaffakıyete ımkan bı- 1011 z9-:ıı e 1 ~sı '.ızakerele~· Vir{deki Amerikadan dolaşmak iizere cenuba ıı.~kerleri bu h ildiseleri çıkarmakta - F k k d • 
r~_kmadıkla~·ını ~Utüıı milletlerin bu :~2ı~nJ::iu0:ı •. .m: vasıtasivl~ dev~m et hareket ctmi~lerdir. Vels, tamirat do- - DeYamı dördilncil aahifede - ran onun nut u danları ~ş-
yuzdeıı fecı ~ekılde sar~ıldık.ların~, 1 

· · • -; • zamanda Fransanın layısiyle kanalın ticaret gemilerine hi- 111111111111111111111111111111111111111111111111111 -;ı;;.• d!lnyanın harpten sonrakı ;·enı \'azı- '11:kl~ 1! 1L A) nı • ·ali.· H •d k' lamilddet ka'Pnnmadıı'lnı bernn evle- 1 11111 E-' d l t• •ıd• •1 
yetin dllzcltilme~i için, milletler Hındı~ını U!,llumı ~ ?ı! ano; a ı . tir . . uen cevap ver i, n- ırı ı mı 
ai:ısınd11 ı-eni bir te~kiliita lüzum ol· ;:ıpoıı askerı lıeyetı reısı genera~ So- mış · _ """' • ___ . 
duğıına i~aret etmiş ve bu teşkilatı '11ita;:ı. ~ir k~ç. de~.~ ~ahu! etı_nış ~e çevegi <lnhilinde cereyan etmektedir. 1::; AR tT L.tR giltere-/spanga müna-
tıısrih ile şöyle demiştir: kendısı ıle gorU~mu~t~r_. Bu mılzake. Serbest Fransız mmtakası matbuatı 5; sebatı bozulmaktadır 

- Silahlanmanın önüne geçmek, "eler bir ııenedeııberı ıkı taraf :ırasın. bu mevzuda hiç bir şey yazm:ımış~::ı 
ancak beynelmilel hir kontrolün sıkı da akte<lilnıis olan an laşm-:ı.larm çer -D .. nmı ilrinci sahifede - Dinlenecek radyo 
bir şekilde tatbiki ile mümkUn ola- · Bravtsiç ve Kaytelin 
b!lir. Harpten sonra, bütün milletle- T k f • d Harpten önce, Türkçe neıriyat ya- • R l L' 
rın müsavi haklardan isti!-adesi tanın opra o ıs vezne arı pan kaç radyo vardı: yerıne ome ve ıst 
madıkça, mustakbc.>I dilnyada sulh Hemen hemen hiçi.. 1 neliyor 
:ı~la t.est.q edilemiyecelçtir. İptidai k b ld ' Harp baılar ba~lamaz, hemen 1 .s 
maddele r ınonopoli bir elde kalınca Türkçe net riyat haıladı ve hadiseler, Ank~nı, 2,1 (Radyo gazetesinden) 
adalete Ve sulhu mil<tenit bir dUnya ay o u. &ağa, ıola doiıru geniıledikçe her Son dakikada :llo<kO\'U rndyosundnn 
1. j iıtikaıııette yeni yenı' iataıyonlar, ,;:uru amaz. alınan b.ir haberde; Şark cephesinde-

n hem de günün muhtelif saatlerinde - ~v•mı ikinci allhlf~d .. - T ki .\iman Başkumandanı g"ııcrnl 

lllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllHllllllllll B k 14 b. • ı• ••t•• •• d ü~~~: =~~ı;:;d~1iıtiler.. Hrrıl'l~iç ile Gl'nel kurmay başk:ını 
Gazete sahifeleri ve an aya ın ıra go uruyor u Şüphesiz ki propaganda!. .. Şüphe- ~ [:ıre~aı Kaywlin vazifelerinden 11f-

k 
• . . • • ..., • •İz ki Türk umumi efkarını kendi la· f~lrllf'i bild1rilll'lekte w Şark cep-

ta Si o~omobıllerı Nereye gıttıaı . meçhul.. r~flar~n": ~ek~k, yayılmasını iatı;-1 ' he-in.le rnzi~elin mPmnuniyet \'CJ'kl 
Radyo gozrtesı;ıde": • _. . . . . .... . .. .. . dıklerı fıkırlerı ve. z~'!lan: bu nP ,rı - bir ~ekilde devam etmemesinin bu-
Yarııı ~ıJ-:ıc::ık olnn bir koordı'n""\'On Toprak mah'ulleı ı ofı'-ı ş~hrımız kat hır ılnha gorunmem•Ş ve oı bdnn Yal arasında serpıştırıp bır ço k ya- , h 1 lc1 . · ö t .1 kted' 

' ' '' • ' "' · b' · hfıd ' • dnh ı k b 1 't · t' B' iid ı t n l 1 1 b b b 1 k . n.ı Sl' ? • o ugu g , erı me ır. Jıc,"eti karanna göre, bii\'ük gazete- ~ube~inde yeııı ı ı 1 e • a o • ay o up gı nıış ır. ır m c e ~o - an ar a era el' u mem e etın se. , . 
Jer hundan Mnra ancak 4, küçük ~zc- mustur. _.. ra memur şüphelenmiş, nihayet ,·~- nıaJarında dolattırmak.. Lenft :\!o,J;ova radyo><una göre Al-
teler 6 sahife olarak çıkabileceklc~dir. Ofis müclü_rJUg_u yez_~edarı. :.\Iusta- ~iyeti amirlerine anl_at'.llış ve keyfı- .. ~~kat aldanıyorlar. Türk mill~ti, mı.nlarııı •imali Afrikad:ıki kuvv~t-
Ru karara SE'beb, harp yüzünden kiiğıd fa Rendn, mıktaıı hcnt~z katı _ olarak }<'I zabıtaya akselmıştır. . b~tun. bu maksadlna ~akıftır. Türk · , , , leri kum:ındanı gener:ıl Uomel çagı-
gelemcmesi ve kitğıd •tokları vaziye- tesbit edilemiyen mu hını mıktarda Zabıta, kaybolan vezn edaı ı ~·cl~let nıılletı, yalanla gerçegı, propagan- " ' , ' , 1lmış ve generıl LL•tle beraber Şarl 
tidir ' bir parayı Ziraat bankası _veznesi- le ~ramaktadır. Söylendiğine go~~~ dayı V A gizli mak .. dları biliyor. - . . ' . . . ' ' 

T~ksı?er· ne ~'atırmak uzere refakat_uıde bir MustaJlan~ı hcıralıoerinde ırötiirdii~u Ara11ra onları dinlese bile, gillüyor General Franko c~ph:sı_ J,umandanlığı .. kondısıne ve-
D'" b: k göre de ar memur olduğu halde daıre•inden para 14. 15 bin lira arn•ında tshrnın ve ondan ıonra Ankara istaoyonunu Ank::ırn, 24 (Radvo gazetesinden)- rılmıştır. Fakat henuz bu haber, 

tık ?'~r. 1To ·arb':~;"~!117Yet ~ _ çift i; ayrılmı• fakııt Merkez banka~ı ya- edilmektedir, . bularalr; - General Franko, bÜ sene harp okulu- 1 başka kaynaklar tarafından teyid 
lenıe:i t'a~a~k. \.:ı h~;si ede her ıriin kınına gelinc_e, arkadaşına; .• ~remurun n~ -' aptığı , pereye !I~t- - itte, dinlenecek ve i~arulacak ' ~n bitiren .genrlere hitaben bir nutuk dilmiş değildir. Binaenaleyh iht i 
serbest e al kt _ Sen bır:ı~ bekle ... Be~ şurada tıgı meçhuldür. Fakat_ lı adlse :ıla a ıaeı ~e haber , bu~adaıı ırelır ı l ı. radederek , . . .

1 

yatla telakki edilmesi belki dana d ğ. 
ç ç ışaca ır. bir iki lokmn b ır şey yıyeyını . uyandırını~ ve ehemmıyetle karşıl an Dıyor. - İspanya ıçın sulh ve haı·p aynı olur 0 

• 

ll!llllll!lllllllllllllllllllllllfllll!llllllll!llllllllU Demi~ ve lokan1~a glrmi~ir. f11· mı,tlf, ** - Devamı dllrdllnçtl eahifede - ,r.u __ . ------~ 

Moskovaya göre 



:>Ai-dFE .2 ----·-- .. --- (A ADOLU) 

Almanlara göre o·· N ·ıı· 
- Baıtarafı 1 inci sahifede - un azı 1 ovasına Sokak ortasında 

re kaybetmiştir. Bu hava muharebe-
IPrinde ;~ Alman tayyaresi diişmüş- ' • ld • BUGONKO PROGRAM 
tlir. EUyiik Brit:ınyaya karşı müca- su verı 1 Kıskançlıktan dog"" an cinayet 7.30 program, 7,33 hafif p-arç:ılar 
clelede Alman hava kuvvetleri dün 7,45 Ajans haberleri, 8 hafif parça-
gectı ingiltere s-ahHleri üzerindeki Nazilli, 24 (A.A.) _ Horııunludan batlıyarak Büyük Menderes Evvelki gün şehrimizde ı"Okalt or- nifenin yanına sokulmuş ve bera - !ar programının devamı, 8,30 .. e".in 
limanları Ye askeri te~isatı bombar- · d b ·· ta ıııda biı· cinauet olmns_, Ali og-lu berce yürümeg-e başlamışlardır. Bir saatı. 12,30 program, 12,33 muzık. 

ı nehrinin sağ ve tol &ahilinde' hazırlanan venı su tesisatın an ugun ~ 
dıman 6mislerdir. ngiliz savaş tay- be ı l l\iehmet i~mu· 1dc •bir şahıs, 12 ı;ene- aı.fdıl<: Han;.;e M ehmede küfretmiı:ı 12,45 Ajans haberleri, 13 karışık • Nazilli ovasına su verilmis VP bu münase t P merasim yapı mıştır. ·' •• " 
.ıareleri dün gece batı cenup Alman- ·1 b"'t"' B' k M d h denberi beraber ,·a~adıg-ı Hanife is- ve basına da bir yumruk vurmuştur. ş-arkılar, 13,15 karışık program. 18 Programdaki tesisatın tamamlanması ı e u un üyü en eres av- "' · · 

8 
.,

0 yaıunda lıir kaç şehre infilak ve y:ın- zaaı sulanacaktır. lsale kanalları Vf' sulama şebekeleri, bu ha valinin mindeki k-adını 14 yerinden vurarak Mehmet. üzerinde t-asıdığı bıçağı- program. 18,03 fasıı heyeti, 1 ,., 
~ın bomb:ıhrı atmışlardır. Sivil halk iihliirmüsllir. nı cehrek Hanifeyi 14 yeı·inden memleket postası, 18.40 radyo or -bütün ihtiyacını kar4rlıyacaktır. · · t• 
ııra,;ında nz zayiat vardır. Hncıar cü- H:idiseye selıep, Hanjfoııin dört nırmuı; Y<' karru·krıı yakal:ınmış - kestr:ısı. 19 konuşma (iktı.~ad saa ı) 
zidir. Amerika Manisa Fuar için ha. avdanbPri Hani i nünde birisiyle va ur. ı 9,15 radyo orkestra>:ı programmın 

Brrlin, 24 (A.A.) - Resmi bir :;ama:;ı YP Me.hmccle vii7. vcrnı'eme~i- Y:ır:ı.lı kadın, has!alıaneyc k:ıldırıl devamı, 19,30 memleket >:aat ayarı 
m<'nb:ıdan öğrenildiğine göre, Mos- - Baıtarafı 1 in~i ıah.'.fed"' - zır/ık/ar yapıyor dir. .. mış ise de, aldığı ·'·araların tesiriyle "~. Aj-ans .h~~erleri, l!l,45 . kla,;ik 
kon1dan hareket etmiş olan Alman S V 1 b d 0 ra ı·n~an H·rnife .evvelki giin calıştığı ma- Turk musıkL'>ı koro konserı, 20,15 

ı tl b t 18 d B umner e s un an s n ', · · ::\-1· · (ll , ') V· r -. B . ' · · biı·az sonra ölmüştür. Katilin ıneşhud R d t · 20 45 1 k ı dip omn arı ııglin saa. e er- !arın artık emniyet içinde yasamak -. anı~.a, .u~usı. - a n~ıı'.: a). ğazadan cılrnrak evine giderken Na- a ):o gaze es.ı, . ' so o şar ı ar, 
!ine g.eleceklerdir. i~tediklerini söylemi~ir. ı:aık ~ure~ .v~layetın acele g<!rul_nı~sı mazgahta ;.;arho~ br halde clobs:ın suçlaı· kanununa göre muhakeme~i- 21 .zıraat takvımı ve top~ak mahsnl-

B<ırlin, (.\..A.) - D. N. B. Ajan- Nutuk Amerikada derin bil' alaka ıa:-ım ı~lerı ı('.ın A!1kar~y~t gı~mı~tır. :'.fC>hnıcıle ra·tlnnıı':tır. )felımC'd Ha- ne ba~lanmıştır. le~·ı boı·.sası. 21:10 Temsıl, 22 radyo 
"ınclan: d ' t ç·· k .. S Yeis Rılha>ısa Toprak ofı,.;le vılayelı alaka- -~·-- AJans haberlerı, 22.45 Radyo sa-

Alman matbuatı Stalinin büyük thıyant ırmış ır.k' ud~.·u 'uhmnkekr d }._' landırıın nıe ·elelerin halli biitiin :.\Ia- !on orkestrnsı programının deYamı. 
·ı k h . d . d"ld~- -arp en sonra ı unya a ın a - . aııı . ı· kt· Fuarda Bayındırda ?2 r:- k. ı ~? ~mın 1>ar · c~p esn"! e esı:ı.t e ı .,.. m rı"k ı"dealini en sarih bir surette ııı~· arı sevme ırece · ıı-. ~ ,.,., yarın ·1 program Y<' rnpanı~ .. 

ı.pnı haber vermektedır. . . e an . . .1.. hf'll . Ticaret odmn. ve Ror-,-n komi5eri, 
nııdape te. 24 (A.A.) - ::\focar ıtade_ etmışttktır. Amh erı '~~ t1!1~. 1~ e~~ .\Ianisa sanayi erlıalıınııı hmir Fuarı- HazırlıklaJ' devamda Sıtma ıniicadelesi 

'· · ı·h· tı· ahf.llerden ne gore nu ın e emmıyc 1 1 ass, n.·ı bu >'ene d ... Jıa va'sı· mı'ky,·ısta iştira- · ·~Jıınsının ~a a ıye ı m. ı 1 d ·ı . im kt.edı·r • .. , E D d l . . . k e inhisarlar Vekilinin 
tetkikleri h'nlıer ,·ılclı<Tın:ı go··ı·e .. !acar - Alman ~u se~epAer en.kı erıdgel t ~ ı·-. .t ldni temı·ıı ı·r·ı·n .sı"mcliden hazırlıklara - h u .;·ene, ayın il'( a Sı\'rune . \' .. "' a . " , Fııı.rın :ır·ılmn. ı ,-akla~tıgından n- . t .1 k b"ı· m··ıcadel \'npılmak "' ' 1 merı a a a e ız ııı;ın ' - · .1 ki· .. h"· ... 1 °. ·l· . P· , . ,.,ı ına ı e sı ı ı t ' e • " miiHefik ordularının harekatı evvel - .. '·t, b .. 1 .. ·. ' 1 al arı ba~lamışlardır. Du hareketlerın Yara- zı.ı ı '.ıı :ı . ız v-.. ı ı mıs u .. .ı\ ı.} o!1 ~a- tadır Bir rok ufak ve büyük bat-:ık-

l'e tesbit edilmis olan plan mucibince nınmasma ~u~ı u un .rn a~m. cağı faydalı neticeler, Valimizin avde- hrıı!erı P.'.ınyonlarını farnır \ e ı !ah ıle Iıklnı: kurutulmu!I , .. e Bayındıl' biiyiik Arjviıı. 2 (A.A.) - Gümriik ve İn-
inkişafladır .. ::\IÜttefik kuvvetler, cep red edece~ır. . .1 . . .hlt"l' de tinden sonra belli olacaktır. Yerli dcı- m<.''!!!'lll<lurler. . .. bı·ı· der·dd"n l•tırt.arılnııştır. hisarlar Vekili Raif Karadeniz dün bu-
h . b••t•• t k 1 d '] 1 2 - Vıu;on pıensı ıının 1 a ın 1 mac 1 11 . k 1 sat r kl k -1 " . ı ı· G . l l . d" enın u un mm a a -arın a ı eı· e - d . 1. t• ·ı· f d.l m · ı arın ma a.nnı peıa · ıue · • - ,un.apar· a. 1ı uyun \'e .egeı.1ce.ma- Bu 1.~. Ieı· ı·cı·n on bı"ıı mu··kellef ":ılış- raya ge c ı. .ceeyı ıurata geçır ı \'e 

ı . 1 , t•· 1 ... ı. t Amerikanın a me,u ""e ı ! !l"a e ı - l . . . I' . f J· t t l l ~ " h ·11 . 1 l 1 mektec ır er .•• ıncar mo or u ırnv\'e - . . - nıa aıı ıçın • uara ayrı ayn ış ıl'a' <' - lıalle.n ele ~·e21 :aştan anıı.r ec ı mı!) \'~ mıştır. · Diğe.r nımtakalarda bulunan tütlin müRta ,;ı erıy e temas ec ere,: 
leri ricat halin do bulunan düşmanı mıştır. :N" . k :\ 'k .. t k meleri huRuRuncla fuar istihbarat bii- tecı-tılı<'lerın < ~""~aıımıştıı. Bu . en1: bir takım bataklıkların kuru~ ulmagı ihtiyacı, rım v, <lill'klı>riııi dinledi. 
takip e1mektedirler. ~Iacar süvarif1i 3 -:: ~ tl'tu ·t. ~ ~e~·ı a~ı~ı~ .. ~~~ aa~ ro~u tarafından kenrlilerine fayılalı Lunapark, ycııı eglence ve oyun vııı:u- . . 

1 
.. h 

1 
lcdbirlrı· . lınnıış- 000---

cle bu 'harekata ;,;tiı-ak <.'Ylemektr - bel dutnt.):~n.ın .. antzımı~~ ıdş.ıı,ı t a. ma1ı'.imat verilnıekte<liı·. talariyle c:ok zengin bir !')ekilde hazır- t1<:
11

1
•
11 c e ıc::ı ecen. • " · Japonyad:-ık"ı seferberlik 

!' .. . hüt c ıgını goR erme . e il". B k l d ]anacaklır. s· t 1 ' 1 v • •• t l' 1 . - -
< ır. ooo-- ooo lT cani ya Q an l Br>ledh·p reisi Doktor Behç<'t Uz, 1 m-a rnsrn ıgın.~lmupk~I a ıı an 'a- - Baş tarafı 1 inci sahifede -

lvf oskovaya taarruz 
· L B ı·· K··ı·t·· 1 · ı k 1 h tancla!':lara ceman - ı o mecc-a- . t ozan ayramı Turgutlu 21 (Hususi) - Kazamı- c un u urpar rn gıt ere. yapı an a- k-' · d g-ıtılnırntır Buntıı on iki da işgal altındaki matbuat ne~rıya 

B r 1 . • h'f d zın SarıbeY kövünden Yetim Halil oğ- zırlık i~leriyle yakından me~gul olmuş- ılı~ln, ınınK az la,· 7' kÜo ·unu .beledı· yapmaktadır. 
- Baştarafı 1 inci sah.!fede -

taarruz, lııı bii~iik şehirde gece ha
\·atının devam ettiği bir ~aatta vuku 
hıılnıa~ına rağmen halk. teliı._a ka -

- aş tara ı ıncı aa ı e e - · · I F k t ··b 1 · el h n o~unu - ı ı . · " - · I s· . -· Ju 327 doğumlu IIü~eyin Çolak bıın- ar ve 'uanıı ışı· ecru e erın e a- ve, ve iki kilosunu da Halkevi temin Ovr gaı:ete.,:i, bir S€11e evve ıyam 
- Lozan muahede>:i, artık bır mun dan iki av kad:tr önce ayni köv hal- zır bulunmuşlardır. t . ·r tecaviiziinden sonraki mütarekenin 

teha ve bir gaye değildir. Lo~an ~ir kından ..ıö yaşlarında aşık Hüseyin . l~ıniy Enternas~·~nal Fu:ınnı~ı c:e~ e 
1~~1~5~~~1ık gecen . eneye ni~betle ve 11 mart sulh muahedesinin japon-

haşlangıç, bir temel, biı m?~ aledırt. inanıında bir va•anclası bıçakla öldfü·- ~ıdlı 1cı~ı~~·d · '. !alhıeUnt·ıleı~ 1941 ~.ı1~erı vüzde el oksan· azalmıştıı-. C'. H. P. •;anın bu mevzuda tava~::utunu intaç 
Çünkü ancak o giindenberı esare · nıüs ve kaçmıştı. meme c ımıwı ec . ara ıııa ve . ı as- ·r .· d bu mücadrled '"<ılı b'r ettiğini y-azarak diyor kı: 

pılnı-a~ı!.ltu·.. . . . . zencirlerini kırarak kendimizl', benli j Jandarma kumandanı bay Ynşar ~~. Avı-.ııp~nı.n muhtelif sehırlerınc ele ~alı 1
"

1 
e rn ,-e halka 

0 
e :il. kinin - Bu mııaheı1enin iki protokolii 

1 llk o~.ce kı. a ~ı~· .:ııar~ ~c~:ılmış, ğimize fam. m:ı;ıa:-i~·le ~:U~ip bul.u. - ,caninin Ba~ı~e,,irc gitti~ini ~ahr;.· al- g-ondeı-ılnrnıtır. ~ı~;;.1~~~~·." 11 I \'~~·dı~·· Biri. Fransll: ve japon~a.~·a 
fa.ırn.t du~!11a.n ta~ Y aı ~.le~:ı. gozu kme- ııuyor ve mılletımızı;ı hutuı: k3.,hılı - mış ve takıbınc Ahmetlı nah ıye>'ı ka- ~··- I dıgerı de Sı.va m ve .ı a pon;:aya aıttı.ı'. 
mı;.iır. lkıncı defa. cludukler hava ,·etlerini inkisaf ettırmek ıınkanına rakol kumandam Haydar on basın me- f • b • h" d · 000 1/ c bu suretle muahede, uç devleiın 
tehlike ini bildirirken hava da fi ba- malik hu.Junuyoruz. o. biı· temeldir, nıur etmiştir. Katil hu ,;nr?tle rnk:ı- 1 ecı 1f a ıse Belediye cc ceza. miistakbel miinasebetlerini tayin et-
taı7alarını~ ateşi b-aşlamıs ve ~teş çünkii i;ıti~balin a~ırları__ içinde kur- Janmı~tır. 1 Co;ak~apı }277 .~ııci s?k:ıkt~ şek.er mekteclir. Fmns~, SiyaT Uzeriı~de 
~afak ,-aktıne kadar devanı ctınış - mak azmnıde hult•ndugumuz k:ıd- t:i Alı Rıza oglu borekçı Samı, evın- landırılanlar japonyanın vernıış oldugu g:ırantıye 
tir. retli Türk abidelerini, --ağlam bi.iyük Askeri Vaziyet ele bulunan brovnig tabancasını te- · . . , b t . . . .. mukabil, Hindiçinide japoııyaya kar 

Almanlarfo biiıyi.i:k gayretlerine Türk Yarlığını, :ınc-:ık höyle hir teme- müdeı kcn tabanca ateş almış ve nam Bcle.tlı~ e z.a ! ~· nıemı~ıl.ıı ı, ılun ge- şı do'>lluk taahhiidiinde bulunmu~-
ı·, ğnıcn çıkan yanınnlaı·m ~öıı<lliriil- le davanarak kurabiliriz. O, hil' meş':ı - Baş tarafı 1 inci sahifede - lıclan çıkan kurşun Samiııin karn1n- cr f1ehırde .. antıt ırftefltısh ~1·aııı;ı1ışlar.; tur. Dundan başka Fran~a. j-n.ponla-

1 . b k J ,., So'"''etlerı· uan 1 a· .. .. k.. ·ı , k • .. "- ı"k k l . h . cı·1 . ı - tt ala nı::ısı ıa se nıuavı.·eıı "ura en aı: a ız ı gıc en ,, k h h . h. . ' k r' nıc erıııe a · ı ır~ ... · ·~ ıı J' - e ır. cun ·u; ı mı, a.; en, q) n,..ı, - ·o oıduiıun ım a veya e;;ır e ı me.'n can agır Eure e yar n . ı' - · Jb·ı r ,. .. 
1
, hr. t .·. b r:ı ·arşı er angı ır ı:.ıyas 1 , aıı e ı 

g111 · i)ndiirme tarzlarının, dcıvru ol- ıı!':adi hareketlerimizi nıii-ıhet yolda lazımclır. i.\1e:-;ela; Bivalistok Ye Minsk hebiyet vermiştir. S-:ımi hastahaneye o~omo 4ı , ~oboı u ı. e b.e. ı)f~. · 1.z . art~ ka! \'e iktı;:;adi anlaşma yapmam-n.ğı dl'-
m nJ·f ı beı·alıer mu··e ·~·r· olduiYu an l . ·1 .. t•k tt ·ıı . te l Al ·ı a·kl . k. ld > . • d ld - n ·a ıın t suren ,ıra acı \ e 11 RO oru e ,, - ' ht 1. . t• -:ııa "~ : • "·'ı ,., t nıma ı erı ıs ı ame e ne"ı erı n- mıntaka,ıınc a ma.n arın, Yer ı erı a ırıımı:;; ı~e e a ıgı y.,r ı e- . 

11 
_ h· 11 .. t .· ·. .t k . . ru e e mm ır. 

1 1 L''lh k"k b ı bo bala ı · d k · L• • • k' ..... - 1 ·ı . · · · ı ., · ··ı ·· t··. II'd. sı oıuo-u ace mu;; eıının gı me ıs-ı G t b 1 a· 1 . a~ı ıı·. "ı a ·ı ·a azı ıırı m r vıı e ece tır. r,mınım ·ı ı ur· nesı - meydan muhanıbesıııcle yaptıkları gı- ~ıı •ve nraz sonra o muş uı. a ıse · ı--. --; . •t kt · . r . . l b". Taze ·c unc an sonra ıyor {J : • 

çı)ılak ellerle yakal-amı~lar W' hu yüz leri, bu meş'aleyi eldrıı C'le chPdiye- bi.. F:lhakika Almanlar burada, hakkında cumhuriyPt müddcinmtı"mi- te~_1,~1 .:v:ı~ ;
1

1 me ~ı~ .1.~ .. ıııa ·C'·clen 
1 
ı~ - Bil' Pari;ı gazete,.;inin r]e yaz,dığı 

rl"n ymımı,lardıı·.. te götüreceklerdir. • umumi haı·pte olduğu gibi, büyük mu- liğiııcP tahkikata başlannııi)iır. ta '~ 1 .'~ı~ a. nııı şo 01 ıınıı ceı:,ı :ınc ır veçhilc, japoııyaya k::ırşı füıkukı w 
!laik. hu tarnıza alı!;ıkmı,\ "İbi ha :i\la.~rif Vekili l!a.saıı .A.li Yücel de vaffakıyetler k~zanmı~lardır. Fakat lhtil<ar mış aı < 

11 
• ıh?! \'aziy.et tleğişmemiş!ir. 19'1~ 

rPke, C'tmiQ. hatta kadıİı Ye ı·ocuklar bu muna. ebetle fıkırlcrını su suretle Smolen><k cPphe~ınde Almanlar, cep- · · ---x :ınıaııması ıle Fran>:a, şarkı A~ya nı-
\·.-.ı·altı -.ığınaklaıına giderken hir ifade etmistir: henin inhilalini bildirdikleri halde Bi- Anafartalar cacld.esinde Ahmed K h ,. } ' ı:amında en aliikalı devlet ol:ırak 
hir telil.; eseri gii4ernıemi~tfr. Bura- ~)Iedeniyet alemi içinde Tiirldere yali,.lvk lıiilgeQiııdeki muvaffakıyetle- oğ·ln bakk-al Riza, 25 kuruş:ı atıl - • a VC teVZll ·onUŞU!nyor japonyan tanımıştır. j".lpor.ya i'P 
! ırın el ktrik cereyanı ke;.;ilmistir. ve Tiirk cumhuriyetine düsen büyük re bem:er hir nıuvaffakı~·et kazıınama- makta olan loz sabunun kilo u ıu :~5 İzmir iaşe müdürlüğü heyeti cjiin I ~imdi Birmanyada vukubıılaıı ha -
l·:akat halkın j~tirahati temin f'clilmi.; sulh vazifesi, Loz:fa anlasmasının mı!3laı .iır. Eve.t, Stalin hattı yarılmıs; kunı'!a ~atmak :ıuretiyle ihtikar yap- (iğ leden evvel ticaret odasında vali diselerin bu ııiz:ınıı tehclicl cttiVi nıii-
t:ı-. A imanlar .. lı~mhal~r~~'.ı r:'.rlc~el.eı~.e ~~.tığı imkanlardan doğııyor ... Rum~n .'·.üzlerce kil.~>~.etre derinlere gidilmi')- tığı. si.kfı..rei edil mi;;. u<;>lu aclliyeye Jla~· Fuad Tu~sal.ın. rei !iğin de. t?p-1! tale~sın~:ıd~.r. . . 
\C meydanlaıa ,ıtınıs.~aı,.,~.ı d,ı se~ru, ıçın de Lozan anla~ması, Turklerın tır. fokaf hu.vuk mııvaffakıret ,·oktur. erılnrn;tır. 1 ınnmıstır. Bu ılk ıçtımada şehrımıze Sıyası mtrnahıtler, alınacak tedbır 
~t•f 'l clurnıamı:tır. Çuııku ctıtldeler gözünde olduğu kadar, bizden başka getirilen 720 cuval kahvenin tevzi, !erin ancak' Fı·ansız hakları muta -
geni.şolcluğ.LJndan homba~ar r.likurlar milletlerin nazarlarında <la hu-<uf1i lzmı• • !)ekli görüşi.ilmllştuı-. İase heyeti, bu lz:ırrp· olnı:ı.mak ve Fran!'!aya teminat 
ela hı açsa: ken_~rlarcfo yıne a;·ahala- bir Öne.m. taşımalıdır. v ft e 8abah da Ya linin riyasetinde topla-! verilmek QartiyJe naz·arı itibar:C aiı-
rın geçebılecegı yerler kalmaktadıı·. Demıştır. J!.A nacaktır. ı ıwcağıııı söyJemekteclirleı-. 

P.rrliıı, 24 (A.A.) - 22-23 temmuz -------·----------

~el'e"i .\loskova sehrine koar. ı kütle te::ıisatı hasara uğramışür. Ala" kalı bı·r sergı· açıldı lzmı·r 51·c1·ı 1• t·ıcaret memurıua.un-•ıalinde yapılan hava taarruzu hak- .:\-foskova, 24 (A.A.) - Re,;mi teb- C'. 
kında D. );'. H. Ajansı ~u miitemmiın !iğ: 

mıı lı1nıatı vermektedir: Dün gece düşman tayyareleri, tek- da· n: 
tik taanuzdaki deh~etli yangınlar ı·ar l\Ioskovayı bombardıman etmek 

halfı deY-amda idi. 1 ·inci taarruzda teşebbüsünde bulunmuıılardır. Bu ha (A~er Pnrclo 'e E. .ı.Ielamet) ticaret umani.vle İznıinle Hıılinıağa 
bombalar, lın henüz c;iinmemi~ olan rekata 150 tayyare iıştirnk et1J1iştir. çar~ısında Çaknloğlu hanında ı:1 • Tumaralı mağazada dahili mahsulat 
'an$rın . ah alarmın civarınıı cliİşmüş- f<'akat dü~man hava filoları, hava ·• ve emtea ıizerirıe ticııretl" iştig-al etmek i.iz 0 re tesekkül eden isbu şir-
liir. Oyle bir vaziyet lıa!<ı) olmuştur müdafaamızın ateşine ve avcı tayya- ketin ticaret unvanı \e. ~irkct mukm· ·L0n:ıme:i TicarPt kanunu hi.ikiimlerinr 
kı. rııngını şiindiirmeğe memur olan- relerimize çarpmıııtır. .:\Iüd·afaanıız giire ><iciliıı :1066 mımara. ııı.ı ka~·rı '" tP~cil t'rlilcliğ-i ilan olıınııı·. 
lar i~lerini hırakmak mecburiyetin- düşman hava kuvvetinin i görmesine 7 - Mukavele 
de kalmı~lnrdır. mani olmuştur. Tayyarelerin büyük 

İkinci t-aarruzda a:ıkeri ehemmiyeti bir kısmı bombalarını Mo::ıkova cıva
lıaiz hedeflerde büyük yangııılar çı- rına atmışlardır. Ancak bir kaç bom
karılmıştır. Şehrin merkezindeki bardıman tayyare!'i ( 8 • ıo kadar) 
garlara bombalar düşmüş ve bu ::ıu- müdafaamızı yarmağa muvaffak ol
retle Mo kovanın cephe ilerisi ve ge- muştur. A 'keri hiç bir hedef müte -
ri ·i ile mllnakalat ebcke;;i fevkala- eg ·ir olmamıştır. Bir çok evlerde yan
de hasara uğramıştır. gın çıkmıstır. Fakat pasif korunma 

Rir çcrk iaşe müesse:seleri, tayyare- ekipleri t-arafından bu vangınlar der 
:erimizin taanıız hedefl~rinden biri hal söndürülmüştür. • 
olmuştur. ~r o:ıkova şehrinin, Sovyet Bir kaç ölü ve yaralı vardır. 1\Iüte 
uıdii;;tri i.;tih aliitındaki hi. se!'.li, ba- addid düşman tayyareleri dil. ürü! -
.:ı ~ana.r~ şub~lerinde yüzde 55 nis- müştür. Fakat şimdilik sayısı biline
?et~ndedır:. 1\!uk~r!·er akı~larımız sa- memektedir. Bizim tayyare kaybımız 
. •e~ınde muhım ~ılah ve agır erıdü;;tri yoktur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Kira bedeli 

Lira 

118 
24 
50 

No . .su Cinsi 

29 
22 

403 
135 

~lağaza 
Dükkan 

c 
:.\Iedrese avhı~u 

.. -~·-
.:\fovkii 

Ali paşa meydanında 
3 ncü Kara Usman çarşı,,ında 
]kiçeşmelik caddesinde 
lkiçe~melik caddesinde Katip 
zade Medresesi içinde. 

H> 19/29 Dolap Bakır bedesteninde. 
ltlaıc H usu,:ıyei \'ilayete ait olup yukarıda cins ve kapu numaraları 

ynı:ılı Emlak bir yıl müddetle kiraya verilmek üz-ere 15 gün müddetle 
Hanı yapılmıştır. Kira 11artlarını öğrenmek istiyenlerin her gün Muhase
bei Hu usiyc Müdüriyeti Varidat kalemine ve kirasına talip olanların 
ihale günü olan 4/8; H41 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de ';"o 7,5 
depoı:ito makbuzlariyıe birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları 
:ilan olunur. (2853) 

Audın vilayeti daimi ancüm niodan:: -
.\femıekct hastanesinin 6000 lir:a kıymetindeki ve l 40 kalem tıbbi 

ecza ek iltnı<»;ine talip çıkmadığından bu eczalar pazarlık suretiyle 21/ 
8/941 tarihli Perşembe günü saat 16 ya kadar satın alınacaktır. 

Tıılipl<>rin Aydın Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan 
olunur. 25 29 2 6 (2867/6059) 

Deromuzda mevcud 70 metre tulünde 3 inç kalınlığında yeni pik su 
borularının açık artırma ile ~atılması kararlaştırılmıştır. Beher metre-
inin muhammen fiati 6 liradır. İhalesi 11 Ağustos 941 tarihine müsa

dif Pazartesi günü saat 11 de Daimi Encümen huzurunda YJ!ıpılacağından 
isteklilerin .7~ 7,5 teminaUannı yatırarak mezkQr günde mür~aatlan 

ilan olunur. --...... • _ • .(2886). 

Halkevindeki aergiden bir görünüş 
«Eski ve yeni Türk el emekleri ve Türk kıyafetleri» nin beıinci aer

gisi, dün Halkevinde meraaimle açılmı§hr. Serginin açılıtında, vali 
Bay Fuad Tukaal, belediye reisi Dr. Behçet Uz, Halkevi reisi Dr. Hü
seyin Hulki Cura ve seçkin bir davetli kütleai hazır bulunmuştur. Kur
dela, vali Bay Fuad Tuksal tarafından kesildikten sonra Bay Muzaf
fer tarafından serginin açılma gayeleri etrafında bir nutuk verilmİ§
tir. Nutku müteakıp davetliler ihtimamla hazırlanan ve pek nadide 
el emeklerinin mahsullerini alaka ve takdirle gezip görmüşlerdir. 

Sergide eıki hesap işleri ile ipek ve kasnak itlerinin teıhir edildiği 
köte ve bilhassa eski Türk gelin odasiyle eski Türk sofrası çok yakın 
alaka görmüştür. Türk odası, ziyaretçilerin en fazla metıul oldukları 
bir köte olmuştur. Burada şark kötesinden ziyade Türk uslup ve zevki 
mükemmel olarak göze tebar~z ettirilmiıtir. 

Bunlardan başka çok cazip modern nakışlarla Türk çinisi ve Türk 
cam aanayiinin eserleri misafirleri cezbeden eserlerdi. 

Sergi, halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır. --·- - __ ..__:.....,_._ ___ , ___ ~-------...:........------..-... 
c. H. P. ızmir işçi esnaf cemiuetıeri birliğinden : 

3irinci Hey'eti umumiye toplantılarında ekseriyet temin edemeyip 
ikinciye kalan Cemiyetlerin ikinci toplantı glin ve tarihleri aşağıda gö~
terilmişiir. Evvelce bildirilen ruzname dahilinde görüşülmek üzere bı.t ce
miyetlere mensup bulunan esnafın tayin olunan gün ve saatte ikinci Kor
donda 81 ·numarada Birlik binasında hazır bulunmaları rica olunur. (2887 

Cemiyetin adı Toplantının 

1 - Sütcüleı· 
2 - Kutlıcular 
3 - İmtiyazlı Şirketler ~I. )f. 
4 - Terziler 
5 - Şoförler 
6 - Kolonya bahaı•alçılaı 
7 - Yük arabııc1lar 
8 - Lokantacılar 
9 - Ekmekçiler 

10 - Yapı<:Jlar 

Tarih Günü 

28/7/941 
28/7/941 
28/7/941 
28/7/941 
29/7/941 
29/7/941 
30/7/941 
31/7/941 
2/8/941 
3/8/941 

Pazartesi 
< 
< 
« 

Salı 
« 

Çarşamba 
Perşembe 
Cumartesi 

J'UR 

Saatı 

15 
18 
19 
19.30 
18 
19 
19 
16 
16 
lQ 

lzmir Si<~ili ticaret memurluğu 
re~mi mührü ve F. 

Tenik imzası 

Şirket mukavelenamesi 
, nı·ckünın i.~miyle ikametgı'.'ıhlan A - - fzmirde İnönü cacldesinrle 257 

• ·o. ela Aşeı· Pardo. 
F: - Inöııü caddesinde 36;) ~o. rla 

gfrnyim :\klarnet. 
Bu >iİrkete başka bir şirket dahil değildir. 
Şirketin merke:ti: İzmirde Halimağa çarşı~ı ııda Çakal uğlu hanında 1:~ 

No. Ju mağazadır. 
Şirketin nev'i Kollektir . 
Şirketin ünvanı (Aşer Pardo ve E. i\Ielamet) tiı'. 
Imzayı şirketi veya >:alfihiyettar olan !ar: Unvanı şirketi havi lıiı' klişe 

altında her iki şerikin sahsi im
zaları muctemian bıılunma~ı 
şarttır . 

Şirketin mevzuu: Dahili mahsulat ve emtea üzerine ticaretten ibaret. 
Sermayeler: Aşer Parde tarafından 5000 beş bin ve Efrayim MelameL 

ta~fından 300 üç yüz ki ceman 5300 })(:ş bin üç yüz liradır. 
Kar ve zarar hisseleri: Yüzde elli Aşer Prdoya ve yüzde elli Efrayim 

M:elamete aittir. 
Şirketin müddeti: 15/7 /941 tarihinden itibaren 14 7 /943 tarihine ka

dar iki sene müddetledir. 
Mukavelenamenin taı'ihi tanzimi: 8/7 /941 <lir. 

Aşeı· Pardo ve B. Melamet 
imzaları 

.Umumi No. 8228. Hususi No. 11/184. 
1 bu Şirket mukavelenamesi altına konulan imzaların şahıs ve hüviyet

lNi dairece maruf lzmirde İnönü caddesinde 257 Numarada mukim 
.-\~!ER P ARDO ve İzmirde İnönü caddesinde :rn5 Numarada mukim 

~ 

EFR.A Yİ:\1 :\TELıUIET'in olduğunu tasdik ederim. 
----------

Rin <loknz yüz kırk ıı:r ,;ene;;i Temmuz ayıııın sekizinci Salı giinü. 
8/7 /1941 

T. C. İzmir Üçüncü Noleri 
Sü~yya Olcay resmi miihrii 

ve imzası 
Umumi :N"o. 8:300 Hususi No. 11/184 

İşbu şirket mukavelenamesi suretinin daire dosyasm_?a saklı 8/'.7/1941 
tarih ve (8228) umumi numaralı aslına uygun oldugunu tasdık ede
rim. Bin dokuz yiiz kırk bir senesi Temmuz ayının dokuzuncu Çarşamba 
giiııü. 9/7 /1941 
s. :N". :.\T.. 

, 

' 

..... 
hmir Üçüncii Noteri Süreyya 

Olcay resmi mührü 
ve imzası 

45 Kuruşluk Damga pulu 
10 Kuruşluk Tayyare pulu 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır 
(2888) 

•:zım ı 
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nıe ih 
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aima konıisyonw.nda..ı • 
! !"""'""---- DOK TOR --iiiii! Ayvahk Ba2yüzü köy muhtar-! Ati Agah 

10.000 Pirinç lt&:ından: 

amirii&i aaim 
Miktarı 
Kilo 

Çocuk Hastalıkları 31ütelı.a8sısı 

5.000 Toz şekeri A~-valığın Bağyüzü köyünde tahminen 7 bin metre 2 pusluk 3 bin met- Ha;talarını Pazardan mada her 
68.000 Kuru ot re 1,5 pusluk ve bakayesi - ve 3 çeyrek pusluk olmak üzere 2500 ila 3000 gün İkinci beyler sokağında (84) 

l 25.000 linlt maden kömürü . • . • d k" te · t ·t numaralı muayenehanesinde kabul 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek, yem ve yaka- pusluk kı ceman 12000 ıla 13000 metre arasın a es ı su sısa ına aı ve tedavi eder. 

cak pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat üze müstamel demir borular kapalı zarf usulü ile 18-7-941 tarihinden itilın-ıı.;.;..--------------·• 
rinden. Yil.z~e on beş temin'!lt muvakkataları ile birlikte 28-7-941 pa- ren 21 gün müddetle müzayedeye konmuştur. MENEJIF.X iCRA .lfFJMURf,['. 
zart~sı gunu saa_t on altıda kı~lada izmir levazım amirliği satın alma Borular Bağyi,lzü köyünde teslim edilecektir. GUNDA"i: 
komısyonuna muracaatları. . . . h t B. b ·çı· ı mahcuz '1 nmnnı"ıı Talıpler tarafından verılecek fıya.t boruların cinsine göre be er me - ır orç ı 1 

• ·' en~ ~ 

... Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
~ 1kıl~•una 4:1 kuruş fıat tahmin edilen 102!) ton •ığır eti 

gu;ıu saat 16 da kapalı zarf .ıısuliyle satın alınacaktır. 
1 m•~sı her gün komi. yanda görii!ebilir. 
ammen lıed l; i42470 lira ilk teminatı 21438 lira 80 ku-

lzmir levazım amirliği aatın alına komiayonundan• Ulu ı·oı mM·kiinde kain Şarknn i•ma ı 
ı - 11 temmuz 941 günü kapalı zarfl:ı eksiltmeye konulan 2 bin re uzunluğuna ):ıesap edilecektir. verese•i \·e Bekir, Garben Ahmed oğ 

ton kuru ota i<tekli çıkmadığından 2490 sayılı kan kır- ,Yüzde 7,5 hesabiyle pey akçası 938 liradır. ıu Sül~yman, Şimalen Tarik ve Ra•id 
kı~1cı maddesine tevfikan 15-8-9.U cuma gününe kad~~~~ çok Taliplerin 6 ağuı<tos 9~1 çarşanb~ giinü saat on altı~a-~a.dar. pey akça.- onbaşı z<\·cesi Cem:bcn 1sak tarlalarir-
bır ay ıçınde pazarlıkla alınacaktır. lanm veya teminat ile bırliktl." teklıf mektuplarını Bagyuzu koy muhtar- le mahdu<l _ve içi~de. be~. incir bir a: 
~luhammen beclelı 70 bin l'ira olup mu\·akkat teminatı 4750 lığına vermeleri ilan olunur. 22 25 28 31 ~ut ~·e "ekız z~;;iın. ıle bı.r badem bır 
lıradır. ıde bır elma agacı ıle bır su kuyusu 

2 - lstekl_ile.rin pa_zarlığa .iştirak. etmeleri ve şartnamesini gör- K k .... b 1 d' • • t"ın- bir ek~ek Curunu m:ıhtevi 900 l"r:ı 
mek ı~tıyenlı;_rın her gun temınat makbuzları ile birlil<te Ezi- ır a2aÇ e e ıvesı rıy ase kıymetı muhammenelı mııa kule 10 

l~r füınıelı \'C Anadolu c:hetir.deki gruplara ve şaıina
il k_ayıdla:a _ı;:ure ayrı ayr~ taliplere de ihale edilebilir. 

enn be:Iı_ gunde en geç saat 15 şe kadar teklif mek -

1 ~ııı ~aııunı vesnlkleriyle birlıHe makbuz kar~ıhğı fın
' sa,ın alma komisyonuna vermeleri. 

nedekı -askerı satın alma komisyon başkanlığına mürn~aatları • dönüm çekir~hiz üzüm bağı_ açık ~r-
- lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: den• tı~'?a. suretırle parara. çevrılece~tır. 

ı - 14 temmuz 9_41 günü kapa!: zarfla eksiltmeye konulan 3600 ı . . . . . Bırı~cı .. artırma~ı 2? 8.
1
9.U Oar,a~-

ırı 20 25 :ıo 

~ Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
ahu· için muhammen fiati 5500 lira olan 20 beygir kuv
e kapla ve montaj bayiıne ait olmak üzere bir elektiro
rubu 2-8-941 cumartesi güni. '!lat 11 de pazarlıkla alı. 
tır. 

lılerin !!25 liralık kat"i temina•.Jari) le Çanakkale askeri 
alma komisyonuna mür:ıcaatıarı. 15 20 25 30 

Amirliii S~tır, Alma Komiayonundan: 
,00 adet :!7 milım trelik ve 600.000 "Uclet 20 milimetrelik 

iti sürgii müteahhit nam ve he~abınıı ahnacaldır. 
'eksiltmesi :ı0-7-U41 çarşanba günii ~aat on dörıte Top
ıde ıstanbui le\azım nmirlığı ~atın alma komisyonunda 
lacaktır. 

in bedel, 42.500 !ıra olup ilk teıuinııtı :1rn7 lira elli ku
llr. 
ıuneleri komisyonda görülebilır. 
lılerin belli vakitte komisyonu gelmelerı. 
t-------15-20-2:;-2n:_ _____ _ 
zım amirliği satın alma -koutisyonundan: 

ton samana ısteklı çıkmadıgından 2490 sayılı k k Kırkağaç Belediyesınde açık eksıltme suretıyle Bin lıra muhammen ba gunu saat 11 de ıcra edılecek bum· 
k dd · t f.k 1 anunun ır- 1 t · t ı k et· · c- r · b lmadı ~ncı ma e•ıne ev 1 an 5-8-941 cuma gününe kad"Ur n ok bedelli bir adet etüv makinesi salın alınacaktır. hale 2/8/941 Cumar e•ı _ırmnc ~ ·ıym ının ı' " nı . u '. .. : 
bır ay içinde pazarlıkla alınacaktır. · ' e ç g·· .. t 

10 
d B 

1 
d. d . . d E .. huzurunda yapılacaktır gı takdırcle en çok artıranın taahhuctu 

2 - Muhammen bedeli 108000 lira olup muvakk t . unu saa a e e ıye aıresın e ncumen . . . · 1 baki kalmak şartiyle 1/9 9-11 ıı:ıznı·lc-
liradır. a 1.emınatı 6600 Hususi ve fenni şartnameleri her gün Beledıyeden parasız verılır. s- si günü ,aat ı ı de icra kılınacak. lkin-

:ı - İsteklilerin pazarlığa iştirak etmeleri ve şartn . . .. teklileı·in 70 7,5 teminat akçeleriyle miiracaatlnrı ilan olunur. ci arlırma'I sonunda kıym~tinin 'c 7~ 
mek istiyenlerin her gün teminat makbuzları ile a~el~~ı ~o~- l\Iuhammen bedeli ı ;-'r 7,5 Teminat akçesi ni tecavüz c-derşe en çok artırana iha-
nedeki askeri satın alma komisyonu Bnşk. müraca~rı ı te · zı- Liı'<l Kuruş Lira Kr. le edilecek aksi takdirde ııtış b~dcli 

İzmir levazım amirlig'i ıabn alma k · d ·' arı. clü~er"e 2280 sayılı kanuna İ()yfıkn' 
omııyonun an: -- -- . k. ·d t d.l k Ilı · · -

1 - 17-7-941 de pazarlığa çıkarılan fi ·atı ·· k k .. .. .. _ .. 5 00 t.ı sı e ~ap e ı eel." ... s ıı gaı;rı nwn 
ihalesi y-apılmıyan 600 bin ton ku;u t yu s_e goruldugunde~ 1000 00 7 kul üzerınde hak ıdclıa cdrnier tarı~ 
askeriueden verilmek üzere b 

1 
•
1 
° balhJalı veya teli cihetı 17-21-25--29 (2740) ilfuıclan 15 gün içinde \·e•aiki mü•bı-

' · ' a ya ı e veya ud dökü h l" d t J · l d · · - ti k · teslim edilmek şartiyle pazarlıkla tekr m a ın e , . , , , e reıy e aıremıze ,,,~~acaa arı n "' 
2 - Tahmin edilen bedeli balyalı için 36 biı~~i::~ral~na~aktır. . Ko·· mu" r tahmıl ve tahlıye ışı halde hakları tapu şıcıllıyle ~1lo a;·.ı·c'l 

yeden verileceğine göre balyalı :ıo bin r .. .1 cıhetı askerı- olnıaclıkç:ı paylaşmadan harıç lıı. Kı 
duğuna göre 24 bin liradır. ' ıra dokum halinde ol- D. DEMIRYOLLARI 8 NCI IŞLETMJ;" KOMiSYONUNDAN: i~c.:ıkiar~lır. 1:apu .h".rcı \' ', 2•;; ckl-

:ı -. T
1 

optan olduğu gibi parça parça da ihale edilecekt· Halkapınar deposuna 31/5/942 tarihine1kadar gelecek tahminen lalı8ye must_etrıdye_ aıt~ııd·. . k .. 1 . . 
t h l · 29 7 941 ı ·· ·· ır. · u seraı aıresın e ıstc ·ıı crın '" 

: - "' at esı - • h '1: ı gunu saat on beştedir. t ·28000- Ton Kömürün tahliye ve istifi ile bundan 25.000 Tonunun tahmı- d"ha f:ızl" m 0 1u·mat almak 1·,,ti\·~nlerı~ 
o - ..,ar name ve ususı evsafı her gün k · .. · r l •· ' ' " " · · ç 6 ...... 1"tekliierin mezkur gü v k ~~ısy~nda goriilebilir. li mecmuu (10560) lira muhammen bedel üzerınden kapalı zvf usu ıy e r; 7,5 pey akç;ısiyle 9-10 !) closr:ı nu 

Topkapı maltepesindenas:ers~attta 'lllı temkına!ları ile birlikte eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 12/8/941 tarihinde saat 16 da Alsancak- marasım hamilen Menemen İcra nı"-
• · · • ı sa ın a ma omısyonun .. ra l • ·· tl ı-· iiıir caatları. a mu • - taki işletme binasıııda komisyonumuzca yapılacaktır. nıur ııgıına muracaa arı uzumu ' 

J:.;;;L.,vaz;;;" Amırliia s:ı=-Ai;... ıı;. . - - hteklilerin (792) lira l\l. teminatlariyle teklil mektuplarım ayni gün olunur. (
2

RG
9

) 
1 - Ayaktan sığır veya sığır etı pazarı~'r~•:r~":""' ~aat 15 e kadar Komisyon reisliğine vermeleri Iiizundır. Şartnamesi işlet- r , 

.11iktan 
Kilo 

4500 Patlıcan 
4ı:i00 T-aze fasulyıı 
2000 Domnte 
auoo ~ogan 

500 Taze lıibcr 
2800 Patlıcan 
2!!00 razc tasulya 
1500 Uomates 
2000 Kuı-u soğan 
300 '1 aze lıiber 

~ - l\luhammen bedeli 50 ilin lıracıır. ~vsaf ve hus~~~~~::ıtır. To me kaleminde görülebilir. 25 27 30 5 (2890) l\1uhasip aranıyot 
kapı .uaıtepe lordu askerı satııı alma komı·,yoııund arı .. 1P - · ·-- -··-;---1.ıiıır. · a goru e- K.. .. t h .1 t hlı"yeSI A•k€rlikic alaka~ı olmıyan ':ılip-

:ı - !'azıırlık 30-7-941 ç-arşanba günü saat on bı·rd . 1 k omur a mı ve a er tercümei halleri ile adresler;ni .. ·r k · · e ~apı aca tır. k t b"ld. · 1 1) ~ - _emınatı atıyesı 7ouu lıradır. D. DEMlXYOLLAlil 8 J\'Cl Işf,J<Jl'ME KOMI~l u.\ f..u\VA:-.. \ 2~:1 posta u usuna ı ırsın er. a.-
0 -. - ıstekıı~e_:ın _ be.1~'. gun ye saa:.ı:ta komisyona _müracaatları. Alsancak deposuna 31 5 942 tarıhıne kadar gelecek tahminen ı;;.oo~ mi yeya bir kaç saat çalışmafl mu-
lzmır .Levazım Amırlıırı Satın Alma Komiayonundan: ----·-· fon kömürün tahliye ve istifi ile bundan 10.000 tonunun tahmili işlerl vafıklır. d. l 

iııs ve mıktarı yazılı on kalem -ebze ikı kıta ~artıııımesi 
azarlıkla satın alıııacaktır. 1 

1 - Ayaktan sıgır ve) a sıgır eti pazarlıkla t l · ks ·ıt k 1 ı ~ _ .\ıuhammen bedelı su bın lıradır. _ sa ın a ınacaktıı. 1 mecmuıı (4950) lira muhammen bedel uzerınden açık e ı meye onu - MfJSEJ!E.\' iCRA MEMURU . 
;ı - Hususı §artlar ve evsaf lopkııpı Maltep k . ımuştur. ihalesi 12'8/~41 guni.ı "aat 15 de Alsancakta işletme bınasında 1 ı::usDAl\·; _ m~•.YO?un~a goruıur. . . . e as erı satııı alma ko-'ıkomısyonu~uzca yapılacağından ist.eklilerin (i!71.2~) _liralık :1r1; ~cmına~ Bir borç için .. Ey:a~ sa'.ı~ığına 

leklıi edecekleri fıynt üzerinden yüzde on beş teminat 
lıirlikte 2"-7-!J.ll paznILe<i gtiııu >aat onlıeş buçukta kış-\ 
~uzım _ amırtiğı Fa tın ~ılma kc··nı!\}·onuna mür~.::·atları. _.. ı · 
razıın amirlıji aatın alı.aa komışyonundan: 
' lı zarfla eKsiltnrnye ırnnıılupta taliui çıkmıyan u8:1~ 
tekrar paznrııkla S"Utın aıınaca.rtır. 1 
ü ve hu u.Sl şartlar her g(in Topkapı maltepe a~kerj sa-

4 !'.'ızaııık :>U-1-!i .. 41 çarşanba gunu saat onda yapılacaktır. makbuzlarıyle mua;yen vakıtle komı";ona gelmelerı lazımdır. ;ıaıtna~1e lmerhunı Kaklıç koyu ıçınde kaın Do-
;; - .!emınatı ~atıy.:__7~00 ıırııdır. __ ;si İşletme kaleminde görülebilir. 25 29 2 . 6 (2867, GO<>fl) ğuı;u 0,;man, Batısı yol, Poyrazı yol, 

lzmır Levazım Anıır.lıgı ~atın Atma. Komlayonundan'7 ..-ı ·--· - . ---;- ---- ~ .... - -~ p- - - Kıble!-ii Kara Osman hanesiyle mah~ 
ı - ~:b~~n3 a~~ıt ~aki bo.bııı, 2 bin adet sıy_ah bo~in, 6 bin adet gri Kınık beledıyesınden: _ ıd'.'d ııoo lira kıymeti muhall)mencli 

etre ş,ıpka ıçın hakı kurdela, oO bın adet büyuk ı hır bup kahvehane açık artırma sıırc-
parıak oarı ctugme, ıu bın adet kuçlik parlak >arı do· lO Cins ve )'lıktarı Tutarı .\1. Temın. t ili. lhalenın 1. J •1 kt" n· . . r 

ma komı.syonunda gorUıelnlır • 
nıı ıhale euilccegı gıu· kısım kl8lffi da ihale yapılnlıllir .• 
e~ı 1-8-1111 cuma guııu ııat oııua mezkur komısyonda ya

uııı adet a'" '"lluız '-"00 m t. k . gme f kı·ıo Lı·ra ı<r. L"ra Kr ,eklı ıy , paraya çevrı ece ır. ırıncı a -
, , - e ı e şap a tepe murabbası 4 bın adet evsa ı ı . . .. .. ~apka ıçın hakı •akandrnk kaJ·ı., 2 b d t k . . . __ __ tırması 20, 8/941 Çarşamba gunu ~a-

. t k -. , ın a e şap a ıçın lacı- .. - 1 Hr 8aKanurnk ·arıoı, :::uo .\lt. kırmızı çıına paz·ı 1 ki• k .1t Linyit Kömürü ı<.).000 ıOG2 ı;o 7D 69) at 11 de icra edilecek bu artırma< a 
mesı 1-,,-:oı.U cuma gıınli sua, on beşte 'lophaned' r .1 taa b eı8ı1 : .llakıne ;·ağı 550 275 00 20 63) l azadıkla kıymetinin ıo 75 ni bulmadığı takdir-

:aktır. ------ vazım amırlıgı satın alma komısyonunda yapıla~a~tı:~ u e ~ilindır yagı .\'akanı- . 365 237 25 17 80) .. de en çok.artıranın taahhüdü ba_ki kal-
:ıın aınirliği satın alma komııyonundan: ~ - • ıımuneıerı ı~o. da goru ıebilır. H~ıectıyece 2lı 'I ı \141 tarıhıncıe pazarlıkla a\macak yukarıda nev ı Ye mak şartıyle 1/ 9/ 941 pazartesı güni.ı 
•:J41 de pazarlıgı taknrrıir eden 5U478 ton kuru oıa ta- J !steklılerın teklıt euecekıerı tiyat üzerinden ilk teminatları miktarı yazılı malzem ~·e talip ,ıkınadığmd:ııı :;l/7, 941 Perşembe günü saat 11 de icra kılınacak. Ikincj artır-
tıkmadıgıııtlan tekrar pazarııklıı satın alınacaktır. 1 ,.eııheelıekuı1 vna1kıtkte kokmıs:oı1 ıa ghelmı· edleri. Toptan veya plırti parti 1 saat 15 e bırakılmıştır. Taliplerin belli olıııı gün ve "aatle a~ağıclııki hu- ma~~ sodnunda kıymketımn ~lı '!h<> 1nı tde-

an ıhale euılebılccegı gıbı -a:ız teklif euenlere de ıhale r a c ı uçu pa." er a ın e de ayrı ayrı talıplere h I .. .. .. , cavuz e eı-,;e en ço · artırana ı a e e ı-
ılabilır. :;iurtname ve Pvsaf TopKapı ~Ialtepe"ınde askeri' ıe e<lııebılır ı a- tiUsatı gozonunde bulunduraı·ak: Iecek aksi takdırde satış talebi 2280 
~l~a komı•yonuııda gorulebılir. . j -İzmir levazım anıT;:rı--:-·i·-;;ı.~-···ı- k . --·· _ 1 - Nümuneleri ile birlikte yukarıda !>elli edilen muvakkat teminat- sayılı kanuna tevfikan dü•erek taksi· 

e :ll-ı-\141 perşeıılıe guıııı •aa c1 beşte komıııyon Ull\a"1n .\liktan liyatı 11 ilk le~ ma omıayonundan: . . lariyl~ Belediye Encümrnine kanundaki tarifat dairesinde müracaat et- 1 cıe raptedilecektir. lşbu gayri menku; 
~'<t pılacııktır ı · Cınsı ·· · d b. h k ·dd. d l t ·h :,:ı;uuu 'llllet <::ı5 .t540 J'üdü K 

1 
· k' 

1
meleri ilan olunur. (28~5) uzerın e ır a ı ıa e en er arı • 

'"'"' Anurlıgi Satın Alma ~o-;;;.:-yonundan: '""i'ıJ ld"l •>o- 11"0 · rom ıı poste ı -· ihndan itibaren 15 gün z·ırfında vı<-
1.hktaıı " -n. ' _' ~ <!Kll~.~:ı ; • . ııı ı tuyı~;, po;\cnol€1l:~:1~ .. ~~·:ı \o•t~kı 1 • . ' lzmı·r Emrazı· sar·111e h-as-tan· Dsı·b-atbD ı· mlıu· ı· nu·ıı n ::iki mü. bit~leriyle birlikt~ clair~mizc 
Kılo uzere·~b oııı aaecl atınacaktır. E.1J.a ~,ıtı 1 ııtıılHI\ _ 1 U V U U n1ü.ı:1cn.ıtlıırı ak~i halde hakları ~ap:l 

2 - !'azarı hı:ı keşı1t-nesı ~~t-'ı-~t·1-l güııü ,:o;aat on döı tte ·rophane<lc 1 lin~tahHnemı.z.e 12·>~ ,ıru. kı~·n1t>lı muharnıneneu uir l•Jcc .. rocardıog· ~.cıhyle ırıu~ay) tkolJnla.kdiıkçda P3T)laş-
&>O.UUO l{'-ru ı... ı.~ anouı .ı.e\'nzın1 an1 ·rı-g· . t 1 . h . . .. mu<lan hal·ıç oıra ı aca a~r ır. npu 
>O.OOO Saman yapılacaktır ' · ı 1 ı sa ııı ama konı,.yonuııdn rnp e cıhazı \·e teteı-ruatı alınacnı;tır. ıstekliicr ~raitı an amak uzere iz- harcı \'C 'iO 2,6 delii\liye müşteriye ait-
ıu.ooo Odun ;ı _ :-.umun .. \C. e,· .,

1
· ·aı·tıı·ı 1 •• . . d .. . . . mırde 1';mrazı Sari;.·e hastahanesi Da~lı~kimLğin~ ye Istanbıılda Sıhhat ve tir 

... .... ~~ :-- ~ me eıı .Koınn;yon a gorulebılır ( t" ~ · · ( t. 
o>O.UUO Lınıı maden kc ınürü •ı - ·ı aııpıeroıı tıeııı ı:ıın bı•lıi nıkıtte tenlııı~tıarı 

1
.1• k : . . ç ı_m_aı mııa,enet ~lıı<1unüğiıne müracaat etlebılirıer . .l'ksıllme la/8/911 5/8/941 tarihinden itibaren şar na 

QO 
0 

K . " c omıss ona aı· h ı c . ·· ·· · d to k b 1 d l akt Bu serait " .u O uru t • gelmelerı. 25_ 26 ı ıııc e ıınıu guııu saat ıı cie Jzmır t·;ınrazı Sarjye hastahanesın e p- me açı u un uru ac ır. • 
5.UOO Kes11mış sıgır et. Jzmır levazım ı•ııan komisyon hıızıırunclıı yapılacııhilr. Il1uvak.kat teminat olarak 94 li- dairesuıde isteklilerin ve daha fazlıı 

.,U.OOU Lııut nı,~den knnı ., rü amırlııii •at•n alma komıayonundan: malümat almak istiyenlerin ';o 7,5 pey 
-!O.OOO Odun Beheı· kiıosıınun HPp"İııin tahmin rn para \·eya para ınahıy~tiııcı, kıymetli evrak Komisyonumuzca aıınamıya- akçesi ile 940;27 dosya numarasını 
su.uuu ~amıııı .ılıktan t"iıı-i tahmın be<lelı edileıı tutarı ·;ağından i,ıtekiileriıı ek"ıltmeclen evvel teminatlarını İzmir veya htanbul hamilen !lfonemen icra dairesine mü-

cııı ve mık•arı Y'""' dokuz ı,;aleııı ;·ıyecek, yııkacak ve Kuruş Lr. Krş. \Ial~andıklanna satırın;ıları lazımdır. 25 ı 6 \2~l:!11} racaatiarı lüzumu ilan olunur. (2870) 
1 , 4?.000 Kıla Yoğurt ?•T DGGO ··----·------- ·---l ııazaı lıkoa satın aııı .. caktır. ı aııplcrm tek hı c-ılecekleri ·ıı jJOO Pirine _,, 00 ------ k eıı Yıızue on tıeş tenıınut Kuq deri ıle bırlıkte ;,:o-7-\).Jl 

1 ':ı~'.uou • y 
41 12300 uo lzmı"r Defte d 1 - d D o t o r ınu saat 'JllC!a Kış d.ı zr ır \ 17.Im amırlıgı <atııı alma v < Kuru fosııi;·a 24 8640 00 r ar ıgın an: u 

' nıııracnatıarı. • 24·000 • Sadeyağı 145 34800 oo üehref . Z 
- - - - -- _ 1 20.000 • Sabun 43 1 - Ma1ıye ~!eslek mel<tcuı ıçııı harı~ı.t:n .Lıse ve Orta meklep mezunu U >" 

•ıtun Amirlııl:i Satın Alma Komuyonundaıi: 24.000 < Toz şekeri 49 
8600 OO olanlardan müsabaka ıle taleu~ alınacaktır. 

emnıuz ıı-ıı guııü kupa ı zur1 u;ulü ile ek,iltmeı e konu-' 120.000 Patates 8 
1r61 ~~ 0

0°0 j 2 - Lise ve Orta mektep mezunları tahriri ve şifahi olmak ıı1..ere ayrı 
ol:lu ton sığır etıııc ı.Leklı ç kmadıgınuan 24110 sayıoı ka- 24.000 < Makarnn 3:1 

Çocuk Hastalıkları 
l\liütehassısı 

n kır.kıncı mauuesıııe tevl.kan lo agustos U41 cuma gu- Teminat muvakkata Eksiltmenin .İhale tarih 7920 00 ayrı imtihana tabi tutulacaklır. 
ı~ kadar en çok bır a; ıçınue pazarııkla alınacaktır. Lı. Krs. şekli gün ve ~-aati 1 3 - Tahrirı imtihan 28;Temmuz/9H Pazartes.i giınü, şifahi imtihan Hastalanın 11,30 dan bire kAdar 
e:~m~, i.ıetleı. 2;>2 bm lıradır. 1 724 OÔ Pazarlık 28Temmuz 941 pazartesi lO 1 3?/T~mmu~/941 Ça:şamlıa gunils aat 14 ele icra edılecektir. ~ifahl imtihan .Beyler aoı.&.ırınctı. Aben.lt matbauı 

8 temrnaıı ı:::ııuu ıirauır "22 50 28 T 9 1 bır günde ıkmııl ~dılenıezse imtihana mu··ıea"'~ gu·nlerde fasılasız olarak yanıud& ubuJ eder. ıııer k ı .. 1 ~ < emmuz 41 pazartesi 10,30 ""' • ~.=::::;:;..::;;;;.;;;..;;;;,;,;;;,. _____ _ 
ın pazıırııga ıştıra etme en ve ~aı .ırnmesini görmek 648 oo « "8 T ,.. devam oluııacaktıı·. ' 

renıer her gun tenıınut ıııaıı:uıız,arı i.e bırlıkte ~;zıııedeki 1 2610 00 - emmuz v
4l pazartesi 11 1 • 

erı satın aPna komıoyonuııa muracaatları. - -- - -- ı 645 00 c 28 •remmuz 941 pazartesi 14 'cak4·tı-r İmtihan, hesap, tıırih, coğrafya ve medeni bilgilerden yapıla- " Halı·a zr,,tnnva"'ından ınamul 

1 

< 28 Temmuz 941 pazartesi 14 30 ' ' " 
ıı:ıın amirlıti aatın alma komiayonundan: 882 00 c 28 Temmuz 941 pazartesi 15 · j • • •• h 
temmuz \141 guııü kapalı zar! USUJlİ ıle eköiltmeye konu- 720 00 < 28 Temmuz 941 pazartesi 15 30 5 .- 1\lüsabakacla kazananlardan evvela ort~dan yüksek tahsili olanlar Omer Mu arrem 
22u ton sıgır etıııe isteklı çıkmadıgından ~-!\JO sayılı kanu ı 5D4 00 c 28 Temmuz 941 pazartesi 16 ' jlercıh olunacaktır. Bunların adedi altmışa balliğ olmadığı atkdirde orta Ç S b 
, ıı:k~ncı nı-aduesıne tev1ıkan 15 agustos !i41 cuma gilnü- l - Yukarıda __ cins ve miktarı yazılı sekiz kalem yiyecek kapalı tahsili olanlardan Vekaletçe te,;bit edilecek dereceyi almış olanlar mektebe alncl.Şlr ;,, unu 
adaı en çok Lıu· uy içınue pazarlıkla alınacaktır. • zarf usulu ıle yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pa- kayıt olunacaklardır. TOPTAN KiLOSU 
ammen bedeıı 81! lıııı lil'acıır. zarlıkla satın alınacaktır. 6 - İmtihana gireceklerin; 47 K 

\'akkat temınatı 5ö5tı liradır. . 2 - Pazarlık hizalarında yazılı · ·h ·· 1 k 1 UJ'UŞİUl lııerın pazarlıga ;, tırak etmelerı· ve •artmımesini görmek lzmir leyazım amirli''i "atın tarı gun v~ ~aat arda ışlada a) 16 yaşından küçük ve 25 ya•ından büyük olnıamaları şarLtır. 
,,, , ,., alma komL•yonunda yamla _ b) A k 1.k - d 1 1 • k ... . k l"I ı 
•enler her gün temınat makbuzları ile birlıkte J,;ziııedeki caktır. • s er ı çagın a o an arın as erlıgını yıwmış veya as er ı c .ı 
erı satın alma komı.syonuna müracaatları. ·ı - Teminatları hızalarında yazılıdır. alakaları bulunmamı~ olmakla zımd!L (Müeccel ol:ınlar kahul Kulak, burun ve bog~ az 
~~ · -1·-· -- 1 k 4 - Şartnameleri komı•yonda görülebilir. edilemezler). 

aınır ıııı oatın a ma oıniayonundan: p l - j k 
temmuz 1141 güıııı kapalı zarııu ek$ıltmeye konulan ı 150 5 - azar ıga i~tirak edecekler kanuni vesikaları ve teıninat mu- ·7 - Orta tahsili olanlardan ınektelıi muvaff!lkı)eile bitirenler (20) hasta ı ları mütehassısı 
aına st 1 k d l k 

Yakkataları ile biı ı,·kte ı·hale saatından ev\•ei kom·•yona ·· l. (75) l. ·· ı L. kt b" b·t· ler O eı na ı ek ı çı ma ıgın< an 24\iU ~ayılı aııunun kır- racaatları. • ı mu- ıra maaş veya ıra ucret e, ı .ı tahsili olanlardan me e ı ı ırcıı DOKTOR OPERAT R 
t 1.ı·ınnddesıne tev.;kan L>-!!-\141 cuma gününe kadar en - (2;;) lira maaş veya (85) lira iicr~tle Maliye memuru tayin edileceklerdir D h o·· k 

ır ay içınde ııazaılıkla alın'llcaktır. lzmir Tramvay ve Eiektrık Türk Anonim 8 - Mektebin tahsil müddeti iki yıldır. TalebelE:re tedrisat ve staj müd- a i e 

• 

damıneıı bedeli :J4500 lırn olup muvakkat teminatı 2587 1 ı ır. Şirketinden: detince mektep yatakhnııesinde veya Ankarada velileri nezdinde kalma a- ı 1,~cı l".eylr.< oo"-i' No. (SO) 

:. Iıleri.n pazarlığa iştirak etmeleı-i ve şartnamesini görmek ;\Iakanrntı res i . . . . . . . rına göre ~~vmiye "'.uk~bili ayda 20 - 30 lira verilecek-tir. H.utc. '""'"hor rlW c;a·lcd "• • 
1 nlerın heı· gün teminat makbuzları ile birlikle Ezinedc- . . . . . m yeden ,ıfınaıı ıalımat daıresınde, 1 Agu.tos 1~41 ta- 9 - Mıısabaka ımtıhaııında muvaffak olup da mektebe kabullerine ı. .. ı. .. ı ,..., ~e•!• .. ı ~.ı. ... 
...;Kerı salın alma k yonuna müracaatları. rıJuııde~ :tıbaıen, Tram\'ay durak yerlerinde aşağıda yazılı oldugu veç- Vekaletçe karar verilenlerin rapor, tanh1ıiid ııenedi vesaire gibi kendi- _, ___________ _ 

1: ,.,.,. Amirliği Satın Alnı~iayonundan: hile ta~ılat yapı!a.ca~ı S>Lyın halkımızııı malümu olmak üzer!' ilan olunur.
1
lerine bildirilecek evrakı başkaca Defterdarlığa tevdi etmeleri lazımdır_. r~--- Diş Ta bibi ---

arlık la 100. 120 ton sıın'i vazelin ,atın alın.ıcaktır. LAGVEDlLECEK Dl'RAK YERLERi: 10 - Talip olanların 4,5X6 eb"adında iki f~oğraf, nüfus hüviyet cüz -~ 
1~~ tıl.osuna tahmin ediıen fiyat 150 kuruş olup teminatl Beyaz Kapı - S'.ıdık bey - Mektupçu. danları, askerlik çağında olanların askeriik durumnnu gösterir vesika, Ferid Cemal Üçer 
na~radır. TADiL EDiLECEK DURAK YER!,ERl: tahsil derecesini gösterir Uısdikname veya. şahadetııarneleri ile birlikte 

!lır. e•ı dokuz lira mukabilinde komisyondan alııımak - Göztepe karakolu durağı 12ö No. ıu direkten 122 No. lu direğe, nihayet 25/Temmuz/941 Cuma günü saat 17 ye kadar istida ile Defter- Muayenehanesini ikinci Beyler 

1 k 
· H t - aokağı numua 72 ye naklet -

A esi 6-8-9
41 

b .. .. t b t 
1 

kt p,.ş erı as anesi durağı 974 No. lu direkten 98 No. lu direğe, darlığa müracaat etmeleri lazımdır. Vesikaları nııksan olanlar veya bu mit · 
lip ol 1 çaroan a gunu saa on eş e yapı aca ır. Salhane :Makas d • 88 N 1 d" • e nakledll tarın•- . . . . tır. an arın Ankara M. :!\I. v. satın alma komisyonuna mü- . ı urııgı o. Ju direkten 89 No. u ıreg • e- ı.cn sonra.· müracaat edenlerın jıııleplerı kabul edllmıyecektır. TELEFON 1 4341 atları. 

25
_

2
8-

31
_

2 
ccklerdır. 20 25 Keyfiyet UAıı olunur. 7 10 15 21 22 23 24 25 (2515) lıuı:iıiiiıiiiiıııiiii;,;.,;,.oiiiiıim'l'"lll,---• 



SAHiFE 41 

İngiltere Smolensk Sov
yetlerde 

'(ANA.DOLU)" 

Havada 
Almanların lngiltereye Harp r,onrası için ne 

düşünüyor? Almanlar ikinci bir ta= akınları şiddetlendi L. Halif aks (" \ Almanlar 
Atlasta ç k ı k d · arruz yapıyorlar · lngilizler de hücuın- Yeni tayyarelere ( lnti- e os ova ya a yenı 

Yağma edilen memleket-k Londr.:ı, 24 (A.A.) - ltoytC'r hu- la.rına devamd,ı kam) adını verdi Bir Amerikan vapuru Loncl!~d!i~~~:.) a_ld~~~slovak· 
ler hal Ilı da du" ~onu" lece std muhabirinden: . Londra, 24 (A.A.) - Diin akşam Vaşington, 24 (A.A.) - Büyük ~ri- daha battı yadan gelen haberi.ere göre, Alma~ 

il V Almwı propaganda~ının neşrettı- geç vakit Blenheim bombardıman tay tam·a elçi"i Lord Halifaks, yeni pıke makamları, Bohemya ve l\foravya polı· 
Londra 2.t ( A.A.) _ Dün impa- ği haberlere, daha doğru~u A~man )'Urelerimiz avcılarımızın himayesin- bombardıman fayyare~erinden. birinin Nevyork, 2·1 (A.A.) - 4765 ton sinin mfüı::ıadesi olmadan Çeklerin bir 

ratorluğa' hit:ıi>en ratl)ıoda ,·erdiğ~ re.'mi tebli~inin iddiasına ~·agm~n de Almany~da Beth~n civarındaki i~.im. verilme merasimındc bır nutuk hacminde• Vigria kargosunun Atlas şehirden diğer hir şehire gitmelerini 
bir nutukta İngiliz devlet nazırı. Brı Smo1emık hal_A Rusla_rın elındedır. hedefl~re hucum .. etmı~ ve Alman ~v soylıyerek: . . . . . , denizi şimalinde batt)ğı <leniz maha- yasak etmi~lerdir. Bu tedbir, RusY~ 
tam•a impamtorluğunun hnrp 11onrn A imanların bır kaç glln evvel Smo - cıları ıle hava mudafaasımn çok şıd - Sana ıntıkam ve nJnns ıs!11ı '>~- ile harbin baııladığı tarihtenberi enıli· 

1 1;ıünl:ırının aııalıtıırlnrmı c:izmiş- lı>n~k. hanliyo~ıına kadar. ynrdıkl~rı drtli mukabele iyle karşılaşmışlar • riyo~um. B~yl~ce 
1 
(taFer: yıktorı) filinden bildirilmekt.edir. Henüz te- se cluydnklannı göstermektedir. Bıt 

tir. nu plilnlar lıalen dünyanın bir hildirılmektedır. Fak'l\.t. dil man ı:ıu_s: dn·. harfıne yenı hır (l ) gırecektır. . eyyüd etmiyen bir habere göre, bu karar, fevkalade ahvalin devamı 
ç k verinde hiril melde o hın ham kiirtülmüştur. Nitekim Sovyet teblıı~ BC>ş A iman avcısı düşürillmiiştür. Demiş ve elçi bundan sonra kenclı- vapurdn Anwrika Kızılhacına men- müddetin~e olacaktır. 
ınııdrlderle viye~ck rmı<ld€.'leri- Jeri, Smolemık i;;tikametindeki mu - Biz de be5 avcı kaybettik sini diı~li~eıı i.~<:ilere hitaben . hunları ~up hııstabakıcılar-ve 1ngiltereye gi-

000
..,_ __ 

nin Lüitı al fazlarının kullanılması- hnrebelercl~n ~~k haklı olarak bah- Londra, 2·1 (A.A.) - İngiliz bom söylemıştı.r; w . . . . decek bir takım mnlzeme .bulunu-
ıın t::ıalfık etmektedil'. . ı;etmekte~~r .. n:ııe~ b~ır~cla g.eçen har~ hardım:ın ta~yareleri dün gece garbi . - lngıltere, ha~ladıgı ı~ı bıiırecek- yordu Sovyet Rusya 

Harp sonrası insn ve ım:ıı1ıın me- Smolemkın ıkmcı hüyuk bır taarrıı Almanyadakı hedeflere taarruz et- tır. 
mur,nlan r.. Groıı \'ood baıık:l millet z:ı hede~ oldu~unu gösterme_ktedir. rrıişlerdiı·. ooo , J d• } t) 
lt>riıı hilhail<;fl kendil--ri de birinci Rı~radakı_ ~rıl~t~ı<ı. mu~av_l'~~et ıle Rus . Londra, 24 (A.A.) -. Dahili em- Cenubi Amer ikada Na- aponya ıp oma arı 
planda büyü·k biı· mnsialısil ol::ııı Bir ceı e fııalı.} etı, ı-aşe guçlligu ve mesa- nıyct ve hava nezaretınden: • • I 
!eşik merika ve büyiik cenubi Af- feler yiiziinden gitt~çe artmaktadır. . DiişJ?anın dün .gec~ ingiltere üze- ziler in faahyeb . Rusyaya dönüyor ar 
meı·ika cumhuriyetlerinin de zamanı Rıı suretle Mo<ıkova ıle Smolensk ara rıııdekı hava faoalıyetı son zamanlar- Hindi çiniyi i şs;ral mı Erzurum, 

24 
(A.A.) _ Sovyet Rus. 

g-elince oynı;.·acakları rolü arz.11 ettik ~~rıda Ru~lar tarafın~an yapıla~ tah- d:ıkiııden daha geniş ~lmu~tnr. ~n. - , d b ki l"d" ediyo r? vanın Almanya, lta!ya ve Macarisfan· 
leri gibi <ıec::cC'klerini beyan etmi;'i \'e rıhı~t!a ?ır. cok m~nıalar da viicude gıltere \'<' lskoçyanın şı~alı ga_rbısın suanıar a e enme 1 ır d:ıki elcilik memurlarından 146 kişi· 
imparatorlugun diiny-anın .ı·enıdrn ~~c~ırılmı~tır. H~tt.ı ~u h~I. Ruslar!ıı dr bazı ?a~a~ v~rdı;. Bıı- dlı<ıman . lik bir lrnfile dün trenle Erzuruma gel· 
jmar \'<' in~ası işine hu milletlerin de ıı·tılxıtlarını hıle guçlefitnm~ktedır. f:ıyyare~ı <liişı!rülmüştur. Bo.rnos Ayres, 24 (A.A.) - Nazı Amerika, iktzsadi ted- mis 2 saat istirahatten sonra otomo· 
ıştirak arzularından emin olduğunu il ıden Almanlar, cepheden. bır hare- ooo partisi karargahı olan Alman sefare- bilk;rıe Sankamışa müteveccihen hare· 
Uav.e -0tmiştir. 1;.et_le Moskov:ıyı zaptedemıyecekle - Akd • d ti ile muhtelif Alman cemiyetleri mer- birlerle vaziyeti önle- kı>t etmiştir. 

DUyiik Britnnva cıımiııı:n diger mil- rını anlayınca, .asıl makııadın bura - eDJZ e kezlerinde, polis tarafından baskınlar • - - --c>---
letlerle n~ızileri~ isgal veya ynğma sıııın zat>t.ı. ~eğıl, ~ovyet ordus~nun yapılmı~ ve bnzı .evrak mUsadere edil- mek ist iyor R. Alı" G ,. ,. 
ettikleı·i Awupa mrmleketlerinden : loskova onılnde ımh:ısı _old.ugunu miştir. eylanı 
müstevliler konıldııktan sonr:ı bun- ız:ıha ~lışmaları hund: rı _ıler~ gel - Batırılan ve t ahrip edi- Vaşington, 2'! (A.A.) - ::uumes!lil- Erzuııum, 10 (A.A.) - E,;ki Irak 
l:ırııı mil\'oıılarca n~ ahalisine gönde ıııektedır. Leningradın \'/lZı;vetı _daha 1 •. )('l" mecli;:i, askeri komisyonu azasının Japongaga f!agahat ~,asvekili Raşid Ali Geylanl. refa·ka· 
rilm<:k iizcre y;~·ecek m~dılNıi tokla J::ar:ı~lık olmakla ?eraber ~arel.ı be.:- en gemı(er . öylediğine göre, Cknel kurmay reisi 11\I tin~le 4 ki~i!ik m~iy.eti olduğu halde 
rı yapnc:ık"tır. ~ıı~ı ıle Ladoga C!\"arı~ı~~kı .~us _mu- Kahin 21 (Loııdr.a radyosu 9.13) - gen al l!nrşal, 3 cenubi Amerilm dev- uasak'. lhin otomobillerle lrand:ın .~ehrimiZC' 

---000-· < fi '"<a.sı w uınumı nızıy.e go terıror Akdeni7.cle hava filolarımız destro\·er- !etinın Nazi isyanlannı göze alması gelmiş ve diln geceyi burada gccir· 
lsp.nnga Ja harbe nı'r- ~. Pısk-0v etrafında Rus orduımnun ler himııvesiııde iki kafil~ve tna;rıı- lanmgeldiğini söylemistir. Bu devlet- . . . dil"ten ~onr::ı Anknrava harı:•ket et· 

... Uı "' mu'kıwemeti ile Almanlnrın burada- t . 1 ·d·. . · • '· !er Br~ıilrn Bolin·a ve ArJ·antindir. Vişı, 24 (A.A.) - Ofı ajansı Sang- -'t· ' · · 
1

•• • t· S 1 k t f d k" e mış eı 11 • "· • • • h d b"Jd" · · mı::ı ır. mek U··zere mı·? "' vazıre ı, mo ens e rn ın n ı va- B".. . k f'led b" . b" . r· H t" t A l ay nn ı ırıyor. .·-----~-----
zivete benzemektedir. 1•1 uınt~

1 .adı he ır j("?mf_ı1 •• kır ınd.1 - ı rva ıs an · m anya Japon scferberıiP:i sı:eniş mikyasta SON DAKiKA.· 
b d · a ' ne ıcesın e emen ın ı a · e ıp •• I . 1 d d J . . Jı. t • - 8-. tarafı 1 inci sa ife fi - 000 1 r- "k" . . beti J mUO~Sebet el' l cevanı a ır. apomRVa ~e.a n sa- __ ---·-

şeydir. :Hanen \'(' madd-ctcn hnrbc lı:t- C" l .. 1 tmış: c :!f<:l' 1 ·ı ~e~ıyc !~~. e!· o - pılma:ıı, herhangi miİletten olursa ol- - ~-
~ov y et ere gore muş!uı. Bılal~a:c. keşıf ~UL1·1l~!erı.~w~:1 Zağrep 24 (A.A.) - llareşal Kva- cmn herkeoıe kar~ı gani mu::ıyven bir Almanların b"ır tıkzı" bı" :ı:ırız. • • . gcmılerden bırının tersıne dondugu- "k" ' 1 , . • t • ·, t · .. ' · · 

1
·.
1 

• · t' · Demisir. Gencır:ıl Fraııkonun bu - Baştarafıl · ıncıaalVfede - .. b" 1 t . b ... t lt>rlll ın Aman)a;.a :ıapıgı zısare mudclet ıçın menecımı<ıır. 
nutJ'U 1"1·1,clettı"g;ı· ~ıı·,n),·ır·rl:ı, fııll"ı'liz knc•. :'Io·'"o•·,·· 24 ( • A ) t t h ııtı ve ır c e.; royerın u gemı mure • hnkkmda resmi tebliade denilivor ki· VaQiııgton 24 (AA ) Ja"'onva ı (AA ) y rnomi 

kl• " ı·h :· 1 .. h J •• ~· "" • ., .~. • - -,;o\·.ı·e e - te atını kurtardığı göriilmüı:tür. ıı' . t h' ""k' t· b .. ':'ık .Al . ·. dev. H.. ı · . '· ı K . . k .. f ·p. h- k- Her in, 2,l . . · .. - arı ' 
na urı da • ı. verın spanyayı ar- lıgı: · . İk" . k n . h.. 1 d b"" .··k uva u ume ı uyı n1<111)a - nın ınc ıçınıce amerun or ezı a - bir menbadan bildırılıvor : 
be ;ıürükli\'eceğini haber \'Crm,,kleılir- 23 Temmuz rrece,;i Porkof Polosk .1 . ınc~ ~ ııt 1 

e) e b~cu_,mcta a du~~ı Jet reisi ile bütü.rı Almaıı milletinin kındaki talebine, bazı müşahidler esa- ·\im-an' el"ilerinden- B Kladivosıın 
· • - • n • • • • , I' >ı gemı •Ja mıs YE' ır ue~ rover e .a- . .11 t· 1. • 1 t ··h · t" . t k . "d'l F k t · • "" . w -

ler. l ·ıt • 'e\'cl, Smolensk ve Zıtımur isti- ~ar:ı ıığrnmı:ıtır • 1Hı~vdat mdı 1
e ınef ,akış1ı.do an .. :-~cu. - ~n ın ız:ırb.:i.!11eHı~ dı. ı.e~ .. ~ a

1 
Jat- halen Ankarada bulundugu hakkın-

Buglin Avam kamnrıı~ında ngı c- l::ımetlerinde şiddetli muharebeler de- · · crııı en o ayı ev a a ~ _mıı assıs- ponyanın . u un ın. ıçı~ıyı ışga e - da yabancı mahfillerde dolaşan ş:ı.· 
re Hariciye nazırı Eden d~ beyaıı:ıtta \'1 m etmi tir. ' Fı•n)er tir. !lk Hıı·~·at mareııal~nın cepheye mC'k talebı beklenmedık bır ı:ey olmuş- yialıır hilafına olarak muma ileyhin 
bııluııarak; İngilterenin L panya ile Cephenin diğer bölgelerinde büviik Yi\Phgı bu zıyaret tam ılk Hırvat te- tur. Türk devlet merkezinde bulunmadı· 
dnima iktısadi işkr yaptığını \'e bil- mikyasta harekat vuku bulmamıŞtır. Eski hududu geçtiler ı:ıckkillleriniıı _Avrupa dfüımanına karşı Jnpo~y.aııın muhtemel h~reketle~!ni ğı ve çoktanberi Ankaraya gitmemi~ 
h:ı~:-!a dahili muharebelerden sonra fi- Hava kuvvetlerimiz; diişmanın mo- . h~rp edenlerın safında yer aldıkları nazarı ıtıbııra alarak Arı:~rık~nın yuk- olduğu, har iciye nezareti mahfille • 
len l~panyaya para ikraz etmi~ ve ne- törlli kıtuları ile hava meydanlarına Loııdra, 24 (A.A) - lyı haber :ılnn hır sırnda vuku btılınuştur. Ve asırlar- sek memurları ve teşrıı muesseseler rinden bildirilme'ktedir. 
ticede general Frunkonun beyanatın- darbeler indirmeğe devam etmişlerdir. m!lhafil~ göre, Fin kıtaları. eski. Rus dnnberi Almanlarla ~ı~·vatlar Rr::ıs~n- liderleri arasında daha ev~elden .mü- Bundan ba~ka, Alman siyasi mah· 
<lan bah~ile, bundan, İspanyanın artık )[oskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı- Fııılandıyn hududunu geçmı~lerdır. da mevcı:d olagelen sılah a~lmclaşlıgı- z~kereler ol~uşh~r. ~eeyyü~ etmıy~n fillerinde bu münasebetle yapılan 
hiç bir yardıma ihtiyacı olmadığının ııın bildirdiğine nazaran Sovyet bom- Bu mıntakada Ruslar. fabrikalan w nı ve rem Avrupada Hırva.tıst..-ının_ oy- bır habere gore, şımdıden müşterek 1k- bazı telmihlerin de nazarı dikkati cel· 
:ınla,ıldıı.(ını söylemi~tir. bardımnn tayyareleri ve destroyerler gal"ları tahr ip . etmeğe vıddt bulama- niyacağı rolü tebarüz ettirmektedır. tısa<li tedbirler d~şüniilmekte ~·e bun- bedecek mahiyette olduğu bej"!l.n e· 

Edenin b~ya~atın:ı göre, İ8panya bir düşnı:ın k.-ıfilesine taarruz ederek mı~lardır. . . . S b st b rakılan !ar, başlıca Amerikad~ altın müba}•ea- di'lmektedir. Bn iddialara göre •. B. 
tarafını.lan hıç bn· talep olmazsa, lngil- 10 vapur batırmışlardır. Bu kafile Bal-1 Bu hal bu .!11ıntnkadak! harbın şcdı er e I • ~mm du~·~urul_ması, Japon matlubatı- Kladiyos, Anknr adaki mevhum ı ka· 
tere taTafınd::ın yardım te~bbüsü ya- tık denizinde şimale. doğru giderkenlcere~·anı~ı ~oswrmeJct;e<lır: Fransızlar nı~ tevküı ve Japonyaya yapılan. e.s~~- meti esnasında Alman kıtalarının 
pılmıyacaktır ve yardım, İspanyanın yakalanmıştır. Destroyerler de tsar- Fınlerın ışgal ettıklerı bu yerler . lı ıhracahı ambargo konması gıbı uç Türkiyeden g·eçmesini t.emin etmek 
hattı hareketine bağlı olacaktır. Dn ruza iştirak elmiş ,.e ıo gemiden bt'şi'ke!Jdi toprak~arı o.Iduğu için harekat . Pa~ıs~ 24 (A.A_.) - 1914 - 1918 har- miilıi~ esasa dayanmııkta~ır. . maksadiyle bir takım müzakerelere 
sözler, sliphe;ıiz ki dikkate lı1} :ktir. ııi destro:»erler batırmı tır. dnıma Fınlerın lehıne olmaktadır. Da- bıne ıştırak .etmış ve serbest ~ı.rakıl- Vazıyeti yakından takıp edenlerın ~irişmiştir. 
Çilnkü hpa~ra. ik~;;aden yn!_uız İngil- :\Ioskova, 24 (A.A.~ -. Stali? e.,;~i ~~ ~imaldeki vazi~t henüz m~lu_m de- mış ol~n 3 bın Fransız harp. csırı ~a~- verdikl~ri haberler~ göre, j~ponyan_ın Bu gibi müza·kereler eereyııtı etti· 
tere VE' lngılterenın kontrolu altında- posta ve telgr.'.lf komıserı Presıplenı, gıldır. Burada Almanların btlyük za- lan sür Marna varmışlardıı · B~ kafı- bu dakıkay ı seçm~sı , Ruzvcltın, terhıs- V;ine da ir olan iddialar burada tek· 
ki yerlerle müna~ebettardır. Buna rnğ- Milli müdafaa komis_er muavinliğine yiat verdikleri tahmin edilmek«;dir .. le M~reş~I Peten namına lıükOmet !eri zamanı gelmış efradı_n sil~h. ~!tın- ~ip edilmektedir. 
men lspanyanın lngilter<we kaı·şı in- t: yin etmiş, böylece bu konıi~erliklerin Alman tayyaı-.eleri bu mıntakad::ı. fan- mahfıllerı tarafından karşılnnmı~tır. da alıkonması hakkındakı teklıfını ka- Berlin mahfillerine göre bu ha be· 
~!n~ığı ,. ziyet kolayca kabili izııh ıle- mikl;a-rı 6 ~rn baliğ olmuştur. li)'et göstermektedir. Ortaşark harekatı b~l et:tirmeğe çalıştığı bir .s~ra~a bil- ri uyduranlar Kladiyos;n maruf 
gıldır. Londra, 2'1 (A.A.) - Röyter ajan- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 yuk bır şey yapmış olmak ıçındır. Ja- ;ir sahsiyet olmasından i<ıtifade ede-

Londra. 24 (A.A.) - C'~neral Fr.ın· sının Avrup da bir yerde bulunan mu- Kah ire, 24 (A.A.) - Orta şark ponya, bu suretle Almanya değil, ken- .. ek ·mezkur sayialoara bir hakikat 
konun 17 i<'mmuzdaki ııut ·u hakla~- lıabirinin bildirdiğine göre, Romanya M··h· habe le tebl_iği: . . eli ~enfaatleripe göre hareket etmek- ı{(;kusu vermek istemişlerdir. Tama· 
da beyana~ta bulunup bulunmıyac:ıgı ve Bulgari tandaki Alman kıtaları es- ll Jm r r Lıb~ada : Şıddetlı kum fı.rtına~a~- tedır. F~k~t arızı ol~n Al~anya da miyle yalan olduğu anlaşılan bu yıı-
hakkınd. kı suale revnben, Hari- ki tevellüt!Uler de dahil olmak üzere 8 t f 1 · . bifed na ragmen Tobrukta devrıyelerımız bundan ıstıfade edebılecektır. Japon- ı ~ııın bır" tecrübe ba.l-Onu oldun-una 
. ' - af ara ı ıncı sa e - ' k if ı.. ı tl . d A 'k "!'hl b' ··c1 hal . . " 6 cıye nazırı F.den bey~_:ıatta .bul.u- Şark cephe;ıirıi takviye için geriye alın- dırlar. Ve miktarl arı beş bin kadar- taaı:ruzı . eş ~··· ·.e .erme evam ~·a .merı _nnı_n sı a ı ır.mu a esını lilphe yoktur. Londra bu gibi haber· 

narak, ispanyanın dahılı harbı bıt- nıı~lardır. dır etmışlerdır. Zırhlı bırlıkl~re me.!lsup ıcap ett11111ıyecek şekılde hareket leri yaymakla kendi hazı siyasi mak 
tiği tarihtenberi lngilterenin bu Lonrlra, 21 (A.A. ) _ Bugün Lon- · • ileri karakoll~~n:ız, yemden duşma et~n~ . ~stemektedir. l\fr:qe.ıa yaln;z satlarına bir zemin hazırlamak iste-
devletin iktı;;adi kalkınmasına yardııh dr:ıda bildirildiğine göre, Rusyada iki ımerıka garp nısıf kO- na İŞ gal ettigı hır çok noktalarda Hındıçınıye ~arr~z bu fıkırden dog- mistir. Bu ımretle ingilizler bazı ni-
~çin elinden gelen h.-ı_r ynrclımı yaptı- taraf orduları lrnr~ı karşıra hemen taarru~~a ~ulu!lmuşlardır. Topç~ - maktadır. Ege: J~pon~·a bunda mu- yellerini tabii göstere~klerini zannet-
gını, geçen mart m:ılı anlaşma yapıla- hemen e~ki vaziyetlerini muhafaza et- i k " d k muz mueessır bır ateşi~ bu lmrekata va~fak olu~sn, ılerıde liizuı;ı ~asıl ol- ınislerdir. 
rak ~ki bor('.lat'ından geriye knlanl:ı- mnktedırler. Alı khdarlar, Alman ikin- res ne as er aon erece yardım etmiştir. HabP-~ıstanda V? Su dugu. takdmle Hollanda Hındıstanın:ı J d ti 
rııı itfa. ı i('in 2 milyon liralık bir kre- ci taurnızttııun yava.~ladığını ve hilln 1 . . . l"iyede sükun hüküm <ıürmektı>dır. ve ~ıngapura ~aha yakın olmak vazı- a pOO vapur un a saa l 
di açlığını, ham maddeler ve yiyC'cck ilcliııca bir taımuza girişileceğini bil- V~şın~to?• ~~ (A. ~. ) - A~socıt~~l YARALILARIN MÜBADELESi yetıne r<elecektır. b b b t d 
maddeler mübayea~ıırn imkan bulunul- diMn bir hareket olmadığım .öyle- P~esm _bıldırdı~ıne gore Amerıka hu- 000 Om a U Un U 
ma. ı icin ııyrıca 2 nıilvonluk bir an- m~ktedirler. kumetı. Am~riknn kıtalarının gıırp Stokholm, 24 (A.A.) - Yaralıların p 'R Vaşington, 24 (A.A.) _ Nevyork 

• 1. nıa \'apıldığını sövlemis ve ge('en nısıf küre~i dışına gönderilmesi için bitaraf memleketlerden geçirilerek olo n y a • usy a ara· Herald Tribün gazetesinin hükumet 
ııi. ::ında da 2,5 milyo'n lir;lık munzam 3 :ınlıf! bir kanaate ·sahip olmakt:ıclır. ~arlfim~ntodan bugü;n mü:1aade i<ı- mübadelesi hakkında Hariciye n;üste- sın da müza k ereler mahfillerine atfettiği bir habere gö-
bir kredi \"erildiğini ilil\·e ettikten Halbuki iktıııadı aııln .. malamı muvaf- tıyecektır. • . .. ııarınıı~. Av~m kamara~ındıı_ y~ptı~ be- . : re. Panam11. kanalından geçmesi me-
sonra; fakıyet; için,_ ~kidlel"in hli•ııllııiycti la- . Bu talebın ay-an harbıye _encııme- yanat uzerıne !sveçtekı salahıyetlı _mn- Loııdra, 24 ' (A.A) - Polonya kabı- ne dilen japon vapurlarından birin-

- Şimdi anı. şılıyor ki, Fıılaııj mcc- zımdır. Ve nutuk, t pmıyanın bundnn nınden esasen yapılmış oldugu haber kamlar, mutabık kalınııc:ık proJeler nesinin fevkalade bir toplantısında de saatli bir bomba keııfedilmiııtir. 
li'inde hcyaııatta hulıınnn general uzak ı;;lduğı.ınıı göstermektedir. almmıştır. için 1sveçin işbirliği yapmağa hazır Polonya Başvekili general Sikorski • 
Frnnko, bu iktı;ıııd1 siyn et hnkkııı<l:ı D miştir. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllll bulunduğunu bildirmişlerdir. Sovyet \'e Polonya htikümetleri · ara-· Aca ha neler konuştular? 

,. sında cereyan!~ ~iplomatik göriişme- Tokyo, 24 (A.A.) _ Hariciye nn-
• IoHirlü ııandalbrın onilne vardı •

1 

Holç Baron; firnr edenlere bagı:ı- lere tem~. etmıştır. . . . zırı , bugün Alman ve İtalyan büyük 
lar. Bıı meyanda Braun, mütemadi _I Esrar . denı·zaltı'lar yorddu. Yanında Fon Gutman duıu- p Bl u göruşmele~, ?'etııkleral. Sıkorsskı~ınt elçilerini kabul etmiştir. Domei A· 
yen mırıldanıyordu: e ngız yor u.. o onyanın arazı 18 e erı ve ovye . b 'ld" d"-. .. b b h 

- Pren~es Antonyayı neden be- Öğleden ev\·eı. Size mühim ha- temerküz kamplarında bulunan 500 J&n~ı~ın 1 ır ıgıne gor.~,. u sa a 
raber götürmediniz? Yok a unuttu- Aşk h a r "p dehşet ve macera berler getireceğim! . Yaı:ım snııt sonra [bin Polonyalı esirin derhal serbest h1aı:ı~ ı:ril'e nazırınınt ~~a'f ını, k F~~~ıı 
ırnz mu onu? ' ' ın·det edeceğim!. Hava soğuktur. Ken-jbırakılması hakkındaki beyanatına ~51j; e yarım saa ~uren ço m ım 

- Sen çıldırdın galiba! _ 44 _ din izi üşüttürrney!n !.. . istinat etmektedir. • 1r
1 
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1 
me ' olabilirsiniz!.. mahallinde kontrol etmek mecburiyeti ar~r uta! he' ·rıer bunlar muhak- ooo Tul us radyosu Pariste Alman ve hır hal Jra:~ısınd~ ka_ldılar. Prenses _ Şu halde dinleyin: Bu kayaların vardır. Ona göre tedbir al::ıcğız \'e bU- . - wc ap f1 S d f ' ) Fransız hükumetlerinin mümessillc-

Antonya bırdenbıre karşılnrına çık- iki yiiz metre ilerisinde calibi dikkat yiik tehlikenin öniine geçeceğiz!. knk bogulacakla~... .. .. . . . ona eren e ıne masa I ri -arasında görilşmeler cereyan etti· 
mıştı. 1. t k h 1 k ~ tt• 0 1 B t d t ed Fakat Baron sozunu bıtırmeden mü- . b 1 24 (T 1 f 1 ) 

8
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1 
ü S T . b . • k k h 1ır a ·ım -ra ne er eşıe ım. nar- en yaı1m ı:ıaa sonra av e e- h d's 8 1 geld". ıstan u, e e ona - urp- gını ı ırmış ve u goruşme er e m • . rl evg; 

1 ~ci- . u ~ıs ~ e? or unc a- dan zuhur erleoek olan tehlikeyi tabii reğim !.. e~ı.Buu deli ~~reye gidiyor? -dedi- agop mezarlığındaki define hikayesi tehassısların <la iştirak ettiğini ilave 
\ a a n~rey e gı 1.~or:-;unu: ·· . . idrak edersiniz. Büyük bir fırtınada - Bir lahza dnrunı.1 7: !. Hayatınız aliba rensesi de beraberind~ ötü- nihayet sona ermişijr. Arayıcılarla etmiş lir. 
t 1;1°b'.ı baş~.nt ~ald~rdı ~e .en ı~fa~. ~ır o kayaların yıkılması ve tahtezzemin t-.•hlikeye maruz kalabılır !. ı g üyor' p Çünkü pren~s biraz !vvel bunlara i<ıtirak t'!'den Rus milhendis, Ru konferansta tetkik edilen mev-
e ~ l~ ed got~bme. en k~~ap ~~:. \ _ şehri~izi, ·. ı>ke~csi ile ber:ı~r im~a - Melhuzdur hatta!.. . ;\ind~n çıktı ve bu taraflara doğru hugiin-0 kadar bir şey bulunamadı~ın z~lar h.akkında hiç bir ma!Omat ve· 

t . . .. ~-enl~ ~ ebenı ya<l a nh~a b. 1~ a ~- etmesı tehlıke ·ı burııda yuzde yuz - Şu hal~e be~ de sızınle beraber, geldi Bu itibarla pren ·esi ka,.ırmıs- dan bu aramadan vaz geçmişlerdır. nlmcmıştir. 1.nı gos...:r< ıı!ız, 11
• e . ıç }r ·.~s~ mevcudur. gdmek Ye bır felaket vukuunda kuca- · "' • 11•••••••lllİİİllİlllİl••••••İll••••••••••ı• gızlemeden sızc hnkıkatı oldugu gıbı Bu korkun" hakikati söyledigw ime pi~- ğ-ı"nızda ölmek isterim. tır, 8.~nırı~. .. .. 1 v 

ı'tı'r"f edeceg-·ım ... . .. . . 1 ,_. ' :Muhendıs bunu sovler Roylemez san- zmır Alman Konsoıosıuaundan " • · . . man oldum. Belkı de fenalık yaptım. E\·et sızınle beraber ge eceısım ... . . J • 

Braum; telaıı \"C heyecan ıçınd~ kaldı. EYet; söyleme eydim daha iyi idi!.. _ İmkanı yak pr.mses !. Cilnkü bl- d~llardan .~ırıne atladı , .. k~çanları. ta- • 
F'ak::ıt bu meyanda Hat. pren~sı kolu- - Yok· biliiki memnun oldum Den 7.€ hir ey olmıvacağım \"e sapa sağ- kıp_ edecektı. Fakat motoru harekete Al d 'T!.n k h b l • 
mı taktı ilerledi \'e iki numaralı mo- k 1 1 'F k t' -ı·· d k k . k l . I ~ - · . T adla -zed" getırmeğe.muvaffak olamadı. Başka man ra YOSUnlln ıur çe a er er neşrı-t'" ' 1 b 1 ti d D a( ınım .. a ·a o um en ·or ·an ·a- :ım R'rı ge ecegımızı ı ım ar ı- 1. l 1 tl dı G€n

2 
beyhude uğ ~ 

orwe pr . nse~ e er, )~r a a 1
• r:ıuna dınlardan değilim!. Çünkü nasıl ol.m vorum. Bizim için hiç k?rkmayın !. ~ır sanr a a ıı a · · - yatının ı ürk iye yaz saat ile her gün 

b:ıgırdı. . w ' ı hir giin s;elccek, oıırlan yakayı l,ur:tar- Halbuki ili?. gelirseniz, elbıs<'lerinizin 1 aiitıı-s b""lün ~nııdnlları birer birer 49 2 ) aJI •• • .:J '7 45 
.... -dAptnld, n1ı)tal_ bakmagat .. h~ceht ~ok~·· mak imkanını bıılanııyar:ığız !. Bu iti- hafif olu.~nndan soğuk alnıaklığınız ve l ... ha,a tt ~ F k" t h" l . r·. rn .9 n•1.efre uzerınuen Saat ı. fe 
eıı e ·an n n hın ve mo oru are e- barh hen korku nedir· bilmirnrum ı h:ıstıılanmnklı1rınız ihtimali vardır. c.cı u c e ı. a 11 · ıc ıır mn .oı •' - 325 4 ) le r } ·d"' . • , . .. .. . . . lı 0mn·orclu ge ır, ıa:y ı.... . ... . . . Ancak büyük ve milli davamız için - Hayır, hnyır!. Yarım santlık ın; ' • · • 
Fak~~ prensc~ııı abıı tuke~~ı. g·ö,,terdiğiniz vlik~ek nlakn\'a. ha~·ran liznr beni çıldırtabilir. . · .' , · ~ , ·· • 1339. -) 
- "ıhayet, ızah i!<lecc>k mısın; ne k 1 · .1. , v· 1·.~· . h Pek·ı- 1 Ben sizi bekliycce1riın' Fıraı ı enek'! tedbır almı,, \!e bu-

l ? • 'd 1 1 •. 1 ıı ıyorum, sevgı ım .. er< ıgınız a- - a u.. "' .. t"I ot"" 1 · ben · ıe :ıiıış veren 25 37 ) 0 ııyor ·· • ere.re gı .ece'; an a.ı.san ~ ··· bcr, cok ciddidir, bunu kavrıyorum. ırlınıza kalın bir manto alıp geliniz.. t 11 m. ?r erın · zıı • , • 
-. ~crnk. etın€yın T>!'cnsesım: ~up- Fnkat bu korku ne denizlerde, yalnız - Hatırımı kı rmadığınız?an dola- nletlerını .. bozm~ıstıı. . ~ı.. ,, • · 7339 -) 

~:sız ·ıze, laz~m ol:ın .~ıaha~ı \:e:_~c~- Br:ıunle ke-:fo gftmek t:ehlikı>li deail \'I te~ekkür edeı·im. On dakılca sonra BaJ nmlı~ndıs Hol~, muk .. m~ l.::ahır • 
gını ! .. Fnk~~ kım~eye .so~·lenıı.recegıı~ı: nıi?. • ~ gelirim !.. . almııg~ -~·a~ıt b~lmad~n. pren e: )<.ır ı-

31 22 ze daır !,atı tem mat ı tıy?rum .. Ak;ıı _ Evet tehlikelidir. Fakat avni za- F:ıkat prenses a.nılır ayrılrnaz; mo- sına. dıkıldı . Sephat. ı~ın hnzulnıın~ış- • 
h.alde :ır ·adn . .Jarımızı yerışan hır .v~- manda yil;lerce canı kurtarmak vardır tör çalıştırıl d ı. Ye süratle limandan tı. En kalın clbıselerı~ı v~ b_nnlara ı~li- 133!) -) 
zıy=-ttc bırakmış ol::ıcayız ! .. Onun ıçın A~"ll i zamanda kimsenin haberi ·olma: ç ıktı. veteı:ı muşambasını g!ymıştı. w • • , 
·at'i bir ketiimi.ret lazımdır. ma.ı lazımdır. çunkü bu haber, panik o anda * r t ve kalın bir .!!es du- tpıldbelr Pb~nses, cng~:e~ ~or~d d~h. 1 yapıldığı ı/an ~/~nu7. 

- I'lnna itimad ediniz!, Bu hususta uyandırabilir ve hep imiz alt üst ola- vuldu !. ş~ e 0 u ı r nazar a · aıs, ı 1 • · 

kim eye bir ~Y söy lem iyec~ğim emin biliriz. Halhuki yaziycti zamamndn VP. - Nereye gidiyorsıı nıı?:?. - Deı·am edecok - ~ll!!l!l!!!!l!!llll~•lll!l!llll.lll••••111'1111!ı.ı!lll .. •• .. •.ll_•_•_ıııı.•• .. 1!.•-•.• .. •.ll 
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