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Baltık denizin~e harp 
Sovyetler 10 
Aln~an vapuru
nu ba~ırdılar 

-<>-
B. sıaıının bii-yülı oğlu 

Almanlara esir düşmüş ---Moskova 24 (A.A) - Tns ajansının 
büdirdiğine nazaran Sovyet bombardı
man tnyyare1cri ve destroyerleri bir 
dUşman gemi kafilesfae taarruz ederek 
on vapur batırmışlardır. 

Bu kafile Baltık deniz.inde şimale 
doğru giderken yakPlnnmıstır. tik Ö'lce 
Sovyet avcı tayyareleri kafileyi görm\iş
ler ve haber vermişlerdir.. Bunun üzeri
ne bombardıman tayyareleri mükerrer 
taarruzda bulunmuşlnr ve destroyerler 
de tnar.ruzn iştirak etmişlerdir.. Bu 
on gemiden beşini destroyC'l'ler batır-
mıştır. 

Şark cephesinde ha
kiki vaziyet nedir ? 

--<>-·---

t. imanlar ali 
olenski ala

ma&.ı tır de
niliyor 

Leningrad ve hele 
Moskova pek te teh .. 
lıkede g6rülmüyor 

--<>---

Royter ajansı harp va· 
ziyetini Almanlar hesa
l11na m · şfıiil gö~~eriyor .. 

Londra, 24 (A.A) - Roytcr ajansının 
Moskovndaki hususi muhabiri bildiri
yor: 

h·i luıynaklnrd:ın öi:'l'enildiğinc göre, 
Alman propal!nndnsı tarn[ındnn ncsredi
lcn ve sonrnd.n Alman baskumnndnnlı
ğınm bir tebliğiyle teyit edilen haberler 
hilafına olarak Smolensk haUi Ruslnnn 
elindedir. Alman ileri kollarının birkaç 
gün C\'\•cl bu şehrin banliyolnnna var
dıktan doğrudur. Fnkat bunlar püskür
tiilmiiştür.Sovyet tebliğleri Smolcnsk fs
ükomctinde muharebelerden bahset
mekte haklı gibidi•. 
jK1NCİ TAARRUZ BAŞLADI 
Halen sa1fihiyetli müşahitler bu böl

gedeki muvalfokıyetsizlik intibamı sil
mek için Almnnlnnn Smo1enske milte-Harp şimdi 

En kritik 
Safhasına 
Cirmiştir 

B. STALtNlN OC;LU ES1R vcccih ikinci bir taarruz yaptıklarım 
kavdediyorlar. 

Berlin 24 (A.A) - D. N. B. Ajansı Bu ikinci Alman taarruzu müthiş ol-
bildiriyor: Alman matbuatı Stalinin hti- mak1a beraber Sovyctlerin mukavemeti 
vük oğlunun şark ccnhı-sinde esir edil- bUyüktür. Ve Almanların ~ayrctleri bu 
diğini haber vermektedir. - S01'ı"'U 2 iNCİ SAHİFlillE -

EVKET BİLGİN 

Almanlann, Ruayaya kuvvetlerinin 
bUyUk kısmını sevkederek dUnya asker
lik tarihinin en mütJı~ ve en knnlı mu
harebelerini yapmakta bulunduklan bir 
sırada 1tnlya, Almanya ile işbirliğinin 
sembolik bir işareti olarak, Şark cephe
sine bir fırka asker gl:lndcnniştir. 

Hnlbuki Şarktaki harp, Mihver dev
letlerince derpiş edilen Avrupa nizamı
nın esas temelini atmak maksadile yn
pıl~ığına göre İtalyanın bu mUcadcleye 
blltiln kuvvctlerile iştirak etmesi icap 
etmez miydi? 
Şayanı dikkat değil midir ki ikinci 

dünya harbinde İtalyanın oynadığı rol 
hiç bir zaman birinci derecede bir rol 
olnma~tır. 

Frruısa harbini Almanlar yalnız baş
larına nelicelcndirmişlerdir. 

Balkanlarda ayni hnl vaki olmuştur. 
ltnlyan ordusu, ancak Almanlar zafer 
yolunu nçtıktan sonra, Yugoslavyada 
ve Yunanistanda kontrolil kendilerine 
tevdi edilen yerleri işgal etmişlerdir. 

Akdcnizde hareket tcşebbüsiini.in lta1-
ynnlarda olması icap ederken Girit ada
sını isgal eden de Almanlar olmuştur. 

Hatta Afrikaaalti muharebelere bnk
f#hmız zaman bile manzara hiç değişmi
yor .• 

İtalyanlar yalnız ha ]arma idare ettik
leri Şarkı Afrika ve Habeşistan muhare
besini koybederrk büttin kuvvet1cri1c 
t<!slim olmus1ardır. 

Libyada Mareşal Gra~yoni bozgundan 
bozguna ui{ı-ayarak Sirenaikayı terke 
mecbur oldul{u halde ancak Alman kuv
vetlerinin Trablusa ihracından sonra, 
ltalyanlann tekrar MISlr hududuna ka
dnr :mrknbildlkleri ~örülınUstilr. 

Hlil&sa harbin biç bir snfhasındn ve 
hiç bir cephede ttalyan ordu.cnı ehemmi
~etli bir is. göremt>~fştir. 

Bu keyfıyet İtalyayı Almanya ile mü
savi bir mevkide bulundıırmaktnn uzak
tır. 

Burada şöyle bir sual sorulabilir: 
b ltn1yanın 3 - 4 milyonluk bir ordusu 

lnlerce t:ın'kı ve tavvaresi hulu".:ıuih.ın~ 
dan çok defa bnhsedilmic::tir. Almanya 
nasıl olııvor dn bu kuvvett i t'f d 
mı>vi dil ünmiyor? en 5 1 n e et-
. ttnlyarı ornmmnun hnrp kudretinden 
mi c:ihlhc ediyor? 

Yoksa bu ordu 1talyadnn ayrılırsa 'Fa
§ist reiimin ayakta duramıyncai'!ındrın 
mı korkuyo!'? 

Belki ne birincisi ne de ikincisi .. Bel
ki hüsbiitün baskn sebcnler vardır. 

b 
M.,,.,C'la s~vlc> hir ihtimal dfü:i.inüle

Uir: 

·~~~~~~~~~..::::;:..~~::><~~~<::>-r;::-...c::.,,..:;~~~~~~~~~~ 

Harp ve ingiltere 
---<>---

lıı2iltere baş
ladıqı işi 
bitirecek 
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YENi PiKE TRYYARESINE 
INTiKAM iSMi VERiLDi 

--0--

-C Af mqn t•Ut.'VZ 
l(<J11.ırı 

«i@sov'}'f"./ tJrd1.1/<1 
rı 

nııım"'1 S lA/.111 Ha Hı 
- /rfuoh,ruı Sev 

Yel 1Z7<Mfd./ıJc) 
&l~ı 

Rus rf!smi tebli~i 
---o----

Bir Alman mo
törlü alavı im

~ a edildi 
-.--()--

ÇOK ŞiDDETLi MUHARE· 
BELER DEVAM EDiP GiDiYOR ---

Rumen petrol sahasına Rus tayyareleri tarafından yapılan akından somu bi,. 
vangın başlangıcı 

Ja~o~ua Hl~~lçi;,I i.cin 
ültimatom vermemiş 

"''nş.'' de .Japon 
bü ük elçisi .. 

müzakerelere 
devam ediyor 

Vasinnto dafıi Japon 
seflrl de B. Vels ile Hin· 

diçini işini Jıonuşıu .. 

~tlantikte bir Ameri
kan vapuru daha battı 

Birleşik Ameri
ka harice ordu 

" ör.ıderme2"e 
hazırlanıyor 

A. an asfıeri encümeni 
lıongrenin müsaade 
vermesini istiyor .. 

--· --0--Londra. 24 (A.A) - V:şidcn öğrenil- Vişi, 24 (AA) - Ofi ajansı Vo.-
diğine göre Japonynmn Hindiçiniyi iş- şinş;ctondnn öğreniyor: 
r.ral için Fransıwa b:r ültimntom verdi~i Bugün harbiye nezaretinin kongre. 
hakkındaki Vaşington habP.ri resmi d b . .._. Am !•--- ord •• . k · 1 k en ance ;uır eruum usu gon-F ransız nıshfıll•rl,..<'e t" ZJD o unmn - • • _ • • ..... 
tadır. . SONU 3 0NC0 SAHİFEDE • dermek ıçın musaade ıstiyecegı ıyı ma-

himat alan mııhfiJlere atEen A80$Yeted 
Pres tarafından bildirilmektedir. ö~
nildiğine göre bu baptaki tavsiyeler 
oyan askeri encümenince yapılacaktır. 

-- ---------Almanlar T~ir-
Btn AMERJKAN VAPURU 
DAHA BATI1 

• 
~'Fi t Nevyork. 24 (A.A) - 4765 

ıe e aarrUZ hacminde Vigrit kargosunun iki 

et e i eti -
• • • ? e mı ı ı~ • 

Londra, 24 (A.A) - Alman ileri 
hareketinin ıon günler zıırhnda pek zi
yade yavaşlndığı gittikçe daha ıarih bir 
e.urette anlaşılmnkt:ıdır. Bu hususta Al
man baş kumandanlığı sözcüsünün Tad
yoda dün yaptığı bir tahlil dikkati çe
kecek mahiyettedir. Sözcü Alınan or
dusunun yıldırım harbı tabiyesini terk 
ettiğini ve Bitlerin şimdilik olduğu yer.
de kalmasn tercih ettiğini bildirmiştir. 
Bu değişiklik nasıl tefsir edilebilir : 

evvel Atlas deniz.inin şimalinde batmış 
olduğu deniz mııhfi11erinde bildiril
mektedir. HenUz teeyyilt ctmiyen bazı 
lınberlere göre hu vapur Ame~ikan kı
zıl haçına mensup hasta bakıcı kndınla
n ve bir takım malzemeyi Londrayıı 
sıötürmekte idi. 

Japon va genİf bir 
seferberlik yapıyor 

japonyaya se
yahat memnv, 
otomobiller mü

sadere edildi 

Alman va cephe ye 
yeni asker gönderi vor. _..._ __ 

oma va 
B 1 aristan 
ki ıtalar 

alınd 

e 
a-

e 

Ruslara göre Mott
kova bombardımanı 

ehemmiyetsiz geçti 

Macarlar Uerledifılerinl 
ve Rusları talıip ettifde· 

rini söyl~or.la,. .. 
Londra, 24 ( A.A) - Royter ajan

onm Avrupada bir yerde bulunan hu
IUSİ muhabirinin biJdiridiğine göre Ro
rr.anya ve Bulgaıistanda bulunmakta 
olan Alman itıal krtalan eski tevcllüt
lüJer de dahil olduğu üzere p.rk ceplie-

. SONU 2 tNct SAHh"EDE -

Amerika genel ktırnı<uJ f'.cisi general 
Marşa! 

Ce~ubi Amerikoda 
nazi is yanı muhtemel 

Arjantinde Al
man sef aretha

nesi basıldı, 
araştırıldı 

A1man makineli malzemesi, pıotörlerin 
tamiri ve depolann tekrar doldurulmn
Sl için b!r tevakkuf devresini zaruri kıla
cak derecede çetin bir imtihan karşısın
da kalmıstır Keza yıldınrr: horbı usulü
nün tecriibelerlnden ders alınış olan bir 
memlekete karşı insan ve malzeme iti· 
bariyle pek pahalıya mal olduğunun ve -<>--- ---<>--
insan zayiatının ıstih&orı sisteminin de Evvelce asJıerliğe el11e· Brezilya ile Kolombiya 
trhlikcli bir noktaya kadar gitmemesi r'•ll 11örülmi'-'enler de ve Boli•nıad ıı Jıl Jr 
J:izumunun Alma.nlarc.'l sabit olmuş bu- ~ :. .P - .P a arqı 1 
lunması da mümkündür. Fakat diğer bir Siltih altına alındı.. ~ıJıması muhtemel-
tefsir de mevcuttur. Sanghay, 24 (A.A) - Royter ajan- Vaşington, 24 (A.A) - Mümessiller 

Deyli Ekspresin Stokholm muhabiri ta- ., bildiriyor: $anghaya gelen maluma- meclisi askeri -komisyonu ftzası tarafın
f'afmdan ileriye sürülen bir tahmine gÖ- ta göre Japonlar emsali görülmedik bir dan bildirildiğine nnznrnn Ameriknn or
re Alınan z:ırhh fırkalannm Türkiyeye ecferbcrllk yapıyorlar. Evvelce faal hiz- dusu genel kurmay başknnı g nernl 
lcarıı taarnız icin v.eri alml'IUf olmaı11 metinde ehliyetsiz görülen kur'a efradı Marşa! üç cenup Amerika mcmlekctin
miimkündür. Filhakika Türkiye üzerine ~imdi ailah altına çağrılmaktadır. Ke- de Nn7.i isyanları ve ihtilAllcri ihtimalı
Ahnan tazyikinin arthğını gösteren za Cinde askerlik edip te sonradan ter- ni göz. önUnde tutmak lazım geldiğini 
emnre mevcuttur. his edilenler de toplanmaktadır. $ang- söylemiştir. 

Bitlerin ekonomik işler lçln gözde haydaki Japon tebaaeı da askerliğe dn- Komisyon azasına Brezilyanın muhte-
müzakereci i Klodyus Ankaraya ~· vet olunmuştur. Bunlar Japonyaya ha- mel karışıklık ocağı olabileceğini söyle
mektedir. Alman hedencrini keşfetmek reket etmi~erdir. miş ve ayni zamnnda Bolivya ve Kolom-
~ç değildir. Bıık6 petrol kuyulanna is- Cungkinge gelen haberlere nazaran biyanın dn zikri geçmiştir. 
ter Tiirkiye yo1av1e. ister Karadeniz yo- - SONU Z tNct SAHiı•'El>E • • SONU 2 iNci SAHİFEDE -
)uy)c ol~un varabildikleri takdirde ço'k ~ 
bUyük bir sc"'külceyş avantajı elde et
mi~ olacaklardır. 

Fakat bll iki seklin her ikisinde de Al· 
manlann Tiirkiycnln tesriki mesaisini 
elde etmeleri lazımdır. Türkiyenin Al· 
man Jotalannın Türk toprnklanndan 
~e~mesine nnsıl muhnlcfet etmekte ol· 
duğu mallımdur. ltalvnn filosu bnkaya
smın Almnn subaylnnnın idaresinde 
olarnk Karadcnize gccmcsi Rmıya itin 
vahim bir tehlike teşkil edebilir. Bu vn-

Sovyetlcr birlij!inde Alman vene] kur
m kvhın Umit ve tnhminleri hiliıfınn ola
ra .~ruh ınüzminle5irsc, Alman istilası
nın ruz ~nlerce kilometrelik bir sahava 
yayı mış ulunma.c:ınn :ra~men Kızıl Or
"1uvu ham hali · 

Vaşington, 24 ( A.A )-Büvük Britan
ynya • ı:ön~~rilecek olan yeni nikc tay. 
yaresıne ısım ''eren Lord Halifaks de
mi tir ki : 

Moskova, 24 (A.A) - Sovyet s.'\ha.h 
tebliği : 23 temmuz günü Polotsk, N~
vcl, Smolensk ve Zitomir isükametlerı
lc Besarabva mıntakasında düşmanlara 
karşı çok .şİddetli muharebeler verilmiş
tir. 

7,İyet son ıriinlcrdc Anknrn hülrlimeti 
üzerinde Alman fazvikinin neden dolayı 

Almnnlnrı G cı Ynu;ııak ktıbil o~a!nazsa 
n ~arptakı kuvvetlennın ta-

.,nmını Sarka çekmeyi, bu takdirde 
~~n kontrol '\lazifosini ltalvnnlara bı
l"a ayı düc::ünmüs olmaları 0

lrnhi1(1i ... 
• SONU 2 INct SAHIFFJ>E • 

- S:ınn intikam (Vnnjnns) ismini vc
riyorwn. Bu suretle BrJtanynmn zaferi 
(Victory) harfine yeni bir V girecektir, 

Büyiik elçi bundan sonra mernsimt 
açmı ve kısa bir hitabesinde şu söileri 
süylcmistir : 

- İngiltere b~ladığı işi bitireeektir. 

BİR Al.AY DUIA EDİLDİ 
Bcsnrabya cephesinin bir noktasında 

kuvvetlerimiz düşmanın bir motörlU 
alayını ma~10D etmişler, ;~~I~ oto-

• SONU 2 1Nd EDE • 

artfı"ını izııh ~tıncktcdir. 
Salôhiyctti İnırlliz mahfiJ1eri Tiirkiyc

nin cvv~ke müskül ~manlarda bir (Ok 

defalar ispat ettiği diirlist hattı hnrckcü 
hakkında hiiy{ik htr itimat beslemekte, 
fakat bu bô1!ledeki Alman fosavvurlan 
hakkında mevcut b87.r endişelerini de 
~ilcmcmcktcdirler. 
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--Aman, bir az daha 2ayret! 

Penbe, hocasından yardım istiyor ve altın ımaıı
ne harıl hal'll çaıqıyorda.. 

Sadrazam Tabani Yassı Mehmet pa-ı şimdiye kadar çektijiimiz bunca zahmet
sa ve Yahya efendi azlolunduğu vakit !erin. ve verdil!imiz bu ka?ar emeklerin 
yerine tayin edilen teYhilliUm Ahlzade hepsı de berhava olup gıdecelt. A'."an 
Hliııeyfa efendi pad~ha vekllitte bu- kocacığım gayret ... Hemen hemen ıste
ı~nmak n deTlet umuruna bakmak dij!imlz neticeyi elde etmek üzere bulu-
üzere İ!ltanbulda kalacaklardı. nııvonız. ""' 

Bu iki zat hariç olmak üzere, dii(er Memo kanter içinde kalmış, ııözlerl 
vuirlerden ve dördüncü Muradın oadık büvümü•, atesin kat"'ısında yürll p•n°ar 
adamlarından büvük bir kısmnıın bu uihl kıpkırmızı kPıriJ.,,;,, v•r kuvvetini 
aeyahatte padi ... h• refakat etmeleri te- 1.:ollarına vererek knrUbU c•1rmPkte _.1-
lcarrur etmisti. Gideceklerin isimlerini lom•kta devam ediyordu.-Ve bu dakl
ihtiva eden listeye vezirl .. rdcn Bayram '·ada sabık denı;~i P4"ki ~nat1nı yanar· 
ve Kara Mustafa pasalar, y enic;eri ail:a- ken gecircHP.i günlerini hatırlam•ktan. 
•ı köse Mehmet ve bostancı ba~n Duce '-:inırli k.nvlwıl!\n o rnrlik zaman1nt te
M~hmet. .Uehdar Murtaza ve deli Hü- ..,..iirle, büvnk hir ho•rot ~.,yarak an-

h . .,..,'!J1·•,n kenrftC'ini pfprrnvordu. seyin ağalar it al edılmiolerdi. Dördün-
cü Murat sevl!ili nedimi Firuz beyi dahi Vakıa o vakit f•k;,.~i v~ kn><ile bir-

1iktp hR\.~~tlaMn1 hihriil( bir sıkınh. !!fe
y.,nında götürmelc. arzusunu izhar et-

fı:1lnt icinde ye<'irjvorlı:tM1 amma, fınrnir· 
mi.ı.i.. ...\ J.:femo o ıaman lc:('nclh:ini '"'Pncli1rinin 

Ayni zamanda cellat kara Ali ve ç>-
l"lliı hamal Ali de padioahın yanında 
bulunacalclardL Dördüncii Murat lstan· 
bulda yaphğı ııibl Borsada da bir çok 
l:anL icraatta bulnmak ve bu suretle ls
ıanbuTiular gibi Burdalılann da ııözlerl
ni yıldırmak maksadını güttüil:ü için bü
yüle bir ao~k kanlılılc ve merhametaizlilc 
fçinde verdiği müthls emirlerinin icra
nh olan bu ilci korkunc herifi yanından 
ayırmryıp birlikte götürmeğe karar ver
ıniotl. 

O R'Ün _.m.a ıriinü idi 
tki ıri!ıı ııonra. yani cuma günü padi

phuı Bursaya gitmek iiuTe tt•küdara 
geemesl bt'l bir surette tekanil.r etmiş 
bulunuyordu. 

Her şey hazır... Fakat pa~ bu 
seyahatte en :rlyade lürumlu olan mad
de hmllz ihzar edilmiş ve yetişt:irilmlş 
dellildL 

Bu kadar mühim ve lüzumlu olan 
kıymettar madde ise sapsarı renkte al
tın killcelerl veya mlldevver bir ~kil
de kesilettk llzerleri yazılar ve bir ta
kım nakışlarla sllslenen· ayan tam, ha
lls. çil cl1 albncıklardı. 

Bu altm külçelerini. mPSldlk ııal'lllan 
g6tQrecek olan horclann. saııdıldann 
heıısi de h•zırdı. Bu"1an taşıyacak olan 
develer bile tamamdı. 

Fakat aandılrlar, borçlar henllz boş--
tu ... 

Adetleri yl1zl1 aşan bu sandıklan, 
hordan, padişahm umdu~ ıı'bl. falcı 
çlnl!Pne k:ar19ı P•nbe acaba altınla clol
IJu..,bilecek miydi? 

teı·lit etti;.j d!>rin hlr J"P•.,. i,..in.4'a. mesut 
vP 1·Clh~t bir va ... i11~fte buluvordu. 

Simdi L<e maıl-ll l»•~"n bütün .ıkın-
•,1 .... ~rl n kurt1ılmnoır.lArdt, 

J\:femonutt k~rı~ı hHviilc hir 7ı-ncı"in1i•l(" 
lı-~"ııc::rnuc: bulunm"llrt:l ifH F:-ıkat ÖPmir-
.. j Mt""'l hu va?hra+tıaon hir. mpmn11n d1111.. 
1HlrU. Jf'_c:\; l'Pfl"Tıx-tne kAvttc::mak irirı 
c::;mdt maHk olrlı•x.., servet1nln yarısın1 
' ~. r>rnel!e hımrdı. 

fc::tprliö-i 7"lrtıan ioıttPdHii ypr)prrl'~ f'P

.,.jn~lı:: ..• S1k !ilk YPI" Vfl' yuva dol\oic:fi. 
t'f'n ku~lırr ribi ht,.. t:'\~tf"A uzun '\vlulu 
lc-alm1verP1c o rı'u•mle1r•ttPrı bu "'"P'la'tce
t• 2öcmek ... Cıı~ır alim~~ tıvıımo1c .. 
Baz•n aeıkta y•t+ıaı v;ı]<;t b;Td•nhire 
uvanar?lf P'°'M! ~ök: vnmnn k~rılıyPn ~::t

Y'-'""' y•lılızlarm sac1'"1 titrek, riln'U• 
,.,,nefnılPki 1qkl•n ,..ı:....,rk... o ,.,.....,.n 
po.,, l,p d~ """"~· kuvvPtli ve piizeldL .. 

n(llf"nil"t'i Mrnıo hövlo S3V1~11. y1lrl1z
l:ırl .. sOc::li\ bir ant.-+cın ih;:trcı-t tp1';? c::Aira
ne htr tavnn 1tlt11ıde lranc:iT"" hirl~1rt,. ,,P
rir~iX-i o mPht.,nlı aclc ~1aP1nJ ~ntırla
dı_ v. ıl•rin blT su,...tte ll'inl crktl. 
Körüğil tiıhrllc eOon kcv"..,411ı1n J,Rvlp 

ansızın iolnl cekme~inl Penhe cl•rin 
mP'.';d'Jılh:rrtt "~ıı:::1nda, her na~ılsa birden
bi•• (orkPtm!<tl. 

F.lhıt• tuttu~• küe!llı: bil' ııl•PVI mMıı
nm Ü<tl\ne bı,.,.ım VP koctıonnın bu h•
T~et\nr\~n RH\lral'!!tn,.1·~1 gösteren bir 
meralr leinde onA dedi ki: 

- Yine ne var'... B;,.~onbirP hnyle 
derin bir surette ned•n kini çektin? .. 

-BtTMEDf-
-------

Alman ya cep 1ıe ye 

yeni asker ~önderi vor 

Padişahın Memonun karmna verdilH 
on ~ ırllnlük milhletln on dört JC'{lnU 
f!"Mniş, bunun bitmesine ancak vfrmi 
·d:;,.ı saatlik bir zaman hJ..,ı<tt. Simdi 
Prnh<> &Mıha ne yaı>ıyordu? Ge<'Pn bu 
on dört yiln]i!k zaman icinde ııı>di...,hın - BASTARAFT 1 fNci SAHf'F'F.OE • 
ı.t...ıii!i bir milvon duka alt'""'' h3%11'1a
m•"• muvaffak olmus muydu? 

P!'Tlbe ıı•o•yl gündüze katarak çalı
fm duruyordu. 

Samatyada ki evinde. bir ltimva l~ho
nıtuvan şeklinde ktıllandıi>ı gen!s hir 
odada bu on diirt ıriini\n ~eceve ve ııün
dUze isabet eden bntün saatlerini sun'! 
altın l"lali için teerübelOT yapmakla ge
çirmi<ti.. 
Odanın bir kıs.esinde kDcilk bir fmn 

bulunuvor, bu fınnda en vükselı: bir d~ 
ncel hararet tevlit @d...,..k ıntttebede 
çok .;ddetli ateş vanıvordu_ 

Bir mPsanın ü<tilnde a~?lan kar,.k
larla örtülü müteaddit potalar ve inbik
ler d'1ruyordu. 
Fınnın hararetini bir kat d~ha arttır

molc için ayrıca körük tertibatı dahi 
vardı. 

D...,,ircl M...,,o da kar,_.;\e blrH\:te vo 
Penh•nin emri alhnda çalışıyordu. 

Perh• lı:~asma baran: 
- Masanın lherinde dur.ın şu ilrinoi 

potovı "•tir diye emrediyonlu. 
Yahut: 
- Hadi bakalım .•. diye yal"!'nvonh• 

su lı:örüğe adam akıllı ıısıl ... Falrot col: 
h"lı vo gayet kuvvetle c .. kmelisin ... 
E~•r ates lstedil11m der..,eden aııcılt 

mü tahiye etmek üzse seri al""""1.ar
d ... 

MO«ICOV A Rf'I~ A.RDIMANI 
sıonrnr OLMADI 
Mo•kova. 24 (A.A l - Reımıl bir 

••blii!de denilivor ki· Diin "ece Alman 
hava kuv•eıleri tekrar Mookova'l'I bnm
h,.rdımana tesebbüs etmişlerdir. Yiiz 
t"lli tayyare akına h~tirak etmi"tir. Fa
~·at dÜ$man tayyareleri hava d"'i. ateıti
mize ve avcılanmızn çarpmıoııhr. Düoııman 
t11vvarelerinin büyük bir kısmı bom
h.1annı M~lova civarına atmııttır. An· 
cak bir kaç hombıudnnan tayyaresi mü
<lafavı yarmaia muvaffak olm•..,ur. 
Pir ~ok evde yanııınla: çıkmıohr. Müte
nddit dü..-nan tayyaresi dlqürülmü~tür. 
Kav1hnnrz voktu,.. 

MACARLARA GöRE V AZIYF.T 
Buda-.te, 24 (AA) - Macar 

rjansı bildirlvor: '5ovyet kıtelarına le.ar
.., harp etmeltt• olan müttefik kuvvet
'-.in harekib tesbit ediJ,.n pil" mucl
; ... ince devam eyl~mekte-dir. Miittefik 
"'uv•etler ce-pJ:u.nin bütün mıntakalann
~a il#rlemekt•dir. Macar motörlü k•ta-
1an Alman te..,klcülerivle birlikte iler
l·nwll.te ve ricat e-tmektc o]an düımıan 
'"kip evlemekt~dir Maca.r OÜT&risi de 

no\.ır:an hh· h~rarrte diioteı,._lt nlurca .J;;.,_.'I>"' t~lı-in t-t"'"kt•dir 

Toprak ofisi 
veznedarı orta
dan kayboldu 

14 • 15 ilin ııra hadar pa
rayı da beraber alıp 

götUPdL 
Toprak mahsulleri ofı.l tehrimiz tU· 

besinde yeni bir hidioe d&ha olm1J4tur. 
Ofı. veznedan Muatafa Renda, mil<

tan kat'I olarak henüz teobit edüemi
yen çok mühim bir parayı ziraat banka
ıı veznesine yatırmak üzere dairesinden 
oyrılm14 ve para ile birlikte ortadan 
kavbolmtıftur. 

Zabıta veznedan ,iddetle aramakta
chr. Söylendii{ine v.öre Musafanın bera
l>erinde götürdüğü para 14 binle 15 
bin lira arasında tahmin edilmektedir. ___ __,,__ __ _ 

Ja.ıe heyeti '-"'!'landı.. 
Kc:Jıv~ f.li?Vzitıı:ı dt':fta 
Jıarmeıa tırılrı.ndı 

İzmir ia•e heveti. dün öğleden evvel 
Ticaret odasında vali B. Fuad Tuksalın 
reWii!inde toplanmıstır. Bu ilk ictima
da s~hirmize ııetirilen 720 cuval kahve
nin tevzi sekli ıı;öriisülmUslür. İasc he
yeti bu ı;abah ta volinin reisli~inde top
lanacaktır. 

----~---

ZABIT ADA 

Bir adam mei:
resini öldürdü 
İkiccşmelikte Dündar sokağında kıs

kanelık :vUzünden b:r cinayet olmuştur. 
Ali oğlu Mehmet 12 seneden beri 

metresi olan Salih kızı 37 yaşında Ha
nifeyi kendisinden aynln\asına kızarak 
muhtelif yerlerinden bıçakla yaralam~ 
tır. Kadın tedavi için kaldırıldığı basta
np..I• öl""ii"tiir. Sul"ltt tutnlmnıı:ıtnr. 

HAZABN ?CENDJSJNJ 
ÖLDVRDV .. 
Corakkapıda 1277 inci sokakta Rekcr

ci Ali Riza o?!lu börekçi Sami, e'inde 
bulunan Brovning tabancasını temizle
diği sırada tabanca ates almı• ve kar-
11ından a~ır surette varalanmıstır. Sa
mi hll!laneva kaldınlm•- da bir müd
det sonra lilmUstUr. Hldba hakkında 
nılirld~·iumumilikçe tahkikata baelan
m,~t1r. 

tJ~ yerde otlar yandı •• 
Dlln şehrimizde ile van~ın olmustur .. 

Schitler caddes'nde Mevan kökü fabri
ka.ı vanında hali arsadaki otlar. mez
baha karsısında Koyuncu ojS;lu B. Suo
hiye ait bahce ve binaların yanındaki sa
l•ada bulnnan kuru otlar ve Kanc~"mf" 
mevkiindeki kuru otlar tııtusmustur
Birhirini tek.ihen çıkan ve ri.iz<?firın tc
sirivle büvüm~k ist'dadım göstererek 
civarlarında bulunnn bina, hai! ve bah
eeleri tehlike''" düsünnek üzere olan 
bu van<'ınlar veli.şen itfaiye tarafından 
sı;,.. ~n .. H 1 ""'ii'tfiir. 

l>""l'I~Z~ C~REHLER 
OYVLDV .. 

Osman 'oölu Hakkı Cilinrir ile $eri! 
oi!lu Halil İbrahim Kandır. İnciraltında 
den'?e ııirdiklerl sırada ceplerinde bulu
nan 60 lira kıymetindeki altın saatle 33 
lira paralaTının mechul kimseler tarafın
dan calındıitını zabıatya haber vermiş
lerdir. . 

Fft~ızlal' aranmaktadır. 

BİR i~'.!iY AHIN 
M ARİFE'l'I .. 
Torbalı kazaruıın Pancıır kövilnden 

eskici Veli oğlu 57 yasında Süleyman 
Ko~an1n avni kövden T 4 va~ında bir k1· 
ıı zorla kaoırdı~ ve kirlettiği •ikAvet 
edilmisf.r. S!ilevman yakalanarak adli
vpve '\.~rilmlM. 

Çirlıin bir tec:cwttz daha 
Dikili kazasının Bademli köyünden 

Hasan kızı 15 yıı.sında Zeliha Gürün, 
niküiden köve ııelirken karsısına çıkan 
dört kisi tarafından kendisine tecavüz 
ed:ldiitini zabıtaya bildirmiştir. Suçlula
rın dÖl'dii de tutulmustur. 

l Bir Kaç Giin liik Hikaye 1 
Doktor Birli şasırdı kaldı .. Simdi ne 

! yapmalı idi? .. Son bir ümitle dilber köy
!Gye: 

- Bayan .. Kocana bövle sövleme. Si-
-------·---------·:· ze namU-"'1m üzerine yemin ederim ki 

- Macar hikave5i - -2-
- Elini kesmek için rahatı olsun di--

:re serıin yardmuru istiyorum! 
- Ne? .. Elini mi keseceksin! .. Aman 

:rarabbi!.. 
Kadın sarardı. di_.,Jeri blıbir.ne kilitle-

nir l(ibi oldu ve heyecanla ııordu : 
- Elinin kesilmesi !hım mıdır? 
- EveL Mutlaka !Amııdır .• 
- Mutlaka mı?-
- EveL Her kavbedilen dakika.. ib-

tiyarm hayatını ividen iy!ye tehlikeye 
düsiirmektedir. Elini henwn k"'111ff su
retivle bu tehlikenin önünü alabiliriz.. 

Gerıı;- kadının yüzünü kan kapladı. 
~ V1lllDllf lı:ömü.r ~bi parladı. Dolı:
tor tekrar : 

- İhtivar 5'adece 5<enin söriinCI d=nJer 
sanıyorum .. Dedi.. Sen ona tehlikeyi an-

laL 
Fakat. güzel köylü kadın, doktorun 

önünde dimdik bir tavır aldı : 
- Ya.. Dedi, böyle mi ııaruyorsım? .. 

Benim l(ibi bir kadının vanm. alil bir 
adamla yaşıyacabru mı umuyorsun? Al
lah ~östersin, başıma bir de bu mu ge
lttek? _ 

ve. ııetı<:. Riizel kadrn hır fırtına gıöi 
bastanm odasına koetu : 

- Y annL Salcın ha elini kestirme, 
doktonm söızlerine kulak asına sakın! ... 
Dive haykırdı. 

İhtiyar, kansına tatlı bir balı:ışfa bak
b ve onu t~Jrine (alı'"3rak : 

- Merak etme .. Marvam korkma sen. 
Doktorun istediği olmıyacaktır, merak 
etme! Dedi.. 

bu el ke<ilm02"". amMJ Yannl yanna 
kalmaz ölür! .. Am~a .. Sen açık göz, ııün 
gönnüs bir adamsın.. Bövle cocukluk 
rnadı ile hayatmı bedavava mahvetme_. 
Bir elin. senin ıı;ibi bir lnSan için ne ka
dar kıymeti olur? .. 

Sen iradın ile gecinen bir adamsın_. 
Bir elden mahrum olmak ile sanki ne 
kaybedeceksin? .. Fakat karşılık olarak 
hayatını kurtaracaksın! Böyle değil mi? 
Dedi.. 

fhtivar : 
- Evet-. Böyledir! Dedi, fakat elinin 

ke,ilmesine razi olmadı .. 
Doktor, kövlüler üzerinde tesiri o:ok 

büyük olan bir tedlıire daha bas vurdu: 
- Hem. dedL Elini ke<oıem de, kes· 

mesem de üc vüz Floriyi alacağım .• Pa
rana yazık dei!'l mi? 

- Canım .. Bana bir merhem ver, bu 
SUl"etle üc vüz florivi hakkedersin!. 

Bu sırada. köviin kibar havanı da ha!!
tanın vanına ıdrdi; arka.<mdan köy k5.
tibi '" P!lllMJ da l!t'lili. Bunlarm hepsi 
de ihtiyar Gkale doktorun sözünü dinle-

Dün Lozaıı 2ünü kutlandı 

Halkevinde ır .. erasim ya~ 
pıldı, bir sergi de açıldı 

Merasimde münevver bir hallı kitlesi bulunda... 
Öğretmen 8. Kemal Batu lıir nutulı fltat etti 

Lonzan günü dün halkevinde mera- açılısında vali. belediye rei.I, halkevl 
•İmle kutlanmıştır. Meruimde vali B. başkanı ve ıı:üzide bir daveıll kllt!eııl 
ruad Tuksal. belediye reisi doktor Beh- hazır bulunml14tur. Koıdela vali B. Fu
c;.et Uz, halkevi reisi Hüseyin Hulki Cu- ad T ubal tarafından kesildikten sonra 
ra ve münevver bir halk kütlesi hazır ·s. Muzaffer tarafındac ""'ilinin açılma 
bulunmuştur. J?ayesi etrafında bir nutuk Yerilmiıtir .. 

Merasime a kert bando tarafından Nutku müteakip davotliler ihtimamla 
<alınan istiklal maTşiyle başlanmış. bu- hazırlanan pek '18dioe el emekleri 
nu öğretmen Kemal Batunun nutku ta- mahsullerini alalı:a ve takdirle gezlp 
kip etm•itir. Hatip Milll Şefimiz lnö- !!Örmüşlerdir. 
nünün, kazanılan askeri zaferi dünya Sergide eski hesnp işleri. ip~ ve 
diplomatları kar,mnda cephelerde çar- kasnak işlerinin teşhir edildi~ kö,e ile 
P,.hğı gibi iman ve azimle mücadele bilhassa eski Türk gelin odası ve ...,Jci 
ederek 24 temmuz 1923 Lozan sulh fürk sofrası çok yakın aUka görmüş
z;,feriy]e tamamladı~ı!U ve yurdumuza tür. Türle. odası: ziyaretçilerin en fazla 
l>lm bir isliklôl temin ettiğini tebarüz meşgul oldukları bir köşe olmu~tur. Bu-
ettirmiş ve şiddetle alkışlanmıştır. rada sarlc köşeainden ziyade Türk ua-* lıip ve zevki mükemmel olarak ifade 

Dün halkevlnde ceski ve yeni Türk edilmiştir. 
el emclderi ve Türk kıyafetleri> be~in- Sergi her kesin aerbeot~ gezmesine 
ci aerRi.si merasimle açılmıttır. Serginin acık bulunmaktadır. 
:ıer.~.,...J::oı"",J'"/r,,,.:.ee~ ..... ,..;:,7_,...,._..,...,J"".J:r.~==c:i""'-1=",..,;.er.oıı:r.J"'....c:eoc:cccceı 

Fuar hazırJık- 1 Bayındırda sıt-
ları hız~ ndı ma ile mİİ cadele 

----<<>---

Pav ıonıar tamir ve 
ulôlt edllfvoP .. fşdı 

tecPUfJelerl yapıldı... 
Açılması yaklasan fuar hazırlıklanna 

hız verilmiştir. Pavvon aahi ııleri pav
yonlarını tamir ve ısliıh etmektedirler. 

Lunaııarktakl oyun ve el(lence ma
halleri de yeni baştan tamir edilmis ve 
tecrübelerine baslanmıştır. Bu sene Lu
naoark veni eğlence ve oyun vasıtala
riyle cok zenl!İn b:r şekil alacaktır. 

Belediye reisi doktor Behçet Uz dün 
R:ültürparka ıı;idC'l'ek yaııılan hazırlık 
isleriyle yalandan mesl(Ul olmuş ve fu
arın ısık tecrübelerinde hazır bulun
muırtur. 

Muhtelif dillerde tabettirilen fuar 
afMeri memleketimizin her tarafına ve 
b%assa Avruııanın muhtelJ şehirleri
ne gönderilmiştir. 

-- --""'1Nlıl- ---

Be c fyP. r.ıozqfarına 
eme ırdanJar •• 
Belediye zabıta memurları tarafından 

ılün J<'l!<'e sehrlmizde yaııılan teftiş ne
tiCP'rlnıle arabalarını muavven süratlen 

il bin nrilheffef batah
ı.ıııarın fılll'ldulrnasında 

ÇGlqtıPddı.. 
Bayındırdan bildirildlğine g!Sre orada 

bu sene sivri sinek ve sıtma ile sıkı bir 
mücadele yapılmıştır.. Sıtma menbaı 
olan bir çok küçük bataklıklar kurutul
muş. ı,,ı işlerde on bir bin mükellef ça
lı.şmıştır. 
Diğer mıntakalardaki bir kısmı batak

lıkların kurutulması için de icap eden 
tedbirler alınmıştır. 
Sıtma hMtalıi!ına müı:ıtell\ olan vatan

da<lara ceman 21 kilo bedava kinin da
l!ıtılmıştır. Bunun 12 kllosurfu Kızılay, 
7 kilosunu belediye ve iki kilo~unu da 
Halkevi temin etmiştir. Sıtma ile yapı
lan mücadelenin ve bu hastalı!!a dair 
verilrn konferan..oıılarm mllsbet ndlt'eleri 
ıt!lrUlmUş, hastalık geçen s nedeldne 
ni•betle vüzde doksan azalmıştır. 

C. H. Partisi de bu mücadelede esaslı 
bir rol oynam"I ve aynca on kilo kinin 
temin ederek halka meccanen tem et
miştir. 

fo>.la süren 3 otomobil '10förü ile ehliyet- mekten !mtlna eden bir taksi otomobilin 
siz dört araba sürücüm ve bir şoför, şoförü muhtelif para cezalarına çarptı
müsterinin gitmek ·istediği yere git- rılmışlardır. 
.-:r-... ,,_,,.,_,_,~,. .. .ot'.'"'0-.c:ıct::r-<-,.. .. ,__ ~·r.-_...-.,o~"·;c :C" : :: : :: C CCCCCCC""~J.t;.tr...COCO 

CenulYi Amerikada Jarıonya geniş bir 
nazi ;&yanı muhtemel 
• BASTARAf1 1 fNC't SARİFF.DE • 

ALMAN ~EFABETHANESİNDE 
ARAŞTIRMA 
Boynes Ayres, 24 (A.A) - Çarşamba 

ırilnü polis, Nazi umumi karardlıı olan 
Alman büvük elciliiini basmıştır. Muh
telif Alman cemiyetlerinin merkezleri 
ve diğer teseldctiller de basılm15, bazı 
evrak müsadere edümlstir. Sefaretha
neve yanılan baskın federal mahkeme 
hllkimivle Arjantin aleyhindeki faal;yet
ler hakkında anket yapan ııar!Amento 
araştırma komisyonunun emriyle ve Aza. 
tarının bım:-nr_.:ı yaııılmıştır. Bask ru 
l(önnelc Uzer.o. ~:var 90kakJara muazzam 
hail< kitleleri toplanmııı bulunuyordu. 

E~hi harbe de plrıni$ 
olan Fran~:g e:drleri 

bıralnldı.. 
Paris, 24 (A.A) - 1914 - 1918 harbi

ne U,ıiTak etmiş ve aerbeot bırakılmış 
olan üc bin FranMZ harp esiri ~ı:trlon•. 
Sur. Manıa varmışlardır. Bu kafile ma
re'!lll Peten namına hlikllmet mümessil
leri tarafından istikbal edilmistir. 

mesini tavsiye ettiler. Fakat 'htiya:r, lıA
rn kat'! bir karar veremiyordu! 

İhtiyarın bu inadının en baslı sebebi 
gene karısı idi: doktor. kocasının baya
tını düsünmiven bu kövlü dilbere hid
detle bakmaktan kendi<ini alamadı__ Ka
dın. bu bakısın manasını anlamıs gibi : 

- Ben •ÖZiimü sövledim. kocamı ya
rım ve alil adam haline 90kturamam! ... 
DedL 

Artık sabn tasan doktor : 
- Sus! Diye baihrdı, senin bu hare

ketin tam manasivle bir cinavettir! 
Kövlü kadının ıı;özlm döndü; iki eli

ni kalcalarına koydu, belini sağa ve so
la sallıvarak : 

- Ben mi susacakmısım!.. Dedi .. 
Fakat, siikOnetini knvbetmiven ihti

var Y anni Ckal, kavganın önfuıü almak 
için : 

- Marvacıl!ım .. Bövle hiddetlenme ... 
Sen beni dinle .. Sen hele kilere in, mi
snf'rlerimize eskisinden ı;araıı getir de 
hep bir arada içelim .. Bu ııamlı dünya
nın zevki nasıl çıkar sonra? .. Mıu;racı-
1\ım, doktoru hoş gör .. Adamcağız be
nim i:vilil!imi 19tivor! dedi .. 

Birırz sü\:Onet bulan Mıırl Gkal gitti 
v.- biraz oonrn da şarapla döndü .. 

l:!ıtiyar sordu : 

seferberlik vapr vor 
- DAŞTARAFI 1 lNCf SAHİFEDE • 

uç oınıf ihtiyat silih albna alınmıt ve 
otomobiller müsadere edilml•tir. 

Vişl, 24 (A.A) - OH aiansınm 
Sanııhaydan aldığı haberlere göre ·Ja
pon ııeferbeTliil:i geniş mikyasta devam 
•tmelctedir. Evvelce askeri hizmet için 
•!verişli ad edilmiye;ek aynlm14 olan 
hinlerce ~:rat timdi hizmete alınmakta
Jıı. 

JAPONYAYA SEYAHAT MEMNU 
Ayni a.lansa göre J•ponyaya seyab.t, 

oeyyalılar han.-i millete mensup ol,... 
01-ı, Japon hükümetinin emriyle py
ri muayyen bir müddetle men edilmif
til'. 

Çehlerin seh~rden ıeJtJ
re gffmeleri yasalı .. 

Lor 'ra, 24 (A.A) - Londradaki Çe
koslovak mümessillerinden alınan ha
berlere göre Bohemya ve Moravvadaki 
Alman makamlan pnlisin hususi bir 
müsaadesi olmaksızın Çeklerin bir te
hirden dil!er bir şehire gitmelerini ya
sa)< etmistlr. 

- Sarabı hangi varilden aldın? 
- En bilvük varilden! 
- fyi öldill!üm zaman, cenazeme ge-

lenlere yanındaki varilden şaran ikram 
edersin .. Cünkü bu varilin şarabı bozu
luvOT ııibi geldi bana .. 

Gavretlerinin bo•a ıı;ittiğini anlıvan 
doktor Birli, eldivenlerini geymeğe baş
ladı, ve : 

- Hiç bir is ıı;öremiyeceğiz.. Dedi .. 
Köviln kibar havam : 
- nurunuz! dedL. Aklıma bir şey 

geldi! .. 
Bayan avluya kostu ve orada oyna

makta olan çocukları babalarının yanı
na getirdi.. 

Esmer ve güzel bir kızcağız olan Sar
ka: 

- Babacığmı.. Sen ölme.. Sonnı biz 
ne oluruz?_. Diyerek ellerini babasına 
uzattı .. Ve •onra : 

- Baba .. Bırak <'Tini kessinler de bu 
ölümden kurtul! dedi.. 

Ol!lanlar : 
Baba .. Boba .. Bırak şu yaralı eli kes

smler_. Dediler .. 
İhttyar, gülümsedi; f&kat RÖ2ler!nden 

de bir iki damla yaş geldi. 

-BlTMEDl-

.. Harp şimdi 
En kritik 
Safhasına 
Cirmiştir 

ŞEVKET BiLGİ!'İ 

- BAŞTABAl'I 1 bıict SAntnı>I' 
Bay Hitlerle Mu....,lini arasında \'llt'J 

bulacal!ı haber veril..., mUl&katta blUısl' 
"' Sark cephesindeld harekllbn ııöril~ 
leceği ve 1raziyetln icap ettirdll'i '!'~ 
!Pdbirlerin alınacqı tahmin edilınekl!' 
dir. 

Harp şimdi en kritik ııafhuına ııırırıit 
tir. Bu safhanın nlhat netice üzert~!< 
mutlaka kat't t .. ırı olaoakbr. Kızıl ~,t 
du, bir çok büyük şı-hlrlerin kav""'"' 
mesinden mütPet:sir olmıvıırak mulcJfl' 
mette ®vam azmini t••tdıkça Alm•~ı.r 
kendi m!!'Vkilerini t•hdit eden tekHk<-1' 
rin artmasınd•n endişe otmekte h~k1~ 
~ırlar. Su halde asıl kat'! muhareııel' 
Ruslarla vermek icin her cueye hı>•"°' 
racakl•rdır_ Sarkta h~len mevcut Al"' 1 

kuvvetleri bu i•i net'OP1Pndirm~e t<ll 
11elmivor"1 Garntpkf biitiln kuv-<ontleriıl 
Sıırka cekerek Mons d•nizl sahi11Prl•jl 
niihetçilik va7;fosini- ttalyanhra bıral<t' 
bHirl-. mi! Bunu yakın hAdisat taY 
edtıırPl.-tir. 

(' •. örülüyor ki Rusva muharPbcsi. fil' 
"ilt•reyı> v•lnn: hav•l•rıfa deiiil d•"' 
ha<ka sohalardq tı><obhüsü ele aı,,,ıt 
icin hiivü1c imkanlar hazırlamıs b11tııt' 
m•ktad•r. Ve sarkta ton se•ll'ri kP.ıUl,,,r 
~11.:oe düne kRdır en l!avri mUmld;n ıt' 
13.kki edilen C'0.,,1~,.i ~"' hl"lrl•"'l'li-l;r. 

$EV r'.E'J' İLGlll 
----- ---

Şark ceohesinJe h<1~ 
kiki oaziyet nedir? 

• RASTARAF'T t tNct ~AfftFF.Dtı • 
mulcavemet •ebebivle ve diller taraftt' 
iase milsk01Ativle cetelerln faallvetl de!' 
lavı•lvle f>rlmelctedlr. Rus kıtnlan sıf!D' 
leruıkl MO"kovava b.t!(lıvan ve adetı:' 
az olan vollarda da b;r cok m~nia1•r .,,il' 
cuda ııet'rmi•lerdir. Bu mAnialar Ruıılr 
rın bizzat kendi ceohelmv\f' mUnakall' 
tın1 "1A hi.,.,.'r: zo,.ln.c;ttrm::ıol.ctArlır. 

MO<:JCf\Vo\ VE LENiNGltAD 
HAKKTNDA 
Almanlann Moskovaya cenheolca ti' 

nrrma muvaffak olarmne..'-l•nm ırıılr 
varak Almnn ortl•ısu icin ilk hed•ııo 
Mn<l<<>va dPif:t M"~•"'" ilnllnde J?.d 
ordnlnnnı imha e•melc Plduğunu isııtı' 
çalı'Malarmın oebehi budur. 

Lenin!'Ta<ld& v117lyet ı!alta hT11nhlt ol
m•ı<Ja "°'""""' kuvvetli ""kiltle talıJt;ıf 
edilınÖoı olan l\Meli bcn•hı veva ı.odcr 
""" P'ii1U ve aTa\7.;ııı:; ÜT.erinden Alm!'Y\ faf' 
yiJ<t..,.inln mavall~lı; ol"'""' 7.-Ji\"'t' 
melriPdir. ,,,.,.;,..,.,.,ı ••lnw. hatı cetıtl' 
hundan tehdit e<J:ı..ı.:ı;,_ F•kııl s..~tl 
kıtalamnn kı-ı külli i P•1'.,f cl'l'Pnnd' 
nıuann•tlAne mııka-t efmektedi•~' 
Ve hu hl\ltted" Al...,•nlıınn vwrivetl sııır 
len<"1•'ki vaziyetlerine oldukfa ~ 
ln" ı.tN\ir. 

Berlin 24 (A.A) - Resml tcblii: Sil' 
tün •ark cetıhe•ind~ Alman ve mütt~fi~ 
knvvetlerinin hareklltı "1lihim bir m<~' 
zil mukavemete ve vollann l•na o\ııııt' 
sına r;:.r;.....,Dn motörlil bir s~kilde devaf11 
et~~tedtr. 

TnvvareleTden milrokkeo bir te•ekt<ill 
Mosk.ovaya her çapta bomba at~lst' 
dır. 

Ruc ret:ml tP.blilfi 
• RA~Tı\RAFJ 1 twrt Sil RWF.01' ' 

mobil, 300 motosiklet. 32 zırhlı otomobil. 
25 too. 8 tornil makinesi ve dl,,,. ııilAlı' 
Jar i~j,umt "'"""'~tur 

J'l\VALARDA 
23 temmuz ttiinü SoVTet hava J<uf" 

vetlerl dü"trlAnın E!rb 1ı birliklerine ..,. 
tavvare mPVdanl•nndak:i tavvarelerlll6 

darbeler ind'nni$tir. 

* Moskova. 24 (A.A) - Snvvet tebllı;: 
23 temmuz ııeceoi Po,.kof. Polotodc. rJI' 
vel. Smnl..,,.k ve Zitnmor i<ıtikametll' 
rinde siildetli muharebeler devam el' 
m'otir. Cetıhenin dil!<>r böl<!elM'lnde b()' 
yUk mikyasta harekAt vuku bu\manııY 
tır. Hava kuvvetlerimi:ı düı;manın "'"'° 
törlü kıt..larivle hava mevdAnl"'""a ~ 
beler indirmej!e devam etınlslerdir. _,-

MASAL· Mİ AL 
•••••••••••••• 

Uc mıi~him dert 
İ•mirde de bXvle miilir hilemivortıı9 

amma Karsıvakada bi1.i cok muzt•tll' 
eden Or dert ile karsı lamnvavı1_ ~ 

1 - Su oıUnlerln muhtelif "'1atlerl.-1
11 \.aber verllmeclen !Otllann kesilme!li 1~ 

b'lh•= hu sıcak zamanlanh ne i<"'CC.,ı 
ne de •nir hmnı.•larıla kull•ntmcıık · 
bular.>amaktan cok sıkıntı rrkivor~ 1<' 

2 - Sıcaklann pek müthi•. olan tıl1M 
miine karsı konacRk clltı'lerın h:ıcıt1 ., 
<'elen bu:ı megpl.,.i ild ~lı r.i<l..,.+ııı ıı'. 
bi halka mu":"llAt .'.'lm11'<fur. Bu da; 
vil~rin ifAdC'c::ıne ~ore k1S 7.RT1"~nlat1:t:&' 
oldui'lı ribi daha az bu:ı v..,.ild5~ ' ııl 
yeti ik> havik>,.in varım ve bir kilo ~~I 
AAtnınktan lctinao ederek beh'.°"'e]ııl' 
vahinikıva<i olarak bir hucuk kılo ,~ 
?Un beq k11nıq üz~ncirn ~hl...,..:\~~ 
h~lk !~rafından iltima.~ mecburi~,. 

3 - Ve nihavet rön ara..,..larrn"' ıl' 
nılar öniincl,.kl cöoleri Plmak 7~i' 
ne katl•nmadan ,,.,.....,eıert vev• 
~,..,,..,..leri ıneseleslillr. sı~I' 
' Bu lic mllhim m"""le hn1'ım..la 1.,.. 

vM etmek bizden. Bu ,;ı.:tıvetlerl ~11' 
l<ik ve kabına te......Ul evleınek ~ 
l<~darlardan bı>klenen ba•hca l•I 
dir. 



a5 T&IORJS C V MA tfl4t 

"Lozanı,, n yıld6ntJm4 oe gauteler 

istiklalimize dokunul
ır.adıkça barış niza.mına 

sadık kalacağız 
~~~~~~~.,...s~~~~~~-

FaJıaf lstlJılalfmlz tellJDıeye dftfWtB vafıit 1922 
a§mtosıındafd ıı.ırraınanların hatıralarına 

ye11lıılen can vereceğiz-

fBWIAna 

Delllet De~,_.. ....... , ............. : 
AJ.u,cak YaJMIT l.ı...tesl içindeki hllfe J 1 Ml\YU 942 tarilalne bdıu lcan vo

rilmek üzere .çak artbnnaya konulmuttur. Bilfeniu aylık icarı 20 lira olarak 
tahmin edilmiftir. Arttırma ve ihalesi 1 2 Aiuotoı 941 tarihine miioadif c;a,.. 
pmba p,ÜnÜ saat 1 S le Devlet denizyollan lzmir ıubesinde yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 14 lira 25 kuruştur. Sartnameıri pansız olarak körfez vap
ları şefliğinden alınabilir. T allplerln kanuni vesikalariyle müracaatlan. 

25 4 2651 (1642) 

Sıhlltrt ve ictlmai Muavenet Miidürlllğü Alım 
Satım Jıomisyonu BaşJıanlığından : 

Alancak aagu, dilsiz. ve körler müesseeeoinin 941 mali yılı ihti,acatından 
olan a~aihda cine miktarı ve muhammen kıymeti ile muvakke.t tcminab yazıh 
dört kalem gtdl\ maddesinin ekailtemesine talip çıkmadığ,ndan on gün müd
detle temdit edilm~tir. Sarnftmeleri aıblıat müdürlüğündeki komio,ol\ ba~ 
~Rnlıl?ında ve ihale günü de 28 temmuz 941 pazartesi günü eaat onda oıhhat 
;nüdürlüğündeki lı.omisyon ba•kanhğında yapılııe .. ğından talipler o gÜft ko-
01i.svonda bulunma.l!\r1 Hin olunur. 

Ank 24 (Hususi) _ tnıuta Falih ni haritalara aığdınnalı:. mümlcrm olsay- Cinsi 
R fk ~ Lomn yıldönilmU mUııasebe- dı böyle bir haritaya tnönU kasabıı•ını ı---
~te1 dl :.. ki: Lozaıı sulhuııun mal ol- ve LMan şehrini ayni sıraya yazacaktık. l:hnek 

Azı Coğu 
Kilo Kilo 

Muhammen bedeli Teminatı 
Kurut Lira 

d • f:'.ınkli•~ Lonn zaferini .., ru- lnönü &aYllf destanı idi. Lozan banş llrfa Adeyağı 
h~~ garp cephesinin muuffer kuman- destanı olmuştur. ikisinin ~e _ altında Tosya pirinci 
dant, murahhu heyetimttin reisi •e cüm- Bynı imza oka.nur. f'fsmet f.,onuıt ~eker 

15000 
1200 
1000 
1400 

20000 
1500 
1200 
ısoo 

12 
165 
45 
46 

'!!() 
166 

41 
54 

huriyetln o vakittenberl hemen hemen CüMHURtYETtN YAZIS~ .. 
mütemadi başvekili ve şimdi de devlet Cümhuriyette Yu"us N~dı_ "'.~ı~. ?!-
reisi ve Mım Şefi lsmet lııiinU kadar yor: Bugünkü 18 inci yıl do?,umu!lu ıd
kimse ihata ve takdir edeme'l. Bugün rak ettiğimiz Lozan ~u.lhu dunyanın et' 

· lsm t t ·· u -'ı.-- tarı'h'ının· misli siz buhran .,.fhalan ıçınde ne kadar ta-
aynı e non """'"'' 'b il .. ·· ü-
nadir brvnelmilel bir buhranı içinde yi- ze ve ne kadar canlı vekaca_,~ ~ {.~;,"rj 
ne o istİklalimizl masun bulunduf1f'•k yor. Ve biz bu halik. ne • ..,._rh alı 11._~r 

'f · · b d B if · b ruz Lozan hakı atte tarı o mıı. vı vazı esının aşında ır. u vaz eyı ve u yo • . 'k d zlvade hal ve islikha· 
naıik işi de muvaffııkıvetl• ba'!ftr.ıca!!t- mır:' _vesı asın an ·. • . . . h'' . 
na bu milletin itimadı kat'idir. limızm ~~tıdu:. Mıllı ~rkıyen':' . ur 

2800 (1641) 

ORDU BAS'l'A B.~K.ICI 1'1!:MSIR~LER OKVLU· 
NA AtT BAZ~ tZAHA.T 

Ve olıaJa Jıayıt ue lıalJul şartları 
- Oıdumuza h"~ta b.k 1._~ "Ye hl"mıtl'f' yeristir-ne\: Ü7ete Ankarada M. 

M V tar11fından 1919 eenf"linrf'"' Aç,!IT'•! olan hasta bakıcı Vf' hf'l'mşire-lcr oku· 
luna bu ..,.ne de SO taleb.- ıhn•c•İ<tır. Okula girmek arzu edenl.r bulundulc
lan mah•llin v.li!i;iino, lcaJmalı:ı.mlıii'ı.a veya öskerlik rubderine dilekçe ile 
müracAat rcfı-cf"kl~rdil' , 

........... i 

C. B. P.,.,,.,,. 1"I Esnaf Cend"et ........ lljln. 
den: 

Birinci l\eyeti umumiye toplantılannda eheri,et temiıt edameyip ikinciye 
ltalan ceml,-etlerin ikinci toplantı g{ln n tarilılerl ap.~da göoterilmlştir. Ev. 
velce bildirilen ruzname dahilinde göriışülmek üzere bu cemiyetlere mensup 
bulunan esnafın tayin oluna.n gün Ye •aite ikinci kordoftda 81 numarada bir
lik binasında hazır bulunmalan rica olunur. 

Cemi,edn adı Tarih 
T oplantırun 

CGnü 

1 - Sütçüler 28/7 /941 Pazartesi 
2 - Kutucular 28/ c/ c c 
3 -imtiyazlı tirketler M.M. 28/ c/ c c 
4 - Terziler 26/ c/ c c 
S - Sof"Orler 29 / c/ c Salı 
6 - Kolonya baharatç.lar 29 i c/ c c 
7 - Yülı:. anı.bacılar 30/ c/ cCaroamba 
6 - Lokantacılar 31 / c/ cPerşembe 
9 - Ekmekçiler 2/8/ cCumarteıi 
10 - Yapıcılar 3/ c/ c Pazar 

2887 '( 1644) 

T. iş Bankası 

Saab 

ıs 
16 
19 
19.30 
18 
19 
19 
16 
16 
10 

KttçüJı 'l'asorraf Ju!sapkutı 1941 lfıraınfJN! pıam 
KEŞIDELEB : 4 Şuhal ! &1ayıs. l ~os. 3 ikincitemm --.ıer.iıoda ppıtır 

1941 tKRA.MİYELEaJ 
1 adet ZOot liralık - 2009 Ura 
3 adet 1009 liraldr - 3000 Ura 
! ..ıet 75' liralık - 1500 Lira 
4 •det 5Gt liraltlt - 2009 Lira 
8 adet 251 liral.ılı: - 2000 Lira 

35 adet 108 linlıtı - 35ot Lira 
81 adet 59 linıltk - 4000 Lira 

tstilı:IA!imiEe dokunulmadıkça 18 se1le· riyet ve L~~lıdı_r. B".~n bu hıl~~'.'t 
lik barqcılık ııizamına sadık kalaoa~ıL ve istikWın u.ıerıne titreyo~ .Bulan 
Fakat i<tiklalimlz tehlikeye düstüi!ü va- h.azıTlıklarımn: vr icabında en ıl"'?ye .v~ 
kit 1922 Ağustosundaki kahramanlann racak fed11dl.rlıklamntt .h'."' .n bürriyrl 
batıralarıııa yt!niden can vereoeğiE.. ve istlklAl.in korunma! ı "•ınd•r. 

ARtnlN DA VER DiYOR Kt 
Ştl'KR-0 ESMF.RtN YAZISI Abidin Daver LoZJuı muaheılt-•inin 
Ahmet Sükrll Esmer de U1uııta di\'Or vüz binl.cfct!' kahnman ş hit ve pziııin 

ki: Aııkerl ""hadalcl ıafer Tilrk millrU- kanlaril• yıızılmıı; mukaddes bir hay•t 
nin kurtuluş hareketinin birlnrl ,.,.ftı•sı ve iFtikW bent.ı oldnon•nu lı atorl.ah'.'t)r 
ldl Lozan da ikinci sal!ıaV1 t!-<1<11 M.nıi•- ve diyor ki: Lozan 11'.!llll birH<ıi t."""i" 
t!r. Hakikaten her iki safha blrnirin~"" edr•ek sulha bir çrJik granJ.t sel.abetini 
avnlomıyan tek ve mua!2!lml bir nfer- verdi. 

2 - H H savdı kanun mucıbinr.e bu okuldan mezun olaCJtldıır. memur 
o]Ltf) tl"kı:.ö;di\'c alacakl•rr1ır 

J - Mrrun olftnlar alh acnelik mt"churi hizmet1crin! ordu hıtıtahaneılerin
de vapaca klar, ondan eOnf'a arzu ed~ı!r.ra~ memlekcttek• bütüa eı.b.bi tetekkül
lf"r lcendi1 , Tinc actlc olacak-ttr. 

300 •det 20 liraW< - 6000 Lira 
Tilrki..,. IS BASKASJ'ııa PIU'1I .-.hmıak.la yalnız para birlktlrmiıı ve ftıb 

1::. alınış olmaz. ayni zamanda taliitıi.ı de denenılt olursııınua.. 

dlr. Birlncis! olmL"ll}'dı iklnd'll mevdına \f ~ l(fTTI'. VF T ,-.c:vı~;t:t:l(f. Dn.11. 
,,.,..,,.mez<!i. A•k.erlik zaf..,r1""1 ta1T1•m1,...,..,.. Vakitte A~ım Us 11i>v1e diır<r. Lo?TI"' 
Lota.n :zaferidir. İ..<met tn11n0 askPrt ıı:ı- sulhu yeni Tiirkive irin v•1nı:z bit- sulr 
ferin de, Lozan :ı:aforinin de btıvilk 'kııh- ws•kuından ibıırPt doğildir. Ayni ı:o
ramıınıdır. Ne mutlu Tilrlc mffietine ki mnnAa hal ...., .istikbale ~mil bir siya.~ 
kendisini uferdm :zaf..re ıtetiren 'ft ni- vt"!'ikadır. 
ba,.et bu ... mler! Lo'1!nda pPn;ln1...,,en Tasviri Efklr mı.nhn vnıyor: Ln"n
Btly1l.'lı: Sert lımet tni\nil buııtln de ba- da kurtulmuş ol•n Türlrive sulh T>1r
§1mtmadır. Ve LoTaııdı burulan !ay- kiyP<:i olmu-<tur. Ve •ark ile ııarıı ara•m-
ınetlerin nl1'ehbanıdır. da bir anl~•m• . f'1ltL"1nl ve uyuşma d .... 

T. t. NtN FIKRASI rer o0ine ~elmi<tir. bi d 
1 

TU ,_. 
T. t tnusta yMdığı fıkrada diyor ld: 18 ....,. zarfında hiç ·r ev et r.ı-

,.. • L_ ~~~ _ 1 _,, • '-ya ye 1"ııhr suJha samimi)"etJe IDzmO't et-'-.()qraıyayJ c.ruıe ... ~ anm co~fTll • 

lı:arıştırmak ve bllyük dOnya h!diıoeleri-:_ ~:':'.~~.:~--------------
JO!-'~:::=:a :: . cı~e:: . .,_ :~ • • ~ ................... __.. •••• , •• ,,,,,,,,,, .. . 

Jıpo~"I RindiCİDI tçın 1 a !!~~-=~:--~~~"::~!':ı s 
.. • • : '" ' ': (l flııl " t' µ tf (' c; v " l\f 

ultımıtom ıP.rmemıs .......... --- ....... .. 
'J.311 Proıır8111 '" memleket saat ava.,, . 

• BASTAKAFJ 1 INCt SAHiFEDE 7 33 Müzik ol 7 45 Ajan< haberleri R<ın 
"!SIDE M11ZAKERELER.. .. . . Müzik pl. 8 .30 _ 8.45 Evin saati 12:10 
Vi11, 21 (A.A~ - Jaoon buyük elçısı Proımım ve memlehot saat ovan 12:13 

~- ~tonuıı amıral Darlana yaptı~ ı:on llfünk , K""""""" _ V1""'1a - anun tri-
1.kl zıyaret esna!'lında ha!ilr~an Fra!1~12 O\OfU 12.45 Aian.s h1'~t"leri 1~ on Mü7.ik : 
Japon m~lm v~ j..,,.,., Siy&- Korı<ık '!"Tk>1ar 13.15 - 14.00 MU.ik pl. 
si mümessilliği vasıtasiyle devnm etmek- 1&.00 p,~1 &1ıı ...., meml8:.t ,...t ovan 
tedir. Ayni zamanda Rindicin' umumi lS.03 ~üzik : Fa<ıl heveti 111'30 KnnlllJ
valisi amiral Decoux ta Hanoyda Japon ma : Mem!.-ket postaa UI 411 Mimk ; 
a•keı1 heyeti reisi ııeneral Sumitayı bir ~adyu SVÜl1' lru~'1Pli 19.00 KonU$ma : 
çok d<ofaler kabul etmistir. ~ -..O 19 15 MfTYik : Ra<l"° sving 

IF'RANSIZ VA"UltLARINA. kwırteti (devamıl .. 19.30 M~l~l<ft sa· 
VERİLEN EMİ1t at avan •• alan.• hııt...~ım 19.45 Müı'k 
~aı>ur. 24 (A.A} - Sinııapura ıte- Klisik Türlı: mu•ikl<I Koro kon<ıfti 2n 15 

len yolcularııı söı;lediğ'ne ıröre bütün Radvo ıow.etesi 20.45 Müzik : Solo ,..rltı
Fransız ticaret """1ilerine dört lıes ~n Jar 21 00 7.imat m!cv;mi "" lım'11k ,,..,.ı,_ 
evvel Hindicini limanlarından aynlına- <ulleri bor,..sı 21.10 T.,,..qı :!!.!ili Mfüik 
b\alan emredilmi$tir. Bu tedbirin aebe- Radyo salon orkestra"1 22.30 MemlekPt 
bi bilinmiyor. <llRt. ayarı. aiAns \ıab<>rleri. bor.ıalar. fi-
VA!ıl '.GTONDAld JAPON ~tleri... 22 .45 M!lzik: JWdvn ,...1.., orkos-
SEFUrNIN IWOIAKATI .. .. trnsı (devamı) .. '2.55 - 23.0ll Yarınk: 

4 - T •h•il müdd«i 3 ••ne a):ıp. hu müddet içinde nkurlftfa a,yda beş lira 
hatTfık vf"ril~~ . 1a'1e ve i.Jh"~lan tarr.amf'n okula ait olecaktır. 

5 - Okuldan mP2tm ol•nb.r. bJ11..rcm kanununa stôtr- 20 Ur't. aeli maa!'ttaft 
hı:t"IHm;ıık Ü7~rr- maa alacaklar ,~" bn miktar Mttikce ç!lğalacaktır; hu zaman 
def..i lıııtr- ri.dirm~ Ye hannrna or~•~va ait olac'Jkbr_ 

& - Oh! 1 S E•iül l Q' 1 de tedr;••ta ba.hvacaktır. 
1 - 01t.,fa kurt ,.., hbul •artlan sımlardır: 
• - Türl<iTe eümhurlnıô t .. baa....,dan olmak v.. TüTk ırkındu bulunmalc. 
b - Sıhhatı verinde olm•lt v• d•m>mu h•r iklimde Vd.Zife tri.'nne<rP müoalt 

tmhmmalc (bunu har han.,; bir l\tml'lhane oıhhi heyeti raporu l!t: tesblt ettit'
mMc •.e r-nwka bflıt;.1Amft1ıc 1a"Z"ımdıT). 

c - Olcuron Yll"" on a•hdftn l\41'ft~ ve virmi ikiden V'ılr&n olnnyacnkhr. 
d - KPndi•l. ana "" bshası iffet •hlinden olmak (\.u vaziyet po!!oce te<r• 

•ik ettin1.,..k eTI11ka f.aiZlanftc4ktır) 
e - En az orta okul t•l.•ilıni ~lı"mit olmak (el•me l!ntih•nlannda mu

.,.ffiık olm~lı: ıarthr) v•va bu d•r~rle tah.ıl g6rdiifü l•bat etmek (tudl\· 
name Vf"va bunun ta .. dılrti bir 1ureti muameleH eVTBkma ekltnecektlr ) 

f - Ev1i Vf"Va ni""'n11 bulunmamııtk ( eYTI""1ce e"'t"nlo bo,Anan1ar1a kocası 
nlmü• o••n kabul edilir) buna ait m.-deni lıall bildirôr müobit evnılı: lı:eza ek
!en..c"ktir 

I': - Okur .,hı.; oebM>ln dı.,nd.ı .,kulu kMıdili<;;;nd...,, terk ett!R .. ~me 
'llr•ti il~ veva di<!"f ln~ihoti 1.,ı,..,ıerl• okuldan C1kanHıih. altı oen•lilc m..,,_ 
bu,.i hinn ... tini V-Rr>mAr.•;n Yf"Vıt. tam:1tr""':'"mad1r;.. ve vahut @1hh' Sf'bf"pl.,- dı
aandeı ok:uJ"., cıJc,.,.,Jdı~ı t.tkrlird,. hhakko\: ettiritert>\c m!'\ctep mu"'R"nnt 
tRmem"n öde•~ıf"Pine ve ,.ö,,.~rC:iVl nlllihlann tamtı.mt"n doVru otdul:aft,a 
t!,.ıi" notPr!Hc:tt-n tft~ditc:H •e kt>fHli bi< taah"Ptn11me vr-rf"'C'f"ktlr. 

8 - Y ukandaki teralti haiz olan oltur. okula lmtihaMtz olarak lı:.ahul edl· 
l~r ... ktil'. 

9 - Yukandaki n:addoleT mu"..ıb'nce eYT11kınıl\ muamele•ln! hltirenl.,.. 
rl ... n. vil~YP't, V!"Tll 1c:ııtza. m....-k-T1,.,.ı.,"''" oturanlaT ba "'a1c:am]ın· '"""8 atdt."'" 
lik ınıhPJeri va .. ıta!n il- f!"vrak1 8 rınt ,.f ... Vntdan d<ıinıva A.nkara merke-r: haıııta
ha"•"i h•"' hobibi .,.. okut -ntidtirti;;;.;hı,. .,.anderi!ecf'k1Prdir. 

l O - ~1ürucaat1ar1n A$Yu 11tos 1941 nihayetine kadar eona e-rdiri1me.I il· 
71mrlır. 

1 1 - Okurl: ... nn kabul r-dif.r:li'lc1"ri '"'" m"'kt~be haer1ct-t etme tarihleri ayni 
mpıı\.._"'1,l'lT t;.oı,.J-iftnA""tı 11:,. .... dilf"rinf' bi1~iri1ec,.\:ttr. 

12 - Kobul •clilPo•kl•t;n ?kulun bulunrluP-u Anlca•-va lcadu v•lmelc ve 
nk11ld111 t«-krAr van,1acttk -ı ıhh1 rT'UBVl'f!W' nf"ticesi ha"'ta~ıklan tebevvün edt"n ... 
ll'rin m--mlf>ketlerine 1litmt>lr için m1U-1af edecekleri yol paraları ke:ndilf"rine 
ait o1caktır. 

Ank.ara MHkr-7 'lf1 111~:ıhan""'; P."• T.h;bf v~ okul müdür\. a1hay 
0.- 5.ı.. • ., Ranrtaı 

'7 20 23 26 2'l'Mwıo 1 4 7 10 13 16 19 22 2!i 281H•rlran 
ve 1 4 7 10 B Hı ,q 21 25 28/Temuz n 1 4 7 •O 11 16 19 

22 25 28 311 '1\C.ustos/1<!41 160< 1111) 

l~Mtıl TRAMVAY VE E.LEKranr TVJUC AHO· 
NİM ŞİRKE'l'İPfDEJlf : 

Makan:ı&tı --.niyetlen alınan talimat c!aı.e.ın.!e, 1 Aiu•toı 1941 tan"hlnden 
·tibareıı. tramn,. durak yerlerinde ._inda ,azılı olduğu Yl!:Çhlle tadilat yapı
lncallı aavın lıallı:ımızır mal~mu olmak ıae... illn olınur. 
U~ecelc durak yerleriı 

Bevaz ka.,ı • S..dık be, - Me~. 
Tadil edilecek dunık ye.teri. ı 

Gö-zteoe lcaralı:olu duraiı 1 H No:la <llrekten 122 No:lu direie. 
A•lı:erf ı.-aneot duaı;n 974 No:ı.. dittkleft 96 No:lu dtteio. 
Salhane malcuı .ı.,,.q. 88 Ntt:la dire"-< ~9 No:lu diftie, ..tı:l..drt..,.,k-

l•rdir. 20 ?S ( 1610) 

.lzndr ValnflCIP Dfloefıtörll§811den : 

5enelilı: 
lciraıt t~inah 

lira lira 

- -

talctlr 
edilca 
kıymet 

lira 
--

varidatı 
pytl 

ııafül. 
lira Vakfı 

·-----

. 

500 212 3SOO 452 Hal= avcular lculühil Mazbut Ahmet 
ve albnd& dön düldt&tu •i• bin 

Numaraaı 

69, 90, 91. 92. 9) 

miirmil Saü •ak!&ndaa 

MahaUesl 

o..n.., z.de ~ pe• yed 
....ıı.alleoi 

Yukarıda mahalle oolı:alı: - e .... fı oaiTeıri yanlı «-...ri m...blün mülklvetl 
pe•in pan ile ... e 3500 lira mut.ammen bedelle müza~eY" cılcanl,,,,,..,r. llıale
ai 2817 /941 ı>aZortui ıı:ünü saat 'o dadır. Sabn alm•i<a wdd.i olanlann % 
7.5 teminatlarivle birlikte ihale oaatından vakıflar ldaTe.inde hnlunmalan ve 
i?zla tafnlit almak istiynler her al.in mesai aaatltıri d11.hil.irwf,.. müdiirivr-t va• 
rid•t mmurlui\una müracaattan ili!n olırnur. 13 25 2599 ( l 5 61) 

tSTANBUL BELEDltESbmEM: 

Vaş,ngton, 24 (A.A) - Jaoon buyuk Program ve kapanıı; .. 
elcisi amiral Namura dün akşam Ame- - --------- -- ld •-

K.,.,vı a•brlilc rubesindm • ·~m 
rika hariciye mW.t-.orı Samner Veı.ıe tc eAı;;TALllClAR1 Mtl't'F.1111.SSl!':I ... ır...-Jik t.-rhis ,,..,hn-mi n1yi Pttim. y,._ 

ZAYİ ~ ıu:r.tmtvF."i'llDF.S : 
1 - Sokak tenviratı tesisat•nu bir••

nE'lik ihtiyacı olan malzemPnin 1'ahn 
.alınması. ;,,akine ve elPktrik mUh~nnl~
J;ı;;ndelci fenni ve malt sartnamesi mu
cibmee k•nah zarflı ek<iltm•v• konul
..,,,.tur. MuhammPn b•deU 710ll lira mu
"llKKat tPminah 555 lira 60 konı.~tur 
tı-.ol•si 11. 8. ~41 pazorto<i Mlnil saRI 
lfl.30 ~•dır. 2490 sayıh kanunun fari
'ıtı dah;l;nde h'7ırlanm1" trklif m•k
nı,,ıan ihale günU auımt saat 15.30 a 
1<'· .. ~ıtr ~rü"'~" riyas~tin~ verilir. 

Yalova Bııroa yolunun şo•e lnsaatıı kopalı zarf usuliyle ehilt~ komıl
mu•tur. Keşif bedeli 205 32 lira il kuru' ve ilk l.f:nıinatı 15 39 lira 90 kurustur. 
l\fukavele. ekf'i1tmc. bayındırlık i•leıi f'tonC"l, hu!tuıi ve fenni eartn~meleri proie 
h•if hülil ... •ivle buna mütefel'Tİ di" OT evrak l lira 2 kuru• mulcoHli~de vi1ôvet 
l'ofio müdürlüğünden verilecektir. 1hRle 2917 /941 Salı günU •aat 15 te daimi 
encümende yrpılacaktu. Taliplerin Hk te-minat makbuz veya mektuplan tlıale 
tarihinden 8 sriin evve! viliyet nafia müdü,.]iiMine müracaatla alacakları fen• 
ni ehlivet ve 941 yı)ın..t. ait ticaTet oda!'tı VC!'lika1an imnt_ '8-rtname ve kanunen. 
ibrazı lizım ~elen di~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifah c;evttstnde 
f,ozırlayacalcları teklif mektuplarUll ilıale günü saat l 4 de kadu daimi •ncümene yaptı~ yvım ııaııtlik mtlllkattan sonra fi._ n _.t U aJ ı 

gazetecilere demiştir ki : Dr. Tev " .-~a... YS nisinl alaP•"-~"•n esl<i.'!inin hükmi! 0 -

- Amerika ı'le Jaoonva arasındaki d madığını bildiririm. Her glin Ha5ta lcahul e el'. 
müna~ebetlerin gitgide i~i QOlı Muayenehane: KMte1Ii caddesi No. 112 Faruk Bil~ A~\d 
Dmit ederim. Nam!ll'7ct8h kiirii'ıc va"1c1 ,._:tlu hacı Ha..___ 1 "·" ·· mlral N ~ fınn• ~nıo•ndıı ...,.. a mw,.ına ııore a amura • Hüseyin so'ko~ı No. 16 
Vels ile uzak şark vaziyetini ve bilbu n:u;FON: 43ill 

2893 
(1643) 

sa Hindicini meselesini ~örüc;mUştür. 
Fa.kat am'ral Namura bu banta beya

natta bulunmaktan imtina ebnis ve an· 
cı.k ,_ ... ..., Janon noktal nazanndan 
temas ettil!inl l!Ret.ecilere aöyleınelde 
iktifa evlemistir. 

PANAMA KANALI İSİ 
Japon bü'rillt elcisi Panama kanalın

dan ~eı;emiven .lapon vaourlan mesele
sini de ~örüstüğünü bild;rmis ve demi:;-

tir ki : 
- Vauurlar ill nihave kanalm ~ 

zında bekli'""""'z. Sekiz. on vaour .,._ 
nubl Amen1cadan dnla<mak üzere ce
nuba har!'ket etmisl(\tdir. 

Vels tamirat dnlavı•ivle kanalın tica
ret _,ilerine bill mUddet kapanmadı
l!ıru beyan evlem'stir. 
burmasından anlasılıyordu .. Arkası dö-

Altın Rüya 

iz.miri kolonyasiJe meşhur et}en 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 
.Şaheseri 

l{ilaı Eczanesi 

2 • 2.S Yasında All'tlPMlM ... kili alnı lı:ar 
lnnu ziraat vekl\leti ııeda<!isinl hôiz saf 
kan bil- Arao taYt ehven fiatle sablıklır. 
ikinci Be"l"r so~da 52 nwnaraY8 

müracaat etmeleri.. 
1-3 (1632} 

F O SF.ARSOL 
• 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

2 - t•metkaot•n mahalle.si 1364 511-
vıJt 90kakta yenirlf"n. kftn~117Pt:VOn vao-
• .. nlma~ı, fen l-:;lerl n-ı\;~ür1ü~ünn°tri 
ı,.,.,,if ve şarln~mesi V"Chile a"<lı: •l<<ilt
""•v~ knnulmn•tur. l{p<if hed~li 1012 
,,.,. 27 kur•ı< r.ınvakkat teminatı 7S lira 
Q5 kı•,.,1'hır. Tali.,lerin tem;nah ii<Hed•n 
evvel İ• "•nk•sına yPhM'ralc makbınla
rile ihale tarôhi olan ll . 8. 941 pa:ıarte<i 
~HnU saat 16 da eneümene mUracaat
lan. 

3 - Otobü• idaresine dört kalem bo
va VP sa;r m~l.,.eme !==alın al1nmı,t, yazı 
:rlııı.ri rrıildiiT'Hi~ündeki sarlnameqi VP<"

hHe aç1k ekc;i1tmfl'VP ltonulmuc;tur. M11-
lıammen h..1•li J•19 lira muv<><bt t•
minah ıoı; lira 45 kıırı,.tur. T•liolerin 
trmiMtı öpl -den evvel tc banko••na va
hraral< makbuzla"ile ihale tar;hi ohn 
11. 8. 941 T\R1'Ttr•1 ııünü .<aat 16 da rn
cümro., .. mfl"~,.aaHan. 

25 . 30. 5. 9 2891 (1645) 
- Temizlik ı.c;ll'ri hnvva.nlal'1na sene

lik yüz bin kilo sarnAn ~ahn ahnması ic:i 
vaZ1 ic;lpri mii~iir1üı!iindP"ki sartnaTV"IP!'İ 
vechile 1. 8. ~41 cuma gUnil saat 1 ~ :va 
uzatılmı<tır. Muhammrn bodeli 3000 li
ra muvakkat t•m;nah 225 llr>dır Talip
lerin teminatı öi'<l~e•n evvel t. hanh'1-
M yatırnr•k maklmzlarile hvln r~ilen 
gün ve saatte encümene mtiracaatlan. 

wrmeler: lazımdır. 14. 18. 22, 25 2621 (1562) 

lzm&o DefterdarlıOından : 
1 - Maliye me•f Pk melctebl için hariçten l1ae n orta mektep mezunu 

olanlardan müsabaka ile tolebe alın..caktır. 
2 - Lise ve orta .,,,..ktep mezualan tahriri ..-e tifahl olmalı: üzere o,yri 

ayrı imtihana tibi tutulacı:sktır. 

3 - Tahriri imtihan 26ffemm11z/941 pazarte•\ gUnü tifahi imtihan 
30ftemmuz/94 l çarşamh» günü aaat l 4 de icra edilecektir. Şifahl lmtihal\ 
bir günde ikmal edilmezse imtihana müteakip ı:ünlerde fasılasız olark d .... 
nm oluıne.calc.tır. 

4 - tmtihan, hesap, tarih, coğrafya ve medent bilgilerden yapılacak
tır. 

5 - M'"ınıabalcada "kazananlardan evvelll ortadan yük!ıPk tahsili o1an1"t 
tel't'ih olunnc•lthr Bunlann a<l•di altmı<a hali.il olmadı!; taktirde orta tııh.•'ll 
olanlardan •ekUetc;e mbit edilecelı: dereceyi. almıt olanlar mektebe kayıt 
olunacaklardır. 

6 - lmtahana g!Tt"Cf'klerin: 
a) 16 ye'1ndan \:üçük Te 2'i y-al!'ndan bGyük olmamaları tarthr. 
b) A•kerlik çağm'.ia olanlann asker~inl yapmış veya askerlikle aUka• 

lan bulunmam'' olmalı: lazımdır. (Müeccel olillllar kabul edilemez
ler). 

7 - Orta tah•ill olanlardan mektebi muvaffakiydlo bitirenler (20) li
ra maaş ve,.. ( 75) lira Ücrotle. Lı,e teh•ili ol~nlardan mekı.bl bitiTenler 
(?~) lira mAaş veya ( 85) lira Ücn'lle maliye memuru tayir. edil..,ekl.di. r 

b - MAtebin tah•il müddeti iki vıldır. T•lebel.r~ tedrisat ve •iRİ müd
detince mektep yatakhane•inde v•ya Ankarada velileri nezdinde kalmalan
na r.öre Y"vmive mukı:t.bili ayda 20 - 30 Hra Vl"riJec.t-ktir. 

9 - Mü•abalca lmtah•nında munlfak olup ta moktebe kabullnine 
vtkaltıtçe karar veri1f"nlerin raoor, taahhüt s"nedi ve Mite gibi kendilerine 
bildirilecek evrttkı be!lkQl"'B d,..ftf"rdarlı~a ttıvdi f"tmr"leri liizımdır. 

1 O - Talip ohnl•rın 4. 5 X 6 eb·adında iki f.,t~f. nüfuı hüviyet 
cüzdanlan, askerlik ç.af'ır.da olanlann a"ker1ik durumunu . ~i'ste~~ vcı~ka, 
tahsil dert'Ce!llini PÖ'!tt-rir ta!ldikname Vt"Va eahadetnamelr-tı 1le bırhkte nıha 
yet 25 ftemmuz/94 f <UfT'O ırünü ınat 17 ye kodaı İ•tida ile defterdarlığa 
müracaat etm"leri lA7ımdır. Ve1tika1an noksan oh,nlar veya bu tarihten eon-
ra müracaat ed•nl.rln talepleri kabul edilmiyecektir. 

Keyff,et ilan olanur. 
7 1 O t ~ 11 12 23 24 2S Vll 2515 (1519) 

""O"FAo"or K h ı· k,.m1 olAn kırmızı vuvarlarıklan ı.1eliVt'ttk cnhlhr. TAilı İ~&h t•mln edrr. Vllı-ntla 
~ ., ,.,,., • nnın en ava ı · 1 in 1 ,.... "d • M ld ı •· h ı d 
d 1 l'k. d' tik -'r s·ın'ırl•rl rnnlandırarak &.uhl h11h'8n an. uv ı•u• u,u 21 rnr unnn nwı •• er • evam ı tene 1 htt v...,. • . .. ~ • 
bar;ak t•mı..,llii!inde Tiln. Grin. Zatürrieye, Sıtm• nekahatlerinde, Bel ııevşeklii:l \'e ademi iktidarda ve kilo almaktw 
"'vnnı havret f•idrlrr lemin eder. tSTtnA 
Ffl<;FARSOI 'fln: llittt hDtftn lnıYftf .,,,.,,,,ıanntlon 0.tflnff!l!tl OFVAMJJ BiR SUltETLE KAN, KUVVET • 
TEMİN t:TMl!:St ..., ilk lrullononlarda hile tesirini derhal (ii-;lenne<idlr. 

Sıhhat Velı:lletiftln resmi mUsaadeslnl baiıdir. Der enııMde bulunur. 

' 

• 



SAHl'J'lı 4 

SiY ASI VAZIYET 

ispanya nihayet 
Mihver hesabı

na barba mı 
• • 

2ırıyor 

f ransa ile Japon ya 
f. ındic ·ni hakkında 

• 
anlaştılar mı ? 

Son askeri vaziyet 

Aln an başku
mandanı' e ~e
nel kurmav rei
si azil mi edildi? 
Almanlar Ru6 yada 
büyük muvalfakı. 

} etler kazanamadılar 

Şark cephesinde müva
zene- hasıl oldu gibi 

iki tarafta va
ziyetini muha

faza ediyor 
----0--

Amerilıada mühim lia· Son meydan mrdıaret;e-
rarıar • Yugosıaı.ıyada si ne netice ı.ıerdi!-

Londra 24 ,A.A) - Bugün burada 
bildirildiğine göre Rusyada karşı karşı
ya bulunan ordular hemen hemen vazi
yetlerini muhafaza etmektedirler. Her 
iki tara( Sıno1Pı1'kin eller'nde oldııkla
rını iddia etmekte i•~ı,,, de Londra Mos
kavanın id~;::\qna daha 7.iyade itimat et~ 
mekted;r. Alman harekatının vava<ladı
aı mı>hokkaktir. Halen Almanların 
ii~üncli bir 'tPrırruza giri~tiklt!rine dair ihtUôl çıhtı. 

Radyo gazetesine göre Japonların 
uzak sarkta almakta oldukları tedbirler 
Hindjçinide girişecekleri büyük mace
rava ne kadar ehemmiyet verdiklerini 
gÖsteriyor. Vişide Japon büyük elçisi 
Amiral Koto ile Amiral Darlan, Hanoy
da Fransız umumi valisi amiral Deku ile 
Japon askeri heyeti reisi Somita a;~
sında görüşmeler yapıtdıl{ı haber verilı
yor. Bu müzakerelerde ihtimal ki Visi
nin gösterdiği müsaadekarlığın formülü 
arastırılmaktadır. , 

Rumen radyosu dün Tokyo ile Visi 
arasında Fransız Hindicinisi hakkmda 
bir anlasmaya varıldığını bildirmiştir. 

AMERiıcADAKİ KARARLAR 

Amerikan ordusunun garp yan kürre
sİnin haricine gönderilmesi hakkında 
teklif edilen tedbirler komırece kabul 
edilince Amerikan chş siyaseti infirat 
yolundan ve Monroe doktrininden geni~ 
ölçüde ayrılmak kararını bir daha gös
termis olacaktır. Demokrasilere yardım. 
Amerikan donanmasiyle ticaret gemileri
ni himaye, Pasifik okyanusunda deniz 
ve bava üsleri temini Amerikanın Av
rupa islerine yalan alakasını göstermis
ti. Bu aHlka şİmdi kara kuvvetleriyle de 
gösterlliyor demektir. 

Dünkü tebliğler c<phedeki durum 
ı.i,. rrn~rr voKtur. 

ı,akkında, radyo gazetesine göre pek LQn-lra 24 (AA) _ lyi halıer alan 
,ıZ ma1Ümdt ihtiva etr.ıektedir. Sovyct mcıl-ıfifJ<>re ,E!iire Fin kıtal::ırı e.c.;ki Ru~ -
:cb11ğlcrinde ale!UAul büyük muFıarebe- FinlanOTva hurludunu rre<>>nic:1erdir. Bu 
lerin Vitebesk şimalinde Nobel, Smo- µmtakada Ruslar fabrikelan ve !'arları 
lrnsk ve Kiyefe 160 lilometre mesafe- t~hrio etmefre vnkit hul::ınıam1ıı::l.,rd1r. 
de Zitomur bölPeıinde olduğundan 'Pıt h!ll hn mınt~ı .... ..t ... ı .. 1 h~ .. ı..nı c:~kli ce
bahsedi1mektedir. Sovyetler Basarabva revanllıı pö..<=tPrnıPkfecHr Finlo .. ;n j~a.,f 
llölgcsinde Almanlara ait olduğu tah- ,.f•it-ln,-i h11 yp,.lror kPndi tonrakl::ırt ol'
""in edilen motörlü a1r.yı imha ederek dııNu ir.in har!=!'l<ı.\t dgimı:\ F•nlerhı. lrhino 
400 kamyon, 300 motoesiklet, 32 zırhlı nlnıakte-'<r. D•h> sim•ld•1<i vnivet he
c-tomobil. 25 top, 8 torpil makinesi ve niiz nıalfım deıTil..:Jir. B11r;ı..:ıa Alrn~nların 
~iğer silahlar i~tinam ettiklerini bifdi· biivük 1:-viat verdik1Pri tahmin edilnıek
riyorlar. Alman tebliılinde ise hareka- tedir. A!Man t•vvar-l•ri bu mıntakada 
tın plan dairesind~ irkişaf ettiği ve (8 .. 1;u..,._ 17;.\c:frorn'l'Pl,f..,.;ir 
C:molensk bölv,esinde bir Sovyet tüme- pf'T ()~TV A _ PH<;YA 
f'i~in imha •dildiği k.ydı mevcuttur. Mt\'71\T<"l<'lH<~,FRt 

Büvük mevdan muharebesir.in veni- Lon<lr" 2~ r A.A) - Polonva k 0 h;ne-
..fiği Smolensk höf .... ~.sinde sadece bir c:irıi., f ,1,..!11~rle bir frıY'll::ınhc:ırı..lq Polon. 
4'ovyet tümeninin imha edilmesi ne AI- va basvelrili P'PTIP'"!"ll ~inorc:l·i SovvPt vr 
mantar için bir muvaffakıvet, ne de Prılonv~ hülf;;...,"tltori ar;:.c:ınd:l cereyan 
~ovyetJer icin bir muvaflııılnvetsizlik e~.,.,, ~: ... Torrı"'t•lc pHt"Uc:mf'llPre f0nı~s et .. 
olmustur denemez. 40 - 50 ti.imenin mic;;.~; ... BH pöriic:m!'"l~r P'Pntora] s:...,,.,r.;:-ki
muhl'lrebeye giri~tiPi bir sahada bir tü- nin Prılrınv~nın .::ır~zi i.c:t,.1,.1 .. ri ve ~'lvvet 
menin esir veya imha edilmesi tabii sa- ft>rnerkiiit kflmnlı;ırı11i1~ btJlnnan ~no lJ1n 
u?J,.,,,.,.rf,r. Polrın1rpl1 e~İl"İ'l darhal serbest bn·akıl-

Biiyük bir muvaffakıyet iddia edebil- m~•ı 1' 01<kındaki beyanatına istinnd et
mek itin en az hasım tarafın 2 • 3 kolor- mektedir. 
duluk bir kuvvetini c~ir veya imha et- -------
mek lazımdır. Mesela Bialistok ile Minsk 'l.J' ı_ •• ı 
arasındaki meydan mııharehcıerinde aıı-J r .RV:ıl ıı;t'!'CJJllJlT ~a
nan neticeler ııibi.. Burada Almanlar .-c-

1 
ren umumi harptt>ki meydan muharebe- rı devam edivor 
]erini andırır zaferler Jtaz..ınm1c:l:udır. . 
Fakat Smolcıısk cenhe<inin inhiliil etti-1 
ifi bildirHd;ifi halde bıırnda Bialistok do- 1 Londra, 24 (A.A) - Hava ve dahili 
ihısundaki bi.iviik muvnffalovctlerc hen~ emniuet ne7a.,.Ptlerinin tebliiH. : Dümıa
ziven muvnJfal<ıvctlerin henüz istihsal nın dün ~ece İnrti1tere üzer:ndeki hava 
cdHffiiri jifıfio olnnanıaz. faaJi,,eti son zr-manlardakindPrı daha ge-

Evet. Stalin hattı yanlmıstır ve yüz- nis olmu,tur. İnııilterenin ve İskoçy•nın 
lerrc k;Jomctre derinliğine nü(uz ed;J_ simali ııarbisinde bazı hasarlar vardır ... 
mistir. Fakat bü~·ük muva(faloyctler Bir di\<ınan tavvaresi düsii•ülmü<tür. 
yoktur. LoPdra. 24 ( A.A) - Öğrenildiifine 

AT,J\JAN RA~RUJW-\NDANI yöre İnııiliz bombardıman tav:yarelerl 
DElii<;'Jilıİl,Di Mİ? dün ııece ııarbi Almanyadaki hedeflere 

• 

Amerika ve Japon ya 

,, Vaşin~ton'' da 
Tokyoyu ikti
saden ezmeyi 
düşünüyorlar 

Japon va, Amerika 
ve lngıltere müdaha
le E:fmivecek san~yor 

Amcri~ada .Japonyaya 
da~r dt;;ünceıer 

Vaşington 24 (A.A) - Japonyanın 
Hindiçinide Kamran körfezini talep et
mesine bazı ınil'3~hit1er esasen intizar 
eC:iyorlardı. Fakat bütün Hindiçininin iş
gal talebi beklenmedik bir şey olmuştur. 
Jaoonyanın muhtemel taleplerine karsı 
takip edilecek hareket hakkında yük~ek 
memurlarla tesrii kuvvet liderleri ara
sında daiıa evv"eı bashmış olan müzake
reler cereyan etmektedir. 

2~TEMMUZ CUMA 

·s -o ·N :-:'. ı-ı-··.A e -E 
- ' - -

Lozan zaferinin yıldönüm 

Istanbuldaki • 
merası 

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

Vni11ersitede heyecanlı tezahül'at • Relttör 
rebf 11e Ordu mebusu nutultlar il'at ettil 

İstanbul, 24 (Yeni Asır) - Lozan za-j du mebusu Ahmet İhsan bir 
ferinin 18 inci yıldönümü bugün Üni-ı irat etmişler ve büyilk günün 
versitede heyecanla lrutlannustır. Rek- yetini tebarüz ettirmişh>rdir. 
tör Cemil Bilse!, Baro reisi Meki ve Or-
ıut 111 ıt 11111t111ı11111111 111t1ı1t1 111111t1111t1 t1 111t1111111ıu111111111ıı111 ııı 111111111111111 11111 ıı m ıı u ıı 

Haı·iciye ve Maarif V 
killerinin Lozan rıuah 

desine dair sözleri 
1T<TTSAD1 TFDBtRLER İstanbul 24 (Telefonla) - Lozan gü- diyete götilreceklerdir. 
Henüz teyit edilmiven haberlere göre nü münasebetile üniversitede yaplıan ı MAARtF VEKlLlNlN Bi:Y 

japonyanın her türlü hareketine karsı merasimde hazır bulunan hariciye veki- Maarif vekili Hasan Ali Yücel 
müsteTek iktısodi tedbirler d•rniş edil- li Şükrü Saraçoğlu ve Maarif vekili Ha- tisaslarını şöyle anlatmıştır: 
mektec!ir. lyi haber alan mahfillerde su san Ali Yücel Lozan hakkında kendile- - Ancak milli savaşların s&nu 
üç tedbirin ittihazı muhtemel addedili- rinin ihtisaslarını rica eden gazetecilere rılır bir barış vesikası olarak t 
yor: bevanatta bulunmuşlardır: ve tarihe şerefle ge~en Lozan a 

1 - Amerikada Jaoonya hesabına al- Hariciye vekili demiştir ki: her anılışında onu yapan ve 
tın mübavaatının durdurulması, 2 - Ja- - Lozan muahedesi bir münteha ve nın gönüilerde minnet ve şükra 
oon matlôbatının bloke edilmesi 3 - Ja- ııaye deği~dir. Lozan muahedesi bi': baş- ~ları u~andırabilir. ~ed~~iv~t 
ponvava vamlan esaslı ihracata tam bir !angıç, bır temel ve bir meşaledır, o lçınde Türklere ve bugunku Tur 
anı b~rno konması.. bir başlanl(l<'tır, cünkü ancak o ı(iinden huriyetine düşen sulh vazifesi Lo 

J '\PONY A KENDİNİ DÖSÖNÜYOR beri bugün burada ha tinlerin izah ettik- !asması asli imks.nJardan doiiuyo 
Vaziyeti yakından takin eden müşa- !eri esaret zencirlerini kırarak kendimi- nun için de Lozan, Türklerin ,,. 

bitlere göre Japonyarun Hindiçinide ha- ze. benliğimize tam manasile sahin ve olduğu kadar bizden ba~ka .~ill 
rekete gecmek icin bu dakikayı seçme- milletimizin bütün kabiliyetleri inkişaf de nazarlarında hususi bır one 
s! sundan ileri ııelivor: B. Ruzvcltin as- ettirmek im1<anına malik bulunuyoruz. malıdır. 
kerlik müddetini uzatmak icin kongreye O bir temeldir, rünkü istikbal'n asır- Bugün İstanbul üniversitesinin 
vantıih teklifi kabul ettirmeı{e calıstığı lan icinde kurmak azminde bulundııi\'u- nunda yaslı ve genç hepinizi 
hir sırada btivük bir sev yapabileceğine muz kudretli Türk Abidelerini sa~lam batta istikbal olan yakın bir 
Jaoonlar kani deifillerdir . .Taoonya Al- ve büyük Türk varlıi!ını ancak böyle sevgi ile ve alaka ile tekr"" bl>k 
man menfaatlerinden z:yade kendi men- bir temele dayanarak kurabiliriz. lan için doğru ve güzel kon~n 
faatlcrine uvııun olarak hareket edivor. o bir mesalerlir, cfinkü ilmt askeri. daslara pek müte..,kkirim. Hatır! 
Almanya eh arızi olarak bundan istifa- siyasi, içtimai, iktısadi hareketlerimizi hatırlatmanın ilk sartıchr. Bilhas.<ıa 
de edecektir. mü.•bet yolda ve daima ileri istikamette lerlınizin bu hakikati heyecanla 
SONRAKİ HEDEFLER? ll!'Silleri tenvir edecektir. Eminim ki muş olmalarını görmek, bugün ve 
Janonvanın verinde olarak veva olmı- Türk nesilleri elden ele bu meşaleyi ebe- için·büyük bir emniyet menbaı o 

yar~ k d ü sün d ü~ ü sev şudur ki Amerika 111111111111111111ıu11111111m111 111u11111mm111111111111 ı it it 111 11111111111il1111 111 llııt 11111 ıtı " 1111!111111 
ve İngilterenin silahla. muk~belesini is- Sulama programının yeni bir eserı 
tilzam etmeden yanabılcceği yedne ha-
reket H:ndiçiniye müteveccih olabilir ve 
bu harekette muvaffak olursa ve sayet 
ileride lü:rum ve imkan bulursa Singa
nur ve Felemenk Hindistanına taarruz 
için bu memleketlere daha ziyade yak
laşmış olacaktır. 

Nazilli ovasına dün 

JAPONYAYA KARSI TEDBİRLER 
Pasifik harbine mfuli olmak Amerika

nın hayat! bir menfaati savılmaktadn•. 
Hindicininin Jaoon isgali altına girmesi 
Pasifikte Amerikan menfaatlerini ha
leldar eder. Buna karsı koymak için 
Amerikanın Jaoonva ile ikh•adi. mün~
sebetlerini keserek bu memleketı tazyık 
etmesi ihtimal dahilindedir. faoonya şu 
takdirde iktısaden cok müskiil vaziyete 
ıtirer. Ve bu vaziyet valmz Hindicini?." 
değil, büyük Çin seferi üzerinde de mu
~ir olur. Çünkü Japonva ham madde
lerle bir çak sanayi maddeleri bakımın
dan Amerikaya muhtaçtır. Halbuki 
Amerika Jaoonyadan b'lhas5a ioek sa
bn almaktadır .. Ve bunun verini tuta
cak madtlelere de maliktir. Amerika ile 
Japonya arasındaki iktısadi .m~nasebet
lerin sona ermesi Japonva !cm iktısaden 
çok vahim neticeler doğurabilir. 

Son d•kikada Londradan ı:elen bir taarruz etmislerdir. 
habere ıtöre M<><kova md,·o,u bit.raf Lonılra. 24 (A.Al - İn<(iliz hava ne- • 
m•rhzlcr..ten alm~n haherl<>rc atfrn ?areti bildirivor : Dün aksam ııec vakit 
Alman ordulan ba•kumand?nt maresal Blanhavm tininde bombardıman tavva
Brav"i<' ve e-cnel kurrnav reisi mnre~aı relerimiz avcı tayyarelerinin refakaV.n
KayteJin ~ark cenh~i'1tfeki v~7ilelerin.: ,.1,.. l"']J\rPk BoJYum civ~:rınd~ki ;ıııQkPrİ he
de;. affedildiklerini bildirmektedir deflere taarn.ız etmisler ve Alman avcı 

• merasimle su verildi 

YUGOSLAVYADA İHTİLAL 
Londra radyosu Yuımslavyada Her

sek ve Karadaifda ihtil!il rıktıl\'ını h•ber 
vermMir. İhtilôlin dağlardan inen Sırı> 
askerleri tarafından cıkarıldıih ve bun
Jann mikdannın beş hine baliğ olduğu 
bildiriliyor. 

tsPANYA HARBE Mt GtRIYOR? 
Madridde ıeneral Franlconım bek

lenmedik bir nutuk IÖy]ediiH bildiril
mektedir. Bu natuk harp okulu gen~le
rine diploma tevrü töreninde söylen
nıit Te nutkun sommda general Franko 
demi,tir ki : . 

- ispanya iı;.in sulh ta, harp te aynı 
ıeyclir. ispanya manen ve maddeten 
harbe hBZlr buhmm•ktadır. 

Bu nutkun verildiii sırada tnıriliz 
kaynaklan da mihverin fsuanyayı har
be ıürükliveceği haberlerini venni•ler
dir. B. Edenin fspanya mP•-le<hıe dair 
parlamentodaki beyanatı dikkate layık
tır. 

B. Eden lnııilterenin ispanya ile dai
ma iktl~adi iş birliği yaptığını. bi1hastıı8 
C!ahili harpten sonra 1111panvan1n iktisa
den kalkınması için ikrazlarda bulun
du~unu ıöy]edikten sonra p:eneral Fran 
konun bcvanatındarı bah!letmiş ve bun
dan artık ispanyanın hic bir yardıma ih
tiyaç duymadığının anlaşıldığını söyle
mf~tir. Bunda;. sonra ispanyanın biı ta-
1f'hi olmadıkca ln~iltere bu memleketf' 
yardım tesf'bbüsünde bu)unmıyacaktır 
Ve vardımda bulunması da lspanyanır 
hArelcet tarzınl\ bağlı olacakhr. lngilte
rc - f~o'\nvol mi:nasebctlerinin bu saf
ha•ı di1rkatc l~vıktır lsnRnvst iktifl~'1~n 
bitkin bir vaziyettedir. tthal5t ve ihra
catı hemen tf'mr..men İngiltere ve lnooi
liz kontrolü altındak_ yerlerle olan ls
panvanın lngiltereye karsı bu aon ~ün
J.rdeki tavru kolayca kabili izah değil
<''r. 

-------
Fransa • Almanya 
arasında veni 

mi!zakereler var .. 
Londra. 24 (A.A) - Dün aks;ım Tu

lu~ radvo~"ll Pariste Alman ve. Fransız 
hükümetlerinin müme~silleri arasında 
görfümeler cereyan ettiğini bildirm'ş ve 
bu görüc;m~lere miitehassısların da is
tirak ettii!ini ilave etmistir. Bu konfe
ransta tetkik edilen mevzular hakkında 
hic maJlımat veri1memist:r. -- ~--·--
Rus)o·a~111Jı~ ft''"""" tfiolo· 

"'"!atlcırı Rerlinde .. 
Berlin. 24 ( A.A) - Yarı resmi bir 

tn(>nbadan öğrenildi~lne e;öre Moskova
dan hareket etmis olan Alman diplomat
ları buıriin •aat 18 de Berline gelecek 
IPMir 

Sark cephesinde cerevan edf'n hare- tavyarelerinin ve dafi batarvalanmn 
kAtm memnunivet verici bir şekilde de- cok sirlrletli bir mukavemetivle karsılas
vam etmemesinin buna sebep olduğu mıslardır. Bes dümıan tavvarcsi tahrip 
sövleniyor. edilmist'r. Bizim de bes avcımız kayıp-

Moskova radyosu bitaraf A vruna mer- tır 
kezlerinrlen alınan haht>rlere ııöre L'lı- Berlin. 24 (A.A) - Resmi tebliğ : 
vadaki Alman kuvvetlerine ktımanda İn<riliz hava kuvvetleri dün Mans sa-
etmekte olan maresal Romelin J.ibvad•n 1'illeri üzerinde yantıkları taarruz te
caihnlmıs olduğu ve maresal List ile <ebbüslerinde en ai!;ır mail!Cibivetlerln
birlikte Sovyet cenhesindeki harekat ku- den birine uğrmrustır. Düsman bir kaç 
mandan1ıitn1n kPnrti~ine veriJPceğini ili- saat zarfında 54 tavvare kavbetrnistir .. 
ve etmektedir. Fakat henüz bu haber Bu bava mubareh<>ler:nde üç Alman 
baska kavnaklardan tev't edilmiş dPi>il- tavvaersi clüsmüstür. 
dir. Bunun için ihtiyat kaydiyle telakki Büvük Britanvava karsı mücadelede 
edilmesi doğru olur. Alman kuvvetleri dün ııece İngiltere 

----- sahilleri üzerindeki limanları ve a<kerl 

G 1 F tesisatı bombardıman etmislerdir. İngi-e ne r a r a 11 • li• savas tavvareleri dün ıtece batı cenup 
Almanvasmda bir kac sehre infil~ ve 

konun bevan !:lll. yanoın bombası atmıslardır. 
· "'ll S'vil halk arasında az zayiat vardır .. 

1 •ıt H..,c:;ır cüz'id'tr .. tı \ 'e Ogl ere Lon<tra. 24 (A.A) - Hava Nezareti
nin tebliği: 

dikk t • Dün gece Frankfurt ve M•nheimdeki 
B. Eden sav;ıııu a sanavi hedefleri yeniden tngiliz bom-
bevanatta b,•19ndu- hardıman tayvarelerinin !ıii 0umuna u~

Londra 24 (A.A) - General Franko- ramı<t•r. MenhPvimde büvük yanoınla
oun 17 temmuzdaki nutku hakkındR be- rın cılrt•"'ı )!"Öriilmü•tür Havr Hn•land
"anatta bulunup bulı•nmıvarağı hakkın- rl•ki doklar da bomlıordımnn edilmMir. 
-taki nutku üzerindeki suale cevaben 

1 

Norver: sahilleri arıklarınd!l devrive p.e
ı,aririye nazırı Edrın beyanatta buluna- 7.PTI. s~hil mıntak~sına mensun tayyare
rak tsn~nyanın dahili harbı ~ittii!_i tarih: Ier bir dHc;;.man iase C!emisin·i· ~.tpc;;.~. ver
•..,f"lberi İngiltere bu devlpfın ıktısadı miş vP bir Alman avcısı d11c;urmuc::ler· 
'<alkınmasına yardım kin elindPn gelen dir. Biltün bu harPkata i<tir•k e'1•n tay-
1ıer yardımı yan11.E?ını. p-Pr?.n martta ma- yarPlı:ır üslerine dönmüc;lerdir. "?.ün f!e
li anlasma yapılart'k eski borclar1ndan ce !nırilterp ü1Prine yanılan h!-1~um1~r 
,,eriye kalanların itfası icin 2 milvon li- esn~<:rnda iki dü~m~n tauvarPc:ının du
rolık kredi arıldı~ını. ham maddel•r ve ş;ı.ııı~ne;ü •imdi t•sbit Nlilmi•tir. 
"ivecek maddeler miibava•sına imk5n Kahire, 24 (A.A l - Orta şark umu-
"ıı~1un:sbilmesi icin avnca 2 milyon Jira- mi lr~rarP~b,n1n tebli~: 
hk anlasma yan•ı,ı,;;.ını söyl•mi• ve ge- ı.a,vad• cıkan sidnetli kum fıı:tınal~
"en n;sanda da 2.5 m;lvon Hralık mun- rı Tobrukta taarruz! m•hiv•t••1n ke.,ı 
"7am f>ir kredi verildiğini i18.ve ettikten fııf!liyetlt>rimi7in muvı:ı1'k::.+an h!'lfiflame
cıonra: !':İne ~"lı"'hiyPt vermicth·_ Rununl~ hıır~-

- Simdi nrı]A~,hvor ki Fa1ani mr-cli- ber hndut mrntalcp~ınrf:-.lci Z''"lılı kuv
c:indP bev~natta bulıırı~n ttf'neral Franko vPtlP'"1rrıize mesun jlnri lc~r~lroll:ı?" veni
'ıu iktısadi siya<et hakkında yanlı• bir den biioııma 11•eerek d;ı••yrnnı i•a•l <'t
'~ı:o ... "ate oqhin olmaktl".rtır. µ .. lhı·lci ikh- mokte hulunduf111 bir r.rı1< tar.,c:qıt nok
c:~di anl?cmıaların m11vaffalc1yeti irin taJann~::ın t~rdPtmic:lerdir. 'ronrumu,. 
~lritJorin hüınü niveti 1&7:ımrlır. Ve nu- ri('at hal1ndP\i diicm?n mHfre.,..alor:ine 
tuk İspanyanın bunılon uzak olduğunu müPSSir b;r ateş açarak bu harekata iş-
.,.östern1ektedir demic:;tir. tirak etmiştir. 

--------
~f'Çf'Cek 

vapurunda 
Panamadan 
Japon 

homba varmış 
--<>-

Vasinııton. 24 (A.A) - Nevyork Hc
rald Tribun ııazetesinin hükümet ma
hallerine atfetti~: bir habere ııöre Pana
ma kanalından geçmesi menedilen Ja
,on vapurlaıından birinde saatli bir 
omba ke8fedilmiştir. 

-------
B. Raşit Ali G,..yfani 
Erzurnmdan Anka

raya ~t>çti 
---o---

Erzurum. 24 (A.A) - Sabık Irak 
ha.svekili Rasit Ali Geylfuıi. dört kisilik 
maivetivlc beraber otomobillerle şehrl
mize g~Jmiştir. Geceyi burada geçiren 
misafirler buııünkil trenle Ankaraya ha
rekPt Ptmişlerdir. 

a ıı-e17e 

"' er111rke~ 
1 ez E 

7 ürkıyeden Alman 
kıta/arının geçmek 

istemesi haberi tekzip 
edilmektedir 

Berlin, 24 (A.A) - Yarı resmi bir 
menbadan bildiriliyor: 
Alınan elçilerinden Klodyosun hA!en 

Ankarada bulunduğu hakkında yapancı 
memleketlerde dolaşan şayialar hi!Mına 
olarak mumaileybin Türk devlet merke
zinde bulunmadığı ve çoktan beri Anka
raya gitmemiş olduğu hariciye nezareti 
mahfillerinden bildirilmektedir. Bundan 
başka Alman siyasi mahfillerinde bu 
münasebetle yapılan bazı telmihlerin de 
nazan dikkati celbedecek mahiyette ol
duğu beyan edilmektedir. Bu imalara 
göre M. Klodyos Ankaradaki mevhum 
ikameti esnasında Alman kıWarının 
Tilrkiyeden geçmesini temin etmek mak
sadiyle bir takım müzakerelere giriş
mistir. Bu gibi müzakere!er cereyan et
tiğlne dair olan iddialar b~ıra~ te~~ip 
edilmektedir Berlin mahlillerıne gore 
bu haberi uyduranlar Klodyosun maruf 
bir şahsiyet olmasından istifade ederek 
mezkı'.ir şayialara bir hakikat kokusu 
vermek istemişlerdir. Tamamiyle yalan 
olduğu anlaşılan bu haberin bir tecrübe 
balonu olduğuna şüphe yoktur. Londra 
bu gibi haberleri yaymakla kendi bazı 
siyasi maksatlarına bir zemin ~z~rla
mak istemi§lerdir. Bu suretle İngilizler 
bazı niyetlerini daha tabu gösterecekle
rini zannetmişlerdir. 

Amerika hariciye 
Samner müsteşari 

Vels'ın be vnatı 

Ankara, 24 (Hususi) - 1937 den beri Bu yeni inşaat neticesinde zirai 
tahakkukuna çalışılan bes yıllık büyük salatın artacağı ve çiftçilerin lı 
su işlerinin mühim blr safhası tamam- çok istifade edeeekleri şüphesizd!r 
lanmış ve Horsunludan itibaren Mende- önce 31 milyon l.inılık tahsisat 
res nehrinin sağ ve sol sahillerinde su- olan beş yıllık su proııranuna dair 
lama kkanNa~f{ıının büyükdün ... bir ~,biti- iı;lerin ikmali için bilahare elli 
rilere a ovasına merasınue su . . . . B . . 

ri!m!ştir Sulama şebekeleri Mende- !ıra daha ıstenınıştir. u yenı . 
;:,. ha~ında başlamaktachr. Muhtelif kabulünden sonra da Mend~ ııı. 
kısımlara isale kanallan ve sulama şe- ğer mıntakalarda da sul'."1"' 1'1en 
bekeleri açılmaktachr. vük bir süratle ikmal "'1ilecelttir. 
11 llt" ti "il!"' ıt 1111ti11111111111il1111111111111'" 111111111 rm il 1111ililiti1111 ti iti il 111! 11111111111111!11111111 

Bütün taksiler bugün 
işlenıeğe başlıyacak 

Ankara, 2 4 (Hususi) - Gazete aa- T ahilerin t~k, çift numara ile 
biflerini dörde ve küçük hacimdekiler mesi usul!I de yarından (buglnd 
için altıya indiren kararname yann itibaren blkacak ve bütün tahller 
(bugün) neşrclunacaktır. Takip edilen yecoktir. 

~. ~/!:.~f,, ~~~ ! ı ı :}~M:::-1~:?. ı ı ':?ı~,~~ f ~f .~ ~~~ııı~· ıt1111111111111111n111111ıı11ı1111111111111111ını1111 ııı ı 

146 diplomat Erzurum 
dan Rusyaya geçti 

E 24 (AA) _ Sovyet Rua- tir. Misafirler iki !aat kadar bunda rzurum, · . . b"'- le 
Alm ltalya ve Macaristan- tirahat ettikten sonra otomo uıo:r yanın anya, .. n d 

daki içilik erkanırdan J 46 kişilik bir i<amıta dogru yo arına evam e 
le fil e d .. k- ır nl . Erzuruma gelmiş- ı~rdir. ıll 
1 ~ 111 ~ı u u~ ~ ı ı r.11m~1111i1111111111 u 1111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tur2'utluda 1. ozan 2ünii 
Turgutlu, 24 (Husuai) - Lozan ııü- cümhuriyetinin pak ve nezih eemaJ 

nünün kutlulanmas. münasebetiyle da parlayan bu tacın altın çerçef 
emekli binbaşı Ali özkahraman tara- Türk ıüngülerinln göJııeai altında b 
fından halkevind~ bi: konferans veril- yük dahinin kahir ve kudretli irad...ıY 
ıniştir. Hatip çok alkışlanmıştır. B~as: ve bu kuvvetten ilham alan Milli Şt 
!B konferansın nihayetinde şu aozlerı miz ismet lnönünün aaraılmaz az;111t! 

Vaşington, 24 (A.A) - Mister Sum. - söy}e,.,istir: b · T·· k !'ti go"~ 1" 
_ Lozan ve Montröyü tavsif etmek ezenmıo ve ur ev a annın ner Vels bugıin yaptığı beyanatta ıa-

1 
ı · ı ı.Jt 

ponyayı Fransız Hindiçinisine karşı al- ıı.zım ırelirse Loz.ı.n istik15.I zaferTinink'ta- la~ı~dan yapılmış pır anta any e 1 
ıd • · tte ••te vız· olarak d M r·· d pılantaBJ... ür ıye mıştır. ıııııııııı mış o ugu vazıye mu ca cı ır. on o e ,. 11 ,. 11111111111111111wııııımınııııı11mıımıııımııııııı11111ııııı 

tavsif etmiş ve japonyanın bu .memlekı; ' !tlltlc""'u~lmlltllrlttı~1"~"ll"v" ... k· ı·ı,· tetkı'kata devam edi vor te karşı yapacağı bir hareketın Amen- ~ .., 

kanın emniyetini tehdit edece<~1 i ve A . 24 (AA) _ Dün Artvine 1 bah Çoruha hareket etmiotlr. lnhi!~~ 
Uzak şarktaki Amerikan arazisiyle rı:en- 1 rtvı.~, .. k ve .inhisarlar vekili Raif 1 vekili, Artvindeki ikameti eans\Je 
faatlerini tehlikeye maruz bırakacagını ee en gumru .. .. ki .

1 
. 

1 
d r k o 

ila'vn etmiştir. Sumner Yeis sözlerine Karadeniz, refakatindeki zevatla bir- tut~nh .° clı e:ıyl e l~ekmads e ime e otur. ıı• 
... · b d · · bu sa- ve ı tıyaç anv e a a a ar o u 1111 

söyle devam etmiştir: \\frlfı: fi~~ı~iı\ ı n 1~,~~ııı~nfıfı~:~1r,:~ıı~~ ı uun ı ı ı ım ı ı u 11 ı ı ı ının ı ı ııı mı ı ıın lllt ınıın 11111111~11 ı 
:aiınd~e~~:ıi~iı:~~;:!n;jt~~!~ ~~~ Sahne ve ilk çıkan Türk kadını ölda . ııJ'· 
bir sebep tanımıyacağı gibi bu mm taka- I 

1 
b 1 2 4 {Yeni Asır) _ Sahne ye ilk çıkan Türk kadını ba~n 1/\,ıı• Oa japonyanın müdafaa üsleri tesisini tt:d:~n e~iimekt:e, olduğu Bakırköy haa tanesinde vefat etıni", cenaze&Jı a!' 

meşru gösterecek her hangi bir zarure- J 
tin mevcudiyetine de kani deiiildir. Mis- tarafından kaldırılmıştır. f b f 0 t 
ter Veı.in beyanatında japonların hare- 5urp A~op mezarlığında de ine u anam .,..JJ 
ketine karsı koymak için Amerikanın 

1 
• d b. ilyon ]j 

nı? gı·bi tedbirler derpiş ettiğine dair lıtanbul, 24 {Yeni Asır) - Sürp Agop m~zar.ıgın ~ ır m nılelif· 
define taharTruab bııaün de devam etm ieae de b1ç hır ıııebce verme hiç bir ima yoktur. ~ 


