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Ticaret Birliklerinin 

Acıklı B -ali 
---------------------~ Kırtasi zihniyetin mükemmel bir 

niyeti nasıl boğduğuna açık 
ve canlı bir misal ı 

..... ._...__.. ... _,..._ ............ _ ---- - - - -- - -- - _J 
..........-<4JWUF~G.4U 

H ükumeUn iyi n yetinden ,-
hiç blrimlı.in zerre kadat' 

IÜPhıemiz yok. OeUn bir takım 
işleri hal'l.e çalışırken, biricik eme
lı halka faydalı olmak, mcmleke. 
Un mukavemet k udretini yükselt. 
~k ve vurguncuya nefes aldır. 
ına.maktır. 

Kadro dolusu .memurların harıl 
harıl bu maksatla çalıştıktarını ve 
bır kısmının rahaUarını ve sıhhat. 
lcrinl bu uiurda feda etmek dere. 
ce ıne vardttını h!rgün gozümüz.. 
le görU)~ruz. 

Fakat r.asıl oluyor da bu kadar 
temiz bir emelden. bu kadar bol 
gay~tten anaksadt• bu kadar ay· 
kırı neticeler dolabiliyor? Nasıl 
oluyor da r.efes a1maması lazım 
gelen VUTguncu, -tam arEdığı du. 
manlı havayı buh.zyor, J>f!l"V&sızca 
kesesini dcldu ruyor? Nasıl otuyor 
da varlık yokluJa çevriliyor, hoer. 
kes kendi malır.ın hırsr.z.ı ha'ine 
iniyor, memlekette bol miktarda 
m vcut ~a bile kara borsanın 
malı oluyor, açık arz noksan ve 
gizli satışın tabii riskleri yozünden 
Cİ) atlar delice fırlıyor? 

Bu derde tilı18 tor1U sebepler ı 
llôstermek .mümkıündür. Fıkat 
başlıcası, memur zlhniyi!tlnln dar· ı 
ltğı vı• ir.hlaarcıltf ı yüzünden mem 
lckette ferahlı bir işblrlili hava. 
~ının bir türlü kurulnnaması ve 
bl lcnl~rin bilf'I, ıtecrübe ve ser
ma.y.eslnden lA.yıkil.e ist•fade etme· 
!tc. onlarla beraber çalışmağa bir 
tUrlU karar voerillerne.mesid lr. 

İdare teşkJllAttmızda esastı nok. 
sanlLJr bulundujunu en salAhiy~tll 
bir ağızdan. du:rduk. Dünya buh
ranı, b·r takım alışılmam11 m6e· 
leler şeklinde ktrşımıza dikildiği 
ı.aınan hUkümet, 'k~i -elindeki 
mckanizmar.ın bun1trın. altından 
kaHonağa kafi o".madığını, t:ecrü. 
beli unsurları yardımcı ha1"<11e koy. 
m~ k IAzı.m celeceğlnl çok haklı ve 
dojru olarak dütündü. 

1 
N .... çare 'ki bu dilşUrcenln ic&p· 

arını sonuna kadar ya.pmafa, me. 
~~rtdhnlyetı •ınkin bırakmadı 
a e bt: dereceye kadar olsun' 

nnell bılılden .. _c..., ..... _.. • 
d • ·""' • uu.:aen istifa. 

c etmek ve bir takım lktısadl va-
~lfe~rı m&srafst7.ea 'IÖrdü k 
111.ere hiç 'm nne 
ı 1 h 

0 azsa ticaret birlik 
er azırlandr. -

378 say1lı kat.unun 34 üncU 
maddesine gö~ kurula1 tlca t 
b rllklcrinln tip nizamnamesi n:. 
mi Gazetenin 11 nlsar> 940 tarihli 
\'e 4482 numaralı sayısında çık· 
mıştır. 

Tam r uhuna uyıun olarak tat
bik f'dllcceiinl far~tmek prtll 
bu n•zamr.a.meyl okurunız içini~ 
açılır. Ticaret hayatının olıun • 
t _,,.__.. \C 
cc.-.. ...... , ı icra vnııta.sı oY.!n tüccar, 
m:~u kazancından mahrum kal. 
mamakla beraber memlekete 11• 
rccck malların miktar, cine, fiyat 
kı me bakımından memleketin nı.: 
tiyaçlarırı .karşılayıp kar&Jlama. 
dLklıırını ke.~tirecekler, bu mallar. 
dıın lht1yaca göre stok kurmaca 
vasıta c·acaklar, al11 ve satış usul 
ve teamüllerine ve fiyat hareket 
\"e seyrine düzen verecekler, Ti. 
caret Vekal• ti lüz\.Bll görürse aza. 
!arının ithalat mukavelelerini kon
trol ve tasdik edecekler, memle. 
kete giren malların satı,ş fiyat ve 
ın1tarını ~bit ed~kl.er, kendi 

• aralarında nıt,,rl ve ah<~Akt bir in. 
ırbal kurn;r it ,·urguncuya nefes 
almak hakkı wrm1yecekler ... 

Ebr bu sı.~ahiy(.'( ve bu mes'u· 
llyet ei<lden 'b'rlildere btrakılmış 
ve kanunun r uhu tatbik imkAnı 
bulmuş olsa.ydı ne ticaret oflslerL 
ne, ne dıe fiyat mürakabe komis
yonlarına !Uzum kıthr, busust men· 
faatle umumi menfaflt arasında 

<Dtıtama 8L f, 8L 1 de) ••• 

Rusyaaa 
~---....-

Alman kayıbı 
10 milyon ölü 

1 

vehametini 
muhafaza ediyor 

Sovyet denizalttları 
Baltlk denizine 

pktl!ar 
Moskova, 23 (AA) S t h · · - ovye a

berler bUroısu bildiriyor: 
Geçen bir yıl içinde Almanlar ölü 

yaratı ve kayıp olarak a.ş """ • 
on mu 8

&• yukarı 
yon trusan kaybelnütlerdi 

Sovyct kayıpları da dört b r. uçuk mil
yona yükselmektedir. 
Aynı müddet içinde Alnı 1 

35.500, Sovyetıer de 22 000 t an ar 
belmişlerdlr. Alınanlar. 2f ~p kay
yetlcr 15.000 tank kaybe.t . '1 So~. 
Al mış erdır 

mantar 20.000, Sovyetıer de 9000 
uçak kaybetmişlerdir. 

Alman kayıpları arasında ölü sa
(De,·amı : Sa. S S"' .,. d•) 

... -- · ~ »-« 

Fransa da 

Laval 
diyor ki: 
''Alman yanın 
kazanmasını 
istiyorum,, 

H&bl ........... wlldlll 
'bltla .... ,.,. nı 

lalaoaldar 
Londra, 23 (A.A.) - La.vat nut· 

kunda şöyle demiştir: cAlrnanya'nın 
kazanmasını istiyorum. ÇUnkU aksi 
halde, Bol~vlkllk yarın her tarafa 
kol salm14 bulunacaktır. ıtıs de za
rercıen sonra, Almanya ile bir uzla.ş· 

ma barışı yapmadığımıza hatA ettik. 
Bugün bu barışı yapmayı tecrübe 
etmeliyiz. Almanya ile kaU bir uz
laşma temeli bulmak için bUtUn ça
relerlmıze baş vurmalıyız. Benim hU
kQmette bulunmaklığımın lçerde ve 
dılJarıda. kimsenin gözünden kaçmı· 
yan bir mlnası vardır. Almanya ,.e 
Ilalya ile tekrar her iki tarafa iti· 
qıad ve emniyet verecek normal mU· 
nasebetler kurmak kararındayım.> 

Ankarada yar gın 
Ankarada Bendderesinde bir yan

gın çıkm ış ve etrafı .!armıştır. An· 
ka.ra muh'llblrimlzln bu yangm hak
kındaki haberi UçUncU sayfamızda

dır . 

Çok mühim bir karar 
r------~ ....__.,,...........,__.. -------

Resmi dairelerin münakasa 
usulü değiştiriliyo~ 

Hükumetçe tesbit edilen fiyatlar 
ahmin bedeli olarak kabul edilece 
Ankara, 23 (AA ) T' t V · . - ıcare e-

kaleti tüccarıa.rımızı alAkadar eden 
çok mllhlm blr karar alm~r. Bu 
karar, resmi dairelerın bugUnkU mU· 
nakua uaul\lnll deliftırecek ve tile-

carlarımw korkusuzca mUnakasata. 
ra i.ftir&k etUrecek mahiyettedir. 
M alam olduğu üzere halen bir çok 
maddelerin azami ııalılJ fiyaUarı tea-

.(0.-ı ... i • iL &•>U 

MHli Şef 
Gazi terbiye 
enstitüsünü 
şereflendirdı 
lnönün dün ek,am 
da devlet konser

va tuorma ıeref verdi 
Ankara. %1 (Telelenl&) - Ba 

..... ... t 1 J ele JIJllt Şef IMnet 
lahil. G-1 Terbi~ E_..W.Ml 
tenıftendlrmı,ter '\'C talıılmda 

trnt.lhaBJanDda ..................... 
Yanlan..U Maarif \''ektll · ve 
l '-.elc tedrlııat IUlllHD mtwtlrtl 
balundup ... itle MHn Şef, tar& 
lneinı M a tıntll talelM!M• I• yard 
bUp l lnııtllaaaılllla ............... . 
re&lm ' • hffl ı, .._.... ve ... . 
m üteakip de melrtebln zeact• 
kütüphane8lnl JeUR~· MuaJ· 
llmlf' r odasına teıtrlf eden MUH 
::>et. muallimlerle konuşm ... ar, 
talebenin ,.~ ~in ddnuna 

hakkında 11.ahat alrnıtl&rdır • .Be
ı.lclimhurınnın.a Emıttilye rellt 
\'e a) rıhşlannda profeılör , ... ıa
Jebele-r tarafından candan teza. 
bürat ya1Hlmı41tır. 

-
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1853 - 1855 harbinde 
Sıvastopol 

K.,.etfi o$1ceri moharrir Ihsan 
Boromn bir yazı serisi 
Bhiııcl yuı, 1'USUn 2 inci n.yfanuzda 

• =::=\ 

~rulu 

YA 

• 

(: 
• •• 
• • 

Llbya• a hadud ıı.ertnde iki tarafın son durumnnn ghk>rlr luu'lta 
Acltara, 23 (Telefonla) - Bu 

~::···ı,, Kömür tevziatı \ __ L~ 
--!!!!.~ nasll yapılacak?! RI o~mCelkuwet-

HUZVOlf ~ erı , ~puzzo 1 Tevziat beyanname ile yapılacak her 1 k a 1 es t karşı-
ç ö r ç i 1 1 :.~.,~~~.~!:~u~:..a~ı .~!~~~u~~~~!~::e.! .. i sında yığ ılıyor 

r 
il 11 1 1 yaç sahiplerine yapılması kararı-.- 1 bul kömür bürosu müdUrü B. ZCk~ • 

Uoruşme arı tırılm .. olan kok ve nuıckn .k&llQrtl riyya, bu ifl~ btaut mewuı bulun- lngi l ı z müdafaa 

11 de vJa m e d ,. yor ı ~~:::: .. ~·~::~.:.: .. ~:~:~~mm::::: ·· ..... ..:.:::'":'~"::~, 11-11 faa:~!a~::ı~~~yor 
~ Hindisfanda IA. Kamarasında 

J 
_ _ __ _ __ _ _ _ _ l ___ _._ _ -_.._,..._........ Rommel, kuvvetlerini 
4MSP<SJEP~ZSF ' asx.UASM LR4K-- - -- - -

O 1 H• I M I K d MısJr ı uJudunda 
eniz inşaatı i e ıntli er Utte- Att ee amara a > ıopiuyor 

gemil : r;n kul1amlışları • ' ı ' . k" d 1 
müzJkere t:di'di f ıkler kadar etraf 1 bır şe il 8 

Kshirc, 23 (A.A.) - Reuter a. 
ja.nsının 8 inci ordu nez.dlr.deki 
hususi muhabiri yazıyor: 

fil, ....... , ..... .. 
11 .... ... 

Görüşülen m evzulann 
çoğu ask:ri mahiy~tte 
Vaşington, 23 (A .A .) - M. 

Ruzıvelt'in katibi Early, Ruz-v<?lt'le 
Çörçll arasıcdakl müzakerelerin 
bütün gün devam ettiğini bugün 
söyleml~lr. Liderlerle Amlrı.;I K ng 

(De-.·111111: Sa. S: 8'i. 1 ü ) >+< 

Bulgar 
kabinesi 
istifa etti 

Kabineyi tekrar 
filof kuracak 

Sofya, 23 (A.A.) DUn öj'leden 
SOQra Sofyada Sobranyanın dördUn
cU fevkallde açılılJı yapılmışllr. 

Başvekil Dr. ı-~ııof ile bütün kabi
ne erklnı ve mebuslann hepe! top
lantıda bulunm~lardır. 

Ba.fvekll mecJISe kabinenin istila· 
sını blldlrmllf ve yeni kabinenin tek· 
rar telfklllne memur edlldltlnl 86yll
yerek kabine azalannı parllmentoya 
takdim etm~tlr. 

Gelecek celı!e bugUn saat 16 da ya. 
pılacaktır. 

ingiliz sefaretinde 
ziyafet ı 

1 

Mat.bu:ıt müsteşarını n ' 
ziyafetinde devletler ~ 
sefaret erk6nile ga- 1 

zeteciler bulundu 
'l'uısı lkbctl ~ 

Mihvere de izahatta bu~undu 
inanmıyorlar 

Gandi, lr.giliz 'erin 
Hindistand 1n git~e'.eri 

ic :; beft ğini 

Libya ! eferinin nası l 
geçtiğini anlath 

Hür Fransızların h3rekatta 
pek büyük işler 

gördi:ğünü söyledi 

Söylendiğine göre, Rommel, bu 
akşam kuvvetlerınln külli kısmını 
8 inci crdunun hudut üzerindeki 
:ren hattının merkezinde bulunan 
Capuzzo kalesi karşısında yıjmak. 
ta ve dah.. cenupta Sidl ömer'e 
doğru birkaç birlik bulundurmak· 
tadır. Tobruk'tan şarka dolru 
Bard"a yolu üzerinde lam Gan. 
but'tan sonra hududun 100 ki
lometre berisinde çok kuvvetli 
b r tank ve kamyonlarla taşınan 

Fakat muhteme.' bir Japon Londra, 23 CA.A.) - M. Attlce piyade kafilesinin süratle ile'rled. 
taaauzu karşısmda buglin Avam kamarasında Libya. ğl gdrülmUştiir. Bu kafile, öu ss-

. daki durumun en son gelişmeleri ba.h şafak vakti süratll yürüşüne 
ka."male.n !;izımge!diğim \"e Tobruk'ur. düşmesi h~kkında devam etmekte 'dl. 8 inci ordu 

söylüyo: izahat vermiştir. umumi karargahında tahmin edil· 

V 
. 

23 
(AA ) B e 1\1. Attlce, J hazirana kadar olan diğlne gore, müdafaa h ttımızr, 

aşın.gton · · - · · ı t 
C. Gandi ~lhverln dostluk teza· o'a:rlrra ve Rcmmel'ln llk hedef n· :karşı yt pıhıcak olan baş ıca aar. 

.. '. d ın blldlrml" 1 de muvaffiık olamfdığına dn r G<'- 1 ruz bu kaf. lenlıı mevzi alm sını 
hilrlerlne ınarma 16,nı " • 

il 
.
1 

Hlndı'star:a bürri- r.eral Auchenleeck'den aınan :lk nıııteakıp hemen başlıyacaktır. 
ve m lvcrcı er • '" " . s •· s·· 7 d ı .. ( De .. amı Sa. S Sil. 1 de) <=> ' C•amı :'!>a. ... u. " deJ §" <Dev-oıLmı . a. •• u. e • 

Amerlku uoüJ&nmD 8n'utopol m lWalauma .. Urak .,edlderl bl14'1nll,.ar. Amerika pilot J'etlftlrmek ~· 
ltllytik bir f u UJet p.termektedlr. Bu re9lm seıııcller ~le Amerlkada lnmılaa pUot melrtelıhıde blr peö 

niııımlal tesblt e&meldedlr. 
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Haberleri ı 
1853-1855 harbindt Taksilet'e 

henüz zam 
yapılmadı Sıvastopol nasıl düştü? 

Yozon: IJııaa BO&AN Otomobillerin şehir 

D
• k~ uç h•!ta<Ja. berı Sl\"as. l sız orduları Titık kuvv•t.erine h U d Uf 1 O rl horİC; re 

t<.;xıl " .t•hke:r .nevk!l!dcstci< ol·r"" Jıalde <leglidiler. çıkm.amoları ve do'mu .. 
•- b Fran.sada daha Tu:o :ı:ı:ıncta. T 

ra(ırdl çolt kaı>' nuuure c-cr 
ouyor Bu n 111 yıl ene! ele 1Ytlam1' olan ku!Na \'C ıtnıa h,, __ yapmaları me:e!esi 
Ol"V'!l Ruslarla İn,g) z, Fr~ı.t \ e ta~ık! yı 'farnada hJr ::.-a~g-rn hal'n- d 1 
T:C.k t~~enlerlnd"n •vürekkeı:ı. de orduya Y"Yf':'..n Fn~•'.' or-

1 
ÜZPrin e görüşü üyor 

mütte(ık ordu u arasında -O zaman_ du!tı bu ha~t.a.ıklar ~·uıul"ldenl Taksı cıah'p;f"rl ı_,tarbııl bf'llediye-
1 OA..:.'"l sa .... ıt· gth"e l ~ mtih·m ı ır•Ydı! ~ - 100 fr...,an Mi J;ıhf>diyc.r- ~.ne mUracı:u:tı..le son vaziyetıeı dol'l.-ı 
a\'a cereyaı. et.mı . Bun 1 rı ctu. yıaıle z.anı talebinde bulunmu~lardL. 
kndıkı ~Jharcbt'fcrlıe m\Jk&ye.o.;<C Bu vaziyett("n saorw. mUttef:k Daimi encümen bu talebi tetkil< et .. 

rt' r c~ on1 b .ze c"J'k ovunu or.duiar: ba,11kunl•nd .. rı~ar1 toplan .. mf"kle ise de hen Uz bu husıuıtı bir 
av ;,de (' got"tınur Fakat at~r yen bir 'karar vermek üze- ka.rar veriltllll} df'ğildir 

b•r de cid.ti '"(' c.ı. t'".c yJz )ıl re &6ru4'.u!er l te bu nokta. itti- Diger tarafları taksiieı·ifl fehlr hu .. 
ndc harp Stl tı nci:aa.ar --:e,r:e- fak hır~r ... Jn z hnıl""tinr ap•çrk. dutiarı haricine çıkmaması h.t.kkın·. 

·~ı h •- -.+J 1 gO:stcrtr da tetkikler Yapılmaktadır. Ayru·a s ·ıı ç-e ·ıu ~·,,.;,; '"' .. - a.. _ · 
rı ek dar çok değ m . d~:,e Fransız ordus-u ba lu.1ır;•ôd 'll. ! ,-~a.ıtı nakıiyf" darlığı do~ayıslle oto. 
hayret e<ler, c efırede tarih.: gö.. ~ Fr•n&a lınpara!.Oru !'<'apo:yonda~ mob,11erı!l doı_mııf y~pınalHrı etrafın-
rrL .• !muş o n ullerle Q\'akta dtı· Klrın1 ack\:una ~sker çıkarJlm:sı clf· da gorll.;ı\lı:ne ted 

"n r ıkr "" ka\Tamış oi.._-u.. 1 ıç1o •m r aım•.ı~ ~ ıi'ıı ba•ku. Boşanma ve habas:z 
7. •en •u h rkaç m:ak.alc~i yaz- mandanr, Ru! dot~a~~ın~n ~ olr 

ıTFkt. a<-rdımız .ı. okuyucu-
1

edilmesinl gaye bld•g .. !çm ısı- çocuklar hakkında 
la'"1.mtıtJ fayda br r.: ~ve!W!' ı~- ,·astopo1) un fllı·m'"~ fıkrı.nd~ ''·• 
m 1 hac m· ttr. · :ar ediyordu Ttirk ordu>u h<•ku-1 bir broşür 

, mar.dıenı ise. a .. 11 taarruzun Ro- K'J.nu u medeı inin, bo~aıın1 a ve 
1. Sıvastopo un alınmasına many-aya giri\el'P-k Ba~ar-&bycı. i;;.. babaaız çocukla.r hKkkındaki htikilın-
nir;in V.' nastf karar verildi? tikanıet'nrle d~Vl'mını ve böyle!lk. !eri hakkında Adlıye Vek&letlnt·e h•· 

·~ 'bu bö'~nln 'Türkiyfl'y~ k::ı.tıl- ıırlanan br<>{'tlr, tetkik edilmek Uzc· 
1853 )::U ay ·:.rı <;lnde, -ki tara- ma .ı-::;tı ·ordl..4 re l~tacıbul Btırosuna göndeıihnlştiı. 

f ..uıl oı rlu' Tur •ma .. .ı.nde Bu~·t, . .ı\Jn1anlar aa $.ı.\ iılotopol~ Baro. bu bro~Urti tetkik etınek U1.t"r~ 
\c cenub da b ı muyordu. R,ı.:,.... atm·;ğ8 çahşryor1r. Onl;.ırın mak- San1i Sırmalı. R.ifat Ahmet, Şe\·ket 

T crtJu:a- 'C r lK \-C Bu!danal "8()ı cf<! 1ı1 :!:ıl önce. İ:..gt!lzleır;n Yund. Ahme-t • am 1m, Gad Franko, 
n t"r Turk ordusu Serdar du.,U.nd ü a bi R.us Karade-:: iz do- .A.hlly Leo.:ı Zı\·cr Hdında yedi a,·-J 

Öt er P ı k •land nda TL- nanma"'• en mC.rt 111 bir u~ten kattan mürekkep bir heyet seçını~ .. 
r C(l uburdt (Şumr1J) bö}ges fi- m&hruın ed~rek ~ke-tm~ktir. Ya!- tir Rapor bu he-yet tarıı.fırıdan tet~I 

e ,~ tn z - Fransız ınmeni~rlr.-- mz fnJ:ilil"i<er 0 l':Pman Ru.sya ... ıP kilr cdiiec·f'ktlr. 
'1. mürekkep blr 'tlitfe.!"k ordu- Akdf-n zıe çıW:nıamasını istlyorl rdı 
• da \'u nada top-lanm.;;.u.ı. Bıtl(llı Alım•n.ııir tec Karadeniırl~ 
:\Ii\ttc.fık orck"' 1 ba~kumanda:n hilk:imiyet kazanarak Katl<a!;ı.-a;ı..·a 

Odun me!elesi üze. 

rinde tetkikler lorı şoy r bir taarrı.. plan~ h9.z 1r- 5.:l";kmayı ta. arlaını~ rdır. 
lo -n~ ar • UJ"\ n\i.inaka. lardan R.lı'ra fn.. Odun \·e köT11Ur mU:-;tahıd!len dt1~1 1 

t TL _j cenl.o nıncl.ı Suınnu gtll'ı ba«unıandanın1 r;kı·ı u. ... türl \ilayctto Vali \'e Bcltdiye l'ei.E-inlnı 
\:A.rtnda bu,unan Turk ku\"'\·eCe- geld Sl\-Sfopolun ahıımasır.a ke-1 baf1kanlığı altında topl..ınıtrak odu

r bir k 1 g· iz .. Fransıı bt.r r!\l' verl!dl. Bu nıak~atıa cıö\~:t" b~r nun n1allyct fiyatında e~ nıülı.lm ro-
tklı rflc km:v!'tlel)lT r!lecek bu p1An hazırlandt: · I~ oyknıyan ~aktı va~ıtaları ücrettert-
11uttcf k or ..a 1i.. nıtY' şfrrıale {!.t"-

1 

nın ·ontralil liz~rınrie gdrllşınilşler-
ç ek R r~ lL'C' ne 1·Jrlı}·ecek· 1 ~1ütt~lik orduların büytik dir 

kı8J'JU \'"arrada vapırr!ara bind:ri· Tüccarlar nakn va!1lalar1 ücret-
~ ... Geri kın n nutteCik ordu.! lecek, 1eı İni yilk8ck ~Ö5teımekte ve bu 8U• 

daJ k karak Oobrucaya gl- 2 ll<ıtrp geınJ!eı 11: yesin- ret.le de maiyet fıyat.nr rttırınak-1 
.. ccek \'C h ..e u ati ü r ıst .. Jtıt.- de. Sı\ .stoPol f}mallnde Epator-ı tadırlAr. Bunun 1) Uııe ge mel< -tç1n. 

ette .ş1ma1e dolru Herliyecektl. ,.aı lGlıe:o, .. a) kryıiaırına a'ker çı-l nakil \'&.Sıtaiarı Ucretlerfnfr ofi!'!irı 
F'lk. 't bL. t ;a.rruz lıa c-keti şu karılacak; kontrolU altına ::1homa.iı11a \'e ona 

eptc e:.o'ajt :,·apıla.ınadı. 3 - C~knrmact.:n son.ra S.\"a.e;to- göre Ciy~t te ·bıt dü.şUı :tin ilştür. 
\\u urya hı kUme•t, 1 haziran pol üze-rbc.e yürür.erek kı.'e muha

ihtikar vak' oları .853 ·e Om-ı:ı.n dcvlctıle yaptığı .. ara cdiıerck alınacs'k; 
r.ı ıa .ecıe •cabı .dan o .,.'k. Rus-
\' ·' a EC'd.A '\e Bu.ğctanı bo altına

. J, bı.;..:1u kabul etmezse "nüt'e
! ·c \arafı, n ka ır <.'"' ~ır. 'blldiTdi 
Rccya bu tek' Cl kabul ederek a· 

ll·'os oı~~la da Ei'oik ve Bu~
da 1~ 3 t·ı t.: dusı.nu d~tı ~:

,,,,-~. a. rak Basarat~JP çekti. 
Bwy•~ klc nütt ilkler ven; bir da
•um k~-~ da k a--ak yen:rlcn 
b r p • n hazır!~ma\ uı ~ ka1

• 

d1 ar. 
\"a nada 1>u't:.'l ~ f-:.gi 

4 Bu arada, h•zırlıgl örtınek, F;oryada. n1tzec. Mıı!'!tara K•rar. 
Ruo;.1arı:ı Cikrioıl b ~ka bir bi:HceyP f<tzla fiyntıa ı-,,aı.;ap ntmRkta.n ~u~ıu 
çelcın1ek nıak~adile Doi>ruc:a.da b r '>! ·ra.k 2 nunutrah nıillt korunma 
gösteriş taarruzu yapı~cak. mahkemc:.!nde ıwrguya çekilmlf, beı;ı 

Fakat o zamanki kun1 ndar.J,-ın Hra para cc·zaıı:ı.ıa Vt'I 7 gıin di\kkıl 
bece:r=lc:sizl ğ;ne bakıın~z ki D<.:bru- nımn k;ı.pat.lına!ına mahkUın olnıu-tı· 

rada y;,ıp.ıl.aea'k bu ı,östl"riş taarru- • tur . • 
zu Kö. ~-cc cenobu.ı:da .'.\.fank&l- * ~i.fa.nt..atında bakkal Ahmt!t 
Yl:lY3 varma<iln [ei.i.kellc nt"li~- Şaşmaz, fazla fiyatla painç ,.~ vat 
lenrll. Bu tanrru2-' b, :F'ran ..... Jz tü- salmaktan ıuc-lıı olarak ınilli korun 
menıle Yusu.C Pa...ı,anııı kun1a:...d.a- ma mahkeme.slnf' venlmlfllr. 
sında ve Ş. rk $1pahı:erl adı '\-eri- * Yako adında bir adaıiı. Bekir 
·f':· :10 bln süvaridf'n mürekk~ Sıtmiden aldıgını iddia rttlği ekmek 1 

karnelerini 11a ta rkt'n ra kalaııara h b r kuvvı~ a.\-r•ldı. Dodıa tik gün .. 
leırdt' kolera 'e sı•t111a salgın• yü .. m'.'li • orunma nı..-hı<eme~ır.c \·erıl·ı 

{§}J!f.i~![~}:J!:§== 
Edebiyat ve halk 

EDEBİ\ATIN GAH:sı NEDiR? - BİZDE EDEBl\AT HALKA KAR~l VAZUL~IM '1'.APl
\OC ;\IU? - HALii. tDEBITA'flNIN CANLILl(;t. - EDElllYATl~llZ SASll. BİR YOLDA 
YLRt:.'1ELIDİR7 - EDFBIYATDUZIS DIRIL~IESI iÇiN .SE GİBi ('ARELLRE B.\. \"lR

.\lALI? - DEHAsıs n: Bl'Yi' K HASSASI NEDiR? 

E deb v.,tın gayesi nedir? 

Edeb ·yatın i'Bl esi k3tna. 

Ln kendi pa:yına dü ·en kı nıtı 1
1 

ktndıne JOre olaı- uur e kav· 
romak, sonra yir:e ke dine göre 
olan dille anlatmc: ktır. Bu kil
Jııatta en orlj:naı yaratık insan
dır. lrsaı·da en c.rlj nal vt:rlık 
ı:;e iç a:emi ol.ciu&undın, edcb:· 
yatın en orijinal \'e en yüksek 
fonk:.yonu irsa~ ın bu ç \'C öt 
Yttı ıgını kavrwnıiik "e taıı tmak. 
tır 

Öyle~·sc edebiyitın ceml~·ttle
k; ,·azi[eşi gerçek b:r vaıiCedir. 

Edcbi)·at in tnrla en gerçek, en 
temeil, en ınsan olan oluşlar. 

deği~lklik1er ve- deıer~er lizerin· 
de ('alışarak ins~!"'ın yolunu ay
dını~tır, in~ana lç zaruret ve hıJr 
r:yetl~rlni öğretır; böy1ece be
şer cvrem:r e mümkün kıl: r. Bu 
bakımdan. edebiyat, tıpkı cko· 
nomi ve tek · 1k gibi, ceınlyet ıc::n 

praUk fayda ı olan bir kur\,lnı. 

dur. Edeb yat1.;tz cenı yet Jıa~·at. 

olrnaz. 

1E3 deb'.y:ttın 1 t p cdeccğı 

H;. .kıtle halktır. Hılk. ser
vet, se\'lye. tahsil fRrkından n1i.i
tees:-;ir olmıyun rna eri ,·arJ:~ın 

kendi.ı:idir. Bu kadar gen ş b·r 

pübllğe h:tap cdec. edebıyat c . ..;cr .. 
1eri s:onsuı olur. 

Edebiyatın ha;k... hlLınctten 

ba~ka bir \-a7'fe~i o1acngını dü
şünemiyorum .. Halka hizmet et
mlycn bir {'debivat rnut 1aka s:o:r
s:uzla~ınıya b ,,:ar. EJ~olyatçıla .. 
rıınız bu vı;ızifcyi yapı~·orlcr mı·~ 

Umum;yetle :;öylüyorun1; Hayır, 

~·apmı~orlar. Halka h!:ımet C't
ınck ·c.;in bu niyeti las:n1<ık yet
mez, halktan olmtk da ~ercktır. 

Bizim ediplerlmlzi!l çog hil'.k, 
yen gerçek dı"tnda . .soba içindı-. 
,·eticm şle1·dlr Bi)yic ycl~en ln. 
ııanTar halk edıp:it;l ynp•un11:ı:lar. 

Edebiyatımız h · kkında nıübal~-ı 
~a ile bir hüktim \'Ermek te~arc .. 
fnı ~ö .. h:rirto:ck. b.1.de edcb·yatj 
yek, edipler \'e ede\J\yc l müııa. 

kaıa:arı ,·ardır denıı .. •k gereke· 
cektlr. Çl\ kü. en kuvvetli tanı. 

nan edipler de içinde, h c,· biril"?n I 
c.·~er 1 l 00.000 nU~ha ba!'ılms k sa
adetine ertc;f'memişl r. H!çbir t-r'l
b:mizin e~rl hiç olmazt.a Ahmet 
:\l'that Efcnd' in roma~ !art ka
dar popüler olmaını~ ve Hii~eyln 
Rahmi Gürpınar kadar çok o
kunmamı ·tır, Bu sayı kı.~ırl:ğt 

,·ar o anla o'nl:yanl .r(areılst7ce 

.;: yırabilecek oiAn bıı· :)dil s'\hit
tir k" kim:".'e yc.~ar:ı~·amaz. Ede
b: ... ·atımıztn bu acı s,o larr kar
ışı~ında t trenıPmek. Urknlen1ck 
kiın!'rnln e iııde deA"ı:d:r 

Yczon: ııma111 aaıskı aaıtıclotıu 
in~aı tarafından hırsla d n•enen 
taşbasnı:;-larınıc, ve yüiblrlercc 
·rt~an kitlesi tar Cındcın ~eyrcdl· 
1cn tu~l1at tcmsll~erlnın, ~,;rrı hep 
halk decilen tükenmez kaynak
tan avuç avuç kev~er ~&ri bı '<:
meler· ndedlr .. .Edebi_,·at bütün 

düsünce. duygu ve l'itek y:ı.nlı~

larınd~ n sc.yulmalı, gerçek \'ar. 
lığı t-n gerçek hall"de ka\•ramalı 

ve :deal ı:ıl bir dil!e anlatmalıdır. 

Bu qerçek ile .dffi~in ania~t.ğı 

yerde milli est.!lik dı:.ğar. 

1) M 1 l c<erl•r bütün halkı 

ilgilendirecek koıd r geniş n1 ı.ı 

\"C ınsani obje.ere cI atm~sı., 1 b·

len eserlerdir, 

2, ::\Iil:i c!l'erler bütün halk ta· 

rafır~dan anl~şı acak k-adHr Ji.Sdt.• 

olanlardır. (Eskl:erin !iehli M•m
terft dedikleri ~ey,) 

3) I\.Ht:i eserler ana ınc\"ı:ula:ı 

bütün halkın h: fızas1r.d~ kata .. 
bilecek kodar canh o'anh•rdır. 

(E:tkller bu fkri anlatınak ic:- n 
h':o&fl1ai tn:ima nak.~lmak derlf'r 
di., 

T .c.rHıte bazı büyilk •d•ın-

1arın bir m ıetln hı:tyctını 

df gişt:rdiğini görLyorL;.Z. 811 bi..i

rük adam~ar yenilik~eri hiç yok· 

tan vareden mutlak kudret -er 

n1id r~ Bütün bHylik adam'•r ı 

sırrı cemiyette yaııyan ye ıoıesı 

tşit Jmiyen. gizli, yeraltı k11yrak

larınt bulmalarıdır. Bi.Jyük adanı

ı-ı.r bir suy ön)törücüler, peygaln· 

bcrlerdir Edcb yatla da böyle. 
Edebiyat cern'yetinde o!mıya~ı 

Şf"Yi cen1lyetinc V('re:nez. Bu1t:ü". 
kü edcb·yatın11zın dü~k{in~üiü -
den n1e:; ul olan edtp'ertn inf· 
r tçı ·k. hodbinlik hal'd>ı:-. F.&cr 
bu i flratçıla gerçegl S(i)·lcnıc-

meı.:.tc nal (Q~rlerı;e gerçt>g ıı 

i<;!nden bir gün çtk~rak oh~nıa.r 

onu pek güzel ~öy;. yecl."'k!erdir 
Edebiyat Ti.irk n1a5a· arı. Yu 4 

\ 

nu::; Eınre. halk tem~illeri k< ra· 
gö7 , ortioyunu. tu'üatçılık, be .. 
lıkç-1. köy!ü. cahll kadt"~ar g·b 
öz dili ve öz kü:türü yaşata~ h;lJ
ka veni dc.gru. gere;·\,,: ve öt. o· 
la~a· kök: E tma. ı, 11a k CC\·h-rlc. 
rlyle beslerım-elı 

E dip ed,b• taklit eıı kçc 

ed p h4.Y-'it üzerine ~ark~

csk yerde. k tap Ü7.erinc kBnan

d•k<;a, ha!k g:erçeklerin: \, ullıP 

zih~i kavr'-mlara kerd ni hap

s• ttlkçe m:lli bir e>dtp de 1, b'. 

soy kök<:ÜZ, ha~la, y;;ı.pın~ cık a

damdır. D3hi, münzev• bır adaın 

olabilir: fakat gayri içt"mai, Es· 
Jıi! Deha.nın ec büyük hass "' :il. 

raye-ttır. Sirayet. etm!yen, )·ayı - i 
mı yan, mayalt nmıyiıln coıeı•:f'.'. 

gayri tab;.idiı·. Bugü kü Tlırk 

ed'pleri:.in 'çine dü.,tiıgU hare· 

ket izllk ve kısır:ık hal!""'.'.lden kur

tuh .. bilnıe:erl "<;i 1 bır h 1day t lti:~ 

zın\dır· Bu hid yet t-eınpat' d ...... 

diğ'rniz nltist -!'na k .. y ;~a. halk 

iç-'nde kaybolma hoı',d,,. Got k 

katedraltr.tn de:11 1r pı! ı~ere·er~ .. 

a\·ıp. gtiniı'.ik koktısuy!o1. tık.nın·!j 

burnuna Rône .. -rıs a'f"m:~·n te. 
2n!z haıw~ısını çekel bır orfaı:;.ıw 

man papszı gib~. y ni rdebi.> at 
adamı da; içinde )'i~~d·~ı httstrı 

ve tel'tçi du~·gul~, hiicresı dC'n 
fırlayıp t~ rlaya, atelye~·e, fabı· 

kaya ko.::-mak, para.:tit ku~e!cr!~t 
çıkın~ k. ın ... den kuyu~arı.na i . 
mck, :;<. ndaj a.mcl'.yelcrine ~Rlt t 
olm::.ık 70rund&d!r .. 

Çam·:ca 19 6 1942 
l- O. BALTACIOGLll 

~9)a/Xolem 
İstihbarat zayıf lığ! 

~ Oll Telgrw.hn A. :,e-klfl 'j ~it· dll~lklııl billJoniun da. rı(' dl~e 'on 

e;;;J) tlk('C' önlllr oluyor. 'ff'lçafın 19 hı:rlraıı tarihli "'"'·' ı .. ın· 
Bata~ ,-f"rltr ,·ardır: hı .. an ,·anı- <la: «.\hnlf>t tdn.lıı ~.'• pirlnf'ln K7htl 

hp da bir .kt'rt oraJa bir a,-ağını. ba. ... -, t-dUl~I ka~~ıA(f:. .tMta ltayrıun l •· 
tı nH, göuıltJnı~e başl•d,fnu hi.!';.f'- P·.ror .. t'akat 003 le bir hıtdl :yoktur. 
drr. O ava.tını knTta-rınak lçJn öteki llu, "tadf'<'f', F.mln bf"yJn ha.,·alhant-
a~·atının • .,·a.rdın11na hlı11n1 görlir: ra- ıd ı.d f' do,t;,,ıın hir •rnıdur.• ~hrlıl.rını 

~ lilı7.ntak .~aflt-tlni g-ü'<tt-rtiln . kat o da bat-ına~a b».~lar. A~akların 

.-..ahlbl (lkrnafa. çabaladıkça d».ha '°'onra ,.e~lf' dt\an1 edl)·er: 

faıJa comörlmeııı;I n1ukadderdlr, 'te- «.~ra4Ja n iki l"li• .Je(fl, ı'fflllCdi; P• 

Jl'er ı..ı dı;arıdan ıorlu blr 3ardın1 "tllht.hi,)etll ıMakanılar bu hAdl,f') 1 
onu bu güç durunıd».n kurtar .. ııı. t<'k7ip ettUt-r. GHf'tf'ler ).ilan<·ı ı;ıı.. 

'?1-'·"t'! 

Alabanda 
S 

okaktı.t r.aı:..ladıi"m1 ~fl'fıir Ti

-'"tro .. u :,Tıı ... tıf'ri•ıılcn ... "'iııı 

il do,tunı \luaınm~r.-: 
- Rtr rt'ı\ ü.',. hı1.,1ı~·1Jr mu, ... u. 

ııuı ·~ df'dinı. 

- t~,,.t, hu •tk':'-anı ... · (,fl'ıe,·C'l.. 11ıi· 

.. ın :• 
- (,•ık ı .. tı~·uruın ... "'ahneleriııüı.

de nJ)PtM, Of~t'rt-t. re-,·ii ='ibl ~~ lf"r 
..,,.,, rttnıtk. l.M'nlın l«:ln lı('nriL tat · 

ınln edllın••ıııl~ lhtlJa"lardır. 

- llallf '"o~ n;tk nıü1lkll tlJatro 
oe-,llerlnl ~eıılth.•:: «·:ınİandırnuık ı .. # 

tl~·oruı. t:ıu.·~ nııu'lııclır •_•alı~tık. 

hJıırlıı.ndıl... \'alnıı f't!':"İll ofar.ıJ.. 

'unu "ö~ il~ e,\ im ki lddi:unrz bhyOk 
dt>ğlldir. Oe-dl~inı gibi hu tar-r,r f'Bn
landorn1ah. h;hı .'eni hJr a·hnı Jtt>nak 
j-,te<lik. 

\fuaınnıerle ııınhM ,-creınir.e DH:\ -

LW te .kil t-dt'n te\·Hrıün Ekrem \fi' 

("fl'nıal Ut>\oll k . .\rd<":-lt'r ta,.alrrıdarı 

'a111an 'f' he .. lrh·ıırn ( Alabaı•da l 
rf'\ b~ü flhlu~unu oı..urlaru11 'üpht· 
.. 17 •nlaını larıhr. ( \ hıhanda) nın 

ı;f'lılr Tl~atro .. unıl·• tf'n1""tl MHlip 

hrr biri haklı ınuvaff;tkl~etle-r ka· 
ıannıı':' (l (" .. aat), (1...-bko .. h•y~tı, 

("'•' . Ca71 xihl 01>"-retlert ~·aıan. 
, ı• h~tellJf'll Rr'lt kardP .. lı'rin 
l' .. Prl ohn:!"I, hıı":'arı.':l hlr n1ütdt> 
olablUrdl. Bununla heraber rt-\'İ.l) ti 

teıTI1'1J edt'<.'tkl~r ara1o1ııııda 'ıf•am

uı('r'deıı bH~k9 taııınnu' bir artı .. t 
ı ... nıi 't'rHnıeıllıt'lndrıı. '.'Ok i~I hlr 

1111ıt1ıırkn okn.' ıı<•uo,u olarak tanulı· 

,trın Ba,\<1n ~llıflJe'yl lıse hk'hir ttf)t• 

rvl 'r.' d re\ ildı• 11orn1f'ditimdt>ıı, 

ıı~· ,\ahuı -W.l-li.)e~iın, nıiıijdf",\I blrttı 

li6\ıf hulu) ordum. Rf'\.iı_\ li ~~ rrt
tiktf'n o,.onra aldandıtınıı 'e \tu • 

an1ınrriıı t. ldtllaını7. hU'\ Dk dr*ildir 
.. ö7ııııhn bir l<'\'a7tı e~riudrn ha"· 

ka hlr "'"·' olın:u(.ı~ını kahul t'tll.\ ıl• 
run1. 

....d,.I tin KA,\"119k'ın lK-<-ıtf"lc~ iıı 

ua.,·wıı :-.,,.fiyı• taraf,ndnn (\kunnıı 

de*l~lk nıiiıl~ll pA.r('alarJ11. d.ı .. u .... 
lrıınıi'1 hulıınaıı ( .\labaıula) )8 111• 

hlr rf'' ii 'P nr dt' hir OJM."ff't f11~ t'

ııu·~lı. nu llll('!)k, rf'' n nuınaraları 
karı':'-tırılını°:' hlr oJl<'r('t olahillr. 
t- .. a-.)ı hlr hlJ.;;ı~r \t.' ll"nklctr ,\·('r\nı 

ııüi .. all olııuulı.fı:ul:ın ( .\lı.lı:l'Qfta l· 

11111 l~nral..l•_·ri ... tık l:ır:-\llllrııu 1"'-'"·' 
ı·a •·lır~lııı: 

ıüı. den Fr.m.qız fi.iın1'!ni rne\'cudu-
nun yarısı o:an :?i50 k,-,ı kaybett! 
:JO b:·, i<. ·ilik Tı.irk 6ü\·.ırisi dt.: :iç 

bine ndi. 1\ıb!i bu felı:.·k·et iç ndc 

m:,tt. 

Çayır sahiplerine balya 
teli v !riliyor 

işte A. fjeklp dr IDLunt"IUZ '' )-f'r- tılar, ke•di kt-n411f'rinl ttkıq) etti· 

M llıi ve ın~ani yanı ıeı-çck "'il tarizlerle göınUldUtU «pi rinç nıt· ler. J 

b I' edebiyllt ır. sırrı 1• \'&r- .. t"lt'..,I» ııd('n kendini kurtK.rnıag-a. (a- \ . ~ekip b11rttıda dıt nıutAd dal;rn 

f\.tı .. tiınıh•r '" clekorlHır ~Ü7.l!'ri 

~Pıılendlr("C·rk liada r i~ ldlr. (. \ l:ı

b.lııda ı hlrı· C.-yıtıı ~:ırl.\enln ;ıalı

"''ula - lılr dl" daıı .. etl('r'ıt' • _,erli hir 
•JO<tt>phlnt• R.ıkl"r. ı .. ınlnj nf' yar.ık f .. i 
hllınrdlıtlnı (K('ltbek) in ~lı'ııl'lııtla 

ı ... t• kı"n hlr z.anıand:t nıül;.ı·nınıPI 

olahilet·("k ".'Ok klillblllJ ("tll bir 'Ubrrl 
kazandırıııııtır. (. \lobaııd.a) nın lu· 

1.u hlberl olan 'luanııne-r için fa.zlıt 
..ö:1.f' ha<'et ~ok. Kadrnlı erkekli tHf'· 

ki arkada~la.rı da ıınıunıi gh . .ıı,ı a~· 
"!a.trn:ıdan pı:>k aıa l~lıı h:indcn t;•k· 

tılar. fle\Udc Re--,lt .Karde-:lerlu 
('\I RndaHna µortaka.i), (.\hlbandn). 

(lllılt'rl horoıı ı•al.. lar, h.ı.'d.i kal
kun u-,ııklar) varçalarl~ h· h<·le 'hı 

Kınıııer \ (' Krlrbl'k"ln çok gtiıt.>1 "'°' .. 
lrdiklt"rl l J{aru·ı~1111 ko<'M"ı_tnu) 

Luı~o ... u 117.1111 ı ... 1.ııHtn dlllrrdl• dol~ · 

-;wtf·~tk l.adar ba)arıl·dır. '.'"i.adettln 
1\ 11..~ n•k'ın ( llo) deu uz, Karadcnuı) 

horfln ha\a .. ı~ıe ~.1fi,\r tara.tından 

okunan -:arkıları ıla c_·uk l:"Ü7rldlr. 
llı1rı.nı \t' ı.l\\ht'k OJnH.~u11har111 ~o ... 
tercllXlerl bao:arı~ ı ka~·df'tmPd"n 

ıeı:nıcı.. t uldı•u ~ otLıh. olur. 

h:Ölt K.\DI 

Kumorcılorın pırı 

meğer leylekmlş 
JE=' ~ki 'e tcf'rlibeli hlr .\nadolo

~ lu thf·carhı hugüııku ti('arrt 

l'!lfrinden hah-.(_·dl~ urıluk. "'••.\ ın do.,
twn dedi ki: 

- Bu zaınauda tleart>t kuıııardır. 

hıııııar•·ı1:tırın Jlirlııin vruf' lnf" u.\ n1.1-

d.u1 tlc11ret )&pı&ıı "'lanı .\an.ır. 

- :'t°t', kunı.ırcıht.ruı ınri nıl \ar'! 
- t:lbtttf" \ili" IJ4·n d~ ilk du.,du-

tuın ıanıan t:\ li~ a ('Plt"hl (lhl ...t),\ • 

lrntlinı •h.un11.ır ,e.rtanı hlr Y'.'dlr. 
ha~ı kt kunıarC'ıların hlr J>irl bulu
na: .. lukat :1ıınu 8Ö:tll.\l'n adanı izah 
f'tt~: h.t.ııııa.rı·ıhırın pıri h·,\ ıeı..tır. 
Hu uıi'ıbarek ha)\lıln hep lıa\Hlarıla. 

eınin )t'rlerde u r .A.1k·ak hlr ııdıil 

bulnıa.k fıfl' h bulduğu z.anıau ~·tre 

lnf'r, 31,yec~ğt .'ıtkw.la\rn<'a ılerhal h.ı1. .. 1 

\nlanır. • \4 ıh11 lılr pa~.a d;ıha bulur 

11111,unı't.ıt diJe \ı.ıkit PJbetnıeL. t-:· 
tc kumnr1..·ılar '\'C ti<«tret f'rb.ıbı pir· 
lerlnln hu örn<"ğinf' U.)&a.Lıı.r belki d('. 
lice kıltlar t>fnıe1'.h•r. fuknt nıutla.k.;t 

n11~ru bir ı..ar elde f'd~rler, hl<; ol· 
ınaı~•' ı·ıl~ınf'& r.ararlardan kurtn.Iur. 
fa•. l '!0 l~uru a hndı'k alıhn. '\'hı otu
ı ı. )·Uı kırk:\ 1,-:ıktı. DU-,unn..-....ıt>n 

, ı·r, hı1.1ka l~t· h.ıli. l ı.ıt ~ıırafııu bn-; .. 
J,;,loıı ı..aı..!111 .. ın. ı 'lutlaka "!00 kuru,a 
c;ıkıtr» ıll.\t~ kt•nılinl Hldatıp ı.arara 

u"nııııa. StL'iBHl ) f'tnııııe ~·ıkh, lf·.\ l k 
J:lhl h:..rt·kt·t ~tnıı:")IJ> faı:la3a 1,·ıkar 

di\l'I bekllyenh•rln heı• f'Rnt yandr, 

Ser(t' hah:ı, ı,.tt·r!iten hu dffllklrrt
nıf kenıll ~iıtunun11 \'1.Z. llrnı piriıııl7 

ı , lt>ge "tS.\ K• gb""t~rınl oluruı, hrm 
ılı• h~·tkl haıılarının kulağını hbke· 

rl l. 
l 1 t' he il dtı ) i4L~ 1111. 

tık. ~:ayılnı;.. \·e gönif leri sarnıa lı";otıkça ıht.hn r~t7lll batı,\ or 't' dı<:•· l lı,tınfllan kurtula.n11~ or. GAıf'tf'lf"r1n 1---------,-,--
1
--,.-=---._ 

periş~n olarak geri döndüler. Yurdun her k -nı. ıda bu ~e e pek 
Bu rfa Yt"l'1liyortn04 gjbi ınütte .. bol ve bereketli ola. ,.;ıy.r ot.arının 

fik orduları karargM.ht'!:da. b. r yan_ balyf" yap1lnuı.ı:sı ıc;ln ıaı ın olan b~ğ· 
ııttn çıktı. !\filJtimnı t ~polan tu· llma teli, de\'let zira.tt lıŞJtlnH!Sf ht· 
turtu. 8 milyon fliek".~ 500 b't-- tep <:ıab1na çalı11tırılmtkta olaf! ş~hrlmiz. 

sırrını )-'ak•lamak 'C'in halk ede-J rıdan ıortu bir ~.ardınt.ı hi1:unı go"ı- 1 yalaJW't ÇJkhğını. kendi kendJlerlıtl ( 14. • • ı l 
blyatI eserlerine kad::lr tnmtk. tf'r('n aeına<'ak blr hale glrl.)or. tek7fp ettlğinl o;;ü:, Jcrken hundan 1 ·?" tfAZLUAN l!t1'? 
bunları ate~ll bir ,:;rmpo:ıti l!c kn- Rakın•7., .)tldrrınıı 'lorla u .. 1lı11t' ~·e- \·ahuı'ı lo;ll.,n~ ehnr .. I 1~~-ııutlı. Çün· ı ÇAR~~'\.:lJIJ,\ 

c<ıklanı k ..--.erektir. Bek ta h'.- kt>n bn bo1:uk µaratoıırr dii" fl(' ne- leh \ 'atan nt> ~·A.latM•ı (ıkıuı~. ft(' d,• ~\ \ tt - Viin l i :l - llt7tr !10 
k<iyeleri. ~a"'reıt'n lloca fık aı _ jı•r ,·aı.nıış. oı,·or ki: .kendi kendini te~lı> t-tn1ı-,t1r. ltl'!\fl 13:>8 - 11:\ZİRA'.'I 11 
rı, mn~l'ar, t'JlUat fspirı·cri, bli- (< Pirin<'fn ... erbe ... t ~r~~t '"ıııtıla.ca- t( fıo.tihba.rat za31fhğ"ı•. 'fU ı>lrloc: ha- Uicri 1361 - Cemaı:yelablr lft 

hurtucu nfl o'tk:ıtr ara-sında kül deki Uç fabrika tAr_.tından yapıhnak- tun bu hl'k e~er'cr !ı ~trrı hl· tı hir nıülldet t\\t>I bbtün ga1.eteltr 'aıtlslnln k,~int' dtt,Up de çıkanıaz. \ "A.KJ'I ' ZF:,. \l.l E.l.\. t 

o:du, ::: 1 ı.tt. tadır. Jhllya.c tHnıaınile karı:ıltya- kln ha~-at t:ı;örii i.iniı, ihU~-..çtarı. LLrafından ı ... tthbar ''° nt~redlldl.• p r pır edfl'r '-":'lilıma~ ı.aı e ıhl~oleri GÜNE.ı;;; 5.:?9 8.43 

k • konı!kl r_in. kolektif Pf'ki, behe~ ntübarek 1.at? Bu Jut· He liM'ı•a<'ak bir .turuma ~ktuj'utıu öGLR ı:·Lıti 4.3l B~ıgün t'f'Pht·\ ede uıilvonlarc~ c:atı ku\''\.·t-tle ~h~nin l'di..:ınekte olan 
D ker çarpt.şhiı halde. bö,:le kole- bU tellerin kllo~u 12;; kuruştan \·e~ 

tnr,amı "•· 4, '"· 2 dl") (l/C/• rilecektir 

nı, ıe a _ 
tepklerinl y•kalıyabllmelcrnde. '"'"''"bir muddet ""' ı.uıun ı•••- A. Ş•klp arhk hl<r a•l•m>, oı,. IKIC\DI 10 17 8 :ı~ 
d'.r. Bu.glin milyonlarca TC k telt"r tarafından ı,ti.hbftr 'e ııe,rt· .(er~ktir. Tatlıo;,('rt AKŞ~'\".\t 20.45 12.00 

Kadın, "Clea l abancı in.. .. anlara kc..rşı 
r:ok ha ,n ve n1erhametslı davranabillr· 
~ 1 · Fa!-c:ı.t bu g!bilerln kendis; nettim· t \'t• 

ıt at g,J~tcrdtk1erlnl gürUrse bu hali de
g şlr, müşf .k b r do•t olurdu. 

Romilll'lcrfn ~alın aldık:arı bir !'!iito
\ .1 tam r ctt klerl gördüğti z•mf!n henı 
kenrlıslne dan11t1kl.u·., hem de mem'ekC"· 
tc yenı hır mamure kiılzandırdıktarı ıçi ı 
memnur o'.muştu. 

Ke· i lcflre flk~. oe tlln:tdtkları ara ... 
cıınd yer vcrml~ !Qı:ı.ra da do tıuğa ka .. 
bı·• etmlftl. 

lhti) ar \"e asil kadının ıösterd t ly 
mu c1e Rom ali ·.1ln herkes tara .. 
f· da"' da y kabul edılmt.-s c.e ı.;ebeo 
c ro"'tu. f.n az gör!l§en insan!,.. bl · 
onlara gidip ~c1mlş, ~n kıpalı duraı 
kapılar açılmı~tı. Kısa bir ıanıan tç r:d<' 

ı it tn Per ~nr<l hR K.ı bu kust·.r!uz c• ... 
kucoı:ına kabul etmişti. 

Aıı:il marl: .. 1n, iki ~enedenberl Colette c 
karşı da husooi bir muhabbet g(jster _ 
\'urliı. flı.. •. un da küç,\cük V<.· <e~{·mmt. 

'etsiz bir ebeb! ''•rdı. 
g; g•ln saat ctnrde doo;ru Rc.nı a ı,. .. 

ini zı,_.arete gcın~ t Z~varet n.ma.ks. 
b r bahÇl\' n hakk~a m& ümat almak 
tı. Tam çay zaınsnı kli. va:eııt ne bu ha· 

bers ı: eeien müh:.m. mht:firl görilnre. 
E\de .. ır. r ·i:reeek bı e~· de yok. 

Siz." ne ikram cdccf'j M· 

O·yc uzülm~uı. Cuckü Guıc~aıckır.,, 

c..atosu un yemE-klerl \~e ~ayları çok mf'~

nurdu E::ı er bütL\ ey~ et halkl y'yip 
ıçml'y son c!t'ı el"'(>dc ehem"Tl yet 'erir 
' misafir tırlAm3kt.ı edı.cn ku~uru 
}"ı1ç b: r zam aff(>tn1('zd ~. 

Co'elte. m flr ı:cl r gc:nıez ortad<ı, 
ka3 boın1us, l.oÇ' çe1 rek sat t ı:onra elinclr
ker di yaptı;1 ep 1 do'usu p:ısta ile içe.. 
gtrT şt İşte o g ıdenber' ne :ıaıne1~ 
blrhıı CL:t•th,'dr.n l<ı t·t~c iht yer ırıa. 

elam hcınt.•ı ı_t; ıe söylerdi 

Col ite nı cınınrl b·r ktıdır, hcır • 
Kll 1 dt" ('\' kn"~ J:iır. Uen bunun g~b .. 

vrrıcdlm .C t guı ben on!art ıııl
ı.afil" g tmi ·ı m. ~onrrı .. 

D ,.c- bıısı rak va a,yı herkes. c la.. 
tırdı. 

E! lRJ k nd crınt bü~ ıık ayan? rrı 

ah ! bir iıı.celiktır. Kcnd ·ahıslar111a 

1 derece ehemraiyet ,. r~ r'ro" kt ken 
iJerı e yapı.ar en ..ı'<· b hi1met tnU
hinı bır ts m ş g.°'.)i ~Ozlcr nd-e tıüy ır 

\.,. !ıu-iıiı i k vnıet pryda cW 

-5-
lc:ıd ·n d la Guicharder e de 

) LoZ ~c·ıc yd.~asa bu kayı unutcuııı) o. 
(';ıktı. Bu yüzden rlc Colettr '.\TAdanı•n 

c\·~ısirl k zandı \'e dairn~ r-\· 11 k zı 

ıın1 gib n'u: n1c' c gördü. 

IJ kc\.}( n:z 1!128 yıid1da (.:•~reyaııa baş
lamı.ştır O sırada :\tadam altını~ yaşında 
J{.t.~l!ifcrlı, dah zl~·ade erkeğe benıc~·cn 

Uir ki.idındı. Kı~ıa s yah kadlft.-.. yaıın :- a 
kıır~aıni ya ınor lpC'kli elbsl' giyC'I'. ,ı.;ac;. 
'arını yUk.ı:ek vr acayip blıklelerdrn 

hRl'C'"l 1-).r topuz h· lir{I<· bası.,.. ıop:w ·-

dı. 

E:lndl' alt . sap11 bir baston tu· 
tar· llattiı, bu ba~tonu oturd1,;ğu ıtt. 

111an bt1e ıd<'n bıraiuna:ıdı. Ylik"eK 
ı ~.k~lı eski gotik t rz::nda ko :ukhırı 
J.t.~k !C\.C'r'dl. Bur.la·dar- bi.:;.sine oturdu
~u ıaman bastonu. ve'.p:ızc~I vt:.!' "ÖzlüiU 
kucağ·rıda d ırur. hareket l:'tt k(·c \'O 
koı•ucııukC'a oı ·;ı~ıra yrrlPrc 

d• 

Mad.:ıın de la Gu charderle çok güzel 
i~onuşurdu. On ~kizinci a:-;ır kadı. ları ı 

t>ck lxı~en!r ve kendisini onlarn ben?('• 
l rdi. O 1 tıek ıi ci '! srr kadını gtbj ko
nu~ur, {l:·ha doı;ru!!lu konuştuğunu zan
ntd. rdl. 
Tavırlarında he111 ~crtlik, hem ttıtlıl!k 

,.c _yiiik vardı. Biraz ~tmarıklıkla karı

.')an bu latL{ cıherk. çok O:s:·t ve sade 
blr kad~ı o'.erı va·ent'ne·ın ~ok "ıo~una 

ıı>deıdı 

!il 

Saat dörlt<'n b;~·ayarak arab' l;,ır 
Gu~c.·harderie p.tC",ıınun Öniinci(' d 7 1ın • 
&ı:;e b:ı . d•:ar. 

Herke& .erkend~n geliyordu. c,..~\ın'~ü 
~e-: ç:cr lerts. ra.ş!ı!.zr da br!ç oynanıa'< 
1:--ti~:orlal'dı En f!\T"\'el Sa\•in'ac·:ar ,,,,_ 
riiıxl:"j1pr. Ü'<; oğu-ıar' da bforŞberd: 

Bu aile \'lhııı ya1. ffi<'\·stınf 'çin Pcr 
~or<.l'a gelirdi. oğ'.anhır k•\:tn p. rl•!C' 
hukuk trJ1s!l ed·rorlardı. Baba.cırı d:.ı 
nıü™"ndi~t ve bircok :)ı:rketıt>ri idarr 
n•ecliAlerirde aza id. 
~ vJn!ac. t·m mana!'ile bir P0r '!ord· 

1u k::.·ı~b!':-1.n'ş o:Oıı;;u ç~n hay-.lt~ •:e htı
lıırıduğıJ mali n1uhit '<:inde i~· !:>!r ınc\· 
ki yapma~a mu\•affak o:nıu~tu. 

Kö;vlil zekfutnıı d yan!rak ~ö ... tcrd!g" 
tcdbırlJl k \'C hti»at h:rç-ok Y<""lrrdc-

"':ı'" .\1'SI ~2 . .tfl :!.0-l 
İl\TS."-K :l.09 6.!!J 

Kab'Jk 
i\ n de ha\·aıı111 "ttrlıı oln1a!Un· 

dıııı ı .. tltade edere-k gliıfl'I hlr 

kahdk kıı;trtnıa .. ı 

1 \f'rdiıu. 
"'('h7l'('irlcrı 3 kilıı knhak alrlırn. f>11-

11e-l<•f' hıf·a~ın arka.,ilt k!\huld:ırı 'l~ır· 
d;ıu. Onıl.uı .,onra 'rl~.-·lıın u1:uıı · 

Jutun:t lnı·t', ltı4'C tı;llt:nı. Uir t•·ıı· 

"tinin h°'tdn~ dltdlnı. Jlt"r klLtın~ hlrat 
tu, llit\t' t•drr('k havaıt:ır 1ılr ,\·~·r,. 

1 

hıraktıııı. Hlr ara .R.7. _ı:-iin~ f:ıknıı".'tı. 
Glinıu~tr k:thak1ar ı~_·ıı·,.. "113 unt1 .. ,,1ı. 

1 , -,.rılllt>r. Bu "'u.'ıı doktlını '" k:.ıh;ıl:
ları ı,,·h·P liıı!"uladıın. l'n ~erlııl' hlr;ı/ 

1 
ı>irhu,• unundan iki ~ uıııurtn llt• .'·ıı1>-

tı ~ı n1 bulanıll.-tt hat•r.tral.. \..Jb;ı~loırı 

O<'kktak l kıt.gın .\"uı:ııı l('lnt> .ıtfnıı. 

TA\tt.nııı •thlt;ı kadar kah;tklurı ı:-1•· 

Lt'I 1~11.:ırttıl..hut -.oııra lnıllrdlnı. 1 :ı • 
bli t.ıunl.ırla l.H.•ratwr lı :ıf'lf .. Jrııı ... ı'• 

h oJ(u rdu da lhnıal etııırdiııı, (. ''' ı 

hafif ,-(' .s:-i.iztl hlr ~ t·111e!i •ıl.ılıı. '"'1ı1 

11ıt tla !la\~ eclllcıı hir \ı~ı .. • t.ı.111 1 11\-· 

1 tO"'ll .) f'llH'ı.;i l •llJl.IOl!ıt·lı, 

I:\ JB.Ol .'I 
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fl [{~ t•J :1i1 (tflJEm J! j;D Ankarada ·oevl.J kanservatuan- ~şi ic~A~ 
Askeri aurum Parti GGne Sekreteri,. 

c::::::~~:AN 'tetkik seyaharn~ cıktı 
yangın ı ~ın lstanbul temsiheri 1 !ng~~:;e~:ş~~a-

Ş 
lmdl :\lı.,ır hududu üzerinde 

ne ola<'ağl merakla bdl~nl

~ or. l\lfb\Cr ordusu ileri kıtalarile 

Sollunı - Capuuo • '"Jdlömer hattı
qa 16 • 20 kilometre me are,e gcl
mtş bulunu)or. Bu hat Jnıdut fu.e· 
rinde Jnglliderln tutunmak l!ıtedtk
lert nıUdaraa et>ph~lni bellrtl,>or. 
olluın 'e Capuı;zo"dan ~arka giden 

yollar HalfaJa geçidinde blriql)or 
, c buradan 1\larsamatnıh nımtah
kem bölgeılne uı.anıJ or. Daha ce· 
nupta ldlöıııer'den uz.anan ~olu t.a
klbcn Halfa)& &'C!ılldlnl çöf4len do
ıa,ınak ıııUmkUıı. Fakat bu me\._ 
imde ~ok güç bir hareket. 
Eter General J<ommel, 1'obruk'u 

biran e\'\el dU~Umıek ka)(116ile bir 
k~ım kU\~ettnl kaleye prl Çe\ir· 
nıe eydJ belki ~ındlJ e kadar Halfa
.) a geçidine 'annııt olacak, CapuR.O, 
ı-sonurn ''C ldlönıer'i ele ~eçirecdc\I, 

lng1llzlcrfn, MJh,·er ordmnnnn *-· 
kip harrkctlııde beliren bu dorakla· 
mıı. fııstlnsımlnn ı .. tıfade ederek hu
dut Uı.erlnde bir mlidafa& tertlbttt1 
dmağa ,nklt buldukları anlqıh~r. 
!,aten bu fırsatı da ihmal ile k~u-
aJardı. hu ,,;efcr \HIJetlcı1 datıa 

kütli olıırdu. 
Denilebilir ki tngiUz. ord~11 rkıa

te ııQıayC"t , C"rnıı, '~ hııdut ü-uırln

tlı- müdafaa k:ln durmm:tur. ?ııilte

klın, :\Uln er ordusu Heri ko:llannın 

'! • 8 gilndenberl Si>Uwn. Capuu.o 'e 
, ldiömer iizerine firatle Uemme
ıneıc.r1, l\lltner takip harekethıln de 
nllıaJet buldu unu \C yeııi bir ta
arruz. lçln haurlık rorUldllfthıtl l'ÖS• 
tcnnektedlr. 

Auba Oencr&I R-OnımeJ Ön<Je han
gi btlnad noktw;ına 'likleıteCC"k? 

Hunun J~lb; mf'.rkezlnde Capnr.o 
olması nıohb~mehlir. Bura_ ı ~
~r. atılldc ~oıınm'un dl~tiriilrnelll 

le kolnl olur. 
Fakat GC"ııeral Komuıe1'1n U-

\ l'.) ıfe kadar taarnt7a ~\-am ede
l'l'ğlnı tlıh:Uomek zamanı henUr.. gel
ıııeıııl>:tlr. Rıı, l\llh\er omu u Mar
•amatruh'a kndar QÖIU lMJllblldtkt~n 

•Onra bahl nıe\ zuu olahlHr. 

Doğu cephesinde: 
\m;tvııot"(la. muharebe JklıtM 

ıwıfhaya glrını,,tır. ~~tahkent me'
klln 'körfez !jlmallnf'I dli"len k,_ı 
kı\ınllr.ıı Alın nlann etine ~etmiştir. 

lmıı.n kıtal n körfedn tlntal kı· 

yılanna 1nnılt'ferdlr. . bndl lldnc:t 
snflıa ba,ınnu'l'tır. Rtl da şimalde 
'!Crbc'ııt kalan kU\\'etlerl centtba 
kaydırarak taarnn.u takvi30e efntek 
\ 'C Ş<'h ri n cı-nup ı:e' re.'JlnM411 ltGf9 
tııUdııfna hatlarını yarmaktır. 

1Ju ltlhnrlıı., cenup çe,'l'Cde şinıdl· 
~ r kndar az ara7:l kaybetmek are· 
tile nıuıınnldanc nıuku·e""'t eden 
Uuslar. hundan onra daha lun"\'etll 
\lnııuı taurnıı.larına mamr. kaJa

cuklarrhr. r tf'llk k(irfez.ln hnalin-
de yerleşen Ahnan topçusu şehrin 
<'enup <:C\ resindeki Ruı1 fojtlhklmla· 
rını '" lhtl.)at kıtalanm arkada" 
do\ehlll'!<'ektlr. Almanlar l't'Ce ka
raıılığıııdaıı istifade ederek ktiç.tlk 
deni'L '\"l\Sıtalartıe l<örfed ceftut.. 
g~rı"3 e t'lr t0!1ehbUs edeblJlrler. 

işte hıı gibi :;ebef,ler dolııyı"Ue 
Ru mUdartıcrtn ~;\1,;U şimdi bir kat 
llııha ıığırlao:ını!t bulunuyor. Mnha
rı•l>e 'uz.ı~ eti şlındl daha f'°l< Al
nııınlıırın lehindedir. Mununla bera
ber nu~tıır, blıtUn lstlhklmları kay
betsl'lcr de, f:'clırln okaktannda blle 
tlo\ Uşnıe) 1 goz.e almııtardır. Ru lar 
!)ekilmek lcaıı eden Yt>rde nıunta
t.um gcrlli)orlar, 'e Almanlara çok 
<"l>lr 'crıııl3 (lrlar. Meııe!A tekmU şı. 

mal <'epbcslnl dU üren Almanlar 0 
cephede kn~de drğer mfl<tanta Ru 
kıtolun esir edcıııemlşlerdlr. Bunla. 
rın körfezden cenuba QekJJdtkJert 
llO)~ılı)Or. 

tıuliısa, Sh astopol cemııı eephe
ı;lmlı•n leni 'e. hllJ lik bir taarruu 
nıııruzdur. Ru lar bunu kıramadar
sa, ~lnı toııol mlldafaası stratrjik 
ı;uJıada 80na ermiş olacaktır. 

Yurdun her köşesinde 
tetkiklerde bulunacak 

Ankara, 23 {Tı-lefo, la) Partı bakımından y p.:mnkta olnn tıiltUn 
Geneıııckreter! Memduh ş0.., ket E~en- ııı,eı 1 tetkık edecektir. Genelsckretc
d9l memleket içindi:' gcnış bir tetkik ıin bu mühim seyahati takrıben 10 
seya.hıitl yapmayı kararlaştırmış ve gUn kadar s1.lrcketlr Memduh Şevket 
bu kararın ilk mcıhalesl olarak Ade- Esendal Adnııadnn Ankar ya döne· 
naya. mUteveocihcn hıu·cket etmıştır. cek ve bır müddet şehrimizde kaldık· 
Qenelsekreter Adanada ve bundan tan sonra lzmlr ve hava.Usinde, bun
ııonra gideceği yerlerde gerek nıa- dan sonı .ı da şark villiyetleı inde tet
halll, gerek ldeı1 ve geı ekse Parti , klklcrdn bulunacaktır. 

Bir keresfe fabr ika
sında çı kan yangtn 

etrafı scrdı 

Rej:sör Kari Eberf, bu sabah 
Ankaradan şehrimize Q:'!;iyor 

Ankara, 23 (Tcfcfonlıı.) Bu 
akşam saat 19.30 da Bend dere· Ankara De\let l{onsenatuvarı ti· 

siııdek: b.r kereste fabrikasında yatro müdUrU Carı Eoeı t şehı .mızde 
yarısın çıkmışt.r. KuV\·et11 bir verilmcsı karn.rlnştıı ilan Antıgone 
rllzgar .) angının kısa b r müddet temsilinin hazırlıklarım yapmak ıçın 
içinde ) ayılma<;ına s11bcp olınuş. Ankuadan bu c:3b h elıı m,z,... "de· 
tur. Saat 23,30 a kadar yangın cektlr. Carı Ebc!t sahne hıızır1'J(a· 
el'rn söndUrülemcmlştl Bu saate 
kndar tesb.t cd dlğlıe göre fııb-' rına hemen başlıyacak ve en rız bir 
riksdan ):>aşka bu mahalde 5 • 6 zamanda tnmamlıyacaktır. Bu p.ye•· 
ev de ynnmıstır. İtfn'yc yangını te rol alacak gen~ler a~u.ito ıpt"d • 
ba.:tırmak için gayret sarfctmck- 1 sında ş~hrlml:ıde buluııacaklardıı. 
tedlr. 

Havalarda 
Eminönü Hnlkevl bu h~-u.sta lc;ıp 

eden bütUn hazırlıkluını oııa crd.r· 
mı.ştlr. 

TMA1no M. n. ~~ı • 
.,-~ u~eııln hiı: do,tu olmaımı,. 

l'.·- i.ütiiıı ülenı lıtgl!Ulere atııı 
tu tmakla ıneı, ı,"llldUr. Bundan e" cı 
ekiz oy daJıınan 'C Al111an ll•"ri 

harı-kf'tlni g"nl bıraktırıp Mı ır·ı 
kurtnrıın \e Roııınıel'lıı plan) trını 
nllıi,.t f'den Tobruk"un hu ııcru , lr

nıl dort ı.ıı ite d ı'l'ıııe .. inı kimse :.z. 
ıııedcuıh or. 

hı1:illı.leriıı kem.!.,D:: rl ıle kıı< 111 1.ı 
rııı eıı tı.ı~ııııfaılır. A \ aııı J.anı rH ' 
nıe-:- ıııı,.ı.unı~ ur! c\·u~lnı;tQnd "" 
nu~ııı11,H lııı ak!!ııı, ı;-ebiıı, bbe ıJ 1> 

)·l lıot;ıınu ııun .. P.brıılerinl •u Juı 
"'"· dl,!·ır. 

f . t•rı:il. gt .. •eıı defalil ı.e~ al ı • lııtI,· 

\ıııni;.:ıı:ın kaıhıııi fet~ıetml lı. l u 
kiti hu se,gl: lngapur, Burırw \ J. 

nıRn hnrrı gcııılkrlnln ka rı ılm.ı 1 
cltı l 1ı:11!i!>clt"rlıı köttı te-.irlf'• inr. tlJ 
~ ıınoıııaılı. n,,~ il t:k,,prco; ;n.:.ete;.I 

1 n g i ı iz Set ar eti Matbuat 
Müsteşan, bir ziyafet verdi 

..._.........._....,._..~ ilk teıns.l CV\"elcc de bi dıı dığınıız 

1 glb. temmuzun 5 lr.dC' e;;kl Fra z 
tıyatrosuı t'la nrilecekur. 

, ıılıı lılr ıııuhurrlri, bir .\ıııerlıuı nı<. ... 

Ziyafette devletler sefaretleri erkanı 
ile matbuat müntesipleri bulundu 
Ankara. 23 (Telefonla) _ Bu buat Umum Mildilrtl Sel m Snrp

a~am saat 20 de İngiliz sefareti er. Ulus Başmuharriri Falih Rıfkı 
matbuat müstc arı Mister Qston Atay ve matbuat erklinı h&.zıı· bu· 
demokrat devletler s fa retler• er-• lunmu lardır Ziynfctl mütcnkıp 
ktınnc &ehrlmiz matbuat münte- 1 Ankarapalns salonlarındı:ın birinde 
si.p'ert şCrefınc Ankarapıılas'ln bir ı davetlilere lufıf b r komedi film 
zıynfct vermi{jt.ır. Ziyafette Mat- gösterilmiştir. 

Iran, tekzip 
ediyor 

Çör çil, 
dönünce 

Em den 
bombalandı 

labıtt •lllcl Ye J••IP• 
fıkarao ı lto•ltalar ataı•ı 

s:v:ı haı'k arasmda z:ıyi 

lldncı temsil aynı gUntln kşa•m 
ı UçüncüsU de snlı gUnU verilecektir 

Sır b istanda ......... _......__... ,....----
Mi ha ilov iç 

Rcjeöı tln rl Uıert 

M::h~ ü u:ar nıa
den ccak'ur;nda 
ç. I ş~!r ~re ~k · ar 

at. binalarda hasar var orduları 
Berlin, 23 ( A.A.) lng111z bomba k 1 • '1. ·' 

uçakları, dlln gece Almrınyanın şl- • Dö. t ve i.irriz :e\r.1.:-
rnaı batısı üzerinde uçmuşlardır. Jn. it / / 1 filaJı; edici ve yangın çıkancı bomba- Q yan QTl le.rde bL:IU m'JK Üzere 
larla. yapılan hücum. D .• •. B. nln H'Jv?ayo gıcecekler 1 
öğreııdigine göıc, 'bilhassa. Emden szk ışiırzgor 

hri t 1 Anl•ara 23 tTe.cfonl:ı) Yarın, 
1 fc ne eve h cdılmişUr. Sh;ı ;halk 
ı arasında za~1at vardır. Evler ve umu- MUnal<alAt. lktı at Adliye ve Milli 
'mi binalar da hasara uğramıştır. Bu Mtldn.faa Yektllerlm.r. Zor.guld •k lıo· ı 
saate kadar gelen haberıeı·c nazaran 15 bin Sırp~ı Ljub'i- mür hnvzasına haıeltet edccck:erd r. 
hücum eden bOmbardıman uçakların- KomUıUn ısuhsııll ve nakll ile ma-

Ruslar ve İngilizler 
İranda taksim 

yopmıyorl Jrmış 

dan Uçü düşürülmllştür. j:Jnayt muhasara ediyc r de:ı ocakla.rmda mnhkCımların ı:alış-
p I " f d L b tırılnrak ısuıısalinl arttırmak ışı bu Or Omen 0 0 1 j yO ,----------- Londra. 23 IA.A.) - General Mt· 

Attı ' · · h t dlıı t Veklllnılz. tarafındın: tetkik ed · I ee nın ıza . a 1 hallov!ç'in gizil kaıargfı.hından l..<>n- ı 
nı:ığlCıbiyeti hakkında (Ba" 1 llNııılde) •§• dra'd&kl ~fugo:ııa,· mahfillerine ge!e"1 le<'ektiı 

1 İzahat Verecek raporu hatırlatarc'k demiştir ki: 1 haberlere göre. Sırplı \•atanperverler 

ııtu)''"'" rııarl ıılhtıa .. ında ne~reı 

t 'ğl bir tııuk.ııledr .\ıııt> rlkulı:arııı 

ını;-1lil'lerc kur~ı lıe-.ledll..lcrl !>il~uı. 

hl,Jerıll.'n ııcı m·ı ?ikayrl edlJ or '• 
hu hl,lerlıı J~incl kolun bir ~"f'r 

1ıakkın•la \ıııerik.ıhlJ rı• 

ı:o1lııılı n•;ıııı~ a (.'.tıh'\'Q ordu. 
lııglll~ muharriri. iki \ııglo Snl. 

""" ıııeınl,..kc·ti arasıııılıı tııtlı 'r 
lıı·nJ.li ııı .. ıerln IRılr.,.J l<'ln bir lrı 

gllll. :t.ıt f+'rlııdeıı iyi lla ~ olnıadığuıı 

o~ ili~ ordu. '\ lrııan~ aya karşı J 3 p
lan hll\a lıoınhar(lııııaıılan bo,\ le I' ı 

lıir lla~ teıılrlnl ~aptı, f.lkat r.ııı~.ı 
bo1gunu hunun te,,lrlııl unuttıır.ıl'a1' 
kadar ııı · ıılır. 

llıırp. dliıııa lıurulf! '°e mııkal t 

hanı lelerle ~tiril.) or. Bu ıle.fal,t 11111 

c.adel,.nln "tıru~ları o .kadar lıli~ ı 1 
•:•ı>tndır ki bunlarılan birine j;'lrı~ 

mi.'~ ı l'Mt alrııali l~•ln mutlaka t11ı, 
mandan bir tokmak ~ I~ ip guı ııç 

111.ık lazım !;"eliyor. 
lngiltt'rC 'I" Anıerikıul:ı, J.lb~ a 

IJo~ıınunuıı te irini ı;lılermrk l\•l ıı 

il;lnd f'rphe fikrine dPrlıal '>Arıl-

nıak liız.un ı:de.ct·ği tekrar t.dlli1 ı 

tlurıılııJ or. Uakalını, hu lklıwl <'!'fl 

he nt'r,.ıl!' "" ne ı.amırn kıırııU\eııı 

'e har hin akı,ıno m• {:'ibl J r.ııl hi · 
ı~tıı.aırıet \erehilt>cl'.k: 

Londra, 23 (A-A.) - B B. c.: Vışl, 23 (A.A.) B. B. C: 
İran Mal ye Nazırı Mahmut, İngi- Bazı Londıa gazeteleri, Churehll· 
Uz \"C Ruslnrın kanı talan etlik·, lirı hemen Londraya dönüp, parla· 
!erine dair do.aşan şayinları res- mentoda Libya mağlf.ıblyetl hakkın-

M . 1 1 d • ordu u M~olinlnlıı Karadağtlakl son •
1 

d ki d 
«- ayısın son gun ~·ne og- ıkı müstahkem noktasını tchdıt et- Ho. ar. o açı arın o 

ru dil'şmanın b r taı.rruz yapması mektedır. F r on so nı n An k . r a 
bekleniyordu ve buna gore haz.ır-1 Ttalynn ku\"Vetlerl sıkışık vazıyet· b j r c.' en ; Z Ç J r pt Ş m O Si 
lıkla~ yapılmıştır. G&zala'dnn. Bir- te bulunmakta ve yavaş yavaş Çetine 1 E. ç si Vi ş . den 
hake>me kadnr uznnn mevzıalere ve Ntk~ic dolaylarını çe\Tellyen dağ- O U JOr 
yerleşmiş olan 8 inci ordu düşman lara doğru silrülmektedir. v şı 23 (AA.)_ B. B c B r horeke.t ~iti 
t.aaruzur.u b klcnıiı;t r. 8 inci ordu Sırplılar, Çetlne yolu Uzcrınde )o1- Derli h.bcr·. H ı. nda kI) ıs Yiş, 23 (A.A) - 13 B C: ı 

men tcltzip etmiştir. da izahat wrm<'stnı lstemektt.'Cilrler. 

Ma1iye Nazırı, İrlf!c Her<.' ve Rus-

1 Y• blr.e durm dan mal göndermek 1 R o n a n y a 
tcdirlcr, demiştir ~ ı ---o- - - hcmon kar~ı taE<rruze başlamıştır. !arın ana bağlantı roktıuıı oltl'ı Pod· ı çıklnrında bir deniz. çarpı ması ol-

1 
Fnın&anın ) eni Ankara 5eflri, E 

1 
Bunun netices nde çok şiddetli goriça•yı .zaptetmışlerdtr. duğur:u b.ldlrmcktedlr. Gasto.

1 
Bf'.rgeı y Vışiden Ankar ) 

Rusya da 

1 

(Baı:ı l incide) »·« 
yısı Uç bu.,uk ınll)ondıın aşağı değil
dir. 

1 
So\·yet yaralılarının ytızde iO ı iyi

leşerek tekrar orduya 11Uhak etmle!';c 
ı de Alman yarnlrlarının yalnız ylizde 

4.0 ı orduya dönebilmiştir. 
Bu kayıplar, Alman ordusunun 

geçen yılki ölçüde tnamız harekdtı 

çarpışmalnr olmu.5tur. Bu çarpıs- Bosna.'da başlıca muvasala merkezi nıUtc\•ecc hcıı ehin akşam hueket e' 

1 
rnalarda düşmana sürekli olarak olan Luka Banja hemC'n tama.mile Bomba da" va Si 1 mlştlr. 
z.ırhlı w ha_\·a kuvvetleri !le ta· çevrllmlş gibldır. 1 --------------
arruz cdllm ştir. Bldnyette işler yi sıovenya'da, 15.000 Sııplı, eyaleti • ...- ...,.._...,....._... L { B Y A DA 
gldt•r gibi olmu!':.tur. D~man ma. merkezi olan Ljubl!Janıı.'yı m11hasaral Abdurrahman do ko-
yin sahnmızda cctığı gcd!ğ~ rnğ- elınektedirler. ı (8a!'ı 1 inciae) ••• 

M . R 1 .. m:n iaşe güçliıklerlne uğruyordu. rorı ~err.yiz ( Hi 0(\tı gece dU.şman topçusu herha 
OCOrısfan, Ume!'"I eri Blz'm de biıtıin gayretlerimiz ş'.d· imkan! de müdafaa ku,·vetlm z dencnı k 

büs hususurda dii,,nu na Ankara. 23 (Te!efonlaJ For ü ıı ı k ıı t Ş•mal"ı Transi.lva nyoyo dctli hı:ıva hücum. lr .. r• da dah 1 ol. \'CJ"m'"tlr zere er ·o arımıza a eş .. çmr ... 
t 1 kl ..,, Papen'c y pılmak istenilen suikast tır. ı ma.k üzere bu gııç u eri arttırma- Rı'tchle pek haklı olarak bu Hı- d t 
k·ı f d • • t B h ide fiuçlulanndan Abdurrahman a cnı Ahnan ı.::u,•yct'o:1 Mısır luadnduıı . 

1 

Macaristanı 
protesto etti 

nQ 1 QSQVVUrUn Q im ş 1 ğı hedef tutmuş ur. U, her a me )eri g.erİ almağa karar ver· \"iZ lA\•ıhaSı'lı. tem)1Z mohkeme.sl 
muharebenin en kat'i noktaST ol· 1 h keti • • da topl-:uııyur 

yapacak. 'h:ılde olmnd.ğını • kaU su-ı Londra, 23 (A-A.) - Romanya ı mı tur. Dü<:man bitkin bir duru- mlş ve bu geri çekime src relsllğlne avuı,atı Şakir Ziya eı.y:e Vısl, 23 (A.A.) B. B. c. !\t•. 
rette göstermcktC'dlr. Kere: de knza- hukumetı Mııcaristanın. Rumen-ı ış 1 . ı:o;ı; bl d- meharl:'tle ;o:apılmıs ,·.e bü:riık ö. vermiştir Abdurrahmanııı avukatı sır hududu yakınler nde Mar~lf 

1 ff kf • ma gclm .::tı. ""'ber z uşmanın f •. 1 .,.. d 1 ı u ata ı.s nı an muva a yet gıb! muvaffak!- ler! şimali Transılvanyaya naklet- b d rumundan Cayd·lar.abnmiş çü~: 'h~~~=nf~~b~h':'~{\ı:;;:ın Tobru· temyiz 1A:t1hasın a a en m r a • Rornml:'l ~en· b r taarruz ı:c1; 
iae:ı•~.!~::~~~r:~~n~~ın ~~~a::ıi~1~~- molcak kt?Snvvurtunu t:mkat'til mnRh":>•ctte ol~ay~rk teraziyi lehimize çevire- k"n cenup doğudan taarruz ctmlş ,.e temektedlr. mcden kuv\·etlcrini top";ım kt 

., .,.. ra. P'"Oles o c ~ r. umen b ı A ak haklk t d k" d ıı-.. ke· -------------- dır. Ur Hltler ş!nıdl Alnıan milletinin ta llird k. ne a ı;u ur Tobruk • Eladem yolunun Oto~ l\. , }ı"JJ"'ı Şef . 1 no ı bu ta a\rvurun tatb•k sı:ha· . bltk bir durumda idik "e mu- n 
tecil sma onulmns nın Roman~ arrın 3 hszirıında dü!>rnnn 50 fncl tu· ! \•atfak olmuştur. Tobnık mUdafaıı.cı- konservatua rda Her iki tıııtlf <hı kunelierlni 

topluyorlar 
gözllndc blı· blöfçU olarak bt>Urmek- k . bız de n · Bimlnden mevzilerimize gtrme~ l 

S r. U Bi 11'"'1 1 n k kin duygularına meydan okumak ğııyı Yenmiş ve mayin sahasında lnrı şiddetle karşı taarr11zlard11- bu· 
ovye er r 15 "n m a\·cnıct oldugunu • b'ldi kt dlr · k l'. k için' (B ı · ide) (*ıt) 

kudreti artmıştır W' ~ovyctıer Birli-
1 rr.ıc · c · . bir ileri mevzi urm:ıısa muvaf- ıunmuşlar ,.e dunımu kurtannn ~ı ıftC" :: ıı ıh ıı L ·~c" ndc 

Vişl, 23 (AA.) - B B C.: ':\f -
h r ki ı., 

top'ıımnkl #l hUrriyctl ellerinden alınmış baş- Berllndckl. R~manya orta clç 
61 

fak omıuştur. 'ı kahramanca teşebbU•lcrde buhınlJlUŞ· ak,ş m Halkevindc Şt!ksµır'•n Jul raf da kuv\•etlerlni 
ka mlllC"Uerle birlikte Hltler ordusu- Alma~~ llnrlcıyc Nazırhğı fle ~u Durumu düzeltmek Ye düs;manı !ardır. F'akat dUşmıın tıınldarı ve :pi- Sez.ar adlı eseri büyük b r mu., tne.qgu dl\r. 
nun tam imhası için gereken şartları m~scleyı goruşmeğe memur edıl. geri ııbmak h:ln ş~ddctll b'r ı;ava- ~·adclerle dolu kamyo~lar bu gedik·! vaffaklyetle temsn edilmiştir. Tem Londra, 23 (A.A.) - B. B. C 
yaıatmışlır. mıştlr. şa g1ricıtlk. O zaman .eldeki hııbcr· ten içeri girmişlerdir. Oğledcn so~7. sb"dc l\1ılli Şef İc;ınet tı ö:-ti, Baş· I.!b) ada dti µnarın ~ıı...:ır hudud•ı-

lere göre bu tescbblb muvaffak lstihkftm c;evrf'ı!I içinde bu ku\; e kil doktor Ref k Sav<i;m. Maa- na yrıkl ştığına dair ~lmd·~ c k. • ~h"ll!!toııolda 'ıu.I~ et 'ııhlııı . d F k 1 dl T k ıtıba· ve • t Çok mühim bir kar ar olacağa benzıyor u. a at. ş m lerlc harbe tııtuşmuştur. an lf e Oahillve Vektllerl hazır bu- dar h (" bir h. bet nlınmam ~ ır 
Moskova, 23 (A.A.) - Slrnstopol- an aşılıyor ki ıbu t.e~"bbUs zaman- dlc çok ağ"rr kayıplara uğıadık ve ~ \ ııslardır: Temsil gü1Jde bir Tc.bruk'un zıptırda Almaı.'ar 

dakl durumun Juılen ve dahtı. sonra { BAfı 1 incide) X..~ sızmış. Düşman 5ddetle müks- bunu, neUceshdc de vaziyet çabu· huı;;; kütl<ı>.5 . 1~ rafından alak ilt' paraşulçü ku,·veı.cr 'ku.lanm 
da '"ahanıeUnl nıuhafaza zorunda kal- bit dil 1 d ı k bü l"k k l ı ;ı. a 

e mış olduğundan dev et a re- bele etti ve ço v ı ryıp 11r a cak bozuldu takip coilml.ş ve alkıı;lanmı.ştır. lardır. 
masına rağmen, Ruslar, şı-hri elle· !eri HıUyaçlan olan maddeleri satın geri çekilmek zorunda kaldık. Geceleyın Tobrul: mUdataacılan· • 5UI tonluk btr g-anıb t>f lr.thrılıııı~ 
~ı~~~~.lunmıık Umldlle bırakmış de- almak için bu fiyatlar haricine çıka.- Bunun üzerine dUşmnn bütun nın seyyar kısımlıtn düşman hatlA· A M E R 1 K A O A Bertin, 23 (A.A.) - Tcb'iğ <;. 

dikkatini hilr Fransızların müd • rında kendilerine bit· yol açmnğo baş· mali A!r kada Alman \ e lta.y Kal<."'-'e deniz yolu tl t k k mıımaktalar ve açtıkları :nıllnakıuıa- • 1 U 1 d t d . . . , LI .
1 "' e a vıyCı ·ı· faa ett'ğl Blrhııke m ter n c OP- lamışl:ırdır. Bunun ııetlceSln c ecre (Ba,ı 1 htdde) l+< tUnıenlerının uç:arı b~ a ı e M • 

1 
taları, yiyecek nınddelcrl \'c mühim- lara tllccarlar iştirak cdememekte- 1 lanu.ştır. Es:sen düşman dokuz yan etmiş bulunıraı:ıı tablt olan mu- v_ Anural Robenson, Slr .Arthur F r ırasındek hududn \'B'"mt~hr· 
mat getirilmektedir. dirkr. ÇUnkU, azamt satış fiyatları 1 güooerberi Blrll'ıkc 1m'I bs.~ısı 1 harebelere dair hıınUz hiçbir haber Seller, Amlrat L"tre. Dorl!ngs. dır. Tobruk l'ınarının zapt• <:'c;nn. 

Amt'rfkan uçakları Sho topol tec bit edilen madd('lcr için hllkClrnet altında tutuyordu. Blrhnkcım üze- rılmadığımız f:' bi bu l<U\'\'etlerden Land, Vickery, Douglas ve bah· sında ordu te-şk!Jleri fro<ı lz kıt • 
mlldd1Utsıııa l!jtlrak cdlyorlnr tarafından tlı'nrl 11atı' gözönllnde tu- rlnch!kl baskıyı hafi!letmck çln kurtulabilenlerin ayısı hakkında da rlye kom~yo~ur.ıın y\lk ek me lnrını taşıyan \'e kaçmak les~blrn· 

Vaşington, 23 !A.A.) - B B c· t 1 kt t ı1 b' k" ~e""-·ar kıta11lrımız kullanılarak hiçbir haberimf7. yoktur. :Muharebe· bir si.inde bu'unan cem'nn 5200 ton 
Burada lf t'llld · · • uma a \"c sa ıcıyn nega ır .. r 1 v ,, ., f dil 1 ti }C% Avam ka· murları ar~ında çok önemli şn e lğlne gore, Llbe· . . . bi\tiln ~ yretler sar C' m ş r. cı "• nln bu P.afhası hakkıııda üz k 

1 
..ı 'u\c bir ~ambotla 6 kliçük n·k~!) 

rator tipinden 4 motOrlU A tik l haddı tııyın edllmektedır. Halbuki tl imiz de pek bil\•iik b k a16mıı.t vem k· m a ere o mu;.nur. isi bat 1 dı B 
me an _ ,.a kuvv.e er • marasına a..ş aca m l M E 

1 
b k 

1 
d de f{e n r rnuş ar r u g m 

Hl.ndı"standa uçakları Slvastopot müdafaasına iş- ınUnakasalnra iştirak eden tücc·arln- müzahcretı.c bulunmuştur. Nlha. te imkansızdır. . ar y. u müza ere er e • terde bulur, n askerler r. 'r ed 1 
tırak etmektedir. ıl rm bir tnkım vergiler, pul ve rnuka- yet Rltchie Blrhnkclm'de münferit Tobruk'un dUşmcsl ve içindeki nlz inşart le ,gem lerln ku!1anılış· mlştlr. 

(Batı 1 incide) <=> h'aııtoPQlda okıık muharebeleri velenaınıı bağlan ödemeleri, teslim bir kuvvet bulundurmanın çok kuvvetlerden bir kısmının yakalan· ları görüşil'dliğünü sby emiş ve Tobruk"ta liman t~-'leri ha ar:ı 
t ı ka .. nndırmak değil, Hindls- olu~or ' mnhzıırlu olacağına karar vermiş m.ftsı a"'ıı· ve beklenilmedik bir dar- Ruzve1t ile Çörçil'in diln çın H~-

le tn .... ve ınuayeno mnsmfı yapmaları, na- " 6 Hl tll rlc.ye Nazırı M Soorg le geniş ul;ratılnıamıs tanı "'arçaınmak n•yctlndeclirler, Vı.ı,I, 23 (A.A.) - B B. C·. 1 t '· U ti "e bu kuv,•et'n g<:'rl nhnmasını bedir. Tobruk'ta Inglliz. n ve ~ Berlın. l.3 (AA) - D N B 
,, kı:, çm·n vr eııcı<c ere vemıcle· • d bir müzakere yaptıklarını ve go- -dcm~tlr. Slvastopolt'la sokak muhar .. '---ı.,~ı b l emretmidir. Hılr Fransı2far bura- cenup ,\frlkalı kıtalar var ır. e keri bir ka,,-naktan o"rcnh. or-

Gandl. İng • ı.lcrın Hi .. d!.Shın· ~uc.., rl, cdeceklen klırı ır z yan haddine sını .....,, •. bO.vük bir S<'bat ve me· Durunı t\..tU. Fllkat Libya için rilmllen me\·zııların çoğunun atcs· 
cereyan etmektedir. Kal ı ,.,..,. g .. ,. ı. 'd ~ .. aze Tobruk'un A'man • ltd~·a .. kt:\ dan nltmel rl cııp etti~ınl fakat en n şlma- sokmaktadır. VeklUct, !evkalAde lıal-1 lanetle müdafaa .etmişlerdir. Bur:. savas devam cd yor. HenUı: muhare- ... eri mahiyet.le o uı;unu .. • ., 

.., llndc Almanlar venld ·ı ı üdd ti Unh • Ucrl •- ıı bildi ı~t· \etleri tarafında zaptı sıra. ı'lda ., mdılık bir Jnpon taarruzunu ., en ı eı eml~ler- lerin dcvnmı m. e ne m asır ların gayrctı dili;manı geciklirml~ 00 sahasında bUyUk kııv,•e m.,., c ere rm.ş ır. 
·~ dlr Ç 1 o f u hU'·"· t ba ı ·ı t"d Umsn tesisleri hemen h ,.. hıı. ar. k ... r.,ılamnk ı,.ın Hlnd·standa b. u- • arpışma arın ş ddetı en ytlksek kulmnk z.erc ıya an "ume çe \"" bU,·lik düşman km"\·etler!nl \•ardır. EhemmlyeUı k•ra ve va M. Earıy, 1\1. Ruz' et n mu " ,. 

u " '" ı dd ı ı l\ k " " uğramak .. zın m h\•er ktıv\•('tlcrı lur:mnlnrı elzem oldu~unu fluve dereceye varmış bulunuyor. tesbit o unnn ma e er n m na asa- durdunnu..5tur. takviyeleri gönderilmiş ,.e or11ya var- bn ın lop ntısını ki .obep'c yap. 
tmlı;Ur. h'a!!toııolda Alıııaıı knHetlcri- sında bu knbll mesranann da devlet Birhaketm'in düsmesl üzerine mağa ba,lamıştn·. Ba,ka takv!yelel' mıyac ı ı söy~·nıştir. Bu sebep· nln cl!r:c geçmiştir. L man onu le 

t d ireleı i tarnfındıın mütcnhh. itlere bu dü.,,.,...EO ,..,•vveUeri serbest kal- de yoldadır. A \•nm kamat'llSI emin birçok ktlçük 1ı giliz geml'er nıJ· Jliııt crı ... rı toplantıya dave 
2 1 

tümen Uk"' t t b t ,,... "" k ı ı l"'rdeı1 blrin,-ısl, lideri r arasında. "" d d 1 ti !\lih •· t 
• "'cıUll ·orhll" ödenmesin 'e h ume çe es ı edi· mıs ve düşman Knlghbr dıt ve olabilir ki d11rumu dil7.cltme ç fi "' - .,. re e ı ın ş I'. • \"C'r 1'U\ \C. 

Londre, 
23 

(A.A.) - B. B. <;: len flyatlnrın muhammen bedel ola- Oladem bö1:gcsndekl taarruzları· IU7.umlu olan bUtUn tet'lblrleı nlın- ki miuakerenln rastlnsız de\·anu lcr. 1 man ti' lslerlrc gird'klt:r ' 
VI 1, 23 (A.A.) - B· B. c.· Slvı:ıstopol kesiminde faaliyette bu- rak kabul edilmesini nldkndartara i t B Htlec bundan sonın son 'cao etmesidir. İklncı sebep. ge- kıt b"ı•k::ıç kfü;iik ta ıt 

Gandl \'e A~ad biıtün H nt ı;;ef- Alm k { bundan evvel nı şlddP.tlerdlnn şt r. Dunun ne- ın.ış ır. . ~ ' i k l\1 Çör k İ 1 
.. d;vct ı luııan an uvvcllcrmın 24 tümen- tebliğ etmiştir. ı arar, tlcesinde ı;ok ş'ddetl! nıuhnrebeler askeri hareketlerdr.kl kAyıpların bl· rck M. Ruz.velt' ,•, gere . • ·nçmnğn te cbbüs eden bir n . tcr!nı Vnrd "da toplannıağa den mUrckkep oldull-.• burııdn tahmin glrişılmlş tnahhllUcre ,amil dcğfl- k k k IA. l"tlr ı ,..ıı·tn kanaatine göre milz ker - liz. topçeker! topçumuz.un 

t ı t." olmuş ve gere ara ve gere· nçosunu verm.. · _ .. n. 
1 e ıtılş"erdlr. edilmektedir. dir hava kuvvctlerim•z pek bi.iyük bir Bu izahata göre. lng!.llz ka,.pl ı·ı ler, gazctcc :erle görüşmeoe mü- ate i !le batırrlml{lu "e clertnd '· 

mtharellc snvnKinı~larsn d 3 gün batan bir hafi! kruvazör, .; torplto satt blı safhaya he'1ÜZ gelmemle:- ki İn"ll.ı. km\ etler c•lr alı m B o R s A SO\;)et dcnlı.altılun nuıtıı..•ta müı..ak !atı durdıırmağa ıııuvaffo.k b 1 1 ul bl " f kat ı;-11.nlslle harar tir }ardır 
Stokholm, 23 (A.A ) So\-v•·t d"· . sonra dU.,<ıınnnn ezı mevziler t<>r- ın ırl ... re a .. k el .... d Tc.brııkt"' e r hd .'eıı l11n J,• 

23 HAZİRAN 1942 ,p c 1 olmuşlaıdır. ketmek zorundn knldık. Bu mev· olan 30 tayyaıedır. ıvr. Earl). muzo er c~... ar o. " .. "' ~ 
4 nızaltılan Finlandiya körfczıne yer- Denlznlt l:m ile mficadelC'ye yar-, zi.lerin terk• sah'le kndar düşnıı- Buna mukabl\ düşmanın bir zırh· •an, dün vadettiği n~h:ıı raporun kcrlcrl Tob.-uk lim:ı.r. tc• s't>r nır 

1 O~ ~~~~n rn~:;o leşUrllcn Alman mayin tarlalarını ı dını ıc:!n It lyan torpitohm gönderil· na yol açmış ve Gnzalanın ccnu- tısı torplllenrnış. 8 ~usl~k topla~la 
1 

M. Ruzvc?t 11. Çorçıl tarafından ha\ ayıı ur;uru ınası için t<:'rt p 
ıoo p, z ta 375 \'e at; perdckı in\ a.şınışlnr, Baltık m!ıııtir. Bır çok ltalyan alaylarının bund~ki mcvı:llerde bulunan birin- mücehhez bir kru\' zörU, 2 dest~o~ e-ı müsterekı-r ynpı.a.cak ,ola~ bı;c:ın ynpıldığını c:b ·1em -,krcilr Fak ıl • !~:~O denizinde görUnmll.şl ·r va 1'1 landi Flnland!y "iı\ gcldili:ıcrl de oğrcnıl- <'i Cenup Afrtkn tiııncn:le SO ncl ri ve bir denizaltısı batınlnu, \e e'l 1 toplantısırda okunmı) llcC, gını illi. v ktin mOsa~des :ı:l ğl bu pl~n 
~~ ·~; ~r~n~~ 31113 ~a llc Aıman)a ara ınd.ıkı bilttinj mt,tir. tümenin arkasını kesme:e tcşcb- az G5 tayyaıcsı tahrip edllmlşttr. ve etmlşfü tııtb1kınn mklın bırakmamı!'ltır. 



• VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Yedikule KIZILAY 
STANBUL SATIŞ DEPOSU DIREKTORLOiınNDEN: 

K 1Z1 LA Y Honındcki Mağazamızda do 

Perakende Oyun Kağıdı 
Ticaret Birliklerinin tramnyfarı ı 

A c ı k ~ ı H a 1 i 1
1

15 g~°'~:~n~;1i;~~eekciye ' 
(Ba~ı 1 lneld•l ~0 - j ı:e!m<'sl tav.ıyc o!unuyor 'lu•ku- Rir m!!ddcttcnberı Sirk..:! . Yrdl- ~~~~~~~~~S!a~tı~Şl~JJ~&~p~ı~m~a~kt~a~dır~~·~~~!I!~~~~~ 

en tcsırlı köprliler kurularsk ık-, lü t ü halletrne-k ıçin un1u111t k~ll b: kule tra.ın\'ay .seferleri kaldırılmı~. _: 
l1'adi hayalla emniyet ve tstıkrarı gôrm•k lhtiyocını duy,... bu eme. bu Jıat Y•rir.e Rtyazrt. Y•dlkule Her- lstanbul Mıntaka Ticaret 
hiiküm surer, ortalıkta [erahh b!r t ıınc kol ey kolay kavuc.amaı:. çun. vı Ihd~ edHmi~ti. 

'l~vl ~r ve memleket harp harL kil bitmez tUKenmez 'kitğ•f yıgı - .A.idığımız nıe\-auk nuıJCımata na- M'' d'' ı·• -•• d 
~ı olmamızdlln dalıa eıraslı ~urette tarının yükü UlllUIHi katıp Üzer fl- zara.n, tamir gt>ren tramvay araba- U . ur ugun en : 
tktı'8den ısti{ade ederdi. de toplaa.mıştır. • Jan ile yenıden Yedtkule • Sirkeci 

İdare hf-yet.eri bir korkuluktur hattı ~letntE"Ç:'P .a.~ılacaktır. Eiektrlk 
Bu giizcl iı;birlıJ':ı imkinının ki-. BirJ:kJcr ı.d.ı var .... kcn~I \'okt~r ı' ,.e Tran1vay Tünel idarrJerl umun1 

~ıt ti.,zerinde btrak:ıldtğtnı bundan Her kararın hoklkı s· hln kc.ıtıphr- müdürU &v 1.tu.sts.fa Hulki hu hu-
1.>lrkac; gün eV\"('! çıkan bir yazı_ Bütün teşcbbi.1.-J ve sa\ıhı)'ct or.un fiUsta bır a~kad.ıi;ııımız.a demifjtlr ki. 
mırda işaret etmi~k. Bugün yfl.- ~h~ında toplann1ıştır c Yedikule - SirkccJ tramvay ge. 
rayı biraz deşPrek ticaret birl;k- Eğer T carct \'ek<i:f'.'u, tuccarlcı Cerıerint> ı:, - 20 gün P.onra tekr;;..r 
lerinın r.e şekilde karikatür hali- işbirliğine lhtiy11ç duymuyorsa \'C ba,.lamak mürnJtUn olacaktır 
OC' konulduğunu aydınlatmak t~\e· her l!;i bizzat görmeğc kar11r vcrl~ 
rlz. Bu meM."le, bütri.in ôava:nın yorsa bu ıkadar ı=;ürültbyc ve 
kusurlu taraflar1t~ı belirtecek ka- üztintüyc ne hecel'' .. 1tha'at ve 
dar açıktır. ihracat umum ıni.idürlüğU dt)·e 

Tüccar vurguncusu 

bir do'and:rıcı 
kle Vekôl-t-tte bir subc a a 1 i i Sitkecide, ı·~nver 4dında bir adanı 

Kanunun icap ettirdiği şe t ebb" . al· . ç r ve 1 ç b r gazino, bar gibi e~lence yerlerinde 
göre her tıcarct birlij:l kendine ~ us ve 1 ah'yct sahibf olma- gE.'zdirip eğlendirmek teklifi ile beş 
mahsus b·r teşE-kküldur. Bir umu- yan tuccarı. bo :v.err ınancvi bir ı AnJidolu tlk ... ·arını dolandırmı,. 2 nci 
mt he~·eti, bir idare heyeti, bir JJ'l'eS'uliyet ,.<e sıkıntı a\tıntla bt- a.Ahye- ceza nıa.hkemeoinde yapılan 
idare komitesi vardır. Ticaret Ve- r&'lamazdr. sorırusunda dört av 20 gün hap.3e 

Ellerinde Haşhaş Tohumu Bulunanların 
Nazarı Dikkatine 

1 Ellerinde 941 ve daha e\"Velki yıll:ı.r mahsulü hrışha~ tohun1u 
bulunanlardan ınallarını ihra.ç etmek isteyenlerin 30 ~ 942 giinU ak1s
mına kadar Sirkecıde Liman han•nda ihrıu:Rt ba,kontrolörli\A"Orır blrer 
beyanname ile mUra.caat ederek c;uva11adıkları ve_ u~ulU veçhile kurşun 
mUhUı·lerini taktıkları mallarını muayene ettirereh: mUhUrlettirmelert. 

2 Bu mUddet 7,.arfında mUrac~atla ml\hUrlettirilmiyen malların 
942 - 9·l3 yılı mahsulü yağlı tohumların tAbi tutulacaklart ihraç Hy:~tı 
rejimine mUteaUik 56 No. ıu sirkUlct· hUkümlcrine göre n1u a ınelı.: gö
receği tebliğ olunur. 

NOT : Beyanname lormUllcri Sirketi Li-man hanında ihracat baş· 

kontrolörlUğUnde ve ·a Omer Ablt hanında ithalat ve ihracatçılar birli
ği umumi k&tipliğinden alınabilir. •6843• 

k~let:n n ta:rin ett1gı bir umumi Fakat böyle bır gidiş, kar.unun mahkQm olmu1;1tur •. 
kat•P hiıkum<>t'" birlik arasında hükümıerıne açıktan açığa aykırı Tali mata aykırı hareket 
kbprü vazıresını görür du.5"Ceı:, için b:rıık1crı ı-aı ,, şek- Voli muavini Çatal-

r U L f'/ /', C A 
HükuID"t, bu birliklere dayana- k!n yaşatmak lazım gclmıştır 'tf eden gazinolar 

r•k, memlekelin en ttıbarh, ~n Hüki>metin bu gibi dar ve yan- COyO gı 1 
namuslu. ıen· haywiy.et ~hibi tile- lış yoll·~rda yürümekte nrden ıs- Vali muavını Ahmet Kınık tetkik- kop:ıt! 1 ac:ık 'r-+-+-t-ı--
carını toplu bir şekilde kendisine rar ettiğ;nf, maksadın şekle feda lerde bulunmah üzere dün sabah Ça- Pazar gUnU ~1oda, Fenerbahçe, ' 
nii~avir y;pıyor, .bunlara kendi edllmesine ned"'n bu kadar me)'· L'l!Caya gitmiştir_ Bugün dt- Maarlf Cnddebostan~. Suadiye, Bo.c:ıtancı ve 
;ahalarına a:t safclhiyetler ve mes- dan bıraktığını kavramak güçtür. mUdürU gidecek ve tetkiklerini be· adalardaki bahte ve gazinolarda be
tıllyctler veriyor. fak at maksada Hiç bir hüklıomet- bu kadar sevgi ra.ber Y· pacaklardır Jediye reisi nıuavini B. L\ıtfi Alu~oy 

~vkırr bir ist·dat be-lirir:çe kendi ve saygı ile karşılanmamıştır. K~r- MiJli Şef İnönü gezısı· ne belediye n1tifett~Jeri tararındanj ' 
rrıPmuru o'an umumt kAtlp vası- şısında bu kad~r ıbirllk V<' :Jhcnk yapılan teftir;ılerde, bir çoklarında ta- 1 
ta~lle fren- vaz·fesint ,görmek im- bulmak, menfi h:ç bir emeltn tu- ne konacak heyke1 rife bulunmadığı, bazılarıntn da tari- , 
k9rnn1 da elinde tutuyor. tunacak zemin bulamayacağını DUn Dainlt encUınen vau ve Bele- !eden fazla ücret aldıkları ve bllhes- ' 

f!tanbulda altı.sı itha'at. lk'.si görmek gibi nim~ Ue-r pek az hi.i- diye l'eielnin bafkanlııtı altında top-1 sa. sıhhi hususlarda belediye. lalim~- " 

'.!-1 - 6 - ut: 

iŞ Bankası 
Kücük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

KEŞIDELEJt: '.? Şub& t, 4 )-(ayrı, 3 A:US&o. 
:! lklnrit~.rln Cartlıleri~"fe yaptlU" 

11142 IKR~llYEI&lll 
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' hracaU meşgul olmak ÜM:re se- kCımete r.aslp olur. laı:ıerak Taksimdeki InönU gezisine tına aykırı hareket etttklerı teebıt 11 

'·'z birl;k var. Ne olur, hilkUm~t dostunu. dUŞ- konacak \'e profesör mlmar Bellint l edilmişt.ir. Bu müesseselerden onuna. \.'======================;:=======~~ 
"'Rıır.lar memleket ölçü ile ser- Mtnını ayırsa. <."traCında ye~a· e tarafından yppılmakta olan Milll l yıldırım cezası ı-erilmU,tü· . Solc!::ın O '"a: 1 - Başa gelen -.: 

'."ı('"lilft'(' calı~ak imkAnına maı.har düşman olarak aoc;;1k hulüoıı:kArla- Şef'in hf~ykelinin maketini tetkik et- Vali ve Belediye l'ei111i LO.tti Kırdar, akıbet. 2 - Faz!-ı.: İçki çerezi r"" 1 t D l l ı· ı a" n 1ar1 
r<lllse .tkAyet ve hoşnul.suzlukla· rın ve mldecllerln diinilp dola~tığı. n .. ,:.-rdı" dUn kaza kaymakamlarına gönder- 3 - Tutsaklar; Bi< yemek. 4 UQV ,Ç enizyQ arJ 
rrrı h rcok sebe~ri önlen?cek ve\ nı, dertleri bel· rtmeğc ve bunları dlği bir tamimde bu gibi yerlerin sık Bir pe}•gamber; Kışın siisü. 5 -
h:Uklımet·n üzerloM topla.nan yük- düzelmesine uygun bir hava Y~- Aksorayda YerJımaf· ~ık teftiş ve kontrol edilmeı:;l ve ta- Ya:ma; Bir uz.vunıuz. 6 - Bir c- J" Z M 1- T H A T T J 
im ,.P mes'ullyellen ktısadi h•- ratmaih ~ılışanların en hakiki ların bir şubesi açılıyor ıımata riayet etmiyen mUess<"elerln ru; Ek! - 7 - Dokuma ham nıad-
,·:attı:1 çalısanlar da pay alacaklar ... dos.tl;rı oldu&unu anL.,mağa karar derhal kapatılmaları lüzumunu bil- delttfndeı:1: Dtı.ya kp lun1I!datan. 

Yeril ~'lall ır pazarları ınüdUrlU.ıHı. t 

Hayır, kırlasl zihniyet böyle 
'J.vrfalı ve vcrımll işler görü1me
!il nl kerdi dar ölçü1erlne, kendi 
nıt ) ıtz ve ir·hisar iddialarına uY-

verse.... 6 .. dirmişfır. '8 - Oburl~r. 9 -- Erkek: Jfaya 
K l ı ·ı · t h 1 nün Ak.sarayda hir paımuklu mensu-ır a.s zL111ıye er mcr.1 tket- cevheıf yolu; Bir 11ida. 10 - !'t1o- · 

t k r ı cat .satış. şubesi aı;acağını evvelce ı 
~ tr. işa yo !arını tıka:rın b:r K•• .. . Clcrn sürme; Mücadele. 11 -- Ilü-
b .d. bildirmiştik. omur tevzıatı ze onı ır. Hükumetimiz: bunu kl\mdar imzası; lll ~· ~ı stalıklnrrn 

~ me ç n are e e gcç.sr. er . } l k? devası. 

Yalnız bu haftaya mfthsn olnıak Uzerc 25 6 912 perşembe ~ilnkii 

lzmıl po!"lta.c;ı yapıln11yacHKtır. •6862:> 

SATILIK ENKAZ 
ı;run bolmuyor. Ka:r:unun vücudunu 
-~ p cttirdigi bütün bu teşekkü1-

1crl b'r kuru gürültü halir.e indir
mt!k, tüccarın şevk '\'e hevesini ve 
7-Zetnefsini kırmak. işi merkezi

:ı.:etçt .b r kadro içinde boğmak im
kirrnı keş!Nliyor-

n k j 1 h k l h Mağaza önUmUzdek! hafta içersin- 1 
me!'.'elede bllenlerin reyini alarak de !;ı~llyete ba1'lıyacaktır. naSl yapı aca • Yuka.rıd~n a_,agıya'. 1 -- T('rsi: 

ve bu reı·le amil olarak yürü•e.(Cami ve medreselerin (Ba~ı 1 lnoldc) 11-11 (1000: 5): Nefer. 2 - Pus: Z . hir-JE '"k 
halkı sırdaş diye kabul ed'p zor- -- Şehrin kömür ihtiyacı halktan 1i bir gi.v~. 3 - Törpülemek: Kıl. Dl a ve Eytam Banka~ından: 
lukları ~çıkça anlat'3, bir kısım etrafındaki binalar alınacak beyannamelerle teshil edi- 4 - Tersi: b·na eder: Gam. 5 - E-.a' No. Kıynıetl 

memurlardaki gururun, azamctin, 1 Vakıflar umum nllldllrlügtl cami, lecektir. Basılması bitmek Uzcre bu- Gramer tc-rimler nelen: Erkl'k d3-
kı!kançlığın ve trhisnrcı benlik\ medre.ie \'esair•· gibi ıbinaların avlu- ıunan bu bcyannaıncler ihtiyaç. sa- dı. 6 - Bir 50rLı; ~k gerf\kll. 7 -
"ddi2'arının halkı nckadir kırdığı_ ıa.rıoda "\."e bilitlklt>rinde vaktile her hıplerine büromuzla. bllı\hare ısim Bir nota· Scrlı:eş. 8 - Derin; Ter$t 
r.ı takdir etse ve esas prens.ipi olan 1 na.sıısa yaptırılmış olan \."e halen ha-

1 

ve yerlerini llA.n edeceğimiz bayiler 1 evı,:k m'ahzeni. 9 - IIabaSC'I. v.:ı-f 
halkçıl·ğa t4ban tabana $.)'kırı rap ve pis bir halde bulunan ev ve tarafından verilecektir. Bu beyanna- purun başı. 10 - Bir oyun vaS"I· 

160:.! Beyoğlu .. Yeniff'hirdf': Keklik 
tıokağında kAın 70. 'i2. i ı ııu · 
maralı bina enkazı r.unUn birlr.de ortaya 

atılıyor: Bu blrliklerın 

bir fikir 

hepsine 
h rCcn bir umumi kiltıp lilz.ımdır. düşen bu g;bl istidatları kırmağa dükkılnların istim!Ak edilerek yıktı- melerde, beyanname sahipleri evle- t;ı.$1; Bir edatın kı~tılınışı; Islak. ve 
Dlr C kri müdafaA etm?k t~enince, çalışsa, ortalıkta bir hamlede Ce- rılması kararını vermi.Jtlr. Bu suret- rinde bulunan soba adedi ile cinsi ve 11 - Yeıf: Blr rü-tb<.•. t 

Yukarıda Wsi1Atı yaz.ıh ga.yrin1en'<u: ent<az: a~ı't ~"ttırm~ usulile 
pPfin para ile satılacaktır. 

buna bol bol deld ve bep göster- rahhk t·e ahenk peyda olur. O zB- le cedlerimiz.in birer kıymetli yadi- eba.dların!:, ı-sıtmak nıecburiyetinde EVVELKİ BUL:\IACANIN TIAI,l.t 
m<"k, kırtabt hayatın içirde yeti- man hüklımct lüzunıs117. tererrua- garı olan bu binaların etrafları açıl- bulundukları oda a.deılerlni ve niha- Soldan sağa: 1 - Ki 'ra,,('1; Ga 
şenler H:·n işten b'te değildir . Hay- tın (-7. ci yükünden kurtulur; ga- mış \"E" temizlenn11.ş olacaktır. Bu yet bir senelik ılltlyacı miktarını bil-! (lata). 2 - An-ı"'ll'. J\limar. 3 -
d bu r ir kabul ediliyor ve barpm yeye doğru yürümek, yarını ha- bUyük Ye lüzumlu lf için sarfı icap direcek ve imza edecektir. Bu be- Zahl; Arlz. 4 - (Z) ırva; irade. 

zırlamak, n3:zım rolür.U t'nı bir eden tahsisat Evkaf bUt.çcslne konul- yannameler mUndericatının halk da- 5 _ Amaç· Elfı. 6 - L:tıT'ak Cka. 
surette oynamak imkilnlarına ka- mu.ştur. IatimlAkE", ilk olarak Şehza- ğıtma birlikleri tarafından ta~dtkin- 'ı ı fi)~ En. 7 • - A.)·; Ag?ami:\k. 8 --

har cirdc o1An maaşı tüccar tara
fından ödenmek üzere vazifeye 
bir 1ncmur seçiliyor, ~dt da <İtha
·tıtçr ve lhrac1tçı Birl;kleri Uınu
~ıl KAt bl) oluyor. Bu tek zat, ay
cı z&manda bir:!klerdon her biri-, 
nın umumi kati.bt sayılıyor ve bir
lik ere s·~tahıy .. tten mahrum adamı 
lar umumi kAtip muavin. d ;ye 

1 

l yın ed!li)•or. 

vuşur. de eami8i avıwundaki dUkk3.nlardan den ve bliro tarafında.n l<'tkikinden Mak2,~: r\'11 F3· 9 - Arat bul; La. 
Ahmet Emin YALMAN baı,lenacaktır. sonra beyannaıne 5ahibi df'rha.l kö-ı 10 - İ1'el: Tuna. 11 - Katar; 

mürUnU alacaktır. Lüzum görUldUıtti ı Da.m. 

Birl•klerı,n yrı ayrı ('alışmala

rının masraflı ve ki.\tfetli olacağı 

eri sürülerek hepslnlr: muhabe
relc~ • nıuhascbeTerl, muameleleri 
C\Tlijt<-rck serv s) adt altında ve 
biT" muamelAt ıefinin 1daresicde 
blrl.-stiribror. Bal ~'bl merkezi· 
;.·~tçl bir kırtasi mQk:ne vücude 
getiriliyor .... 

T,ıaret işleri hele bu zRmanda 
sürate lüzum gösteren işlerdir. 

Erklden 4b'r ıth:ı1Atçı veya ihra
c t"'ı un1umi katibi ve idare komi
t.es r::ı görerek bfr işini b:r .!laat 
!çınde hallederd' Şiroôl müşterek 
mu m at servlstc;e müracaat edi
yor. bir numara alıyor, ki gil!l 
sorra ge·mcsi söyleniyor, o zaman 
)'fi rnQsbc-t veya menfi bir cevap 
<.ı~ıvor veya ciört. bes gün sor.ra 

1853-1855 Harplerinde 
Sıvastopol nası ı düştü ? 

(Başı 2 ncJde) •/t./• ı müttefıkler ordusu ~u kuvvetler· 
ra ve '6lt.ına salgınları görülmüyor, J d. n ibarct.t.. 
görülse de ordul2 rı kırıp geçecek ı - 4 hafi( piyade tümenile 1 
kadar yayılmıyor. Hava kuvvetle- ruv,ri tvgayından mürekkep ve 
rlnTI tepede: inme lx.mb~ rdıman- mevcudu 26 bln piyade -r 1000 
!arına orağmen ordular mühimmat sUvı'rİ + 60 sa.hra topµndan iba
depolarını ve ordugahları, he:tta ret General Lord Raf{lan kuman-
geri"rdeki sana)-i merkezlerin) dasında lngir:z ordum.ı; 
bile yangı: larda"ı koruyablliyor-
hır. 100 yıl ön« ki vaz·ye.tc göre 
ne büyOk değişiklik ve i!erleylş, 

değil mı? 

2 - 4 piyade tümenile ı süv0ıri 

tümeninden mürekkep ve mevcu
du 55 bir. ki~iden baret l\.fare~l 
Sen Arno kumandasında. Fransı.!: 

il. İki taraftn Kmm ve ordusu; ~ 
S;vastoool muharebeler"ne 3 - Am raı Ahmet kuma"d•

sında olup f~ransız bl.Aric:uma::<l.an-

işf irf!k eden kuvvetleri ne hgı <-mr ne \'er.len 20 bin ktiilik 
Tür,, ordu~u. 

kadardı? 

Rus 1arafr -- Kırtın yarıınada~ 
!Hnda 50 bin kı~il1 k bir Rus orduRadyo 

81lGUSJtti PltOGRAM 

Sı\BAB 

1-lu 3-sa, ply:.ıde lnpçu ''C !ÜVa
rıd, .1 mürekkep t1m)>( üzere 10 _ 

pır~·1k he."iap 100 bin kiş•hk blr 
mlh1rCik ordus~ı. K·rım yar1ın0:tda

sında bulur:tn Rus ord,1sundan bir 
misl fazla. İşte bu ordunun ge
m ~erle Kırını kıyılarına rak.line 
...-e k&Taya çtkarılmas1na karar ve
rJdl. 

' ~u bu'unuyordu. Bu Grduılu;:ı ku
mandanı Prens Mlnç kortu. Ordu 
iki. grup& ayrılmıştı; Bir--:nci grup 
Gent"raP Hrcnor kunıand 31nda 12 
be' kişiden ibarelti. Bu küçük 
rrup yarıınada-:ıın şark c<'phesin; 
müdafaa etmek Ur.ere Kere - Te- !il. Müttefik orduların keşif 

7 ~O Program ve saat ayan, 
7.:l3 R"dyo aalon orkcstra.'!t, 7.<l:S 
\ja: s ha berlt"ri, 8.00 Orkestra
nın deva.mı. 8.15 E\'in naaU. 

lıı':LE 
12.30 Program ,.e saat ayan, 

12.33 Saz eserl~rl, 12.45 Ajans 
haberleri, 13.00 Şarkı ı·e türküler. 

""'·'" t~.on Program ve aaat ay.arı, 

18.0l Radyo dana orke~trUJ, 

18.45 K.ırı~ık m3k&m1ardan far
k·lar, 19.30 seat ayarı ve Ajans 
h11berlerJ, 19.4.1 &rbest 10 daki
ka, 19.5.5 Fasıl heyeti. 20.lG Rad· 
yo Gazetesi, 20.45 Bir halk tUr
kUsU öğreniyoruz. 21.00 Ziraat 
takvtmı. 21.10 Fasıl heyttl, 21.SO 
Konıı.pna. 2l.4:'i Riya.setictlmhur 
b ·ıaosu. 2'?.30 aaat ayarı. ajafl4 
baberleri ve boraa.lar, 22.4~ Ya· 
rınk~ program ve kapanı~. 

odosya bolgesinde yM"teşmi<ti. 
Prens '.\tic.ç kel kı.nnandwnda bu. ve irkf!p hazırl!kları ve ilk 
ıun;ı- bil)'Ok grup 13~ bin ptya- çıkarma kuvveti 
de + 2700 süvari t 1200 Kazak 
~Vafi; +- 8R top) büyük 'kl"n1ı l\.fi.ittefik b kuınandar.ları çı_ 
le Sıvastoı>0l kale-sinde olmak. karma ycrını layin ve teıbit için 

üzere Sıvastopolu ı a:erp kıyıları .. I ön~ KırlJll gerp kıyılarıoda harp 
nı ·müd~Iaa ('decckti:. Ruslar Kırım rcrilc keşif yaptırdılar. Keşif 

l 'k'- · 'dd" g<-m }'["ı.m-:ıdasına mütte ı ~rın cı ı neı.;.cclcrinc göre, SıvastoPol ş:-
b r ç1karma y11patakfarını zan:.et- mrf!ir:d<" Alnıa deresi ajzıylc Epa
miycr'ardı. tcrya (Güv.·lova) bölgesine biri 

l 
Ru )Rr bu zanl rınd.ı hak1ıdır- rı<>s:teriş, d gerl hakiki ~mak üze

lar Çu:kü elr trjık d· ıruma göre, rr -kl çıkarma yapmağa karar ver
aı:ıl Rus orduırunu bulup y<'nmck dJcr. Bu karar üzerine İnglliz, 

1 

~çın müttefiklerin Sıvastopo 1 a Fransız ve Türk Aroirtlları top
değ1l, OdesA - Akkirman kıyıla- '":·arak, bindirnı<" bö'ümünü, ~ylr 
rında çıkarn1a yıprnaları ınuvafık emn vetiri ve çıkarmanın yapılış 
olurdu. şekl~i görüşi.iP t{"(:blt ettiler, de-

.}: Miıttcfıklcr tırafı Ağu::.tos nt7. ve hava ']TlÜ.~aıt olduğu takdir-
'-~~~~~~~~-

sonunda Varnada toplanmış o:an de eylül ayın1n ikinci gününü var 

takdırde, h~ şüpheRiz ki, tc,·zıatta Yu·'<arıd2 'l ~ı;.a~ı~ı·. ı _ Kazık
sıra u~~l~. laki.p olunacaktır. \'erile· lanıa. 2 _ Arr1 r: Ayar. 3 • Rah· 
cek komur ınıktarıarının sob·llann van: Kait. 4 _ Anlama: Atla. 5 -
ısıtma kabiliyetlerine göre he88p ve Aid ımber. 6 _ İç; {İstanb) ut. 
ta.yini ir,in 1ı8.lı\kalt vekllet bir taıı. 

rnatnan1e hazırlaını~tır. 

Demiş ve beyanna.nıe ııtulünUıı yal
nız lstanbulda değil yurdun her ta
ra!ınd:ı. tatbik edilece1tlnl ve kömUr 
fiyatlarının ge('.en St'nekinin aynı 

o1acağınt yar.i kokun 23,!), Sömiko
kun 23,5, ttivenanın 10.;;, Marlnin 
3.5 ve Kriplenln 6,!'i Hraya satılaca
ğını da na.ve etmiştir. 

Şekerden mamul 

mad ~elere zom 

Şekerden mamul n1adde yapanlar 
diln lstanbul belediyesine mUracaat
le 'irket bir ar müddetle- toz feker 
veremiyeceği cihetle toz ~ekerle ke -
me 9cker arasındaki fiyat !Arkının 

J;lekerden mamul maddelere zam edil
mesi talebinde bulunmu.,lArdır. Bu 
talep tetkik edilmektedir. 

nadt·n h..:'lrcıket günü olarak karar
la~·tırdılar. 

Bu maksatla ağustos sonunda 
Varnada 10 tüme'ri b~r defada ta· 
.. ım:,ga yetecek kadar d~niz vası
taları toplanm:ş bulunuyordu. Bu 
deı:lz va~ıta:~rı ir:Lt ufak"ı 600 ge
rniden i. baretti. Bu asker taşıyacak 
600 gemi, 15 Fran.c;ız, 10 İngiliz ve 
9 Türk harp gem~ir.den mürek
kep bir donı:ı:'lma ile himaye edi
lecekti. 

İlk çıkarma ·ku\·vet ~;.:i..!' hesap 
«iilm=~tı: İlk kafile olarak bütün 
tcgiliz ordusu: 4 piyade tümeni ve 
1 Füvari tuğayı. Bunu mi.ileakıp 

4 FranSılz piyade ve 1 Türk tü.:ne
rıi don mürekkep {kinci grup. 
Böyleli~e ilk çıkarma kuvveti 
lop:'"l;'lk hesap 60 bin piyade + 
1000 ü'V•ri + 128 toptan ~baret 
ofacı'ktı. 

7 - imar; E'. 8 - L;ra; N1m: To. 
9 - l\fide; MalCım. 10 - Gazel; 
A.an. 11 - Ar: Arka At. 

1 L J' N 
Usküdar Mili\ Korunn1a nt.ıhkeme

si mUddeiumumUiA"inden: 
Fazla fQatla sUIUsyon satmak su· 

retile Mtllt Korunına kanununa mu
ha.Icfetten suçlu Beykozda Fevzipaşa 
caddeı:ıinde 48 sayıda oturur Panayot 
oğlu ıstalyo Afrogalidis hakkında 

UekUdar Mlllt Konınma m-ı hkeme
aince yapılan duruşma sonundR beş 

lira ağır para ceza.sil" mahkOmlyf'li 
ne ve yedi gtin dUkkftnının kapatıl
ma!lına ve gazete ile neı,rine hükme
dilmiştir. 

UskUdar Milll Korunn1a m~hkt'me~ 
.~inin 29 '5. 942 gün \'e 81 s-Ayılı ka
rarından hulasa r,ıkerılnın:ıtır . 

/;>\YI 
Bandırınadan almış olduAum 40 

No. lu reis şehadetnamcınl zayi et· 
tını. Yenisini alacağımdan cski!inin 

hUkmil yoktur. 
Ali ŞengUI 

VAT AN GAZETES 
iLAN FİYATLARJ 

Başlık 

ı inci sayfa 
z net )1 

3 üneü » 
t iincü u 

Türkiye 
Senelik 

1400 

Abone Ücreti 
dtthitinde: 

6 aylık 
750 

Harıc: nıernleketlcrdc: 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 

50 

AJhk 
150 K. 

Bugün Varna Hmanınıda 600 ge- Senelik 6 aylık 
1410 

, a,ylık 

800K. 
A;)lık 

~·oktur mi barındırmak ve seyahate çıkar 

glb irkflp Y<.'Pmak imkcinsızdır. 

Hava• kuvvf:'tlC'ri böylr. bir hedp,fi, 
blr iki s:?at içinde büyük kısmı)~le 
denizin dibine indirebilir. 

2700 

Gaı.eteyc göndtrlleıı ('\·rnk dere 
edU.,.ln edtbneıt>in tadc olunmaı. Zl
yaından mes'uliyet kabul cdtınıcı .. 

thale 26 6 942 cuma gilnll saat ondadır Müzayedeye iştirak ede· 
C'Cklcrln mukadder kı:yınelin yüzde onu nhıbelır.de temı.na t yatırn1atarı 

lı\zmıdır. ?tUiznyede sırasında veriltn bedel mukadd('r kıymeti geçtiği 

takdltdf' aradaki teminat farkı üzerine ihale edllen kinısedcn derhal 
tahsil edilecektir. F'a.zl,. lzahat aln1ak tstcyenlerio bıldirilen gün ve .saR.

le kadar bankamız cn1lıik servisine gelmeleri. c6603• 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muha.mmerr bedelı ~000 lira plan ve o ... .,;ı Jdat(' tnrcı.fındar. verilmek 

üzere tn1al ettirilecek 10000 kllreğin açık eksiltnıcgi 9 7 1912 perıJembe 
gilnU saat 15.30 da Aı1karada Id,lre binasında topla.:1an ~terkez .9 uncu 
KonıiRyonca yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenierin 225 liralık muvari.kat t..::miııat ile kanur.un 
tayin ettiği vesikeları ve tekliflerini hamilen aynı gün muayyen saate 
kadar adı geçen komisyon reisliğinde bulunmaları ltı.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada. Malzeme cf'Jires ndr. l:Iay-
darpaş.ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 16835) 

" 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermay .. ı: 100.000.000 Türk lirB3ı 

Şube ve ajanı adedi: 265. • 
Zir&! ve ticarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktırenlere 28,000 lira. ikramiye veriyor. 

Ziraat Bank&Sında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en u 50 lira.Si bulunanlara eenede 4. defa çekilecek kur'a ile ~atı
daki p!Ana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet ı,oeo llnlık 4,000 lira 100 adet 50 Uralık 5,000 Ura. 
• » ısoo » 2,000 » 

" » uo » J,000 • 
ızo » (O • 4,800 • 

40 > 100 > ,,000 » 180 • 20 > 3,.WO • 

DIKKAT : Hesaplarında.ki para.tar btr !'ene içinde 50 liradan a.şa· 

cı dü,miyenlereı ikramiye çıktığı takdirde ro 20 tazı.asile verile<:E"ktir. 

Kural&r •en@de 4. defa, 11 mart, 11 h.&zıran, 11 eylQI. 
11 Birinciki.nund& çekUecektlr. 

Sablbl •e Netrlyat Müdürü : Ahmet Emin YAL'.\tA....,. 
Vatan N.,r11at Tllrk L td. ŞU Vatan Mall>aaa• 

• 

\ 


