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Zelzele felaketine uğrayan V ar)Jk VergİSİ ltSlelerJ yarID 
vatandaşlara hitap etti b h d k d f k J 

öğ!e:;e:o!~§~~:o~n~a:t~~=:::n~;~:~ı;1~u::s::to~~:~ sa a o uz a e rar ası ıyor 
da Bursayı !ea.f!endirm!:Ur. ln6nU l>ayramın ikjncl gtlnU zelzele !ela.ke. 
tlne uğramıı olan Blgadlç nahlyeıılnc giderek zelzelenin yaptığı tahribat 
ve alman teı•ıur..t ile jlgılendlkten sonra Sındırgıya gitmişler ve orada. da 
bir mUddct b:.lunduktan sonra Baııkeslrı §ere!!endirmt,,lerdlr. :M.1111 Şef ~ 
Balıkesir Ball:cvınde topıanmıı olan Jıalka hitaben ıu nutku irat buyur. TUN USTA muılardır. 
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.. _ Balıkeairlller, aziz hem,erlle • 
rlm. 

Bayram gllnUnO aranızda geçirmek.. 
ton pek memnun oldum, Hepinizin 
t:e.yramınızı kutlarım. Bugiln Blgadlı: 
ve Sındırgı bölgelerimizi Ziyaret et • 
tim. Bjgadiç aaramtıdan çok zarar 
g1lrmUş, gU7.el ve §irin bir kasabamız 
hemen tamam\ıY,le harap olmuo, pek 
ır.Utcesair oldum. Fala.t vatar.da§lan.: 
mı bUyUk sarsmtr iOl"ıde çok metin ve 1 
azlmlJ görmek bana teaelU ve kuvvet l 
verili Milletimizin felii.ket mmtakala. 
rma candan tlgfa1 ve hllkQmet tedbir. ı 
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ilerliyor BlR BiLANÇO 
BiR HAKiKAT 

Yazan: SADRİ ERTDI Kalkota Japonlar 
PERL BARBUR baskmmın 

yıldönüml\ mUnaııebetlle .Ame. tarafından 
rıka dikkate !Ayık bir liste ae,retıı. 

Ut llateye röre Amer!ka.mn kayıpla. bombalandı 
ıı De (ClÇeD bUytlk lmrpteld, De de bu 
Mrptekl kayıplarla Jayas edllemlye.. . 
°' k bh' durumdadır. Gemi zayiatı, Yeni Delhi, 21 (A.A.) - lngı. 

Müttefikler 
mevziierinı 

takviye 
ediyor 

--o-

Sfaks demiryolundaki 
hangarlar bombalandı 

V~ngton, ıı (A..A.) - Şhnalı Af· 
rlkadaki Amerikan umum1 kararga.,, 
hmın tebliği: 

Tunua•un §imalinde ve merkezjn • 
~e kıtalanmız, mevzilerini takviyeye 
devam etml§lerdir. Bu bölgelerde kı.. 
taıanmız ekseriya dUıımanm keıır 

'kt,.llarma tesadut etmiflerdir. 
Tunusun cenubunda keşif kolları. 

mızm taalJyetı devam etmektedir. 

>~ avlaua ~YJılide•~ ~ l~ kuvvetleri Binnaııy&da ~ 
bırakılsa bile aenelıifCe talim gönntııt I kan çevresinde il~rl~miyıe dt\'am ' 
cl<lrt L!n kt~nin aaı Jıarlcl ıwımasma etmektedir. Japon uça.klan tekrar 
ııebep olması ebemmlyctu ve telA.flıl taarruza geçınişle:-se J.e, Akyabın 
oldukça mllıfküJ bir hldlsedir. Bo hl. ~30 mil şimal bc~mda bır~ok 
dlse Amerikan donanmasm.ı aylarca. harp fabrikalaııru btiJ.3. eden Kal. 
kütUrüm bir balde bırakmlftır. ktlta çevresine ancak :pek Zil) ıf 

Retaka.tıerillde av u~aklan bulunan 
h&ftt bomba uçaklarımız. dUn S!aks. 
~& demlryolu hangarlanna taarruz 
otmlflerdlr. Taarruz edilen hedc!lere 
bjrçok bomba. ıaabet etınlııtjr. Hedef. 
ler,yangmlardan çıkan duman bulut. 
lan ne karanlık tc;lnde katm1,tı. Bu 
bereketler eanaınnda. hiçbir uçak 
kaybetmedik. Evvelki hareketlerden 
avdette ancak & uçağımızın noksan 
otdulu gör111mll§Ulr 

Venedik 
Ve 

Trigeste 
Büyük bir süratle 

boşaltıhyor 

ılUr hamlede Japonyaya ı.tıva bat. bir akın yapabil.nıışlcrdir. Japon 
rınm oonubwıa kadar Pıuılflk yolJarını uçaklan ço' hafif haura aebcp oL 
~an kuwet hayret edllecek derecede muııle.rdır. 
kD!)Uk, takat kalite balumrndan e. Resmi şahsiyetler su&m&1dad1:r· 
herııml)etll olan bava silAtı,larıdır. Ja HA.diselC"ri göz önUnde tutan mu. 
ponyanm '8 plke tayyaresi 36 Ut ~ahitler Arakan çevresinde geçeu
IJombardıman, 21 uıne avcı tayyare. ler hakkında çok ihtiyatla s:>z söy 
ı;ldlr. 1015 uçağın yarattığı ,1l:ılyet .A. . tmektedir. Har-..kfı.ta iştirik e 
merikanm ve Japonyanm t.allhlndo bir den kuvvetlerin sayr.">ma ait hiçbir 
donum noktMI olmuııtur. malfımat verilmemektedir. lngili% 
ıo~ ıayyare bir de\·lete biranda bir kuwetlerlnin .Aıcyaı. iHikamctin

ka.ç ımısu btıytimek jmkAnmı tıahıe. de But _ Haung'dan 60 ır.il mua. 
debllmektedlr. fede bul•ınmasxna ve takip edilen 

Biz. bura.da Amerika ve Japonyanın yolun mode'rn l:>ir yol olmasına 
Perl Harburda.n aoııra ne )'3pt,ıkları. rağmen Japonlar mukavemet tt.ı 
:ıu, bundan aonra da ne yapacaldarını meseler bile, Arakann ulaşme.k i
tetkfk etmek nl)etlnde dct;ıı:r.. 1ınld. çin birkaç hafta geçm'!ıSI. pek mum 
uıru bulduğu zamnn da hnva kun·ctJ, kUndilr. 12 den fazla ırmak ve 
rıln nekre muktedir ol!l.bileoeğlnl is. nt>hir kıyı boyunca su]a.ı: nı ovuı:ı. 
bat e<lco bu hAclise kaJ'!jısında her ra akttmaktadır. Sarp ormanlık_ 
nıllletln uzun u:r.un dilşUıımc)e mecbur lar ve su birikintileri kxtaa.tın he. 
olduğu bir hakJkn.tı hatırlatmak iste. r~kctini gliçleştitmekteclir. Eura.. 
riz. ?arclıı sandallar veya sallar veya. 

Perl Jhrbur buhar ve deniz kıılelerl hut k1lj malzem'!.si kullcmmak za_ 
kuv\'eUne dayan:ın nıcdcn1yeUn ben. rureti vardır. Japonle!.rm mukave. 
z.ın şiı\nl)clcri önünde daynnamıya met !;'ÖStermecen geri çckılmeleri-· 
e:ıtım gösteren en dikkate l!iyık &i. nin sc?>epleri de bunlar oJsa gerek. 
ı.ıt:tır. Perl Harbur knr;ısrnda bir A. ti•. Diışmıının, muttt-fık:Crın JL 
mcrlluııı alnkl.wnı-"ı oldu"tsıı. \C A. mam t~krar ele g<'C;irmelerinin C. ı 
mcrlluı Pn !fiğe tekrar z.aCer tra:ıı.. nl.lne gcı:mek için Aky=ıp yaktr:ın.. 
pt"fell·rl çal.ırak gcle(l~ı.~ bunu 11Up da bir hat üzerinde duıırnak ve mu 
he•lı: eslq sistem ollyük g•·mller ve 10 k.- V('me-t etmek istiyeceği de muh. 
uncu asır asknlllc dU:ıuncclı•rltc b:.ı. t<'mrl sayılabilir. 

~~~o--~-----~ ar mı ya cak hr. Ndekitn 11lmdldc11 ny. 

Floransa ve Bolonyadan da 
muhaceret ba§ladı. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Avrupadar, 
gelen husust haberlerde halkın Vene. 
<ıtk ve Trleste'yl, hem de pek büyük 
b~r aUrat!e kUUe hal!Jıde terketmekte 
olduğu b.ldirl}m.ektedlr. Floranaa v• 
Boıonya'dıın da muhaceret baglamq. 
br. Floransa mtıulerindeki aan•at 
hı:ızlnc!eri oldukları yerden kaldın!. 

m11ı ve neresi olduğrı aöylenmeyeıı 

~·trlerde emniyet altına. alınmıııtır. 

,.- -, 

USTAD 

Hüseyin Cahid 
Yalçın 

Afrika 
lngiltere 
Amerika 

un 4 bin u~ak ynpm:ııdn bUyllk bir re. 
kor kıran Aruerlk:ın t.:ıyyıırrcJligı za 
ferlr. ınrrıaı ıınlamııı bulunmalttadır. 

Bir :r.ıım:ı.nlar at sırtında, kılıç 

lngiltereye hava akınları 
ı..ondra, 21 (.~.A.) - ö~renlldlğlnf' Seyahatlerini anlatıyor Eo fev. 

gbrc tngtıterenjn §imal do~ ve do~ kaliide mera'kh ve alikah notlan 
11ahll gölgelerinde dl!şman hava !aa. nkurucularımız yarın HABt:ıt 
l :·ett olmuştur. Bazı yerlere bomb~. !>Ühııılurında takibe bal)hyacnk ınıllanma tclmll:I h!ildcıdl Yayalara 

ıuırıı bU) ilk suvar! blrlildt'rl kıılıı.. 
n:ınlar muz.aUcr o!mu,ıard. n;r :ı:.n. 
nan'.ır ok utanlarııı l•ısrşısına barut 

,,, 'Jan~a mı bilenler, top nam'-sını 
ıarere mesnet yapanlar yepyt•ııl 
rılr de\'lr açınn.)a mu,·nrfak ol. 
u ı;.ıılıırdı. Dercbeylil4 d•'Vıinl yı.. 
"ıın top olmııstıır. J opnn kurşuonc111 

ır ukri\ enıeı edt ıulyen ~uıo du,·arı ur. 
mı ırıda bir hayat tan.ı da ~ol•Up git. 
mlşlir. 

Blil ük buharlı gemll<'r drnlz.lcrdı 

.. .,yynr kaleler halindi' htil;Um slirdlil\. 
!eri zanun denizler h1klmlyf'tl clhaıı 
;;.'llt,nn:ıtına yol nçnıı<ıtır. Jlenlzlrrc 
lı:Udaı olan cihana hl !rınf'df'r "'öll\ bu 
]f'\"lrlle b!r b.ıldl.nt olmu.,tur. 

Bu bnrp tn~)aren ı d•\•j1ir Tny. 
yart- )cp)Cı:I bir nıcdı·ııi.)ct urku aç 

lr.r atılmıotır. Birka~ basar olmu2. ,._1r.ır.i1.•.r •• ___________ ,. 
tur. üıu ve yaralı vardır. 

maktnıl:r. Bu yeni ufukda. tayyarey)e len, bac:ı.klan ıibi tabii uzuvlarından 
lfiblrllğl )npmayan ne kara, ne de biri olmuıtur. 
dcnl:r. lm\'Vctı zaferden babı.edememek Binaenaleyh ona sahip olmak, bir 
tcdlr. irtifa muharebesi, harbjn ka kola. bir tacağa, bir ıöze sahip ol. 
\ıtdt•rlnl, bulmk telAkklforln(, bUtilıı ı .. al: kndıır Yllfa.m&nıa prtlarmdan 
l'( l}l'rlyet anla) ışını tamaıoUe altUst I ltlrhllr. Medeniyet bir prlp dewdir· 
t•tnıl~tlr. Ta) yare buglln devletlerin Uru güdcb,enler dlJ arlannda otura. 
hayatına ynlnı:r. bir lıerp ısllılhı oıa.. lıil'rll'r. DUnya kanatlı neımerle dolu.. 
rak de~ll, fakat farkıı bir diln.>a gö_ .)or \"e memleketlerin kudretı kanat 
rllsU tarzı olaruk kanşmaktadır. 1 )Rnna takılı motör mlktarlle ölçWU 

Bin:ıenaleyb irtifa muhan-belerl va yor. 
Mtıuı· olan tnyynre, ııehlrl0rln ı kllnl, Bu diyarda otunnak 1atlyen1erln, 
ıı .. srnl::ırın mşayış tarzını. tıırlaların bu garip deve)I gUt11..-lert tabiidir 
~··~·imini, hlnnıarın IHf ikaml'tlnl dcğı,.. l'erı Harbur bası.mı :ıer millete ben. 
11re<'l'I; kadar lrn\\'!'I" bir umııırdur zln lfÜ\"al~t'!ll olmanın zanıretlnl bir 
Hu uuı;ıır artık insanların tliııleri, göz. 1 

1,Prc daha lsbat cdiJ ur. 

Vali Maavlal Abmet ilandı dedi ki : 

Kanun harfi harfine 
tatbik edilecektir 
Varlık ver~lslle uğraşan memurlarm kısa bir istirahat yapabilmelerini 

tem\n ımaksadlyle cuma:-tesı günü lılallyo:> ve Belediye ıube!erlnden k&ldt· 
rılan llıteler y·.rıa sabah ,ııaat 9 da yeniden asılacaktır. Bayram mllnıu?ı. 
betile l,atelern ilaldırılmaaı be.zı dedikodulara aebep olmU§. bir takım kim. 
aaJer Jjııtelerln yenıden yapılacağı r,ıaylasmı çıkarmı§lardır. 

Bu ıayıaıu tamamlyle asılsızdır. Llateler aırf bayram mUnasebetlyle 
kaldırılmııtrr. Neteklm yarından. itibaren milkellc!ler ubdelerlne dU7en va. 
tan borcunu ~aemek için Hatelert tetldk edebileceklerdir. 

Netckım bır ay zarfında borc;larmı ödemeyen mUkeile!ler, borçları ta .. 
mamen tenı)'e oluııuncaya kadar Zonguldak maden oca.klannda ve Şarıı-.. 
ta tesblt edilen 7erlerde umumı hjzmetıerde veya belediye 1.§lerillde çalış 
tırılacaklardır. 

Çıkan §ay.a1ar Uzerlne, kcndlelle gHrU§en gazetecilere Vail muavini Aıı.. 

met Kınık iJU'Jiarı sısyıemfııttr: 

•'Varlık vtrlflJi kanunu, her kanun gibi aynen ve harfi harfine tatbik 
olunacaktır. Hr..1 h:ı.ngl bir gecikme ve değ\ıme ihtimall yoktur!". 

Şark ephesinde 

Ruslar yeniden bir çok meskü n 
yerleri geri aldılar 

Mıh ver 
kuvvetleri 

mütemadi1Jen 
çekıl1gor 

Sultan civarında iki taraf 
temasa geçti 

Kablre, Sl (A.A.) - Orta p.rk ln• 
..; ıiz mll§terek teblif : 

DJ, ı:ıan çelulmeğe devam etmekte • 
ı.tlr. lıeri ke§it kollarımız Sultan civa. 
r:nda bu kuvvetlerıe temu halinde. 
dir. Daha doğuda mayınlerln temj:r. 
leme amellyeaı durmadan devam et. 
mektedlr .Harp aahaıı Uzerlndekl ha. 
va !aallyeU kUçUk mikyasta olınug. 
ıur. Bununla beraber mUttefik avcı 

bomba uça.kları Slrt Buerat yolu U. 
zerindeki dti~man ta'ıtlarına kar§' 
l!arekeUer yapml§lardır • 

Buerat'dakl hedeflere 19.20 Ukkl. 
ı:un gecesinde yen!den taarruzlar ya. 
pllmııtır. DUn Yunkeu 88 tipinde b.r 

Koıkov9, 21 (A..A.) - Sovyet öğ!a · ,ebbUaUnde bulunmuı1ardır. Sjllhları. U 11- 'p S ld kl d 
tebllfine ektlr: :mızın indlrdlk)eri ıtddeUl darbele~ u şman ~çabı ort • • a açı arın a. 
Stahngrad•ın §1m&l batıamda, Al. nelJculnde bUyUk miktarda ganfmet den1ZC duşUrlılınll§tür Tunus kıyısı a. 

manlaı· bir tek kee:mde 6 karfllık bırakarak çekllmek zorunda. kalınır çıklarrnda uçaklarımıza taarruz edcıı 
Measer&chmidt 110 tipinde bir dUJ9 

taarruzu yapmıılardır. BUtUn bu kar· lardır. Blrc;ok meııkQn ma.halU zaptc.t . h 
fllık t,aamızlarr rerı ptlakUrtlllmllg. dllml§tir. 1.300 Alman öldll?dflhb... W.k U1181C1d ....... 

3 
• .,. • dllPklftir ı~ .. 

tUr. 400 dUıman aubay ve eri öldU.. Dillh,m miktarda mUhlmmat tahrip __ _ _ • ~-------
\ 

:re e er en uça •• nuz ayıpws-

l'UlmtııtUr. 8(1.ilmiıttr ,90 top ve birçok ellr alın.

1 Btallngrad'm cenup batısında, bir mııtır. H iti erin 
Sovyet birliği takriben bir dtlfm&n pt. Diğer bir keatmde ıutalarrmıs bjr 
yad• taburunu harp harlcl kılmt§tn'. dll§man garnizonunu çember ıc;lne aı. k "' h d 
Sovyet kuvvetıe11 bir kesimde, Alman mıılardır. Bir köy zaptedltml§ ve 381) arar ga ın a 
karıılık taarruzlannı pllakürtmU§lel".. dU§man eri öldUrU}mllştllr. 
nrdl. Mllletimlztn telAket mıntakaı.a. 

Don nehrinin ort& mecrasmda, lu. 
talarrmızm bir hücumu muvatfak!yet. 
!4' netlcelenml§t.lr. Almanlar kıtaları. 
mızın ileri hareketini durdurmak te. 

lılerkes cepbealnde, kılalarımııı mev 
zl\erlni aağlam!B.§tırmJ§la.r ve taarru. 
zt ha.reketlerlne devıım etm'ılerdlr. 

(Arkası: S.yfa !, surun ! de) 

Yeni Ginede 
Amerikan kuvvetleri umumi 

taarruza geçtiler 
.Japon llamaadanı Borı mabar~.aede ildi 

General lılak ArtOr'Qn umumi k .. 1 Diğer kesimlerde de arazı kazanı~ 
:argllu, 21 (A.A..) - Burtın aeıre. n:l§tır. Dll§mandan alınan ganimeUeı 
dilmlf olan reaml tebllf: Yeni Gine. araamda 20 mitralyöz vardır. DUg. 
de Madang'da ağır bombA uçakları. ı:nanın uğradığı zayiat ağırdır. Ja. 
muı antrepolar bölgesine lıUcum et• ponlann kumandanı general Horl, bu 
miflerdlr •(0) modellnde 3 Japon u. muharebelerde maktu] dUımU§ttır. 
çatı, uçaklarımu:m yolunu keamege ·"i' • * 
utraıırken dU§UrUlmll§tUr. Vatlngton, 21 ( A.A.) - Yeni Gine. 

Buna bölge91nde sat cenahunıs, u. de maktW dUımuı olan Japon gene. 
mum! taarruza baııamıııtır. raıı Horl, hem deniz hem kara ha. 

1 

Piyade kıtalannm pek yakmdan ~ltAtmda mUtehaasra !dl. Mumaileyh, 
•.akıp etmekte olduklen tanklarımız, ı .laponlarm Pasifikte yapmış o!dukla. 

I ıopçu h'.mayeai altında jJerlemekte. n birçok bUyUk tnam•.zlara kumanda 
dlr. etmlg icH • 

Çengelköyünde bir cinayet 
Nafia odac11arından Ahmet, Emekli 
bir muhafaza memurunu öldürdü 

Dlin akşam Çengelköydc bir ci_ Mustafa bundan mutazı.rnr oldu. 
nayet işlenmiştir. Yapl.:ğınıız tah. ğunu söylemiş, milnn&aşa :ığız 
kikata göre hA.disc şöyle cereyan ka\•gam113, ağtz ka\'gasmıfan dö-
etmiştir: vüşe çevrilmiştir. 

Çengelkcyde Lcokeci Nuri soka. Bu sırada. eline büyük bir şişe 
ğxnda 42 numaralı evle oturan geçiren Ahmet. MustafJnın ~5ğ. 
Nafta idare!i odacxların<lan Ahmet süne ~iddetle vurmuş. znvalh adR. 
Arbağr ile aYnI evde oturan enıek. ınm bu darbeden nefesi ke!ılerek 
li gümrllk muhafaza memurkırııı- ye-re düşmu.~. ölml!ştllr. 
dan Mustafa Tosunun çocuk mc. :Biraz sorra vak'a yerine yeti _ 
se:esi yüzll!ıden Rralan açıJmı:t ve şerı poli9ler katlU yakalamı~Jar • 
iki aile ara~mda geçimsızlik la~ dır. · 
göHermi3tir. Ahmet .ı\rpağının Üsküdar mUddeiumuı:r.i muavin-
14 V'lşmdaki Çl)Cuğu. Mustafa To_ lrrinden Lütfi vak'a et:-afmdl\ tah 
sunu Slk sık rahatsız ettiğinden, 1 k.iknt<:ı ba~Jc.mııtır 

Livalin iştirakile bir 
toplan'&:ı yapıldı 

Londra, :n (A.A.ı - Hlllcrtn umu_ 
mı k:ırarglhında ıs ve 19 birlnclktı. 
nunlarda Rlbentrop, ı:.aareıaı Kaytel, 
m.&rep.I Görjng, kont C,ano ve lta1• 

;)&n genelkurmay relsi general Kavat. 
ll'ronun iııttrakile mUblm bir toplatıtı 
yaı;.umıştır. Bu topıantıda LlvAl d• 
l.ulzıı bulunmuıtur. ~u toplantı vaz. 
· et,iı::, m.hvcr 1çln butranlı b!r satha. 
-/H. girdiğine ala.met ~eltUtk! edilmek. 
i"'"'r. H tleıin beyaratına göre bu 
top autıda Fra.ı.saya :ılt mes.Jeler gö. 
rtl!;UlmUııtUr. Mihvertıı tara!sı~ kom • 
şulı.r. mUteyakktz. 0:.!2111.k gerektir. 
Nih\erin artan Um ta!zlttt. mUtte.fik. 
l"r tarafından cesaret verlcj bir aıa.. 
mel olarak tel!kkl •dilmektedlr. 

------o-----
Parti konııreıi yarın sabah 

toplanıyor 
latanbul vll&yetı parti kongresi ya. 

rın aabab saat 10 da EmlnönU halka. 
Vi l!onferana aalonunda toplanacak 
ttt. 
Öğrenlldlğlne göre V:llAyet Partj 

te§k.la.tınm 19~ varidat ve maaraf 
bl\tçesı 332 bin 655 Ura Uzertnden ve 
mUtevazln olarak hazırlanmı1tır • 

Ha.!kevlerlnln tahalaab 30 bin lira 
tazlaaiyle 125 bln liraya çıkarıllDJ§tır. 
Bu paradan Beyoğlu Halkevine 13 
bin, Kadıköy Halkevine 25 bjn, Emln• 
:snıı balkevine 25 bin, 'OskUdaıı, Be§l1' 
raı:t ve Bakırk!Sy balk'!vlertne 5 er blıı .. 
Fatih balkevlne 7 bin, Şehremlnl ha\. 
kevlne 4 bln, Şlle halkevine 2 bin 4 
y\12:, Yalova ve Kartal balkevlerille 70lı 
er Ura verilecektir. 

Yent inııa edilecek halkevıen içit> 
de 132 bin ı.ra aynlacaktır. 

Dün tiddetli bir zelzele 
oldu 

Kandilli raaathaneainden blldirll· 
m.ııt:r: 

Dlln ikindi Uurl yaz aaatne on ye. 
dlyl beJ dakika on bet aan!ye geçe 
cenup jstfkametlnde çok flddetll btr 
zelze.'e kayded!lmlıttr 

llerkeıı: llsaU latanbuldan 110 ldlo. 
T:ıetn mesafede tabmln edi)mekte<11r. 

Merkez UssU bir şehre isabet etmjş 
ıae zelzelenin cok ha!!&r yaptığı mu. 
hakl·a.ktır 
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ŞEHıROE 

YU.(00A 
DJ YADA 
Bayrııma tcsadllf eden gUnlcrcıe 

lırlnıjz.de, yurdumut.da .ıı dünyada 
oatJdakl bAclltıcl r cereyan etmltUr: 

ehirde: 
.Y. Bayramın o .. 1.ı.~ gUııO SUltaı:ı}ıa. 
ıt.mında Balcı hanıı.da bir yanım 

ılr.mJ§, ban ka.mlleıı yand!ktan aoı:ıra 
..ıudUrUlmUııtür, 

Han, 2:>0 buı liraya Anu.dol- Sl=or. 
~ tirketlne Egre! ~ener Hu1osı "" 
uatafa ortakııırına alt gömlek ti<:a. 

ot.hanesi 160 bin llraya Doğan Slgor. 
ı fjrketine a.gortalı)dJ 

• Eminöı::llnde GUo:rUk antrepo 
v. cıvarıncb 16 numaralı özyurt 
ıpka tamlrbaneatn.ıe bir yangın 

killlf, tamlrhaııo t,umamen yandık 
.uı aonre. aöndUrülmUşttır 
• suıtansellm caddesinde Hatice 
dmd& blı' lcadmm .. vtnde yan;r::ı 

kmıe, ev tamamen yandıktan son. 
.ı. 8&ıdllr1llm1l§t(lr. 

• Ber11Jı btıyUk eıçimiz Sattet A.. 
, an bayramın lkinct gUııU oeıırı. 

nızo gclm f, ayni @'Unün ak§lllnJ 

eprcale .A:ıkaraya gjtml.ştlr. 
fi. Evvelce 10 ku~ olan b1ra ş!. 

~~!erinin depozitoau 20 kuı 111a.. 71) 
ntf.ıtrellk p.ra.p §i§"!er( depozitoSoJ 

'ti, 200 a:ıntUltreJ.ikler 150 ve MO ısan. 
tilıtrcllkler de 715 kUru§a çıkarıltıu~ 
tır. 

lf• Bayram mUne.ııebetlle tertip e, 

c!ilt.n doaUtık kupa ınaçlıırmda Be 
ı;ikt&§ Feııerl 2 • 1 YIUllll~. Ge.lataııa. 
?'8Y}a BctılktB§ O.O berabere ~ 
lardır. 

"' E:nln5nlinde IAzari>: i!tmll bit 
fmncmm trrmmda binden fazla a.tı. 

te karne bulı111mu,,tur. Zabıta tahkf. 
kat yapmaktadır 

Yurlda: 
• Ba§Vekillmlz Ştll:rU Saracoğlu 

ür::ivcral~ekı faklT talebe ıçtn '500') 

ljra teberruda. bulunmuştur. 
• lzmtrden Bergnmaya 17 yolcu 

lJe harekat den 88 numaralı lcam. 
,.on lğrtg51 vtre.jmda dovrıımı,, Mus. 
t&fa ııo anneat ll'atmn ve Hmr fstnı. 
ıı Oç ö111, yedJ yaralı vardır 

Dünyada: 
U~ gtln igiııde cephe~rdc hıırcktıt 

denm etm:otır. Bllb~sa Şark cep. 
ht'Cııdc Rus taarru:ru l'Cn\ 1nk1.saflar 
g&ıterdlğ1 gibi :lııgiliuer Birmanya 

da taamız:ı. geçmi§l~. t>tııı 

neoredllen Sovyet hueuat tebıt~e re. 
N Btal!ngrad1la. Voronej arumds 
Don nehrinin batıemda. 100 ltllometre 
r;mlol:gindc bir cephe Uı:erinde Rus. 
ıa.r ao • 00 kilometre derinli~• ııer. 
lemS,!erdir. DISrt gt1n atıren ~ddotu 

nwharebe!crde Almanlardan 10 bin 
ea!r el~. Alm&nlar muharebe 
meydanmd& 20000 ölü bırak!2113lardır, 
S btty11k lu.aabe. geri almmı§tır. AJ. 
mantardan mtıhlm mıktarda malzeme 
al.:ınm.I§tır. Bedin le Tropenel cenup 
C:oğusuııda btl,;ilk bir imha muhare. 
bt>"! yapıldığmı, 20000 den fazla Ruıı 
ukerlnln öldUı11ldUğtlnQ bir çok zırh!ı 
rrab3nm zapt ve tahrip edlldlğinl lbD. 
dlımektedlr. Ubya ve TunusUıkt va. 
r.yeıe gclinco eekWnci ordu ilerle~ 
.ş-ne devam etmı,, Mofibya müttefik. 
.ere geçın.lştlr. 'l\muırta ~it hare. 
ketler! o]muf, he.va bom Tdımanlart 

yap11mı5tır. 

lnglltz kuvvetleri Hindl.Btanm ı:ıa. 

tu.mdıın Birmc.nyaya taarruz •t:m~ 
lor '-e Bengale k~ezl nııııtakumda 
Ml!undnyı L~g&l etnıtg}erdfr. 

T ulonda batan 
gemiler 

Çıkarılsa hile İ§e 
yaramıye.c:ak 

Nevyork, 21 (AA) - Tarafsız 
memleketlorden gelen Fra.n.ıı&ya. alt 
t &berler, Almanlarm, Tul.ondaki Fraıı 
, 11: filosu için eksperler tarafında:!. ya. 
rrıaıı lneelemelerden çok inklsara 
dQatOkler1ni beıjrt.mektl'dir Ek.aper • 
dlrb\ verd.ikler1 nı.po.·lar, gemllorln 
•ll)'Ok kımwuıı altı ay ıçtnde battık. 

ı:m yerden çıkanlabilcceklerlni bUdir. 
mekl• beraber bu gemilerin ıı:ten lığ. 
:Q.Cıkları ağır hasarlar yllzUndezı an. 
cak b1rkaÇinın tamir edilerek kullanı. 
lab1Jecetfni, bunun için de bir yıl 
m•lddetle çalıımak icap edeceğ1Jl1 be. 
ltrtmekted:r. Batırılmayan gemllcr 
esab !Ubari!e küçflk tonajda bulunan. 
ııı.:dır. BUlllar araamda UQ ınuhriPle 

2 hafit kruvazllr nrdtr Bu gemiler 
talırlp olunmaml§ ve havaya uçuruı. 
ınupı. da çok daha evvc!delıberl atWı.. 
tan tecrit edllmielerdir. 

Ekaperler raporlaruu, batırılan b!l. 
yük ve orta gemileri çkarmağa ça • 
l•ımaktansa bunların yerine tamamen 
yenilerini yapmak daha muvafık oıa. 
catı mtı.talcu!le b:ttrmektedirler. 

~~~~-o~~~~-

T icaret ve iktdat vekilleri 
Bayramdan ev-vel, lz.m:.ro ~ltı:::tıı 

<>:a.n tjcaret veknı Behçet Uz Ku~ada. 
mıa gegınl§ ve tekrar lzmlre dlSnmU§ 
ttlr. 

İktıs&t v•kllt Srrr- Day da Ku~da. 
r.ına rttmlgt.r. \'ek ... 'l b~gUn Soma;> .. 
nrmaeı muhtemeldir. 

Dan gecek· Sovyai 
hususi tebliği 1 

Londra, 21 CA.A.) - Dün gece 
Moskovoda neşredilen busust Lehli• 
ğe söre, Ruslar dün merkez cephe• 
sinde ve Don nehrınde taarruzları• 
o d vem etmişler ve 2().30 kllomet 
re derinlikte flerleyişJer yapıuışla~ 
dır. Almanlar, sürotle cenup batıya 
cckllmektedlr. Gerl ruınan 100 mes-o 
kCın yer arasında lO şehir vardır. 

Bunlardan ikisi Voronez • Rostof 
demlryolu lıatıı arasında bıılu11,.,..:ık>

ladır. 

Ruslar, beş gOnde 75 • 150 kilo
metrelik bir ilerleyiş yopmışlard.r. 

Royter mubnhlrl. Rostof şehrinin 
düşmesi ihtimali bulunduğunu bil• 
dirmektedir. 

86yle bir lhtfmolln tahakkuku, 
Kafknsyada bulunan Mih,·er kuvvet• 
forfni son derece ınOşkül bir duru• 
ma dOşlln:~ektir. Ruslar, bu yeni ta 
arnızlarıl"' , şlmdive k&dar Alman• 
!ardan 1350 esir, muhtelif çapltı 
1320 top, 800 havıııı, 89 tank, 77 
mühimmat ve iaşe deposu zaptet• 
mişlerdlr. Dilnl:ü muharebelerde 
8,000 Alman öldllrfllmllşttlr. 

Husust Rus tebli!tine glSre, Ruc; 
taarruzu iki kol halinde inkişaf et• 
mektedlr. Birinci kol, Don nehrini'l 
cenup istikametinde 85 kilometrelik 
bir cephede, ikinci kol da nny11ı
Don dirseğinden Saraflmof istika• 
metinde ilerlemektedir. Bo iki Rus 
kolunun birleşmiş oimalan muhte
meldir. Fakat bu birleşmeyi teyldc
den bir haber yoktur. 

Ruslar, denn vadiler, yllksek te
peler arasında ve üzerinde kurul• 
muş olan kesit Alman müdafaa 
hatlarını topçulan sayesinde yara 
mışlardır. Ruslar, Alınan batarya 
mevzllerlnl o kadar iyi tesblt et
mişti ki, Almanl:ır baraj ateşi açar 
açmaz, birçok top mevzilerinı der
hal ttıhrfbeylemlşlerdir. Bunu mü• 
teakip anın ve beyaz elbiseler siy .. 
mlş olan Rus askerleri buz tutmuş 
olan Don nehrini geçmişlerdir. Ba• 
ıı yerlerde Alman müdafaa mevı:i• 
len 16 kilometre derinlikte ve dlSrt 

BiR, ıKI 

• 
Evlerimizde kahve yerine 

üzüm • fındık ikram edelim! 

FL""'DIK, ce\'iı, OzUm gibj yer. 
li mab• ilerimizin iç piya• 

~da bllyU.1" bir han.retle el~en ele 
geçip '4:"1 ve btlhlAk edildıkleri. 
nı görüyoruz. Ba'b basına bir is .. 
tihllk mıntaknsı olan İstanl·ulda 

illt Şf,~:n Bah e
sirlilere hitabı 

(Baotarafı 1 lnd ııay!ıı<taı 
Jcrin 11 fsabetll ve gewı ~açüde olma 
m, te1Aket1 az zamat:ıN. tnıuo.mlytı:ı 

ı,ıunı.ı odeblleceğimtzc eınnl)"et vcr1 • 
JOl'. 

Bı.nlan öğrenmekten eev!ndlğ:m {)1. 
b.I. benden dl.nlerken •la1.": de teselli 
1'ulacağrnıza eminim. Bu eözlertm ay. 
l11 zamanda BiBadlçlılara, bu eon gtin_ 
lcrot: on}a.r gıbi ha.aar gören yerlere, 
huaufile güzel Çorumun Oımıancık ve 

gtı~d? tonlarca. fm~k. Uzllm Ve M.ecitözilntııı merkez ve köylerinde 
cevıtın muhtelif aek~ ;·~ ısn~etlcr. t,.'ı.;. .. 1~ felAkeU g!Srerı vatıınıia~larıına 
le bo~dan gcçtı~!"ı söylor 1 .eeJAmlarımı, rıevglıerl.mi ve yakın il -
St>m ıruı.nnuımazlık edvcmez. ller 1 r;ılertmlzı ifade ederler. 
kö,e başında rastlan~ tabl:ı.lar, BUUln mWctçe seV'{nçıerde berabe. 
el arabalarına sıra!~1" • ulalı :!r.. Hele memleketımtzin ııer kÖ§esin. 
snndıJdu, bütün yemı5 dUkkiuılan cıo b1r derd mlz olur.sa btıtllD mU!etçe 
ı.igar:ı. tlllün satruı dıikklinlıır,1aki beraber acı. duymakt&.ytz BUyült ve 
hususi ka~an~z1!1r, tiz;~, fın•lık. kuvvetli blr milletin ~QtUD esaslJ me. 
cel~fz . ~nc~r ~ıhı be~leyıc.' mahsul. zl,.eUerlnı puağlam tapyoruz. 
le•ım.ızın ıs~ıhl~ -~beli hakkın• Sırdırgıyı da ziyaret etti;:- !demle. 
da bıze "Alı hır fakir verebılmck. ketimizln scvımıı yerlerinden ttrtst 
tcıhr. . • o}an Sındırtı, galıfkaıı Te bnbııyiğ t 

Pasbcr ve ~kerlemeilılerın de 'lm halkın ııenlendlrm.ıslyle de çok ue . 
undan pasta r:ıpılmnsmın men:ın. ı_terU bir merkezimlz.ilr. Vatn"tdagla. 
den sonra eevız. fındık un1 

.. rayle r~ fır.sat bulduk~a Sındırgıyı gör • 
Uıümden pn!ta imııl ettiklerini, fie melertni ttı.va1y .. ederim. 
ker fiyab pnhalıla.ndıktan sonra Balıkcalrllıer büttlıı vUAyette h!r 
helvı:ıcdann da pekmez \'c ilzümlc ı:ıratta i>'1 ~Y raunua. Slzdcn 
birlmr nevj helva ve tatlılar YBP· n.emlekote iY1 havad lerlyorum ve 
ttklannı görüyoruz. bunwı içllı eıevtnlyorum Hepinizi sev 

l"-:-rli mııhımllerimjzin ~ piyn• gt ile 6 ldnılıyarak 11%e 1ımd1llk ved~ 
sada sUrUmUnU t~min iı;ln sarfcdl. eoerlm. Şen ve esen ıralm., 
len bu gayretlen tolidlrle ltat'Ş:• 
lamen h:ıyrrun mfinasebetiyll' eş 
00'1!1.armuza Yl'J>tlğmıız ziyııretlcr. 
ıle de Urlhn ve frnoi.!t il<rn.m edit 
mesi ~ibi fttpyeni bt"r idetin ken
diliğinden yer alctığmı gördük ki, 
ha ela ba.511 hasına sevlnileoek tıir 
noktadu. 
Şimdiye kadar her b:ıyramda 

ziynret ettil;im yerlerde mutlaka 
kah\•e ikram edilirdi' ıre ben a~:ıl!"J 
;nılmn gllnıte 20 • 'iO fincan k:ıJı. 
\"e lçmt".ı\ mccbnri~·etinde k lırdım. 

ahii bunhrın to!;.,ınu iı;emez bir 
Jn mınm yansını. bir kısmının dn 
diirtte birini yuclumlar. geri knla. 
nmı fincanda bmılnrdm, Benim 
bu hareketi.mi bir bayramda. on 

hiuleroe vatand .. •rn tclırnrln<.lrğını 
h~ap ediniz. A'ajb. yakan kalıfa· 
ye '\'erilen paralan yckfınlayın. 
Memleket il.,ma hah\"e kin bir 
ba.yramd:ı kaç bin Jiranm a!<tığlnı 
bnlab!lirsiniz!. BW'ada. be<ıleyici 
memleket mahsulleri dumrlcen ,.e 
bunlar i~i"n dşanda puar nrarken 
birim srrf k,.vif İ!:in lı:ırirc pımı 
akrtmanıız do~ muydut 

P.aı:nn \-atand:ışın zcvld de 'bir 
istihale ~eçiriyor: Knhve yerine 
tlzüm. fmdık ağ1nnm tadhltyor. 
bi1.: 'keyif '\'f'riyor, Memleket he· 
•mbına cvinelim' .• 

Th""KTA RAGIP ~NEN 

oorı~~mı~ 
WJ[llj~@){g 

PARAM iZ iN 
MEYVASINI 

Y~nm esırdan fazla bır zar13rıdnberr •&ogei~ 

ildç.fıın vardır. Bu. SO seneden fazla ceerilbt 

ve deneme dernektir . .aG • saHbi. ytlksek 

tt umumi olan itimadı bu muvaffak!yetlere. 
borçludur. 

; 

hattan mllteşekldldl. Tipllt>re ve nwı bir be karıma gönderiyor Şaıa 
kar fırtınalarına rrıtmen takip ha• ılım lmldım Eğer ellnıde b!rıu parn.nı 
rekAtı devam ediyor. olmasaydı, ''allahl flnıdi b!rçoklan gl. Bu ölü de ? • 

raber göttlriiyorda, Oı>lll>anlı odaımı:. 

«lon,,liğ'U \'llkıt bu beo b1D franga hay 
nır. hn~ mn bakiyorcı.ı. t:rte81 sU" 

Almanlar, esirlerin ifadesine ~öu hl bt>n de aç \"C yerslı knl:lroktım 
re. bu yeni Rus taarrm.:unu hiç Bn aon özleri j~lk·ıı Jnaı, derllllJ 
bekJemlyorlnrdı. Almanlar, 16 bl• w•.lak knbartmı,, hemen lh:lyarıı aor 
rlncikAnun gün{! sabah saat sekizde mulitu: 
Ruslar top ateşine başlayınca, bn -Nlı:ln !~ini .l ürt:ı :mek için kuv • 
yeni taomızu onl:ımışlnrdır. Bu ye- vetll bir t.ıı\l'Bt;>c fırıını13·or .. unnzt 
ni Rus taarnızunun tnklş:ırı, mer- lı.t•yar mınldandıı 
kez Tc Lenlngmd cephestnc1ekl va• - Klmo 1>:ıııvurmaıı bllmf'm kt, 

ziyetlere de 1csir ctmesl muhtemel.. ı:ınıdığım kimse J ok 

dlr. Eski tayyareci, lbtıyaro ka~ı derln 
Almanlar, blltün do~u cephesi bo- bir sempati duymuız bir insan tn\Tllc 

l'llnca t~ebbüsU elden kncınnışl:ır- hemeo ıı.tıldı: 
dır. Cephenin zal,f noktalanm ara• - \ 'allabl, ıdzo kar§ı dcrhı bir sa 
mok ve l"enl darbeler indirmek Rus mJml3et hissocliyoruru. Bn ııevgı her. 
komutanlığının cllndı:dir. b:ıldc pek de scbl:'bm o}ınal!ia gerek ..• 

Kızıl Yıld•ı gazetesinin ynzdıgına Slz ıımcawa ço!• bcu,;iyonıonuı.:. Anı. 
sBre, Şimal Daz denizinden Knrıı• ramıo adını tıerbaldc t:ı>tmts olnr..ıı.!;sı. 
denize koclar uuıyan ·bütün cephe nız., llyan azasından r"Ulp J)rıır. t teı 
boyunca Alman taarruzunu sahne tlfınlz ı;lze yıırdmı cdo31lm. Ben birçol. 
olnn fek kesim yolctar. En şimalde, mııbuslıın tanırım, tmttd Amycndf' 
Murmansk bölgesinde Ruslar, bir ı ı.nrubn fdnrf komi ~·on re! lnl de ili 
hücuml:ı ehemmiyetli bir mcV2:li tnnırım. 
seri almışlardır. Ve ııonrn tlzerlndc \ıtlnn: adı 3nzı11 

Tve U 
,,• 

' 
• 

Korbıocn ayrıldı \"C tsbD lht!111rm 
ış!te blrnn blle ml!3guJ olmadı. 23 Yazan: MUZAFFER ESEN 

otsn ımrtıru lhti.ynm 
Ilı.erinde fazla tıınır 
e;özünde devam etti: 

ttt ve ffürlerı 
glSs~rmcdcn 

- Blz.c faydalı ofMı&k bir lltl me. 
mum belki de birkaç fnınk "·erm .. k 
icap ed(:{'.ektlr.Eb bir. de,blr momora 
beş yUz, ötcklı:ıc bc~yUz. fnmk \-erjp. 
Qmlrlnl de bir ziyafete dnvet e_ 
dccck balılcylz. Bu onrtJıır !gerisinde 

ıuı ~ günde lşlnlıl bltlrmez!IGm a. 
dam diye Fransadtı gezm!'m vallıı!ı:. 

- Da jytlll< ıı:ın tıcı.den ı.e lrndu 
ıınra ıstcr&lnlıc adı:lm T 

- llen kecdinı ıı:ın bir aıctcUk bıll' 
ı;lm:ık mrrwdu dc#fldlm. t·'nknt ms 
dum ki ben!m de cıoegimi ôdenıek hı 
Uyorııunuz, eu halde bir hPsn(I cdo • 
1iru. l':\inlı:lo l>tymetı eııı l:ıln frantı 

değil mi? l'omlsyon bundan bel) bi'l 
frJnk ruuhakkak teıızı!4t ~ııpar:ıl<tır. 

- LUde el!nc a;eçıen bu p=ııranm dört 
Şu bnldo a}acağıntz p:ıraya kırk tNt l'ıl.Q franklle devlet bonolnn tm al. 
b'n Franl\ diyelim. 1 ııliat ben ıınıya dı. n:ı gtln ııonra bonı.Ian ICkJz bl~ 
ı:trlııc' tnbU fşlu rengi di!C'l,ecckt,lr frangıı ııatnuk lml<lumı buldu. 
::,.ıtzJn yanan btnanrza muk>ıbil yüz. oo Bı. bono ıılım saırıw 'aa Bııptlet 
bin frnnl< abcnltJmı sanıyorum. Ht>. Jlrar için iyi bir kamı.~ membaı ol • 
it ) l\z. b1n fnınk nl!l.i:a~un mııhııhknh mmıtu. Delikanlı ura.da bumda, pa 
ur Bu mll>1ar tb.crtnoen yt\zde on b3 •.:ıır}nrda, panayır yerlerinde ra&t;el. 
na kftfj gel!r. <liğj lttiylUlere yaruı:ıryor wvlmlı \"8 

Biraz da urbo:ı olan lht,lyar bl 3akıı:ıkh bir dcllkanlı nldnf'u lı;bı k6y 
tatlı ı;özlert, bu hayaıl rakamlan ·~ 1UJerln bo~una gfdJyor,hele bjr b:ırdak 
:rJ bfr karı:i acık ola,•nlı ,füıll.)Ord•J. ~rı:p rıımnrlııdı mı dostluk bUsbUttııı 
Vllz bin, ) Uz on bln gibi rnkaaıl:ır D rtıyordu. Bu dostlnlc tkrleylnoo de 
kencllnı lılr b!lyııı IUemlnc nbnıştı: Jan 8nptlı>t ııamlnıl bir t.nV'lrla. 
t,nlbır.de kf'ndlslnc hll tatlı 5r.lerj - Sl;w bir tavaf)e«le bulunaynn 
~)ll)en t\dam için tl"rln bir ltJmnt mı duıotum d.iye ısüze 'll:lşhyordu. Eli. 

U~ andı. 051tten OU~en tıo iyi ll.dllOJll llj7.ddıl bono in n btr.ın e\'\"Cl eldr•n 

b'r b:trdnl> bira lltrnm euı . f'lkarırr.ıını:r. lsat>ctıı b1r !ı;ı ~~ o 
Hn ııretlı- Jnn Bııntlst •Jıtiynrn. ve hır6uııuı.. Zarar "\"O :vynu d l&ları • 

t1a Nllp nynlırln•n cebinde ilk masraf ,•;ı ~ ımldcn tetlclk olwıac:ıt"'Ula dntr 
oıura.k aldı~., beş bin tron~ı da be • l.uvvC'tli rh"11yetlt'r \"llr. Hııttl m!Uet 


