
Reisicünıhur 
istanbulda 

Milli Şef bu sabah Kızılay aş 
evlerinde tetkiklerde bulundular· 

lauAkşaml 
.ımıu ŞetJ.mlz Topkapı ~vlnden çıkıyorlar . 

Relaictlmhurum.us Killi Şet bmet Tınde bugQn da#ttılan etli faınılyedeıı. 
bönn dUn gece Sıı.varona J&We MU. yeml§ler, çok beğenmt§!erdlr. 
ı!n.r.ya.dan eeJırl.nıize dl1nmQşlerdir. Mllll Şet Topka.pıdan aonra I.Aleli 
1dill1 Şetim.iz bu •abah saat dokusd& a,evinl de ziyaret ederek tetkiklerde 
yattan ayrılarak fOhre oıkmıeJ.ar n !)Ulunmu§lardlr. Yun Şef buradan ay. 
~oğruca Topkapıd&ld Kızılay &Mvtııe r:ılırken Sadettin Urazla doktor Lattı 

LAVAL NE 
YAPABiLiR? 1 gıtmi§lerdir. RelBicUrııhurumuza nll Kırdtı.n .. Afev1ert manttaıt oımu, 

Yazan: SADRİ ERTDI 

LAV AL'hı gazetecnere veıdlğl 
deJDesı ODUD 7en1 bfr hareke~ 

S~ıııek tU.ere ol4ııfu hlaalni vermek,, 
teda. 

UvAl Fr1U118.Dm Almanyanın ate. 
l'f ile .kurtulacağına, Darlaa Amerfka.. 
nm Frema11 laııtaracatma, dlS Gol 
:lııgtlt,ere De i17bfrlltl ile kurtolUJ 'TO. 
IUDGD ~ğına kanJdlr, 
llösoJ de :n.rıan da Almanya;ra ~ 

andlar:lpttrler. LA't'A.1 11M1 bentlz muha,. 

rfp dettJdtr. IAvAijn !lagUtere yerine 
Almanya ile leblrllflnl istemesine ııe. 
'bfop olan fildrlert burada tekrar ede. 
cd: 4e~ Onma prensfplert.m 4aba 
önoe bu aötmılarda blr haytj tetktk, 
ettik. Bu aokta tızemıde damuyaca. 

IJS. 
Udl!a da'fMlnı ~k ettir • 

ft belediye re!sı doktor Latn Krrd.&r. bir ... rdlr., diye ı-ttlt eylem{Jlerdjr. 
la Kızılay ateT1911 1dan heyetl reiet 
lstar.bul ınebu.lu Sadctttn Uru re!a. (lflll! Şeftmlzlıı Bursalılara Jıttabı 
k.ıt etml§le.rdj,r, lnönü Topkapı aıe • J Jııcı •yfamttdadrr.) 

Orta Don bölgesirıde 

Almanlar batıya 
doğru çekiliyor 

Ruslar Rostofa 110 
kilometre yaklaştı ar 

:Moakova 22 {A.A.), ,.... Orta. Don 
bölgesinde Almanlar, karmaltanııılt 

lıir lıalde batıya ve cenup batıya dot. 
ru çokllmektedlrler. DtlnkU pazartesi 
günU, Bovyetler yapmıo olduklan ta. 
elTl17. neticcshıde ır> mu ara.zi kazan. 
1JU§l&rdır. 

Cepheden alman bir telgratta SoY. 
yeUerin Rost,o!a 110 veya 120 kilom.et. 
re mesa!ede bulunduk!ıın ve Alman. 
ıann karla örttllll ol&n muhıırebc 

meydanını terketmekte ve bu meydan 
dı:. darmadağmık b1r halde sJ.IAblar ve 
ttltlseler bırakmakla olduklan blld! • 
rilmektedir. 

mıJinde ve b1ra.z dotusunda bulunan 
M·Herovo demlryolunun mühim d11 • 
güm noktasını geçını, bulunuyorlar. 

(Doğu cıepbeıılne dair dlter 
~zılar ı la~ sayfamız.da) 

Varlık vergisi 
Bugün 3 milyon lira yat rıldı 
Bankaların kredi muamelesi ve 

mal satışları serbest bırakıldı 
Sa)·ram mUnuebet.lle tnd!rllmlf ı-----------------------------

olan n.rlık vug!.11 1il!teler1 bu abah 
yeniden e.ııılmııtır. Ve bir çok mUkel. 
let1er maliye ıubelerine müracaat ._ 
derek kendllerille taro.edllen verif. mik I 
ta.rlannı ö~ye bafl•mıotardır. 
Diğer taraftan öğnndiğiml.ze göre 

bazı kimseler mentı dedikodular ya. 
parak, vergi komilyonunun tekrar top 

anacağını, verpterln bil' kmnını in - ı 
ci!receğ"ini yaymıflardtr, Bu haberler 
uıl.lızdrr. Bu gibi pyi&lan çık&r&Dlar 1 
hakkında ffddetll takibat yapılacak 

j ve aürgUn cezaııUe cualandınlacak • 
lardır • 
Yalnız ka.Dunun bahfett'ği ııal&hi • 

yetıer çevrui içtnde komiayon tek • 
rar toplanarak unutuımuı olan kim. 
eelere vergı tarhedllecektlr. Verginin 
tayin edilen mikt.armın lnmeııı da 
de uıll!IZd.ır, Zaten kanun bu hu.su•. 
ta aarih cılarak mUkellefled tenl'ir 
etmektedir. 

MUkellefier maliye ,ubelerine mtı • 
raca.at ederek Tergi:erinl ödemefe 
b&§laınI§lardır. Buglln Uç nı.llyondan 
w.ıa verri Odenm~tır. Diğer tara!taıı 
~ mtıe.naelere de haotz yapılm.If • 

tır. 
T&hsllAt& dtrram. edflmtkt.cll.r. 

Vergiyi ödemek i~n kanun ıs 
gUn mUddet koymuştur. Bu mtld. 
det içinde her mUk.cll~fin kendi
sine tahakkuk ettirilen miktan ö. 
demesi IAmndır. Li.ııtelcr ayın 17 
nci gtlnU ıunlarak i!An ediJmi~ ol
duğuna göre 15 gUnJUk müddet 
l .klınunll."!ani iilntl a.kşnmı bitmek 
tıedir. 

Bu- kAnunuaanı cnuna gUnll Jwıu • 
D~ tatlld}r. ReamJ tatillerin erles\ 
ıunu, cum.o.rtes1ye raat,ge!d1ğ1 takdir 
do cuma.rtesi g11.nlerl de tatil tam O
ıa.nı.k yapıltr. Bu lUbarla aynı ikinci 
CJmr.rtesı günü de reaın! daireler ka. 
:ııtlıdır. Ertell1 ,.un de paurdır. Bu 
~11kd1rde mOddet gelecek ayın ~rdtın 
ctı pua.rtesl akıamı bitmektedir. 
B/Cylelikle mükellefler vcr~lerlnl ya • 
tımb!lmek için dOrt g1ln kaunmak • 
tadırlar. 

Va:-lık verg1.slııin tavaauh etmesi 
ve mUkcUot.!erln vergilerinln nan ed!l. 
mes• dolayuile muvakkat bir um.an 
ıçtn kaldırılmı§ olan kankalartn kndt 
n<Jameleai yeniden bq!amı,tır. 

Kredi mU&meleat yapıldığı gfbi, her. 
kt'ıs mallarını satmakta aerbellttir. 

Suat Hayri "OrsttPill kongreyi BNOI'. 

Parti vilayet kongresi 
bu sabah toplandı 

Saat Bayrı f)rgO.pll milli blrllfil tebarls 
ettiren bir açıı nutka ıoyledi 

J'art1 ..ı16.yet kOD&'I"elli bu •bah H. 
at onda EminönU hallı:ev:hıde toplaıı • 
1U1:tD'. Kongrede delegelerdm bafJca 
İa!.&nbul mebuslıı.rrndan bılzrıarı, tlnl. 
'fenite rektörü OtmıU B!.lJel, bum 
b'rllği İstanbul mmtakam ftiat Hakla 
'!ank u., viltı.yeı ..,. 'be!edlye pbe 

Jr'lldUrlert ,.. bir çok P.rt:ıuer buılr 
bulunmuflardır. 

Parti vllAyet idare heyetı re!9! 911. 
at Hayri lli&11p1U kongreyi 8ÇD1IO -ye 
lıongre lçlıı bir reis e~lltn~· tetiif 
et.mıotlr. hıt:ibap açık reyle y;,PillXUI 

(Aztı:ut: Sayfa%, Bütan 1 ~ 

Zelzele Erbaada 
bOyOk hasar yaptı 
insç:ın kaybı fazıa 

Niksar la T akatta hasar ve kayıp az 
Tokat ve Aııkaradan gelen haberle 

re ~öre Erbaa, Tokat, Nıkaar ve A'ı.. 

mu11ta zelzele bllytlk hMarata Te in. 

r 
imparatorlar tarihinde 

efeler ve zorbalar 

Zeybek 
Karahavcıarlar 

Osmanlı tarihinden alman kili& ve 
kıııa old9ğu kadar alAkab olan bu 
tarUıJ tefrikayı 

Y ann Haber refikimiz de 

•"nen ağlr zayjata sebep olmu§tur. 
Zclzole evvelkj f;11n M&t 17.0IS dı 

lu.kuıı. golml§Ur. En blly:Jl.k hasar ,,... 
zayiatın Erbaada. olduğu t&bmln edU.. 
mektedlr. Hemen hemen bu kazadır. 

ytkUmamıo tek bir ev kalmamlfttr,, 
Tokat vall.ai sıı.rsmtıyı müteakip 

Etbaaya gltıni§ttr. Erbaa kaymaka 
:m ve jandarma kumandanı yaralı o: 
ıarak enkaz altından çıkanlmıglardır. 

Telgra! ve mal mlldUrlerintn Te ba.. 
zı p~ta ınemurlarrnm ölenler ara!Jil\.. 
~a bulunduğu anlafılml§tır. 

Erbaadıı. ve Tokattan ba~ka ~ 
,Srvas Kastamonu Bafra, 

Fatsa, Kayseri ve Zarada da yer sar. 
sıntılıın vukua gelm şt'r. Ordudakl 

nıek IQlıı 19'0 danbel1 tuttuğu yol :r..a.. 
man uman medler, aedrler yt\ptık 

tan 11C>nra buıttn en yUksek mertebe. 
tdDe eı1~r. 19'0 da I.AvAI Fnuı.. 
ıın - A.lm&n S,blrllğfnf tahakkuk et. 
tınmlı: ~ fili! te,ebbtt.!ler yapmı~ı. 
'Fakat vı~ o ırAID&D LAvAlln gön\~ 

tarzını kabul etmiyordu. Neteklm LI\,. 

"'1 bu görtl§ tarzı ytızUnden ımıreşsl 

Petenln Jıalefilğhııleo çıkarıldı. Kabl 
nflden at;ıldı. LAvft.I lktnd dela Vtııf 
hl1kQmet1ııde yer aldıktan Aonra bı. 

raktığı toe yeniden bsı1ladı Fransanm 
mnlmrjp Alm&nyaya yapatınooegı yar. 
dmlm ne olabllcceı;fnf k•ı.dcmcll bir 
aur.ette tesblt etti.Bu göriiee g6re Frıuı 
llA garp Avrupaı.ındıı. nizamı mnhs.faza 

f-den bir unsur olacaktır • .Bu suretı~ 
Almanyıuıın 1',nı.nııada fnzln mlktarda 
jııodarma kuvveti bolundurmaa.ına 111. 
zum kahnQaca.ktı. V~ln\n UvAll Jı 
haııma getirmekle yaptığı bUyUk hb:.. 
metlerden blrt Fmnsanm ba::mda Al 
manyıııun ithıınt ed,.blJeceği bir a&h. 
"m btılunmaınydı 

Almanlardan birçok meııkOn mahal 
ler geri almmıatrr. Sovyet kıtaatı, 

Yar.aa: BiR MUHARRiR 
Okumaya bntlaYncalrsmu.. 

(Arlm6ı: sayfn 2, SUtun l de) 

UhlU bn vııı.lleyt yaptı, bundan 
l'!Onr& Fraı15ız lııçllerlııln AJman harp 
~yüne yardım etrocıennı temin e. 
<SNıek kanırlar aldı. Şimdiye kadnr 
•Jmuldtığa kadıır olınaııa da bir mlk 
t,.tr l~PI gilndermcğe mu\·affak oldu. 
Rıı vazife Almanyanın barp kahili.. 
yetınt arttırma baktınından kıymet 

1'11 tC'llH•kı edllemlyı.'Cek bir h!'tdlsed,!r. 

LA'1U mare"al Pctenln ııaldlılyctle. 
rlnl tamamen Uzcrine aldıktau sonra 
t.-:ıb!ı faal bir ı·ransadan b:ıb .. t•tmoye 
ıı:ı,lııdı. Bu J<'ranııa ne olnbllirP 

Dô <.iol ve Da.rlnna 01r naurc ol:ıraı. 
r'ı an sızlan yeniden ııllll.tılandırnrnk 

\Jm:ınlarla cephe birliği mı yapmak 

•ırttyorf 

Bunun göze görUntlr mahr.urlan 
\'Urdır. Bir defn Fmı•!n dll~manııı:ı 

ı;nrşı ıınrl>etmedlktcıı sorırn şlmdl bu 
dü,ııızın hcsabınn &llfllın nnlır mı'.' 

Huna lmldln ta&11vvur edll .. rnl'z. Böyle 
lılr hurt>.kct tmınvvıır tıdll~r bllc kütle 
baUnde allAbla.ndınlııcalı: l<'ransı:ı. kuv. 
vetlerJ mihver ordulan yanında myıf 
bir anda bozgun unsuru olrnn:tlnr mı'.' 
Frııl"'ııada rnıo ıfantw.n d!'vnın c<l ıı 

luı)ı>ti ruhjyc>yl 1)1 bilen \lnınn~ıınııı 

E ranbayı tilldbJıındırır.aJn yıuıa)Oca. 

mUhlm m.ktarda gıwlmet ve birçok B UGVNK"O yaz.ı91nda arkadaoı 
ulr aımıııtnrdır. mu Abidl.D I>n.ver Amerlkadıı 

Stnllngrad cephesi l!e merkez cep - tasa.rruf tedblrlerjne dlll; blrJmo mi 
iı~Bjndekl taarruz devam etmektedir. l eru verJyor ve bundwı ders alma.nını 

Almanlar, yeniden 8200 kişi kay_ tavsiye ediyor MeBelA en çok ltalay 
bcfmlgler ve 6~0 es,r vcrml§lerdir. yetlııtıren meu"ıteketı~/ Jıı.poııyanm 11 

Son aaatte haber verlld.ğine göre, ııne S<'Çtlğı için bu maddo Amerlkada 
So\"Y,Yet kıtalan, Rootofun 125 mil §1 • kıttır. ltı!ne d1ıs macunıı veııalre ko. 

.aan tüpler kalaydan )"'Bpılmakta.dır. 

fı-:1 talımln etmek mft!l<Ulı'lllr. N1ha. 1 Ameı1knda botalnuı tUbU geri verme. 
yet drneb!llr lrl Almnnyadaki Frtı.nııı7. )"ııoo )enfslnl alamıyormıışııunuz. O 

e 'rlcrJ slllihlı:ındırılarak ınrlt cephesi ı l"l\da dcmjr istihsali lnt olmadığı bal 
Dl'! sevkedllcblJJr, de btı. maddenin U'sarnıla lçfn de e. 

Bir defa kUtle ballnl!e Fransız es1r. &ıblı tedbirler aluımıııtır: BlltOn bnr. 
J~nln ıııırk nepbeslne sevki Frans:ıda dn ve lUz.nmımz demJrler h:ıllrtan top. 
t1:H'ıb nltınn 3 cnlden nskt•r tuplaınnlı. f-~myor, Her e\1n önılndc yığın yığın 
fnn d:ıha güç olan bir şeydir. \'Akın dtnılr l'C881r mııdc>ni CŞla görUlbyor. 
eıılrlcrın ordular tc:ıktı ettiği ;'Öriilın• Bll"t'olt otellerde şuraya buraya kon 
:ıtılş drğlldir. ı~ıılı:ııt Fransız cs:rıerı.. maıı l.ablıır içine halk 1Uwın5UZ analı 
ı:;r. Almnn3a tarafmrlnn ıılltıbl:ındırıla : tarların• atınaktndır . 
mk Almanrn he5abınn ı;:ırl, r.<'pheslnc , Bu truınrruf tedbirleri yalnız Ame. 
ııı l•kl koluy değildir. Ayni uınuınd!i rlkn gibi zengin mcmlcket)ere mUnhs. 
.\!manyoda bulunan Fransız e11lrlcrl tırr dcğUdlr. Frıınsada blr scnedenberl 
r.jrnnt tşlcrlnde hl:r.ıneıt ettirilmekte • h.ırda c:ıyayı toplamak \"c sanııyjd~ 

dlr. Onları cephelere göndı•rerP-k tar. kullanmak lı;oln rekmk btr rnstitU ça. 
J:ılnrı boş bırnlmıal< daha kC\rlı ve cın 'ı':mıılıladır. Almnoynd:ı gc>çen dhan 
nl,\'ctu değ'ldlr. lıı:ı.rlılodcnbcrı bu işin ne k!Ular llt•rl 

nıı ,ıır.lyet kıırşısın•lıı I.h·lilln ko _ 1 ı;"tlJğ-1 mnlQmılur. Bıı harpte. Bcrlln 
ınUıı'zme knl'Şl nazari hnrıı llD.n et mı- df•, hurda. e:ıyadan, bırhssss eskt ldl 

111 ,.c Frıınııada So\')'l.'t dli,nınnlığıııı tıtJnrdnn ynpıhnrş y<>nl maddelerh• 
t:Jhrlp ctmeııl, lejyonlıırn biraz daim b!r !ll'rgisl ııçıldı. Onı<b., sıkıştırılmış 

gl•ntıılO t-0playnbllınesl, btı surettt> , kllğrt ve mııkan·nd:ın yn.pılmn reçel 
Frtı no;adll nılh\"erc Y:J kın tılr ıuanıwf 1 lnıtulıuı, ı:el.1.çler, şlşdcr, b'slldef par • 1 • 
ccph" ~·nmtm:tl• f'ltcııwı;I n·\imldind ır. ı l'abrı 'e daha blrç'lk cşy:ı tf'Şlılr e. 
L.1\\•fili:ı hıırt>k<'tll l"ransası ba5lru ne dildi. 1088 senesinde, Alın:ınyada eski 
ynp:ırbillrT kfiğıtlar yekttnu 600 bin tonu bulu.. 

.rordıı. Harp içinde bu miktar b!r mU. 
yona i:ıkmııtır. 19il 11eneı!ııde ,.ını.z 
me.kt~pler 10 bin too knllanılmllf kl 
kıt ~le.rd.1.r. 

Gorci hurda eoyayı kullanılır btr 
ha:.<: ısokmak içln hıuıust bir teknik ve 
ayrı bir sanayi Uzımdır. Fakat bunııu 
b:r kıamı Tü.rldyednkl fennt vasıtalar 
la kolayca yapılabUE'Cett glb1 btr kıa: 
ıdı ~n de ııanayle lllı..um yoktur. Me. 
,.elA '.Iilrkfyede de ka.ay Udu. TUbe 
ı;Uk lhtly~ vardır. Boı tüblert halktan 
ojçlıll toplamı;yoruzf LUmınam anah. 
tarlan ,demir parçalarmı niçin toplA 
mıyoruz. T Uaç kere yazdık ve yazd•. 
1.ır: Bu \-aı.lfe uhıııaJ el<onomJ \'e art. 
tırma lruruınuna dlt,cr. Koru kuruya 
t.asarruf baft;aaı ) apmak ve Te<'.iı:t' 

)ag-dırma.k kfı.fl dcğlidfr. Beyoflunıla 

br.T.ı ecnebi hayır mties."°9eleri, k~nd.J 
~lıaalarmdan boıt kurulan, hatta ır.. 
nuırlt,Iert topluyor Vf' kendi fakirleri 
1 ı;-1n bir gelir kaynıı.tı yapryorlar. Ba 
ıı ecoebjlerfn e\indc lllznmtnıı eeyayı 
ntmağn nıah&oıı bUyUk kUtular var. 
frcr ay bir memur gelir, bıı kutulan 
ıQar, lçlndultllerı alıp gider. 

TUrklyed<'ltf ecnebüerlo bile kolay 
ca tatbik ettikleri bu usııle ,ımdlyc 
!;ada.r bl7:1m başvurmayı31mız, talar. 
ruf m<'fhnmıınıı h!Lln nazari ve edebi 
o'r anfhada hırakt,ığ.mm l{Uııteıil'. 

Amerikndan, Fnnsadnn, Almanya 
a:ın ilh .•• değilse, Beyoğluııdıın ibret 
alalun? 

Bir genç iradın Romeı kuvvetleri 

Beş aylık çocuğunu T rablusta rJütema· 
kuyuya atarak diyen çekiliyor 

öldürdü 
Bugtın eaat 10 suıarında Şehremı _ 

r:nae genç bır kadın be§ aylık çocu. 
g.ınu kuyuya atarak öldllrmUştUr. 
~ehremlnlnde Kovacılar caddeıslnde 

11~ numaralı evde Rıza Uo genç ka • 
"W Behiye oturmaktadırlar. 

Rıza, bundan bir mUddet evvel va. 
zlıf' 1le lıstanbuıu ıerketmt,, genç 
karısını yalnız bıraktll.l§tn. Kadın bu 
urada bir yavru dUnyayıı getırmjş ve 
ır.m• Huriye konmu~Jr. 

Behiye bugUn saat 15 sularıııda be§ 
eyi.ık çocuğunu kucağınn alarak he_ 
nıız anlaoılmayan bir lıaletl ruhiye ı. 
i.e çocuğunu fed bir O.kibete doğru 

sııturmeye ba§lamıııtrr • 
Behiye, Aksarayla Şebrt'mln; nra • 

ı;ındakl arsalarda bulunan kuyular • 
cbr. biı1nln O~Uno gelm!ı. kfmsenjn 
f!Ormedlğlne hükmettiği bir srrada 
çocuğunu kuy;ıdan içeri atmıotır. 

Bu ho.dlseyi görenıer hemen kara • 
k<,la haber verınll1ler, yetlııen polisler 
kadmı yakalamışlardır, B'raz aonra 
da vak& yerine bir itfaiye grupu gel. 
mi§, çocuğun cesed.lnı kuyudan çıkar 
W§lJI'. 

I..ondra, 22 (A.A.) - - Alnıanl.ır 
Trbblusta elan çekilmektedlrle,·. 
nommel km vetlcrln· 1 arlftıl::n ite 
temas temin cdilrniş!lr. 

Roma, 2ı (A..A.) - ltnlyan ordu 
ıarı umumi karnrgAhmın 941 numn 
rııJı tCbllğj: 

Slrte'dc ıı:ı: faaliyet gö:-Uımunur 
'l unus'ta faaliyet artmış ''e cercynn 
e ... cn şlddeUı çarpı§lDalar esntıl!mda 

dUflllan baskıları plıskhrtııımuıı ve 
b:r knç eıılr al•nmıştır. 

azFm tı:ae~z.!ane. 
~en çıı.: ı 

Şehir tlyatro~unun ısevimli sanat 
ı{(ırı JI.ız m KllrnıU çl haııtancdcn 

ı;Ikmış bulWlm:ıktndır. Haumı, neka • 
'ıat devrini geçirtnce.)·e kndar sahne. 
de görem!yecc,;lz. Sev mll snnatı~O.rr 
geçır l,ş olsun der, eski ınhb.n t ve nt' 
~esini bulmasmı temP.nni ederiz. 

Gene ıehir Uyatro!<u aanatkArlan>1 
rlıın Neyyire Ertuğrul lııe uzuo zanµııı 
dır t.astanede tedavi altındadır. Kı~. 
ırıetll eanııtkArımız Neyyltt Ertuğnı. 
la da A.cll §ifalar temmnf ederiz. 
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ŞEHı. DE 
YllıiDDA 
OJNYADA 

• 
1 1 • n 

ab 

Dolu ceplı sin e 
BiR, iKi ftfoskorn, 22 (.\·.~.) - Sovyet NE VA A 

N O K TA 1 
H:ı.berler Büroz·ınu.ı:ı tcbı.c;ı Ktt.A 
Jnr.ımızın O. t11 Don nuntnkr\Jlıı. YQ i( \l 

____ .. I daki t2.arr'JZU geli~ektcdir Ecz. I .., ~ r 
Şehirde: 

• Papb:ı.hçe ı~ ve cam tabr"lt& • 
ı;ında kUçUkten ihtısıııı yapacak iş<;L 

ı•.r yet!Qtirmek UZere açııaıı çırak 

mektebi.ne llkmektcp mezunu gençleı 
rılınacak ve buntnr yetl§tLrilecP.kUr 

• Altın bayramın b!dncl gtlnU 20 
itaya kadıır dU§mU§, tıı.kat dlln alı 
.ı ve satıcı buluno.mıımı§tır KWçe o. 
arı.J. da alıcı ve sat·cı yoktur. 
~ Rqcl adında 17 yqında bir genç 

ınz, muayene l~ Gurebn baata.nesı. 

ı·e g tmi§ ,hademeler ıuzı muayene o. 
JABI!la alarak bckleneaını aöylemişler 
dır. Biraz ıonra mU8yene odasına 

>uıUp ve Nuri adında l.k1 hademe gir. 
rnl§ ve kıza zorla. taarruz:ı ka~~ 
ardır. &§eUn feryadı UZ~rlne içeriye 

Sirenler kızın QatUnU bqını yırtık ve 
ıadomelert ı:ırkln vaz,yette buJmu§ 
ıırdır, HAdlse mUddelumuınlllğe ha • 
uer vcr11mleo, suçlular cUrmUmeşhut 

ıra"lı.emeslnde tevkU' eıfüm.Jlerd!r, 

Yurtda; 
"' .Blganın ctmalinde, yırın. betı k\_ 

• metre mesatcdekl Çal:mı köyünde 
.andı.ralı Nuri B:ı;ı-ar tarafından ço'k 1 
.er.,g.ıı blr Amyant maden bu!unmll§. 
tur 

e Genelkurmay ba~ks.nı m&re~ıı.! 1 
Fevzı Çalanıık kurban bayre.mı mU!ıa 
eebetile aldığı tebrik telgrofirırUo or. 
Ju ve ~nb.eı hakkmdn. bUdlrficn t~1 ta. 
mennııere kar11ı tCiekkürlcrlnu:ı lblt. 
t:ııc. Anl\dolu Ajanamı tavslt etmjş • 
leıdlr. 

.\:- Petrol oti!t umum mUdUr muavı. 
m NeJat va:z:ites"nı!cn istıra otmt~tı ... 

Dünyada: 
• Partate .Alm&n ub.tlerlnJn yemek 

ycdlklerı b!r lokantada bir bonıba. pat 
!Amı,, 5 W,,i ölmü§ 9 ~1 yaralanmı~. 
ta Cephane yüklü bir tren Parts 
yaklnlıırmda Itrırl:unQ iblr s-.ır~tte pat. 
lamı6tır. 
~ Ort&§a.rk kuvvetleri kumandanı 

gt-no:al Aleksacder, dlln H!l.yfa • ·.rmb 
lus§am §llnen:ll!cr yolunu e.ı;m~ur. 

Bu hat §!md.ltk yalnız ukerl işler f.. 

cJn kullanılacaktlr. Yeni hat tle Ka. • 
hlrc TUrklyeye ııımex;dltc'ic bağlan • 
mıaur. Hettm h:ırbdcn so.nrıı Mısırlıı. 
TUr!aye arasında e~yıı. ve yolcu nak. 
ı. ıcie bUyfilt fa.ydaaı dokunacnktır. 

Zelzele f ela.keti 
(.81l,tarı&fJ .( l •. a-11,l fit'1ıs 

zelHle evvelki glln ınıa.t lT de. Szvu 
.,., Kasta.monudakiler 17 yi 6 geçe, 
Batradakl 17 71 8 ge~, Tokat ,i'atsıı, 
xayserı ve ZlrMakller .saat 11 de 
.biased~tır. 

Erbaadakl zelzeleyi Tokat rilAyetf. 
ne. tcllketten otomobUUe kaçabilen 
'b'r şo!ör .ı.ıaber vermütir. 

Erbaa ve ha.vaı:stnde ~leı:ıl•. 
rln aayıaı maalesef 1000 ü geçtfği tatı 
mln edilmektedir. 

An.!mra, 22 ( A.A..) - ~ k!nunuev. 

r ı a a 
.Bursa, il (AA,) - fte!sif'Umbur 

lsn:.t't lntlf'U bugüı: UğlE-dc.n sonnı 

tı.:..l.kev nde oparlörle tııılka lıltabeo 

~u nutku BUylcmlııtlr: 

.. _ Ban:ıwar, 1CvgW b"m:ıerfle • 
r1m, 

Bayram ttıtlllnl arlUlIZda geçirdim, 
~izin B.:ılıkeslr, Gellboto gibi ;rakını. 

uızd3kl bülgelerj dyıırct P!t&nı. Her 
.uırafta \-atanclaolanmı kend"lerine ve 
mam.lrketc taDUUllllc ı;U-.>t!lllr rahat 
hır -.azJyette buldum Mıllet. blU.~ 

metle beraber kUt.Je ballndr demlr g1 

Ol ~I \.'e gtlcUyle meşgoldUr. 
OnUmU:r.dekl sene feyt:z:U bir ııınhsn1 

e.ıde etmel' ltln beplmjz a5kb çal; • 
ıııyonız. istihsal meselelerinde erken 
bes:ı.plar yapmak doğra 4'-ı'rlse de G.. 
mlt)ertn lnıvvetıı old ... ğunu söylemek 
ruUmkUndllr. 

Azız Bursn.lılnr, ber ııeyden evvel 
m!lletco manen &-U~etlfl ve rn"ddl\. 

tıın verimli yolda çal•.şmak, ınlllı.1 ve 
b~met birbirine kenetıenm.ı, te\ı 

vücut ballnde buluıuna.k <JJUlet, kuv • 
vetın;n b:ı~lıca ıanretkllr. Son bir 
ıu.tıa ı~·nde belki &ekiz vt!Ayetlmtzıe 
ı ,.nıu ettim, &lllletÇ-O bfrjt. duygusu 
DU, demir gibi iradeyi ber Ulr&ftD s:l.r. 
e•ım:ı.z blr halde buldum. 

Hlll.ftmetlo tcdb.l.rlcn mll.ııbct aemr. 
rtlerinl vermektedirler. \'arlıli ver 
g!sı bUtun mfllct.Jn vıcdaı•ında doğru 

Vt bn.klı bir tedbir tel!kkl olunmuo 
ttır. Bu vcrglnlo bazlne kudretlnf' iç 
tlmal ve Iktıs:ıdl nlznma f&ydalı tesir 
l,.rt olacağı balkın beı tsbakaı;ında 

auıla~ılm~tır. Kanunu,. clddJ ve kotl 
O:a.rak kn.bulU lçln bUl«Unet mjllet'n 
"rlcdanmıls genf ıstın t do,fin:lkt,ndır 

Burtın.lılnl'' 
Araıtızcb geçlrdlğtm bir kaç gUn • 

daı. bahtiyar oldam. Tel,rar gtirUşmı>I< 
Uzere ve gtlzcl Bursa için en lyt dilek. 
•ertmı B83U3erl'l' 81.uı vecb. l'd1yorum., 

J{onya belediye.inin dilenci· 
likle mücadele için bulduğu 

teclbir münaıebetile ... 

D d..ENCh.tHIX ve bUDıı mcaJck 
edlıı.eıılerle mU.cadele, ıabıt.li 

, ., beledlye.njn Jıer zaman ön ptl4.nda 
lnttuk.ları t:ıJerden bırld..r BOyle ol 
u.tı.ııınB rağmen t:1"blr Z&ID.llD dilenme. 
ııtıı önUntı 1,~lcmcmıe, kNDyonlarla 
ı,rıplıınan dilenciler eeıılr d~mcla bulu. 
nııo Dartildoezeyo gdttırWdllkten bir 
im(' GUn sonra gene eebre dökUlmllş 
~r, btanbullu olmayıp dn yerlertnl" 
ı;önderllenler cıe az bir zaman aonra 
ı;enc dönmU~lerdlr. 

DUenclljtJ nıeslcll ed!neıılerlo dL 
.ı:r.meye yen) mıılıyıuılano blçblr hJ 
Mr duyıua<!an, yU.zU kızarmadan &. 

va!) ııı:ıelarınm aebebtııl ararsak; bal 
ve vazlyetı tyt olanb.mı, batı& tyt 
olmıyanlann b1le önUne uzatıl&n her 
B\'Uca az veya ~k para baukmaların.. 
da buluruz. &.b:ıhın erken aaatJerln 
den ak~amm geg n.Kitle:lne kadar 

t 
t 

e 
dı 

._ blrleroe k:eJye avuç açan bir lnsa • 
lllll gtındo za.hmetaızoo blJ'kaQ Uraya 
ııabJp olmaaı keyf)Jretldlr ld dllellcl.11. 
tt aaeta ra.lbet edilen bir meslek ba. 
Une gettrmı:ıttr. Çıılıp.bilcce.k kudret.. 

tek: ınaa.ııa.. DarU!Aoozede pekAIA ba 

ı Ban,arıırı ı wcı !14) t<UJ J timizin sakin ve emin havas: ı~n
w ı·eıal!ğe Beyoğlu ltaz:ıs: delegelerin. de tam IJi .. birlik ve karşıl:Xlı &ev. 
den ııvukııt MekkJ H kmeı. Gelenbeğ ri duygulan:r.ım t~ryara.k yap:yo_ 
ı:;~nci relııllğe Em!ııtınU kıu.ası d~le0e. ııı ... 
!erinden mubıı.rr r Refik Ahmet Se.. Bu mes'ut varlığımızın ~csadUft 
vengn, kO.tıpliklere de Atıf ÖdUI t.1e olmadı~ını blltUn Vntan evlft.tllrı 
Zühde\ Çubuk~oğlu seçnm:~ıerdlr. (cık i~i biliyorlar. 

Eunun Uzerlno r ls Ue kU·pler yer. l Dünyanın en bUyUk iki ir.eın:ı.. 
ıer.Lt .. !ınışlardır. r.ı e\•l!t olarak k >V'lunda bllyUt~n 

ncıs, E'bed1 Şef Atatl!rktlrı az .. ru. · bu \'atan. bu bUytlk TUrk milleti, 
lıun- ullrmeten bC§ dakikn lhtlra:n az!z Ye t!Jlutulrle.? Ata.sı ile kurdu. 
Hızi:,·otlnde durulma. •nı tekt f ctmtıı, eu s.ığla.m te"md}er ilurindc diw. 
bu tcklft ltab•ıl edlle .. ı.k lı~ng,c aı:acı rlik durmakta ve cihangir TtltldU
t-t'§ dakika n.yıı.kt.ıı sllk1lt etmfflerd r. ğiln şeref ve ikbalini h'!l" gün yük. 
3ıf4t.ı:altiben ıtı:ıı.dıı.n Yusut Z yn Erd.::n selt~ e~ tnönfüU ile saedet ve 
ro cı.hnı.' 'l:C: stllrnn içinde, vakarla, §Ullrla btL 

- B ı sabah e;ıı.zctc!erde oltudutt.ı.. yUk medeniyet hedef.ine hız aJ. 
ır.u'"t. göre, mcmlol.et.n m:.ıhtclif yer. maktadır. 

ıcnncc :z:elzclo !cltlketı olm\11. bir çok '1eniş alnmde ~kluğundan. 
vata.ı•cla§ımız ölmll§tllr. Buntarm da beri zıiferln silinmez yrldızrnr ta. 
nıhwıa hllrmeteıı ı d.aklkahk bir ihtt. ş:ıyan btı bUyillt fnsan :nilıetin 
ram v&kfoaı yapılmMmı teklif ediyo. saa:'letinc vakft'ttifi aziz hayat;:. 
11lm. dom'otlr. nm artsr:z: ataS?Z mcsa.fefylc bizleri 

Zelule felAketzede!erl lçln de bir mM'Ut ynş!ltm:ıktadır. 
dRkllta ayakta dural.nuş ve mUteak!. Onun t'mri cltında !r'-1L5mak bah 
bot: ?Myet fdnre heyeti reım Suat tivarlr~nıı eren HUknmetimiıi bu. 
HaYri tl'rgQpltl ktlrsUye gelerek kem. radıı en d-rin .. avgı ne hatırlnma_ 
çro açılış nutkunu s~ylcmt~Ur. ~"l baıı vatift' s..-ıyanm. 

euat Hayri UrgüplU kongreye §e. Aziz kardt''31crim; 
rP.t veren btlyükJere, PArtlll kardeşle_ Bu vatanı kurt:cran \•e kuran 
rtne, ve Partinin her tanllyct'nc ilgi l ölmez Ataye., yurdu bin bir felA. 
:e lrrıtılan gaz;etecı arknda.şlarma par. ket ve tehlikeden koruyan azit 
Ti l\dma te~elı'kUr ett•kten ıt0nra ez. Milli Şc-fimize dar ıamanlardn 
~ımıe deml§tlr kl : M enmesi gereken borçlamnız var. 

"Kardeşlerim; dır. Bu borçlammzm ba.5111da r:ıi'. 
'Kon{{remizi bu yıl da kA.inattn li birlik, ııak ~al~~k ve d:ıima 

bir e.Şi kalmrje.n rr-cs'ut xr.emlek$'. dilr.lst kaln:ak l!t'ir. 

r~bllecek bir ihtiyara, yahut talıP. 
bflecek bir çlngf'ne kadmma pııra ver 

dikçe dllencWk; bUtlm rabıta kav. 
vetlerı seferber edilse bile. ortadan 
lmlkmıyac&ktır. 

Konya.da ~ıkan "Babalık., reftkj • 
mlıd., okuduğtımıız.a. ;Urc Konya bele 
dryeııl aceze ve ııakatlar lç'n bir 11.3evt 
&ÇDUf, bUtllo muhtaçları buraya da.. 
vet .,tmı:~r. Beledlye bununla da 
Jr:tlmlyarak emat bJrlıklcrı mllme.9sl1 
ıeotn: beledlyeye çağtrmq, esıı:Lfm 

Uuu. edilerek dilencilere para ,·erme. 
mPlerinl, bunun )'eri!1C a,evbıe yaraım 
r.rmeler!nı t.stemJ3tlr. Esnaf mtımeaa!L 
lerı belediyenin bu t,ekliflnı büyük bir 
ınemnunl~etle ı.:ı~ıJ.ısozak ayda ma 
ayyen mllitarda yardım taııhbUdilndo 
bclunwa31ardır. Eınarm dllencllero 
para vermemek Uz.ere ald;klan kara.. 
rın bJrkao g11D fofndo tc!!llrf gUrfilmU,, 
dllkldln dUkkAlı dola31p eıerre tıl.an 
dllen('ller kendllcrf.ne para. verilmedi 
;?in! ıörUnoe tarı!I mmtııkasınd!lıı u. 
7nklartınııılardır. 

Bö)le blr nıllcadclc f(lkllııl, dilen. 
cfııl s:ok olan htanbuldo. da pel,;IUA 
tp.tbil< cdeblllrlz. liı:cılııy ııcbrln her 
t:ırafmd3 aJ(lvlert a4)111tıtır I;'ııktrlor 

buralar.tı&a ver!len ytyeooklerle kııraa 
lamu pekA}A doyurabllmekt~:Urler. 

'S't·tcklm yana sabah da ıtıısımp:ış:ı.. 
da bir ~J tesis ec1llmektcdir. im 
kin ve cıoraıt mUsalt oldukça Hıul. 

ay şehr1n lnklr ııemtıerln.ie n.,evlerl. 
u•n sayısını gittikte çoğaltac:ıktır. 

İ&taııbul eaııatının da cenıij-eUerl 

vnsıtasUe ikaz cdllmeal çok tayaah 
ul:ıc:ıktır. Çiliıh-U bir çok dilenciler 

vd 11'.lnt l7 de Tokat vjlAyeıı mmta. kAft giyecek ve y;yecek, 500 battani. 
rasmıh vo b • .hnssn. Erbaa ve Niksar. ye V\ı Uk yardıma sartoıunmak Uze. 
J;ı b'r yer ao.rsmtuıı olduğu \·e daha re 14.000 Ura göndertıml§tlr. 

haftanın ınuııyyPn giloJerl:ıuv {.k#rt'.t 
hDnelerı vo dUkk!mlar• ıuruya tabt ta. 
tarak büyUlderlnl tulmakladırlıır. 

H.:ıklld fakirlere ycmr.lı t>eren ııt 

c ·Jerlnln gcljrlnl toğııltru. k dolııyısilc 

guna uğr:yan A trn...n l:uwe~leri 

batı:; ... c!o;ı-u çekihnekte ve takip ı Jki Japon adaaım bağlayan 
edilmektedir. Sovyrt 'ntııh:rı beş b • r· e1 
ı:,:l!n iı:inde 7~ • 100 kilometre ilcr. ır un • 
lemifileroir. 11Jcrlnc!e MalankoH> 
Dcptevo, StrcltoVl!ki, Veçkof Kar. 
ginskaya gibi bUyilk Şehiı"ler bu
lurum birçok :verlt'r geri ahnmııı. 
tır. Esirlenn miktan 3 500 art. 
m.ıştır. 89 tank: ytıkfü bir tren, 
l 31)0 top, bi~k malzeme ele ge. 
Girilmiştir. 

Mosko\'a 22 (A.A.) - Röyter 
muhabtri, Sovyet kuvvetlerinin 
Millerovo'nun 40 kilometre şimı-. 
tinde bulunduklannY bildiriyor. 
AlnıanJar t:ım ric'at halindedir 
Voroşilovgrada kadar çekilmeğ ~ 
hezrrhnıvvdar . 

f.ondrn. 22 C U.) - Dün gec: 
Moskovada neşredilen Sovyet te1> 
ım · Dlin Sovyl't kltalan Stalin
grad ve orta bôl~ede evvelce b:ıh. 
si g~en istike.metlerde taarr•ua 
devam etmişlerdir· Orta kcsimd-: 
taam!z gefümektcdir. K:ıc;makta 
olan dilşmnnı takip t'derck 20 _ 30 
kilo:n ~tre itn·le~ ik. '' 

Londra 22 (A.A.) - Sovyet kı. 
tnlan 6 gtln zarfında 150 kilo 
met!'e kadar ilerle.'lliş1er yllz:eree 
me'l'kiın yeri g~rj almrşlaİ-<lır. 

Atman kayrb1 bUytıkter Mühim 
MilleNWo şimendift"r ilti!!n.k nokt'1. 
sı iki istikametten tehdit edili· 
yor. 

Berlin radyosu sözcü.sil dUn ge. 
ce Orta Donda vaziyetin ciddi ol_ 
duğunu söyJ~ ve demiştir ki: 
"lnanılıruyacak dereced-: büyük 
Sovyet tank ve piyade kuvvetleri. 
nln taaITUZu ka.rşISJnda kıtalnrı 
mız evvelden hszırlan:ın me>'ki\.o. 
re celrilmi§tir." 
:\U\IAN sozcnsv NE DİYOR? 

Lonclra, 22 (A.A.) - Alman 
krtaatı evveldl!'U hazırlanmış olan 
:nevzilere çekilmiştir. 

Alınan askerl sözciisU g~eral 
Dit:ınsrkm !'ıalka \'erdiği beyanata 
gfre Sovyet hilcumu Almnnlcırı a. 
nf bir snrette yakalamıştır, Bu g:. 
nerale ~lire Sovyetler adet itiba_ 
tiyle A!menlara pek faik idiler. 
Almanların tııtunnbilmele!i pek 
muezu..>n gayretlere baf,lıdJT. 

RUSLARfl\. MU\' • .\ FFAKU'ETl 
NE TESİR YAPTI? 

Stokbolm, 22 (A.A.) - Stokhol. 
ma gı-len habrrlerin hepsi, Rus 
!arın kaz:tn."luş oldukları son mu .. 
vnffc.luyctin Kııfkas~·n ve Don dir. 
SC'ğj ordularının Z21"W"İ ia§e yoll ı. 
rrnı k~snıefc istih~f eden ıımumt 
stratejinin a.ksa:nından old1J~'Unu 
bryanda milt.-:fiktirlcr. 

Tali birçok dcntiryollarır.rn ke_ 
r:ilmi.ş olm~sı, Sovyet hücumlıın. 
rıın sanayi l.ıölgelcrine gelmek üıo;e 
re l:ıozerrfardan uzülaşmakıa ol. 
dukl:t!'lnt göcıterrr.ekteclir Bitaraf 
mUşahitlc-r. bu bONJml:ırın Rus ih. 
tiyatların•n kuvvetini sözter'!n 
§:Öd?t ve bilhassa mul1telif bil_ 
ct.rr.ların aynı u-manda icrasında. 
ki rr:Ukt'mmelivet knnrsr.da hay. 
tau katm•şlard rr 

J:ıpony:.mın en merıık U) .ın~r. 
ran tuncli. Rondo ile Kyü • ~'i 
ismindeki iki adaya birbirine bng. 
lıvıı,, denizaltı g<~ididir. 

Bu tünelin yapıbnatımn. 1917 de 
başlan.nuşt,_ Çin aılpon h~Tbi, 
ins:ıatı s~teye uğratmadı. ÇiınkU 
.Japonya., her türlü ha,·a tehlike
ıtfnden azii.•.le bir irtibat battı te• 
mininc ehemmiyet \'eriyordu. 

.Japon adalan arasında Hondo 
<Nipon da deniliyor) en ehemmi. 
yetli olıın ıırladrr. KyU • Sil ada51 
Hondonnn cenulıunda Ye ondıın 
bir:ıT. <~ Ukı:\Mrtlir. Aralarmda, 
Ka.mmor hOh"tW vardtl'· Ba boğaE, 
t'n dnr ~erinde, 5 k"ilometrelik bi'r 
denjz sııhn.sr teşkil eder. 

Ra 5 ldlometrelik denfız kr~mu. 
nın altında. kola.ybkla bir tüne) \il 
curt«.' getirilebileceği hesaplanmış. 
tı. Ha.tti. arz.iyat ilimleri. tHne 
lin r.~ılmaınıda, mUşldillt c;ıkrru • 
vacafmr temin etm~lerdi. Öj le i• 
fccn, ihti,r:ıtkir olan JaP01Jl11r, •''
\"cll 2.5 metre yllkaeldikte bir deh. 
liz nçmnkla i'e ba,Iadılar. Ba ibti. 
yııtlclll'hklannd:ı hakb çıktılar; 
(flnkU i'!>i d~a. nrazinin teşel:kUliı 
viizilnden, ffine!in i~tikunetinl de 
wcı~irmiye mecbur oldular. 

ff lrilomctre UZtJnlui:unt!a o)an 
bu ttinel. dehliz açılmak sur~tiyl~ 
~cniı;l~tilerek mey<1ana geldi. 

Japonlar 
General Veyvıl kuvvetlerinin 
ilerlemekte olduklan kesi· 

min timalinde 

Çine karşı yeni bit 
taarruza gaçtller 
Yeni Delhl, 22 (A.A.) - Genl!rtıl 

WııveH'in kıtaları, önlı•.rlnde hıl\ a 
kun·ctıerl olduğu ve bunlenn hi• 
maycsl alhndn bulunduklnn halde 
JJcri hıırckellcrine dc'l'aru etmekte 
dirler. 

Bu esnııda Y ni Dı:llıltlc 1cylt c.w 
dildi!linc göre Japonlar, general 
Wa,·cıı kuncUcrJn:n ilerlcmekl~ 
olduğu kesimin şimnline 800 kil· 
metre me~ııfedc Çi.1'e karşı ıaarr:.ı 

za sccmışlcrdJr. Düjman, 2'aoel"i 
nehrini geçmiş ve Yunnan'a si"' 
mlş ise de dağlık ve ycllardan t 1' 

ıuaınlJc mahrum olan bu bö}ieılc 
çok hü~·fik müşkül~U:ı llcrllyc.bll• 
cc~I ehemmiyetle k:ıydolunmekt1• 
dır. 

Romanya bCl§vekil 
muavininin natkıl 

z yajf' T'..rbaanm bu ııarsmtıdan fev Tokat, Amaııy& ve Sa.msuu vııt 
ı· l~d m •slr olilrak bUyUk ha.sa; yetıerı Erbaadll. zuhur eden yangm. 
,.., insan ka.> • ':>ı vuku bulduğu gelen !nr dolayıslle gehir be1rd'yelerı tt!alye 
habcrlerd n a.n1il§ılmıştır, Vali dera koUarmı, Ye Turhal §eker fabrikası !t 
kap hastane t;lcrat!SrU..YJU alarak Nlk: fe.•ye ekibini ve aynca b_r sıhhi ekt. 
ııa.r Uzerinden Erbaaya g!tın!~Ur. b1 tam tech!utue Erbaııya gtlnder. 

7.oru nlt etmenin tek çaresi Iril. 
ır birlik. F ti !ıavntnnızın manevi 
varlıklnnnı fjahst 1ıe.vr.trm1zın ma. 
nevi en bilyUk d ~erleri olan: fa. 
2ilı-t, ferrı~at. doğruluk, samimt. 
lik aavar.rklık!:ı. n'! karlar kuvvet 
lenrlirirsel• millf birliğimizi de o 
ka fi.!" arttırmr.. \•e )-kıimnz: bir 
tek kıı.1b hn]:ne ::!:T''llluş o!uruz. 

tı::enclllğl kaldırmak tçtn eanıırıa. -:------==--------.. tDlknı elblrlltf edip boyuı. bllktlp a. 1 

8UkrC5 :a (EP) - Romanya bagve. 
«ı• muavini .M1hall Antone.sku Euro. 
pn-lll: ajansmm bir ırıüme.d.s.llne va\d 
"'cyanatmda mllttetılıJert:ı ltttfak e!. 
\llUtlndea balıSederek Bcsarııbyay• 

ve BUkovin&ya kadar ıısldırıı.n, Tuna 
ınanaa.bına tıa.klm olmak n Karad~ • 
'lilı Umanlarmı ele geçirmek laU)·en 
bolşev1kJ.1ğln eadece Romanya devle • 

Dahll.J.ye, lSlhhat vel:lletıcrııc Kmt. dikleri gibi. ch•arda. bulunan kıtaat 
y, tıırafmdan mtişterck"n o.iman tara!lndan kurtarma kollan teşkli e 
ynrdım tedb.rlerı ~ıınlard:r· dllmlıttlr • 

Amuy._. o;>er3t rt.lnUn h m n Tcka. Samsun '\1lA.yeu yer ııanımtım teıa. 
~ıı. gelme:ıı $3.ın:;ı.;r:ı ~n 1lt1 do . or Jıct.zed~erlntn lqeııj ve baknnı iÇin" 
ı:etnktıtind b hhl ckıpt.-ı L Jı.l. U. icabeııea tedbiri a!mı;tır Uerkezdeı: 
zsr:.nden Erba ! a gctllilmesi, Anka. roprak o!lıd vasıtasne ekmek lht!yacT 
rac'an b r OP" tvr riyasetinde, het' tMnlr, edilmiştir. 
tflrlU ıı·hl.1 levazımı !ıamıı olarak, bir Erbaada.kl h:ıaar ve ka.yıplarrn tcıı 
ıı ·.::ıı h~ ·::ıtln bugünkü trenle hareket lılline çalıgılmaktadır. 
c L- • t '.rln otUrllm!§, ve kızılay Nlkıınr kaznıu merkezle k6ylertnde 
EıJme • anb :!arından 1500 Amas ve Toke.t merkez kazaSTnda basar \'e 

a1a' ! dı-pouan 200 çadır, miktan kı-yıtı varsa da m ktan pek azdır. 

Zor durumdıı <;?.ll"l'nanm. en b•. 
!ıh zamıınlanb bo 'hı~aııtn ve 

c.!khn 2.lm3d•ğr rrl1clükl .. li kahret; 
mPnin zevki CX>k büvUktür. $erefli 
taıilıir.-tiz bovunc:ı Tilrldln bütftn 
karl ... ri. biltfin tP.lli c!t' bu değı! mi. 
•lir? 

Bnvle zamsnlar~a daha cesur, 
dıha sıkı, da!ıa birleşik, dimdik. 
rlnrnıı:ılc kötll VI' '"tlm: in.ta knrşı 
t:~rt ''e insaf!UZ l"lmak ba, v:ızife. 
rr.;.,rlir .. 

Reisin nutkundan sonra be.sap. btlt 
te ve dilek encllmcnlerı 9Cçllmj~ cc! 

voç açan hlcapsızla.ra Jlat!l ''erwemt'. 
fil lAumdır. O zanıwı yolamuzu kesen. 1 

lı·rln, kapımıu qındmuılarm birer tı 
ı;~c ııahlbı olduklanıu. yahut fakjrlerl 
ltOrny&n müesseselerin Q&tıln.n llltJD 

da btırmclJklannı ııiJreecğ"z. 

YekUı Rag ıı öNEN 

se yarın 2abah onda. ak~dilmek 117~re 
tn.tU edllmltıtlr. 
öğ:cdcn ııonra riyaset <Hvam Do1 

ınabahçe sarayına gıderek Rcı slcUın • 
hurumuz Milll Şef lııönüne kongre • 
cin tazimlerini bllöırml§tir. 

meellslno bu huatı!la c.air bir kanun B •• d k ç 'Ja ı·okluk t>C Stfs.let Janı plıirl"ıncdf bl 
t~lf edilmek U:ıcre lınlJ, o \'akit bu u e l i 

0
r ll.kis onun lyt yoln tamamen kaybet. 

k':dar emek mul;nbtlln:!e, komisyon 
mt"ttlne YO kütu yollara üpuın5ın11 

lrn.pılarmdıı. ıunJere< oekll) erek ala • 
ID ll'!b.."Jl oldu. l)(ollkanlı tlntdi herhanı;I 

b l"ltfı:ı"z bonolar ne o!acak: ... B•r (.1 Yazan·. f;fUZAFFER ESEAJ n k!ittı bir J:n 3apmağa bımr l>ir haldı.>, 
•lcfıı ddertnln y~n rnrıvıı tneağl cx ™ w Arnıs ı;okr.klarıni:a. ııuserlynn•· dol!\ • 
nıuh:ıkl;:aktrr. liclRI c:a:ı:ı. ço! d~r 
uf"m a l'I ""'' (' m \"3, eb r n ,,,,.,. • 

EN SON ~ AKIKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

... mll!l-ııı!l!lld • tin:n mevcucUyettn• değil, aynı saman. 
;~ ~""' 

Hu KupoW& eıı.ıencrt!lı cou.ııırıı~ da Romanyaom eaae varlıklannı, di 

'' ııram11 \"e iş verme jlAnl.ırı En Sı"ır ı;ml, mlllkünll ve mitll tıenflnt do 
Haklkoda p:ını111ı ııeşrel1.llı-f'.ı>ktlı te~d1t. ettiğini aöyteınt~ttr 

U4nl3rın guf'ted0 ı:önllıtıığn şelıllıt• 
alm.1"ınn. dlkkot cdılııl('lhtlr t~t'lenrnt 

teklifi ı;iinderco nlruyıırulıtrın uusllfu~ 
kal:nak lizere ...urlh ~drc11!crlnl bildir Haydar Rtfatı kayoetmekten cıo:a::-
nıeterı ı~uınılır. 11ııyük ~:uııürUmUz <Taa!z~ kad:ır gel 
t\ldtrımz: a.ek,teıeton etmek, teıgrat mektup yo.ı 
<Ate G) lA.L.) (Bulunnlal:) <Canı r.11.k suretllc payl~mak alAk::ısıtı• 
(~ıd1l) <Cant~r) (Çı :.,ır ı {li: ı-.:.ı >:l stcren ve kend.Blntn cenar..e törcn'tio 
tı:'.: N.~) (Et:ram) • E GU!I tr.D.K' de buı.ınıı.ralt bll.tıraıı.ını taz,z e<l-?11 

(F Tez) (Fethi :!7J \F Gı ıGUvenı ı1,,atıarımızn. ayrı ayn tc:ı'>kkllre m:ı. 
(G•lr) ( l.N.DJ (l P .&!J r.· olduğundan bu vulfeyi ifa etme)" 
<!.ııımetlmcı IKumra 40) (l{D.:1-"llak) ru:e·cn!TJn tavas~u. IQttwıa arr.cdı. 

l~~.T. • (.M.H.Rl CM l'.. 4Dı IMf'nmeı )<ru:.. 

Bc'il!l (Nalbant) (0,l (PA J rn.A) 1 
IR T K.) (2 fı.U.) O:l ml!l:lı (Slyat 
ne \ <T. ·) ( Uysnl ı ( Y<'r'!l!ll 

l\lrrhamuıı ıı.jle&i adına 

Refi kas~ 
.• 1 d .... 1 dl r. ' • • do!:ı.•13ordu; d llkanlırın lddl3ıı:::::. b3., rlnl ı.o\al:ıdd.<;:ı lianrı nrtrı. bu r.ılls.. şı~cmıu: «'. liı d~stl:ırı, bııtt4 I• •ndı \il 

d .... • b , • · lalır a l• ı oılınla.r, tanın•nıı: eln°nı ı r1 f lordt: p.ıra gvnı.t>rro:·lı(l"n bıl.-tı ~I) f.od · bulun:ın!:ır bile onı.11n 6Clft. 
'urııa eru.oJ :ın..ırı ~t.:ırsınr~ ı Ta.!!1d1 1.J ;.ili B I d ık . \"l: tl)etro yıldızl:ırı'1ır, nl(ın dJker k H' JWH yılı l:a~:n.!ıı yrıdığı uıc!•lupt, t.ır ke nıl7ler~I. rJnıı ,\'Ulnız. kah\c ger "' 

:ıh rı;;1 ;~ d ın~ ·n ı:onra. d~rh:ıl tın!arı l'arl&t.en get:rtıyor, ıaknt tabu!ı I wıcllğı bir ~\nptıı bu gö.ıdrrdlği 1~ Ho:.lı.trı ,o bir t!C' otur'1u~ı l'\1ıı ı.;allı. T.ın ı;.ı::e• .. :nlr. 14,12.042 tnı·ıhl! cUehasmda Defterdarlığa aJt 
: .ızın j' .• :l~ ıyor '~ e.e im lı z:nııUı. l ılttığr lı;ln kcnaılerlnc hlr ımc~! _. Ul ~tııt t .. 11 olduğunu \'t• bund:uı lı'I"" konu~n.bjllyoıJu. 51.:0:!:!/12&(. ''" fil.'33 ll5 numaralı dos~nlaıdakı cmlAkln icar günlen Z3.tı. 

f.,ırntı • e ını:ı .ı bono :ırı ~o:. n~u~ rw ı·an!ı:nJt' r~rc!ı tekrar C5hl ;)Crlerlııl' .:sonrı. beş p~ro. b;lc ,,., mi\• c :ır.ı ı.-•tl H!ild ı;ıı elclj, t:ıl'hı kndmıl'ııı ~·u.oa D'-2 ~ crını.? ı..:>hı·cn :?.!,lZ 1)42 yııulmıştır. Tn hlncn (Uın olunur. (2085) 
~a ı3 ~tın nlıyor \~ !~r'uı nz b'r - -- ---------

'•ıra. kanıı:ıt ıl<'r 'c cB n çı: ı:ım ord ı. ı: ·nıll"r,3 ormu5, ulnralt b ldirdi ar~ Hra l.ı>,ılıı;lnr gıl11ıyorllu. O ctra • lstanbul Deftcrdc..ı lığından: 
.1.ıJ..tlt ;)a•:ı. yını:ır; lıl"r uzal:nag.ı Haı-rl Jlrır lı·ı lrnr•rı H·rlrl<cn çol' fındııkl lmdınl:ır<: n ııı;tir:ıı!t' t'frncı;r, n n?brı n]rm .ı. ç!ll ',ı s::.f k ı h • .. 0 b 1 • , BaljV( k.ık·t I', ~ ,. d 1~-r(' in ıı. <1 fıcı Jarlıl, btnıısı a!t.ıııJ;ık, mahzoııler. 
ı~ • .:ı .. ı: rtn~;ı ir çı.ık rruup,er !:ıl• 1 oıt•lrr. ştll. litıçl ı. knrdı>:ıı ı tılUl ('!!.. ıı:ıra koparmsı;"ll c.•I. toı~ .. r debrlldl, 

IWCl·ln it n:. 1 n dJ.n Hım::ı.ılıi'lı ort \' lb "'; u • ~·u.pıl8':a:t c:\.1<~rı't t • 1 .. tı 23 12.94:! çar~amlıa gUnfi :ıııat 15 t• Mili 
tr, on nyr.t b.:nUn blrtrıd<ı l:ılziro d • ;,,,., ı n•!nr ı; , ı~ ord J ı nknt knrdi'ş•. fukat dolastıtı muhlt)crde sef'!l"t içe. 

tı~i• ıri:ı ku t sabf!ıl d Al t:"'11ak HUdU•ıııtu• <Jc m:ı•(':ekkll komisyonda p:ız:ırlıkla ~ale edUeeektlr. ' · •' a:ı. :u-ınm l l.n, lı ı1deta b il p~rıı ı; '-aldı. O -.a rılr. o •,. : grlc:ı nw.<tup•.ınnı!an ar. ı ı .. ınde ,·ııc:ıdunu ısntar:ı.lt getlnnıl ·r. 
o mı ıs:ı ıır:ıl L wı " · h• J.i:r it bcıL.t 1310.36• t('rr.ınatı <25) llrıt " ıturu!tur, ıic•i! \'e •art.na. 
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