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(BU SABAHKİ HABERLER) 

Amiral Darlan bir Fransız 

tarafından katledildi 

Varlık vergisi 
miikellefleri için 

kolaylıklar! 
Suikasd Cezairde yüksek komiserlik dairesinde Bankalar mükelleflere her 

oldu, Amiral üç kursun yarası aldı ve türlü kredi açmak hususunda 
derhal kaldınldığ hastanede öldü serbest bırakıldılar 

Cezayir 25 (A.A.) - Ceza - radyosunun biJdirdiiine göre A-
yirdeki Fransız makamları ata- miral Darlanan katili 20 yatlarıın-
ğıdaki re-bliii :ıe,retmitlerdiı-: da bir sençtir ve Fransız tebaa• 

Fransız Afrikuı yüksek ko- aıdır. Amiral Darlan biri aizm-
misen Amiral Darlan dün ( 24. dan, ikisi ciierinden olmak üzere 
İlkkanun) öğled~n sonra saat 15 üç kurıun ile yaralanmıt ve bu 
de yüksek komiserlik dairesinde varalar ölümü intaç etmittir. 

Amerilralıların verdikleri 
katledilmittir. ma~cimat 

Sümer Bank iptidai madde, Merkez, İş Bankalar1 istik
raz tahvilleri, Ziraat Bankası zahire kabul ediyorlar 

Vergi hakkındaki bütün sayialar yalanı 
Amiral Darlan hastaneye kal- Londra 25 {A.A.) _ Bir A • 

dırılrr'ken ölmüttür.» tnerikan muhabiri amiralin kat-
Katil kim? \ini fU suretle taavİT etmektedir: 

Cezayir 25 ( A.A.) Katil Katil olan ırenç adam amira • 
derhal vak'a mahallinde tevkif tin mesai odası karıısındaki bek-
Gdilmiştir. leme oc:luında bulunuyordu. A -

Halkın umumi nefret hislerini tn'irahn yanına ıiderek iki el ateı 
izhar etmesine rağmen Cezayi~ etmiştir. ikinci kurşun amirale 
de tam bir süki'ın ve nizam hii- isabet etmittir. Bunun Uzerine 
küm sürme.kted.ir. Katil derhal Amiral Darlan katil amİHlin üzerine atılmııtır. 
isticvab edilm:~tir. f·akat ismi mektedir. Katilin milliyeti del Amiralin yaveri imdada sel • 
henüz malum dn.l\'itdir. malum değildir. mit ise de katil tabancası :ıe o-

Katlin bir Alman veyabud Amiral üç ~urfUn yaraft altlı nu dahi yaralamııhr. Katil bila-
lt.Alyan işi mi olduğu bi kalanmıştır. 

Ruslar Kal kasyada da taarruza geçtiler 
Almanlar Sovyet ordusunun akaryakıt 

sıkıntısı çekmeğe başladığını bildirig1Jrlar 
Londra, 25 (A.A.) - Son alı. liyen Alman demiryolu münaka· 

M • ıı.. mn bir habere söre Rualar dörd• litı tehlike altına sirmiıtir. r···· 1. • c:ıü bir taaırruza ıirll'llİflerdir. Bu . Ruslar bu demiryolunu Alman 
taama Kalkasyada batl•mııtır. lann istifade edemiyeceklerİ ha.

Ru.lar Nalçık'ta teteıbbiilıü elim le aolanuılardır. Son üç ay içinde 

Ankara, 24 ( A.A.) - Ma· 
liye Vekaletinden öirenildi
iine söre, varlık vergisi mü
kelleflerinin borçlarını öde
yebilmeleri için, bankalar
dan kolaylık sörmeleri temin 
edilmiştir. Bu kolaylıklar 
ıımlardır: 

1 - Bankalar, varlık ver· 
sisi mükelleflerine, tahdid o
lunan ticari kredileri fevkin
de h• tUrlil kredi açmak bu
auaunda serbest bırakılmıı
lardır. 

2 - Türkiye- Zi.raat, it ve 
Oamanb Bankalan tubeleri, 
varlık vergilerinin o/0 20 sini 
ödemiı olan mükelleflere 
menkul mal rehini mukabi
linde ikrazda bulunmak üze
re tertihat almışlardır. Buı 
bankala!', yapacakları ikraz-

Zelzele felaketi \ 
Şehrimizde bir yardımı' 

komisyonu kuruldu 

S e ................. '\ ne alarak hücuma seıçmİflerdlr. Almanlar 250,000 ölü vermitler-
• Alman mukavemeti kırıldıktan son dir. Erbaa 23 (TolsrAf batlannın 

9 lra 20 ld)oanetre kadar ilcrlenıİfler- Almanlara 11öre .tamirincİen aonra huauıi muha· 
._... . dlr. - BerJin, 25 (A.A.) - Doiu cep· biT"imizden selen ilk tela-raf) -

Ankara, 24 (A.A.) - Londrcıya göre be.inde cereyan edea muharebeler Bu ayın 20 sinde ıaat 17 05 de 
1 1 .. .. Londra 25 (A.A.) - Sovyet hakkında ..ıahiyettar ıukeri mahfil vukua selen zelzele burada fev-

Reisicümhur smet nonu Rusyada orta Donda Rusların ta- lerden bldirildiilne söre Ahnan (D 3 ~ .. ı d ) 
bugün 8,30 da şehrimize dön MTUZ hareketinin fevkalade aik- kıt'aları sayıca çok ~ kuvvetlere evamı uncu aay a a 
mü.şlerdir. Milli Ş~~ ga~~ let ve tesiri altında Almanların karfı büyük bir ceuret ve ,ecaatle 
Büyük Millet Meclısı Reısı, durumu sünden güne fenalaı • müdafaalarına dün ayni pldetle de Banka kredilerini 
B ,. . .,veıkıil, Genel Kurmay makta ve Alman ric'ati intizamı- vam e1ıntiflen:llr. tanzı·m komı·tesı· 

--v nı kaybetmektedir. Almanlar Kademeli iıııtmad mevaılerlnde 
başkanı, Vdkiller, C. H. P. fevkalade müdafaala mevkileri butunan Alman ~taları bo\feYilde- ilga edildi 
umumi idare heyeti azaları, terketmektedirler. Uçak mey • rln •YI iilılünliiiünden f•yd.ı..n. A • 

Parti grup reis vekilleri, müs danlarını ve tayyarelerin; olduiu wına lmkin bırakmamı,ı.rdır. Ankara, 24 (Husuaı) - Pıya-

t _3_il nTUP ıreis vekili, Genel sibi bırakmaktadırlar Esasen ya Bol.-idere ald ~ miblm mik aalarımızda çalışan milli ve ec
aK e- ziyet Almanlar taraf~ndan dahi tarda levazmı. mühimmat ve akar nebi bankaları açhkları kredile

Kurmay, Milli Müdafaa Ve· &'izlenmemektedir. Ailt" tedafüi yakıt yo&c edi1mqıtir. Bundan dolayı rini ayarlama cihazı olarak _Ma
kaleti erkanı, Vali ve Bele • muha!'ebelerin yapıldığını itiraf •oın aünlerde boltevikler motörlü bir liye V ekiletinde bankalar mü
diye Reisi, Vekaletler müs • ediyorlar. llklerl ve tankları için akar yakıt messillerinden kurulmuş bulunan 
teş.ar ve wnum müdürleri, Rualar 8 gün içinde bazı yer - aıkıdıaı çelıım8ıdedirler-. StalingTad 'kredileri tanzim komitesinin il· 
mer'kez kumandanlarile, Em- lerde 200 kilometre ilerlernifler- endüatri mabaD:nde çevriltın kıta.. ga.sı kara.rlathrılmııtır. 
niyet Müdürü tarafından dir. Dün altı mahal işgal edilmit- larını kuahrmak için Sovyt.tlerlcı 

tir. BunLu arasında 2 büyük de- glriftiderl bütün t~bbüsier aka.. 
lkarşılanımışlardır. m>ryolu mevkii vardır. Ceman mete uğratımıftır. 

\.. ................. .J 30-40 meskun mahal zaptedil • Ruslar V-1-a'yı ı-erek muba-••••••••••••••••••••••••••• ..,... -... 

Yunusta harekatın 
oenis ölcüde 

1 

başladığı bildiriliyor 
Londra, 24 ( A.A.) - Şimal 

Afrikadaki müttefik kuvvetler 11-
A karargahının tebliii: 

m~~ıJıklı ti~d~tli ~eıif faali-
. k ydedilınııtır. Dutman fop

yeh a vzilerimizden bir kaçını 

mittir. rebe ımeydanlarıcıa gelmek ialemİt-
yeniden 5650 esir alınmıt ve lene de çıkıt teıebbütlerl püskür • 

6000 Alman öldürülmüıtür. Son tübnüttür. 
taarruz batlıyalıdanbttı. Alman- Don ve Volp arasında tiddetli 
tar !i0.000 maktul vermial~rdir. ç.arplflTlalar ııraıında Alman kıta. 

Esirlerin sayısı 4~.000 d:r. ları mevzilerini düzeltmeie muvaf. 
Stlllingrad ve Kafkasyayı bes- fak ~ır. 

Sovyetler Ukrayna 
topraklarına girdiler 

çuau,b ~tft\an etmittir. .F".an•ı'!-
bom a ttuılou kesımın ıı- . 
kıt'alarınPl tu •k ti • b. Berlın, 24 (A.A.) - Alman reket esnasında düımana ağır 
malinde fransı~ .~vve I e~ı) •r orduları batkumandanlığınm teb kayıblar verdirilmiıtir. Bir Sov-

(D~~amı 3 iıncu •OY a a liiinde ezcümle JÖyle denilmek- yet piyade teşk;li bu kovalama 
- ---o- teclir: esnasında bozguna uğratılmııtır. 

Avukathk kanunu Dün de Alman kuvvetleri, Te- Volga ile Don arasında, bir 

4 
(Hususi) - ~v_u: rek bölc~inde ve Kalmuk boz· taarruz esnasında Almanlar 6~ 

Ankara, 2 dilit proJeamı kınnda du~nın devamla taar- eair almıtlar ve 15 tank tahrıb 
katlık kanunu t•.. eni müzake- ruzlannı gwı atmıılardır. Tesirli etmiflerdir. Sovyet kartı taan-uz. 
yann Adliye En.curn ıarette deYanı Meıa INr ileri ha· (Deoamı J üncli •aylada) 
"7• ı.....ıı~auktır. 

n 
Yann Başllyoruz 

Karda 
kan 

izleri 
ı ı --·-

Çok güzel bir 
zabıta romanı 
Basıanbasa beyecan 

Derin bir zekô ve 
kuvvetli bir mantık 

mahsulü birinci 
sımf bir eser 

lar mukabil:nde ayda yüzde 
yarım faiz alacaklardır. 

3 - Emlak ve Eytam Ban· 
kası ıubeleri, varlık vergile
rinin % 20 sini ödemiı olan 
mükellefleTe gayri menkul 
mukabilinde ikraz yapmağa 
amadedir. Bu banka da ya
pacağı ikraz mukabilinde ke
za yüzde yarım faiz alacak
tır. 

4 - Süınerbank, fabrika
lannın imalatına muktazi pa
muk, deri 1ıibi İptidai mad
deleri ve mensucatla :tiier lü
zumlu mamulah satın alma
ia talibdir. Türkiye Cümhu
riyt;ti Ziraat Bankası da Top· 
rak Mahsulleri Ofisi namına 
zahire mübayaatına devam 
etmektedir. 

5 - Merkez Bankası, 

raat Bankası, lı Bankası, da
hili İstikraz tahvillerini eski
den olduğu gibi itlemiş faizi 
zammedilmek suretile aatın 
almağa devam ett:gi gibi, ge· 
rek bu bankalar, gerek Oa
manh Bankası ıubel~ri bu 
tahviller ve hazine bonoları 
mukabilinde o/o 90 nisbetinde 
avans vermeğe amadedirJer. 

Kezalik tasarruf bonoları 

bilumum bankalar tarafından 
eak"den olduğu gibi iskonto 
edilmekte berdevamdır. 

Varlık vergisi tarhiyatının 
tekT"ar tetki-ke tabi tutulacağı 
ve verginin hhsil müddetin;n 
uzatılacağı hakkındaki tayi
aların asıl ve eaası olmadığı 
maliye mahfilinde temin o
lunmaktadır. 

Meclis, aybaşıdan 
• • sonra yenı seçıme 

karar verecek 
Anllcara, 24 (Hususi) - Hükumetin eevkedeceği bazı acele 

maıhiyette layihaları neticelendirdikten sonra gelecek ayın ilk 
haftasında Meclis, seçimin yenilenmesi kararını verecektir. 

Parti viliy.et kongresi 
dün mesaisini bitirdi 
Hatiblerin mühim meselelere temas eden· 

şözlerinden sonra intibah yapıldı 

Partinin delc11eler ten1ıne verdii'i zivaf~tfen bir İntıba 

Cümburiyet Halk Partisi vilayet celseye aid zabıt okUnmut. nuitea. 
kongre.ıl dün öğled~n evvel saat,kıbecı muhtelif hatibler söz. alarak 
10,30 da Eminönü HaUievi aalornın mütalealarını söylemqlerdlr. 
da toplanmıı ve üç saatten fazla tık söz alan avukat Atıf Ödül 
devam eden müzakerelenlen socıra esnafın davasını ele alarak 90 bin 
~ona-re mesaisine nihayet veri\mi1. ~aftan 28 bininin Esnaf Cem:yet.. 
tır. lerıne kayıdlı olmadığını kesii es.. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut_ naf lcütl~ln derd ve ilit \aril 
fi Kırdar, Parti vilayet idare heyeti yakından ilgilenmeni p tıra ~! 

· 1 Suad H · O ··blü· h 1 • n ar ıyc ına reıa ayn rgu v~ te r • bır vazife oldu~gu .. l · 
_!_..Jekl b'---' d h b nu 50Y ecn~ mev· ~ me UlllM'ln a azır u • cud esnafın üh' 1 b' • 
lundukları düıalıdi koocred m m ır kı~mınıo 

e ıeçen ( Deuamı 4 üncü sayfada) 
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(·Telgraf, Tele J on Ve Telsiz Da.be • r 
Mançuk~ ea~vek~n. ı Fransadan büyük halk 
Japoi~a~u::1~~~rrını kütleleri italyaya geç· yor 

.. T~nusta oen)ş Sovyetler Ukrayna 
olçude harekatın • • 1 

Kendi de intihar etmeden 
evvel bütün ailesi 
efradını zehir'. e~i 

başladığı b'ldiriliyor topraklarına_ gırdıler . 
Madrid, 24 (A.A.) - Fran-' larına rağmen, ispanyaya geç- ( ııaf tarat' 1 iııcı .sa;ytaau) ( Baı tarafı 1 İnci sayfada) Donetz aras ında bulunan Rus kuv • 

aız - İspanyol hududundan b"ldi- mek çarelerini aramaktadırlar. düpnan müfreıuim çekılmege lan akamete uğı·amışhr. vetleri ılmdl dupna.u buları gerl-
rildiğine göre, büyük sayıda Büyüle güçlükler karşısında ts- mecbu.r .etmı§. birkaç eair alnııt Dwı .11ehri ke•:mınde tedafüi ler~e dogru süzulnıcktedir. Gene -
Fran11z halkı, fspan:r.ol huduc! pauyaya geçmeğe muvaffak ıolan ve bazı malzem~ ele g"Çİrmiıt r. bir muharebe devaın etmektedır. ral Yatutin'in kumandasuıdal..I Rus 
nöbetçi kıt'alarının artbrılm1~ -ve mültec"l~, Almanlarm 8iaıritzde Daha cenubda, Fran.,ız kuvvet- Cephenia orta kesiminde Al- kuvvetleri Sta'?Mıgradcl.n Jl)O kılo. 
ıtekmil dav idi . . d d .. r· b. .. lad ki teri, düşmanla sıkı temas halin- rnan ku~etlerı tııarruı.a &eçm;ı- metre meaa ede buluıımal..ta. kütle 

Çunkfns M (AA ) - Sarada g geç erını urma an motor u ır tumen top 1 arını dedir. ler ve bırçok savat mevzdeı-i ile halinde UJcra-.a :..1i1---e .. c-dc llcr. 
'-.. dl udi..;__· .. M ~ontrol eılmekte bulunmuş olma- ııöylemişlerdir. ..,,- ~ A&IU un 

r m en D:ı r,. .ıı;nıc rore, an • Av uçaklar.ı.mız, dün ileri böl- ın~stah~em .?oktalar• ıtahrib et- le.mekte ve ceoub batıya dogru bas. 
cbou'kuo kUlda hükıimeti fı!fi baıve- p 

1 

:ge üzer:nde mutad uçuşları ya p- rruılerdll".. D~manın mahalli ta- kılarına devam etmektedir. Rus or-
kili geıenl Ch.ng Clalng Wei. Ja.. o onya Başvekı"lı· Snla"nı"kte Yuna mıytır. Bit- duşman av uçağı t a h- arruzları geri ııtılnu~tr. dwu Ro.stov'.daın 198 kilometredir 
pcn 1n t~viAe · büki.rr. ti uala - ~ ı rib eıdilmi§, kılalarımız.a hücum- İ lmen gölünün cenub doğusun· Millerovo kesimineki Ru3 gjrqi, bu 

rından bllf'ka s ~iyi i~aım ettırmif Staıı· le go"ru··ş~cak 1 c f 1 . 1 f ı· t" da bulunan iki dü.§ınan uçnjı da da diifman mühim kuvvetlerle kesimin Aiman müdafaasının aon 
ve kvndisl d e 'nlibar ttınede11 ev. ı ij 

1 
1J e en n. n a a ~ ıya 1 duşürülmüşlür. Bu harekata ti- taarruv. lar1nı yenilemittir. Mu- hududu olınası bakımından Almnn 

vcl b- ün aiL } dıadını u~~irkttw. rak eden uçaklarmuzın hepsi üs- vaffakıyetle nı.?t"celrslesı tedafüi ordusu "çia ciddi bir darbe sayıunaı< 
rn!ştir. Bu hare-ket içlo gö t •rllen 5e- Ankara 23 (Radyo gazetesi} - Y~lnıton 24 lA.A.) - United !erine dönmü~tiır. ç.arpıfm.a!ar eana~ın.da 34 Sov,-el kab eder. 
beb, Japon tazylc~ art~ clıJaa faz Amerika.da bulunmakta OOın Fo - Yunan haberlor bürosun un bil .1 21/22 İikkiınun gecesi, iiç d:.if- tankı tahrib eJilmiştir. Alman taarruzu 
la tahamm:il e.demedijidir. lonya b&fVekill S:.kor:ıky yakında dirdig.:Oe göre, Sel.inikle Atina ara..I man bomba uça~ıa Jüfii• ühnü - Sovyd ıuuusi tehliii Mollkova 2 4(A.A.) - Kızıl Yıl 

----o- R~aya cid~, o~ada Stalia ve .sıntlaki demityt>l köprü.iinWı Yu _tür. Moskova, 2 4 ( A.A.) - Sov- dız cazet~ine gcire,, Almanlar mer 

Ze ize 8 fe •ı" k~t • dp Rus erkanı ile göriiıfJ'neler ya_ nan çetecileri tarafından hava_ya u • Alma11 tebliği yet haberler bürosu tarafmdan kez ceph~. de tank ve motöı1ü Jji. a J 1 pac:aıktır. Rusya ha~ 90nra ku. çurulptundanberi Aln•anll.P", büyük Berlin, 24 (A.A.) - Re:smi neşredilen huauai te.bliğ: y~ :Dirli l inden mürekiu.-b miL 
nılaca'k büyük bir Polonya devleti ihtiyat ve tenkil ledbiı laı almka - teblig: Orta Don çe,·re&inde kuvvetlc- l lıaim bvveli rle iki istikamette .kar
la~dJa:ıoı tanıyacai1111 ılmdıdcn tadırlar. Yooanls.tanın batkka ıaraf_ Tunust.1. mııhnllı kazançlar el- ~·mizin tanrruzu dewam etmek· fi taarruzlarda bul ınmaktadırb.r.Bu 

( Baf tarJı 1 Ütıci •ylada) 
kali.de zayiata 5ebeb olouqtm. 
Zeızelcyi :miiteakılıt 13 yerden :.ııa
bur eden J'aqıo aeticea"nde 
1100 ii mütecaviz ev tamamen ve 
oturulaınayacak derecede hasara 
uğramlflır. Ya-cın söndürme .it
lerinc:le Tokad :idaiJ"Uinin men
isi taW"re f&)'&Dchr. 1300 hane
.den ilNret olan kazada aığına
ce:k tekilde aacak 5 ili 1 Ü eıv 
kalmlflır. 

Kwt..Dlıann aayısı el'an tama
men teJMt edil01nemiıtir. 

Y aralılıar civar Yi.layetlere 
sevkediliyor. Banka ve çadırlar
cla o urmakta olan hı:ılka Tokad 
Amasya, Samsun viJ&yetlerince 
çadll", ekmek veaaire gi.bi vıtktin
de yetiıtiriltm ihtiynç maddeten 
dı:.ğıblmaktadır. Tam 7.amo.rın 
da hasarzede ka.S3baya geleo 
vali liizuınlu tedbirlerin alınmav 
aını temin etıni~ir. 

Şelı,ri,..Gde lıar..Z.11 yarclam 
lromisJtomı 

Parti vilayet kongreainde eltin 
Er'b e. ve Nik&ar zelftle f~aket 
1:. delerine yardım ıç n Partide 
bir lcıomite tetkili 'kararlatlırtl
mı!lır. Bu komite derhal faa~ 
yete geçerek kıaa l>ir %&Inanda 
İııe.ab edea yardımları ternia ede
cektir. 

AnkaTa, 23 (Radyo l''lZete
ai) - Erbaa -,e dvarmdaki :Eel
zele felaketi J'&lnı:z yurd içinde 
değil, yurıd dıtmda da akisler 
YA.pmıftır. Londrada çıkan Times 
cazeteai yıasdığı bir yazıda de
ıniftir ki: 

«- 3 sene sarfında 2 ilac:i de
fa acı bir felakete utra,..n Tttrk
lere karşı f,..Uterede ayn •Jft 
her ferci alaka du)'m&kta ~ A· 
nadolu balkma candan taziyetl&
rini bil41irme'kteclir. Bu sel...W 
felaketin ez zayiatla seçiştiril
düini memnuniyetle cjTfttiycırua. 
Felaket anında metanet ıöater-
me'k TÜ!"k halkına bas bft- ı.. .. 
lettir.» 

Ankara, M (HU94Mi~ - Re.
mi makamlaroı selen malfamata 
göre zebele bölgesinde yeni bir 
sarsıntı olm~br. Kar YC farta
nanın tiddetle .d~am etti!i bu 
bölgccle y.ardı.m ve sağlık ekiple
ri y« 1"" ve 1'öy,. köy d~la4ara'k 
vazif~ ,~ekledu-ler. 

Sıhhat v~·1i bu ;kşam Toka
da vannıttır. Yolların açılmasına 
tel.,-af ve telelOll katlanaın la· 
mir.tana, yersi'Z kal:'n y~rd~aş
ların yerlettiribnelerıne, r•y4wil
mekrine ve ia~lerine devam o-

hn'""' ktadır. 

EcMbi rom.an.ınm: 43 

Ya..a11: Ce11rad Feltrrti 
Yalnız biT aabab, Niluferin 

pencerelerine lıııakarak kableb•u
ku fel&ket bia\eri ile deliye dön-
düğüm bir gecenin aabalwada ar
tık kovulmayı dahi göze alarak 
evlerine gittim. Evveli ürkek Ür
kek sonra daha fazla ceaaretle 
kap~yı çaldım. Hatta yv.mrulda
d m Fakat açmı:ıdılar. Dem~k ev 
hı Ikı tembihliyd"let". fh~y"'" y... 

8 
pmak bilmiyordu. Kararı 

mu banıebizce tl\tbik olunacak • 
meY b""kük ·· l • 

B ynurn u , goz erım yat· 
ta. o , __ ı.:ı. d"' 
la teJuwr J&JA -MUrmuD& OD-

düm• • 
Artik Maçkada phba heTkea 

beni tananııfb. ilk gUnler pofü Ye 

befıc"- yayakaldmnu u.t6nde 

bl*Urm.İf buJunmaktadır. Jarında mukavemet devam dmkde de edilmiştir. Evvelki günlerde tedir. mulıan!beler esaasında dün, Alw.an 
dlr. Yunan köyli.ileırile Aluıan dt:v - kaybetmiı oldu.:-u mevzileri geri 23 J:Hdlinunda ı.kuvvetlerimiz lar ağır byıblara uğr.nuşlardır. 

Fon Papen sefaret riyeleri arasında devamlı çarp l~la- almak İçio dü:,maoın yaplıgı bü- orta Don çevreı.1n.de taarruz~- Muhardtc Cl'a deva-:n ehnektedir. 
•• •• •• .. Jar yapılmaktadır. Alnıan'ar Girid. tün te~ebbiısler hoşa çıkmııtar. nı batarı ·~e celi~tirerek baş11Ca 6 '' \ ır alındı 

motorCUSUDUD cenaze d -• biıtuo zeyt~yag1arını mitiade. 200 esir almmı~tır. is..tikaınetlenle :u ili. 30 .kilomet- Mosılıı:>va, 24 A.A.) - Sovyet 
töreninde bulundu re dmiflerdlr. Gec~leyi1! Alı~an bomb8: uç8:k: re kadar ilerlemi•lerdir. kuvvetleri orta ı on cephe.inde y~. 

ları Bıngazıde lıman tc .. ıalerına Yedi gün süren taarnız sava,- niden 12 lla 8 ıııil bır lerak'ki 
Ankara, 24 (Hu .. uai) -- Dün, 

kaza netice.inde ölen Alman s,.
fareti motörcüsü Mehmed A "nin 
cenaze merasiminde Fon t> pen 
de hazır 1.ulunmuttur. 

H r :ciyede nakil bombardıman etmiılerdir. Ayn. larıauzcia kuvvetlerimiz 115 ·ıa kaydetıııi§l rdlr. R:ala.r hu bö}zedf' 
• zaınanda Libya aahili çevresinde 165 .kilometre derialiiiade ileri- 6 büyük ıc.hir a1rnışlar ve Alman 

ve tayıaler bir .diiıman han alanı da bom- ye gitmişlerd"r. kayıblarını 80.400 1<İfıye yükselt 
ba~•Man edi,miştir. Kuvıvetleri.ınız, en önemlileri, m41erdir. Bı.:adan bıq.ka Sovyetler, 

Londra büyük elç ligi müate- Nevyortk 24 (A.A) Aı ı Kabiçno, Barannikovka, Novo.ae- karar..:.:.Lı ıl e b" l'kte .->lr dü.,man 
ıarı Kadri Rı:ı.an, Filıbe konsolo- ka"" ı.._ b" M C!·~- ncr - ' ...... " .. &ı&r ıye naıı ı .;ıuuıaon mih .ı:rvka, Olşovirog, Bol.-kaya, tümenini bo- una ujra:tmı,,ardır 
au Fevz• Kortan, Nape>lı ~onsoJo- k · · ' · -. S ı· k" · B .. led·y] rns:m ve v~rni11ri M ... p 1 s b T k ver uvvetlerı 1ı:ousta ildtlctı bir u na l ıle YDio,ino v.e P.ergo- KJzılordu .kıt'aları merkez cephesin 

U 
2
au . .unkuArt"ıb"ery':v ~ Saedşı, 0B yo laarnızi mahiyett :bJr kartı laarruz- maiskoye ıbölge mcrkcz.leri o lmak den T11apst"ye kada bir sıra başa -

ıncı • ı umnu ca, ey- da b l ki · b ·· • .::ı.. d k 
.. 
Aııka.ra, 24 (H. u. au:ıi). -_ Bii- ı-ut ba~'kon~Ioslug"u ka.nçıları dır" u uoaca arını tahmin f.tmekte u:ı:ere u,,wn ~ayı a ırıcs un ma- rılar elde etm flerdir. 
k 11• 11 M l d k ı-k l " hal.le i ele .geÇırroi§lerıdir. S•al" r d 'i rabrika1ar m"hııllıe-

yu. '" et ec ısın e ı an a 1 H yrctt n Ya.ın d ereceleTile mer- H. ,_. 23 "lkk~ 
encümenler belediye resim ve k a.kl d"l . 1 rd" aruıye nazırı, Alnıan!ar1n cenu • anun gilnı.i ıak mı esir sinde Ahn n!ar 24 allf mev%iindea 
Yergileri hakkında hükumetçe ezLe nd eh ~' ~ık~ cel rl. ba doğru ilerl m*te old.uklarırı sayısı 16.400 ki~ı fazia1 mı'1ır. ,,e birço binalardan ~eri p• ı1mı• 

1 • • on ra uyu i ıı;ı muate- lıiı.vc etmi§tir 16 iliı 2 3 Jlkkanun ara.6tnd lcu . la .. d St r ad eenub b'fttı!ltndr 
haz1Tlanmış bu unnn proJeyı tel- fllrhgına muke-zdco S yret Halo- b · 4° (AA ) 1· vetler"miz 36.601) düşman $llL-y S"''"' \.:- vv tl rl is mleri ifı3 edil 
kike başlamışlardır-. Bu proje 1 b k A "bl S r n, · · - unu.ata ı>ö - • 
Meclis seçimi yenilfftne b arını u, &Ş atı . ıgmc ııreyya Ber- r.on günlerdeki sükunetten sonra ve eri esir almışlardır . Ayni dev- roİy n jkj meskun mahalr geri al. 
•.m.den evvd umumi heyette k;n, N_apolı konsolo&luguna Şa.- .mu ıt.elif kesimlerde &en"t ölçüde re e:arfında kuvve•ıe .. imiz, 14 nııılardır. 
wftz*en edilecektir ki ırlE~ın BSenlgultaş~ RaUdos kona~- muh rebeler 21 t n md'.l t..!k- tank,, .her çapta 1805 top, 2849 ---:>----

--->---·-- ~b uruna a u ıattın 11\.ulu, Fı- rar başlamı,tır. Fahs küprfüü ci- mitralyöz,, 2009 otoma.tik a.i.l&h, rc~r't Ye <i'i nn•·ar·da 
d 

b e konaolosluguna. Saffet Anal, varında bir Alın 0 kc ·r üf" 48.399 tüfek, 7414 otomob:ı 
il ıraya kar Y!lii 1 B b k l 1 · · ~1 m reze ~ Ak 24 (AA.) A lk J9 eyrut aı o ıso oı: u .., u maıyelı- si düıman hatlarınııı k " d 1151 motosiklet ve 5800 b"nek n arıı. . - yva ı • 

H 
") B ne konsolos Ziya Akbil, Kabil f ngil"z • Amcr"kan ist"~r ka t!"I a hayvanı ~le geçirmi~1erdir. Bun- Edremld ve Ku ada!I ta aflarında 

Ankara, 24 ( uınuı - u- 21nci kctibliginc Rıdvan Kocaoğ- ~ ~a i1tih k •d b" .'. :ı . 1 h~l~- dan batka 8S ur.ak, 120 tank, 23!'\ zeytinyagl ını t. plııma t~.kil.;tı. 
g .. ri tehrimizde ilk kar ya~mı~ • t • ed"I • ı rd" en r suvarı 0 u- tetkik d T Veki D 

u p Y!nb kıAu"b~ lViırh. N tünü imha ~tm;ştir. Birçok e ~,., lop, 1000 .den !azla c.Uımeıbil ve Jll e en ı.::aret 1 r. 
tır. arıs aş. .al ı . u arrem u· 40 el ve kü1l"ıyetl" rnikt d l hıırb malzemesi yüklü 900 den Behçet Uz tehrim ze döom tüir. 

· "-" d 'd b •-· "b '" • M ı ı ar a ma • 
TJ, in~ r l K ti 1 gıne, OS• zeme altnmı•hr o•• h • fazla araba tahrfü O}UnmUftur. 
kovav 3 üncü ~talibi . C:ı~id A ~':- r~ mey<la; nda ıdom~:n ~:zfa 22 llkk&nunda düpnaıa a&Vaf Ha'kevinde temsil 
lekoglu Madrıd 3 uncu katıblt- ölü bırakmıştır. sa&asında 8000 e y.akın er ve su- Eminenıi ff.alJı1Jvındaı: 
ğine, Madr.i.d 3 üncü katibi .Mus- ltal •an tebliği bay ölü b .rakmıf,br. Bu akMJn ve varin ak~ıuıı aaal 
~f~ ~unud Moakova 3 iincü ka- ROJM 24 (A.A.) _ ftalyan or. lJkra)•na topraklarınd12 20 30 da Evimizde ılVal Odibı; 
tiblıi·ne naklolunmuşlardır. duları bafkumandan1ığıo1tt 943 nu. Moılr.ova, ~4 (~.A.) --:- ~u':"~n ~esi te.m$il edilecektir. Arzu eden 

----------------------- - maralı tebliği: Kızılordu,, Hitlcnn kendaa1 ıç.ın ilerin davdiyelertai bürDrOUZdan al 

F.StanbUJ ekmekçi ye fıranC3,8CJ Tunu.ta, zırhlı bi lilderın delltek- nemin .zahire amban olarak te- ;malwı rica olunur. • 
lediğl ve kaybediLınlt mevzileri ge. lakki ettiii Ukraynay.a g.İrmiş.6·. 

flflnlarJ Cemı·yet;nde"". .• ri aimak emelini ciiden c1iııJmıuı ıha- Cepheden gelen t~raff&ra göre, 
ı ii ı rekederi .m.İllv• ~rin.ha .inad. Alman ric'ati o kadar hn.lı ya· (TIYA1ROLAR J 

o-ly.U..W. ııwıllt --ı IM!1etinln 10/l!/9U Pe.rşaın• rina ..- lı m*avemetJ kaı"flaloGa akamete pıl.ıhakta ~ o :n.isbette bir karı
ı.s do 17 7e ._..., ~~ BPY• ha.naııch zı nwn.w-.ıh cem.,·et.A.lııln uiı"aııılfltr. Kuvwıtleımuz twlbetı şıklıkla devam elnıektedir ki, Al
...._ clalr'(smd-J: ~ıao.ıı 4/tı/94% t.'U'hl ~lt'rle 1·1n eıdıtııuf!J1l. 1200 eaİT ahnıılardır. Bu .w'1-lerlu ço ıman laava kuvvetleri bozgun 

iu İncilizdir. Mahalli taarruzlarımız kıt'.aları dunlunnak için Mibve" 

htanbıal Belediy~ 
şehir Tiyatrolıarı 

Jıkd:iir lıarlh\e ekseri,et olmMhilDdıan armmıi beytt. t.oıııaı.ı.utmn !S/lf./ da ırnuvaffaklyetle netice1f!nU~tir. 'kuvvetlerini bomltalamak Z«l"U• 
N! ~ rmıi :rhıe saa.t 13 den 17 7e mt.hr ~ Cemt,rl Mft.alnde Bir diifman.., uçağı dütüriilmiit Tclinde .kalmıttar. Y.arJ doDmuf 
1ıera1& ~ -.liıJC.W. Cemii7eU.mlı JM.unblanmn :raka..-ıch yanlı Pil ve "pÜotu eür eclii-ni~tir. ~alde ı,.inJerce ~n- DoD çeY.rıe.a:.ae 
IUi~ .uıl.lab c..."' ~Mc buh• •an ilf.n otunur. Nevyoı'k 24 (A.A.) - Şimal Af telmeldeclir. BUTada .Ru. -.ıv

Bu &k,,j'l.ın ı.aal :o .so -

Yazan: ıR-omaJn Ro&acl 

RUZNAıMJ:: u..,&i ltıeJ'eibı Mil tarıl.fabn ~IJDUl. uauwui Myeıte reı. rikadan ıelen telgraflara .töre, Tu. etferi halen Harkoftan 2.10 kilo
nl.tllalr1 lıare f'aaliyot1 artnu,tır. ıetre mesafede bulunduğu ,gibi KO~Ot Kl:sl!U 

tıı1 ı .lıMl:P ~19"1. ee.e.!« çc.hırma l'&POIWIUI\ 41kımımUı ve mıb:ı.'tıe~ be. 

iÇ bllAll(lCIMPIUD okunma.t11 Ye ~. JMslplııa.nn t.&.:tlkl Jçla 1 ti lllk 
Mr 81Clboen la! itabı, he9&p ~nolimeni ıu.pona li.erloe mıiaıık.ere bu~in .e 
kadronv.n mü&a.kercıM ye tudikl, nl~ tenwıı tekili oıuoa.n b.uı tadl-.. 

IMuı -~ ! k',,llfk hePt1 etife1t 1sf ~ımesl, id.are ht"Yetlnden 'llriiıd.. 

Wlel'IW lııMlNa 5 kifin.!a .,.edae ı uO ıııe 5 1<.dett u:uım sıaU ~yle ~--· 

lstanbul Memurlar İstihlak Kooperat~fi 
Müdürlüğünden: 

FrllllSlz kuvvetleri bir :ura Ahınan l>atka bir Rua kolu da Roatof a 
b.rtti"' ~nı pÜllıiriirtılilden a hibe• 200 ki!o:metreye kadar 
90ftra yeni ibir ıilerleme k.a~'.f- vu,..le•nmtw. 
lerdir. Don ile Dont'.t; aN1.,.Ja 

Dlier taraftan, aeaer&l .Mootzo.. .s&khoılını 24 (A.A.) - D0tt ie 
mery'aln 8 inci fngrliz e>rdu.u git • 
tikçe daha lada T.ı.ınua hudlldunn 
Taklaıımlf bah .. 'llmahladır. Tunusun ~-
doğu ve baiısında wleri Dlunan müt 
Wik taa..-a bvv.etleri, Biurte iıe ~e 
raber bu mendelr.e6teıki bİIÜİa uke.. 

ŞARK'da 

lkı tlkfarn ıl'A ' "il :>f da 

YE KORKOM YE 
Y ZMl. R ı1ı e:.ner 

C'11ma:l't("S1 \"C 1''11. 'Z' rün~rl 

15 l!f) h . m~ılne 

BU GECE 
TAM 9 DA 

Slmıliye lııada.r pinııç alıı.anut bulunan •~lar11n1a1a 1 mel ıtiıtu H2 .o_ ri hedefimi aralıbs boınb.aJama 
Renkli ainema düııya.sını• yarattığı en büyük eser 

Dahi~ 1 
R .. .. VE T HARLA N'ın ~ lııMlıta" .... lerıaa almalM'l rica olunur. AZ5U) c&e.- fllllleid.edlr. 

'bir heykel 'Silti dararak kstr.kıi la alaka uyandırmıı olacaiım ki, 
apartamaoı aözetliyen .arib ada. diierlerinde ıittikçe fazlalaıan 
mı fÜpheli nazarlula aüxerler - likaydi onda bil&kia yavaı yav-., 
ilen yavq yavat alıımıtlar, önüm azalıyordu. Hakkımda tahkı'kat 
cieo geçerken artık bana bak • yapmıflı. Her halde Niluier:n e
mamaia l>ile baılamıtlardı. Halk vmdeki hizmetçilerden ıormuıtu. 
da öyle idi. Onlar da önceleri be. Sab.tıları <ıSelamünaleyküm efen 
,.; yaıchrgıyarak merakla, tecea · di» diyerek önümden &eçerken 
aii5le ltaktıkları lalllde sonra 90n artık Mfını da çeviriyor, it"na 
r• görmez olmutlardı. San~! cad- bir baıu..la bana gülümsüyordu. 
dedeki fıra ağaçtardan bıra ol - Bu tathavvül bir gün, zanne • 
muttum. Benim orada. bulunuıum derim onuncu gün azami haddi-

ka.dar tabii addediliyordu. Ar- ne vanlı. ihtiyar aütç.ü Nilwer.in 
~k orada yaya kaldtrımmın o aparhmanma uiradıktan aonra 

kt. ---.la' durU!IUDl değil, yok- .caddeye çılap ttenim h•zaıQa re-
no aNRU ~ d ı· · · d" D d G"" 
L_w n dikkati celbe e - ınce geçıp cıtme ı. ur u. u • 
n.ıgum naza v•• l • • k d L 
cektıi. • gum er!1'ı yere oy u ve vana 

Bunlar araınndaı ihtiyar bır se.lendi: . • • 
aUtçü vM"dı ki Maçka caddeııin - - Merak etm~, .ıyıleş•yor kız! 
den aalt-LI ...1 • ortalık ağa- Bunu ben de bıhyordu.'D artık. 

mn an •• ma 1 __ ,;ı ••v • • N"I• 
ru-tken seçiyordu. Evvela NilUfe. Pencet"e eıruenl o.gred nmk. ıhıtım. ı u 
.risa ap-~- t sonra ferin pencere ertn e ı ayat eae-- .. unanına u ruyor, d"v l 
telcırar caddeye çık1p yoluna de- ri yavat y.v•J ıger pencere ere 
•ata --- benim hizama gf'lin- de yayılıyordu. Artık gündüzleri 
ce ....... ~•1"lrmeıien bana aeale- onlar da açılınaia, odaları hava
n\yornı tandırınai• ba,ıamışlardı. Bun • 

celeri birçok odaların elektrikle· j 
ri yanıyor ve bunlar uyku saatle
rinde birer birer söndürülüyordu. 
Dernek evin i~inde herkes muay. 
yen saatte uyumağa h;\,flamıJh. 
Niluferin odasındaki elektrik de 
arbk Nı'baba kadar yanmıyordu. 

Sevinç del;ai olmu,tum. Demt;K 
A.11.aJı bana acmu.ıı. Deme'k mu
radıma nail olacak, pnabımı 
affettirebilece1ct1m. Kim hilir bel 
ki ç:Jem de dolmu,tu. Beni güzel, 
m~'ucl ginler itekliyordu. 
• Bu sabah evime döo~ birkaç 

saat uyuduktan sonra tekrar ııo
kaia çffcmağa hazırlanırken kn. 
pı çalandı. Açtım. Niluferin f'vin 
den bir hizmetçi idi. Nillıfenn 
babası bana bir mektub yolla • 
mıftı. Zarfı yırtarcasma açtnn. 

eJl9GI" 

dlllerde dOlapc:ak a1r..,,ztn nefia ltarlbsı; 

Yeni tan.da 
tabii reakli 

'' 
Emsalsiz 
bir ihtira 

:l 'I 

ALTIN 
~ŞEHİR 

._ _ __. ( Bie Gt:~eıt St~dt J 
Yeni tarzda 
tabii renkli 

Baş 1a:.2: fi~.:a-:. ~~-1 UJSTllA SODERBIUM 

r ibret verici bir aile faciası: 
p~ dolafbiı erkekleri."l yaldızlı ve f3.lafatlı vaij.. 

terine aldanıp, babamı1n msihatlar.nı f:i9e sayan bir 

genç kwn yürekleı- pm-Çt.f;:yıcı feci ~beti. 

ANALAR BABALAR: Sa~lerl aç.:.n çlr:>ın:lığını~ evt.d. 
' '8.rını::l.a bu fil'l\i SC:)rcd~ü. 

Bileıtlerlnlzi evvelden aldırını:t. Telefon: 40380 - ld'mt••JeFküna efeadil lamı &ıUnde ('amları ailen biz -
"- laa1ııle oncla h.U.ten fas-~ ba.ı.n KÖ:ıdlldl.Yordu. G• -

Me1ctub nikah mwame&Eoa"!Yn 
tamamlandıtını, mwaaimin 111ü 
naa.ib görtıraem öbih- sün yap1la. 
bHeceğini bildiriyordu. Niliıfer -
den biç bir haber yoktu. Cümle
ler kısa, ifade aotuk ~ reemi idi. 

<Arfı .. trar> -. ............................................ ~ 
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