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MÜHiM BıR GÜN 

Saadabad 
paktı beş s e~ 
ne uzatıldı 

1 
i 

' 
Rus zaferi pek önemlidir 

l(atil, Mihvercilerin sev 
kile bu cinayeti işledi 

Orta Donda b ş şe • 

Taraflar paktın 
feshi yolunda hiç 
bir müracaat 
yapmadılar-

v 2 bin esi a ı 

Amİralın son beyanatı 

cıAn~lo Salısonların Fransaya 11adettilı· 
ıcri 939 dalıi 1Jütünlülı iade edildiği gün 

benim 11azif em nihayet IJulac:alıtırn 
Cezayir, 25 (AA) - Buradaki malfun değil.dir.. Cinayetin bir 

Fransız makamları aşağıdaki res- Alman veya Italyan işi olup olma-
mi tebliği neşretmişlerdir: . dığı J?ilinmlyor.• • 

•Fransız Afrikası yüksek komı- SUIKAST TAFSİLATI 
seri Amiral Darlan dün ,24 ilk Cezayir, 25 (A.A) - Cezayir 
kanunda• saat 15 te katledilmiş- radyosu bildiriyor: 
tir.. Amiral Darlan dün yüksek ko-

U~'radığı suikastte ağır surette miserlik binasındaki dairesine gi
yaralanan amiral hastaneye kaldı- ıerken 20 yaşında bir şahıs tara· 
rılmıs ve '.:Irada ölmüştür.. Katil fından öldürülmüştür. ,,.,.__,,.,,-,.,.·:.-['(i~~~ .. (l:~;~;:<i~:~ 
derhal tevkif edilmiştir .. Hadise- Katil kendisini intizar odasında <: 
nin uyandırdığı derin nefret his· bekliyordu. 

Ankara, 25 (Telefonla) - 4 ha
ziran 937 tnrihinde Tahrnnda Sa
ndabat sarayında imzalanmış olan 
Saadabat paktının müddeti bu
günden itibaren beş sene daha 
uzatılmış bulımuyor. Muahedeye 
göre taraflardan biri paktın feshi
ni istediği takdirde müddetin in
kizasmdan altı ay önce bunu ha
ber vermek mecburiyetindedir. 

Alfıkadar devletler tarafından 
bu yolda hiç bir arzu izhar edil
mediğinden paktın. hükümleri oto· 
matilc olarak beş scoe daha devam 
etmek üzere uzamıct bulunuyor. 

lBAK NAİBİ 

----··----
Voroşilo şehri dt> 
Rusların elinde 

-*
Alman Jıu1111etleri 
Donda intizanuız 
su,.ette ricate 
başlamışlardır .. 

Moskova, 25 (A.A) - Sovyct 
tebliği: 

Orta Donda ·taarruza devam 
eden kuvvetlerimiz şimdiye kadar 
135 • 190 kilometre derinliğinde 
ilerlemişlerdir. Kafkaslarda Nal
çıkm cenubunda taarruza geçen 

l.!lıenderiyede.. Rus kıtal.an 18 - 20 kilometre da
Kahire, 25 (A.A) - Irak naibi ha ilerliyerek bir çok mesldln ye

sine rai;'T?lcn Cezayirde sükfuıet Suikastçı üç el silah atmıştır .. l.i.ıli~:ıııir.;:lii~i?j~~ 
vardır. Katıl derhal sorguya çe- Kurşunlar3an biri yüksek komise-

vanmda ba5vekil ve milli müda- ri geri alımşlardır. 
faa nazırı Giduğu halde İskenderi- (Sonu Sahile 2. Sütun 6 da) Rusyada bir zırhlı trene hücum ediliyor 

ltllmiştir. İsmi ve milliyeti henüz (Sonu Sahife 3, Sütun 1 de) Amiral Darlan yeye gelmiştir. -------

-------------------------------- PASiFiK HARBi 

Buhrana 
Karşı .•. 

''8 . d ,, nez or unun yeni hazırlığı Bankalara • 
emır geldi *----

Yeni Ginede 

---*·---
'Alınan tedbirler 
te • • er ğ 
başlamıştır .. 

ŞEVKET BİLGİN 

Dünkü gazetelerde ıöyle bir ha
ber vardı: 

cAltın fiyab düşmekte devam 
ediyor. Piyasada bir Reıadiye al
tını ancak 24 - 26 lira arasmda alı
cı bulabilmiJtİr.• 

Bunun kısaca manası ıudur: 
Altın babalan daha bir defa 

milli paramıza itimat&ızlıldannm 
cezasını çekmektedirler. 

Efya fiyatlannın, kasırgaya tu
tulmUJ gibi, mütemadiyen yiiksel
diği günlerde, bazi kimseler duru
mu ,öyle muhakeme ediyorlardı: 

Fiyatlardaki yükselite hayret 
etmemelidir. 1939 eylülünden ev
vel 1 O • 11 lira arasında olan al
tın fUndi 35 • 38 e fırl81D1§br. Y B· 

ni paramızın aahn alma kudreti. 
üçte bire düımüıtür. 
Buhranın asıl sebeplerini ortaya 

koymaktan aakınan bu görüı isa
betli değildi. Altın fiyatlarının 
böyle ıuursuzca yükselmesi tabü 
görülemezdi. Fiyat yükseliıleri kıs
men fevkalide ahvalden doğan 
umumi bir darlığa dayanmakla be
raber daha ziyade vurguncu spe
kül~törlcrin çe~itli dalaverelerin
den ileri geliyordu. Kara borsa 
bövle halk düsmanı bir ruhfan 
da°ğmuıtu. En muazzam zenginlik
lere kavuşmak hırsile buhranı kam
çılayan vurguncular, igrenç oyun
lanna kar~ı devletin iciz ve hare
ketsiz l·nlarn!!ıru sanıyorlardı. Da
ha garibi vicdanlarının biric!k m~
budunu te~l<ll eden servetlenne gu
venerek hiç bir tedbirin cüretlerini 
ktraıyzcağ!._..,, ümid ediyorlardı. 
Halbuki hastalığın teıhisi konmuı· 
tu. Oh,yl:1.r gösteriyordu ki bu ~u
ursuzca fiyl'it sıçramalan durdurul
maz.sa m~mlt>ket gerçekten bir sar
•ınl1 ge~irecektir. 

Bir harp dünyası içinde, yalnız 
kendi kuvvetimize ve kendi kay
nakl:ır1P1rr.a t?Ü\'cnmek mecburiye
ünöe oldu~muza göre, zorla bir 
tnAa~yon havas.ı yaratmağa çalı
aan]af!n kC Ü niyetlerine seyirci ka
İam'7.dtk. Her ıeyden evvel itida-
1~ dönm~k- meşru kazançlar çer
çevesi içinde yaşamanın kat'i bir 
zarur• t olduğunu anlamak li:zundı. 
Bundan cfolayıdir ki devlet, hayat 
pah~lılığıle müc~dele için, birbiri
ni tam"'mlt:van bir çok tedbirlere 
ba~vurdu. BG meyanda vaTlık ver
gisi tatbik sah~~nna kondu. Bu ver
gi, dftha ııimdiden paTamızın kıy
mPtİ üıerinde müsbet tesir göster
mİc;tİr. Altının kıymeti düıı;mekte
dir-. Hıı lı .. ı.i.~erıin ;ki sebebi var
dır: 

Libyada büyük bir ta. Vergi 
d .. 

ikrazlarına 
~olandı 

Japonların 
maneviyatı 
sarsılıyor z 

Libyaya yeniden gelen takviye kuvvetleri 

General Degolün nutku 

ra. sa bizden 
nıedet nınnyo 

&OH DAKİKA 
••••••••••• 

Çörçilin s()zleri 
Zafer müjdeliyen 
birinci Noeli bütün 
milletlere 
selamlıyor ••• 

Lonclra, 25 (Radyo) - Çörçil 
demiştir ki: 

•Bu noe.1in zafer müjdeliyen bi
rinci noel olmasını bütün millet
ler heyecanla selamlıyor .. Temen
ni edelim ki bu harp içinde geçir
diğ:miz sonuncu noel olsun .. • 

Lonclra, 25 (A.A) - Norveç 
kralı Hakon Noel mesajında de
mştir ki : Hiç bir şey milletimin 
ümit, inan ve güvcn:ni kaybettir, 
memiştir. Harbin kati safhasına 
bu ruh Norveç milletine hakimdir. 
Norveç hüKümeti m:llete gerekli 
yiyecek, giyecek ve sair maddeler 
temini için bütün gayretlerini 
sarfed'yor. 

Kral daha mesut ve birlik noel 
dileğinde bulunmuştur. 

-----·----
Bizi çağıran sese 
layık olacağız 

-*
HSelamete eri$ece· 
ğimize ve intikam 
alacağmuza 
eminim •• n 

Lonclra, 25 (A.A) - General 
Degol dün akşam radyoda Fransa 
halkına hitap ederek demiştir ki: 
Istırap ve nefret hislerimiz bugün 
son haddinı bulmuştur. Fakat se
lamete erişeceğimize ve intikam 
alacağımıza eminim .. Bu ümidimiz 
biç bir zaman şimdiki kadar kuv
' etli olma."Illştır. Bu yıl bütün 
harp meydanlarında düşman ye
nilmeğe ve ~ökmeğe başladı .. Bu
nun alametleri belirmeğe b~la
mıstır. 

Kahire, 25 (A.A) - Mareşal 
Rommel kumandasındaki kuvvet
lerin ric'atlarının on birinci günü 
olan dün kayda değer hiç bir ha
dise olmamışsa da devriyelerimiz 
hala Sirte bölgesinde bulunan dii~
man artçılariylc temaslarını mu
hafaza etmişlerdir. 

Orta büyüklükle bomba uçakla
rıımzdan oldukça ehemmiyetli bir 
teşkil Giridin Tinbaki hava mey
danına Salı akşamı yeni bir akın
da daha bulunmuşlardır. Yerdeki 
uçaklar arasında bir çok yangınlar 
çı~tır. Napoli ve Tarank> 
şehirleri bombalanmıştır. Bütün 
bu harekattan bir uçağımız geri 
dönmemiştir. 

e e 
BüyüJı 11ergi müJıeHej1eri mülJı 11e maı 
mulıabifi istilırazata teşelJIJüs ettiler 

Mükelleflerin varlık vergisini Eytam bankası İzmir şubesi he
zamanında ve gününde gecikme- men ikrazatta bulunacaktır.. Bu 
den ve cezalı olarak ödemeğe mec- ökrazatta faiz yüzde yarımdır ve 
bur kalmadan tediye etmeleri hu- cari olan faizden daha noksandır. 
susunda yapılacak kolaylıklar 2 _ Kendilerine tarhedilen ver
lıakkında Ankarada maliye vekili- ginin yüzde yirmisini ödiyen mü· 
ııin riyasetinde bıuıkalar umum kellefiere her banka mevzuatın& 
müdürlerinin ittihaz ettikleri mu- uygun olarak teminat mukabilin
karrerat dün şehrimizdeki alaka- cl.e ikrazlarda bulunmağa başla· 
darlara teblJğ olwımuş, bu husus· mıştır. Teminat olarak her türlil 
ta bankaların İzmir şubelerine de tıcari emtea kabul rdilecektir .. 
malfunat gelmiş-tir. Bankaların depolarına teslim edi-

Bankalara yapılan tebligata na- lecek bu gibi ticari emteaya öte-
zaran: den beri cari teamül dairesinde 

1 - Emlfik bankası gayri men- kredi verilecek; ancak bu paralar 
kuller üzerine istikrazda buluna- verginin ödenmesinde kullanıla
caktır. Yapılacak istikrazlarda em. 
!ak kıymeti ve sair tesbitler hak- cak~~nu Sahüe 2, Sütun 4 te) 
kında esasen Emlak ve Eytam 
Bankasuun öteden beri tatbik et- •• 

-*
.Japonlar J'iropada 
son müdafaa hattı· 
na kadar sürüldüler 

Va,ington. 25 (AA) - Bah
riye nazın Stimson Yeni Cinedeltl 
vaziyet hakkında 111 malwnatı ve.-
mi~tiT : 1 

c J aponlann bUTada baP,a ye"" 
lere asker çıkarmalan ç<>k mııht.,... 
meldir. J aponlan Yeni Gineden 
çıkarmak için uzun bir mücadeleyi 
göze almak kap edecektir. Daha 
çetin muharebelerle karşıla,au.-
ğız. Mihver henüz çok kuvvetlidir
Mihverin cephelerde filen aava§an 
milyonlarla ask.eri vardır. Son za
feri kazanmadan önce ağır kayıp
lar ve muvaffaltiyeı.izlikler bekle
meliyiz.• (Sonu Sahife 2, Sü. 5 te) Kahire, 25 (A.A) - Orta şark 

İngiliz tebliği: Dün Sirte yakınla
rında Mihver kuvvetleriyle temas· 
ta bulunan kara kuvvetleri bakı-

(Sonu Sahile 2, Sütun 4 te) 
mekte olduğu bazı teamüller var- Almanlara 
ciır. Bu teamüllere göre EmlAk ve ~ore son durum 

göriişiiyor 

Rczveltin Noel mesajı 

Zulcm kuvvetlerinin 
saldırış güveni azaldı 

~~-NWw·--~~-

Y a!nsz Noel giinü müstesna olmalı üzere 
bütün bayramlarda işçiler çalışacalıtır-

vaşington. 25 (A.A) - Birleşik ra değil, bütün vatandaşlara ve 
Amerika ~ümhurreisi B. Ruzvel- bilhassa ordu, donanma ve hava 
tın dün beyaz sarayda söylediği l:uvvetlerimizde Jı:zmet eden er
radyo mesajından parçalar : kek ve kadın yurttaşlara hitap et-

Çok çetin müdafaa 
harpleri yapıyoruz 

Don ile Volga arasındalıi çarpışmalar 
neticesinde Alman me11zileri düzeltildi! .... 

Berlin, 25 (A.A) - Doğu cep
hesindeki vaziyet hakkında &Şağı
daki tafsilat alınmıştır: 

Orta Don bölgesinde Alınan ]o. 
talan tarafından sayıca çok üs
tün bir düşman ordusuna karşı 
büyük bir cesaretle ve emsalsiz 
l:.ir sebatla yapılan çetin müdafaa 
muharebeleri dün de ayni şiddetle 
devame~. 

Derinliğine ve sıra sıra tertip 

edilmiş istinat noktalarında, mü
dafaa mevzilerinde tutunan Al
man müdafaacılan Bolşeviklerin 
sayısız kayıplara aldırmadan yap
tıkları taarruzlara karşı anudane 
muharebeler yapmakta ve elAstikt 
bir müdafaa tabiyesi kullanmak 
suretiyle düşmanı manevra yap
mak ve sayıca olduğu kadar ağı.r 
silah bakımından da bfilz olduğu 

(Sonu Snhife 3. Siitun 2 de) 

t - V arl:k vergisile yanm mil
)·aıra )''Dl·•n hir pnTanm piyasadan 

crldhnesi... l~~~~~-~~Qi~:~-:~:~~~=~:=~::ı~:ı?~~QQ~C~o~:ı~~~ rsonıı Sahife 2, Sütun 7 de) P: 

Fransız milleti esaret zındanın· 
da milli birliğini tamamlamak 
Gzeredir. Bu birlik yalan ve hiya· 
net yüzünden gecikmişti. İmpara· 
torluğun gen'ş topraklannda bü
lün asker! vasıtalarla mücadeleye 
tekrar b~iıyacaiiız. Bu mücadele
daha önce ve daha büyük kuvvet
lerle başlanabilirdi. Millet, impa
tatorluk arazi~inde ana vatan1n 

(Sonu Sahife 4, Sütun 6 da) 
Bu sene Noel münasebetile yal- melde mesud,um. Dünyanın muh-

nız burada etrafımızda bulWl.aDla· (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) Don cephesinde Sov11et askerleri 
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7 AKA S J rTATUR~ OŞUSU 

MALZEME GELECEK 
~~--.. -~~~ 

Çocult hastanesi için 
Ameriltaya tesisat 
sipariş edi iyor •• 

ıf -- 8VYÜK ZABITA ROMAHl -- 1 Müsabakada de-
<·._..-·-r-~·-·-r-ı:a-• . ·-·-·-·-,- 1 

·-·-·-···- -~---·=· rece alaraklara 

Yeni y 1 vila ret b .. tçesi 
-~~-~-.--.---. 

Bu yı tahsilatta 250 
Memleketimizde mevcudu bu

lunmıyan ve tedariki biı· hayli 
müşki.iller gösteren elektrik mal
zemesi, sıhhi malzeme ve buna 
müteallik daha bazı Ievnzımın 
. L..merikadan ithaline teşehbUs 
·~dilmiştir. İhtiyaç tesbit edilmek
tedir. 

YAZAN : ŞAHİN AKDUMAH 
... ıı ... 

Om er heyecana kapılmıştl 
•• uYazılı sana Hüsnü dedi. Demelt o canım 

altınları 37abanın herif ine haptır ın •• n 
O Sırada Mantarlı tıpa fabrika- de göz göre göre bunları ona yut

smm sahibi olan Ermeni geldi.. turmamağa karar verdim ... 
ME'ğerse kazdığımız yerden demir Gidip işi zabıtaya ıhbar ettim 
bir kasa çıktığını gören işçilerden polisler geldiler.. Herifi çal yaka 
biri gidip meseleyi ona haber ver- edip karakola götürdüler.. Orada 
miş!.. Enneni kasayı elimizden al- Ermeni bülbül gibi dile geldi! .. 
mak istedi. Ben müdahale etmeğe Olanı biteni hep haber verdi!.. 
hazırlanmıştım.. Meğerse hilekar herif el çabuk-

Herlf öteki işçilerden gizli ola- luğuna getirip altmlnrı evinde bü
rak bana göziyle işaret etti .. Ben yük bir Limon saksısının içinde 
bunwı manasını sezdiğim için işe gizlemiş... Sonra çarşıda, oyun
karışmaktan vaz geçtim.. cakçılardnn tedarik ettiği yalancı, 

Ermeni eben bu altınları bir taklit altınlarln kasayı doldurm~!. 
kerre çarşıda kuyumculara gös- Burilnr sonradan anlaşıldı ... 
tcreyim.. Eğer hakiki altın olduk- Karakolda saksıda bulunan al
ları tebeyyün ederse o zaman ara- tını tarttılar .. Tam dört buçuk ok
mızda bunlan paylaşırız..> dedi. ka geldi! .. 
Ve demir kasadakilerle yere dö- Şimdi yerden define çıkması 
külen altınları aldı. Hemen oradan keyfiyetinin yalan olmndığını an-
sıv.ıştı... !adınız mı, arkadaşlar? .. 

Ömer bu sefer de kendisini tuta- Eski adamlar bizim gibi hesap-
madı. O dakikada derin bir heye- sız hareket etmezlermiş! .. Ellerine 
cana kaptliığını gösteren tel~lı her giln ne kadar para geçerse bu
bir ta.vırla söze atılarak: nun bir kısmını ihtiyaçlarına sarf 

- Yazık sann. Hüsnü!.. dedi .. edip artan kısmını da, ilerde ne 
Bir de açık gŞz, kurnaz olduğunu olur olmnz dilşüncesiyle toprağa 
her yerde iddia eder durursun... gömerlermiş!.. Bu paralar yeri ka
Desene, o canım san san altınları zanların bazen ellerine geçiyor .. 
yabanın herifine kolaycacık hemen Belki, burada da bir küp altın 
kaptınverdin!.. gömülüdür ... 

Hüsnil ~bi bir tavırla başmı İster misiniz? .. Şimdi yeri kazar. 
salladı. Onun şimdi yaptığı bu ha- ken biz bunu bulalım!.. 
reket, yıllarca zaman önce işledi- lşçller hep gülüştüler .. Berduşun 
ği bir hatadan dolayı sezdiği tees- söylediği bu son sözler lfitife oldu
sürün hfiH\ zail olmadığını göste- ğu halde yine herkes ümide düş
riyordu: müştü.. Toprai;ı kazan iki işçi, 

- Şimdi bana sen ne söylesen kaznıalarmm ağzl sert bir cisme 
haklısın, ömer! .. Meğerse ben ap- rastladığı vakit vehme kapılınak
tal, kalın kafalı, çok ahmak bir tan kendilerini alamıyorlardı .. İçi 
adammışım!.. altın dolu demir bir kasaya rast-

1sçiler: ladık ümidine düşerek o dakikada 
._..Ha şunu bilseydin!.. diye hay- sezdikleri helecandan yürekleri 

kırdılnr... hop hop atıyordu .. Aynı zamanda 
HiLqıü büyük bir teessüre kapı- onlar bu ümitle şevke gelmiş ol-

!arak anlatmağa devam etti: duklarındnn yaptıklan işi de epiy-
- Enneninin yapbW. bir göz işa- ce ilerletmiş bulunuyorlardı ... 

retine hemen kapılıverdim!. - G -
Paraları alıp yanunızdan ayrı- Hüsnü bir aralık heyecanla ba-

lan açıkgöz herif yarım saat sonra ğırdı: 
avdet etti ... Kasa da yine yanında - İşte, ben size demedim .mi? •. 
bulunuyordu.. Ben bunu görUnce Bu mahzen tekin değil!.. Bakınız, 
sevincimden geniş bir nefes aldım. 1§in evveliyatı nasıl zuhur ediyor?. 
Fakat duyduğum sevinç çok uzun Çµkurda parlııyan şu sarı renkli 
sürmedi... cisim eğer altın değilse ben bilek .. 

Mantarcı herif o uımamı kadıu leriml keserim! .• 
kapalı tuttuğu avcunu açtı. Bize t§Çilerl.n hepsi birden eğildiler .. 
elinde bulunan altmlan gösterdi. Fakat Hüsnü onlann yerden bunu 
Ciedi ki: cBunlar sahici altın değil- almalanna vakit bırakmadı .. Gör
rniş!.. Adt penezmiş .. Bana kuyum- düğü sarı renkli maddeyi çar ça-
cular böyle söyledi .. > buk çukurun içinden çıkardı .. Ve 

Ömer: lambanın 1şıwna tutarak muayene 
' - İşte ne sihirdir ne keramet, el etmcğe koyulmuştu. 
cabukluğu marifet, diye buna der- öteki işçilerin hepsi de Hüsnü• 
ler!.. Meğerse bu herif ne mahir nUn etrafına toplandılar.. Bütün 
bir hokkabazmış!. Sitln hepinizin gözlerde derin bir hırs ve merak 
gözlerinizi bağlıımış!.. nişanesi belirmişti.. HüsnUnUn 

Hllımil başını salladı: yerden çıkardığı san mtıden par-
- Sorma. ömer!.. dedi.. çasım gören işçilerden birisi: 
M~ur hokkabaz Hasköylü - A! .. Bu takma bir diş!.. diye 

Portakal oğlu bunun yanında halt haykırdı ... 
etmiş!.. Benim aklım başınıa gel- Filhakika çukurda zuhur eden 
Öiği vakit artık 1§ işten geçmişti!.. cisim takma bir diş takımının fut 
Herifin avcunda bulunan paralara çenede kullanılan parçasiydi .. Bü
baktık... Bunlar penezden, yani tiin dişleri tamamdı .. Ve bazı diş
para gibi yusyuvarlak kesilmiş sa- lere altın kuron kaplanmıştı. Ku
ırı Teneke parçalarından ibaret bu- ronlu d~lerin sarı rengi Öteki 
! ı d sun'! kemik taneleri arasında olanoıunuyor nr ı ... 

!şcill'rden birisi Hilsnüden sordu: ca parla.klıklariylc belli oluyordu .. 
- Bu hokkabazlığın karşısında - BtTMEDt -

siz süklıt mu ettiniz? .. Ermeninin ----
göz görC' ";;re içi altın dolu kasanın ZABITADA 
üstünde kuluçkaya yatmasına kar-
fiılık olarak siz de gıt gıt gıdak diye Gümüş mecidiyeyi 
bıihrmadımz mı? altın ''erine 

İşçiler gül~cıtüler .. Ve Hüsnü "' 
k hkahalar arasında devam etti: afm1$1Gr-

Durı H l b. b t' Gazi bulvannda Garnj santrala - ... e e ır az sa re ... 
l.şte ben şimdi işin bu noktasını gitmekte olan Halil İşkilin yanına 
anlatacağım... gelen Selim, Sadık ve Şnkir nd-

B lannda fir ı..:..: eski bır" gum-u··s en yaygarayı bastırdım.. llk " ~· ~ 
önce hafif, sonra yavaş yavaş se- mecidiye çeyreğini altın lira diye 
simi yükselterek en iist perdeden iki adedini 98 liraya satmışlardır. 
Ermeniyi tehdit ctmeğe başladım. Suçlular tutulmuştur. 
Fakat herif çok p~~in görünüyor- PAZAR GVNV 
Ciu .. KBsada zuhur eden paralan diilılıtınını açmış 
ôeğiştirmediğini ve onlnrın aslın- Çeşmede bakkallık eden Ahme-
öa pencz olduğunu ısnırla iddia din karısı Huriye Erman, hafta 
edip durmaktn idi.. Nihayet son tatili kanını.una muhalif olarak 
çareye baş vurdum... Mademki dükkfinmı açıp alış veriş ettiğinden 
Ermeni bulduğum altınları benim hakkında kanun! muamele yapıl
elimden kapmak istiyordu .. Ben mıştır. 

24/12/1942 perşembe güııü matinelerden itibaren.. 

AY -ARE inem~sında 
Yeni RUMBA VE GONGA danslarını yapmnk maksadi
lc hususi surette çevrilen (İNGtı.ı.zCE SÖZLÜ) 

AVi RUMBA 
\iUSİKİ ... ŞARKI ... DANS ... AMERİKANIN EN MEŞ

HUR DANS GRUPLAR!._ EN GÜZEL KADINLARI 
B. $ ROLLERDE : ALLAN JOMES - NANCY KEIJ.t 

M A T t NELER : 1-30 - 4 45 - 8.00 
~~~~----.~~---

Umumi Arzu üzerine bir kaç gün için.. 
TÜRKÇE SÖZLÜ- ŞARKILI._ MUSJ:Kiı.L 

K HiHE S(lKAKL Hl il 
Cu 

MATİNE!.ER : 3.05 - 6.20 - 9,35 .. 
tc i, Pazar günleri 12.10 DA BASLAR ... 

bedi ve ,,erilecek ., 

-*-
Yarınki pazar günü saat onda 

Halkevinden başlıyarak Stadyom
c.ıa nihayet bulacak olan koşuda 
derece alacak sporculara verile
cek mükafatlar hazırlanmıştır. 

Mi.ısabakada ferden derece ala
C'ak müsabıklnra \'erilecek hediye
ler şunlardır: 

Birinciye iki cinsten bir kol sa
ati, ik!nciye keza bir kol saati, 
üçüncüye ~Uzel br cep saati kor
Gonu ile, dördüncüye iyi cinsten 
bır dolma kalem, beşinciye beş 
ıenk yazar madeni dolma kalem, 
AltınClya dolına kurşun kalemi 
otomatik, grup birincisine Atatürk 
büstü, takım birincisine bir kupa 
\ erilecektir. 
Müsabaknların büyük bir alaka 

uyandırdığı anlaşılmnktadır. 

-------
KOOPERAT1 FLER Bi Lf G~ 

-~~~·*-~-~ 

El konan 
.., 

va"-
" t:> 

Jarı alıyor 

-*-Kooperatifler birliği yağlann 
tesellümi.ine başlamıştır. Yüzde 12 
buçuk ayn! muamele vergisi ile 
yüzde 15.mubayaa yağları kanuni 
müddetleri zarfında kooperatifler 
birliğinin depolarına teslim edüe
cektir. 4307 sayılı kanunla 393 sa
yılı knramame hükümleri gere
ğmce taahhütlerin vaktinde yerine 
getirilmesi icap etmektedir. 

bin ı·ra fazlalık var 
ihzari IJütÇeıeri VilCiyet Daimi Encü

meni a31 başından itibaren tetlıilt 
e meğe IJ<ış§ıyor .. 

Vilayetin 943 mali yılı bUtçes:- 'ında bu tahs:lat fazlası hakkında 
nin ihzarına başlanmıştır. Vilayet iki görüş !leri sürülüyor .. 
makamından bütün dairelere gön- ı _ Tahsilat fazlası nazara t • 
derilen bir yauda, 943 yılı ihzari r ar.ık büt,.enin . bilhassa M a ~f 
b ··t l . . h l " aarı u çe erırun nzır anması ve en faslını genişletmek., 
geç bu ayın sonuna kadar Hususi .• 
11ıruh b ··d·· l .. w.. .. d ·ı 2 - Tahsılat fazlasının borçlara 
.ıu ase e mu ur ugune gon er: - ak _,_, 

· t bl.,,. <l"I · tir ayırar eSAı borçların azalması-
mesı e ı6 e ı mış . t · 
Şimdiye kadar yalnız bir daire nı emın etmek .. 

hazırladığı bUtçesini teslim etmiş- ~kinci mütalfıanın kabul edilme· 
tır .. Diğer bütçeler de hazırlnn- ~i .~aı~.a ço~ mü~~ündür .. Çünkii 
mak üzeredir.. cnumuzdekı yıl ıçınde nyni fozla-

Vilayet makamının aldığı ciddi l.ğın. elde. edileceğin: şimdiden 
tedbirler neticesi olarak bu yılın kestirmek ırnkfınsızdır. 
ilk altı ayında vilayetin vergi tah· Vilfiyet daimi encümeninin önü
Eilatı gayet müsait surette inkişaf müzdeki ay içinde yapacağı b;r 
etmiştir. Geçen senenin nyni ayı- seri toplantılar sonunda teklif 
na nazaran 250 bin liralık b!r tah- bütçesi hakiki mahiyetini alacak 
srliıt fazlalığı vardır. Bu vaziyete ve tabedilerek meclise verilecck
rıazaran 943 yılı bütçesinde biraz tir. Meclis şubat ayının ilk hafta
genişlik olması mürnkUndür. sında bir buçuk ay sürecek top-

Vilayet bütçesinin hazırlanma- lantılarına baŞlıyacaktır. 

Çok feci hir tren kaz~sı oldn 
~~-~~~---~~~~~~ 

ir<kadın tren 
alt n öldft 

İnşaatı ikmal edilip sıhhi mal
zeme noksanından dolayı açılamı-
1•an Dr. Behçet Uz. çocuk hasta
nesi için Amerikaya kazan daire
s: ve teferrüatı, her türlU borular, 
sıcak su islihzarı ve ayar boruln
n tesisleri, belediye otobüs jdare
si için elektrik tenvirat ve tes: -
lı malzemesi, ampuller, kablolar, 
emaye ve Jmtör bobinaj telleri, 6 
tonluk vinçler, fuar idaresi için 
fon borular sipariş edilecektir. 

Bu tesisierin devlet eliyle itha-
1:.ne teşebbüs edilmek üzeredir. 

RUS Zi FERi PEK 
ÖNEMLi 
-*-(Ba tnrafı ı 111C1 Sahifede) 

24/llkkanund:ı düşmandan 5600 
esir aldık. Ayın 16 sından beri al
dığımı,z eı;irlerin yck\lnu 42 bini 
bulmuştur. 

23/llkkfinunda diişman savaş 

sahnesinde 6000 ölü bırakmıstır. 
Kurtardığımız şehirler arası~nda 
Doresyo Mankovn, Selya Nofka, 
Aleksandros Mihailifska, Sikoska
ya ve Meliskaya şehirleri vardır. 
Nalçıkın 72 kilometre cenup batı
sında Ardon, Alagir, Mokan şehir
leri ve dalın bir çok meskun yer 
geri alınmıştır. 

Moskova. 25 (A.A) - Sovyet 
tebliği: 

Stalingradda, Donda taarruzu
muz devam ediyor. Merkez cep
hesinde bir çok köy ve kasaba ge
ri alınmıs, önemli sayıda malzeme 

Vaktinde yağlarım teslim etmi
yenler hnkkında knrarnnmenin ce
ıai hükümleri tatbik olunacnktır .. -----·- iğtinam edilmiştir. 

Dün sabah saat yedi sularında hafnznya yarıyan bir tutam kömü- Moskova, 25 (A.A) - Royter 
___ , ___ _ 

BOR 10VA PARTi OCAGI 
Hilfil _ Halkapınar istasyonları rU bulmağa vermişti. Ajansının hususi muhabiri bildiri· 
<ırasında bir kadının ölümü ile Gafil kadın, dalgınlıkla tren yor: Rus kuvvetlerinin orta Don 
neticelenen feci bir tren kazası battma yakın olduğunu farketme- bölgesindeki taarruzlarının 9 zun
olmu~tur. Tren altında can veren mişti. Burno\•adan ikinci dönüşü- cu günüdür. l\Iilercvo şimdi Rus 
kadının adı Ümmchandır. Kendisi r.ü yapan katar kadını nncak beş, kuvvetlerinin tehdidi altına gir-
44 yaşındadır. altı metre mesafeye geldiği zaman miştir. Rus ağır tanklnn ve hücum 

-~--*--~-
Y ıJIJaıı gecesi bir 
eğlence tertip etti •• 

Bornova C. H. P. nahiye ocağı 
tarafından yılbaşı gecesi fakir ço
cuklar menfaatine bir gece eğlen
cesi haurlanımştır. 

Bu yılbaşı eğlenceleri Bornova 
Golf kulübünde ve Dr. Suat Yıl
dırım eşi baynn Hale Yıldırımın 
himayesinde yapılacaktır. 

Güzide b!r he e tarafından ida
re edilecek olan bu eğlencenin 
:rağbet ile karşılanacağını umuyo
ruz. 

Ümmehan dün sabah eJ'kenden l·aranlıkla göre bilmiş, faknt bu kıtala.n şimdi bu şehir dcmiryo1u 
Kemerde 1243 sokak 19 sayılı kadar kısa bir mesafe dahilinde merkezinin 20 kilometre doğusun
evinden çılonıştır. Sağır bir kadın kazanın önüne geçmek imkfuu ol- da Ortobi ve 35 kilometre bntısın· 
olan Ümmchruı fakrü hali dolayı- marnıştır. da Voro~iloyu işgal etmişlerdir. kar 
siyle her sabah mutadı olduğu Trenin çarpmasiyle başından ve tipileri ve rüzgarlar altında ilcrlc
iizere kömür toplamağa çıkmıştı.. ellerinden ağır şurette yaralanan meğe devam ediyorlıır. Milerovo 
Bu saatte, gece vakti taşınan kö- bmmehan, göz yaşları arasında her an daha ziyade tehdit altına 
mürlerden yeı·e düşenleri topln- hayata veda etmiştir. Hadiseye r>iriyor. Günde otuz kilometreyi 
mağa alışan u fakir dın, öz· h m n müdd iumumi ınuavlnl B . bulan bir hı7Ja ilerleyen General 
leri yerde bir kömür parçası bul- Kemal Berkarda el koymuş, hadi- Batusun ordusu çevirme lıareket
mak ümidiyle ortalığı anıştırıyor· sede banliyö treni makinisti İs- !erini büyük bir maharetle başarı
ciu. Kulağı da işitmediği için bü- mail Batunun tedbirsizliği görül- yor. Almanlar ~iddetli muharebe-
1\in dikkatini, başını soğuktan mu- mcmiştir. Icr neticesinde hemen teslim olu

yorlar. Son 24 saatte 16400 esir 
ciaha alınmıştır ki bu bir rekor
a ur. Sekiz günde alınan Alınan 
esirlerinin sayısı 36 bine çıkmış
tır. Bu Rus t:ı.a.rruzu esnasında Al
manların verdikleri öli.i sayısı 4:1 
bindir. Almanlar seri ve intizamsız 
bir halde geri çekildikleri için pek 
çok ağır malzeme bırakıyorlar. Ye
di günde 263 tank 2040 top, 85 
uçak, binlerce kamyon ve makine-
1: tüfenk ele geçirilıni§ veya tahrip 
edilmiştir. Kurtarılan köylerde 
Rus kıtn1arı meskenlerin büyük 
kısmını istihkam haline konulmak 
için Almanlar tarafından tahrip 
edilmiş bir durumda bulmuşlar
dır. 

Bütün ölçüler önü· 
müzdelıl ay iclnde 
damgalanacalı-
Bütün ölçülerin 943 yıllık mu

}·cneleri 943 yılmm birinci ayında 
yapılacaktır. Keyfiyet bir tamlm
le al.Ukadnrlara bildirilmiştir. 

---- ---
MİLLi KORUNMADA 

BANKALARA EMiR GELDt 
(Baş1arnfı 1 inci Snhüede) 

3 - Devlet tahvillltı ve hazine 
bonoları mukabilinde talep edile· 
cek krediler tahviH\t ve bonolnrın 
nominal kıymetlerinin yüzd0 dok· 
sanına kadar hudutsuz olarak ve
t ilebilecektir. Tahvilllt veya bopo 
t.ahipleri vadesinin hultllünde 

Bir ıelter satışı... bankalardan aldıkları parayı ödi· 
Şekerciler içi 12 snyıh dükkan- rerek bu bono veya tahvilata tek

da şekerci Mcnahcm :Muiz adında rar sahip olabilecektir. 
biri yiiksck fiyatla şeker satarak 4 - Merkez, iş ve Osm:ınlı 
ihtikar ynphi:'l iddinsiylc tutul- bankalarının hisse senetlerine mu· 
muştur. kabil nominal .kıymetlerinin yUz-

İhtiltcir iddiası.. de seksen mikdarına kadar ban-
Anafnrtnlar caddesinde 416 sa- kalarca ikrazda bulunulacaktır. 

yılı dükk.a:ıc!n kırtasiyeci Hıımit 5 - Fiyatlan devletçe tesbit 
Pclga makine şeritlerini faturasız edilip iktisadi te.şekkUllerce devlet 
HiO kuruşa ve yıınm kiloluk pe- adına mubayaa olunan emten da
llknn miitckkebini 220 kuruşa hi devlet tahvilab gibi ikraza kar-
snttığından tutulmuştur. şılık olarak bnnknlarca kabul olu-

Etiltetsiz satış.. Da:ıara tebligat yapılması ile 
Bcrgamanın Tawt paşa mnhal- elman tedbirlerin ve verilen ka· 

lesinde kırtasiyeci Sami Ersözlü tarın tatbikine geçilmiştir. Bu hu· 
satışa nrzertiği çocuk oyuncakla- susta bankalara milrncantlnr ya. 
nna etiket koymadığmdnn hak- pılmıştır. Banka kolaylıklıırını.n 
Jmıd:ı muamele ynpılmışta. büyük vergi mükellefleri U7.erin· 

Bif' fstifçL c!e ferahlık uyandırdığını sevinçle 
Bergnnuuıın Kazıkbağlan meY- kaydediyoruz. 

ı.;inde kahveci Ragıp Erdoğanın ------------
kilosu 6 liradan toz şeker sattığı 8 iNCi ORDUNUN YENi 
haber verilerek kahvehanesi aran-
mış ve 190 kilo şeker, 17 kUo kah- HAZIRLIGI 
ve ve 480 kutu kibrit bulunarak: 
müsadere edilmiştir. CBaftarafı 1 inci Sahifede) 

mından kayda değer hiç bir fey 
yoktur. Muharebe bölgesinde esas. 
lı bava faaliyetleri olmuş ve Mih
verin 10 hava meydanına alçaktan 
hücmn edilmiştir. Yerdeki uçak
lar tahrip edilmiştir. Giritte Male
mo hava meydanı dlln gece muvaf
fakıyetle bombardıman edilmiştir. 
Napoli ve Tarantoya da hücum 

PASiFiK HARBi 
CHaşt&rntı 1 inti Snhifede) 

Mclburn, 25 (A.A) - Uçak
larımız Kasmotada 5000 tonluk 
bir Japon gemisini batırmışlardır. 

Mclburn, 25 (AA) - Bunada 
sağ cenahta bir kUJatma hareketi
le düşman mevzilerine nüfuz eden 
kuvvetlerimiz Japonları Jiropadn 
son müdafaa hattına sürmü§lerdir. 
Burnsı 500 metre genişliğinde ve 
bir buçuk kilometre tulünde tah
kim edilıniş bir hntbr. Buna tayya
re meydanı tamamen kontrolümüz 
altındadır. 

Melbum, 25 (A.A) - Yeni 
Gine müttefikler wnumi kararga
hının tebliği : Cepheden eelen bir 
habere göre Buna ve Gunada bu
lunan Japon kuvvetlerinin mane
viyatı bozulmağa başlamıştır. Ya
kında Japonların buralardan kati 
olarak atılması muhtemeldir. Ame
rikan askerleri Bunada dün 700 
metre Uerliyerck hükümet binala
nna yaklaşmış bulunuyorlardı. Es
ki hava meydnmnın şimal batısın
da Japon uçaksavar bataryalnrı 
tahrip edilmiştir. Meydanın yansı 
şimdi Amerikalıların elindedir. Ja
ponlar bu bölgeden tamamile atıl
bktan sonra yalnız Sananandn bur
nu onların elinde kalmış olacaktır. 
Avustralya müfrezeleri yavaş ya
vaş ilerliyorlar. Çünki Japonlar 
şiddetli bir müdafaada bulunuyor
lar. 

edilmiitir. Bir uçağımız dönme
miştir. 

Londra, 25 (Radyo) - Sirtcde 
harekat yapan sekizinci ordu düş
mana ikinci bir saldırış için leva
zım ve mühimmatını ileri hatlara 
nakil etmektedir. Kuvvetlerlmiz 
manilerle dolu ıssız bölgelerden 
geçmek zorunda kalnuşlardır. 

Y aratıctlan 

RANDOLF 

SCO'IT 

ROBERT 

YOUNG 

BUGÜ 
~~~~Jm• 2HARIKA 

r 

Gibi bUyük artistler tarnfındnn TAMAMİYLE RENKLİ 

Çöl e ri iLK DEFA 
•• YÜKSEK ARTİST WİLLİAM WARREN 

Oldüren 1 as iLK DEFA 
SEANSLAR: ÇÖL D.: 11.55 - 15.05 - 18.15 - 21.20 DE 

ÖLD. EL.: 13.50 - 17.00 - 20.05 te .. 
Cumartesi. Pazar sabah 9 DA B A $ LA R.. 

Diğer cephelere gelince: Stalin
rad•n fabrikalar bölgesinde Rus 

birlikleri ilerlemi~lerdir. Şehrin 
ııimal batısında bazı siperleri ve 
<:'cnup batısında da iki köyii gt-ri 
dmışlardır. l\krkez cephesinde 
çember altına alınm~ bir Alman 
garnizonu yok edilmistir. Tuapse
nin şimal batısında mühim Almnn 
ku~etl~ri Rusların kıskaç hare
ketı netıcesinde imha edilmiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Şimal Kaf
kasyada Alınan kuvvetleri yeni bir 
>tuığIObiyete daha uğramışlardır. 
Orzonikitgenin şimal bahsında 
ilerleyen Rus kıtaları Grozni pe1-
rol kaynağının ccnubuna doğru 
uzanan iki demi:ryoluna varmı,'ilar
dır. 

Tunknvo ve Ştosiskaya zapledil
mlştir. Donda Sovyet ileri hareke
ti çok önemlidir. Son Sovyet teb
liğinde zaptı bildirilen meskOn 
yerler ilerj Sovyet mevzilerinin 
çok gerisindcdirler. Anla!ııldığına 
g8re bu şehirlerdeki mukavemet 
yuvalan birer birer boğulmustur. 

Mihailov Aleksandooska, Mille
rovo şehrinin 35 kilometre yukarı· 
smdadır. Ruslar Millerovoya bun
dan daha fazla yaklaşmışlardır. 
Şetikofka kasabası da zaptedilın~
tir. 

Londra, 25 (Radyo) - Royte
rin Moskova muhabirinden: Orta 
Donda Rus taarruzunun fcvkalfide 
tazyiki karşısında Alman kuvvet
lerinin rlc'atinde intizamsızlık baş 
göstermiştir. Almanlar kıymeti! 
müdafaa mevzilerini terk etm~ler
dir. Ric'at hareketinde o kadar bü
yük şaşkınlıklar olmuştur ki bir 
Uıyyare meydanında uç:ıklar oldu
ğu gibi terk edilmiş bulunmuştur. 
Ruslar yalnız bir meydanda 17 
uçak ii:rtinnm etmişlerdir. Alman 
kuvvetleri bu bölgede biner, ikişer 
bin kişilik kıtalar halinde teslim 
olmuşlardır. 

Salahiyetli Alman kaynakları da 

rana 
arşı ... 

--~-*----~ 

Alınan tedbirler 
tesBrlni gô:istermeğe 
başlamıştır •• 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

2 - Mükelleflerin borçlarını 
ka11damak için, kasalannda bulu· 
nan altınlan milli paraya tahvıl 
ihtiyacmı duymUf olmalan ... 

Vaziyet ~tir. 
Türk parasının satın alma kud

reti :muazzam bir hamle ile kısa 
bir zamanda en az üçte bir yüksel· 
miştir. 

BnJdöndürücü fiyat yükselİ§leri
ni şimdi bütün e§Ya fiyatlan üze
rinde tcnczziillerin tnkip etmesi 
heklenebilir. Yiikseli.,ılcr gibi iniş· 
lcrin de bir sarsıntı yapması ihti
maline geiincc böyle bir şe;rin bir 
enflasyondan doğacak tchli!rnJer 
ynnındn ehemmiyetsiz kıılncağı 
fiiiplıcsizdir. 

Kendi menfaatlerini cam!anın 
menfaatinde nrayan şuur~u tüc
o.rlara dü~en vnzifo, bugüniin rea
litesine ayak uydurmaktır. Piyn!a
dnki durgunluk ceçicidir. 

Bir kerre varlık vc"l?İ5İ mükel
lefleri bo:-çlz.nnı ödedikten sonra 
piyaanın hakiki çch:esi belirecek
tir. Bu çehreyi şimdiden tahmin 
<'derck faaliyetini oruı göre tanzim 
edenlu kanaabmızca bu:ünkü du
rumdan en kazançlı çıkacak ve en 
is:ıbetli yolu tutmuş olacaklardır. 
Varlık vergisinin bazi müesseseleri 
bir çıkmaz karşısında bıraktığı id
diasına gelince, bu bu.usta milli 
şefin son nutkuna dikkati çekem. 
Şef diyor ki: 

« Size dünden de bir misal aöy
Iiyeceğim: Hükümetin çiftçilerden 
yeni mahsulün yüzde 25 ini aldığı 
günlerde bnzı köyleri gördüm. 
Kendi ibtiyaçlanna yebnİyecek 
olan mahsullerini bana göstererek 
yüzde yinni bflm nasıl verecek
lerini soruyorlardL tik önce dev
letin talep ettiği feyİ yerine getir
melerini tavsiye ettim. Vatand8fU1 
derdi ve ihtiyacı halle bükümeti· 
nin dalına gözü önündedir. Vazi
fesini ifa eden vatandtı§ darlık ve 
çaresizlik içinde bırakılamaz de
dim. Bu icap böyle tatmin edildi 
ve edilmektedir. 

Herkesin ihtiyacı da temin edil
mcktedtt. 

Görüyorswıuz ki devletin sela
meti icap ettirdiği vakik, büyük 
fedakarlıklar zanıridir •• Bu feda
kiu-Jık1ar sıraama aöre fQ veya bu 
bölgeden, şu veya bu meslek sa
Jıi plcrinden istenir.. Bugün tiffci~ 
ye, yann tüccar veya esnafa fllla 
yük yüklenir. Vatandq devletin 
tnleplerini İyi yürekle ve iyi niyet
le karıılamalıdır.» 

iyi yürekli ve iyi niyetli olmak 
Fartiylc her mükellef Hükümetin 
yardnnlannd11n emin olabilir. Milli 
bankalar, tüccarlanınıza ıeniı kre
diler açmak için derhal faaliyete 
geçmi~lerdir. Bütün bu krediler 
piyasada hissedilecek olan darbiı 
önleyecektir. inanmalıyız ki Cum-
buriyet bükümetinin hiç bir tedbi
tinde halk nleyhtan bir ruh mev
cut olamaz. Tütcar, esnaf. fabrika· 
tör,çiftçi, emlfik sahihi vatandaşlaı 
topyekfuı halktan başka bir feY 
değildirler. Şeref ve namusla çah
fan inaanlarm refaha kavuşmalan 
menlleketin en samimi dileği '" 
en büyük ~nfaatidir. Türkiyede 
servet düşmanlığı yoktur. D~man
lığmuz bazı azılı servetlerin halk 
fnhaknlanru ennek istivcn hırsla
rına kartıdır. Yoksa bütün varlık
lannı bu memleketin hür havası 
içinde namusla çalışarak kazanan 
yutda§lnr <Jaima bu kazanç sahala
nnı kendilerine açık ve emniyette 
bulacaklardır. 

ŞEVKET BİLGİN 

To i .o a 
-*

Yetmiş fabrilıa son 
t arruzlarda 
hasara uğratıldı 

Londra, 25 (A.A) - Sa.lahiyet
tar bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre 9 - 18 11kkanun arasında To
rino şehrine İngiliz hava kuvvet.-
leri tarafından yapılan akınlarda 
en nz 70 fabrika ciddi surette ha
sara uğramıştır. Hükümet tersane
sinin yanın hektarlık kısmı harap 
edilmiştir. 

Canlı J\uklalar 
İZMİR HA.LKEVİ 
SALO UN A 

' l\.aragöz ~ok la 
Varyete.. Kuklalar tarnfııı

dan orta oyunu .. 

TERS E\l"LE..."l\IE 
Snat 1 l.30 dn giriş 10-15 krş. 

Cumnrte.si - Pnzar •. 

adetçe fevkalade üstün Rus ku. 
vetlerine karşı müdafaa muhar 
belerinde.u bahset.meldl'.dir. 
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Ruslanıı her yerde teşebbü
sü ellerine aldıkları bir 

hakikat olmuştur 
Radyo gazetesine göre doğu cep

'hesindeki muharebelerin ağırlık 
merkezini bugün de yin orta Don 
bölgesinde Sovyetlerin yapmakta 
oldukları taarruzlar teşkil ediyor. 
'.Almanlar, Rostof istikametinde 
ilerlemekte olan Sovyet kıtalarım 
henüz durdurmağa muvaffak ola
mamışlardır. Vnloa, Millerovoda 
'.Alınan kuvvctler!nlıı yaptıkları 
karşı taarruzlar neticesinde Sov
yet ileri hareketi evvelki günlere 
nisbetle biraz yavaşlamıştır .. Bu· 
1>unla beraber, mühim bir demir
yolu kavuşağı olan Milleruva dü
rıe nazaran daha ziyade tehdit al
tındadır .. 
~ Bu durum karşısında Alman 
;başkumandanlığı Sir ırmağındaki 
ınevzilerini de geri almak ve ga
y et geniş bir cephe tashihi yap· 
Jnak zorunda kalmıştır. Fakat bu 
geniş çekilme dahi henüz hareket
ler üzerinde bir tesir göstermemiş· 
tir. Çünkü Sovyet kuvvetleri yine 
llerlemeğe muvaffak olmaktadır. 

Şir ırmağı batısında İsluyoskaya 
mevküni işgal eden Rus kuvvetle
ri Rostof demiryoluna 20 - 25 ki
lometre gibi pek kısa bir mesafe
ye yaklaşmış bulunuyorlar.. Yarı
lan Alman cephesi gittikçe geniş· 
!ediği için Almanların bundan 
sonra daha ziyade tehdit altında 
bulunmaları ihtimali çok kuvvet
ildir. Almanlar bazı Rus kıtaları
m imha ettiklerini bildiriyorlarsa 
<ıa buna rağmen henüz vaziyete 
.bAkim olduklarına dair bir eser 
göze çarpmamaktadır. 

Sovyet başkumandanlığının ha
rekata daha ziyade hrotlm olmak 
için diğer cephelerden mühim 
kuvvet aldıkları anlaşılıyor.. Al
man tebliği de Rusların tak:viye
le:ı aldıklarından bahsetmiştir. Şu 
halde Stalingrad istikametinde ve 
Don dirseği içinde cenuba yönel
tilmiş olan kuvvetlerin bir losm1 
orta Donda yarılan cepheye nak
ledilmiş demektir. Almanların di
ğer cephelerden tasarruf edebil
Clikleri bir takım kuvvetleri bu 
t:epheye getirdikleri sanılıyor. 

KAFKASLARDA 
Bundan başka Sovyetlerin Kaf-

karlarda da taarruza geçtikleri gö
i ülmektedir. 

Vladikafkasa pek yakın olan 
Alagir kasabasiyle diğer bir kaç 
sehir Sovyetler tarafından zapte
<l Jm:ş ve Alman kıtaları 20 - 25 
!dlometre kadar geri çekilmiştir .. 
Bu geri çekilmenin Rusların zoru 
ile mi yoksa Almanların kendi ih
tiyarlariyle mi yapıldığı henüz bi
lınmiyor .. 

Orta Dondaki tehlikeli durum 
haseb:yle Almanların Kafkaslar
daki kuvvetlerini şimdi geri çek
mesi ihtimali vardır. Fakat bu an
rak bir tahminden ibarettir. Al
manların Sovyetlerin baskı ve hü
cumları netıcesinde çekilmiş ol
maları da Mümkündür. Bunun ha· 
kiki saikini bize bir kaç gün için
de cereyan edecek hadiseler gös
terecektir. 
Kışın ve soğuğun en şiddetli bir 

zamanında böyle büyük bir hare
ketin başlaması ve Sovyetler le
hine gelişmeler göstermiş olması, 
hugün bir hakikattir. Bu ve Orta 
Dondaki hareketler şimal kesimin
deki muharebeleri ikinci plfuıa at
mı.ştır. Bununla beraber muhare
teler bu kesimde de devam et
mektedir. 

Sovyet tebliğine göre orta Don
da Rus kıtaları Almanlardan 50 
bin esir almışlar ve 42 bin Alman 
yok etmişlerdir. Bu suretle Al
man asker kayıpları 92 b:n gibi 
oldukça mühim bir yekfuıa var
maktadır. Molotof bir demeçinde 
Sovyetlerin Ukrayna hudutlarıru 
aştıklarını resmen söylemiş ve 
Ukrayna çetecilerine hartkete geç.. 
melerini tavsiye etmiştir. 

AFRİKADA HAREKAT 

Afrikadaki hareketlere gelince; 
Çat gölünden şimale doğru hare
ket ettiği evvelce bildirilmiş olan 
müttefik kuvvetlerinin Fizana 
vardığı haberleri gelmiştir .. 

Bu kuvvetler Fizanda mihverle 
temasa gelmişlerdır. 

Tunusta muharebeler biraz can
lanmışa benziyor. Bu hareketlerin 
asıl hareketlere bir ,başlangıç ol
ması çok mümkündür. 

Tun s harbi _de d 

Müttefikler çol mü
him birtepeyizaptetti 

Cezayir, 25 (AA) - Fas rad- cüleriyle çarpışıyorlar. 
yosu bildiriyor: . ALMANLARA GÖRE 
Şimal Tunusta keşif faaliyeti 

l.aydedilmiştir. Müttefik kuvvet
ler Mecezelbaba hakim bir tepeyi 
mptetmiştir. 

Cenupta Kayrovanın batısında 
nü.şman hücumları püskürtülmüş
tür. 

Vaşington, 25 (A.A) - General 
:Mari Bertuvarun başkanlığında bir 
Fransız asken heyeti uçakla Ame
ıikaya gelmiştir. Heyet şimal Af
rikadaki Fransız askerlerine harp 
malzemesi ve teçhizat tedarik et
rneğe çalış~caktır. 

General BeJ>tuvan Kazablanka 
mütareke heyetinde aza bulundu
ğu sırada Alman emellerinin ger
çekleşmesine mani olmak için bü~ 
•tin nüfuzunu kuilanm1ş; mütte
fıkler davasına sadık bir askerdir. 
FİZAN ÖNÜNDE 
Londra, 25 (A.A) - BirazviJ 

radyosunun bildirdiğin~ göre iki 
günden beri Fizan bölgesinde Al
man ve İtalyan kıtalariyle Fran
sız kuvvetleri arasında muhare· 
beler olmaktadır. General Dökle
rinin umumi karargahında neşre-
dilen bir tebliğde deniliyor ki: 

Motörlü birlikler Fizan bölge
sinde cTunus ve Trablus hudu
dunda tanklarla gelen Fransız ön-

Berlin, 25 (AA) - Tunustaki 
vaziyet hakkında şu tafsilat alın
mıştır: 

Dün Atlas dağlarının doğu ya
maçlarında ve Mcczil _ bab ya
kınlarında İngiliz - Amerikan is
tila kıtalariyle miliver teşkilleri 
r;rasında mühim muharebeler ol
muş ve bütün bu muharebeler 
mihver kuvvetlerinin lehinde bit
miştir. Orta Tunusta İtalyan bir
likleri bir tepeyi düşmandan al
mıştır. Bu esnada düşman kuv
vetlerine ağır kayıplar verdiril
miştir. Bu bölgedeki bütün dağ 
yamaçları şimdi mihverin elinde 
bulunmaktadır. 

Preerun cenup batısında muhte
lif Fransız subaylarının idaresi 
altında bir düşman grubu pusuya 
düşürülerek imha edilmiştir. Mec-
2'il - babın şimalinde Alman kıta· 
ları kuvvetli Amerikan kıtalarının 
Taburba istikametinde yaptıkları 
bir hücumu püskürtmüşler ve 
Amerikalılara hissedilir kayıplar 
verdirmişlerdir. Bu kesimde yapı
lsn bir karşı hücumda Almanlar 
15 O esir almışlar ve aralarında bir 
hafif sahra bataryası olmak üzere 
çok sayıda harp malzemesi ele 
geçirmişlerdir. 

Sineması 

On binlerce meraklı hücumu koca binayı sarstı... Müthiş 
alkış tufanı koca kubbeyi çınlattı... Ve binlerce ısrarlı 
m~~acnatlnr. ü~erine yaruı,a yeni bir şaheseı· ilavesiyle BU 
GUNDEN ITIBARE.."li bir hafta daha takflime karar verdik 

İŞTE BÜYüK P ROGRAMUHZ 
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2 -- Y A R 1 M N i K A H 
Son derece zevkli, cğlcnteli nefis bir FİLİM ... 
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saatlc:-in0 kadar biitih biletler UCUZ'dur .. 

BIRMANYAıA HOCUM 1 

Geniş bir 
bölgeye 
girildi 

ALMAN TEBLIGI 
~~~~"*·~~~~ 

Lningrad ya-

BiR MUVAFFAKrYET 
~~~~"'k·~~~~ 

Malta ya 

-*-Çungking, 25 (A.A) - Ameri-
kan uçakları Salı Akşamı Birman
yada Li§yoya bir akın yapmışlar
dır. Hücumlar buradaki hava mey
dan1arı ve antrepolar üzerine tek
sif edilmiştir. 

Çungking, 25 (A.A) - tebliğ: 

Birnıanya ile Yunnan arasında 
sahil bölgesinde muharebeler de
vam etmiştir. Hopenin ve Soivanm 
batısında tali hareketler kaydedil
mi?tir. 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - japon 
uçakları dün gece Kalkutaya akın 
etmişlerdir. Hindistan müştere~ 
harp tebliği İngiliz avcı uçakları
nın Birmanyada Madmi japon İia
va meydanına alçaktan hücum et
tiklerini, hava muharebelerinde 
bir çok japon uçağının hasara uğ
ratıldığını ve iki tayyare kaybedil
diğini bildiriyor, 

Kalküta hücumu hakkında alı
nan tafsilata göre, yüksek irtifada 
uçan japon tayyareleri iki grup 
halinde gelmişlerdir. İngiliz avcı
ları bunları karşılamış, hava mü
dafaalarının ateşi de tesirli olmuş
tur. Bir japon tayyaresi düşürül
müş, diğerleri hasara uğratılmış
tır. 

Yeni Delhi, 25 (A.A) - Çin, 
Birmanya ve Hindistan Amerikan 
hava kuvvetleri kaıargılhının teb
liği: Dün 10 ncu hava kıtasına 
mensup uçaklar Birmanya Melva 
tesislerine hücum etmişlerdir. He
defler şiddetle bombalanmıstır. 
Uçaklarımız uzaklaşırken hedc,fler 
yanıyordu. Uçaklarımızdan biri 
hafifçe sakatJanmı,ştır. 

Yeni Deihi, 25 (Radyo) - Bir
manyaya karşı harekat yapan Ge
neral !rvin aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

«Kumandam altındaki kuvvetler 
Birmanyada ilerlemektedirler. Ge
çen bir kaç gün zarfında Birman
yamn gen~ bir bölgesi isgal edil
miştir. Bu netice biili.in silah ve 
servisler tarafından biitün gayret
ler pahasına elde edilrniştir. En 
arızalı arazide ilerleyen kuvvetle
rimiz nehirler üzer.inde bir çok 
köprüler kurmuşlar ve yollan ta
mir etmiş1erdir." Bu sayede hare
hata müsait bir vaziyet temini 
mümkün olmuştur.~ 

Fransada veniden 
başlaması ınuh

tev.nel muha
kemel~r 

~~~~*~~~~ 

Riyom davası Al· 
manyanın harbe 
hazırlandığını ispat 
etmi~ti. Yeni muha· 
heme bunun alısini 
ispa~a çalışac:alıtır 

Fransada yeniden harp mücrim-
1erinin cezalandırılması için mah
keme kurulacağı bildirilmektedir. 
Bu mahkemenin teşkilini Alman
yanın istediği malumdur. Netckirn 
şimali Afrikanın Anglosaksonlar
ca işgali vesilesile Vişi Fransası 
arazisi mihver tarafından işgal al-
tına alınırken bir kısım eski devlet 
adamlarının, Başvekillerin kam
yonlarla meçhul semtlere sevke
dildiği de bildirilmişti. Vişinin 

bundan evvel yapmıya yanaşma
dığı muhakeme tarzı !<İmdi arhk 
tahakkuk edecektir. Yeni mahke
me Riyom·un bir devamı olmıya
caktır. Belki de tamamen aksi bir 
istikamet takip edecektir. 

* Riyom ·da~ası Almanyanin mü
daha1esi yüzünden yanda kaldı. 
Riyom davası bütün iddialara 
rağmen neyi isıbat etti? ispat etti
~i hakikat şu oldu : Fransa harbe 
hanl hani hazırlanan bir komşu· 
nun vanında harbe hazırlanmamış
tır. İtham edilen sahıslar Alman
yaya dmıt olınadıklan, onun siya
<>İ sosyal samimiyetini anlamadık
ları için değil, bu komşunun niyet
lerini, kasıtlarını iyice anlayıp iyi
ce hazırlanmadıklan icin bir müc
rim savılmak isteniyordu. 

Bu Riyom davasının Vişi Fran
sası, yani Peten tarafından gÖrÜ
nii.,ü. ifade etrr.ek iqtediği mana 
idi. Riyom davası i1e Peten kendi~ 
<ıİni tarihe kar~ı ma7ur göstermek, 
h"rbi idare eden knbinelerin mes
uliyetini cihanşümul bir vesika i1e 
tarihe kaydettir'mek istiyordu. Vi
si Fransasının harp mücrimleri da
~asındım anladığı mana buydu. 

Bu dava inkişaf ettikçe Alman
ya ile Fransa arasındaki dostluğu 
takviye etmemiş, düşman1ığı, kini 
alevlendirmiş, harp mücrimlerinin 
kabahatleri bilerek bilmiyerek dü§
mana yardım etmek olmuştur. 

Halbuki Fransa ile işbirliği yap
mak isteyen bir devletin bekledi
ği muhakeme şekli bambaşka idi. 

kınında bazı 
yerler zap

tedildi 
-*-

malzeme 
yollandı 

Tebliğde Rus hü· -*-· 
CUml&t'lftlft kısmen tskenderiye, 25 (A.A) - Malta-

pu .. 11:" .. •·u·. •t~iJdu" ng·. ya bir çok küçük kafilelerin Mdi-
~a~ .. - ...._ 6 sesiz olarak varması üzerine ada-

kaydediiiyor •• run yiyecek, mühimmat ve malze-
Berlin, 25 (A.A) - Alman teb- me ihtiyaçlan uzun zaman için te

lıği : Terek bölgesinde Rusların min edilmiştir. Libyadak:i bazı h.a
müteaddit hücumları püskürtül- va üslerinin müttefikler tarafından 
müş ve hücuma hazırlanan bazı işgali vapur kafilelerinin en küçük 
kıtalar da topçunun uzun ateş!y- bir hadiseye bile uğramadan Mal
le kısmen dağılmıştır. taya varmasını mümkün kılmıştır. 

Dün Don bölgesinde yeni geti- Akdeniz filosu baş Amiralı demiş. 
rilen takviye kıtalarının yarduru- tır ki: M.altanın askerl durumun
le kahramanca çarpı.şan kuvvetle- ciaki bu değişiklik 8 nci İngiliz or
rimiz bir cok noktalarda karşı hü- dusunun ilerlemesi ve müttefik fi. 
cuma geçmiştir. lolannın orta Akdeniz bölgesinde 

Yeni tesis edilen hattaki açık bu sayede serbestçe dolaşabilme
yerlerden geçerek kıtalanmızın 1erinin neticesidir. Şimdi yapıla
arkasına düşmeğe çalışan zırhlı cak iş Rom:melin deniz yoliyle tak
ve motörlü düşman kuvvetleri çe- viye almasına mani olmaktır. 
tin savaşlarla imha edilmiştir. Kahire, 25 (Radyo) - Amiral 

Cephenin merkez kesiminde Harvud konvoyları himaye için 
Rusların daha zail kuvvetlerle yapılan d eniz harpleri hakkında 
yaptığı bir çok hücumlar da aka- tafsilat vermiştir. Amia1 demiş-
mete uğratılmıştır. tir ki: 
İlmen gölünün doğu cenubunda cMihvercilerin M1.sırdan ve Lib-

Sovyetlerin bütün hücumları kıs- yadan çekildikleri günden beri 
men kanlı muharebeler neticesin· uçaklanmız o kadar ilerilere so
de püskürtülmüştür. Düşman ağır kulmuşlardır ki İtalya ile Afrika 
kayıplara uğramıştır. arasındaki sular daha kuvvetle 

15 Rus tankı tahr!p edilmiştir .. tehdit edilmektedir. Maltaya mü
~ücuın kıtalarımız Volkhof ve Le- teaddit konvoylar gelmiştir. Bu 
nıngrad yakınlarında muvaffakı· beyanatı yaptığım sırada da bü
yetle neticelenen karşı hücumlar- yük bir konvoyun kayıpsız Malta
da bulunmuş ve müteaddit mu· ya vardığını söyleyebilirim. Mih
~arebe mevzilerini tahrip etmiş· ver konvoylarından yalnız birisi 
Lr.. . Maltanın doğusunda yola çıkmağa 
Lib~ada bazı noktalarda faali- cesaret etmiş ise de deniz kuvvvt-t-

yet b:raz artmıştır. !erimizin kuvveti karşısında geri 
Tunusta müttefiklerin yeni hü- dönmeyi tercih etmiştir Sirenai

cumları püskürtül~üş ve ~eri- kada işgal ettiğimiz limanlarda 
kan kıtalarından bır çok esır aJın- dokların temizlenmesi ve tamiri 
mıştır. . . süratle ikmal edilmiştir. Tobrukun 

Münferit hareket eden İngilız isgalinden beş gün sonra bu liman
uçak1arı Noel ar~fesinde .batı Al- da yük boşaltma ameliyesi kabü 
manyanın muhtelif yerlerme bom- olmuştur. Bingazi limanının du
ba atmışhr. varlnrındaki bir gedik kapatılmış-
NAH 'S PASA YA GÖRE tn 

~~~--'*·~~~~ 

Olaylar ~m:t 
ilham ediyor 

-*-Kahire, 25 (Radyo) - Mısu 
Ba,-şvekili Nahas paşa Noel müna
sebetiyle orta şarldaki müttefik 
kuvvetlerine bir mesaj neşretmiş
tir. Mesajın hülasası şudur: 
cÇektiğimiz ıstıraba rağmen 

olaylar ümit ilham etmektedir. 
Gayretlerde hürriyet, içte neşe ve 
münasebetlerde dostluk illiam eden 
hakiki bir Demokrasinin yakın za. 
ferini görüyoruz.> 

Bu sebepten Riyom davatt yanın 
kaldı. 

* Şimdi başlıyacak yeni muha
kemenin cereyan tarzı b<'m
başka olacaktır. Bu muhak.cı
mede hakim olacak zihniyet Al
manyanın Fransaya dost olduğu
nu, Fransanın İngiltere ile birlikte 
ona hücum etmekle harp mücrimi 
sıfatını kazandığını ve Fransanın 
başına gelenlerin bu şuursuz.Iİ.ık 
neticesi olduğunu ıspat etmektir. 
Bu suretle harp mücrimi Fransa 
kendi cezasını kendisi tayin ede
cektir. 

Muhakemenin böyle bir ~re
yan takip etmesi bir yandan Fran
sa ve dünya efkarı umumiyesine 
Almanyanın masumluğunu delil
lerle anlatmaya çalışacak, tarihe 
karşı da kendini mesuliyetten kur
tarmış olacaktır. 

Tarihe mal olan bir çok davala
rın iddiası budur. Fakat tarihin 
hükümlerini muhakemeler pek az 
değiştirmeğe muvaffak olabilmiş
tir. Sokrat davasından başlıyarak 
beşeriyetin zamanımıza kadar sü
rüp giden büyük davaları olmuş
tur. Lakin bu davalar tarihin ta
rafsız hülanünü ancak kısa bir za,. 

-------
PETENIN HITABI 
~---*·--~-

Fedakarlık yap-
mazsak milletin 

• 
ınanmayınız 

-*-
Vişi, 25 (AA) - Devlet reisi 

Mareşal Peten Vişi radyosunda 
l''ransızlara hitabında ezcümle 
~öyle demiştir : 

Fransızlar, Lejiyon mensup-
lıı.rı. silahları ellerinden alınmış 
askerler, gemisiz denizciler ve de
nız aşırı işciler! .. 

Her felakete rağmen bedbah't 
milletimin yanında kalmağı şahsı 
bir şeref bildim. Size bugün bir 
teselli sunmak isti~orum... Herkes 
payına düşen fedakarlığı yapmaz. 
sa milletin kurtul~ağına inanma
yınız .. Bu talisiz günlerde hükü
metin emirlerine itaat edin. bana 
mamn. .. Dünya sulha erişmek için 
çalışıyor.. Ben sulhun esaslarına 
ellinden geleni yaptım.. 

Ankara Meslek 
okulu talebele ri 
Sivasta .. 
Kayseri, 25 (A.A) - Memleket 

içinde bir tetkik gezisi yapmakta 
olan Ankara Meslek öğretmen 

okulu profesör ve talebeleri dün 
Sivastan buraya gelmişlerdir. Bu
rada kaldıkları müddet içinde 

Sümerbank bez fabrikasiyle tay
yare fabrikası ve şehrin diğer gö
rülecek yerlerini gezmişler ve bu
gün Kırıkkaleye gitmek üzere ay
rılmışlardır. 

man deği§tirmeğe muvaffak: olmuş.. -
tardır ı· Mü 1 .. 

Mah
. k 

1 
d k ıa h~1_,___ spanya ve s u• 

eme er, e or rı, wu..m- nl h - ' kınd 
l€rinin kıyafetleri, merasim ve ma ar cu( a 
usulleri ile, prestijleri ile kütleler düşünceleri.. 
üzerinde büyük bir telkin kudre
tini hfilzdir. Mücerret adalet iddia
sına rağmen bu cins muhakemele
rin çok defa politik nüfuzlara va
sıta olduğu inkar edilemez. 

. * Riyom davası istenen politik te-
siri yapamadığı, efkarı umumiyede 
istenen telkini yaratamadığı için 
talik edildi. Şimdi kurulacak mah
keme Fransanın tek samimi dostu
nun Almanya, yegane düşmanının 
da Demokrasiler olduğunu bir sü
rü vesikalarla ıspata çalışacaktır. 
Görünüşe göre bu muhakemede 

askerlerden ziyade politikacılar, 
İngiliz ittifakına taraflar olanlar, 
Milletler Cemiyeti siyasetini gü
denler mahkfun olacaklardır. 

Bu suretle yapılacak muhakeme 
harbin mesullerini değil, Fransa 
siyasetinin mesullerini divana çe
kecektir. 

Yeni muhakemenin Riyomdan 
farkı budur. 

SADRt ERTEM 

Mad.rid, 25 (A.A) - Tetvanda
k.i yüksek İspanyol komiseri İs
panyol Fasının sultanını ziyaret 
ederek general Franko namına 
Kurban b.ıyramını tebrik etmiş
tir. 

E:omiser, İspanyanın sulha bağ
lı kalmak arzusunu ve İspanyol 
milletiyle Müslümanlar arasındaki 
tar:hi bağlan belirtmiştir. 

Sultan generalin Müslümanlar 
hakkındaki dostluk teminatına te
şekkür etmiştir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 25 (A.A) - Tebliğ : 
Sirtede keşif faaliyetleri canlan

mıştır. İleri bölgede bir hava mey
darumıza hücum eden düşman 
uçaklarından ikisi topçumuz tara
fından düşürülmüştür. 

Tunusta topçumuz tarafından 
desteklenmış kuvvetlerimiz bir 
düşman hücumu püskürtmü§tür. 

lstanbulda Varlık Vergisi 

Bankalar mükellefle
re 13 milyon lira verdi 

·~~~-~~~~~ 
İstanbul, 25 (Husus!) - Varlık hafta içinde milli ecnebi banlCa· 

vergısı mükelleflerine kolaylık lar on üç küsur 'milyon lira ödi
gösterilmesi hakkında maliye ve- yerek mükelleflere kolaylık gös
kili bay Fuat Ağralının reisliğin- !ermişlerdir. 
ele bankalac müdürleri içtimaında İstanbul, 25 (Hususi) - Şehri· 
verilen kararlar şehrim.izdeki ban- mizdeki mükellefler bugün 3 mil· 
kalara tebliğ edildi. yon liraya yakın varlık vergisi 

Hemen tatbikata geçildi.. Son ödemişlerdir. 

M. Meclisinin tatili 
Yılbaşı münasebeti memur ma• 

verilecek aşları hu 
Ankara, 25 (Telefonla) - Bü

yük Millet Meclisinin ayın otu
zuncu çarşamba gUnü yılbaşı ta
tiline karar vereceği anlaşılıyor. 

Meclis 4 ikinci Jdnun 943 pa· 
i:arlesi günü tekrar toplanacaktır. 

Yılbaşı münasebetiyle bütün 
memur maaş ve ücretleri önümüz
deki salı Vo?ya çarşamba günü ve
rilecektir. 

BİR TEKLİF 

Ankara, 25 (Telefonla) - Bü
yük Millet meclisine bir kanun 
teklif edilmiştir. Bolu mebusu 
Lütfü Gören ve Konya mebusu 
Osman Sevki Uludağ, İstanbul 
şehremaneti ve belediyesinde, be
lediye zabıta memurluğu hizmeti
ni ifa edenlere evvelce ücretle 
geçen hizmet milddetlerinin teka· 
ütlükleri hesabından sayılması is
tenilm.işt:ir. 

Ankara, 25 (AA) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Refet Canı· 
tezin başkanlığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
teşkilatı esasiye kanununun 57 in
ci maddesinin askeri adli haki:m
leriy le, temyiz mahkemesi müd
cıeiwnwru ve muavinlerine de şü
mulü olup olmadığının tefsirinl 
U-tiyen maliye vekalet tezkeresi-

cin cevap verilmesine ait tezkere 
kabul edilmiş ve Devlet Şfuoası 
ikinci daire reisliğine seçim yapıl· 
ması hakkındaki muhtelit encü· 
men mazbatası okunmuştur .• B u .. 
nun üzerine reye müracaat edile· 
t"ek Sfırayı devlet ikinci daire re
.i.diğine Hazım seçilmiştir. 

Meclis bundan sonra devlet li• 
manları işletme umum müdürlü· 
ğüle P. T. T. umum rnüdürlöğü 
1942 bütçelerine munzam tahsisat 
konulmasına ait kanun layihaları .. 
m müzakere ve kabul eylemiştir. 

Rumeli demiryollan işl~tme ni .. 
uunnamesinin kayıp ve hasar taz .. 
minatına dair cetvellerinin tadiJi. 
ı:ıe dair ek kanun layihası da ikin· 
ci müzakeresi yapılarak tasvip 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin bugün· 
kü toplantısında maliye vek!leu 
baş hukuk müşavirliğin.in ve mu. 
hakemat umum_ müdürlüğünün 
vazifelerine devlet davalarının ta• 
kibi işlerinde merkez vilayetler 
kadrosunda bazı değişikl!kler ya
pılmasına dair kanun layihası da 
müzakere edilerek kanunun muw 
\ akkat maddelerine kadar olan 
kısmı kabul edilmiştir. 

Meclis gelecek totılantısım pa
zartesi gü:;ıü yapacaktır. 

Yer sarsıntısı f el ak eti 

un yeniden şiddetli 
zelzeleler oldu 

Zelzele feltilıetzedelerine y urdun ınuh· 
telif y erlerinden yardımlar ya. 

pılmağa başlanmıştır 
lstanbul, 25 (Hususi) - Bu sa- nahiyesi halkı ilk yardım o1arak 

balı saat iltiyi 48 geçe şehrimizde 650 lira, Aksaray kazası halkı 1000 
şiddetlice bir zelzele oldu. Bir çok lira, Kemaliye kazası halkı 500 ij.. 
kimseler uykudan uyandılar. Ha- ra bağışta bulunmuşlardır. Mer:ıi
sar yoktur. fondan telgrafla bildirildiğine göre 

An.kara, 25 (A.A) - Saat 2,45 halk felakete uğrayan yurtdaşlara, 
ile 2,50 arasında İstanbul. Eskişe- 1317 kilo ekmek 355 kilo mı 400 
hir, lzmit, Bolu ve Y enişehirde kilo kavurma 100 kilo zeytin ~ağı 
hafif yer sarsıntısı olmuştur. kil .' 25 kil km ' 
Adapazarı, 25 (AA) - Bugün 88 o peynır, O o pe ez, 

saat 2 50 de burada, ·Geyve ve Kü- 350 kilo pirinç, 500 çift çorap, 101 
tabyada oldukÇa şiddetli, fakat za- fanila, 1000 metre keten dokuma
rarsız geçen bir y er sarsıntısı ol- sını derhal Merzifon kaymakamı 
muştur. ve parti başkanı vasıtasiyle Erbea-

Ank.ara, 25 (A.A) - B ugün ya ulaştı.rm~tır. B u telgrafta fe
yurdun muhtelif yerlerinden aldı- laketzede yurtdaşlara tutarının de
ğırnız telgraflara göre Erbea ve ğeri 6 bin lira olan bu yardımın fe
Niksar felaketzedelerine yardım laket haberi alındıktan yarım saat 
olaralı: para ve gıda maddeleri ba- gibi kısa bir zaman içinde temin 
ğışlan devam etmektedir. Alaçam edildiği işaret edilmektedir. 

Lordlar ve Avam Kamaralarından 
6 mebus Ankarada bekleniyor 

~~~~~~-,,,_.,-~~~~~~~-

Ankara, 25 (Telefonla) - !ngi- heyetinde Lordlar Kamarasından 
tiz ParJ.amento heyetinin Pazartesi liç aza ile Avam Kamarasından üç 

günü cıehrimizde Büyük Millet mebus dahildir. Mi.safir heyet şe
,,. ref ine Ankarada bulundukları 

Meclisinde bir heyet tarafından müddetçe müteaddit ziyafetler ve
karşılanması mukarrerdir. tngiliz rilecektir. 

Dev Jet taş kömürü işletmeleri 
·~~~~~--ıww~~~~~~~-

Ankara, 25 (Telefonla) - Devlet Taş kömürü işletmeleri idare et
mek üzere bir müessesese teşkili hakkında bir proje hazırlanmı.ş~. 
Yakında Büyük Millet Meclisine verilecektir. 

GE~ERAL DEGOLüN NUTKU 
~~~~~~--~~~~~~~-

(Baştarab ı mci Sahifede) havalarda çarpışanlar hep ayni 
luçkırığı ve aYDi sesi duyuyorlar. 
Bu hıçkırık ve bu ses bizi çağıran 
Fransanın avazı ve imdat sesidir .• 
Fransa azimli ruhu sayesinde y~ 
niden kurulacak ve layık oldut',tU 
yüksek ve parlak mevkii tekra.ıt 
alacaktır. 

son tereddüdünü de ortadan kal
dıracak bir kurtuluş azmi gös
teriyor. Fransız milleti milli ha
kimiyetine ve kendi kanunlarına 
tabi olarak harbe devam etmek 
için bütün deniz aşırı toprakları
r.ın birleşeceğini ümit etmektedir. 
Fransızlar kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin tek bayrak altında 
~·e bir tek Fransa emrinde gayret
lerini birleştireceklerini ümit edi
yorlar. Ana vatanga düşmana 
kahramanca mukavemet edenler, 
Afrikada, Libya ve Tunusta hücu
ma geçeg. kuvvtler. denizlerde ve 

Londra, 25 (A.A) - Londra 
muharip Fransız mahfilleri Dar
! anın son dcmçi hakkında ŞÖ) fo 
diyorlar : Muharip Fransızlar, 
Fransız1arın daima birleşmesini 
istemişlerdir. Fakat bu birliğin 
şeref duygulariyle telifi şartiyle .• 
Darlanla işbirliği bu şartlara uy• 
mıyor .. 


