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Beklenen 
ltin:ad •.. ---·---İngiliz Başuelıilinin 
nıııııu münaselJeti~le-

SEVKET Btr.GİN 

İngiliz basvekili, Avam kamarasında, 

)'"-iman iler
leyişi dur
duruldu •.. 

diinyanm m~ak ve heyecanla bekledi- e---
p ınünakaı ayı açmıştır. Mihvercilerin. • J 
Ingiıterede maneviyat sukutuna. ümit- Cephenin her yerın e 
lerinin büyük kısmını bağladıkları bir d • 
ltl'ada, ancak nefsine ve milletinin mu- istikrare oğru gı-
kadderatınn sonsuz güveni olan bir ·ıd ·ğ • Ö ül .. 
~evlet adamı böyle bir münakaşaya gi- cıı l ı g r uyor 
l'i. ebilirdi. --·-

Çörçil, bunu yapmıştır. o, nutkunda. 1n· gili· zıerin yeniden ta
Yaln1z harbin güdümü hakkındaki ten-
kitlere cevap vermekle kalmam1ştır. arruza geçmesi için 
~Yni zamanda, insanlığa yepyeni bir is- cephede isülU'arm iyice 
tikaınet, dünyaya yeni bir nizam ver-
:tnek ınaksadiyle yapılan bu harbin hav- kat'ileşmesi lazım-
salaya sığmaz ıstıraplar ve felaketlerle Londra, 28 (A.A) - Royter Ajansı 
karşılaşmadan kazandamıyacağını da Kahireden öğreniyor: Karşı taarruz ya
anlatnııstır. Bundan dolayıdır ki şaşıla- pan Alınan ileri kolları iki gündür Mu~ 
tak kadar açık kon~m~, derin kaygı- sus çevresinde durdurulmuş~ur. Bütün 
lara sebep olan kötü bir dunıından hah- Sirenaika cephesi boyunca istikrara doğ
~ederken yersiz bir iyimserlik aşılanın- ru gidildiği görülüyor. Fakat General 
ta lüzum görmeden daha kötü durum- Romelin daha bir az ilerlemesi imkfuıı 
lar beklenmesi icap edeceğini söylemiş- vardır. Büyük Britanyalılar karşı hücu
tir. Milletinin ruhunu ve karakterini ma geçmek için cephedeki istikrarın ka
çok i~·i tanıyan bir de,:let adamı sıfatiy- tileşmesini bekliyorlar. 
le hakikatleri ~ınl çıplak teshir etmek- İngiliz hava kuvvetl.t;ri küç~ kollar 
ten hiç korkmamıştır. - halinde hareket eden duşmana goz açtır-

Çörçilin sözlerinde, zorluklar ve kar (Sonu sayfa 3. Siitün 1 de) 
şıla ılacak acılar ne kndar büyük olur- · 
Rn olsun. son zaferin yüzde yiiz kazanı
lataihna inanan bir ruh vardır. Dikkate 
Şnyan dei{il midir ki İngiltcrenin en 
aınansız düsınanı olan B. Bitler bile. 
lıarptcn senelerce evvel yazdığı Mein 
J{aınpfında bu ruhu ~u sözlerle tahlil 
etmişti : 

••İngiliz milleti bir mücadeleye gm!'!
tiği zaman, bu savas ne kadar uzun 
siirersc sürsün, yaptlma!':ı gereken kda
karlıklar ne kadar büyük olın~a olsun, 
kullanılması icap eden vasıtalar ne olnr
"8 olsun, hatta elindeki techizat diiı:
nıanlannkine nishetle son derece nok
san Ol5a bile, İngiliz milletinin ruhu za
feri elde cdint"eye kadar dövÖ5J11C~ni 
ınümkün kılar.• 
Bn~inkU miithiş lıarp bu teşhisin dc

lerini azaltmanuştır. Filhakika harlu~ 
tekaddilm eden günlerde siyasi fikir 
•Ynhk1an içinde olan İngiliz mil1eti~e 
hugitnkü yekpareliği veren başka hır Afrikada kwrn fırtınalarından gözleri 
ley midir? yarı kör hale gelmiş 1talyan askerleri 

Bugün de ayni hakikatin tekrarına --------------
tahit oluyonı7H 

Avam kamarasında Çörçilden sonta 
IÖz alan hatiplerin hepsi, hatta kabine
de esaslı değişiklikler yapılmasını rica 
edenler bile başvekilleri hakkında if;
lrıatlanıwı aslA sarsılmadığını beyan et
bıi!':lerdir, Cöriinüşe göre, Çörçil bu 
bıiinakaşaJardan kuvveti ve itiban azal
bıa'I$ "öyle dursun artmrş olarak çıka-
takfu. • 

İngiliz kabinesine tevcih edilen ten
kitler ın• üc nokta üzerinde toplanmış-
tır : :<- • 

1 - Uzak doğuda buhran hızla geliş
ltlektedir. Japonlann alabiJdiğine ileri 
hareketleri dnrdurulımıazsa kıtalar teh
likeye dH~cccktir. Bu durum, tehlikelc
tin vaktinde ciddiye alınmam.ıs. olmasın
dan ileri gelmektedir. 

2 - Libyadn Romel tekrar tecavii7e
t~çrniştir. U7.ak Dol'rtınun ihmal edilme
aı Pahasma Libyada yapılan taarruz 
hcldenen neticeyi vermenilijtir.. Geçen 
Yılın tecriihelerinden ders alınmamıştır. 

3 - Ordunun mevcudu, istihsal ve 
deni:ıı; seferleri meselesi tam bir titizlik
le ele ahnmnmtstır. 

'hu tenkitleri · yapanlara göre, Çörçi
lin bir kaç arkadaşı vazife ve mesuli
Yetlerinin ehli iseler de diğerleri vazife
lerinin ehli değildirler. Hükümet tekni
lini baştan başa değiştirmek, yeni fikir
~~. yeni sistemlere yer vermek tazım. 
dır, 

Çörcil, işte bu tenkitlere cevap teşkil 
eden beyanabnda, kabinesinde hiç bir 

(Sonu Sahife 2, Siitiin 3 te) 

Uzak doj!u harpleri 
---·---

Hollanda l~in-
di§tanıııa Müt· 
tefik kuvvet

ler çıkarıldı -·KarşılıJılı haua hücum-
ları oldu. İngilizler Yeni 
Ginede dayanıyor • Baş· 
lıa yerıerdelıi Avustu· 
ralya ııuuvetıerinin 
dönmesi muhtemel •• 

Batavya, 28 (A.A) - Batavya r~dy.o
su son günlerde doğu Hollanda Hindıs
tanının bir limanına ·müttefik kuvvetle
rin çıkarıldığını bildiriyor. .. ~ 
FİLİPİNLERDE NİSBİ SUKUN 
Vaşington, 28 (A.A) - Harbiye na

zırlığının tebliği : Son 24 saatte Bataan 
yarım adasında hiç bir hareket o~a
mıştır. İki Amerikan uçağiyle üç Japon 
uçağı arasında heyecanlı b!;' ~~ş~a 
olmuştur. Düşmanın iki uçagı du~r~l
müş, biri hasara uğratılmıştır.. Bızım 
kayıbımız yoktur. 

(Sonu Sayfa 3, Sütün 2 de) 

Gnenıl V o.vel u.zak doğıı.daki askerleri tefti§ ederken 

.. -·-·-·-·- . --·-·-·- --··ı j Sovyetlere göre 
tCı••-•-•-•-•-•-•-·-•-•-•-c-•-• 

Bütün Al- lngiliz Baş
man gayret- vekili değiş· 
leri IQidesiz miyecek ____ , __ _ 

---·---
Rus ordusu mukave· lngil izleri o silahlı 

Sovyetlerin Alman ve Rıı.memerden aıdıklan esirler bir kampta 

Maaşlara zam yapıldı 
iler-mete rağmen 

lcmeğe devam ediyor 
millet hal ine geti· 

rilmesi Jazı m --·-- --·~ Almanların ihtiyatlarını Çörçilin bazı arkadaıla· 
lleriye sürmeleri de rını deiiıtirmesi ve er y 

1 
z 

5 1 e ur 
Zamlar bütün devlet ve beledi ye müease

lerinden maaş alanlara şamildir 

Ayrıca memurlara 3 ten fazla olan her çocuıııa
rı icin z,5 l!ra, ı500 metreden yüJıseJı yerlerde· 

.. td!!!Pe de ya'hacah zammı verilecelı-
Ankara, 28 (Hususi) - Büyük Millet ---------------

Meclisi bugünkü (Dünkü) celsesinde 
bütün devlet memurlarım ve müstah
demlcrini ilgilendiren maaşlara zamka
nununu kabul etmiştir. Bu kanunun ü 
mühim noktasından biri devlet memu 
larının ve müstahdemlerin durumlan 
iyileştirecek tedbirlere taallUk ediyol" .. 
Maa~lar, ücretler, tekaüdi~ .. .,yeti-n 
ve dul maaşları muhtelif nisbetlerde 
zam görüyorlar. 

İkinci mühim nokta memleketin bazı 
soğuk yerlerinde ('.alışan memurlara 
maktu tazminat verilmes:ne dairdir. 

Üçüncü mühim nokta da fazla çocuk
lu memurlara çocuk başına bir tawıinat 
vermcği kabul etmektedir. 

1939 eyltı.lünden beri devam ede gel
mekte olan ve şimdi bütün dünyayı sa
ran facianın iktısad1 tesirleri memleke

( Sonu Sabile 4, Sütun 4 te ) 

Dün Jzmır p1.yasası 
kontrol edildi 
---·---

· eı e iye ete 
azami satış fi
atı koyacak -·-iaşe müdürü B. Fahri ile fiat müraka-

bc memurları dün piyasayı sıkı bir kon
trole t5.bi tutmuşlardır. Şehrimizin muh
telif semtlerinde gıda maddeleri satan 
bakkallar ve dükkanlar teftiş ed~ 
tir. Bazı bakkalların sattık.lan maddele
re fiat etiketi koymadıkları, bazılarının 

boşa gittL iki Alman harbin şiddetlendiril-
generali öldürüldü mesi isteniliyor 

Moskova, 28 (A.A) - Bu sabahki Lond.ra, 28 (A.A) - Başvekilin nut-
Sovyet k!bliği: kunu ~fsir eden Deyl Meyil şunları yaı-

Sovyet kıta1an di.in gecede düşmana zıyor: 
karşı hücumlanna faaliyetle devam et- İngiltere Ba§vekil değiştirmek anu-
mişlertlir. sunda değildir. Çünkü Çörçil harbi mu-

Moskova, 28 (A.A) - Bu geceki Sov- vaffakıyetle idare için icap eden bütün 
yet tebliği: vasıflara maliktir. Billıassa cesareti ve 

Kıtalarımız Alman ordularına taarruz arkadaşlanna ikarşı dürüstlüğü vardır. 
hareketlerine bugün de devam etmiştir. Fakat harp kabinesinde esaslı değjş!k
Sovyet birliklerinin ilerleyişini durdur- likler yapılması ve .kabine az.Asının mil-

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 te ) leti silfilili millet halinde teşkil8ilandır-
( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

1ngüteredeki son münakaşala.'1' mıiLnattbetiyle; lngiliz 
Kn.lı, Kraliçe ve çocuklcın M,- arada 

:J ı ı ı ı ı ı nm 1111111111111111111111111111ı11 ııı ı ı ıııııımı '.!: = = da mal sakladıklan ve satıı,ıa arzetıne- -----------------------------

l ·=~ı~r: ~:~i~~~:. i 
5! Maaşlara yapılan zam layihası ~ 
§ dün Mecliste kabul edilirken Mali- ~ 
S ye Vekili mühim beyanatta bulun- : 
~ muştur. Aynı zamanda memur ve ~ 
§ müstahdem olmayan mü.stehliklerin E 
: de korunması mevzuu bahis olmuş- :; 
: tur 5 
§ Bu husustaki tafsilatı 2 nci sahi- § 
~ femizin başında bulacaksınız. ~ 
:iı 11111111111111111111111111111111111111111111111 ııunımr: 

dikleri görülmüş, hepsi hak.kında ayn 
ayrı zabıt varakası tutulmuı.ıtur. 

Kasaplann yüz kuruşa et aattıklan 
görülerek zabıt varakası tuhılmuştur. 
Yapılan tetkiklerde bu fiatın yüksek ol
duğu anlaı,ıılmıı,ıtır. 

Belediyeden ete azami satı§ fiatı ta
yin etmesi istenmiş, belediye daimi en
cümeni bu hususta tetkikat yaparak 
hafta sonuna kadar bir karar verecektir. 

Karantinada bakkal Cemal ve Ab
dullah dükkanlarındaki pirinç, bulgur 
ve fasulyeyi saklıyarak satışa arzetme
dikleri iddiasiyle adliyeye verilmişler
dir. 

i········1···A·~k·;;t"···v~~·i·y;1··1··;···1 
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Uzak Şarkta Japonlara 
ilk darbe indirildi 

AVUSTRALYA 

Japonlara ilk darbenin indirildiği 

yer olan Selebi ve Yeni Ginede 
Japon taan-uz istikametlerini 

QÖlterW h""'4 

Uzak dofaya yardım 
ve Amerikan haz.ırlığı 

• 
Amerikanın de-
niz aşırı yerler

de 10 seferi 
kıt'ası var --·-Cenup Pasifilıe her yar-

dım gönderiliyor •• Batı 
Pasifilıe yardım da 

ilerlemelıte- · 
Vaşington, 26 (A.A) - B. Ruzvelt 

gazeteciler toplantısında İngiliz ve Ame 
rikan harp kaynaklan mecfuinden bah
eetmiş ve dem.iştir ki: 

- Birleı,ıik Amerika devletleri cenup 
Paifik bölgesinde her yardımı yopıyor. 
Batı Pasifike yardım iı,ıi de memnuniyet 
verici bir şekilde ilerlemiştir. Bugün bir~ 
!eşik Amerika dışında on seferi kıtamız 
vardır. 

P AStFlKTE iKi BöLGE 
B. Ruzvelt batı Pasifike yardımdan 

(Sonu Sahife 3, Sütün 3 te) 

Serbest irfanda hü
kiimeti Amerikayı 

protesto ediyor 
-- ._ .. 

B. Ruzvelt, lrlanda 
başvekilini Vaşing

tonda görürse . 
bahtiyar olacak •• 

--·----
Dublin, 28 (A.A) - Devalera, şi

mal Ir1andaya Amerikan krtalarmm 
çıkarılmasını protesto etmiş, Britan
ya ve Birleşik devletlerin bu husus
ta Serbest Irlanda hilkilmeti ile isti
şarede bulunmadıklarını bildirmiş
tir. (Sonu Sahife 3, Sütun 3 te) 

Japonlar 4 denız
altıların ın batrılJı
ğını bildiriyorlar -·-
ı.uzonda Balanga 
ya,.ına adasını tama• 

men almqla,. .. 
Tokyo, 28 (A.A) - Dört Japon 

denizaltısının kaybedilmiş bulundu
ğu ilk defa olarak resmen kabul edil
mektedir. 
LUZON ADASINDA 
Tokyo, 28 (A.A) - Nişi Nişi gaze

tesinin cepheden aldığı bir habere 
göre Luzon adasının cenup batısın
da bulunan Balanga yarını adası ar
tık tamamiyle Japonlann eline geç
miştir. 

·-·-
SON DAKİKA 

•••••••••••• 

lngiltereye gönderi
len Amerikan asker· 

)eri ve B. Ruzv~lt 
uKıtalarımızın ıimal 

lrlandaya gönderilmesi 
tabii bir gelişmedir ve 

bunun en mühim hederi 
zaferdir •• » 

Vaşington, 28 (A.A) - B. Ruzvelt 
gazeteciler konferansında Irlandaya çı 
kan askerler hakkında sorulan bir suale 
şu cevabı vermiştir : 

« - Bu kıtaların daha mühim kuv 
vetlerin öncülerini teşkil edip etmediği 
ni soruyorsunuz. Bunlara istediğiniz is 
mi verebilirsiniz. Şunu söyliyebilirim kl 
kıtalanınızın şimal lrlandaya gönderil 
mesi harbin tabii bir gelişmesidir.. Bu 
gcl~enwen~ 
~.C.~~~~as_c;.~?-: 
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1

. 
1 Meseleler 
(•••- -·-ı1~-•-1ı-r-•-~1·.-.o.-. .. :• 

• • • • 

en ek &.ek k şı r 
•• • •• 
uvıyet c z anı o şçı erı ı 

emurlarm yüzde 88 den fazlası yüzde 25, yüzde 8 den t zlası yüzde 
20, yüz e ·· çten tazlası da yüzde 15 zam t:örüyor_ • Zaml r b · tçeye 
umumi tesiri 42 milyon liraya yakındır • icabında Belediye ve usus"' 

•ha. e lere yardım edilecek ·Devlet memur ve müstah em· olmıyan 
· müstehliklerrn korunması işL. 

elim 
---·----

Bu sene Ege tütünleri müstahsili 
memnun edecek fiatlarla satılmış ve tü
tüncülerin eline iyi para geçmi§tir. Bu 
neticeden her kesin ayni derecede mem
nun olması gayet tabiidir. Yüzü gülen 
müstahsil evine ve tarlasına bir az çeki 
düzen vermek ve önümüzdeki aenc için 
timdiden hazırlanmak imkanını bula
caktır. 

yanlara k e ilmesi 
için bir şekil b lund 

Ankara, 28 (A.A) - Bilyilk Milret 
Meclisi bugün (dün) Doktor Mazhar 
Germenin reisliğinde toplanmıştır. 

Meclisin açılmasını milteak.ip maliye 
vekili kürsiye gelerek bugünkü ruzna
menin 4 numaralı maddesinde memur 
ve müstahdemlere vCTilecck İevkallldc 
zam hakkındaki kanun lGyihasının müs
tacelen ve takdimen müu:keresini teklif 
etmiş ve bu teklif kabul edilerek l5yiha
nın heyeti umumi$'esi üzerinde müzake
reye g çilmiştir. 
MALİYE VEKtL!NtN BEYANATI 
Maliye vekili Fuat Ağralı tekrar kür

süye gelerek şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Arkadaşlar Avrupa harbi başlaya
lı dan beri ithalat eşyası .fiatlannda ted
rici bir tereffü olduğu hepim!zin maJ.ıl
mudur. Bu tereffü harp uzadıkça ve ge
nişledikçe daha ciddi, daha şuınullü va
ziyet almnğa başlamıştır. Ve bir müd
detten heri havaylci zaruriye fiatlerin
deki artış n!sbetlcri gelirleri artmıyan 
hizmet erbabından küçUk aylıklı. az 
maaşlı veya Ucretli olanları ehem
miyetli surette tazyik eden bir hal 
almıştır. Bu vaziyeti göz önUnde bu
lunduran hükilmet bu bapta alı
nabilmesi mümkün olan tedbirleri 
muhtelif cephelerden tetkik etmiş, 
nihayet bugiln tasvibinize arzolunan ka
nun lllyihasını hazırlayın Büyük Millet 
Meclisine takdim eylemi!'!tir. 
• Uvihada kabul olunan esas tevkifnt
sız ol tırPlı:: ele geçen para mikdarı yüz li
raya kadar olan memurların maa~lariyle 
bunların muadillerine yüzde yirmi beş, 
yUz bir liradan yukanya yüz yetmiş li
raya kadar yilzde yirmi, daha yukarısı
nn yii:z:.de on beş zam yapmak suretiyle 
ic:tifadelerini temindir. 

HtZMET ERBABI KtMLERDtR? 
Malılm aliniz, hizmet erbabının avlık

lanm arttırabilmek için iki yol vardır. 
Şunu arzedeyim ki hi7met erbabı der

kc-n yalnız devlet teşkilatmı de~il. devlet 
te·kilatı haricinde kalan husu~ daireler
deki müstahdemleri de birlikte kasde
diyoruz. 

Bunlann aylıklarını arttırabilmek icin 
mUmkUn yollardan birincisi Uzerlerinde
k: vergilerin azaltılması, diğeri de 
aylıklara zam yapılmasıdır. 

Vergi azaltılması şekli ilk bakışta da
ha doğru, daha tabii göri.ilür. Çünkil bir 
kerre devlet teşkilatı haricinde bulunan 
mUstahdemleri de şümul dairesine ithal 
eder. Diğer taraftan bu vergilerin bir 
kısmı esasen fevkaH\de mahiyette olmak 
itibariyle ilk hatıra gelen şey bu fevkaltı
de mahiyette vergileri tamamen veya 
kısmen kaldırmak olacağı için hükümet 
dahi kendi tetkiklerine bu noldadan baş
lam~tır. Fakat tetkikat neticesinde zam 
yoluna gidilmesi ciheti tercih edilmiştir. 

TERCtHtN SEBEBt 
Bunun sebebi bir kerre hizmet erba

bından alınan vergilere müteallik ka
nunlarda bilhassa küçlik istihkak erbabı 
hakkında muhtelif nisbetlcrdc muafivet
ler olduğu ve bunun kaldırıldığı takdir
de asıl iktisadi şartlardan en çok mütees
sir olan ki.içlik istihkak erbabının bun
dan mahdut nisbette istifade edecekleri
dir. Meselfi aldığı aylık tutarı 170 liraya 
kadar olanlardan iktlsad! buhran ve mu
\'nZene vergisini tamamen kaldırmak ve 
170 liradan yukarısı için iktisadi buhran 
vergisini 'tamamen ve muvazene vergi
s:nin yansını kaldırmak suretiyle yap
tıl:ımız hesapta ~u neticeyi aldık. 

Aylık gelirleri 23 liraya kadar olan 
müstahdem ve mütekaidin bundan hiç 
bir suretle istifade edemiyorlar. Bu mü&
tnhdemlerin sayısı 16699 ve umumi mu
vazeneden maaş alan yetimlerin sayısı 
42781 dir. Esasen umumi muvazeneye 
dahil mütekait ve yetimlerin 11ayı51 66 
b·n 532 olmaınna göre vergi tenziliıtın
dan stifnd .. edemiyeeek olanlar rakri
hC'n ürte iki nisbetinde olacaktır. 

Mülhak ve hususi bütçelerden mnao 
alanlar hakkında vaziyet dahi tnbiatiyle 
buunn aynidir. 

24 lira ve aaha yuknn Ücret alanların 
vaziyeti şu nisbetler dahilinde oluyor: 

Eski hükümlere göre tekaüt ve yetim 
maa!'lı alanlar için 24 lirada yfude (9,9) 
dan bnşlıyarnk 1 70 lirada yüzde ( 11) c 
baliğ oluyor. Yeni tekaüt kanunlnrına 
göre tekaüt ve yetim maaşı alanlarla 
nJ,.Jumum memur ve müstahdemler için 
24 lirada yüzde (9,9) dan başlıyarak 
J 70 lirada yüzde (22,08) e baliğ olu
yor. 

ZAMLARIN MALİ TESlRt 

Vekil Ankara memurlarının vaziyeti
ne temas ettikten ve memurların zam
dan istifade nisbetini izah ettikten sonra 
demiştir ki : 

- Zamların mali tesiri hakkında bir 
iki kelime arzedeyim: 

Memurlar adedi umumi müvazeneyc 
dahil dairelerle mUlhak ve husu.si bütçe
li dairelerdeki ve iktisadi teşekküllerde
ki memurlann hepsi dahil olmak Üzere 
balen 302072 kişidir. 

Yapılan zam 41 milyon 858 bin li
radır. 

Memurlardan 167241 adedi, yani 
umum yekunun yüzde ( 88,050) yİ 
zamdan yüzde yinni be;: nübetinde isti
fe.de ed:yor. 

Bunlara yapılan zanun düşen kısmı 
32.100.000 liradır ki umumi yekunun 
yiizde (76.90) nıdır. 

101 liradan 170 liraya kadar maaşlı 
veya ücretli olan memur adedi 25188 
dir. Bu, umumi yeklınun yüzde ( 8,34) 
nü l ekil eder. Bunlara znmd~n isabet 
eden 6377000 liradır. Niabet yüzde 
( 15.24) dür. 

1 70 liraadn yukan ınaaflı ve ücretli
ler 9543 kiJidir ve umumi yekünun yüz
de (3.26) sıdır, bunlara zamdan 3 mil
yon 391 bin lira isabet etmektedir. 

Bu rakamlara küçük memur aylıkla
rının devlet teşkilatında ve bütçesinde 
mühim bir yer tuttuğunu göstermek iti
bariyle bir taraftan bunlııra zam yapma
nın müstaciliyetini telinrüz ettirmekte 
ve diğer taraftan yüzde yinni be,cıten yu
karı rık•lmama•ının sebepleri hı:ıkkınd .. 
da kafi bir fikir vermekteqir. 

COK ÇOCUKLU MEMURLAR 
Bunlardan hariç olnrak çok çocuklu 

ailelere ilaveten bir şey verilmesi ciheti 
dü<ıünüldü. 

Oç çocuktnn yukarı çocukları olanla
ra senevi 30 lira verilmesi esasına müs
tenit bir teklif yapnbilınek imkfuunı gör
dük. Bu teklifin de şumulu l 600000 li
dır. Bunun hakkında da bir madde te
karrur ettirdik. 

MAHRUKAT BEDELİ 
Ulyihanın ihtiva ettiği hUkUmlcrdcn 

bir?si de 1500 ve daha yükı;ek rakımlı 
tepelerde daimi memuriyetle müsta11-
dem bulunan kimselere kış aylarına 
münhasır olmak üzere baremin birinci 
derecesinden altıncı derecesine kadar 
olanlara ayda 30, ondan ~ğı olanlara 
15 lira verilınesi hakkındaki hükümdür. 
Bu gibi yüksek rakımlı yerlerde bulu
nanlar için yakacak fiatlerinin yüksek
liği dilşUnUlerck böyle bir zammın y:ı
pılmasına karar verilmiştir. 

Yüksek tasvibinize nrzedilen layiha
nın umumi esaslan hakkında maruza
tıın bundan ibarettir. 

Maddelerin müzakeresinde arknda~
larımın her hangi b!r nokta hakkınd·t 
emirleri olursa yine arzedcrim. 
BELF.J)İYE VE HUSUSt 
MUHASEBELERİN VAZİYETİ 

Ali Suhat Delibaşı (Kütahya) - Mazba
ta münderecatından bu zamları beledi
ye ve hususi muhasebelerin de verme!< 
mecburiyetinde oldukları anlaşılıyor .• 
Acaba belediyeler, husus! muhasebeler 
bunlnrı verebilecekler midir? Onların 
esasen ne gibi vaz:yette olduklarım bi
liyoruz. Bu zamla bi.isbUtün büyük bir 
külfet aldıklarına göre bunu nasıl kar· 
şılıvncaklardır? 

Maliye vekili - Yaptığımız zamaimin 
41 milyon küsur liraya baliğ olduğunu 
arzetmiştim. Bunun hemen 24 milyon 
ki.isur lira kadarı müvazenei umumiyc
ninclir. Üst tarafı mticssesatı hususiye
ye ve diğerlerine aittir. Umumiyetle dü
şôndüğümüz şudur : 
Arkndaşlanmın ileriye sürmüş olduk

ları noktaya biz de temas ettik ve bunu 
nazarı itibara aldık. 

İdarei hususiyclerin bazıları mü
znyeka halinde olduğu için bu znm
ları veremiyecek halde olabilecekle
rini teemmül ettik. Bu sene için zaruret 
olsa olsa son zam manş aylığırun tedi
yesi sırasında kendis:ni gösterecektir. 

Hususi idare bütçelerinin hepsine 12 
aylık tahsisatı zaten konulmuştur. Şu
bat., mart, nisan aylıkları zamıniyle ve
rilecektir. Yalnız mayıs aylığı kalacak
tır. O vakte kadar bunların mali vaıJyeL 
leri, bütçeleri neden ibarettir? Dabmye 
ile temas ederek ve tetkikatını yaparak 
btınlnra müvazenei umumiyeden icap 
eden muaveneti ynpmağı kararlaştırdık. 
Önümüzdeki sene bunların yeni bütçe-

-----------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------. , ~~-.,.<..~~~ 
Havalann fena gitmesinden ve izdihnmdan dolayı görcmiycnlerlc tekrnr 
görmek arzu edenlerin talebi üzerine gi.iriilmemiş bir .nmvaffnkıyct kazanım 
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lcri tanz.im edilecektir. O vakit bu zam
lar da nazarı itibara alınacaktır. 

Biltçelere temin edilen karşılıklar ko-
nacaktır. 

MEMURDAN GAYRİ MÜSTEHLİK
LERİN VAZİYETİ 
Maliye vekilinden sonra söz alan Fe

ridun Fikri şunları söylemiştir : 
- Atılan adım mUh!m bir adımdır ve 

atılabilecek adunların müntehasıdır. 
Yani vnrilabilecek hududun son nokta
sına kadar gidilmiş bulunulmaktadır. 

Bilhassa küçiik maaşlı memurlara ya
pılan zam bu zammın en büyük kısmını 
teşkil etmektedir. Bu da gösteriyor ki 
küçlik memurların ihtiyacı büyük has
sasiyetle düşi.inülmüş, en büyük zam 
onlara tahsis ed!lmiştir. Bu hassasiyet 
aynen takdire değer bir hususiyet ifa· 
de etmektedir. 

Memur ve müstahdemlerimiz.in terfi
leri için atılmış olan bu esaslı adım va
ziyeti kabul olunurken diğer taraftan da 
hükümct:ınizin ve yüksek partimizin 
komisyonları tarafından yapılmış olan 
ve halen meriyettc bulunan milli ko
runma kanunu tadilatı müstehliklerin 
sair tı:ıbakalarının da ihtiyaçlarını le
min etmek için lüzım olan tedbirleri al
mak yoluna girmiş bulunuyor. 

ÇOK ÇOCUK DAV ASI 
Bundan sonra Nac! Demİı'ağ çok ço

cuklu ailelere ve yüksek rakımda vazi
fe gören memurlara verilecek zammın 
doğruluğunu belirtmiştir. 
Diğer bazı hatipler de söz almışlardır. 
Bunu müteakip Fuat Ağralı kürsüye 

gelerek şu izahatta bulunmuştur : 
- Bir arkndaşıının üç çocuktan üçün

ctisünün de .zamma dahil olması için 
yaptığı temenniye derim ]d bana sorar
sanız bu işe iki çocuktan başlıyalım .. 
Bütçenin imkanı olursa bunda tereddiit 
edilmiyecektir. Bugün bu kadanna im
kan bulduk, bunu yapıyoruz. Yarın im
kan dairesinde görülen hie bir sey!n ya
pılmasında tereddüt edilmiyecektir (Al
kıslar .. ) 

MAHRUKAT BEDELİ İŞİ 
1500 rakım yerine soğuğu şiddetli 

yerler tabirini kabul edersek bunun 
maksadı temin edeceğini zannetmiyo-

Bu tütünleri aatın alan firmalar ve 
müesaeseler de vaxiyetlcrinden cmindil""" 
ler. Çünkü bankalar bu vaziyeti huırln
mıı devlet bankaların tütünler için aç
mış olduğu kredileri aşağı yukarı tekef
fül eylemiştir. 

* Şimdi hatıra gelen tütün işçileridir. 
Tiitün tozları arasında. hayatlarını ve 
sıhhr.tlerini istihkar ederek cekmck pa
rasına> çı:ılışan tütün İfçilerini hatırla
mak }it?.·rndır. 

Tütün işçilerine ötedenberi fabrika
ların, imaliıthnnelcrin ödedikleri ücret
ler gayet cüz'idir. 70, 80 kuruş günde
likle çalı!ltırılnn kadınların, 120 kuruşa 
çalışan erkek işçilerin geçinmclerindeki 
zorh·~un hesaba katılması bir zaruret 
olduğu kadar, iş veren müesseseler tara
fından da vicdan miyariyle ölçülmesi 
icap ediyor. 
' Dün temas ettiğimiz salnhlyettar bir 
zat bize, tütün işçilerine yapılacak zam
mın yüzde otuzdan aşağı olmaması ge
rektğini söylemiştir. Bu nisbetin ne de
receye kadar münasip olduğunu tayini• 
ni iş veren ınüe~seselere bırakaralc itçi
lerin düşünülmesi lüzumuna burada işa
ret eylemek i<;tiyoruz. 

Adnan BtLGET 
----------- --------
16 kilo fazla şeker 

ve 1 metre kanavice 
• -·-Tirede YenigUn mahallesinde oturan 

bakkal Yako oğlu Hayımın dükkanında 
beyanname harici 16 kilo §eker bulun
muş ve hakkında kanuni muamele ya
pılmıştır. 

l METRE KANA VtCE 3 L1RA 
•"Q[OS !'Z.Wl 1?putS1f.ta5 ~ .lUlJt!hl?>f !U<l J;. 

mon oğlu tsnk kanaviçenin mc1resini 3 
liraya sattığı iddlnsiyle ihtikfır madde
sinden adliyeye verilmiştir. 

----------- - -------------

Ağır ifçi çoğaldığından Karşı afıa a cıfıaPdan 
elıınelıler dün lıôfl gelmedi • 'J'UtUn ı,.ciıertnden 

bi~ 1ıısmı da ağır ff~I sayı!acafi ... 
------------------

Dün renkli ekmek kartlarının dağıtıl
masına devam edilmiş ve takriben 35.000 
kişi yeni kartlarım almıştır. Kartların 
dağıtılması işinde polis ve belediye me
murlarının gösterdikleri candan faali
yet takdire şaynndır. Bu işin şubatın ilk 
günilne kadar normal surette ikmal edi
leceği umulmnktndır. 

Dün valilikten, knrt dağıtan dairelere 
yeni bir emir verilmiştir. Bu emirde nü
fus hUvlyet cUıdnnı çıknnnak fü:cre nU
fus dairelerine müracaatta bulunanla
rın müracaat ktığıtlarına birer şerh ve
rilmesi hnliooe, bunlnrın yeni kartları 
alabilecekleri bildJrilmiştlr. Bu emir 
üzerine tatbikatta kolaylık görUlmiiş, 
bir çok kimseler Jmrtlarım afabilmi§lir. 

Dün nüfus dairesinde bUyük bir kala· 
balık baş g~termio ve intJuım temin 
edilmiştir, NUfwı hilvly t cüzdanı çıkar. 
mak üzere yapılan ml\racaatlnra, me. 
murlar cidden takwro- §llyan .surette fan. 
liyet göstererek cevnp vermişlerdir. 
KARŞIY AKADA 
Son günlerde !abri}qt ve imalathane

lerde çalışan ağır işçilere ağır i~çi ekmclt 
istihkakı verilmeye başlanmı~tır. Karşı
yııkada ve civardaki fabrikalarda çalı
şanlara da ağır işçi kartı verildiğinden 

dlin bu gibi iş9ilcr yeni .istihkaklarını 
KaJ'Şlyakn fırınları ile Alsııncak a mtln
dekl fırınlardan temin otmiı}erdir. Bu 
yüıden K~ıyak ve Alsanoak fırmlıı
rının çıknrdılıt gündelik ekmekler ihti
yaca cevap vermemlj ve boledin kem
yon larla Karşıyakaya 2000 kilo, Alsnrı
cağa da ihtiyaç nisboUnde ekm~k göı1-
dermiştir. Bugünden itibaren Kaf§ıyıı
kada f mnlar daha fazla ekmek çıkara
caklardır. 

TOTON 1ŞÇlLERt 
Tütünde çalışım işçilere ağır işçi ek

mek istihln~kı verilın~i lçin bir çok mU
raca<\tlar olmu~, bunlar hakkımla dUn 
her h~ngi milsbet bk muamele yapılıı· 
mamıştır. Tütün i~çilerinden yalnız ton
gacı ve aktaımııcılara ağır işçi ekmelt is
tihkakı verilmesi mukarrerdir. Keyfiyet 
dün vilfiyetçe tlcnrct vekilliğinden so
rulmuştur. 

ADLlYEDE 
Tepecikte cYeni !ırın> sahibi Bekir 

otlu Arifin karnesiz ekmek sattığı görü
lerek hakkında muamele yapılmış ve 
kencfüd adliyeye verJlmi§tir. Muhakeme-
si mevkuf en devam edecektir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde iki fırın 
sııhibi de noksan ekmek çıkardıklanndnn 
üçer gün hapse mahkfun edUın.lşlcrdir. 

Sigara ve Müşkirat sari i yatı arttı 

aza ve köylerde iyi cins , 
siga a ve ··sk· at u • 

la ı a ı 

ru~ir sene ihtimal ki An karada hnrnret K ;; m Ü r i h ti yacı Piyasada bazı inhisar maddelerinin azalmasın· 
dalıl sebep ve buna fıar,ı alınalı tedbirler derecesi sıfırdan aşağıya hiç düşmez.. Vali B. Fuad Tuksal dUn kömlir mev-

Eı-tcsi sene sıfırdan nşağı yirmiden yu- zuu ile meşgul olmuş ve ~cil ihtiyaçlnra 
karı çıkmaz. Binaenaleyh Ankara me- cevap verilmesi hu:msunda bazı emirler x*x------
murları bir sene znm görmek, bir sene vermiştir. Yapılan tetkiklerin verdiği neticeye çeşitlerini gUnU gUnUne tamainlamak 
görmemek mevki!nde olacaktır. göre piyasada bazı inhisar maddelerinin bazen mümkUn olamamaktadır. 

Her senenin soğuğu nazarı dikkate BELEDİYEDE mevcudu azalmlitır. Bazı sigara nevileri Rakılar ve diğer mU..kirat maddeleri 
ahnacak olursa sabit bir esas bulanuya- y . . de azaldığından bunların tedariki cihe· için de vaziyet aynıdır. tyi cins rakıların 
cağız. Bunun için hüküınct yaptığı tet- enı tayınler- tine gidilmektedir. Vaziyet şudur: sı!tışı artmıı, bilhn.ıısa Altın~, Yeni ra-
kiklcr neticesinde 1500 rakımı esas ola- İzmir Enternasyonal fuarı ve Turizm Garbi Anadolunun bazı kazalariy]Q kı ile Kulüp rakısının mırfiyatı bir haylı 
rnk kabul etmiştir. Bu yUkscklikte kış ; müdürlüğü muhasebe mUdürlUğüne köylerinde son zamanlarda yenice ve da. yük$elnüıtir. 
her vakit şiddetlid!r ve uzun sürmekte- ' Karşıyaka Belediye muhasibi B. Nud ha yukarı kalitedeki sigara sarfiyatı bir Şaraplal"dan DHıniseklerin kiloluk ve 
dir. Aydıngöz terfian tayin edilmiştir. haylı artmıştır. KöylUler evvelce köylü iki buçuk kilo1ukları aıalmış ~de poy-

Fevknlilde vaziyet dolayısiyle rnüna- Belediye dosya memuru B . Kemal ve halle sigarasiyle üçüncü nevi sigara der pey gelmekte ve bayilere verilmek-
kale zorluğu da vardır. Yıldırım bir derece terfi ettirilmiştir. kullanırlarken son zamanlarda Bafra, tedir. 
REDDEDİLEN TEKLİFLER - -· Yenice, Samsun ve Boğaziçi slgaralan. Yapılan bir heAba nazaran son ylar-
Bundan sonra maddelerin müzakere- Buca turlstilı yolu.. na rağbet göste"riyorlar. Bu itibarladır ki da sigara ve mi.iskirat .ı;arliyatı yilzde 

sine geçilmiş ve Abdürrahman Naci De- ~u~a _turistik yol~n':1n keşfi ikmal !zmirde plyuaya çıkanlo.n sigaralann 10 - 15 ni:;betmde artınıjtır. 
mirnğın fazla çocuklulara verilecek 30 e~~ıruştir. Bu yol tu~ıstik program mu- ~-------------------------------------------~----_,...--....... --
lirarun senevi iki çocuktan fazlac;ı için cıbınce koşu mahalhno kadar uzatıla
verilmesine 1500 ve daha yUksek ra- cnktır. 
lamlı yerle~de daimi memuriyette bu- Ha~~rlanan. keşif pro~esi tasdi~ e~l
lunanlara verilecek bedeJio kışı sürekli ~~k u~er~ ':'1lliye~ daımt encümenıne 

Şehrinıizde spor faali
yetleri arttırılacak ve şiddetli olup yakacak tedariki ciddt gonderılmiştır. 

mi.ic;küHit arzettiği Vekiller heyetince Tütii_n_m_a_Jtı_a~z-a-1-arı 
tesbit edilecek mahallerin memurlarına :1 
da teşmiline dair olan teklifi kabul edil- Açılıyor •• 
memiş ve bükümetçe yapılan teklifler 
dahilinde bazı mnddelerde değişikllkler 
ve bazı yeni mndcleler ilavesiyle kanun 
knbu1 olunmuştur. 

----------~t1-----------

ek 4 enen 
it· n ... ad •.. 

---·---
( Ba~arafı J inci Sahifede) 

deği ildik yapmı)·ncağııu, görülen nok
sanların blitün mesuliycti kendisine ait 
olduğunu söylemiş ve itimat reyi \'eri
lirken dikkate alınması icap eden nok· 
talan belirterek Ü( oy evvelki duruml:ı 
bugünkü durumun mukayesesini yap-
mıştır. • 

Anlaşılan İngiliz baş,•ckili, her şeye 
rağmen İngiliz milletinin kendi hakkın
da beslediği itimadın ~crre kadar snrsıl
madığnu dünyaya göstermek azminde
dir. 

Şu halde Avaın kamarasının bugün
kü celsesinde vereceği rey, billıassa 
mihverin iddialarıruı kesin bir cevap 
olacaldır. Parlamento, tnhmin edildiği 
fribi, harp ruhunun şnhısl:mmış timsali 
sayılan Ç-Orçile itimadını teyit ederse, 
tngilterede bir gcvşcldiğin asla bahis 
mevzuu olamıyacat'l, bilakis yapılan 
tenkitler ve ~.ikiiyctlerin harbin "'d:ıha 
biiyük şiddetle sevk ve idaresine ait ol
duğu bir kcrrc daha anlaşılacaktır. 

ŞEV E BiLGİN 

T~t~.mağauılaı:_ı yakın günlerde açı- Beden rerlJi"eSi miiJıellefleri ,,..ın fıamp hazırla" 
lacagı ıçın bu magaza1arda hazırlıklara "' • • • • • "' • 
başlanmıştır. Şimdilik yalnız bir fabri- nıyor • Her gençlilı lıulübunun bıl' sahası olacalı 
kn açılmıştır. _, ____ _ 

-------------~--~------------~ 
ZABIT ADA 

Fabriflada bir haza •• 
Halkapınar iplik f abrlkasında çalışan 

Aziz oğlu Abdülrafih paltosunu makine
ye kaptırarak vücudundan yaralanmı§ 
ve h~stancye kaldırılmıştır. 
BJRKIZI 
KAÇI AK iSrEMİ$ 
Torbalının Şahitler köyünden 14 y.a

şındn Şcrif e adında bir kız, iddfoya gö
re Osman oğlu Hüseyin İnce tarafuıdan 
zorla kaçın1mak istenilmiştir. Kızın ba
ğmnası üzerine yetişenler tarafından 
kurtarılmıştır. HUseyin İnce tutulmu~ 
tur. 

Beden terbiyesi lzmir bö~esi bııjkan· 
lığı apM faaliyetini arttırmak için bazı 
teşebbüslere gi~miotir. Bilha.ssa beden 
mükelleflerini ıııkı surette antrene et
mek. kendilerine yaz k.amplan açrnak 
ve bunlan ukert bir di.şjplin altında ye
ti~tirmek mevzuu bahistir. 

Bunun için bu sene. bir tecrübe kam
pı açılacaktır. Kampın Urla civannda 
ÇCşmealtı mcvkiinde kurulması mevzuu 
bahistir. Kamp yüz kişilik olacak ve her 
on beş günde bir ayrı ekip kampa gide
rek üçer ay olacaktır. Kamp için lü
zumlu malzeme, çadır, karyola, tabak, 
masa, portatif aımdalya vesaire hazır
lanmaktadır. Bu itte beden terbiyesi 
wnum müdürlüğüünn mütaleaeı da alın
mıt ve umum müdürlüğün ealô.hiyetll 

teknisyenleri lzrnire çağrılmıştır. 
Bundan başka lzmirdc her gençlik 

kulübünün birer futbol sahaşı ve stadyo
mu olacaktır. Göztepe 'kulübü içirı GO
zelyalı clvannda aynlan sahanın inp 
plfım hazırlıınmıştır. Talebe çayın mev
kiinde modern bir futbol sahası meyda
na getirilmek füeredir. Alsancnk stadyo
mu Altay gençlik kulübü emrine vcrile-
cektir. Altınordu gençlik kulübü için 
Tepecikte gUzel bir anha ve bir stad in· 
şa edilecektir. 

Bu işler için lüzumlu tahsisat ayrıl
mıştır. Çalışmalara, devam edilmekte-
dir. Ayrıca h:mirde bir basketbol, bir 
de voleybol sah aı yaptınlacaktır. Bu İl 
eksiltmeye çıkarılmıştır. iki ay sonr in· 
§4Sı tamamlanmış olacaktır. 

GECEN SENELERİN DEOlı. GELECEK SENELERiN EN GOzm.. FiLMi... 
~ ' EŞİl\"E 10000 DE BiR TESADÖF EDİLEBiLEN BlR ŞAHESER... SiNEMACILIK DÖNY ASINDA BENZERİ GÖ· 

RÜLMEMİŞ BİR BARİKA. .. BAŞTAN NiHAYETE KADAR COŞKUN. Çil4GIN VE OYNAK BİR MÜZİK .. 
MİCKEJ!- ROONEY VE JllDJl' GARl..AHD TARAFINDAN TEMSiL EDİLEN VE 

Meşhur PAVL wirHMAN AMERfKAN RADYO CAZ ORKESTRASININ iŞTİRAKİYLE J\1EY .. 

DANA GETiRiLEN BU MUAZZAM ŞAHESER, 

L O GA 30 2ci Aı~UN 
CUf~A günü 

SEANSLAR: 1-3-5-7 ve9DAl 
CUl\IART.ESt, PAZAR 11 de B.ll§lar .. 

MATİNELERDEN 
İTİBARE.ı.""i 

GÖSTERILı\UfilE BASLANACAKTIIt 

. 
• 



_ sReTı vazıyet lJzak doğu harpleri 
(Başts&rafı 1 inci Sahifede) (Baştarafı t laci Sahifede) 

nın uzak §arkta faaliyete ba§ladığına de- İNGİLİZ HAVA HÜCUMLARI 
lil sayılarak müttefik memleketlerde ae- Rangoon, 28 (A.A) - 1ngiliz hav a 

e "inç uyandırmıştır. Bununla beraber Ja- tebliği : Avcı uçaklarının himayesind 
J>onlar tarafından indirilen ilk darbenin hareket eden bomba uçaklarımız düş.
temin ettiii muvakkat hakimiyeti karşı-- man kıtalannı bombalamışlar ve taşıt
lamak için henüz vaktin erken olduğu laruu maklneli tüienk ateşine tutmu~ 
b"ldHlivor tur. 

ALMAN - SOVYET HARBl 
Doğu cephesindeki gefüımeler hakkın 

da Yeni bir haber alınmamı"tır. Yalnız 
Alınan kuvvetlerinin kendileri için teh-
lllı:e gördükleri cephe kesiminde bazı 
karşı taarruzlar yaptıklan bildiriliyor. 
~u taarruzların neticeleri hakkında ha
aer yoktur. Sovyet tebliğleri de Alman
ların ihtiyat kuvvetlerini kullanarak kar
ii '-rnızlara geçtiklerini kabul ediyor. 
Almanlar geniş ölçüde karşı taarruzla
~ airiştiklerine 1ıöre tehlikec:le olan 
eıı\rnlerde durumlarını düzeltmeleri 

trıuhternel ise de Riefte mukavemet et
ll'ıeleri yine şüphelidir. 

llBYADA 

1 
Ceneral Romelin taarruz netice.inde 

"Rilizlerin önemli malzeme kaybettik
leri anlaşılıyor. ftalyanlar elveri§li ha
~~\etlerden ietifade ederek önemli 
lllQa f.allyetiacle bulunduklanndan 
!-haediyorlar. lngiliz tebliğleri ise kum 
llltınalanndan bahsediyor ve lngiliz &Y

~nıa bqanlarını kaydediyor. lnsiliz 
ııa.._ kuvvetleri büyük kısmiyle Romel 
~etlerinin geri tecıe.kküllerine yöne
til.u,tir. 
--~~~,---·...w~~~-

A I rilta harpleri 

JAPON HÜCUMLARI 

--. 
-

:€vve}kl ak.~ Japon bombardıman 
uçaklan Rangoon bölgesinde uçmuş ve 
şehrin şimalinde bir bava meydanını 
bombardıman etmiştir. Bombardıman 
hafif hasara sebep olmuştur. lnsanca ka 
yıp yoktur. Düşman uçakları beyanna 
meler de atmışlardır. Pazar günü Ran 
goonda tiç defa tehlike işareti veril 
ınistir. 

s . 
-

Rangoon, 28 (A.A) - 40 Japon 
tayyaresi Rangoona taarruza teşebbü 
etmişlerd;r. Bunlardan 6 sı muhakkak 
6 sı muhtemel olarak düşürülmüştür 
Dokuzu hasara uğrahlmııtır. Düşman 
tayyareleri Rangoonda bir hava mevda 
nına taarruz etmi,.lerdir. Hasar hafif ve 
insanca zayiat yoktur. 

-. 
A VUSTURALYADA SEFERBERLİK 
Melburn, 28 (A.A) - Ziraat işlerin 

de calışan milisler seferberlik dolayısiy 
le kıtalanna çajırılmıştır. 

. 

i 

ı 

Kambera, 28 (A.A) - Mclburn me 
busu Korel harbiye nazırı Forda \>ir 
telgraf göndererek Pasifikteki tehlikel 
durum dolayısiyle Avrupa ve Afrikada 
bulunan Avusturalya kara kuvvelleri
nin ve hava f!.lolarının geri alınmasın 
istem.iştir. 

Melburn, 28 (A.A) - Avusturalya 
harbiye nazın B. Ford demiştir ki : 

(Bapanfı 1 ind Sahifede) - Bugün Rabaodan yeni bir haber 
~ 'N bunlan büyük muvaffakıyet- alınamadı. Fakat Avusturalyalılar bu-
._ ~z atefine tutmu§tur. rada sarp, yolsuz, hemen hemen gec;il -

. 

-

Ro...ı ilk ileri hareketi sırasında ha- mez bir çevrede dayanmaktadırlar. Ha 
~~ fw1ıtmdan 90k faydalanmıştır. berleşme pek gü~ür. Fakat haber al
~t eehM>nda yalmurlardan 39 ki- mağa çalışıyorum. Rabaoda 11 Japon 
lonaetre uzunluğunda bir aö1 peyda ol- tayyaresinden dördünü kullanıhnaz ha 
~Uf ve 9lllif su birikintileri bir çok yer- le koyduk. Japonların cenuba doğru 
~e kuvvetlerimizin hareketlerine za- ilerleyişi yavaşlamıştır. 

j !ar verm)f ve harbe ıirm.elerine engel s:dney, 28 (A.A) - Yeni Ginedek 
~- hareketlerde Britanya kuvvetleri RahA-
~anm ileri böl&elerde biriktirdili- oda yeni me'J%iler tesis etmislcrdir. 

büz bazı maddeleri eline geçfrmeğe mu- JAPONLAR ÇİN HARBİNİ 
"affak olmUf bulunması muhte.meld!~· ŞİDDETLENDİRECEKLER 

. Boınel elindeki iaşe maddesıne gore Tok 0 28 (A.A) _ Çindeki Ja n 
gıdebileceği en uzak yere varmıştır. Y ' . po 

Dilşmaıl nasıl Bardiyada milhim mik- kuvvetlerı başkumandanı ge~eral Hat~a 
darda malzeme yakmışsa biz de Age- Japon ordu~un c~nuba dogru ya~tıgı 
dabyada bir taarruz için malzeme yakar- hareketlerle aheııklı olarak Çunkıngc 
iten bunlann kup bir hUcumla dilsma- k_~rşı . h_askısının şiddetlendirileceğin 1 

ııııı eline geçmesi tehlikesini göze almış soylemıştir. 
i bulunuyorduk. Vaşington, 28 (A.A) - Filipindek 

Amerikan orduları başkumandanı gene
İNGttJZ HA VA HUCUMLARI ral Duglas Mak Artur dün 62 inci yıl -

-
ı 

ltahire, 28 (A.A) - Orta sark lngiliz dönUmünil kutlamıştır. Ruz.velt bu mü 
hava tebliği: Şiddetli kum fırtınalarına nasebetle kendisine aşağıdaki telgraf 
ratmen 1ngiliz av uçakları Pazartesi gü- göndermiştir : 

Serbeat lrlanda hülıü· 
meti A meriltayı 

proteato etti 
(Baştarafı t inci Sahifede) 

Devalera demiştir ki : 
- Irlanda, Birleşik devletlere kar

şı düşmanca bir his beslemediği gibi 
onunla ne şekilde olursa olsun bir 
anlaşmazlığa dµşmeği de istemiyor. 
B. RUZVELTIN BEYANATI 
Vaşington, 28 (A.A) - B. Ruzvelt 

gazeteciler toplantısında Irlanda 
başvekili Devaleranın protestosun· 
dan bahsederken ıBu protestonun 
neye dayandığını bilm:yoruma de
miştir. 

Bir gazeteci B. Ruzvelttcn B. Deva
lerayı Vaşingtona davet edip etme
diğini sorunca B. Ruzvelt demiştir 
ki : 
- Kendisini burada görmekle çok 

b:&ht:yar olurum. Çünkü eski dost
larımdan biridir. -----·-----

Uz.ak ao~uya yardım 
vs Amerikan hazırlığl 

---·---
(Baştanfı 1 inci Sahifede) 1 

b 

t 
n 

ahsederken buna cAbda> adını ver
miştir. Bu, Amerika - Britanya - F ele
menk Hindistanı ve Avusturalya demek 
ir. B. Ruzvelt bu adın yerinde olduiu
u, çünkü Hindiçini - Siyam - Binnanya 

ve Çinin ayrı bir bölge sayıldığım söyle
miştir. 

MOITEFiKLER HARP MECUSi 

Reisi cümhur sözüne şöyle devam et
miştir: 

- Vll§ington veya Londrada mütte
ikler aruı harp meclisinin lturulması f 

meselesi de yakında hal edilecektir. 

AMERiKAN KADINLARINA 
VAZiFELER 

V qington, 2 8 ( A. A ) - Mümessil
1 
y 
k 
t 
i 
r 
b 
o 

er meclisi ukerlik encümenine -20 - .fS 
&fll\da kadınlaradn muavin teıkillb 
urulma11 için bir proje verilmiftir. Bu 
eıkilat mensuplan geri hizmetlerinde 
stihdam edilecek ve kadrosu cümhur 
eisi ve harbiye nazırlıkı tarafından te.
it olunacaktır. Bu teııkilata yazılacak 
!anlar çamaşırcılıktan daktilolui(a ka

dnr muh•elif işler göreceklerdir. Bunla
ra orduda olduğu gibi ayda 2 1 dolara 

adar Ücret verilecektir. k 

tZMtR StCtLl TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

d 

Satış ilanı 
lZMffi SULH HUKUK MAHKEME

SfNDEN: 
Mustafa, Rahime, Ferlhan, HüsnU, 

Ahmet, Leman, Suzan, Şadan, ve Mihri
mahın şayian mutasarrıf oldukları lz
mirde lkiçeşmelikte Çivici hamaıfü so
kağındaki 71 numaralı hane ve altında
ki iki dilkkan mahkemece verilen izalei 
şuyu kararına istinaden 20/ 2/942 Cuma 
günü saat 15 de İzmir sulh hukuk mah
kemesinde satışı yapılacaktır. Bu arttır
mada tahmin olunan bedel 2500 liranın 
yüzde yetmif be§i verildi!i takdirde ta
libine ihalesi yapılacak aksi takdirde sa
tış 10 gün daha uzatılarak ikinci arthr
ması 2 3/ 942 Pazartesi günü saat 15 de 
yine dairemizde yapılacaktır. Gayri 
menkul üzerinde hak iddiasında bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaik ile ve 
daha fazla malOmat almak isteyenler 
dairemizin 941/936 sayılı dosyasına mü
racaatları lüzumu ,ilin olunur. 

492 (218) 

IZMIR BELEDtYEStNDEN : 
- Belediye mezbahasında 3 sene zar

fında kesilecek hayvanlardan çıkacak 
kanlann satışı yazı işleri mUdUrlUIUn
de-ki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 4530 
lira muvakkat teminatı 339 lira 75 ku
ruştur. Taliplerin teminatı i§ bankası
na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 6/2/942 Cuma gtlnU saat 16 da en
cümene müracaatları. 

21, 25, 29, 4 347 (155) 

* Barbaros mahallesi 30S nci sokakta 
yaptırılmakta olan kanalizasyonun ik
mal edilmemiş kmnının yapılmUI fen 
iıleri müdürlüğündeki kqif ve prtna
mesi veçhile açık eksiltmeye kounlmut
tur. 

Kctif bedeli 433 lira 30 kuruı mu
vakkat teminatı 32 lira 50 kunııtur. Ta
liplerin teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzlariyle ihale tarihi olan 9/2/42 
pazartesi gÜnÜ saat 16 da encümene 
müracaatları. 

25 29 3 7 415 (180) 

tzMtR '11CARET MAHKEMEStN
DEN: 

tzmirde Kemeraltında Veysel Hama
mı çıkmazında tüccardan Mustafa Hay
dar Nazlı tarafından verilen istidada: 

Fazla flatle malıara sat"'alı saretlle Ultllıb 
yapan Selim Elçi malddim oldıı.. 

lzmir C. Muddeiıın umilii'inden: 
Fazla fiatla makara satmak suretiyle ihtikar yapmaktan suçlu lzmirin Sey

diköy nahiyesinde Yeşil mahallede 14 numarada oturan ve orada bakkallık 
yapan Süleyman oğlu 75 yaşında Selim Elçi hakkında izmir Asliye birinci 
ceza mahkemesince yapılan duru~ma aonunda: Suçlunun fazla fiat1a makara 
sattığı ve bu suretle ihtikar yaptığı anlaşıldığından Milli korunma K. nun 
32, 59/3 T. C. K. nun 56, 63 cü maddelerine tevfikan 20 lira 80 kurue ağır 
para cezasiyle mahkumiyetine yedi gün müddetle dükklnının kapatılmasına 
eabt IU'a8Ulda elde edilen bir adet makaranın müsaderesine mevkuf kaldığı 
gijnleria para cezaaına mahaubuna v• itbu mahkumiyetinin gazete ile ilan etti .. 
rilerel ilan bedelinin de kendisinden alınmawıa 12/ 11 /941 tarihinde karar 
verilerek hükmün katile,ti~i ilin olunr. 495 (220) 

Dülılıcinlltda gas IHdundafu halde ndlşterlle
Plne vermeınelı suretiyle lldflıfhedan safla 

Alıll El" maltlıtbn oldu.. 

lzmir C. Müddeiumumiliiinden: 
Dükklnında gaz olduğu halde gelen mütterilere gaz yok deinek suretiyle 

ihtik&r yapmaktan auçlu Jzmirin Seydik?y nahiyesinde bakkal Selim oilu 
Alcif Elçi hakkında lzmir Aaliye birinci ceza mahkemeainde yapılan du~ 
me.11 ııonunda: 

Suçlunun suçu sabit görüldüğünden hareketine uyan Millt korunma kanu
nunun 32/2, S9/3, 63 ncil maddeleriDe tevfilcan 50 lira aiır para cezuiyle 
mahkOmlyetine on gÜn dülllnının kapablmasına ve mevkuf kaldıfı gilnl~ 
rin para cezasına mahsubuna i,bu mahkWrıiyetinfn gazete ile iJln ettirilerek 
ilin bedelinin de kendisinden alınmasına 4/ 11 / 9 4 l tarihinde karar verile-
rek hükmün katileıtiii ilan olunur. 494 (2 t9) 

Fazla ffılatle lıaltue scdmalı .... eıae lldllıb 
yapan Mehnlet Oğla Sölepllan Usla 

malılııtın olda.. 

lzırir Asliye 1 ci ceza hikimli
iinden: 
Fada fiatla kahve ntmak suretiyle ihtiki.r yapm•ktaa ma&DUD bmirde 

lkiçeımelik caddesi 31 O noda tahmls Mehmet oğlu Süleymaa Uslunun lzmü 
Aaliye birinci ceza mahkemesince yapılan dul"llflDA sonunda: Suçu sabit aö
rülen maznunun hareketi Milli korunma K. nua 32, 59/l, 63 :nci maddeı. 
rine tevfikan l 00 lira ağır para eezaaile 20 l(Ün müddetle tlaldt&nııua ~ 
tılmaaına Ye t S gün müddetle hapaına ve malıkWno-etioin pute ile ilbma 
1 3 I t O /94 1 giinilnde karar verilerek hükmün katilatdii iJılıı oluaw 

493 UU) 

Pazla flatle lıöınÜI' satınaldan s""9 ..tNldlafl 
Hazll'OI Udllıa.dan mallldbn olda-

lzm İr Asliye l ci ceza hikimli-
iinden: · 

- b 
nU btıtUn muharebe bölgesi üzerinde ha- 1 Sizin ve kttalarınızm parlak hareket 
:reketlerine devam etmiştir. Bir çok ta- lerinizden clOlayı s:zi tebrik ederim. Si 
frt tahrip edlhnl§ veya hasara u~ratıl- zinle iftihar etmekteyiz. Sizi bugünler 

lsak H. Gabay ticaret ünvaniyle İz. 
mirde Yeniyol sokağında 17 numarada 

ahili ticaretle iştigal eden tsak H. Ga
ayın isbu ticaret ünvanı ticaret kanu

nu hükümJerine göre sicilin 4178 numa
asına kayıt ve i escil edildiği ilan 0111-

Belçikanın Anvers §ehrinde S. A. Ermis 
firması namına 1000 kutu tip 9 ve Gle
ment Gretin firması namına 300 kutu tip 
9 No. Ju Uzüm 2/11/939 tarihinde hmir 
limanında Espanya vapuruna tahmil ve 
teslim edilmiş ve meJN hamili bulunan 
müstedi milessese tarafından usulen ciro 
edilen Roma bankası 1zmir şubesi ciro
su ile C. ~ez bankası İzmir şubesi 
tarafından adı geçen firmalara posta ile 
gönderilen mezkilr mala ait konşimento 
ve milteferri dökümanlann mahalline 
vasıl olmıyarak yolda ziyaa uğradığı Ro
ma bankası ile sonradan ciro edilen 2 n
ci hamil C. merkez bankası 1zınir şubesi 
tarafından ihbar olunmuş ve kontimento 
ve teferruatının ziyaı.ndan dolayı mezkdr 
emtia Belçikanın Anvers şehri Antrepo
lannda durdurularak mal milrailnnileyb 
firmalara teslim edilemelllİ§ olduğundan 
bahsiyle 1300 kutu üzUme ait konşimen
to ve milteferri db1cUmenlann iptali is
tenilmiş olmakla icra kılınan tetkikatta 
1300 kutu üzilm hakkında muhabere ev
rakı ibraz edilmiş olduğw\dan ticaret 
kanununun 638 ncl maddesinin 3 ncll 
bendi mucibince ziyaa utradılı iddia kı
lınan 1300 kutu i1zUme mnteallik kon.p
rnentıo ve milteoferrl dakDmmılarm 45 
gün zarfında mahkemeye lbru olunma
sı ve ibraz olumnadığı takdirde iptaline 
karar verileceği ilb olunur. 

Fazla fiatla kömür .atmaktan auçlu Etrefpata caddeainde 620 numarada 
kömürcü İsmail oğlu Abdullah Hazırol hakkında: Yapılan duruıma sonunda 
auçu aabit görülen suçlunun Milli korunma K. 31 /2, 59/3, 63 ncü maddele
rine te'ld:ikan 1 00 lira ağır para cezasile mahkOmiyetine 1 O Kiin müdc:letı. 
dilltki~nı.n kapatılmasına ve elde edilen kömürlerin müsaderesine 28/ 11 /, 
941 tarıhınde karar verilerek hükmün katileııtiği illn olunur. 491 (216) 

-
~1 tır. Dii mana ağır kayıplar verdir- de bilhassa düşünüyorum .. • 
aık. Harbiye nazın Stimson ve general 

G"liY"'EN BAREKETLBRlN lZABI llaqal da buna benziyen telgraflar 
~ göndermişlerdir. 

Kahire, 28 (A.A) - Orta şark 1n&ı1iz 
ordularının tebliği: 

U'tnuml vaziyette değişiklik yoktur. 
Dalı hazır hareketlerin ilk safhası gibi 
IW6nen bir devrenin nihayete ermesi 
tlzerine §imdi son hareketler hakkında 
b.aıaat vermek mümkUndtır. Yüksek ha
t'eket kabiliyetinde bulunan seyyar Al
hlan kuvveleri Elageyla ile Musus ara
ııı.aa harekette bulunm1111ardır. Şiddet-
11 Yaimur yollan geçilmez bir hale koy
~ esas kunetlerimi%in bir yer
tle toplanmasına mani ohnu~. Böyle
Ce muharebe blzfm gibi inatla çarpışan 
C1Uşman aramda mOnfertt çarp~lara 
tn\lnhaaır kalmıftı.r. Ayın 22 sin~ zayıf 
kuvvetlerimiz Agedabyayı terk etmişler
Ciir. Düşmanın kazandığı ille muvaffakı
:nt mahalll hare>klt ~üsilnft ~e 
.ımasını temin etmiştir. KuVfttlerimJz 
lrususta dOşmlmJa temas halindedir Di
... tlewiyelerlmJz cenupta ve daha ileri 
\&ııelerde faaliyet 16steriyorlar. -·---Batan .... Uz zırldısm• 

dan laaıtalanla•-
1...oecha. 28 (A.A) - Battaiı bildiri-

le. Buham zırldm mürettebatından 300 
~ ve er kurtanlllllfbr. 

----1·------DdN llarldve nazar•..,_ 
Londra. 28 (A.A) - Alman radyo

.._. Vitiden bildircliiine göre ölen 
-.al Hocl Zinger yerine harbiye na
iı&aJ&ima ıueral F erar getirilmiftir. 

i 
Amerikan meclis:nde beyanatta bulu

nan hatipler general Mak Arturun ism 
Amerikanın en büyük adamları arasın
da tarihe geçeceğini söylemişlerdir. 

Borsa 
ÜZÜM 

281 Albayrak 
1~ Osman Altay 
B3 K. Taner 
5' il. Beşikçi 
21 Ahmet Çakır o. 
15 A. Lafont 

5 s. Erkin 
614 Yek~n 

134608 Umumi yekun 
No. 'l 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

tNctR 
200 M. Ataman 
192 R. j. Franko 
155 İstikW Ş. 
100 M. j. Taranto 

75 Mwnin Kimil 
65 Hayun Levi 
5.5 Hü.cmil Baki O. 
39 M. İzmir 
21 Y usef Arslan 

902 YekCın 
115760 Eski yekt1n 
116662 Umumi yek\in 

46 
45 50 
46 50 
45 50 
49 
45 50 
50 

19 
15 
16 
24 50 
17 
17 
23 
18 
22 50 

49 
48 50 
47 
45 5C 
49~ 
48 
50 

45 
45 50 
46 50 
48 
53 

19 
17 
16 
24 50 
17 
17 
26 
19 50 
23 50 

Jlanisa Daimi Endimenfnden : 
Manisa - Bornova yolunda ııeylaptan yıkılan iki adet menfez ile istinat du

varlan 4SS9 lira 33 lcuruşluk keoifnanıesi dairesinde açılt ek•iltmeye konul
rnuıtur. tlaale 5/2/942 per~ sünü saat 11 de Tiliyet daimi encümenin
de yap.ı.c.ktır. 

Muvakkat teminat 341 lira 96 kunıttur. Keşif proje tartname 'her Riin en
CÜmende görülebilir. Taliplerin 942 yılına ait ticaret odası vesilı:asmı hamil ve 
il.a!eden en az sem KÜn eYVel Nafia :mödiirlüğünden alacaklan ehliyet Yeei-
bJariy le l>idı'"lte müracaatlarL 490 ( 2 l 4) 
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SEANSLAR: ' 
Der gibı: lZ.40-14.15-17.05-Z0.15 
ClDliUtesi, Puar 9.30 da başlar .. 
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ZAYt 

4 
4 neli demiryolu, muhafaza taburu 
ncU bölUğUnden almış olduğum terhis 

teskeremi kaybettim. Yenisini alacağım
d an eskisinin hUkmil yoktur. 

l , 
) 

1331 doğumlu Ferhat oğlu Abdullah 
Elez. Hata1 caddesi 342 nci sokak 
6 numarada 496 (217) 

~~ 
DOKTOR 

Kemal Salllt AysQ 
ı, 

Sari hastalıklar mtltehasmı, 
BAKTERİYOLOG 

1 

~ 

~ 

' ı 

Dahilf hastalarım Tllldllkte Bata· 
niye camH luuşısmcla NllJllUlih 
caddesi No. Z de bhl eder. 

TEUWON : KLiNiK : 42!3 
EVt: 3538 
~~'-'°~ 

DOKTOR 
Sal! ettin TEKAllD 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
M0TEI.: !\SSISI 

Basta1anm .her liia ölleMn sonn 
Numan atle sobk 5 niUUB8daki 
hu1118i muayenehmesinde kal>w 
eder. 

TELEFON : 3453 
ı:v :usı 1 

28, 29, 30 487 (206) 

I? UllllHHHHHU ı::IHHHDHDC 

Böbnk, M-. l'losW, Wrar 1el
lan •• ten..oı ....... lgl ... 

MiUelw • 
U&OLOG • OPDATÖB 

DOKTO& 

BAYalSAYKAJI 
llutalanm her ıBa atleden sonra 
İkind Beyler Naman zade sokak 
S No.h muayenehanesinde kabul ve 
tedavi eder. 
MUAYENEHANE: '.lelefon: 3453 
EVt: Karşıyaka Baye"8 So. No. zt 

KARŞIYAKA SOUKKUYUSUNDA SA TIUK OOKK.lN VE EV 
r. C. ZIPaat Banlıuı İzirdıe ŞulJealnden : 

Bankamız alacaimı teminen Ali oila Hüeeyinin Souikuyu tramvay cad
dui 107 ve 107 A numarada kayıtlı iki dükUnile 1848 numarah sokaktaki 
.3 uwnarah evi, villyet idare heyeti kararile sahlacağından 21 gün milddetle 
~ık artbrmaya konulmuttur. Uk ihaleai 20/2/942 tarihine rastlayan cuma 
sunG saat 15 te Konakta vilayet idare heyeti huzuriyle yapılacaktır. lttekli.
lerin depozito makbuzuna hamilen mezkGr tarihte idare heyetine ve aabf 
eartnameaiıü sö1111ek ve daha fazla tafsil&t almak isteyenlerin de her cila 
bankamıza müracaatları lüzumu il&sa olunur. S05 (l 13 ) 

JIBJIVR ARAJUYOll 
SACIR DtUtz VE KORLER MOEJSESal MODOal.OCUNDEIC ı 
Mileueaemizia 15 lira uli maqh ayniyat mütemetlil açıktır. Memmia 

kanununwı .f nc6 1naddeaine uygun tarth latek1ilerln lmtihanm tehir edilclil 
30/ 1 /942 tarihinde saat 1 O a kadar lüznmba Uiıtlariyle mG1111eıeıe mnr.-
caatlan. 27 28 29 .fl9 (19Z) 

lzrnlıe •afıa Jflldltl'm,.,...en : 
C. Kız Emtitüaü binuı C Bloku aıhhl tcaİ1&b in1Utınm ikmali 7881 lira keelf 

bedeli üzerinden 1 7 / l / 1942 tariMaden ib"baren 1 S Pıı müddetle açık ebil'9 
meye koaulmutur. İateklilerin ketif n .. rtDQıC7'1 tetkik ederek 2490 ayala ~ 
aa bDldimlerine göre ha.mhyacaldan S92 liralık teminat ve elallyet ••ticaret 
odw 'Ye9ika•n ile birlikte 2 111bat 1942 pazartesi saat 11 de Nafıa müdiirll-
iünde toplanacak komisyona bllf vurmaları. 21 29 282 ( l <fS) 

Az müstamel kamvon alınacak 
IZMtR tNCIR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERA 111..ERt llUUJCIN
DEN: 
Birlijimizce liatiltli veya la.ti.biz tercihan Şevrole marka az mUııtamel Mr 

kaç kamyon ve bir taksi otomobili aatın alınacaktır. 
Pazarlık için birinci kordonda üzüın itletme hanımızda üzüm İf}etme teffM 

müracaat. 25 27 29 <f09 (179) 
ı-u 

- o -----------· 

(il) --------·-· . -~------~_._ ______ ___ 

. " "Seni savıyorum 

Şa,ed slS de iN eulp giiselllk 
reçetabü bllanınanıa. 811 de '* 
uuıaıa nail olablllnbüS. ÇDnkil 
pı reçete en tert. ve çlrtlD blr dl• 
dl kadlfe pbl ıumu.tat.ıp beJazla• 
tar, aaf .,e taze cazibe ll• süsler\ 
Tokalan kremlııde mevcut ~1 
metli cevherler alJab noktalan 
erltlr, acık mesamelerl sıklqtınr~ 
\'e cllde blr gül yaprall JUmup.lc-'f 
lılt verlr ve pyam perlstlf bir ten 
temin eder. Tokalon treınl her 
J'e'l'de .. tılır. 

KAŞE 

DERMAN 
Airıiarı dindirir 

ROMA TIZMA. BAŞ, DlŞ. SiNiR Ye BEL airıJan Oe ııoiuk alsınlıiından 
ileri ıelen vücut KlRIKLlôl, NEZLE ve CRIP hutalıklan D E R M A N 
kaeelerile derllal geçer, icabında cfinde 1 - 3 k ... alınır, ber eczanede bu
lunur 

KAStL ... RI 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Ye,,.,,.,,. a,,......ı deıellGI lıeaer-
Sıbhiyo Vekaletinin ndulatmı biizdir. icabında cBnde (3) b§8 almabilir .. 
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HavayidakiAmerikan man ara ~ore Hür Fra!'sızlara göre Bir Muharrir - San'atkar davası 

dala dün neticelendi kumandanları gaf- kaı"'şılıklı ke- Vişinin karakteri 

-a~ 

'"iihverde lıa~ret ve 
end~t>e görülüyor-Pran
satl.a üm!tler·B. Cörçil'in 

vGz~ eti ve mihver 
füıdyo gaz('tesinden: Çörçilin izahatı 

etrafında Avam Kamarasında yapılan 
münaka"a dünyn efkarını ilgilendiren 
baslıca meseledir. ÇörçiH takip eden üç 
hatip tenkitlerde bulunmakla beraber 
Cörcile itimatsızlık beyan edilmesi bahis 
mevzuu omadığını söylemişlerdir. De
m~lcr şunu gösteriyor ki Çörçil hükü
metine Parlamento istediği itimadı vere
cektir. İngiliz gazeteleri bu itirnad be
yanını lngiliz harp azminin teyidi say
maktadırlar. Çörçilin beyanatı İngiltere 
kadar Arnerikada da biiyük akisler 
uyandırmıştır. 

MtHVERDEKt AK1SLER 
Mihver memleketlerine gelince; Mih

ver gazeteleri ve radyoları Çörçilin sor
guya çekilmesinden nükümet lehinde 
bir netice çıkacağını görünce ağızlarını 
değiştirerek İngilterenin hususi iç duru
miyle ilgili olmadık1armı bildirmekte
dirler. Berlin siyasi mahfilleri Çörçilin 
nutkuna hiç bir alaka gösterilmediğini 
bildirmiştir. En çok gürültü koparan 
İtalyan radyolan da şmidi ilgisizlenmiş
Jerdir. İngiltere Parlamentosunda yarın 
reye baş vurulacaktır. 

1RLANDA VE AMERIKA 
Bu sırada en mühim bir mesele de tr

landaya Amerikan kıtalannın ç11onası
dır. Bu olay ÇCSrçilln durumunu kuvvet
lendirmiştir. Arnerikalılann A vrupaya 
ayak basmaları Mihver memleketlerinde 
hayretle ve bir az endL~e ile knrşılanmış
tır. Almanlar ve İtalyanlar geçen muha
rebeyi hatırlıyorlar. Bu memleketlerde 
Amerikanın kudreti, kaynaklarının hu
dutsuz olduğu kanaati vardır. Amerika
nın şimali İrlandaya asker çıkarıvermc
si yeniden bir takını izahlar yapılmasını 
mucip olmuştur. Berlinde neşredilen bir 
tebliğde resmi Alman mahfilleri şim~li 
:Mandaya çıkan Amerikan askerleri 
hakkında hiç bir şey söylememekte, bu 
hudisenin harp durumu üzerine yeni bir 
şey ilave etmediği, Anglo - Saksonların 
kuvvetlerini dağıtmaktan bru ka bir ne-. 
tice vermeyeceği, trlandaya ker ihracı 
için sebep olmadığı, müttnfiklerin baska 
yerlerde askerlere ihtiyaçları olduğu bir 
zamanda kuvvetlerini buralara gönder
me-yıp şimali lrlandaya göndermele
ri teşkilat noksanından baska bir şey ifa
de etmediği bildirilmektedir. 

İrlanda devlet reisi Devnlera Ameri
knlılann şimali 1rlandaya çıkmalannı 
İngiliz hükümeti nezdinde protesto et
miştir. Bu protestonun sebebi merkezi 
Dublin şehrinde olan serbest İrlanda 
de-vletinin İrlanda adasının ikiye ayrıl
masını kabul etmemekte olmasıdır. Ynni 
serbest İrlanda, muhtar şimali 1rlanda
nın da kendi hudutları içine alınmasına 
tarafdardır. Amerikan ihraç hareketi ve
silesiyle bu protesto yapılmışhr. Maarna
fih protestoda Amerikanın inciltilmek 
istenmediği dikkati çekmektedir. Pro
testo durumda bir değişiklik yapacak de
ğildir. Amerikalılar bildikleri gibi ha
reket edeceklerdir. Şimali trlandada yer
leşecekler ve Almanyanın bombardı
manlanna iştirak edeceklerdir. Ameri
kalıların trlandada yerleşmeleri Fransa
da tesir yapmıştır. Bu sebepledir ki bir 
defa daha Amerikalıların Avrupaya 
~elmeleri Fransız halkının kalplerinde 
yeniden ümitler uyandırmıştır. 

~---~--~~-~~ Cörcilin mevkii 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

mağı vazife edinmeleri lazımdır. Kabine 
azası Başvekilin hem kaptan, hem pilot, 
hem de baş mühendis olduğu bir gemi
nin sadece yolculnrı olmalıdır. Çörçil 
bütün kararların mesuliyetini üzerine 
almnkla kabinelerde daima haklın olan 
müşterek mesuliyet prensiplerine aykırı 
hareket ediyor Çörçil kararlan bizzat 
kendisi vermek zorunda kalıyorsa bu-
nun sebebi kabinesine Loid Corcun ge
çen harpte etrafına topladığı çapta 
adamlar almamıs olmasıdır. Kannatimi
ze g"öre hnrbin daha iyi sevk ve idaresi 
için bazı nazırların yerine Parlamento 
içinden ve dışından başkalarının getiril
mesi lazımdır. 

DEYI ... t EKSPRESİN 
MÜTALAALARI 
D<>vli Ekspreste şunları yazıyor: 
Millet Çörçilin nutkunu büyük bir 

kavrayışla okuyacaktır! Ve bunu işit
mek i"terdi. Millet kendisini nükteli 
zanneden bir mebusun "ahsi ve parala
yıcı hücumundan haklı olarak nefret du

1 et icınde imisier . ~ -·Havayidefıi AmeriJran 
amiral ve generali diva· 
nıharlle werili31orlar .. 
Ankara, 28 - Havai adalarına yapı

lan Japon baskını tahkikine memur 
komisyon incelemelerini bitirmiştir. Ko
misyonunun raporu beyaz sarayın izinile 
ne"redilmiştir. Rapora göre mesuliyet 
eski Pasifik baş komutanı amiral Kim
mel ile Havai adalarındaki kara kuvvet
leri kumandanı general Şart üzerinde 
toplanmıştır. Komisyon 1800 §ahit din
lemiş ve bu neticeye varmı~tır. Rapora 
göre hariciye nazırı Mister Hul Japonya 
ile münasebetlerin vehamet peyda et
mesi üzerine bahriye nazırı albay Knok
su ikaz etmiş ve Pearl Harbaur üssünün 
maruz kalacağı tehlikeleri işaret etmiş
tir. Bu tehlikeler şu suretle ikaz edil
mekte idi: 

- Bomba tayyarelerinin hücumu.. 
2 - Torpil tayyarelerinin hücumu. 
3 - Baltalama hareketleri. 
4 - Denizaltılann hücumları. 
5 - Mayn dökülmesi tehlikesi. 
Amiral Kimmel ve Şart tehlikenin 

mahiyetinden zamanında haberdar edil
mişlerdir. Onlar adına vis amiral Klod 
her tedbirin alındığını Vaşingtona bil
dirmiştir. Buhran devam ettiği mliddet
çe amiral ve general vaziyetten sık sık 
haberdar edilmi~lerdir. 24 ve 2 7 son 
teşrinlerincle hususi ihtarlar yapılmıştır. 
Fakat bu komutanlar Japonların baskın 
yapabileceklerine ihtimal vermemişler .. 
dir. 

3, 4, 6 ilk kanunda yeniden telgrafla 
kendilerine talimat verilmiştir. Bu tel
graflar hakkındaki soruya şu evabı ver
mişlerdir: 

cBize verilen talimatı Havaideki J a
ponların yapabilecekleri baltalamalara 
ve denizaltların muhtemel bir hücumla
rına muteallik addediyorduk. Düşman 
uçan gemilerinin sahillerimize yaklaştı
ğı hakkmda hiç bir haber alınmamıştır.> 

General Şort Japon konsolosluğu nez 
dinde casusluk yapan 200 k.Şyi tevk:f
ten cekiruniştir. 

BiRBiRLERiNDEN 
HABERLERi YOKMUŞ 1 
Tahkikat komisyonu ayni zamanda 

şu neticeye varmıstır. 
7 ilk kanun günii sabahın saat yedisin 

de Japon hücumu yapılırken adadaki 
alarm tertipleri hiç i:şl::memi.ştir. Sahil
lerde 700 kilometre uzanan hir mınta
kada yapılması zaruri olan keşif uçuııln
n hiç yapılmamıştır. General Şort: cBen 
keııif uçuşlariyle donanmanın me11gul 
olduğunu sanıyordum.> Dediği halde 
amiral Kimmel: cBen keşif isinde ordu
ya ~Üveniyordum> demiştir. Bu hal de
niz ve kara kuvvetleri arasında iş birliği 
olmadığını göstermişir. Japon casusları 
da keşif uçuşlan yapılmadığını bilyor
lardı. 

BASKA iHMALLER 
7 ilk kanundn yasak bölgeye giren 

bir denizaltı karakol gemileri tarafın
dan batırılmıştır. Amiral Kimmel tahki
kat için hadise mahalUne bir muhrip 
gönderdiği halde deniz üstünde silah 
başı emri vermeğe lüzum görmemiş
tir. 

Pearl Harbaur üssünün memeçi bu 
esnada maynlanmamış bulunuyordu. 
Rapor daha bir <'ok misaller sayıp dök
mektedir. Amiral Kimmelin ve general 
Şortun muhakemelerindeki isabetsizlik
leri ve tedbirsizlikleri hasebile harp di
vanına verilmeleri tekarrür etmiştir. 

(R. G.) 
VERILECEK CEZA 
Va!;ington, 28 (A.A) - B. Ruzveltin 

hususi katibi Orlej gazetecilerin bir sua
line şu cevabı vermiştir: 

Pasifik donanmasının eski başkuman
danı Amiral Kimmel ve General Şortun 
kumanda vezifelerine nihayet verilmesi 
rütbeleri otomatik olarak bir derece 
indirildiğinden kendilerine lazım gelen 
ceza tatbik edilmiştir. Başka ceza terli· 
bi lazım ise bununla harbiye ve bahriye 
nazırları meşgul olacaktır. 

AMERİKADA 
Kumanda birliği .. 
Vaşington, 28 (A.A) - Gazeteciler 

konferansında ordu ve donanma kuman
danlığının birleştirilmesi mevzuu etra
fında sorulan suale Ruzvelt aşağıdaki 
cevabı vermiştir: 

c - Böyle bir kumanda birliğine ka· 
rar verilmiş ise bu Pearl Harbur tahki
katının neticesi olacak değildir.> 

Ruzvelt bu tahkikat hakkında Albay 
Knoks ve Stimsonla görliştüğünü ve da
ha da görüşeceğini söylemi~tir. 

~ nc2ktır. Mill~t hükümlerini mutedil bir sonra söz alarak Britanya milletinin 
J:sanla ifade eden başka mebusların da- uzak şark hadiselerinden dolayı kaygılı 
ha şuurlu tenkitlerini okuyacak ve Çör- olduğunu bildirmiş ve demiştir ki: 
~ilin serbest mtizakere hakkındaki De- c - Millet mcsuliyeti yüklenecek kim
mokrasi pr nsibine bağlılığını alk1!':lıya- sder aramıyor. Milletin istediği geçm:ş
c ktır. B"zim fikrimizce millet ÇörcUin teki derslerd 0 n istıfade ederek hataların 
bu uzun ve çetin mücadelede muvnffa- tekrar edilmemesidir. 
kıyef.ci1J'klerimize dair izahatını kabul Çörçilin itimad talebine karşı iki tak-
cdecektir. rir verilmiştir. Birinci takrirde Başve-

TA x·ıvııStN F!KRt kile büyük bir itimad bildirilmekle be-
Taymis gnzetesi diyor ki: Bu nutuk raber kabinede değişiklik yapılması is

bir müdafaaname intibamı vermemi tir. rarla isteniyor. ltimad anlamını tahdit 
Beyanat hiç bir eyi karanlıkta bırakma- eden ikinci takrirde harbe şiddetle de
mı tır. Başvekil bu kış önümüzde bulu- vnnı edilebilmesi için particiliğe bakıl
ııan meseleleri bu milletin ve mebusla. madan i.~ başına daha ehliyetli kirn.c;ele
rının ıtimadım kazanacak surette izah rin getirilmesi teklif ediliyor. 
etmiştir. Gazet·der itimad takriri reye konunca 
lŞÇt L1DER1NlN SöZLERt Çörçilin bilyilk bir ekseriyet kazanaca-
Londra, 28 (A.A) - Parlamento işçi ğıru ve milletin Başvekile olan inanının 

Lideri Avam Kamarasında Çörçilden A azalmadığını yazıyor. 

şif faaliyet· milıiy~tsizdir 
İstanbul, 28 (Yeni Asır) - «Türk ti- tığı dava bugün neticelenmiştir. 

yatrosuıı mecmuasında aModern jurnal- Şehir fyatrosu müdürü B. Coşkun ve 
cılık» başlığı altında çıkan bir makale mecmuanın neşriyat müdürU Bn. Ney"' 
üzerine muharrir B. Peyami Safanın aç- yire Ertuğrul beraet etmişlerdir. 
~~~~~o:;::::...~-:;::.~.c;:::,~~~~~~,..c;::::,..c;::::..<:::;.o<; 

1 • ld PasffilıteJri hür Fransız 
erı o u yerleri Japonlara veril· 

i alyan tebliği şöyle 
diyor : Çek!len İngiliz· 

feri tak~p ettik.. 
Ber1in. 28 (A.A) - Alman tebliği : 
Şimal Afr1kada karsıhklı keşif faai!

yeti olmuştur. Tayyarelerimiz İngUiz 
kollarını ve motörlü taşıt toplulukl:ırını 
bom hal:unı."ilardır. 

Malta liman tesislerine gece gündüz 
taarruz edilmi~tir. Ağır bombalar denız 
tezgahlarında tahribat yapmıştır. 

36 İNGİLİZ TANKININ AKİBETİ 
Berlin, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı

nın askeri 1-aynaklardan öğrendiğine 
göre Alman askerleri 24 son kanunda 
Agedabya dofaylarında taşlık bir vadi
de 36 İngiliz tankının enkazını bulmuş
lardır. İilgilizler, Alman taarruzu baş
layınca , buraya çekilerek burasını bir 
demir kale haline sokmak istemişler, 
fakat Alman tayyarelerinin tam isabet
le attıklan bombalarla bu vadi İngiliz 
tanklarına mezar olmuştur. 
İTALYAN TEBLÖİ 
Roma, 28 (A.A) - İtalyan resmi teb

liği : Sirenaika cephesinde Alınan ve 
talyan zırhlı tümenleri çekilen düşman 
kuvvetleriıu takip etmişlerdir.. Mihver 
tayyareleri düşman asker kollarını 
bombalamış ve mitralyöz ateşine tut· 
muştur. 

MALTADA 
Alman tayyareleri Maltanın cenup 

doğusunda bir İngiliz gemi kafilesine ta
alTtlz ederek 8000 tonilatoluk bir tica
ret vapuruna ve bir destroyere bomba
lar isabet ettirmişlerdir. Maltada Lava
letta liman tesisleri ve tayyare meydan
ları bombalanmıştır. 

İTALYAN AJANSININ HABERLERİ 
Roma, 28 (AA) - Stefani ajansının 

husus~ muhabiri batı Sirenaika muha
rebeleri hnkkın<la şunları b!ldiriyor : 

Süratle karar mihver devletlerinin 
kazandıkları muvaffakıyetlerc bir esas 
olm~hır. Motörlü teşkiller Agedabya
nın şimal doğusuna doğru ilerlemişler
dir. Diğer te~killer bu muvaffakıyeti ta
mamlamaktadır. Di.i~andan alınan esir 
ve harp malzemesi mikdarı g!ttikçe ar
tıyor. Ehemmiyetli düşman te.şkilleri 
baskına uğr~tılmıştır. Bir tayyare mey
danında on Ingiliz tayyaresi ele geçiril
miş ve pilotları esir cdilm1ştiı·. 
İNGİLTERE BUHRAN 
GECİRYORMUŞ .. 
Şimdiden şunu ~öyleme1{ mümkün

clür ki : Mihver kıtaları dilşman mevzi
lerini yarmak suretiyle Çorçil general
lerinin ve is arkadaşlarının üm!tlcrini 
suya di.lşürmüştiir. Yapılan hava taar
ruzlar1, Akdenizdc batırılan büyük İn
giliz gemileri, düsınanm iaşe zorlukları, 
bütün bunlar mihverin Afrikadaki va
ziyetini elverişli bir hale koymuştur. 
Biiyük Britanya yalnız Pasifikte değil, 
en büyük deniz, hava ve kara kuvvet
lerini topladığı Akdenizde de buhran 
geçiriyor. 

~~~-~•~----
Sovvetlere göre 

(Baştarah 1 inci Sahifede) 

mağa yeltenen Hitlerciler savaşa ihti
yatlarını sürmüşlerdir. Düşmanın karşı 
hi.icumlarını püskürten ve mukavemeti
ni kıran kıtalarımız bir çok meskli.n yer
leri işgal etti. 

26 Sonkanunda 39 Alman uçağı tahrip 
edildi. Diz 8 uçak kaybettik. 27 Sonka
nunc1a Moskova yakınında dört Alınan 
uçağı dti~ürülmüştür. 

2 ALMAN GEı.'iF.RALt 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Moskova, 28 (A.A) - Ek olarak ne~

redilen bir Sovycl tebliğinde iki Alman 
Gcneralinir_ Ukraynalı çeteler tarafın
dan öldüru1düğü bildiriliyor. 

ALMANLARIN 
ACELE GAYRETLER! 
Moskova, 28 (A.A) - Mojaisk Yengi

ni General Kuvukofun fikrine göre Al
manlarm kendi vaziyetlerine bir istikrar 
vermek ve mümkün olduğu kadar doğu
da bir hattı tubnak için tec;ebbüslcroe 
bulunacağını gösteren emareler mevcut
tur. Almanlar şimdilik acele surette cep
he istikametinde topçu göndermekle 
meşguldurlnr. 

ALMANLARA 
GöRE VAZtYET 
Berlin, 28 (A.A) - Kırımın cenup kı

yılarına çıkarılan bir Sovyet grubu gün
lerce süren muharcbnden sonra pü.c;kür
tülmüş ve bazı döküntülerden başkası 
yok edilmiştir. 
Doğu cephesinin bir çok kısımlarında 

kıtalar1mız muvaffakıyetli meV7.ii taar
ruzlar yapmışlardır. Tanklar ve toplarla 
harp malzemesi tahrip edilmiştir veya 
elimize geçmiştir. 

Leningrad önünde hücum kıtalarımız 
düşmanın 58 beton sığınak mevziini tah
rip etmişlerdir. 

Hava kuvvetlcı imiz düşman kıtaları
na, takviye kollnrına, şimr-ndüforlerine 
ve tayyare üslerine tesirli taarruzlar 
yapmışlardır. 

------
Londradah!Sovyet 

elcisi hasta .. 
Londra, 2S (A.A) - Sovyetler bü

yük elçisi Maiski hastalanmıştır. Bir kaç 
gün kimseyi kabul etmiyecektir. 

melı istenilmiş ... 
Londra, 28 (AA) - Hür Fransız 

milli komite,,i şu tebliği neşretmiştir : An1erika n ordusu· 
nun Ingiltereye ~el
nıesi zafere doğru 
bir adıın sayılıyor 

B. Çörçi lin nutkun· 
dan }'eni bildirilen 
parçalar ve Alınan· 

Jarın hiddeti! 

Dünyanın kurtulması için mücadele 
eden devletler'n Pasifikte Japon taar
ruzuna karsı koymakla meo::gul bulun
dukları şu anda Vişi hükümetinin Hin
diçinideki diktatör mümessili Amiral 
Deku Pasifikte hür Fransız komites:ne 
bağlı şehirler halkını hür Fransaya kar
şı ayaklanmağa çağırmıştır. Hinıliçiniyi 
Japonlara bırakmış olmak yetmiyormw; 
gibi şimdi de Japonların Fransız milleti
ne ve müttefiklerine karşı hücumunu 
kolaylaştırmak maksadiyle başka Fran
sız topraklarını bunlara teslim etmek 
:ıstiyor. Bu hareket, Fransız müttefik· 
!erine karşı hareket eden Vişi hüküme
tinin milliyetsiz karakterini açığa vur
maktadır. Fakat amiral Dekuııun daveti 
hiç bir tesir yapmıyacaktır. Bunun ter
sine olarak bu topraklarda Fransanın 
kurtuluşuna ve müttefiklerin son zafe
rine bağlılık ve iman kuvvetlenecekti:-. 

---· ·---Amerilıan aslıerinin in· Alman gazeteleri Çörçi• 
giltereye gelişi Alman· le verilecelı itimat reyi 
ya ve Japonya i~in gönül ordularımıza hiç bir 
lıarartacafı bir lıddise tesir yapamaz diyorlar 

Londra, 28 (AA) - Bir kısım hü
lasasını dün veridğimiz büyÜk nutkunda 
Çörçil Rus ordulanrun baprdığı iften 
de bahsederek ezcümle demiştir ki: 

-~--i!IN~·.,.,,...,,.,,_~---

Maaşl ara zam yapıldı 
<Baştarafı 1 inci Sahifede) 

timizde de gün geçtikçe eşya fiatlerinde 
umumi bir yükselişe sebep olmuştur. 

Sabit gelirli vatandaşların bu fiat 
yükselişlerinden müteessir olacakları ta
biidir. Bunlar son zamanlarda zaruri 
ihtiyaç maddelerini bile tedarikte zorlu
ğa diişmüşlerdir. Devlet işleri çok bü
yük dikkate ihtiyaç gösteren işlerden
dir. Zaruret içinde olanların ise işlerin
de li.izum1u dikkat ve basireti göstere
miyecckJcri tabiidir. Bu sebeple hükü
met fevkalade ahvalin devam ettiği 
müddPtçe bütün aylıklara zam icrası 
muvafık ofocağı nPticesine varmış ve 
bu hususta hazırladığı kanun layihasını 
Meclise sevketmiştir. 

Kanunun esbabı mucibe Jayihasında 
zikredildiği gibi hükümet mevcut mü
'\ azene ve buhran vergilerini kaldırma
nın mı, yoksa maaşlara zam yapmanın 
nn daha muvafık olacağını incelemiş ve 
bu ikinci şıkkı tercih etmiştir.. MalO.m
dur ki müvazcne ve buhran vergileri 23 
liraya kadar olan maaşlardan kesilmez. 
Eğer yalnız vergiler kalksaydı 23 liraya 
kadar para nlanlnr bu işten istifade et
miyeceklerdi. Diğer taraftan az ayhl.lı
ln'rn az, çok aylıklılara çok zam yapılmış 
olacaktı. 
Şimdi kabul edilen şekle göre ayda 

eline yüz liraya kadar pnra geçen me
mur ve müstahdemlerin maaşlarına 
yüzde yirmi beş zam yapılmıştır. 101 li
radan l 70 liraya kadar olan maaşlara 
yüzde yirmi, 170 liradan fazla olan ma
aslar yüzde on beş zam yapılmıştır. 

Bu zamlnr vergi, tekaüdiye ve saire 
kesildikten sonra ita mikdan hesap edi
lerek ver:lecektir. 

ZAMLARIN ŞÜMULÜ 
Bu zamlar umumi ve mülhak bütçe

lerle, hususi idarelerden, belediyeler
den ve diğer devlet müesseselerinden 
maaş, iicret, tekaüdiye. dul ''e yetim ay
lıkları a1an1ara şamildir. 

De,·Jet makanizmasında ça1ışan 302 
bin memurdan yüzde S"ksen sekizi yüz 
liraya kadar maaş alanlardır. 

Bu suretle memurJann yiizde doksıı
nına yakın bir mikdann maaşlarına yiiz
de yirmi beş zam yapı1acaktır. Bu z::ım· 
ların umumi biitçrye tesiri senede .11 
milv"n lira olacakbr. 

Ayni kanunun bir maddesi~·Je çok ço· 
culdu memurlar nazan dikkate alınnu-:
tır. Ü~ten fazla çocuğu olan her memura 
beher çocuğu için aynen ayda 2,5 lira 
zam '\'crilecektir. 

YAKACAK ZAMLARI 

Vaşington, 28 (A.A) - Bütün Ame
rikan gazeteleri, Amerikan kuvvetleri
nin ngiltereye nakli münasebetiyle neş
rettikleri telgraflarda kıtaların manevi
yatı mükemmel olduğunu, kafilenin İn
giliz - Amerikan harp gemilerinin hi
mayesinde seyahat ettiğini bildiriyorlar. 

Amerikalılar Irlandada tarif edilınez 
bir heyecanla karşılannuşlardır. 

~r.giliz hava nazırı Sinkler kendileri
ni karşılamı!Ş ve irat ettiği bir nutukta 
demiştir ki : 

• - Gelişiniz Hitler ve Tojo için gö-
nül karartacak bir hadisedir.• 
İNGİLTEREDEKİ AMERİKAN 
KUMANDANLIÖ.I 
Vaşington, 28 (A.A) - Resmen bildi

rildiğine göre general Ceyms Şeni Bü
yük Britanyadaki Amerikan kuvvetle
ri kumandanlığına tayin edilmiştir. Bii." 
müddetten beri Londrada bulunmakta 
olan general, Genel kurmayını orada 
kurmuştur. 

-~--~•~--~-
Makinev e 
~.,,erilirken 

Çörçile ekseriyetle iti· 
mat reyi verilmesi 

tesvip edildi.. 
Londra, 28 (A.A) - İşçi partisinin 

parlamento grubu bu sabah yaptığı top
lantıda B. Çörçile itimat reyi vermcği 
büyi.ik bir ekseriyetle tasvip etmiştir .. 
Ayni fikirde bulunmıyan bir kaç tiye 
rey toplanırken müstenkif kalacaklar
dır. Royterin kaydettiğine göre grup 
toplantısı her hangi bir üyenin Çörçil 
aleyhine rey vereceği hissini doğurma
mıştır. 

~~-----tt~----
Japon donanmasının 

zayiatı •• 
Londra, 28 (A.A) - Salahiyetli Lon

dı-a mahfilleri Makasar boğazında hü
cum edilen Japon gemi kafilesinin ka
yıplarını şöyle hülasa eylemektedir : 

9 Japon deniz taşıtı Amerikan ve Hol
landa bahriyesi tarafından batınlrnı.ştır. 
Tayyareler tarafından kruvazörlere beş 
yahut altı tam isabet torpido muhriple
rine üç tam isabet kaydettirilmiştir. 

Bundan başka bir Amerikan denizal
tısı ya büyük b:r kruvazör ve yahut bir 
tayyare gemisi batırmıştır. 
-~--~tt~~~~-

Uzak Doğuda vaziyet .. 
Singapur, 28 (A.A) - Dün bütün 

gün Jemaluang bölgesinde di.işmanla te
mas muhafaza edilmi!?tir. Endauya düş
man hiç bir yeni asker çıkarma hareke
ti bildiri1meınlşlir. Düşman hava faali
yeti hafif olınu~tur. Kluancda Ayerhl
tam bölgesinde vaziyette hiç bir deği
şiklik yoktur. Fakat dfüşmanın faaliyeti 

Kanunun soi:'llk bölgelerde vazifo gö· ~"ce gündüz devam etmiştir. Sengaran
rcnlere dair hükiimleri de bu memurin- tin cenubunda Rengit Etollinde şiddetli 
n korumaktadır. Yüksek ve soğuk yer- çarpışmalar olmuştur. Batupahat bölge
lerde yakacak maddeleri pal1alıdır .. Bu sinde çevrilmiş vaziyette bulunan külli
sebepJe deniz seviyesinden 1500 metre- yetli rnikdarda İngiliz ve Hintli askeri 
den fazla irtifadaki yerlerde oturan şimdi kuvvetlerimizin külli kısmına il
memurlara birinci dereceden altıncı de- tihak etmiştir. 
receye kadar her ay 30, yedinci derece- -----·-----
den Oh beşinci dereceye kadar her ay Libyada askeri hare· 
on beş lira yakacak zamnu verilecektir. 

Bu zamlar yalnız ilkte~rinden baslı- katın planÇOSU-
yarak mart nihayetine kadar ita oluna- Kahire, 28 (AA) - Orta şark İngi-
caktır. liz uınumt karargahının tebliği : Vaziyet 

1 şubattan itibaren tatbik edilecek umumiyetle değişmemiş olarak kalmak
olan bu zamların memurlanmızın yaı:a· tadır. Harekatın birinci safhasının so
yış1anndaki zorlııklan bir dereceye kn- nunda bu son hafta içinde yapılan çar
dar hafifleteceği muhakkaktır. pışmalann açık b:r tablosunu çizmek 

Bu münasebetle çok çocuklu memur- bugün mUmkün bulunmaktadır. Yedi 
!arın vaziyetlerinin nar.arı dikkate alın- gün cok seyyar Alman kolları Elageyla 
mış olması da hayırlı bir alamet sayıl- ile Musus arasındaki geniş bölgede ile-

c - Oç dört ey evvel Almanlann 
Don nehrini geçerek Rostof ve Kafka.,• 
yayı istila etmelerinclen ve BakQ. petrol• 
lerini ele geçirmelerinden korkuyorduk. 
Böyle bir muvaffakıyet Almanlan muh .. 
taç olduklan petrole kavuşturmakla kal 
mıyacak, ayni zamanda karadcnizde ha• 
kim bir vaziyete sokacaktı. Bu durum 
Rmyanın emniyetine dokunacağı gibi 
Irak, İran, Suriye, Filistin ve hatta Sü· 
veyş kanalı ile Mısırın emniyeti de teh• 
likeye düşecekti. 

AFRiKA VE UZAK ŞARK 
VAZ1YETLE.Rl 
Sözü şimali Afrikaya nakleden Çör• 

çil Sirenaikteki bugünkü durum hakkın
da bir şey söyliyemiyeceğini ve yalnu: 
Libyada çok cüretli bir düşman karşı· 
sında bı.ılunul~uğunu söylemiş ve uzalC 
şark hiidi!ieleri hakkında demiştir ki: 

c - İngiliz hükümetinin politikasi• 
birleşik Amerika devletlerinin de haybe 
gireceğine kat'i surette emniyet hasıl 
oluncaya kadar ne pahasrna olursa ol .. 
sun Japonya ile bozuşmaktan çekinmek 
gayesini hedef tutuyordu. Gerek uzak 
şark ve gerek Rusya hakkında takip edi
len siyasetin bütün mesuliyetini üzerime 
alıyorum. Eğer yanlışlıklar yapılmışsa 
bundan en çok mesul tutulmnsı lllzım 
gelen benin1.» 

Cörçil, Japonların batı Pasifikteki ve 
Malezyadaki üstünlüğü bütün müttefik· 
lere ağır darbeler indirmelerine meydan 
verecek kadar uzun süreceğini, bu ;,art
ların bugünkü hava ve merkez muvaze
nesi yıkılacağı gün değişeceğini, fakat 
bunun ne zaman vuku bulacağını tahmin 
edemediğini de söylemi§tir. 

Çörçil nutkuna "öyle devam etmi~tir: 
c - Vaziyetimiz yeni harp bölgesine 

takviyeler ve bilhassa mühim tayyare 
kuvvetleri göndermek için çok gayret 
göstermeği emrediyor.. Vaşingtonda 
aldığımız kararların bir kısmı ilerideki 
harek~tle,.e ait olduğundan iqa edil~ 
mez. Dii?erleri bildirilmiştir. 

AMERiKAN ORDUSU 
INGtL TEREDE 
Amerikan ordusunun öncüleri lngil ... 

tereye gelmişlerdir. Elverişli fırsat çık~ 
ğı zaman bu öncületj_n arkasından daha 
çok büyük Amerikan kuvvetleri gele
cektir. > 

ALMAN GAZE.TELERINlN 
NE$RtYATI 
Berlin, 28 (A.A) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Çörçilin avam kamarasındaki nutku 

Alman gazetelerinde cBüyük Britanya 
imparatorluğunun mezar kazıcısı konut
tu. Hatalı bir siyasi müflisin tasfiye ra.
ooru> başlığı altında bahis mevzuu edi
liyor. 

Siyasi mahfiller Cörçilin nutkundan 
bir çok sivasi neticeler çıkarıyor ve bil
hassa 1nstilterede gördüğü hoşnutsuzluk· 
tan şaşalavan Çörçilin kendisini kmtar
mak için durumu olduğu gibi itiraf ve 
bütün me'luliyetleri üzerine alarak teh· 
dit edici bir lisanla itimat mesc]esini ile
riye sürdüğünü belirterek diyor ki: 

- Çörçile verilecek itimat reyi Alman 
orduları üzerinde hiç bir tesir yapamaz. 
Ve büyük Britanya imparatorlultunu 
gömmekte olan adamın okuduğu mersi
yeler silahların savaşhğı bu son anlarda 
scırsı1an imparatorluğa son darbeyi in· 
dirmek imkanını verir. 

·~~~-~ .. ~~-~-
Brezilya • Mihver 
münasebetlerinin 
kesilmesi .. 
Rio de janeiro, 28 (A.A) - Brezilya 

Cümhur reisi Veıgas, Mihver devletle
riyle diplomatik miinasebetlerin kesil
mesi kararını imzalanmıştır. 

maktadır. ri hareketlerinin esas mihverini bu izi 
---•• mahalli birbirine bağlıyan yol teşkil et- ınız Soluk ile Mususun şimal doğusunda 

Yunanistana gönderilen mek üzere mahir ve azimli faaliyetlerde J uste arasındaki umumi hat üzerinde 
buğdayları Almanların bulunmuşlardır. Bu safhada olagan üs- diişmanla temas halindedir. Keşiflcrimiz 

tü yağmurlar dolayısiyle yolların fena cenuba doğru çok daha lerilere kadar 
alması da muhtemel halde bulunması ve çarpı.şmalarm her da yapılmaktadır. Bütün bu harekat es-

Londra, 28 (A.A) - Ekonomik harp daim değisen bir mahiyet alması bizim nasında hnva kuvvetlerimizin işbirliği 
nazırı bay Dalion Avam kamarasında her hangi bir bölgede toplanmamızı im- hP-r gün daha mükemmel olmuş ve gece· 
bir demeçte buhmarak sekiz bin ton kansız bırakmış ve harekfit ayni derece leri de düşman taşıtlarına ağır ka:y'lplar 
buğdayın Yunanistan ablokasım geç- inatla dövüşen düşman kolları ve bizim verdirilmiştir. 26 son kflnunda durma
mesine müsaade olunncağını bildirmiş- kollarımız arasında bir seri çarpışmalnr dan hücumlar yapan bomba ve av tay
tir. Bu buğdayın Almanların eline geç- halini almıştır. 22 ve 23 son kanunda yarelerimiz için bilhassa muvaffakıyet .. 
miyeceğini hiç bir şey garanti edemez kuvvetli düşman koUarının bizim kıta- li bir gün olmuştur. Antelat ile Musus 
ve her halde Almanlardan heı hangi bir ]arımı :-.n teşkil ettiği zalf perdeyi geçe- arasında düşman arasında düşman mo
garanti istemek bahis mevzuu değildir rek Agedabyayı yeniden işgal eylemesi törlü taşıtlarına büyük hasarla» kaydet
ve buğdayların yollanmac;ı Yunanista- üzerine ilk muvaffakıyetlerini istismar tirildiği görülmüştUr. 
nın içinde bulunduğu müthiş şartlar do- eden düşman bu bölgede yeniden teşeb- Mususta ve Musus etrafında düŞI1.1an 
layısiyle bu bakımdan bir risk teşkil bilsü kazanmıştır. Düşman kıtalan Mu- kollarına da muvaffakıyetli hUcumlar 
edecek.tir. sustadır ve bizim seyyar k-.if kolları- yapılmıttır. 


