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Varlık vergisi mükellefleri .ı . De':'izyo~ları ve 

•• • Şırketıhayrıye vapur 
bugun 7.006.199 lıra yatırdılar ücretleri artlrıldı 
r~;~·~i~E~2§~~~~ .. l 
f VAKI'l' MAT3AAS1 • 

~ Arıkara Caddesi VAKiT Yurdu ı 

Veni tarif eler cuma sabahından 
Vilô.get, vergi yatır.na müd- itıbaren tatbik mevkıine konuyor 
det .. • t " k D~vl~t De-ni2'yo'iarı şehir batla .. 

. 30 . l nın pazar esı a şamı ~~t v:a~~:ı:~~ f~~;~~y~;~~ ~~:: 
Eyüp birinci mevki 9,50, ikinci 
mevki 7 kunı~tı.ır • 

Köpriiden Kağıthane birinci 

ILKKANDı 1942 
nl.hagete ereceg"'ı .. nı' teblı'g"' ettı ;.~~IŞ:~e!f:ib~~~~~n~~~tlJJ~~~~ 

.. I ~~~a~:;~hmdan itibaren başla -

mevki ıı, ikinei mevki 9 kurue • 
tur. Gidiş geliş UC'l"eti bir mi"1idir~ 

Subaylar birinri mc~ ~.:so, 
~lar birinei 5,50, Uinci 3, e!"' 

ler ikinci 1, talebeler birinci 
mevki 3 kuruŞtUr. 

\'arlık vergisi milkelletlerj ödemek meaburtyetln. rlne bDdl~ mllkelle.nertn g8reblleoeklert yerlere 
de oldııklan meblağı l\lallye oubelerlno yatırmağ'a de. aaılınıııtır. 

ÇARŞAMBA, 
1 Numara: 1191 Sene: 4 İ 

\ıım etmektedirler. Buglln de '7,000 199 Ura 8lS ıru_ Dlfer taraftan öfrenlldlk!ne g3re, birçok Varlık 
l'1lfl yatınbnıetır. \'llAyetln yapttğı bir ~bllğo göre, vergisi mW•eDeficrlnın ~ kararmclan kurtarmak 

t~~~.~~~: ....... ~~~.ı:': ... =~~'..;.~~.i 
müddet paznrt,est gllnU akşamı bitmektedir • tl7.ere geoe evlerluderı mallnnnı kaçırdıklan haber 

Bu kanır Deftf!rdarlık vasıta.siyle l\_lallye fllbele. Yflrllm~, hnltlarmda ııtddetlJ t.aldbata ba5lanmııttTI'. 

lsuAkş_aml İngilizler Birman
yada ilerliyor 

All:yaba 40 
kilometre var ı 

RUSLAR 
hfR SULH ESERi 
DAHA 

Yazan: SADRİ ERTDI 

TUlllill"E ile lran, illgıuılııtan 
ve Irak arasında 1938 de bir 

pakt imr.alanmıotı. 1987 den ltJbaren 
f'B.'.Udan SAdnbad sarayında hazll'larwn 
bu muahede 1988 26 bıırJranmda im. 
zalandı. llCf 7ıldır bu muahede Oııaa,. 
ya mamleketlerl araamda doatlul:, 
st:lluı6\-erllk havasını muhnla:ı:a etti. 
DugUn bu muahedenin yeniden bee 
yıl daha kendlllğlnden a:ıatıldıfıııl 

görUyonız. 

Yeni Delhl, 30 (A.A.) - lnglllz 
ordusu Blnnnny:ı'dn len iden 32 ki• 
Jomctre ilerleyerek şimdi Akyah'a 
40 kilometre mesafeye kadar gel • 
mlş bulunm:ıkt:ıdır. 1ngillz ha,·n 
kuvvetleri, bilhnssa lrrnw rld~· ova. 
sındaki Jn}>{)n hnvn al:ınloriyle b:ış
ka dfişmon tesislerini bombnlamg• 
ltn df"\"Bm r.tmektedlr. 1nglJ'- re.,mt 
fetıliı:ti, düşmanın hirar. ateş t'a• 
llsindcn sonra Rntherlaıın'ctnki çar
pı~mayı bırakmış ve snvaş yerin• 
den ayrılmı~ olrlııAunn hilrllrmekt~ 
dir. 

Kotelnikovo'yu ve 
Yaşul'u zaptettiler 

Stalingratta fabrikalar mahallesinde 
82 blokhavz Ruslara geçti 

Muahede maclbtnce Stıd&bad pa.ktı 

15 Ukklnun tarihinde alCUmd:ırlar ta.. 
Jnfmdan itiraz edilmedltt takdirde 
alv ay aonra.ıımdan jtJba.ren bet )'ıl 
daha uzatıımıı olare.ktı. 25 llkkllnur:a 
kadar ne Ankarndan, ne Tahrandan, 
nA Bağdattan, ne de KAbilden bir 1tJ. 
rM yükseldi. Blllkla bu bee yıl lçfnd~ 
bu dört Onaaya devleti arasında SA. 
ctaba.d paktı mllletlertn hHrrJyctlnl, 
ımib ael'gislnl dalma birinci pUAnıta 

tutmUJt,ul'. 
Md&bad paktı IMllb \•ıszlfeııtnJ bUylllı 

b'r ııtna ile yapımı ve dUnyaıım ge. 
flrtllğ:l bUyük facianın önünde Slida. 
had devletleJ'f mevkilerini muhafe.z.t 
t:nmJtler muahedenJn pren&lplcrlne 
.adık kalmııtlardır. Sldabacl devletle. 
rl arumd&kl mllnA8ebet bir muahede. 
Din hukukı met,nJnden daha derin bir 
11<1.kt,&dall bu mWetlerln robundakı 

J'Ml hayat iftlyakmdan kuvvet al 
mıttır· 

öauya cıevletlcrl araınndakl ba 
yal-Jatman•n ;mhu, bcı devlet)erl te. 
kip eden milletlerin mi1-5terck lh. 
tfyaç.lan, mU,terek danlarıdır. 

Mo<ıkoYa. 80 ( A.A·) - Rl5ytt"r 
:.ıjasının hususi muha.b"ri Harold 
King bildiriyor: 

Kalmulc bozktrlarınrla sür'atle 
ilerliycn Sovyet !:>lrliklcri Stalin. 
~radm 288 kilomttrc ~nubunda 

Tunusta çarpışmalar 
devam ediyor 

Muttef ik kuvvetler Meczelbap 
mıntakasında biraz çekildiler 

Roma, so (A.A.) - İtalyan ordu. l 
la ... umumi kar&rgft.lunın 949 numa. 
ra..ı tebliği: 

ylat verdirdikten sonra çekilmiş ) 
lerdlr. l\fütrelikler, hu çevredt!I 
başka bir mevzle yapılan şiddetli 
Mihver hücumlan.nı tar<lelrnlşler 
dfr. 

ve Knlmuğ:ın meı-kezi Elista ile 
Astragan ara:ımrlaki yol üzerin. 
de bulunan YaşuI'u ele gcçirmir,ı. 
lndir. 

Londra, 80 (Baclyo J5,16) - Sovyet 
ıerın Orta Donda ve merkez cepbesin 
dekt taarruzları devam ediyor. Bta.. 
l!ngradda fabrikalar mahallesinde 82 
blokhavz zaptedllmiş, 800 Alman 
asken öldürülmUş, Stallngradın ,ı_ 

malhıde bir tepe Almanlardan &lın.. 

m.§, 400 .Alman 6ldUrUlmUşttır. Baş 

ka h'r kesimde blr tabur askerlerlyle 
b rJikte teslim olmuıtur. Bir kesimde 
da 1800 Alınan öldllrtllm~, 15 top bir 
çok tank ve mühimmat tabrlp edil. 
ıotet!r. 

:Merkez cepheaiııda Vellki Luklye 
gidP.ı: birçok nokta Almanlardan alın_ 
Illl;j ri57 nci &!aya mensup bir tabur 
bo:-.guna uğr&tılmııtır. 83 Alman tay_ 
yarı:.81 dUşUrUlmUştUr. 

(Dotu oeplıNSlne datr diler 
yazılar S lllal Dyfamızda) 

Bn davalar DISyleoe hUIAııa edilebl. 
Hr: 

ı - Tablatle mUeadele ederek ~. 
rıh:n bu mesut topmklannı 7enldea 
n:.ectenlyetln nlmctlerlnden lıtltadıs 

ettirmek, 

.Ubyanın cenubunda, çöl bölge81n. 
de, evvelki günlerde taarruza ufrr. 
yan dll§man kolların&, hava kuvvet. 
}l'rtm,W, mensup t!2.otlllalar hiBaolu • 
nur hasar verd;rmi§lerdlr. 'l'Wlu.s çev 
reıı!nde çarpı§malar devam etmekte_ 
dlr. Mihver kuvvetleri 9 tankı tah. 
ri:;ı et~ler ve 50 kadar esir almıl _ 
Iardn. Savll§ hava teoldllerlmlz, yo, 
kav&aklarma ve gerı:erde merkezlere 
akm etmlşlerd!r • 

DU§man uçakl&rı ardı ardın& SU. 
ve Tunuau bombardıman etml§lerdl.r. 
Basar vardir. Ahali araıımda ölü n 
yaralı mevcuttur. 

Ahmet ihsan Tokgöz 
Yazan: BiR MUHARRiR 

2 - Milsbet bir tefekküre dayana. 
nık bıı milletler arasında tarihte ot. 
duğı gibi mcdenfyet dn.vnınna blz.meı 
otmck, 

5 - l\Ulletleıin blirrlyettnJ koru. 
ır&k. 

& Uç nokta Öııasya mllletJcrı ara 
ı.ında yep,>eni bir hıı)ntın doğmasını 
:t."1rurileı.;tirmekt,e \'e bunuu boyecauı 

~dabat pııktma lnn-rnt ve harare~ 

vermekteydi. 
Onas)a ınlllet.lcrl tarihin eskl de, .. r 

ıcrinc1c en mesut ballı kUtJrlrrJ ile do: 
lu~dı . .t"'akot son asırlar içinde On. 
aıt,>anm eıconomlk kun·ctı 7.ayıflıımı, 

refah asgari badd ne lnnJştlr. Ou. 
aı;ya bııllnnın refalı•ndnılnınsınıt:ı 

ı..ot,>a.: \'C politik sebepler l<ııdıır öuas 
,)'Nllt oıblııtlc mUeadclenln iptidai tı'r 

,cı .. lde kaloıı~ ohnııın da müessirdir 
TablaUe mücadeledf ilurıdl'n. mUs. 

ııet ı:Jbnl.)eth·n istifade irin bt•r şey. 

J.ondra, 30 (A.ı'ı..) - Müttefik 
hava Jr vvetlcri, Libyadnn Tr:ıülus
g:ırha ricat etmekle olan Mihver 
km•yctJcrine doğııd:ın ''e b:ıtıdan 
hficum etmdc başlamışlardır. A. -
mcrikon homtıa uçakları, Trnhlu'l· 
Jtarp şehri cl\"orıncl:ı Zaviye ile 
Medeniye nrasınclnkl yolu r kibe!• 
mekte olan pek büyük bir Alman 
kamyon koluna şlddrtle hücum el• 
nıişlir. Bu kolun, mtırf'şol Romm.?1• 
in ricot ctmcl>le olan km'\"Cllcrinin 
öncülerini teşkil etmesi kuvvetle 
mnlıf<'mcldlr. 

Tıınııstıt şiddclli y:ıqmurfor ve 
ç:ımıırl:ır, hliyiik lınrrkiıtrı ~ecilmr· 

sine. m:ınf olmnktrıdır. Miilter·ı, 

kıı\'vellcr, ~lf"cezf"Jlı::ıb'ın 1 O kile• 
metrr ~fmnl ctoıttı!';ıınrf:ı !şgnl ettik• 
!eri menlJ"rden, rfilşmrına nğır :r.a• 

den Cl"l'el mlllctlcrln hal<' lti bir suret. tiht-.; bUyllk mcdenl;ıı:tlf'rine ıı:ıhnl' 

,e hürr13ctlcrlnc sahip olıunlan, t.. - t•:mu" toprııltlar ttzern.de yaşn.malda. 
tıklA11crinl elde etml:ı olm::ılnrı l!lı:ım ılır. Binaenah•yh mcdı•nlyt't yolunda 
ıtır. Bunun Jçln Oııns)u miılctlerı nnt. ~ııı:ıcalılnrı h:ı.mlelerde onları blrlr:ı. 
ı;•nda fı<>m :t.lbnlyet fıal,rmmdan, hı•nı tir nwkfedir. 

A IDIET lbaan Tokgliziln me.8lek 
hayatı dört bUyUk blzmet çer. 

çe. eıılne girer: ı. 'l'llrk edebiyatına \O 

külttlrüne hlz.mctl, 2. TUrk p7.etccı. 
Ugıne hlzmet,l, S. TUrk matb:ı.acılı~. 
n:ı bl:r.ınetl, 4. Oümhurlyeı lnkılAbına 
hı:;::metl 

Muharrir, gazctcci. mııtbnacı ve 
n.ı,t>bus Ahmet Ihsan. hiç ı:ıUphesJ.:r. ta. 
rjlıe Scr\·ctifilnun aııhlbl t.larak glrl. 
yor. AbdUlhak ll.llmlddcn, Recalzade 
~!..remden bugllnlln en genç k&lemlı· 
nııe kadar, sıra sıra, bUtUn edebly•t 
ve fikir nruılllerlne ııa.yfalannı ~n 

Mı'vet;lfllnunun mlW kUlt,ilre hlwıet
l• ıın: bu slltuna s;ğılıram9.yı:r.. Onuu 
c•lıi bir ;nllıl< hayatını de"Vam ettlruu 
muharrir kadrosu içinde zanıanmın:m 
1'ı>men bUtUn tnnınınııı ı.nunıan \'ST. 

<in. 

Edeblyatnnız.da her yeni h:ıreltrt e\. 
IA Scrvctllllııunda flllz vcrıntı:tır: E. 
dch;.yatı cedide, FecrllıtJ ,.e onu ta 
k11' eden nP.slller S<-nctıfUnundıı yr. 
tı&tlklcrl gibi 'rilrk gnzet.edliğlnln w 
tıh edelJl)ntıını7.m ııa) ılı &:ıhıılyctlerl 

rie bn mecmuanın b!> t'ltettı toprnğm, 

ıl·ın fı.,larmışlardır. Ril.wt Ahm•·t 
t•ı;;aı dıı bir çul, ter~urıw Ue &neti. 

dı• pr>lltikl tlklllj anh:ı) ı b.ıkıınından ı;rııtubnd de\·lrtıerl, T.Drtırt ıııcb1>plf!!' 

b•r ,lUkınhJt, blr ldr.ıf, kıınlr-;llği \'11r 11• la,\I llr mlllı•tlrrıır:ısı r kalw1e .,l'_ 
dıı. ğll, mllletlenırosı lşl>irllğinf' h:ı:ı:rr. 

Br idrak onl:ır.ı. nılista.k11 mlllct ol. ı1•rlaı·. önas~anııı bu p!ilk'lloJlsı Sll.d-ı.. fllnumm )nlnız ld:ı.re clcğU. yn:r.ı ha. 
mıak, tablatlc ll3ğlanı bir ıırldldE' mü W-u pnlıtmıı destek olmıı~tur. Rıınnr. ~·ntında da rol nlmı',11:,.l. 
ladew. lmkAamı vermıktrdjr l h;lııdlr ld TUrkly~. 1•an. lrnk, Ef~a. Bir tarihte gUnlhl; olar.ık dn çıkno 

• .uJetlel', lnııan!arııı IMrblrt Ue 1 ntı.f11n ar&!!ınıla bflh•'• bA'1' Hlll"ll. Sı•rvttlfi\nwı, yalnı& f'debl:ratımıı:da 
dt f.'1 (D88D)nrrn {111,l:ıl f~ mi\<-ııdı•Je t."t •HnC.11 başfD):UI ynlt\D<tIDB eol; kil\\ f't d~f111 ~zetecllllı tarll• ntllılC dC hli3 Ü\; 

ıııdt'rl 7.nnırc-tlnl drrlrıdt>ıı antnmıı;hır. 
1 

11 olmuş ,.e diinya h!iılisclcrl, fuclnlnr ı bir ~ld\milt m rhale~! açmıştır. mı. 
dır A) nı 7A'lın:ı.nda bu ınllletlı'r ta. onu ~ar :ımamıştır, h~sa reslnılı mecmua tclmtğl, kıll~c 

ve baskı sanatı mer.ıleketl.mkde llk 
yeni ve parlak eaerlerınl ScrvetlfUnun 
&a)falarında vernil:ttl. o uuuaııa ka , 

.,.ı.a..- hırlstJ.ran aüıklar elinde kalıw 

ıua tbaacılık da. Ahmeı llıııan glbl ti,, 
tJs, at~ll \'e çalııkan bir Türk ı, ~ 

d•.mmın alın terlle daıuı ileri t1'kllınUI 
ı;athalarwı .l.dr4k etti. l\lntbaacılık 11&. 
na:,ı.·Jlınlzde, teknik tartları balı:, ma. 
<le.rn Uk blnııy1 Ahmet, lbsan yaptırclı. 

Ordu mebusu Admet lh .. n Tokg'ij. 
zün iııkılAbımr:r.ın t,ro.rilılncle de rolU 
vardır. Utin harfleri ltııbul edUdlğl 

:rmnan parti ,.e hUltflmet onuıı teknik 
bllgllerlnden çok faydalandı. Son yıl. 
!arda o, Mecliste \'O nıccımuaııındıı ~ 

h:ıss::. lUkse \'e Jsrnfa knr'§ı da mUc-.a. 
d..'le etmişti. 'J'usarnır 7.lhnlyetını milli 
hl lmrakter haline 110kmnğ'a çok ça, 
hf:h. 

Ahmet İhsan 1.'okgÖ%. AlTupalı m~ 
tı.diJe çalışan, eevval \'e atılgan, bö. 
)ilk ınnvnffaklyc( lerP. uıa,nuş bir Jı 
aılnmı olmakla kalmadı: bır fikir ada. 
rm vasıflarına da 11&hlp olduğu için 
ı flldr) ve (iş) kalılllyct,ler'nı hlrlettt. 
..el"f'I: ç:ılıştı \"C dalnııt mnvalfak old", 
Hunun tı;ln berbirl ayn kulltelere ıııa 

hlp bir muharrir \hmfit İhs:m , bir gn. 
zptec; Ahmet lhııan, hir matbaacı Ah. 
m• t İhsan \'e bl r mebu11 Ahmf't lhaa. 
nın blltıratan önUnde. &)'n ayn tak. 
oı- ve şükran hls!nll<' matem tutuyo 
iTi}, Bllhusa Servl'fltnnan 3 arat~ıııt 
\"fi matbnncı Ahmrt tııımn '' ve te_ 
~d•biıs dchasile, gcnçllğtmız için tam 
htr örnek adamdır. 

Denizyollan Ucrct tarife.si ~Y· 
ledir: • 

Köprilden; Haydıı~apa. Kadı • 
köy, Moda ve KalarnIŞa birinci 
mevki yalnız gidiş tam 14, yanın 
8 kını.ış. Gidiş geli~ tam 28 yanın 
16 kuruş. !kinci mevkı yaluız gi• 
dtlJ tam 10, yarım 6, gidiş geliş 
tam 20, yarım 12 kıırıı.ştur. Köpe 
rilden ikinci mrntakayı teskil (.(len 
Kınalı, Burgaz, Ca<ldo':ıostanı, Su .. 
adiye ve Bastaı:u:ıya yalrıı gidiş 
birinci mevki tam 20, yaran 11 
ku~. İkinci mevki yalc:z giuiş 
tam 13, yarım 7 kuruş, gi•.lia ge
li§ tam 26, ya.l'.%Cl 14 kuru§tur. 

tt~ncU mıntaka olan Köprilden 
»ey'bclicda, Büyükada Maltepe, 
Ka:ıat ve Pcndik'e ynlnız gidi§ 
birinci mevki tam 23. yartır. 13 
gidiş geli~ tnm 46, yarım 26 ku• 
ruştur. lkinei mevki yain:z gidiş 
taım 16, yanın 9 kuruş, gıı.liş gc
li' tam 32, ~·armı 18 kur·ıınur. 

Birinci mıntaka iskelelcrindtn 
YaloV&ya birinci mevki ynlnrz gi 
diş tam 68, yamn 30 k~. gı<li3 
geliıı tam 116, )"3.nm 60 k•::-ı:i;tur. 

İl<inci mevki yalnız gidi§ tam 
40, yıınm 21 kızrı.1ş, gidi§ gelit 
tam 80, yanın 42 kuruştur. 

İkinci ve üçUncll mıntaka i&kc
lclcrinden Yalova.va birinci mev. 
ki; ya\nız ~idiş tam 47, yarım 25 
kuruş. Gidiş gc~ tam 94, yarm1 
50 kuruştur. 

İkinci mevki; yalnız gidiı.ı tam 
29, yarmı 15 kuruş, gidiş geliş 
tam 58. yar.un 30 kuruııtur. 

Yalova.dan aksi ist~amete de 
ayni tarife caridir. 

Birinci İkinci ve Üç\\ncU mmta~ 
katara. takbc birinci mevki 6 ku• 
ruş, erlere ikinci mevki 1 kuruş• 
tur. 

Yalovaya. talebe birinCi mevki 
lO, ~rlere ikinci mevki 5 kuruş • 
tltr. 

Lüks mevki 
mrntakada 8, 
mmtakada 16, 
ru.şt"UT. 

ileretleri, birinci 
ikinci ve tiQUncU 
Yalovaya 31 ku • 

Abont"man tlcııctkıi: 
Birinci mıntaka memurlara 

mah~us 50 yapraklı abonman ü~ 
retleri birinci mevki 525, ikiuci 
mevki 375; iltlnci mıntakada bi• 
rinci mevki 725; ikinci mevki 475; 
ür,ilncU mınta.1tada birinci mevki 
750 uı;ıneil mevki 575 k1ınıştur. 

Taltbeye mahsus 50 yapr:ak'ı 
karnt"ler de 1, 2 ve 3 Uncü mınta. 
kala!'da bir'nei mevki 250 kuruş. 
tur. 

HAi.İÇ TARf~1 

Ha.Hı; vapurlan ta.rifesi ise ısöy• 
le tespit edilmiştir: 

Köprilden Yemiş ve H:ll' e bi• 
rinci mevki 5,50. ikinci 3 kunt§· 
Köprüden Kasmıpaş:ı, Cibnli, A. 
yaka~, Fener ve Balat b1riacl 
me\•ki 7 iki...,ci meYki 4 kuruştur. 
Köprüden Hasköv, Ayvansaray, 
Halcroğlu. Defterclar. SUtIUcc ve 

ABONMAN ÜCRETLERi 
llal~ç hattııala memarl&TA 

mahsus 50 yapraklı abnnm.an 
knrtlan birinci mınta'kada birin• 
ci me\'ki 200, i'kinci mevki 1!5. 

İkinci mıntıkada birinci mev'ld 
275, ikinci me\•ki 175 kal1113taı,., 

t'l'çüncü mıntakada birinei 350, 
ikinci 250 kuruşınr. 

J)i)rdüncü nuntakMla birint'f 
fOO, i'kinci 850 kuru~tur. 
ŞUUlETl HAl'Rll'E TAB.lFESıt 
Şirketi Hayriye yenj Ucret tarit-S 

de §ISyledlr: Sirkeci, Kabataı, BcPJs.. 
ti.§. He.rem, Salacık, UskUdar iskele 
lcrıne köprüden yalnız gitme bilet :_ 
lanlaı, b!rlnci mevkide 16~0, ik.lnol 
1nevkide 11,50 kurug vereceklerdir. 

KorpUden laltelelere gidip gelme bl. 
let aıaca.klar b!.rlnci mevk! 28, ikinct 
uıevki 1Çl.n 20 kuru§ vereceklerdir, 
.Abonman ı inci 420, Udncı 800 ka. 
ru§tur. 
Rumellhiaarı, Kuzı;uncuK, Beylerbs_ 

yi Çcngelköy i•kelelerine gldeceklet 
Vt> b~ iskelelerden köprüye gelecelW!r 
de birinci mevki yalnız gıtme Ucret. 
lerl.nde 20, iklnCi mevki 15~ gidip 
gt-lmo biletlerde de birincide 29, ikin~ 
Ci me\·k;de 21 kurug vereceklerdir. 
Abonman blrlnct 4,815, lklncı 8,15 u. 
re dır. 

Eıtı!rgln, 1ttinye, Kandllll, .Allado. 
ıuhisarı, Kanlıca, Çubukluya köprü. 
<!C!ı ve bu iskelelerden ktıprUye re. 
lf'lıler de; bir1nc1 mevki yalnız gl~me. 
ce 22,150, il:Qıtjde 18, yaln1% Beşlktafıı 
Ortaköy, Bebek, Kuruçe§me, Arna. 
l>Ulköy iskelelerine tt:k bilet biri.net 
ı:.. ikinci 8, g.dlp gelme birinci 2'
ııyncı 16 kuru~tur. 

Z~bltan bfr,ncl yalnız gitme birin. 
c~ mevkı 10,50, ikinci 7,150, gidip geJ,. 
me blrtncı. 21, ikinci 15, 1klnc1 mm... 
t.a1<a ı inci 13,W, ikinci 10,50, gfdlp 
gelme birinci 27, lk!.nct 21 kuru§tur. 
.A.ınele blletı de blrmcı mmtaka gl~i 
d:ı· gelme 15, lklnei mnıtakada 20 
lcuru§tur. f 1 

KöprUden gldiP ge!mede b,rlncl 
In"VY1 36, kinci 80, i.Skelelertlen k~ 
ı üyE" birincı 84 kuruştur. Aboııentrı 

blr.ı.c. 510, iklnct 40!5 d,r. 
YenikBy, Paşabahı;e., Beykoz iake .. 

le. nine de yalnız gitme blrb:ıct 215, 
1 11lı ~ 20 kurutşur. Köprüden gldlP, 
gelme linci 47, 2 ncrt 89 lakeleler. 
der. köprUyc gidip e:rlme l tncı 4,, 
2 r.ci 86 kuruştur. Abonman birinci 
A'\l'l, 1klncı 540 dır. 

Tarabya, Klreçburnu, BOyükdeN, 
Saıı:1er, Ycnlmrıbn!le, Rumcu Kavağı, 
Alt:ınkum, Anndolultavağı SUtlOce 18.,. 
k.ı:eıerıne yalnız gitme l tncı 29, 2 
ıc 28,M, köprUdcn gfdlp gelme, l in,. 
ci 47, '2 ncl 39, iskc11!lerden köprüye 
ı ıı.cı 44, 2ncı 36 kuruştur Abonman 
·~flO 2 ncı 540 kuruştur. 

Memur abonman ttcretıerl: 1 mc! 
:tıınfE>.kada. blrinct mevki 1125 !kine\ 
37"! lklnct mıntakadn 1 inci 675, 2 
net: l75 kuruştur 

Arka tel<.erleği 
fırlayan bir taksi 

Bu akşam Ankara caddesinde 
klvılcrmıar saçarak ilerledi 

Buı:On gazet~rnizi l1"4:l>ineyc ve 
rcee~!miz !!ırada A:lkara caticlesi'l 
de, nalka koıılaılu snniye!cr gc~r 
ten heyecan it bir otomoL:J kaz tsı 
olmuştur. 

1670 plaka sayılı tnkP.i, Ankara 
caddesinden aşağı cloğııı in'!rken 
f!ağ arka tekerl:ği hirdenlıirc kop 
muş ve taksinin arka yt.nı yere 
sUrilnerek. etrafa atcş'er ı:nça sa. 
ça il~rlC'Dliştir. Araba evvela Ka 

yalınnı önl.:ndc b*li~·en bir ame 
!('ye ~r.rprnış, onu yaralachktan 
sonra <ıa~a ı;ola :r·kzaklar yaparak 
ve a\"şler saç.amk Tan t;a7.cte.-:ıi ö
nUııde, şoförün ~oğukkanlıltğı sa.. 
\·esincle durabllrıf.~tir. 

Muhtemel b:r fnciamn önfl 1MA 
!--"Ur~tle, ha!i'f ~ k:!Ta 'it M'!ll~· 
mı§tır. İçindeki nıil11~eri bayan 
korkudan bayılmıştır. 

( 
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• Dün maliye veznelenne yatın 
&aıı varlık vergim yekQnu 5 milyon 
1ll bin 084 liradır Bankaıarın kı·cdl 

a.ı:mağa bn§lamıı.ları uzerine bu mık.. 
taı evvelki gtı.ııe nazaran 2 mllyo.odan 
tnzıadır. MUkclltı!ler bu mıoab da borç 
1&nru ödemeğe devam etmiıılerdir. 

• Bebek Em ntınU hattında t§llyeil 
ısı- nwnaralı tramvay dUn, tıı.m Kıs. 

bat.ao belediye babçcsl önUne geldi~l 
sjrıı.da tramvayın kontröktörUnlln bir 
dP:ılıre pıırlamıı.sı tızerine araba &lev 
al ·~ ynnmağıı b:ı).!l.ml§tıt. 'l'ramvay 
f ı derlıaı eöadUrUımn.,, tahkl.ka 
ta b "l':ı.nmıııtır. 

'• ıc~z!lııy ün.\'ersı~ taıebe birli#! 
itin mUracaatı üzerine ünıvenıltedekl 
.} ıı c. ma muhto.Q talebeye sıcak yemek 
\, rmcyj lmrarl:ıııtırmıııtır 

• "K <lın avcısı,, namlle ma.nıi' 
Ey plU Halit gene bl• kadın dolan • 
ı..IIı rr ':tan !stıınbu! seklZlncl aslly~ 

ttz mabkcmcs ndc muhakeme edile 
ıe.> b ı s !er de iki b:..~uk ay bapse 
.m 1:.'tClm oımuııtur . 

.y. Denteyollıın, Haliç ve ştrketfha·ı. 
r ye ..,apurlnrmın yolcu tarifelerin~ 

\ wde 15 n sbcttndo z.ıı.ın yapılnıl§tır. 

,. ıı :tU'llaruı ay baemdaa 1tlbaren 
~ •• 1 mev1dlne glr<'~ğ~ nnlaı:ılmakto 
•:ıır. 

x T .· ı re verilmekte olan yarnu 
r:ıl"' stlhltakmm 10 gün kadar ııoıı 

ı tnm o!arol• vcıilme:ıinln teminine 
alJ§ılma~ ta.dır. 

•J. UcnlUr maa.ııı.rmtn dafltılma.s·. 
rı b ı nbııhtan ltibaıen ba,lanmıştrr. 

Ot:retlJ ve mnaolı bUtlln memur ve 
ınılıı•ahdemlerln nıaaıııarı yarın öğle 

yo kadnr verilmi mılu.oa~nktır. 

Yurtda: 
·i• C.D l'. meclis grupu umumt he. 

) ctl dUıı saat 15,15 tt' toplanmıııtır. 
Hariciye vekllı Numnn Mencmeııcioğ. 
lıı cucyan ed n uzak yökrn dllnYA 
z..yası h&diııelert Uzcr'.ndc bazı hnt'P. 
•trin aorS'IJlarma cevap vermi~tlr. 

• Nafia. vekOleU. yurd:. denı!r a~ 
la.r4 öttcek pUAnlan tD.hakkuk ettir 
nıek tçin çalı~malara devam ctmek·e. 
t'iı. Bı çalı~malar so;ıUIUb Adapazarı 

Hendek, DUzce, Bolu, lsmet~a. yo. 
h nun ::63 Wlometrel k Adapazarı • 
AL'J yo • Mudurnu • Bolu • Gerede • 
htmetptrDa yolunun 253 kllomctrel.K 
1.:~ dlerl 6ona ennlşt'r . 

"' Ziyaret maksadı.le memleketi. 
nıızo gelmif bulunan lng~ mcbwı • 
! r mdıın Jfbcraı partts nden lord Te. 
v '>d t~çl partınnden l\I, IAlvsaon ve 
muhafazaı.tG.r pa.rtialnden 111. Veııder. 
~urn Allkaraya pazartes~.eııat 20.45 de 
rı.."'11 olmU§lıı.r ı.·c garda meclis namı. 
na ııarlt.mcntolar b11"'1ğ\ gnıpu iktnc' 
r s. Tol:at mebusu N4zrm Porey ve 
nzadan lstıı.nbul mebusu ŞUkrn Eo . 
mer 1le BUyllk Millet Mecl!sl kalem 
mUdUrU ırtan Karo.sar ve İ.ngfl.z se 
!ıı'"tltl crltAru tarafından karşılnnmı, 

~rdır. 

Dünyada: 
Londra, 30 (A.A.) !ngil • 

terenin eski Eerlin elçisi Nevil 
Henderson v~fnt etmi§tir. 

• Nevyork Taymls ~aı:etes. 14 aon 
.kO.nuncb neşredılecek ola."l ve mtıue. 
t:JJcre !Uı:ıt edil~ bulunıın yen! bir 
J>CJ<ta pulunun l~ıll§eaiıll sayfalarma 
~eçirm!atir. Y ni 1"01, kırmızı renkte. 
<!ır. 'Oz:crtnde ~u cUmle vıı.rılrr: ''Millet 
lel." zafer i~n b1rle!'ım §lerdir.,, 

"' Yub :ı!avya k:ıa nesı tstüa etml} 
+Jr. 

"1- Fu rndyomı Dnlmra yeni blr A. 
rocrlkan heyetuıtn geldiğini b!ldirmc\> 
te'ilr. Bu heyet tcltnLı;yc.nı.erdcn mU • 
tE'§Ckklldlr. Bunlar, buradal{i hava 
alanlarını lgc yaror blr bale getirme 
te memurdurlar. 

• !talyada çıkan Coriera Mercıır ... 
.ınt gazetesJ, ltalyan hıılkının ttaı. 
yar. paraama kar§ı g!Ssterildlğl cm • 
u.yetlJ1zliği tcnkld ederek birçok kim. 
;,o.:erm liret 11uııecıek djye, l!lzu.II1.5uı 
... )1er aa.tm aldıklarını yazdıktan son 
·ıı, ltflyayr !8.§lzmden ayırmak ·at! 
yenleri ceZ3lanclırmak zamanı gelmlt 
t,T, demektedir • 
~ Re!slcUmhur Ruzvclt .Amerikan 

1.'rdula.mıın limall Atrtkaya çılaoıarı 

lılkkmda l'a. 8Ultana gönderdlfl 
meaaJın cevabmı aımııtır. Bu mektup 
allm iflem&l1 bir kAg'ıt ttzerl.ne arap. 
Ça olarak yazılmıgtır. 

• Bafvekil u.,aı, bugtbı öğledezı ııon 
ra Part.e gclm1ftlr. U.v&l Pariae ge. 
lir plm.ea yalan 1f arkadllflan il• 
gö~mll§tUr. 

TiYATROSU 
B1'YO:K nrrtt.AJ, 

Yazan: 
llomaln Rolland 

Ttlrkçelli: 
M. KfpP.r 

f. •• 

KOMEDİ KISMINDA 
PAŞ.~ HAZ.RETLER! 

Yazan: V. Şönta.n "C"e K&delbur,: 
'l'llrkçeııl: Nl\zan Golmll 

''"" * HPr fll'l§E'ınbe s..ınt 16 30 da 
r .... ,ı, \fat:•• 

Mahkeme SaıonıarınrJa 

Once 
arnını 

adamakı lı 
doyurmuş ••• 

------~-o,~-------
" r ar tuı:r.d ı m beyim. Alqmqım tla bir kere, fÖylc ulak bir 

ıermaye bulup bir i. tut•am hepıine eyvallah 
derim ama. .. " 

ı5uçlu, kısa boylu, tıknaz, cameı ı u n.utfağa ko§tum. Dolapları aç_ 
teı:ll, kes.k bıyıklı dipdirıydl Hıraıa. ı,,m Onumde muhtelli y,yecekler ba 
ıık yapmııı, yakalanmı§~ o~ aırıtıp duruyordu. EvveJA adama 

litlkimln sual, Uzerlne marifetin. llıllı karnımı doyurdwn. Sonra torba 
şoyle anlattı: J ır .. · doldurmağa bagladım. 

- Ne yapayım adımız b!r kere aa. - Neler çaldın meaeJA! 
bıl.a.ııyo. çıkını§. Eh ı:ıbyıe olduktau - B~ altı okka udar y&g. Yedi, 
eonra ha bir daha hlrdızlı1' )'apm.J§auı. 81:kb- kilo bulgur, o ıuıda. taeulye, 
ba yapmamı§sm, bepıd bir c.•ıı kllo plrinı;. lyice hatırımds kalma. 
• Bu yağ tUccıınnın evını ı:ı.e vakit • a.. ama, hepsı •O kUo ka.18.r v&rd .. 

tcnberidlr, göz.!Uyor<lum. Ronra torbayı omuzuma aıstım ve ge. 
Şl§llde Tokaloğlu .oıuığmdald bı. u geldiğim yerden ta ,una tutuna a 

a~arıımanı:n Uıt kat,.nda oturuyordn. şnğı iıldim. 

fuJ g-lln evine paket vaket yiyecek - Ne yaptm bu Caldlğm oeyteri T 
g.:lıyordu. Bwılıı.rm Lç'ndc nefis tere - Ne yapncatım. Ben tıekAr blr a. 
yağlar, peynirler, pastırmalar olduğ.ı :.'r.mım. Götürecek evim yoktu. Bir 
nu blllyordum. kıamını da. erteııı gUnU yedlkte.ıı aou.. 

Eh yağ tUccarı oısun da ca.ıunı m bir dUkkAncıya lıepıı 111 51 liraya 
tx.!slcmcain olur mu T N1.1ı&yet o ak. tattım. 

§lm hrso.t dil:ltU, ev11ek11erin hepııi - Nasıl yakala.ııdıuf 
~ bıı""Cr birer aol:uğn çıktılar. Vakıt -·Tam o sırada, paralan &ldım r .. 
ı::tcoyc yakındı. Apa·tıoıaıuıı arkasınıı ie,.keı:ı tutuldum. 
IJtı;Um, bahçeye ıı.tıadım. Oradan pen. Bil" polis memuru bent görmUt-. ta 
c, relere tutuna tutuna tırmanmağ:ı. ~lp etrn!ş, dUkktuıcıvn ytyecek sa• • 
l.a~r.dım. t•,~mu görUnce de içeriye girml§. 

Bu 1§ çolt zordu, ııma, lın§lnml§tım, - Ntçtn yaptın bunlan öyleyse? 
blı kere, onun tçin dönmed!m. Tırnak Artık uslanmak latemıyor mu.awı YL 
lau::n sökUldU, dizlerim sıyrıldı amıı :ıt 1 
ııllıa~ct Ust katın baı.konu,1a çıktım. - Par~sızdım beylm. A.lıf1Drıım da 

.A.k..,~l'ğe bakm ki, balltonun ko.pınr lr.r kere. Ama uslanmak ~temez olur 
lıt-.paıryaı. UğTl!.§tım, u~ro.t'tım aça • tr.uyum, Şöyle ufak blr sermaye bu • 
a. ..dım. Bunun Uzerlnt' cebin den fr! ıup b.r l' tutsam epnine eyvaUah 
'l. r analılar çıkardım vo cl\mıı. hızla 

Yı.:rd.:m. Cam kırıldı, Elimi eokup aç. 
t•m, !çeriye girdim, 

lcerdo çok kıymct.ıı eayalar vard>:, 
ama bunlarm bir çoğ\!"lun hem taşın 
ması mQşkUl, hem de satarken yrı!ı:a. 
l:ınmak lhtlmaıı vardı. Onun için do: 

jeı mama_ 
Dinlenen ~tlerle de hırsızın suç• ... 

s:ıLi: görüldü ve 1 sene 6 ay müddet. 
le hapis cezasma, o ıradar da nezaret 
altında bulundurulma~ mahk1lm e. 
((11di. 

ADLİYE !fuııAııtRt 

Doğu cephesinde 
J.ondra, SO (A.ı\,) -· Dll'l Mos 

ko\ cıda neşrcdHen hususi b.r Rus 
tcb'iJi, Sovyetlcrin bhyllk bir mu. 
vaffakıyetini, Stalingt".trlın 150 ki 
!ometrc cenup b'lU"ında Almanla. 
rın .b;IyUk bir lc\'azım Uıır.Unil tPŞ
kil eden Kotelnikovonun zaptını 
bilclirmi tir. 

!'~bliğe ırore mühim Alınan ha• 
\'t., tank lr.ıvvetleriyle cephane i. 
le dolu b'r hatar ve mühim mJk. 
tarda ~nnainı a1Inmt!3tTr. 

Cenup batıyı takip eden Vol. 
ga • J{aradt>niz ana dcmıryolu u. 
zerinde Kotelnikovo, Almanlnnn 
tn önemli levaınn ll.ssll idi. 

Röyter muhabirine g6rc bu 
mevziin znpu Ruslar için manah 
bir başarıdır. Ru.sları'l Kotelnı• 
kovoyu nlnmJarı ile c:evrilcu gene. 
ral Hot or tulaıının so:ı kurtuluıı 
Umitkrlni boşa çikarmrt oluyor. 

Kotc!nikovoya giden altı yoJ. 
d:ın yalnız bir tanesi Almanların 
elinde kal~ttr. Almanlann ace. 
le kaçtr'!tlan, bu mevk~<le pek çok 
Ve Yeni harp malzemes: bırakmn
l:ınnclan ela anla§ılmakuıcbr, 

R:ı~lar, Kalmuklar etepinde iki 
ı;chir daha zaptetmişlerdir. 

mevdlerini inatla mUdafna et· 
meğe, bllyUk toplan, ~uknvemet 
ve mUdafan merkeılı!r ne çevir. 
mektedirler. 

Almnnlnr, Milerova il. bunun 
eimalinde tok c:etln bit" mukave
met glS!!tcriyorla.r. 

Huslar, Sta'inrrradda fabrika. 
!ar mahalle.:ıinde SOO - 40'ı metre 
ilerlemis}E"r ve bazı atelyelcri zap. 
tetmi~erdir. Stalingradın şireal 
bahsında, önemli tepeler üzerin
de bulunan Alman mildafaası Je. 
Jinmiştir. Ye1iki Luki mıntakas:n. 
da Almo.nlann tahkimli mevz:ıe
rl z-ıptcılunm~tur. 

Ruslıır, Nalçıkta znptettiklcri 
~·eni mcvzi!eri tahkim etmişler ve 
Almanlarm ~iddetli mu!tabil hU. 
cu.Tlnrını pl!skürtmU.~lerdir. 

Berlin radyosu, dün gece ce. 
nubi Ru.s~ cephe!indeki va:ziyct. 
ten bahsedc?'ken son Uç hafta zar 
fında gayet bOyUk ltuvvet'crle yu• 
pılmakta olan Rus taarruzlar. 1'11 

inki~af ettifi .,..e bazı mevzileri:ı 
geçilmesiYle neticel,,ndi~ini ve 
~imdi hatlnnn Alrnsnlnı ın istedik. 
Jeri yerde bulunduğunu bildir. 
miştir. L:ı.doğa gölU donmu~ ol. 
duğundan RuslRr, Len!ngrad ı;eh
rine le,'3Ztm f'Ondermclttedjı·Jer . 

Tiyatro kumpanyaları 
neden dajılıyflr? 

TtYATBO beyeticrluın \1) tult''ı 
a' kumpa.ayaıarıwu bi:ııı ld • 

l'nı.. elektrik. ıaıtma Ucretlcrl ı.c dl. 
f"ı vergi wı realmler karfısmda da. 
tılaılüan naber veı11.lyo~. llugUnk&: 
b~tderde.n baulAn ,rU.&4L 66 yı bo,, 
huı verglntn ındlrllmelil ıçı.n a~. 
ı:ıun )1iklc1' mıkamla.ra ba§VW'duk • 
ta.rııu da )1Ul.)Orlar. Otıne haber veril. 
cııfiıle göre Rafit Rıza C;iyatroııu bu 
) uzdcn datıf..ııul bul1Jnm&l:ıtadır. 

Türk heyetleriılfn )"&va, yavaıı ot. 
taua.ıı ~kllınelerlnde ve,rg1 re JD&Bnil 
nğn uğı baflıca birer ıııebep olA bil(" 
banlarııı yanmda baıtat sebebler de 
"ı-aruak mecburlyetlııdeytz. 

Değerli bir ba1k aanı&tkAn olan Na. 
fi• ıızun za.mandanber1 llaatadır ve 
bir töhret olan ba unatkkuı arı.... 

oqlıırı buglliı datılwıa bldunmakt,a • 
dır. Acaba N&fld.la arkad~,Jan kenıLI 
bıst>laruıa neden btr beyet ıcuup ~~ 
mıyorlarT 

&Ik opereti datı1mJI ve sanatkAr. 
tar(an blrt Şelılr tlyat.roauna kapatJ 
atmı:ttır. Komik OUmlıWJtı hmaJJ de 
~lgıl! b1r gazl.nodakl revUde 07ıuuua. 
ya bn§ladı. ŞeJılr tfyaıroso una.tklr. 
lAnnıJan Muammer Karaca ı.e aylar 
d:u.berl blr revtlde pa.llıfJYOJ' Baıtka 

ııanatkllrlan da bu revWerde görUnı<:k 
hayret etmemok lAzmı. ~nktl beOI. 
lıo11iı tçl<'U t'ğleııcıe 1erıertııde .u 
fusıllanndıuı aoııra da ıö .. terw.,k blr 
n'"l'l moda ve buraya ılddD bıılk lçfo 
dE' bu bir ne9I lhtfyar ba.llne ıeldJ. 
ğh·<=eo bu revillerde görUneıı ııanat. 

kar:Ura hızla para ver1lmt!ktcdir. 
!Juammer Ka.racanw, bl.r ~ecede S% 

! •• "il aldığını aöylere9 keııdlslaln '8 
tılr tıyaı.roısuna d6nDlt')i:ılnlo sebebi I 
pe!t4la aula~ılır Dtın.büllö hınall!n 

ele bir lmmpaııya idare ettltt zaman. 
ıanıa bile cllnc gegemlyect'J< kadar 
f.Jı ııanat hakkı alclı~rnı s6ylllyorlnr. 
lCcvıı yazanb.ra da ytl'<ıek ııcreUer w. 
1:Ldığln1 işit tik. Nlteırtm yaz.m tellllll 
le l:nşlana.n b,r revttnün müellifine 750 
l.ra verllmlıken bunwı bir baıka e~. 
rtne 1200 Ura ödenml~ bir bıı~ka mtl.. 
rllll de 800 U.ro kadar bir ıııara lıımıa' 

Demek oluyor kt Oyııtru ısanatJ,llr. 
ıar muhit. eahne. aeytrq ırupu dP~- ı 
f;irlyor, eııer yaz.anlar da duıa,ıslle his 
ae yerine topiıl \'e yt1kı.ek blr para a.. 
lıp loln içinden ı;ıkıyorlar_ 

ttı:nı yerlerdeki re\•Wertn aıınatkAr. 
Jan bu ıeklldc blmapı ec11,ı devam 
ededursun A.nadoluda ve tehir lçtııdc 

semt semt turneye çıkan gn.ıplıınn 

bııklltaten hbnaye edDme ' lizrmdır. j 
Yüksek mııkıımlıırm, ımyıtan gUnden 
glınP o.zalllll tiyatro fteyetlcr!nln be 
<ii 1rklerlnı chcmmtyetlr dJkluıte nlıı • 
c.oklanna emin bulunuyoruz. 

Yekta Ragıp Ö1'"l:N 

Doğum 
tş Bankası İstanbul şubesi mil. 

dürU ve Şehir Meclı.ci Aznsından 
H:ılis Kaynarın bir erkek çocuğu 
ıJoğmuştırr. Ana ve bakasını teb. 
rik eder, yavruya uzun ömür cli!e. 
riz. 
------~~--~------------
ZAYİ - 1838 senes nde Araç nlt.ı 

sır.1f1.ı merltez mcktcb ndcn almı~ oı.. 

aJgunı tasdllmameyı zayi et tim Ye. 
n'l!l.%!.I aJacatınnd::ın c"l' lsjntn hUkm ı 
y-ıktur. 

Beyoğlu Turlatnı,ı <'Ad. No. t:ıı; 

Aldl Ayhan (17861) 
Diln gece yansı Moskovndn ncş 

redilen mutad Rus teblı~ine söre 
Ruslar, Orta Donda ve merkez cep 
hc!.'inde ilcrlemeğe devam eyle. 
m'~lcrdir. [ 

:www 

J lıtanbul Belediyesi ilanlan 

Yeni Ginede 
Japonlar bir 

bur unda sıkıştırtlch 
ı.ondı'n, $0 (A.A.) -- Yeni Gı. 

nede ileride Us'crdeu birinde bu.. 
lun:-1:1 Röyter ıı.jans:nın ı u~usi 
m· l Jbiıi bitdiriro": 

un~ ç::.,.·resindeki japan mevzı 
}erinden geri kalan kısmının y2. 
·vaı yaV2f imham mcmr..:niyet ve. 
ricl bir ıekild.e inkişaf etınekt ~· 
dir. Şimdi dfişmıının elinde ka. 
lan yeg!ne çevre Diropa burnu. 
nun etrafınıtaki çevre"lir. Buras: 
~llun"Ve çevrilmiş bulunmaktadır 
n:ın kı}, boyunca dar hava alanı 
ile deniz aramnda cereyan cdeu 
carp1'Dl?.1ann het'lefi Dıropa bı:r. 
nu idi, Mevzibniz tJimdi el'nn Ja.. 
ponlnnn elinde bulunRn bu bur
nun cenubunda bir mab.ıl·let1!r. 

---- -o--------
General juin 
Şima t Af rikada 
başkumandan o~du 

Londra. 80 (A.A.) - Slınnl Af. 
rikadakl Fransız kuvvetleri umum! 
karargfıhının bir lebllğine göre ge
neral Juin şimali Afrika Fransız 

kuvvetleri bnşkom.ılnnlıfhna tayin 
edilmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Haber a
lınJığına göre general de Goulle'ün 
Amerikayı ziyareti ACrikndnkl son 
gelişmeler üzerine lıir müddet için 
geri bırakılmıştır. 

Vn,ington, 30 (A.A.) - Reis 
Ruı.vell'le yaptllh miUfıkn1tnn cı .. 
kan general Giraud'nun mümessili 
general Bellıouard'a ı:ıazelecller, ik
tidarı merkezileştiren bir Fransız 
hilkfimeU kurulmnsıno general •ie 
Gaulle'fin de ınrarı:ır olup olmadı • 
Aını sormuşlardır. 

General Bethouard. Fransız blr
flğinf tahakkuk elllrecek her en• 
renla sevinçle karşıl:ınacnRı cevn • 
hını venn!ş ve şöyle devam etmis
tir: 

"Bfitün gayre1crlmfzf Amanya'y:ı 
ka~ı mfic:ıclelc ultnındo toplnmııh ve 
fekli etmeliyiz. Genemi Gir:ıud ve 
general de Gııulle bu noktada ta• 
mnmlylc mil!teflktlrlcr • ., 

G~neral Celhnuıırd. Fransı7. Af• 
rikıı'sı hryetlnln IO'l'um gl>rfildüıt(ı 

mfiddetçe Birleşik A merlko'dn -:Co
lacal'Jını söyllyerek •özlerini bltir
m i~lir. 

Yugoslav kabinesi 
istifa etti 

Londra, 80 ( A.A.) - .kesmen b1. 
dJrUc1lğlne göre Yugo.sıavyn it bınc.ıı 
istıfr. etmiştir . 

L<mdra, 80 (AA ) - Yugoslav ka. 
l:'ınemıfıı ,stıfası haklcında, Yugo.slav 
lı!lbcr!er bUrosu a§&ğıcıakı tebliği ne 
ntm.ştir: 

''Yugoslnv bUkQmcU, h&.rp mrr..a 
ıı.r.cıc alınan tedbirler n tc .. ı o ır.'l 
ıın..ı temin makııadlle kab:.n nln il· 
par. den mürekkep ma.biyeUnı muh • 
fıı~a Ctıneltlc berııbcr, tC§k 1 terı:ı•' 
ırtıı;Ult;ınck kararını \'Crmı~tir. 

B:ı)vcltil Slol::odan Yo\anovıç, ı.'. 
bine tarafından 1ttttakla t,aın !l.>tıı 

mUtcııkip, dUnkU bUSJSi toplımtıda 

Almanlann Orta Donda Rus i• 
lerleyişini durdurmak i;;in yaptık. 
lan gayretler, b~a gitmiştir. 

:V~!l! t•~şkil projesin! tanztm etmlştı.·. 
Hu ıtlbarln baoveı~ l, kab cenin ıst1 • 

lııtanbul Snğmalcılaı cemiyetinden: Cısını kral Plyerc arzetrnı~tır. l{rııl, 

Kml Yıldız gazetesine g!Sre 
Alm:ınlRrt bUyük takvjye kuvvet
leri toplıyahildiklcıi yerlerde ınu. 
kabil lıUcı..'tlllarda. bul•uunakta ve 

Kepek ten ıı.tı bundan 11onra cemiyetimiz tarafından yapıll\C:tğındso bl.tiln a.yn11ı partiler ldarec'lerlle ıs • 
İstanbul belcdlyP..'li hududu dahilinde bulunan bUtUn bayvan sahfpJcrın·n ·~[:..""eler yapmı§tır. jenl hUkQmet ': 

mandıra n ahırlarmdn mevcut her nevı hayvan mevcud•1nu en çok btr 1 calti ba§vektı Yovanovlç ıarııfındsn 
hafta urlında Ankara caddesinde S/l numarada cemiyet merkezine bl1 tc~k11 edilmesi gerekd ğo.nCle berke! 
dirmeleri !J!n '•'unur. -(2715) mutabıktır ... 

EN SON JAKIKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

Be Jnıpoııa cldı.-ncrtl' GOnJ. rllccetı 
lf arama ı.·e ı, ..-erme 'lllıuırı tJıı 8<.a 
Dı..ldkada l"lJ'Aııız neşt••tlill•ccı.tır. 

1lıınlnrw gazetMe giirUlılılğli şcl.llde 
ojwaımıa dikkat cdılmclldır ~' leumcı 

t•1kllfı gönderen okuyuculw-ın mahfaı 
kalmnl< ttzcre sarlh Bdl'Calnlııl blldlr. 
mclcrl IAzımdır. 

Evlenme T eklilleri: 
• Yat 29, bo:r t.81, kilo 98 san

fın aylık kazancı 110 Ura olan, klru 
aezlz, şerefli, asil bir aHeye mensub 
içki ve kuman olmııyan memur bir 
bay; Beyaz etine dolgun gfizel 30.41 
bin liralık serveti veya emlAkl olatt 
şereru bir aileye mensub bir kızlı 
evlenmek istemektedir. JEşlen) 

remılne müracaat. 
iş fJe i .. çi arıyanlar: 

• Ortaokulun so:ı ımıtmda bir den 
teli muvat!&k o!am&mıf bir seno her. 
bang· bir mUesseee, btlro, veya t'e&ret 
.ıanede ehven bir llcretle çalıfmak i•. 
tenıektedir, (S.D.A) renaıne mtıra • 
eaat . 

.Y. Bulg&ratan mubacfr,ertndftl, '8 
ya§tllda, talim kazanlAnndan anlayan, 
bir bay; hasta~• veya mektep gtb' 
müesaeselerde f.t aran.alctadır. Betik. 
t>-f Has!ırm cadduı..de 1a&tet Sa. 
dık ~-anında Faik'e mUracaat. - 1 

(t Eski ve yenf ttırkçeyı mOkem • 
me. bilen e bllyUk bil tlrlrette d&kti. 
ıo:uk yapmııı bir genç bayan. ehven 
,aı-Uarla çalııımak 1aı.eme.kted1r Bon 
Rervl.Hl vardır (Ak§ıım) remziııe me •• 
tupıa b!ldirllmeııl r:ca olunur - a 
4lcıırınız: 
A~ağıda remlzle.rl yaaJr o1an o. 

ıı~ ucula.rımızm namlarfllll gelt>.D 
!tmktup!a.n ıdan!banemlzden (par.ar 

lar. h:ırtı:) bergtlıı saı>abtaa öf lef" 
ıısdın ve saat 11 den eonra aldırma 
.an. 
CAteş 6) (A,L,) (A~ıı.ray 24) (Ay 
la~ X) (Bulunmaz) (lSOS) (Can• 
(C ddi) (Can Ser) (Çalışır) (E,E.) 
(l!'..,N,S,) (E, GUl) (Ehram) (P.DJ\'.ı 

(F, Tez) (GUr) (25 GrU> (GUzel a, 
dam) (İ§ 20) (İ.P. 88) (Kısmct!mf'} 
(K 166) (Kaynak) (M,H,R) (Me. 
mu" ~) (M,E) 49) (Mehmet Bc;ıU 
(N B, 606) (Nalbant) {0,I) (Ormıın) 
(l' A) (R,A) (Reııenm Karde~I) 

(2 R,U) (Samimt) (Sev\ııç) (S!yalı 

inct) (T.A.) (Uysal) (Yert>e!) 

Almanyada hayat 
lkmek ve et m. k· 
tarı IE ztaıa ;tırı ıliı 

Berlin, 80 (E. P.) - 19-i~ se.. 
ııt>si başlangıcında belli ba!lt gıda 
maddeleri miktnrlan o ıaman hi~ 
ııedilir bir nisbette, az:ı1tılmrııtı. 
Gerek aJınen esirlerden gerekse 
Almanyaya gelnıiıı olan yabancı 
iı:ıçilerden dolayı Almanya hudut• 
ları iç ndeki nüfusun nrtmış bu. 
lunması baknnından buna şaşma. 
mıık lezundı • 

Bu !uretle fazlaılan inşcsı ıca 
beden kimselerin sayısı, Alman 
lıud.ıtı~rı dL51nda harp meydanla.. 
rın<!a buluu:ın Alman askerleri -
r in s::?ym.ndan fazla bulunmakta 
iclı 

.F'.ıkat bazı kötü göril,. il mU~a • 
:::t11.:in ,.e kötiı niyetli mlıntkk1cL 
lc.>riu umdukları gibi bu tahdit, 
: b ~ek maddelerinin gittikçe a. 
za.!tılm sına bir başlangıç teşkil 
~tmrıni;;, bundan birk.ıı; ay ewel 
et ve ekmek miktarları yenidcu 
~rttınldığı gibi Noel ':ıayramında 
aynca muııım nisbett: yi~·ecek 
'11andcleri daPıtılmışt<r. Şurası 
muhakkaktır kı bugün Almany~ 
da hiı; kimse gıda bakımından 
mure!'feh bir hayat tıilrmcı.1i!'ii ı:ibi 
1.iç kim~e <.le açlık çekm~mekte • 
dir. 
Yıyccek satan dükkanların ö. 

nünde halk birikip beklemiyor. 

Eald cuuaun k&faamda bem Mld IJI 
tlkammx almak, hem de ıtızlerlnt k&. 

Jllllfh,.. mtlhlm ae.rvet " istikbale 
kavotmak toln lyt btr pıtı. clolapyor 
dıf. Ş!mdl eltncle mUhlm bir kuvvet 
vardı, iter ıte71 lbJdt edcblllrdl, 

Bu ölü de kim? 
-Budala.! otur fiSyle! oaka edlyo. ~ebz~. meyva veya kış mev~imin

rum. Bir kadın bfdm gibi adamlart ie p.11ates gibi ı;abuk bozulan ve 

1 Jaaalran 1936 stınti ııabnhlcyln, 

baı:ı.kwım kapıcw Jan Baptlat .ı:. 

ran dlrektörlllk oduma g!)tOrdU, De. 
llkanh bankeri aelAmladı; 

- Bon,la.r mösyö Vertııayl! 
\'eıtııayl cevap vermedi aadecc bo. 

aıurdan4t, 

Bo clunrm kıulıınnda lan Ba.ptlJlt 
dötbdtll 

- TaUJalm yok, llttfyar bir ~ye 
blkelenmlı olacak. 

Direktör birdenbire bquu ltaldırd.ı: 
~ııvaı yavaş gllzlUklerlnl rıkardı ve 
keakln gözlerin( karşııunclakl ad:ı.mın 
Ki:zlerlnln l~lne dif,tl Sert blr selle: 

·- n~Ukaolı, dedi, ı;lz kelloıt'nln bU 
ıtın rnauulle, bir nnnldlr, bir serserl. 
•lelz. 

Jan Hnpllıt "ıışt.ın §llıtkm cevap 
ttrdl: 

- Affc:!nnıln'ı, ne ıleınrı, ı~trdl~I 

nlzl anla~ nmıyorunı. 
••cllAIA nnln ""' ... ,,.... .~.1 .. "'' 
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115fnden alıkoyamaz. 
Dellkanh memnun, genffj bir neleıt 

aldı. 1btlyar yahudı ıı~zUne devam e. 
<!!yordu: 

bu itibarla fazla miktarlarda id. 
flihar ediie.miyeo maddelerde, 
mevsim icabı olarak nadiren bır 
n'k!.:ı.ma görUIUyorra, bu hal ..!e 

- Biz lpm!zc balmhm. Sö.vledllde. ht"m lusa bir mUddet s'lren geçici 
lllmadığınw kabul ederek daha ~k nine bitlfik ı-.ıır.,dcle.r tem'n eden blr l:l· mahiyet a~t:mckte. hem ele 
!ciyllyeceğlnı. Bundan ıonra Lea verı. ınyrıağr lruruttııı'!,ııno görii~ ordu. ı.-..ıı rl::ııl 1;\'i dinle. Not alnıağa m.ıum Y01'· cidd~!'l pek nnclir olarnlt vukut~ 
YCJI gömıelc lstenıenlz oo:ıka kapry• la okır:ık bu lt0rlmnı; adamın ttü!) 8cnb çok s:ığlam l>lr hafızan \'llr, relm~ktedir. 
ba§vurmanız 11\7.nn dekli, zira tlnktl. f m3nlığmı da hnzanmıotı. flanl,er iten İhtllar tekrar mıuıaııınm ba5ma Alman milnakalat tcskilf:tınııı 
it>mu koı.·dunı. 1 dislnl tıımamllc cllndo tutuyordu; dl' ıe~ı. gizli bir f,'lel meden hlr ldlğrt alı:lıqı fağlam tedbirler saycsind~ 

- Fakat.. mi.ııı,}6 VerthayJ, sh:I ı mmnbya onu tchlUıclı dunııııı, aoka • Çl'ltcrck au9 ortağına ,erili: bu kış geçen se:ıeyc nisbe:.e bu 
fomln cderl.m ki... cak bir talum, ld~tl:ır da imzalat • - Bu, dedl bpanya lı;ln çalı nn t:ıha:la bllyiik bir salah his!edıl-

tlıtfyar yahudl yerinden kıılkmı:ıtr. aııştı. Buna kar:ııl.ı1' olarak Jan Bap tt:ccar gemllerlne aft glr.ll i:ıaretıc.r mckt~dir. Yolcu trenleri tahdit e. 
füu bacaklarile odayı arı,,ınlıyordu 130 Ust ihtiyar ynhııdll i itham etmetc f'lreslnln anahtarıdır. Bunu buı;Dn bl. dilmi~, buna karşılık ytlk trenleri 
ı.llndo deı.·am etti: l;alksa ııözUne klmııe lnannııyncaktı. dm Till!KI;\& rötllrccckııln,g-ooclcyln b'1I c:ok daha. Sik ve muntd?llm icıletil-

- Onu bumdan ko,·clull\, O da nnl' İhtiyar, dcllkanh~ ı tehdit ederek ~retleri baıısrn yanına l'lf!nden ba:ıka, meffo b~şlamtştlr. Bu yl!k trcr,• 
kör oro~unıın blrlydJ, bana ~11z wr c.dacb dolll{jınaktıı dc\DhJ edJyor4u ynrdımcı almatın. Tashlhlcrt de blzzat l~ıi heın tcchi~t en,,ilstri!inin 
ıotyor, ıonra Ilı.inle )evllimcktc mııh. RlrdPnblre dcliltıınlının ark11f1ıuda dur. kmdln yapacakmı. Sonra bu tıaıılAn ham maddelerlni ve mamut eşya 
ıor ~örmüyordu. "ıı ve kulağına dofnı lı'tlll'ttk dl~lerl nll.!haları yeni bir emre kadar aaklıı. ve malzemesini, hem de aynı za. 
Dcnmnlı ltJrıı.z etmek .ııtcdl, fakat nl sıka sıka. mırıldandı: masını Tlsııoya tcnblh eclcrflln. Sonr:ı manda h 'llka Jilzumlu ihtiya'; 

han'mr ıöı.UnU hl'stl: - Haydi, dL,anya, dt:ıanyıı.! !:llbult :.Nnrbona gider: orad:ıkl 11damımızn tr.tıdcl:lerini bol bol tııı,ımaktadrr. 
- itiraz ctıncytnlz. Elimde delll,. ol, burıula arhl< ı~tn kaloıadı. lkt ~117. l•amycın hazf1'taınasmı ııöyll"r. !!lr. Mell'lelteti:ı mfin!ent ~azı 

lcr var. Onunla nlOlradAr olduğnnıu Jan Daptlst llmoıı &fbl a:ırarmı~tı: 840, Bu kamyonlarla ve !lllla Serbt·~ ! ~hfrlerinde, meselA Bcrlinde ve 
ııl:ı: de bjllyordunıu:. ll'fll ut bu al~lc:ı l·npıya dofnı bir barclcet yapark!'n yoluyla İs('anyıı)a benzin ffldN't>ktJr. harp tl"<1irlerine clnğru1an doğ'.1.1 .. 
ıı'zl :1 olunıız.d:ın ahlı:oymntJı. Foknt 'l'rtııaylln afl'J' eıı oırıu7.unıı \'lll"du ,.,. Aıı!aşılıh dc~ıı ınl 'l Soııra Zllrl!ıe ~ ya ınc;ruz bulunan br!Zt büvUk t'. 

ı,rndln, ı•• t• nl:r. : ıııa1 otunnıı~ra mecbur et il Şa ırnn ı:ı•ct•k , . ., ":l 1 ın alınn<·ıııc nıltmlyôz.for lıi lr.ı ele bill• ı ~a t;:<'<'Ukl:ır)a ~ ı• • 
,J:ııı H ptl ,t ıııı hı <Hln ı hile rl"'' ' ı1 ııı.anlı bıı ııcfrr tatlı blr ~r11!11 iten. 1 '<:i rm rinılc K<>r1Jnı1rıı 111' korıııı;:ıcs1•. Jı kimsl'lere ay'rırn fazl , mıkt tr• 

'"'' "'"L ... "."' •· "'· ı" ır .. ''""li' •• d.,. "'' •il7lerl<> tıl!:ırı l"l(lğlııl l~lttl: f<ın. (l>cHınıı \nr) ı'::ı ı:?'ıd::ı ın'lcldrleri verilmektedir. 


