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JlRO SEÇiLDiK TEN 
SONRA 

~azan: SADR1 El:TEl\l 

A MlRA.L D:ırlıının ölUruti pollııl 
.)O esrtırlW bu bru'IJln ı:-lzllliK . 

lel"lllW t;a.klandığı dosynlarda bir müa 
det daba Jmpalı kalacal,. GUnUıı bi. 
rl.ıa~ bu clnayctln nıısıl tıaz.ırlandıı;ı 

uğrenllecck, tartıı ııiwdiljlı Darlıınıo 

o!llmü BebebJerinJ an!.atıw&l,tan '"ıız. 
{."t!ı,:1,)0r. llidlııenin bu tarafını bıraka,, 
Jıw; zamıın meseleyi bJllleder. Darla. 
nuı öldilrUlmosl ile tarihlıı lstlkawe • 
tfııce ne gibi blr tebeddül olmuı;tur! 
bULJYonı:ı kl meraklı olan pollslye 
t!ll11!adau zJyade dUnya ~ln ebeuımL 
~etı· olan noL."ta burwııdır 
T.ırihte ö.>lc clnnyl·tlcr ,·ardır k\ 

ıı;:cndl''1 andan Jt)bareo bir f)ırilıl, 
bir mUletln kadcrl.ni değlı;tlrrul§tir. 

!lleııelA, Guyyom~l"fn Şr.m5l p~nnm 

ulı!ilriilmCSj gibi. Bu ölümler ölllnı bit_ 
dl5e51ndcn daha bUyük tesirler yap. 
~lardır. 

J•nkat bwın mukabll öyle clruıyet,ler 
de \-ardır ki bunlaruı i&lcnmlıı olması 
h1J' hayli gUrUltlllor, teessürler uyan.. 
dirmakla beraber vırtlıln istllmmetlnl 
dr~l5tırmcğe muvaffak olamamıştır. 

M.caelA Yugosla\•ya kırab Aleksan. 
dıruı \O Bnrtunnn öl:lilrUlmesl gibl •• 
:tla cfn:ıyct bütün dün.)& üzerinde b!l. 
yük tesir yapmtş, blldl.ııe herkesı meş. 
gul etmlatlr. l<'almt bu clıın.> et, clna, 
~et oimnl,tnn daha ileri gldemcmlııt!r. 
Akks:wdırın ülllnu1e ı·ugosla\')&nıa 

p<ıJ!tikııaı deklıımls değildir. 

Darlamn ölilmU banbrd:ln hanglsL 
ne ııenı.er, &lnmli Afrlkndn. öldUrUlen 
J rıuısız amlrnlln1n BOn macerası har. 
b'ıı .eyı1 üuırlnde wUttetUderln bir. 
blrlerlle olan münasebetinde bir tesir 
3 apacak mabl.> ette midir ? Şimdiye 
kadar gürillen tcz.ahUrlere güre Dar. 
ııııun Qlümü ancak Propaganda bakı. 
romdan mnhıırlplerln ışine ynrayncalt.. 
tır. Bir de esnırcngtz knlnn elMyPt 
23111an zaman tefıılrler yaptlma6m:ı 

yol açacaktlr. Bu clnayetfn harbin 
8e\ rl tl7..erlnde olduğu glbJ müttefik 
ler arnsı mllııasebctıerde de menfi bir 
teıt':J' yapacağını Bammyornz. Darlan 
F.tSn531lm sukutandan, ııtmaU Afrf. 
Juımn f!!gallne kadar mUttefllder he 
11bına hlc do selllen bir adam de: 

~Udi. Fnlmt ılmatt Afrllmnm f5p. 
J nd6Jl sonra yaptığı hizmetler paha 
b fjlınez; derecede ytiksckt,lr, Ayzen. 
)1.over ordusu onunla yaptığı anl:ıınıa 
•a.>estnde sağln.nı bir duruma sahip oL 
ımurtur. Amiralin ölllmünden sonnı. ise 
)'-'rinl" ecçllen general Jlro da dııva 
ı;ın aarfh surette ort,ıı.ya koymutaur: 
nu dava ne tngUterenlıı, ne ele Amıe.. 
rJJaınrn hayır cllyecekleri bir t.ezt'llr. 

.ııro rejim davruıı:nda ohııadıfmı 
a(ık~ anlattı, ona. göm evve~ ılma.li 
.ı11Jikayı, 50nra Fnuısayı kurtarmak 
JıE;dcftlr. Bu hedefler tamamen aııkeı1 

clfr 
Jlro Darlanm aksine olarak tngll. 

tett. için çok scmpatlkdlr. llattA o, 
ı•·runsadan bir lııgllh denizaltısına bl. 
nl'rek §lnı&U AfrUmya gelmlstir. Dar,. 
bnm yerine Jlronuıı ısecllmiı; olmast 
tug-tlb; efld\rmmumlyoslnde lnklsnrla 
kn~darunarnıstır. dö Gollln ise .Jlro f 
.ıe anlaşmnya taraftar olduğ'ıı blldlril 
ınektedlr. Şimdi &fmall Afrlkada .Jlro 
ile birlikte mllte\'effa marecııl Llyo. 
te~iıı yet1311rdlğl ba.ZI kumnndMlar 
da f§blrllft yapmaktadır. Dava mnt. 
teftkler klmmndan mutalea edlftnce 
bn clnnyetbi polftllm ve ha rhfn !M'yıi 
lıakmlJnıTan değll)ttrett#t bir ıey )Ok. 

tur. 

Roınel kuvvetleri 
Vadiikeblr mldalaa 
· atcını da bıra tılar 

---0-

Tunusta Fransızlaıla 
İtalyanlar çarpışıyor 

Lonclrıı, 31 (A.A.) - Romınel, 
Vadikülkebir'deki müdafıııı hat • 
lannı bırakmışhr. Mısratn, Trablus 
ve Tunus istikametlerinde çekil • 
mckledir. Mihvcrcilerin Zemzem va• 
disindc mukavemet imkanları vaP 
dır. 

Vlşi, 81 (A.A.)' - Çnd gölün 
den gelen bir Fransız kuvveti Trab. 
lus'on cenubunda tıalyan kuvvet • 
lerile çarpışmaktadır. 

Nevyork, 31 (A.A.) - 'runus'da 
milttefik ve avcı bomba uçakları, 
fihvcr kuvvetlerine karşı şiddetli 

tanrruz.lara ' devam elmektcrlirler. 
l\rüllefik uçııkları Tunus şehrinrlen 
uzanan yolu ve Suş limanını bom• 
b:ıl:ımışl:ırdır. 

Fas radyosu, Tunuslu h:cl çocuk• 
Jannın mfittefik cephesi gerisinile 
yol yapmak ve ileri hatlara mal 
zeme taşımak suretile ç.ok sıkı ça. 
hştıklnn bildirmiştir. 

Çorumda ıelzele 
Çorum, Sl ( A.A.) - Biri 29 birin 

elkAı:.un günU 21.~0 1k1ncls1 de dUn 
ltı.40 da olmak üzere §ehrfrnizde or 
ta aJddctte iki yer aar81ntısı olmuş: 
tur. Hasar yoktur. 

r 
943 yıbna 
girerken 

F.N SO'.S' D \JUKA bütün 
se\'gİli okuyucularının yeni 
yillanru tebrik eder, sulh 
içiııcle yasıyan Vatanımızda 
mes'ut ve bahtiyar giinler 
geçirmell'rinl temenni eder. 

iyi döğüşmek için hatların geri
sinde kargaşalığa sebep olan
ı arın bulunmasmı istemiyorum 

Londra, Sl (A.A.) - R6yterln §1. 
n..nll Atrikadak1 hu.ue1 mqlııı.blıi YB. 
zıyor: 

Gazeteciler, tevkif edilen §ahll!larm 
lbminl açığa vurmaaı ve Darl,an.ı öldU. 
ıen adamın ismtnln ilb edjlmeml§ oı. 
masmm sebebini bUdirmesı için gen. 
ral Jlroyu aıkı§tırml§lardır. Gaze • 
tt>Cllt:r, bu belin mUtt.eflk memleket. 
ıerde bir rahatsızlık lııı.sıl ettiğini bil. 
c.lrml§lerdlr. 

General Jlro, verdiği cevapta, ken • 
cıislıle inanıl m,a smm kıı.ti geleceğini 

bildirmlıı ve ııöyle demiştir: 

''BugUnkU tevkiflero, başka tevkif. 

surette yardımın eczasız kalmaması. 
nı istiyorum.,. 

Dö Golle b ir yaklaşma tem!nl lmkl. 
nma telmlhde buluna'l general §Öyle 
demiı:ttr: 

"'Ş1mdl dö Gole bizmet, Almanya.. 
da esarette bulunan, laglllerede ve 
birleşik Amerlkada oturan ve şlmaU 
Afr!ltadıı. bulunan biltün FraııSIZlartn 
b!rlc~tttı gUn zaferden emin olacağız.., 

Mareşal Peten 
llük1imetı Parıse 

nakletmek 
lstı1ormu, 1 

Jere de lüzum olduğunn kanaat getir. 
d!ğtm için tevessW ettim. Balı1a mev. 
zuu olan ııey, iç temizlik mc.selealdlr. 
Bunu beynelmilel bUytlk önemf olan 
b.ır mesele gibi göstermek, ihtlra.sl,ıı.n 
qk'.ı-tmıık demektir. Bu tam mana • 
aile bir Fransız meselesidir. Yakala. 
nanl:ır kul'§Uila cllzlleoektir. Tevld!ler, 
yalnu. ye.nI clnayctıerc ve bu arada 
!'t'is Ruzveltin §ahs1 mUmesslll Robert 
Murpm.tn öldürülmesine mani oımak 

icfn yapılmıştır. İyt döğüşmek için, 

.ııatlarm gerl.slnde tam bir asayla ve • 

Zürlb, 81 (A.A.) - Tribün <!il Jö. 
nevtu öğrendiğine göre mareşal Pe • 
ten önUmUzdckJ son'k!nunun 115 jndc 
ht.;kOmctı Parlse nak1etmek tasavvu. 
rundadır. Bununla beraber gazete bu 
haberın mevsimsiz o'duğunu, zira 
k:ırd!plomatfğtn bu nakil keyfiyetine 
:muarız bullmduğunu ya:ımıaktadır. 

nizam bUkUm sUrmclıdir. Darlan öl. ~~-~------· .._ ___ ......,." 

dUrUldüğU zaman bu uayi~ ve nizam B A 1 L o 
tnm olduğu söylenemez. Her şeyden 8 tel İ 
önce hatların gerlslnc4e kargaplığa 

sebb olanlann bulunmasına mani oı. 

1 mak istiyorum. 

Sonradan cezalandmtmaktanııa ön. 
leyicı tedbirler almanın daha iyi oldu. 9 
Aıı hakkında.ki Fransız prcnslpinl ta 
lop ~diyorum. Bir tek gaye vardır. O 
da betUn Fransızlarm ve mllttefikle. 4 
ıtnin yardtmllc harbi kazanmaktır. 

.. 

Şimdi bir tek dU,man vardır: O da 

3 Alm&.n~dır. Almanyaya herhangi bir 

942 yılının bitmesi münasebetiyle 
bir Alman gazetesi diyor ki : 

Yılının en 
güzel 

zabıtaroman1 Geçen barpte Almanya iç sene sonunda 
mukavemetinin son haddine gelmlşU 

Bu harpte ise bu 
·durumdan çok 
uzaktayız ! .. 

Bernn, 31 (AA) - Alman gaze.. 
te.ler!nln bUyUk btr kısmı 1942 yılı • 
~ bitmCBJ. dolayıslle daha §lmdidcn 
muhtelif mütnleaları ihUva eden ya • 
zıl'lr nC§l"Ctmeğe ba§lamıştır. 

Ft\lktııcr Beobabter gazetesinde 
Vilhelm Vaya '1942 umumt harbi,, 

baılığı altında yazdığı blr makalede, 

.l.Jma.nyanrn müda.fnaya geçutt hak. 

kuuı~ dttgnıan tarafm1a iftiharla ileri 

.UrUlen iddiayı elde aımakta ve §Öyle 

demektedtr: 

Bu Yil zafuıdakf Alman .stratejisi. 
ııin va8fmı teokll eden fasılasız kud.. 
ret, önceden tanzim edllml§ pltı.ıılara 
gör" Alman ordularıLm Avrupa kıta. 
a:ııdaki za!erlerile Uç harp yılı lÇinde 
yaradılııug ol,a.n hAklm askerl vazlye. 
tln hem neticesi henı de icabıdır. Ge. 
çcn umumt harpte t\Jmanya mukave. 
mettnııı .son haddine kadar gelmi§U. 
Be harp de 1le bu durumdan çok u .. 
zaktayız. Bugün A vnıpa gerek u • 
kert gerekse .siyası bakımlardan aa.r • 
~.lm~ bir kale ha.!i.Ddedif.. 

Cumartesi günü HABER 
sütunlarında 

Türkiyedeki 
yer sarsıntıları 

karşısında 
Yarı resmi bir 
Macar gazetesi 

Macar milletinin 
teessürlerine 

tercüman oluyor 
.(Tazw Sayfa Z Sütun S 4e) 

. 
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Gelecek salidan itibaren 
vergi yüzne b'r zamll olarak 

tahsil edilecek 
Varlık vergi81 mUkclleflcrt vergi • r.amaz. ~rl.si tamamen 6:lcnmel'!l'kc:e 

lcr.tnı m aliye §Ubclcrine bu sabah ta 1 bfç bır fayd:ı. temin etmez. 
~6türlıp yatumaya de\am etmişler • 8 - Kanunda değişildik yapılmuı 
dlr. ı,ıı.tırılıın vergi nı,!ktan 7.006.199 bakl!mdakl ded kodular tamamen a • 
llrn ES kuruştur. DUn akşama kıı.dar r:ılau. olup "'§Öl le oln.:akmış, böyle 
yatırılan m iktar ise ıcı 060.147 !iradır. oıacakmı§ beklemeli,, gibi :rivayetlCTe 

Pazar tesi günU ak§amına kadar b:nn .-oamak lAzımdır. 
verg:;erını v~nler zamsız olarak ve. li· :ıf· * 
recelJer salı Eabahmdan itibaren Ankara, 81 (A.A.J - VilAyetlerde 
vergiler yüzde (1) zamlı olnrak alı • ve kazalarda varlık verglsı mUkcllef} 
.nacallbr. lerlne tarhedilml§ olan verg miktar .. 

Verginin ytlzde yirmisini ödemek :r.rı t:nkl,mdn aldığımız telgı-atıara 

mtikellcfl bu borcunda da kıınunt ta. 1 göı-c Elhığ vlltı.yet merkezi için 184 
k!bıı:ıan kurtaramaz. Netice olarak bin ve bUtUn vl!lyet tçln de 299.88~ 
vntandaşlara ııu bir kaç noktayı bO • l.ıra vergi tahakkuk ettir lm:gtir 
lt.sa edellm. Adapazan k.lza '!Dl"& da 899 mllkel 
ı - Vergl!cr hakkında itiraz ve is. lde 736.453 lira vergi kesllmi,ttr. 

tjdalar bo~ yere zahmet ve neticesiz. E~zurum vlltıyetindl' tahakkuk et .. 
dlr. tirilm vergi mlktan 511.150 lirası 

2 -· Verginin yUzde ylrmlaln• Me. ır..erltoze alt olmak üzere 987.SOR Ura.. 
n.l;ı olmak vatandaşı borcundan kurta oır. 

• 
rı Sovye tank 

Kotelai '"ov odan 60 lr! ı etre uzarr.ta 

Jimovnike ya a 1 or 
Son altı hafta zarfında Almanlar 206000 ö!ii, 130000 

esir verdiler 
Moskova, 81 (A.A.) - Röyterln 1 

auıum.ı muhabirı Harold Klııg y&ZJyor: 
Hızlı Sovyet tank birllklerlle mo 

törJU hUcuın kıtalan, Kotelnikovo. 
nun zaptından sonra Uerlcmelerlne 
<1evım, ederek demiryolu üzerinde 60 
kllometre ko.dar d:ıha uzakta. bulunan 
Zlmovnike yakta.şıyor. Harekö.t Slm. 
llıı.nslmyanın kar§ısında Don istika. 
metirıde batıya do~nı gelişmektedir. 

Ycnı:en Alman ordusı ı bu kıtalarm 

öııUnde kaçmo.ktn.d.ır. Sovy&t, öncWe. 
:-:ı. §imdi Snlıık knv§ağı garma 160 
kilometre uzakta bulunuyorlar. Rosto! 
('enıiryolunun blr kolu burada Sta • 
lingr.ı.d • Krn.sııodnr blttile blr~eşmek 
ted r. 

Londra, 81 (A.A.) - Or. Seıın 

Nı..votlll, Kuybi§et radyosunda ne~re. 
dile:ı bir demecinde son nltı hafta 1 • 
cinde 206.000 Almıı.n askerinin öldU. 
tunu. 130.000 askerin de esir edildi • 
ğ'ln! bildlrmJ§tlr. Hltler, nlsbeterı dar 
b!:r cepheye 24 7 Alman ve yabancı 
tUmenl yığmı§tır. 

(Dotu eıepbl'a!ne dair diğer 
yazılar 2 l!ıC11 sayfamızda) 

Şoförler Cemiyeti 
Ui se eız kon
e er n yaptı ar 

Buı;Un Beyoğlu cUmhuriyet halk 
part si kaza merkc.zl.ııdeki içtima sa_ 
lonllnda ııoförlcrtn yıllık kongreler! 
yaplllllıştır. u:ongre asat 10 dan 18 e 
luı.d:U" devam etml§tü". 

Cemiyetin blr sene ı.arfmda muhte; 
llf azalnrma ve hastatananlara yaptı, 
ğ? yur dunlann daha fıWa gcnişleUl • 
mPııi tçin kararlar aunınıştır • 

Bunu müteakip yenl idare heyetl 
l.ntibabmıı. ba§lanmak ve azalıkıara 
Hakk.1 Erdeniz, 1small Emin, Necati, 
Azruı, Veli seçllm1ıılerdır. 

Kongrede ııo!örlerı alfı.kadar eden 
faydalı kararlar alınmı.ıı ve varlık 
"ert:l81ni cemiyet azıı.larının sove .seve 
öded,kJert memnun!ye:le kaydedil • 
Uı~tiı. 

K-:mgrc dağılmadan önei! bUytlkle. 
re tazimlerde bulunmuştur. 

Bir yılın sonun a 
Yar.an: BiR MUHARRiR 

DUNYA yeni yıla harp i~de 
cfriyor. Bu telAketll glr1t1n 

bahtiyar fııttsnalarından biri gene 
Tilı'klyomhdlr. ~ dünya zciz.elcsL 
nbı. 11erplnt.Dert toprağımızı da olduk. 
ça lf1ddetle unıtığı lçtÖ, bllhas.a 10-12 
yılmı aıkmtılar ve fedakArlıklar lı;tn. 
de geçirdik. 

Gesıen yıl oıcıuğu gibi bu yıl da A. 
nadolamUZUD b1r kısmı tablatln insaf. 
6JZlılılarma kurban oıcıu, Erbaa ve 
llı,ksar kaııabalarmuz deprenme telA. 
kef;lne uğradı, yıkıldı. 

ll'akat bUtlla sıkmtılan, tedakArlık. 
lan, JBııarlan teııem. tclAtı eden bU. 
y1ik blr nlmet1mlz var: Sulh! Harbin 
telAketJerl, mnbrnmlııkları, acılan ve 
düktUrdUğU kanb gözya~arı yanmd.'l 
bb:lna eıkıntılanmız !)Ok hafif kalmak.. 
tadır. A~lannıız: ''Her l§ln ba§ı 

aa:lıkı,, derlcrtU. Bu ıııöz.Uıı tl&de ve 
büytlk bir hakikati ifade ettığlne 

ııtıpbc mı var T Milletçe .,., fertçıe at. 
ldr Ye Afiyet IQ!ncle bulunduktaa tlQIU'a 

k8çtlk veya büytık maddi zarnrlan • 
mızı telAfi edebilecek her teJe i8hl. 
1tb demektir .. 

Ncteklm bugün htanbul, bllhaua 
Beyoğlu semtı, deta bolluk r.arnan _ 
!arma yaru~u bir Juııabnlık ve tehn. 
ltlk içinde yılba§ını geçl.nııcğe baz.ır. 
!anıyordu: Mağıımla1 iluncabmctı, o. 
ıada.ıı onı.ya p:ıket)er, buketler ~mı. 
yordu. Der şeye rağmen, her mul 
hıJ.k lCDJ yda. nC30 fı;lndc J.'1.rmeli 

lff,n büyük masra11ardıuı Jm~ınmıyor. 
du. Sık 5lk mUdafıı.aamı yaptığımız 

tasarruf namına bu manzara, hayra 
yomJaaık bir ııey olmamakla beraber, 
TUrklyenlıı ııayısma engellere rağ • 
men muhafaza ef;tlğt sulh nlmetlnln 
tellrtJsl olduğu lcln de hop gtfml. 
yor değildi. 

Blrlı:aç memleket mUstesııa, bütun 
diln;)anın yeni yıla ne müt.blt acılar 
'e korkolnr ipinde ı;'J'dlğı dlllftnUTUr. 
se TUrldyenJn hruti ımlh ve bolluk 
°"vtrlerine mab.!iu& ananeyi 3-apması 
b:llkı1DI7.Dl derin ı>Ukran blslerl lti,ndı
~ılaması gereken ınuthı bir tstla • 
Dadır. 

Bir bo -.at llOAı'6 ldrAk edeeıett .. 
m1z yeni yılı da bant, sllkftn ve nl!I 
bl bir bolluk '-e refah 1çtnde geçtr . 
menıb:l dileıU Mce J1llaı'a? 
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ŞEHiRDE 

YUiiDDA 
Oji~YAD;ı 
Şehırde: 

Yı.:ba§ı mliDa.sebetue bUtlln reamı 

~t.lreler buglln öğleden sonra tııt.Jl e. 
dµml§tlr, Tatil Uç buı,-uk gün sUrecck 
Te da.irelcr p za.rteaı günU nçıla.cakt.ır. 
Fütun m nıurlann a.ı.aaıııuı dün da. 
(:;ıbloıış bulunmakta.ta, 

• Divan yolunda o.uran Melek ile 
kıı:ı Sem;hanm 948 ::Jeneaine ait ek 
wek kal'tı .i!a.ttıtı haber almm11 ve 
yap.ı.lan cUrmUm~hut sonunda ana 
Jıız iki kartı 115 lirayı. aatarken ya 
1'..r.lannu:lardır. Kartıar müsadere e: 
ullm ş, suçluıar .Mlill korunma mab 
kemcsı.ne verllm ~tir • 

o'f UsltUdar mUdde!umumısı l.zzet 
lmralı cezaeVj mUdU lllğUoe vekAle • 
te.n, lstanbul mUddeiwnuml muavin • 
l<-rinden Edip Ona•erzen OakUclar 
ıxıUddeiumumlllğuıo vekfllctcn tayin 
o.unmlö§lardır. 

.Y. Vll&.yeıı.n neorettiğı bir tebUğe 

:;ere tüccar olmıyanl.;.nn veyn tüccar 
ı.ııup da faaliyet ısahaır. haricinde mat. 
Jı1.1 stok e~ olanların ellertndek1 
:nalları bir ay içinde taafiyo etmeleri 
baklondaki müddet titam bulm~tur. 
Bı.ı gibiler ellerindekı malları önU • 

üzdekl ısalı akşamına kadar birer 
beyamıame ile v llyete b 'd rece iller, 
(ijr. 

• Kızıltoprakta oturan lran tebıı ~ 
a91Jldan Nermln adında b1r kadın dUn 
B yoğlunda Tabtakadı caddesinden 
5eçerken, iyi gtyinmiş b1r genç ya.ııı. 
l'a yakla§DU§ ve elindeki ça.ntasmı 

u.p~ var hızlyle kaçmıJtır. 
mm.lnöııllnde be v.incll k 

-- --..,.---

Mahkeme Satonıarınaa 
Mi-§ 

Boşanma mahkemes nden çıkar çıkmaz 
karısının üstüne atıldı ve ..• 

lıo~anma. mabkemeli!nln dava edi • 
len yerinde oturan ada.ıxı ainirden. 
Jık•~etten yerinde duramıyor, yanın. 

dak. kadma l1yecek ır,ibi bakıyor, par 
ın • ırıarlle nınS3.nm lrnnannı yontuyor. 

ciu. 
Keı:dlslnden b!raz d.<\ha uzun boylu, 

~ombuı vücutlu, §ık glyinmif kadın 

ıso oııun tarafma biç bakmadan sa . 
kin aakln davasını anlatıyordu: 

- Vepınaıl Mkim bey, artık bu a. 
da t la yll§ıyaınıyacağılllJ anıadım Ay. 
n•ırı.k laUyorum. Bana evlendlğimtt 
ı;Undtınberi bir glln bJJ.e iyi muamel'.l 
eı.nıedı. Hatta. o ltada.r ki, bir gün 

d&}fik bile attı. 
Kadmı döven erkelr iç!Jl ne dendiğ. 

nıcr."tl.mdur. Fakat gene dl§imi eıktım. 
A dırmadmı. Ancak, çocuğum tçiıı 

söyledikleri beni çıldırttı. kendJsin • 
d~ tamamUe soğudum Ayrılma.k ıs 

!-'Yorum • 
- Çocuğunuz için ae dedi ? 
- GQya. çocuk kend!sitıden değil 

.l"l.ş Arkada.şla.n böy1e söylem1:. Keo 
C!islııe bcıızemlyormu' Ben kendisin 
alc' &l1'lll§Iın. 

.Ar:.ık hergün, her saat bunları 

ôll>yllye söyllye beni deli etti. Artık 

bu ka.C1m beni aldattı. Çocuk bana biç 
t eı,zemlyor, Benim cıeğıldlr bu, 
Kaaın atıldı: 

Mahkeme l.sterse QOCUğun kanını 
muayene ettirsin. 

Acam kadınm yüzUne ba.kmadan: 
- Tabll ben de bunu 1.ııtiyorum ,za.. 

ten. 
Haklın mUnakaşa.yı l•eati: 
- Burasını ma.hltcmc dUşUnUr. S.z 

1'ar.ınu. hakkındaki bı. iddialarınızı 

ı1asıl lsbat edeceks}niz? 
- Şa.hitterlm var. 
- Kimler? 
Adam cebinden not dettertnı çıka 

-arak §ah!tleıinln !Bimıcnnı ııöyledi: 
- Bu.ıı.ıar kanmm bUtlln marifet. 

~ri.nl bırer Direr anla.ı acaltlardır. 
Bundan sonra mahkeme, evvelA ka. 

l'ıı.:ın şab!Uer.uı.t, bilO.hıre do kocanın 

.ııhltıerıni dmlemeğe ıı:arar vererek 
mı..hakeme:vı ba§ka bir güne bıraktı. 
E:llahıre lcap ederse çocuğun tıbbıad_ 
1ce nıuayenesi de yap Iacaktı. 
Kadın mahkemeden çıkınca, tı.ızlı a. 

.liınlarla kaçmak istedi, Ulktn erkek 
tıirka.ç atlayışta kendistne yetJştJ.. 

l ıerlne atıldı ve : 

BiR. 1Kl 

NOKTA 
Hür ve mesut toprakta 

YG§ıyan Türk; yeni •enen 
kutlu olmn ! 

BlB kag 1&at ıonra eo koca dUn 
ya blr ya~ daha ihtiyarlıyor. 

l'unda.n eonraıcı 300 ıu kadar gUnUn 
r.w 948 ııeneeı olacakl.,. 

Geçen ııene, yer yer eanıntııarla. 19. 
tf:'n çökü.ııtUJer gö~ren dünyanın U.. 
:terinde yaııa.yan canlı cıı.neı:ı: bil.tün 
ruahlfikatın da birer )'B§ daha ya~taıı. 
cuJdaruu tabii heplmlz batırlıyaca.. 

ğı%!' .. ~·e geride bıraktığımıı1 günlerin 
bıraıı l~ln olBun mnh:ı.sebcBlnl )&paca 

ğıs.!. 

9U aenest, lnsaıılık ve medeniyet 
~ı.ıı hl9 de ittihada yad \C tebcil edl. 
lecek bir a.lpne ta11unıyor ... ııaBıl ta. 
t)BID ki, kendinden evvelki senelerde 
bt.tlayan beşer mtıcadeJesl sirayet 
bölgcıdnl genJıtctm!J, mUyonlarcıı in. 
&arı bopı.latmı11, ııel gibi kanlar ak.. 
n.ış, açlık ve sefalet, !Zt;ıra)1, cephe 
cerlslndekl bU'çok ı.nsaıu toprağa göm 
wll!)tUr. Scnebaıında nf1lA etleri n 
kemJklerl çilrtlbJemJ!) ylh: binlerce 
u1eaı ceıedl tqıyaa ve ııağ kalanları 
nın da daha blr goğuıııı ılııeslne ~ 

kecel< olan !)O koca dilnya, taşıdığı 

Lı .anla.nıı "medeniyet,, teranelcrlue 
ı•aaıı ald:uıam da geçen llClledea ını. 

har ctoysun, &eleceğı ıı.ydm g!SrsU n ? ... 

Yeni Ginede 
·--0-

Bunaya sıkı 
olan 

Japon kuvvetleri 
ikiye ayrıldı 

Gencra.ı Mak Arttır umumı karar. 
g~ 31 (A.A.). 

Bugün neşredilen tebllğ. 
F}lına! batı keı:ılmı: U1:.a.klarmıız 

ll'ulloro ha va alanını ve Betan d kı 
dU§man bıı.ra.ltalarllll ı:ıom b ı 

~ır. 

Şlmal doğu kesim • Yeni Brötanya. 
adaamda Rabaulda uı:aklanmız her 
l !ri be§ yüzer llbrelll:t bombalarla so. 
klz ilA on bin tonllAtuluk Jki dU;ıman 
gemt5.ne tam lsa.bctl~r kaydctmı§lcr. 
dıı. Her lld gemlde de yangm çıkmış 
tJr. Sekiz bin toniljto•uk bir başka 

t~:t.a tam isabet eld. edilmiştir nn, 
x:r.an uçaksavar bataryaları ve ı;c. 

mılerı ılddetle ateı;ı ctmişlenıe de 
butUn uçaklarımız sa.ıtncn Uıslerine 

clön.n.U§lerdir. 

Küçük ilanlar Kupot --
Bt kupona eklenerek rtJncM 

' arama ve fış '1erme 'IAn-&n 1 
Ddr.lka.da p:ırasrı. o tedll 
11:\nJ rm ı;nzet d cı.tğü 

nlu.ıuıına dl'•ka.t ed lmclldır ~ 
wkill• gUnderen okoyuculllnn t. 
IC!llmak' tiz re urlh adrf'.ııt ·rlı.I 
nıc.I~ llb.rmdır 

Evlenme T eklilleri: 
* 35 yaşında güzrl olmttl 

k:.ıı; kadından avrılımş, yetm 
Ul'reUi bir bn~; bir evi ol 
J,cndıo;iııi idare elm~k cesaret 
l:tblllen S0.40 Yaşlarında bir 
la e' lenmck istemektedir. ((. 
ret) rrmzine milracnt 

Orta boylu 29 yaşında 
tah ılli, bes lisan bilen k z 
rinde tüccar bir b'ly,; 18 25, 
lnrında ince narin, s'ln, saclı, 
közlü rnütennsıp vucüllü temı 
bn~ anla e~lcnmek ıcfrmekl<'d 

(Sarışın 337) remzine m 
caat. 

* yaş 30 boy orta, kılo 58 
kumral snçlı, ağır başlı, dürü 
ldklı, namushı dindar. iyi bir 
kızı, 35.45, arıısmdn, alkol ku 
mııYan, ı.araltter s:ıhibl, maaşı 

liradan nş ğı olma;an subay 
memnr bir lı yla rhedi ve m 
bir wva kunn k istemektedir 

(Se'\"lnç) remzıne milrııca:ıt. 

iş rıe ir.çi arıyanlar: 

~"'-·~~azla tahammuı edemem. 

- BUtUn bunlardan sonra da malı 
ır.enıeye ha? Hiç utaı:.mad:ın bunlara 
r.ı.su cesaret edeblllyor&Un. diye bağı. 
nıraı. ltend sını rastgele dövmeğe lın§ 

llk !:ağlarda yi;) ocek fçl.n boğazla~ 
ntaYli ~layan tneanl..k hfili aynı lrav 
gacı ruhu ayni mııcaueJo brrsını taııı. 
yor!_ bu ruh yaşadulı;a, ın"denlyot 

l'!ıerleri olan tht1ralar, ke'4lfler, O.bi 
deler, ııehlrlrr mabvuıac:ılt, bir t:ı.rar. 
tan binJeree lnııanm b.aııtalıkt.ıın kur. 
tıılmn.sı için çırpınırken beri tarafta 
bir başlın keıııt, bjr alev, blr zehir 
ıl.algası o.ıı binlerce lnaanı tlDp ıüpllre. 

Bwıa çevresi: Kuvvetlerimiz taar • 
ı l:Ziarını mkla§Urme.lr.tadırlar. Dil§ • 
mar. lşgaı etmekte o!.:iuğu do.r toprak 
pa•çalannda pek yakından tehdit e. 
d:lmı~ bulunuyor Sol kanada meMUp 
k•l\'veUerlmiz kıyıya vararak dUşına 
n:n mUdafaa bölgelertni bir birlnd n 
ayırmııJlnrdır. Snğ kanada mensup 
l•uvvetler ta.nk!arla desteklenen b r 
· ıııırnız yaparak dUş.JJnn hatlantıa 

d"rinlcmesine nUfuz tmişlerdlr Bu 
i.uvvcttcr Uç pusluk ge:nl, ve uı;nl{ 

rnvo...~ toplarile mitra y zler de da 11 
olmak üzere mUhim :'lllkta.rdıı. gann • 
im elde etmişlerdir tTçaklanmız kıı. • 
re kuvvetlertnı desteklemekted r. 

:f. R ıl rlstnn muhatjr,er nden 
; şrrd 1 m zan atından anla. 
b'r ba : hıı. r.o veya mektep 

2D&k tıAre 16 ıeneıt 
~ıtrr. Dllkluuı.da 200 
pt>trol bulunınu, 
edllml§tlr. 

-:tmtda: 
-9 An.karadan bildirildiğine göre me. 

zunen memleketine ~tml§ olan lngil. 
U:reniı:i Ankara bUyük e.ıçial bu akfam 
Ankaraya ge~ bulunmaktadrr 

• Ankara.da miBatlr bulunan lııgi. 
hz parlAmento heyeti azaaı dUn mat. 
buatıa temas etm!fltır ve muhlellt 
.müesscaelert geznıi§IPtdlr, M.lsa.firler 
o'ledcn sonra Büyük Millet Meclisine 
s ııou·k mtızakerelerı tak1 petmif • 
lor Ye celse ııonunda mebu&arunızla 
gortl~mU,,lerdir. Ak§a.ın lııglllz bllyUk 
CMQlliC' tara.fmdnn b:r kokteyl vertı • 
mi§t!r. 

4 lzmlt halkevı reısllğlne baro re. 
el avukat Sedat Pek ıs::ı;ilnıl!}Ur. Se., 

da.t Pelt kıymetli gençlerlmtzdcndir. 

Dünyada: 
~ Avuııturalyad& lrıluııan bir harp 

muhebiri, kuvveuı ve iyi techlz od.11. 
:mia .A vusturalya getedlerlnin Tiınor 

aıjasmda mllhlm bJr Japon kuvvet;inı 
'tı.!r senedenbert tutmaıı:ta bulun:fukla. 
rını lılldlrmektedlr, 

4 Fas radyosu, Am~lkan askerle _ 
:rtiı.dMt mUrekkep blr Jutanın Da.k&r 

Un çıkını~ bulunıiuğunu bildi~ 

ıadı· 

Kadm var kuvveble bağırıyordu 

Pol1tıler yetişti. Adamı gllçlUltle ayır. 
cı:ıa.r 

-o-----
cek .•• 

r.ıUe lerdc iş aran akt dır. Be 
tı.ş H.astırm caddes ı de saate;! 
dtl. ~ nında F .k1e m11racaat. -

HAkim erkeğe dönclU •• 
- Ne dlyeceks nlz. 
- Ne diyeyim. Mit m bey 

t:.o.anma.k jstlyorum. tabi! 

Buı dan sonra da. kan koca. hakla, 
l""?.dıı. tanzim edilen zabıt varakaslle 

ben do C'UrmUme§but malıkemestno göntierlL 
ÇUnkU 1 ıler ADLİYE !RmABIRt 

~çen ııenenln bir çok mWetler ha.. 
.. ımındnn çok rztJl'a.blı, mllthlş gep 
1fğlnl biliyor ve tnsanl•k namına, T"ll.rl• 
ılnsu nnınma bu aaV&!)tan bUyt\k blr 
u ı doyuyonır.. DtS ııeneeı ırın tcmcn. 
ıı1mlı bUtUn dUnya31 sarrın bu milcıı. 
·!elenin sona ermesi, bUtUn mllletlo • 

Rangonda bir Japon gemisi 
havaya uçuruldu 

Yeni Delhl, 81 (A.o\ )- Amerik:ı.n 

cırduau umumı lmrargaht tarafmdo.n 
nrşrE>dilc.n teb' ğ; 

:t. E ki ve yeni tUrkçev• o:Uke 
me t.!Jen ve b lyllk b ı şirl<ette da 
f.).uJ.; ; pmış bir gene; b:ıyıı.n. eh• 
:ırt!arla çalı mal. Is me tedir B 

ııcrvlsl v rdır (Ak~nm) remzine m 
tııpıa b dirUmesı r;ca ol nur - 1 

Türkivedekı 
yer sarsın ıları 

karşıshılia 
Bu4Rı>eete 81 (A.A.) - Macar ıı.. 
~ btldlriyor: 

TUrkiyedekl yer earımnlannda.n bah 
t.eden yanreıımt Peater Loyd gazete 
ei karde§ Türk mUl ttnın uğradığı 

musibctln Macar mllıetlnde hasıl et;. 
! ği tcıessllrü belirtmektedir 

sinde 
Ameriluın uçakları Rnn onda dUş • 1,.ldırınız: 

r-.an gemilerine taarruz etmişlerdir. 
Mulo:.eicden Rangono gitmekte ol n 

a ce 
rın hbrriyctıertne kav::§m3sıdır. ı Londra, 31 (A.A.> - Stalingrad• C§ bin tonll!toluk bir pe ro! gemi. 

Bu dl\nya sava~ı knI'§ISında TOrk u. d ın cenubunda Sovyet tanM"uru ge. tı.n e yaııgnı çıkmışt,-ı . Rangonea 
lişmektedlr. Dlln geceki Sovyet ıııımna dll,~en vazife, Bllytlk Şeflml7.ln nehrın mansabına glı mektc olan b 

._. .,
1 

<tl'afında &imdiye laL<lar g!Sst,eregel bın tonııa.toluk bir •.cnrct gemüdnin 
tebliği, Stalingrad • r\aradenlz ., ~ 
mendifer hnttı üzerinde, Kotelnı • ı!ığlml:ı ınllll birliğin del"8mıdır. Bu ı tam ortaama bir bomba i.sabet ctıni • 
kovo'nun 21 kilometre me afesln 1 blrlllı. bizi naıııl bu dllnla ıs:ı.\'U~mda t r. Gemi lnfll!k etn •'!I v parampar. 

nte.' ,.e kan deryaıııından u ;ı.!: bırıılc ı t BU Un ı ı " 
de mfihim Smlçnavıı şimendifer is- . çe 0 nuş ur. t uçn t rımız 3. · 

1 

tı~sa bundan 11onrn ua bırakı:ı~lttır. :ımcn Usl rtne dönmıı lerd!r 
~asyonun.un ~il~ ~u~lar larnfınrl:ın Kahraman orduya itimat, milll bir. ---o · 
ışgal edıMlğın ı bı ldırlyor. Başka ılk, far.la ıst;lhaal TUrıı yurdunun 913 
hir kol Kıılmuk hozkırl:ırındıı uzak, rorotaın olarıılttır. H!!r ~e mesut bir Milli piyango bu gece 
nokt:ıl mı kadar hirrok yeıleri ı • t•ıprakta l'll.Dytınıı. Tl.kk: 'f'eııı ııenen çekiliyol 
'lal etmiştir. lmtlu f\lmın ! Miııı plyangonıın yı!başı fevkall'ld<ı 

Merkezde Sovyet ınarrıızu de'\"am Yekta Ragıp Ö:O.."EN kf'§ldesl bu gecL saa 22,4:5 t Anka 
edhor. Stnlingrnc':'do 32 Alman ra1'a Scrg:lcvlnde ynpılncaktır. Keşide 
nakli~e uı;aAı düşilrillmüştür. Bu ŞEHiR TIY AT ROSU Jr ikiye doğru blter"lt ve radyo ile 

A~afııb remhlerf yıuıh olan 
i'lü'.\ urol:ırıınızın on l!tnna gel 
mrktııplıın uınrrb nNlllzden (pazs 
l ı. tıarl~) hergtlu tıF..Dah•an llğle 

dıu vo Sltllt 17 den sonra Aldır 

lAt Gl AL,) (Akıınrny 2t) (A 
lac- X) (Bulunmaz) (l O~) (Ca. 
lC ddi) (Cruı S r) (,..alışır) (E 'E 
( N S,) (E, GUI) (Ehram) (P.O. 
'(F Tez) (Gür) (25 Gril> (GUzel 
dam~ (lı; "01 (İP. 88) (Kııımetlm 
(!..: HiB) (Kaynak) (M,H RI (:M 
.nu" 831 <M E) 49) (Mehmet Beş 
,N B 60G) !Nalbant) (01) COrmn 
Cl' Al (R A) (Ressam Kar~ş 
(? R U) (Samim!) lSev nç) (S ~ 
inci) CT,A,) tUysııll tYcr&e1 1 

«uretle 2 gün zarfında GS nakliye ı'/',''l/,',lı''!1ıl onvt.>R tBTtLAı. verllccektfr. 

~~~~~!l(~:~er~~:~~tl~:r:cak~;~ıardtr, ı !/ ıı ftOM:ı~:~RDd r M WWW ~ 
Daha cenupta Tahırilc;kııya şehri iş / f TUrkçcsı: y b• "VAKiT t 
~ol <>cfilmic;lir. Ruroda Rııc;lnr Roc;. llllJ !\l. K'pcr arın ır " gaze esı 
tortan 150 kiloın.:tre m::ıl<ta hulu• • • * 
nnyorlar. Stnlinrtrad • 'Kııradeni7 KOMEDt IUS!\DNDA almayı unutmayınız 
şimencfifcr h::ıltı hovıınca Rns tnıır PAŞA RAZRETLERt 

nızu o kaclnr cııhuk ııclişh•or IJ Yazan: V. Şöntan ~l' KcdPlburg VA K JT 
Roslof do~udan da lchclid eclilrhi. TUrkçesı: Nll7.ıirı Gölrnll A m ~ n .~ öı 
""ktir. Orla Oon'rln Son · Ro•vı~· Her perşembe saat tı:l 30 da 'U ta.ll ~ 

• lnglllz mUstemlekAt nazır muavi 
D1 M&k .Mltruı 11lmo.ll Afrika karargl 
bmda mUmessil!lğe tııyin edılmljtlr. 
~ Amerika denizaltı av ııerviııl için 

Brezilya. donanmaama 3 ıe~ vermJf. 
ı:-. Bu gemilerin mUrettebat.J A.merl. 

kan deniz mektebfnıjt> huııust deolzaL 
t av kursunu takip eden Brezilya do 
:ıanınasma mensup subay ve erlerden 
m a te~ekkildir. 

Pesi.er Loyd, Maeaı m.lletinin mo 
ı.Jem Türkiyeye knı §ı olan bUyUk 
semı:atısı.nı ve derin anlaYl§lnı kay. 
o~tl:!kten sonra iki millet arasında. 
ki yaklaşmanın dUnya harblnden doğ 
duft,ı,, TUrk}yenin At-'ltUrk ldaresln • 
deki yenilik ve kuruluşunun Maca • 
ruıtaııde. olduğu kada.• be!.kl hlçb r 
ye~:.ie hayranlık uyn.rdırmı,, atmadı ,aJJ, Macar milletinin dlf mağlQbiyet 
rorlukıarmı kendi acı tecrl'bes!le 
tamnm~ ve TUrk devletinin röne. 
sanııında blzz:ıt kenc!l gıı.yrctıerlnin 

aembolUnU keııfctmtıı olduğunu yazıyor 
n• cıayle devam ediyor 

AtatUrkün Macarısı.a.n.a ka.1'11 eem. 
patlslnln bu b!aslyaıta çok yardımı 
olmUftUr. Bugün bu kadnr muhtelif 
te11lr!erln orta.ııuıdı. tarafsızlığım 
n.una.tazaya çaııp.n TQrkiye, Macar 
mWe~lnde en derin ve en doııtça anla 

fıın haşhynrıık liOO kilom el reli' TarlhJ Miltjne 

"erıheke Kıılmuk hozkırlar• • 
150.200 kilomrtr• lll"T'f Pmi.:lprrllr 

AJmıı.nların Kııfkııslıırdııki ordu. 
farla yegane münakale 30lu olan 
Rostor ile şimalden gelen l U\'Tcl • 

ler arasındaki aralık şimdi 20r 
kilomelrcden ıı nğıya düşmuş ür. 

dilmiş, bfr kesimde Rus kılaları 
ilerlemişlerdir Bir Rus sözcii~üne 

ı:ıörc son 6 hartıılık Rus t:ıarnmı 

Almanlara 400 bin kişiye mrılol • 
muştur. 

' 

Yarınki V 'l.Jut ~azetesi]e birlik-te verilecekti: 64 sayfa 
olmasına raömen t:lrn n"lt bütün y l cebele aşınabilecel' 
hir hacimdPc!ir. 

Y ~lrı['ton, 81 (A,A.) - Amerika 

ve Yu slav hfikt\metleri arasındo. )'l§l bulacağından cmın ola.bilir MS: 
~apıl:ın bir anlaşmaya gare, Ame- ı:ar mllletlnln, tıa.rbln ağır darbeleri 
rikada oturan Yuğoslav tahaası ıi ı nt biran Içln unutara'll. Tllrklyedekl 
lılh altına çal,lınldıklsn vakit as _ yer a.rsımı bedbahtl.nrma bUtun kal .. 
~ert hizmetlerini isterlerse Ameri• Me 8.()rması ve Türk m.llletlnln telA.. 
kan ordu!lunda, isterlerse bir kısmı ketın doğurduğu yara,arı 11ak1n ve ya_ 
orta ~rkta bulunan Yuğoıdav ordu•! pıcı bir calııma ile tedavtye muva.t. 
unda yapabileceklerdir. fı k olmasını dllemes. pek tab:tdtr. 

Sovyet tebliği eki Stnlingrnd'r' 
fohriknlar sahnsında rlnha 24 hıoı· 
ha"'zın z:ıptedllcli~lni. şrhrin şim'll 

balısınrl:ı mühim hir tepenin ele 
ger,irilıliğini bildiriyor. 

Orla Don'a lmnn yedekleri rıel 
rl J!inılen, Almanlar kRrşı hiirum -
!ara haşlnmı.,l:ırdır, Bunlar tarrlc-

.Kerllndea bu n:ıltra&yö&leriıı eevkJ 
~ ade acele etmelidir. Ben de borada 

ıremı tedarUk J,ıut He meşgul olaca.. 
tun. İyice anladm ya! .. unutmak yok 
b.'\!., ae yapacağını tekrarla baka. 

Tlu ölü de ki"'? 
33 Yaza.n: MUZAFFER ESEN 

;rmı' 

dan Baptl&& bJçb!r aoktAamda 79. ' ıı:tlmad& Dl • l':l.aC ~llkanU areytılnde !flddetll b!r 1 riıı:nde Kok Heron aokaj'ı.ndakl kO • 
J1l lad ; ~r;.o llÖyled~IPrlDI tek. b.>cnmda bulunmak, onu memleket<! çıiclik bir dUkklna &itti, Yahudi bu 

r Mllı, kemmelr ay memnun yetle: 1 ı.t,anetle itham etmek ve bn ıu911 bil. ıcmi minJ dUkkAna "heıalE"tler maki 
- e , dedi ııen balnnmaz • 

bir arkadatam. 1 yük kardetlnln de adını karqtırmak ora!,, &duu vennlttt. Bomda demi" 

l 
ç•lk kolay bir iş olurdu, V~aa bu lı hjr kasa lçe,rlı.-nde blrtalum \'eslka 

1'umuıak parmaklarmı ark:ıdqma ttlıllkesu değlld(. Anrı Jlrar darbenin ı tar 88klıydL Bu veııllotlar gUnUD bil • 
071ı.ttı. delikanlı Dltlyann elini sıktık nçtdPn geld ğinl anla't&eak aguDJ a. ytlk ~hretlerlnl tehlikeye dUtUrcce~ 
ta~ aon.-a ~rhal odadan çıktı. Kapı ç.ıCl'lk, Ul a11kerf mahkemesinde K"' birtakım i'b:lt kıl.fıtlardı. YabndlnJ 1 

de.lJkanlınıu arkasından kapanır ka • ~ hadiseden bahaedeoektl . Fakat ı•llncie ııazırlan, mebuelan, Mklmlerl, 
pıınmaz ihtiyar kendi keadiae homur. bunun o kadar ehemmiyetJ yok. Vert- pollla ıul\dllrlyettnln ytıkııek almala 
dı\nmakta de\·am etti: h.:l~. intikamını aımı., olac-aktı ya. nnı kuvvetle 'tham ll'lecek blrtaknn 

- Seni ı;apkın ıııeııl! bu itin aonun Blrdr.nblre omnzlarını .. ııkcrek a cvrıık vardı. Almmı, pnrulara kartı. 
da zarnrb S:ıkacak aemıln. Fal<at klt1. vı•n orun, tatlı tatlı 1llltll('itf' bft:!ladt; hlc verllmt, makbmr.Jıtr, çekk>rfn dJp. 
rln laıdın ytlztlnden talihi aı:ık vee!ll'. - Ben deliyim. Bana 1okunmağa lrnçanlıırı, billAsa namuslu tanmmı~ 
llnı. d1m cesaret edebilir. l\ğDmdan çık!l. hlr insanı mahva kU: ııeJeeek tttor 

flıtlyar yahudı bu lkfncl df1'mau. ca t bir tek ketime bile lkı k.'\r~ı d~ Ct'ı-"t ldğıt,Jar. \'crthayt bu veslknl.a. 
d!ır da lntllmm alacaktı. Jan B:ıpt' t t;evldf ecl bilir, bap t-ıuıode çttrtlrlu. n tıqkalanna hücum et.mPktf'D ?Jva 
ten ataca~ lntll<am da Anri Jlranfan 'l'lllıkikat ftl muhakeme bltJnoeye ka. ..ıe kcndlıtne hUc-um f'iteoeklerl ııust·ı~ 
ahoatı ~ kadar ağır nı mllmane ~ l\sr aylar, bolkl de tlf'DPler g~r. !»on ;ıı:.k, ıcabındJllyere ııernıels için &opbl 
L·v•aktr. Şimdi elfnde bu ktietab ı;ap_ 1>o devrel1 lstedlflm kadar uzatmakta 111ııttı. 

f rıı cezalanı!Jraenk b'n bir vaeıt• el mdedlr. Yahudi tekrar kahkahalarla güldn. 
urlh. U rhangl bir ö et"~ ~- Vertha~ 1 dt!rln b\r memnuniyet tçe J.'aka~ blrd!-nbltt 1m ı::mtı~ <hııl:ıl<lıırın 

Moskova. 31 CA.A.) - Royteı in 
hususi muhabirinin bllclirdiıline 
göre Rosto( dört koldan hlrden teh 
dil altındadır. 

Ruslar biraz yavaş fnkot emin bir 
suretle ilerlemrkleilirler. \ 

En mühim harekette huhtnan 
kol dördüncü koldur ki Ro!itofıı 

126 kilometre me!'lafeye f{emişllr. 

1943 yılı 1c;a mUnecclmler ne diyor? lcra vtık ller.mi%? - BUtUn 
vilayet ve kaza aciları - Valllerllll.!Zle kaymalromıarınuz - VillyetleriJ; 
lulediye ve parti re slcri lstnn\ıthın tarihl soğuklan - Ttlrl«:e ne,. 
rlyat ;1i6pıı11 raayo latıu:ı~onlan - Peygnmtıor sözleri - Kalorı ihtiyacı 
\'C nisbetlcr\ BlıyUk ı:eblrlerlmiz - ll/42, 1943, 1914 takvjmler tablo 
hıılınde - 194~ ün tafsııa.tıı takvimı Yılın tatil gUnler - Kendi 
K<'ndlne lFatln efendi) 100 yıl!ık tak\im - LUzumlu adresler, he. 
k'mler, avukatlar - Ba ıklann m ~ rıu - Yılın §&!'km: gtifte ile notaın 

- Ebe:ll Şef n v Milli Şetln sözlerinden -

VAKiT All'T'anağ1 varınki Vakıt ~azetesıni alanlar 
için 5 kuruş fiyatla verilecek ve mahdut ıavıda basıl· 
mış olduğu için baska zaman tedariki güç olacaktır. 
Almanağrn gazeteden ayn Mtış flvatı 10 kuruştur . 

da bofuldn. Z1ra batırma blrdenb'~· 
r.evdlfl daktilo gelınlıtı; :bttyar Aşık'---------------------------"' 
gent kıznı gttreJ parmaklarmrn ct:uıse.. 
ılto!,. gibi maldnenbt tılflamıda gf'zladı 
~ini sıJrUr gibi oldu ve mmldandl: 

- Ah hain kız!.. 

-s-

~let Demiry.Uan,,.. Llrnanla n ltletrne 
Umu1n idaresi il&nlan 

10.1.9{3 ta.l"lDinden ıtlbaren: 

OLCNCN ODOSI Ankara, Haydıı.rpaea. lstaobul ve lzmir banllyOlerl ücret bu1.felert de. 
.Jan Lataat ,blrlo akp.mı evinde ğlfecektır. lstasyor.ıarde.n faı:la bilgi alm11.b lir, c2ns1 

trda.ya kartı göıterdltı tuh tıarek.-tll!r ,--·-·-~lY.~lY.~lY.~-~~~~~~~~~~~iH~~am~llll• Ja.'V".,..,..A"".M~ ~ ~ :.; 

df'vam etmemlıtl: llsaııen .Jan tat.fi " • 

gurur, mllstakil robu Ue bn adamın ~~ lstanbul 
bıı·tına gfttlfinl, kcndlllne hAkhn ot. ~~ 
f.fuma, onun eUncle bir OJUDcak oldu ~ 
ğunn anlamTYor, ~ursuz bir mlld,.faı\ ~~ 
blı.slle Vlktor Udaya karııı aoğnk c'la.v. ~~ 
ıaı.arak kend'alnl mUdaha etmef•• ~~ 
ç:ıl~ryordn. Fakat yavq yavaş bu Çt> 

ldı.mP de ortatla.n kalktı. VJktor sık 
r.tk Janm evtno ı;-eldl, yavaş yaval} 
~llzel laıdmm hlt1lertne hAlilm olmatı.ı. 
l'aıı:lamıştı. Emr.klı denir: ~bayının d.-ı ~ 
h~ter :ı;ilndon gttn~ 1ıa,ıc.a1ıı"rvorda. 

\'Akut bu lmdrnla bir iş tc:•n 1conuştu 
tunu bOlyor, takfp etti~ pyeyl unut 
truvordu. Fakat bu kaclmıla kend'afnl ~ 
reken lılr ~y oldupu da blasedlyof ~ 

Defterdarhğından: f~ 
,~ 

""· 

lstanbulda varlık vergisi cedvelleri 17.12.942 ta l· 
rihinde taHk edilaliğinden kanunen muayyen olan te·t~ 
diye müddeti 1812.1942 den baılayarak 1 1.1943 akıa·t~ 
mı bitmektedir. Ancak son ~ün reami tatile tesadüf~ 
ettiğinden ı:ezasız tediye müddeti 4.1.1943 Pazartetit~ 
akşamına kadar uzamak\a, binaenaleyh o gün ak§ ama~~ 
kadar varlık vergisi borçlarını tamamen ödemeyenler-~~ 
den tediye etmeJ;kleri vergi mikdanmn birinci hafta~~ 
için % 1, ıktnci lıafta için % 2 zam ile bil'likte tahsiH ~ 
emval kan"1 nuna tevfikan tahsili lazım gelmektedir 
Keyfiyet if&.n ol ,n (2732) ~ 

~ 
:.: ,.. ~ ,. . 


