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Mareşal Peten Vişl'den 
Paris'e taşınacakmış 

.. Zw1dı, Sl (A.A.) - Tribune de Genev 'in öğrendiğ e 
gore, Mareşal Pete-n önümüzde ki Sonkanunur. 15 inde 
hiiıkfuneti Parise nakıletmelk 1as avvurundadır. Bununla be
raber, gazete bu ha'bcrln mevsimsiz olduığunu, zira kor~ 
diplomatiğir.. bu nakil keyfiyetın e muaru; buhmdı.ığunu 
yazmaktadır. 

J 

~943 Çok Miihim 
m 8diselere gebedir 

ı 

1 

YARLI 
VERGi 

------·-

• 
1 

~eni yıla · ge leceği cesaretle 
hazır halde eir ib ---rşılamağa 

Pazartesi akşamı 
müddet bitiyor 

---•ı---

Mühim bir nokta : 
yılın m mleketimiz ve ,- " 

~~~~~~~-.. \ 
JLletimiz için d .ha iyi tir sene ( 8İf8f8f18 f ~~."T• 

Yüzde 20 öc. e!l'.ek 
yaınız ban. ac" n 
kreoi temini .çın 

şarttır a .. ağına ve l Lr.ıe: barışını muhafaza 

1R1 e d e c e ğ i ~. z e i n 8 . n ~ y o r u z ~ v e A 1 m a n y a ~' Şnrk cephesıneıı. resimler: !'tled< e'll cepheııbde Sovyet taarrozları nı püsldirtuıek için kar" hücuma 

Yazan:ABtDIN DAVEB \ - ~ ııeçenAlmanerlerihareket halinde 

Ankara, 81 (İkdam r.ıu abi· 
rinden)- Bı:gi.l.n Ankarada ilk 15 
günlük mücicletin son güı.U ol
ması dolayısile vergi yatıran mu
ke!lcller şwbeleri doldurmuş.ar· 
d:ı.r. 6'1.nsıııd'{;ı E.~:.;,;,?,f;~,;E 1 !::~~:~A~~:: Sovyet kıtaları Millervo 

iil!lıı;:ıaı"'e::pr: ~:::!2:~1=~~::r~ Aldmoansa!skleurğı"suo··z· varoşlarında_ savaşıyor 
kanlı, bu deki ham maddeleri ve ordulan ı 

Bunda.ıı dolayı şubeler, resmi 
t.ıti! olmasın• rağmen cğledcn 

eonra da çalışmışlar \'e nkpma 
kadar açık kal&rı<k vergi thhs:.. 
!Atına ckvom etmişlerdir. llli~iiıı· i bcltle- istedikleri yere göndcamck~clir- CÜSÜ bir yıllık hadi-

1943 de, l ibverin den:.28ltı harbi, Terek nehri geçilerek Alman 
kuvvetleri gerilere atıldı 

Blrçok mükellefler vergi'<. İ· 
nln yüzde yirmisini ödemişler

dir. Mütebakisi için de bankalar· 
da kredi muamelclerinr bitir· 
?DEdtle meşguldürler. 

~1111'1 gibi kaıv ;rafl~re zay.·at vudinnek - seleri tahlil etti 
yaşı i\ı~ onla:ıım hiıklmiyc1in.i 

it ~lııtadır • 

~;ı~~!~;~~ber M kvu:n ta.-
[, ıyle Jı: vvetteo düştüğüne 
->1e1.lııWr". lüp olmak üzere bulım. 

ıf • btdnıedilemez • 
İ a 1!143 bn şartlar alt:nda gir
e ·r. Yeni başhyan yılda 

harp ceplıelezinde nelcr ola
cağu_ıı lİıhm ne çalışmaktansa o
laylar heklmıek daha doğru o
l= Ya kadar söyleye
lim 194,'J <vkalade mülıim 

h .• 

• 
1 2. yılına, m • hayat·mu; Jıe. 

lamından da lr göz n•lım. En 
mWıim olaralı: Til'l'kiyen 'n harbe 
fİl'IJ\fmiş \'e bit aflığ nı muha
faza etmiş oldufunu görürüz. 
Darp denilen befıidan uzak kal
""' en büyük JI ~adet ve mu· 
vaCfailıyetfır. Bii da, yüzde yüz 
bir milli siyaset ve dürüst bir 
t><>Hi:Ca takip eO.em z sayesin
it& elde edj)m' zaferdir. Bu 
uieri, bllJt Bül ik ve Aziz l\lil
. et z İs11J<'I nönü olmak U-

•eJe, B yük ıllct l\lecFsine, 
~ili Şefin, m !isin ve nıilletin 

'mad nı mulı aza etmiş olan 
ükumet''Dli , Cümhuriyet Halk 

Parti.sine bn 1 yuz. Türk mille
ti, yıllard b ri olduğu g'bi 
1942 de de 111' i birliğ'ni l\Iili 
Sefine oları r.ını, kcndl kuv· 

...... ~Iİİllle::::'ll•!C kltı ram an otdusuna 
son ü~ a~ ı1Nliiiıl 
semiştir. ı 
cephelerdeki 
tı.,.ahuca bır göz 
talihinin Muıtciiklc 
mcğe başladı;:ını gö 
harıı edilen ccııhel e 
lıın: 

Doğu cephe.iade: 
truırruza ge~ıniştir. l\lii faa ,·a· 
2.İyetll'e giı'm'ş .han M ·h ordu 
!arı, bazı yerlerde geri ek 
zorun<ta kalruışlıırdır. 
hede te•chbüs Rusl 
dir. 

Şimali Afrika et' ıe 
nn, l\lı~ır toprakla 
lskenderiye kapı 
nıış olan Alman · 
su, ~imdi Trahlusı: 
dadır. 

Afr kadaki Fraııuz 

karsı 
kay be 

Ye ı 

·ği güvenini asla 

3 ünd sayfada) 

ıla Girerken 

-k 
,,.. 

.rı 

-G' rülen vaziyet 
rvı. ve r j n l Ü t Ün 

c phel~rde müda
f aoa o im asıdır 

!eri l\Iütlefiklere il 
oldu~undan • Tun 
•ıütı•fikler, bütün ~ııııırıııı 
ı..im bir vaziyete gi eni yıJa gire~ken harb n ge· 
bunun. harbin il..: ç ·ı)a niSobetle daha geniş sa-
•ut~eyş, askerlik, s a halar · yıld ğ:r.ı ve Auupenın 
ve ıaşc bakımların •fü iş merr.!ek< t de 
,. . ehetnmi ... eti bi uk güç uklt-re ve 

Uzai< doğu. cepl ·lcrı . ·tlere srbebiye~ ver -
fu son ayının ilk 1 d• a.ıı-.ı:UJ"ll.. huriz şckilc!c gcize çal'f ak-
be girnı·ş olaa Japon tadı Harp sahalarınm genişi~ 
bınnci yarısında lanı ' Avrupaoda. Afrikada,, Pasir 

ı"' h'1- y 1 1ırım harbi l&Plıktan •o .u~, Uza:tc!oğuda, AS'; ada 
gelen .. r" ; 1 ... d'·,,...:_ • ; ı...• 4 Anglo-Sakao.,l1r b.vrnn•f,• ıı.ı- havada, ve den ı;Jcrdc bir çok 

. .&1u ; "'nz.anç arını ·o. • harı..•"ıciltın devnIT' et~esi yeni yı· 
bır cephe ktygı,iyll' müdafaaya •e· tık t-ımımil • lın C:;ı bir çok ask~ri ve SJyasi 
ınişl r. : ........ .,. 

1 
surp :,Jrele dolu Old · nu g 

"""" •.er~ ı~. 

ehrimlze tahsilat variyeti 

Ber;.in, 31 (A.A.) - Bugür..
:kıü Jazeteciler topıantısınd& as
kıeri sözcü, geçı;rı bir yıl ıçinde
ki siyasi ve askeri hadiseleri tah· 
li1 etmiş ve bu mü:ııasebtle ta
rafsızlann tavır ve ha-eketleri 
üzerinde ısrarla dunnuştu:r. 

~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~~- Yılib>şı münasebeti1e dairelet 
dün öğleden sonra kapalı kalmış 
ve varlık vel'gisi mükel'e.f!crın
den yalnız öğleye kadar vergi 
alınm:ı§tır. Tahsil şubeleri çok 
lı:alııbalık olmuş ve dün vergi ya
tıranra.-m mörtan evvelki gün'~ 
re nisbetle daha fazla olmuştur. 

Düşman propagandasının ta -
rafs.ızları ayartmak için gayret 
sarfett~i söyleyen sö7.cii lbu 

Altı hafta içinde Almanlar 206000 kişi kaybettiler ve 
130,000 asker de es;r verdiler • Kalmuk boztfırlann• 

d a ö " e m 1 i y er le r a l ı n d ı 
faaliyetin bHhassa lsviçri' ·~ Moskova, ~ (A..A.) - SooYyet 
rinde toplandığına dikkati çek· 1ebl.iğlne ektir: 

Stalir..m-adin ıen.dirstri mahal-
miştir. Tıırafs~ııt iMiasmda ...,. 
bulur.an devlıeLenn bıı sıfata ey- leSind ~ dıeıtek\ed.l;i 
~ hareket etmeleri 8.,reHiği- piyademiz ilerlemeye devam et.-
nı A•TUpayı tıeıhdit eden tclıli· miş ve mevzilerini çok .yilcştir 
keyi. önlemek için Alınanyanın m~'tir. Düşmanın 10 IGtihkamı 
Ya""'ıgı· fedakiirlrg"ı~ go"z o"nun" de tahr.p edilmiş ve bir piyade bö-

.,. ., liiğü yok edilmiştir. 

tür. 
Stalingradm cenubunda kıta· 

larımu: çekilmekte olan d-Oşm~ 

ili ta 'be devam etmişlenlir. 
MultıtVem te ~an huı ®'

ınan birlikleri tamamiyle b02ıgur 
na uğratılmışlarrur. 

Or+.a Donun. b:r kesiminde 

1 düşmırn §iddetli bir mukabil ta· ı 
arruzla birlikılerimizden b:ıini 
biraz geriletmeğe muvaffak m,. 
m~a da yandan yapt ğımız bir 
taarruzla ~an ~a •>t· 
ratıhruştrr. Muharebe sahasın· 
da "~ d;;.,,,., "l" .. ka'-· ..... -" _, .•. ım o usu uu...,.ır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bugün, yarıın ve pazar tatil!,,. 
rinden &onra tahsil şu•bcleri pa· 
ıartesi fiinü aıı'bohtan •kşaır. .ka
dar vergi alm>ğa devam edecek· 
lerdir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

tutuılm ı lazım geldiğir.i kayd· 

_ed_en_:_· _:amı_uzc_uın_~ -~-~_.e:_:_~~-·da_~_·= _~_:_;~y_:_~ __ d_·~-d-~-'~_aı_ö~_L_a~_'.E jCezay i r~e <! 1. J i roy~, Ruzv elt' in 

Ş imali Afrika Muharebesi ı şahsı mumessılıne karşı 
-------·--- bir suikastçı şebe e yakalan 
Vadielkebir lındı 

1 
-~--~~~--~ 

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

Londra, 31 (A.A.) - Röyter a,ian- ı 
ıı muhabiri bildlriyoT: 

4ır. O ds Almanyadır. Al.manya ht"P 
ha.net blr sur tte yardımın c<7a ız kal 
mamasını Lı &iyorum.» 

Bir çok tevki/at yapıldı, 4 kişi idam edildi 
8 inci ordu Misurctaya doğru !!er: / Gen - ral Ji o c'e_di ki:" 12 ':işi yrkalandı, ikisi ço'< i~i 
liyor-T unusto yalnız hava faolıyetı d stumdur, bu ış \an z Fransızları elakaeif r ece • ,, 

o uyor - ç od' dok i . ~rd~ i~.erlix~~ r z ~ 1 z e i~ ~ i-~ ~' 
Nevyork 31 (A.A.) - Son ha· İngılız toblırıne gere, sekızıncı 1 ' j 

berlere gQI<!, Trablusta, İıııgiliz ordu devr<ye:er'.'. şimdi daha .• ba- ~ a k i s 1 e r •. 1 
kııaları Mih\ er'ıı bir müdafaa tıda bulunan du•man mevz:lerı· \ ı 
mevzii olan Vad~'kebiri işgal el- ne kar~ı tH<kcte gc~miş'erdiı·. 1 -•- ) 
mişlerdir. İngilizler şimdi Tı·ab- Bu hareketler Berat Elhusu· yarı re~ n.i bir ı· 1 
!us şehrinden 185 mil uzakta bu- nun ctrafırda crreyan etır.ekte-
lunmaktad rlar. Almonlar ii<i ~n- d:•. Ge1<'n ıclgr. flara göre, ge- iV <.C~ r gazetesi 
denberi İngiliz ctevriyeleri!e mü- neni Montgcmeri bir !lTaftan 75 _ •-
sademelerde bulunan artçı ö(iiük- mil ş'mal batıdaki MisuNla üze· 
!erini bu mevz:den ç~lerdir. (Dc\·amı 3 üncü sayfada) 

Yılbaşı Piy osu 
~~-~~- ... -~~~--

Dün geceki çekilişte k?z-ınan 
ıs 

• 
esı numaraları.1 tam 

------·------
100 Bin l.ra ls il b- çıkt. lst,nbul 

60, 40 ve 30 b n lirahk 
birer ve O b n liralık 7 ikram·ye çıktı. 

Jllllll pfyan:onun yılba•ı keşidral 30.000 ER .ı İR \. K!\ZA..'IAN ı 
dün &'ece ,,..t 22.45 den 23,U ~ kadar BiLETLER 
Ankara 1-er&lı ev1nde apıtmışlır. Ce• 52055 ve 281763 numaralı iki bil"t. 1 
kilişl bUvülr. b•r ka1a ahk tatrp e~mlı otuzar bin Itra. lfaz;ınmC?lardır. 
Ur Kaz;nan nurr.aratarı ·azıyorua: %0.000 ER L"~A. KAZl\Nr\..'i 

• 100 000 UR.\. KAZA. 'A. • llİU;TLER 
161153 ,~U7. l 11001, 225703. 228021. 428027 

IO.OOO LillA KAZANAN numaralı b•ltllu > lrmlşer bin ıır., 
270765 Jr.o.unnıtııları!ır. . l 

&O.OOO LİRA KAZA! A. 10.COO ER LlRA KA7.,S.-\.. 1, 

UU91 

40.900 ER ıJ A KAZA. 0ANLAB 
,,,.,ı.9 ve 1.2.U · p.amaz:ah Utl bile& 

BiLETLER 
1 

11897 1987~ 4R507 41503 5R905. 
17035 1 080 11998! 144853 171839 1 

(Devamı 3 ünfli ,.yfada) 1 

' Kardeş Macar 
n'ıillt: ti.1i. tE. sir• l 

ı lt.l inı l i.dt i or ( 
Budape te, 31 (A.A.) - Mat'ar &· 

Jaıısı b>ld.riyor: 

Türldy<deki :rer •arsılmalanııdan 
bah.scdeu ı-.ı1.rı re..~ml ı-ıes~cr Lloyds 
.-a,citsi, ~-r"'~ Tw ıı. mıue~L.iıJ. ui· 
rad.it nıu.Jbelln l\lacar mllle~)nd@ 

ıu,.ıı oııitl le,•ı;,ur11 bel•rımotledlr. 

Peoler Lloyıls, M•car ınllleth.ln ""' 
c1ern Tıtrk.iyeye k.ıqı olan bil7ük sem
pa(.i.slnl ve derin anla}ı..wı bYtt.t>t. 
Ukt.en ~n.ra, iki nıillet. ara.wıdakl 

yaklaşmanın dünya harbinden dJi· 
dutu. Turk ytnin Alalürk ldare!.In. 
deki 7enlJik ve kurulu!Junun i\l:ıcarls 
tanda olduğu kadar bel~I h•ç b r yer 
de hayranhhk u.vandırmtt nJmad fı .. 
m, )t:ıor milleUnln dı · mafliıbtyet: 

t:orlukltınr.ı kendi arı tecTiibNilJ ta,. 
nlJIDUJ "e Türk d vlollnln ron ıı- 1 
ttnda. bluaı IL"Cn 1 cayretleri n 6em .. 
bolli k.eşfetm! olduğunu nııror ve 
tô> le d"''llm edl7orda. 

A tu·rk"iln 1d cari ana .kar ı sem 
pat inin bo hissiyatta. tok 7ardmıı ol· 
m1Jljtar. liuıiln bu kadar mcb Uf &e
ıi~rlıı ortasında taral ızltfını mu. 

(De\'llDU 3 iincü &ayfada) 

Fransır. şimal Alrikaırn yti.lı.~ek. 'kcr 1 

mit.C"~J gen('r:?I G!rud ('r:zayirde :ra
pıJ:.-n tevkifler lıakkmcta. 5D dtm•(l· 
de bolnnmw tur.: 

•Sonradan et'Lllaudırmalct:uısa ev· 
vcldtn 01")eyiel tPdblrler almanın da· 
ha iyi rtduğu h"kkın"'akl Fraıwıs pren 
slbfnl tak1p tidyormn. Blr tek ra,·e ı 

vardır: O da billün Frnns17lar1n Ye 1 
rnütlefill.ltrlnln ~·ardıml'f' h,.rbl ka· 

ıa.nm.akht. Simdi bir k"'ll dÜfjman var J 

Dögol ile bir yaklaşma trm~,ı im. 
kiiruna t~Jm1hde bulunan Cl'ncral 
şöye dumf tir: 

. imdi Dö;:role htzmrt. Alm mrada 
C!arttte bulun. n, in~iltf'rerle , c bir. 

le·dk Aın~rlk:ıda ofu'"" ,.,. "'"'"'' r. 
rikada bulu.can bütün Fransırl ı hi 
1 tli cun zar rden rmtn ela~· ıı: • 

(Devamı 3 üncii tal f da) 

_c ı_ 
-C Mahalfeler arasında']-

Kar~gÜmrÜk gençleri 
merakla soruyorl'"'r: 
Kara gümrük stadı acaba sandal 

safası yapmamız içir.mi kuru~du? 
Karagümrük, o civar gençle • 

tin n spor mihrakı. Geo1b; bir 
munilı n delikarlıları, K.•ragüm
rü,,>tii.n tanınmış klüp ve sahası • 
nm groi.klileri •. Fakat, onlar il4 
kon~urken bi!Jıaı;.sa b t konu 
yani spor sahası hakk,nda baLı 
temenn.!eri bulunduğunu öğ • 
rendim. Mah'.ı.mdur k:i Kara.güm· 
rükte;cı saha, evveke bir sebze 
i>ahı:esi idi ve •Culnrrbor.tan~ 

namını taşıyordu. Karagümr• . 
lü gençler, semtin ileri geleı:lc-r -
nin teşvik, himaye ve dela eUE
ler ile burada bir futbol sa a 

• sın:n ) apılmasmda amil oldular. 
•ÇU~·ırbostan. stimLik olundu. 
Böyle:e, d'limizirı meşhur •At 
va.r, meydan yok. daıiıı,.., den 
deki L-na ortadan kaldınln•ş ol
du. Lak.,, ırcvcut ı;al-a elliz bir 

Dnaınt 4 üncii sa~fadl}) 



SUlL TAN REŞAT 
v ı=====--

1 TT i HAT C l LA R 
1 Yazan: Z l \' A ŞAK 18 No. 98 1 
- Yarım ııaııte kadar gel:r .. 

tenı1im. 

- Beyat meras mi acaba nere
de yapı•acak? 

- Kat'i olarak blillıiyorum am
ma. bes:deruz mec oısde i'k~n. Har
biye N azaretir.cle yapılnıası <ı.ak.
.k.ıı.aa LÔA.w WJ..,;r vardı 

- Orada beyat .-crası usülden 
dc~zı1ld.i: amma.. Egu: öyle mıin&
s p ,,or\i!rlerse, ne wyeiiın? .• Pek 
aıa.. 

Sultan RC?t, g:tt>!oçe sabırsız
lamyoıru. G<lzlenııı, salcnd.aki 
büyük p eyol .saatten ayıranu
yordu. Kı.;a b~ si;.;tı:.ttan sonra, 
birden'bire aklına gelen şu suali 
ııordu. 

- Birader ı:e oldu.. Acaba o
na 'le yapac<ıklar? .. 

Hawb bey sı:.itan Ham?t hak
kında v~ilmiş ol:ın kararı heooz 
b im yilrdıu. Yani;; bir cevab ver
mck'.m kıon!ttu.. 'Tereddütle <r 
muzh.-ını kaidu .ı 

-- B" babta, her.üz kııt'i bir 
kar:ır ,rerilmedi zr;-,eoerim Mec
lis, 'imdilik E::ccce kıeııd l~n.in 
hal'ine kara- v~ı·ı!!. 

Ha0<'b beyin bu cwabı, yeni 
bükü.mdıırın boşuna gıtmedi. Te
laşlı bir i!ade ile: 

- Y ıı.aa.. Demek kJ, başka bir 
karar yd<. 

- Hay.- uendim. 
Yine, kısa bir sükilt geçti. 

Su!tan Reşad, bu defa da müte
vekk il bir tavırla: 

.La.bü, oı.u da diiışıinecel<tleı>
d r. 

ti. Anlaşılıyor Qci bu ı:at. her 
kuvvet .karşı.&111da sinecek, l:ıer 
türlü tesire koiayu OOJuı:. eye
cektl. 

Haoip bey, (Cemiyet) hesabı
na, bundan memnım olmuştu._ 
b r t&hlıkeye dığı zaman bu 
adamın ayni vaziyet! muhafaza 
edeceğini d~ür..erck, daha şiın.
dideıı, adeta bar kurku auymuş
tu. 

l"eni bUkürndar, b'raz sonra 
mecfr;ten gelen hey-eti de ayni 
acz içinde kabul etti. Bolu me -
bıB.ını.m ön-ür.de, ella-ıni uğuş.
tura u/:uştura ı.öz söyleyen Sul
tan r.eşad, heyetin karşıs.ır.da 
bfuıbütwı sonük ve siliit bir va
ziyet alarak, kend sini saltanat 
makamına çrltaranlara sadece 
kalblnd.e bir minr.et 'beslemek.le 
kalmadığıru ve luıtta şıi..kıran bor 
cunu ödemek için onların arzula
nndruı kıl kadar lbiliı ayrılmı
yacajmı sözleri ve tavırlariyle 
ihsas etti. 

• . . . 
lttliıatç.lar, çok mmenını ve 

mesn.tr görürıuyorJardı. Kor -
kunç bir ihtiUıl, kud.rctli bir 
hamle ile tepeleınişkrdi. Ayn! 
zama ıda, bütün arzularını bir 

1 
emir gibi telakki roecek olan bir 
adanu da t ıılllta geçir.mişlerill. 

Bu bü.)"iik muvaffakıyetlerini. 
bütün İstanbul halkına ar.J.&t
mak »e kıyıda köşede sin.miş o
lan irtica taraftarlannuı bble
ıine bır korku ve he;iıct .>almak 
ist yorlardı. 

SEHiR 
~Davaları 
ff zlk fiyatrolan 
müşkül durumda ---·-···---

Vergi mikdarı 
ezaltllmazsa sa• 
nathayatıudamü• 
· him tcşluklar 

göfülecekl 
Öğreniyoruz ki tiyatro kum

paıı;aları 'iC taıunm~ artıst.cr, 

.lıi:biyat re;mi. yüilind•n sah· 
neye çdumamuğı başhuııış!a.r

dı,.. Zira rraliyenin aldıı'iı yüzde 
56 nı8betindekı vergi hasılatının 
yarıs.ndan fazlasını lutma.kta ve 
lüzumlu masraflar da çıktıktan 
sonra hayatlarını bu sahada ka
zar.an ve halk kühiiTiinün yük· 
se)ınes:.OC yard:m eden arti~t'.ere 
gece-de yalnız ve y .. nız yarım Ji. 
ra atalınaktachr. 

Bu feci durum yüzünden çok 
müŞ'.<ül vaziyete d'üşen artistler 
aras:oda tanırunış Sa!l31k.fır üstat 
Rajit Rıza, Burhaneddin Tepsi, 
Ertuğrul Sadi ve nih·yet halk sa
natkarı Dümbüllıü vardLr. 

~-G1u~r.un ··iç· ı· .n~ de· .n .~·; .. ·t· 
•• • ••• • •• ..... . . •. . '· 

Eski yıl öldü, 
Yaşasın geni yıl! 

1!142 yılı dün gece yarısı 1943 
yılıyla :OO!ıet dcği.şt.ird•, Gahba 
da Jücya yiizünde bumdan baır 
kaca da bir deği#ıılı.k yok. Fa
kat, her nsan, iıer yl hemen 
yalnız geçen yılın 90lll vagoounu 
boşalttığı bu gecedir ki ker:.ciine 
göre bı.r tıôre:tle gene rt"nd. ü
mitlerinin bağajmı yeni yıJ...n 
vago.1UT.11 aktarma ediyor. 

Bu ylllıaşı dünyanın her tara
fına belki kar yağmadı. Fakat 
kardan daılıa soğuk b r şeyin 
yağdgmı ber irEaı:. oğlu hissel.
mek'.ed !!': Tasa yaj;'lyur! 
DUnyanın üzenme tasa yağar

ken bir yıl değiı;tirdlk. ÖnÜ'!TlÜZ· 
d_e eski y im bfrtüı, artıkları, 
şımdi, soğlllnUŞ b r yemek gibi 
duruyur. Mı.tlıan' lemızln kapı 
aralığından yeni düı:ııyıım12a ku.. 
~.verdiğimiz zaman ayni şeyi 
<pdtyOtt'llZ. Cepheler ök.ürüyorf 

-=Esnafı da 
\... 

içkili gazino 
çok garip 

Ycısan: HAYRI MU/ ontr 
Bu ) ılbaşı gecesi. frzemn 'ze 

bir yılın j<.akirdaınıış cesedi dev
rildiği.ci hisset? ğ.am halde, 
mümdin oldıı.ğu kadar hançere· 
ıni.zin kalı.kııha şarjörünu hava
larda boşaltmak lstemiş;zd r. 
Çünkü, şeı. r !eri bugün bir ma
mure, yarın bir kalııril.tan ol ıı
ver aı garip bir dehşetler dim
yası iç 'ndeyiz, 

Gözler mzi 1943 Un güneŞine 
açtı.ğımz rı:aman hiç ürkmeyiniz: 

Yurdunuz sağ, milleU iz sağ, 
ker.diniz sağs•n.z. Yerı.i y·lm Ja>. 
1 postalı da istediği tatlı taıtsırz: 
sürprizlerin! y<>la ç.ka'l'm ş ol~ 
sun. Karşısında bi ı Türkleri a}"
nt yaşamak ve elx-di zafor irade-

• sinin niıce m ihnet!er çekmiş kah· 
ramnn goğsü olarak bulacaktır. 
Arkadaşlar, zafer Turkiye..<i 

yaşayacaktır. Eski yıl öldü, ya
şasın yeni yıl! 

d in 1 i y e 1 i m ~: 

sahiplerin in 
bir isf~ği 

-~~~~~~~ .. -~~~~~~~ 
Ncbetci 
gazın o 

t.czaneler g bi 
arın ihdEsı 

nC'betci 
istE n yor 

1 

Karneler ____ , __ _ 
Fırınlara 

-
bağlanmadı 

Herkes dirediği 
fırından ekmek 

a abilecek 
IBugün tat11 olmasına rağmes 

n&l:ıiyeler ve mahalle birliıkleri 
öğleden sonra ha:.k karnesi tev
ziine denm edeceklerdir. 

Dullara, mütekaitlere ve ye
timlere mahsus karneler tama· 
men tevzi edilemed:ği için bu gi
bi yurttaşlara --ekmek.sit kalma
maları için- muvaıkıkat karne 
verilmesıne başlanmıştır. 

· .Bümn karne'.er fmn mü>l"ıürle
rile damgalanmış olrn ~sına rağ· 
men halk yiııe düne kotlar oldu
ğu gibi b~ de c!ilcd1ği frrın· 

dan ekmek almağa devam ede
cekti.?. 

Bir lıl!'fta sonra karne1erın fı. 
rınla.ra ıbağlanması u.,-ulünün 
mahzurl:rn etrafında esaslı tet
ktkler yapılarak 'bunun tabbik <>
dilöp edilmemesi kararlaştırıla

caktır. 
Maamalih v'i!a~t ve belediye 

mı.lhitlnde hakim olan kanaate 
göre yeni karne tevziatı çcık sıkı 
kontrollerle yaıpıldığından her 
hangi bir vatardo·ıın mükerrer 
ahnasını meydan verilmeın!ljtir. 
Karnelerin fil' g.ramlı oh.ışu da 
karne sahtekarlığını önlemiş ola· 
caktır. 

Bu yüzden karnelt>rin fınnlara 
bağlanmasın• lüzum k&lı:ruyııcak-

YENi .st:.N , .• 
Ali .Kerı'41 .:.·""""'n 

1 9U senesi için neler söyle· 
IM!Uk diye clı.ı.şilnurken şıa 

auali 110rmadu olmı)'or: - Ge
çen ~42 yılı için d~ çok f") ler 
söylenmişti. Faka bıuı.ların Ç°" 

ğu ·l~r u çıkmadı. Onun için •S

tıkbalde daiır .lr.elıaııe~ bıılu.wna

iı bir kere daha tecrübe el.mil 
olmaktan vu geçmeli. 

942 -i yald&jll'keıı 7eııi 
cirecek senen.in bu harb • -
yılı olaucı.ııı diiJüueıı.ltt de var
dı.. Halbuki 941 senesullıı UW· 
nwı ayuıın ilk haftasındıı J.
ponyanuı Aııglo Saksoıı tarafı a-o 
leyhine harbe alrdij:i goru1d.il. 
O zaman da: 

- 4te ikinci dlluya harbi pm.. 
di başlıyor, azua IİU'ecek- de
diler. 

D:!d Zcten sor.rn, Adeta hır n.. 
rica vazi:;etı alarak SOLJ .. rine de
vaır etti: 

Her tarafta, hareket ordusu
r.a mensup keçe laülalılı ve aba 
dolaklı ukeri devriyeler gf'Zl -
yordu .. Ve zeva: vakıtine doıi'ru 
da, ıen · hükümdarın geçeceği 
yolla.r:ia terti2>at a!ııuyordu. 

Bu artistler çorak sanat saha
sında varlık yar•tncak ve iıa:'kın 
mühim bir ıhlıyacını karşılamak 
için ömü~lerinın mühim bir kıs· 
mını sahnede ı;eıçimıişler ve sa
nat aşkı yüzü.ııien bircok mah
rımı:yetlere kat!armışhrdır. 

Şehir 'halkı bitlıass.ı Naşide, 

Dümbülli1 hm•.le ve büyük •a
natlciir R~it Rızaya çoık ooı'Ç:u
dur. Dtğer artistler de •kendi va
di'erinde tek olm b'rer sanatkar 
ve sanat fedayisidirle.-. 

Yılbaşı münasebetile bizde bu 
gün çalgılL gazınolardan baılıse

deceğiz.. Ma~Um ya, son seneler
de yılbaşı dey•nce akla "hlilıa 

kad1r iı:;'P E>ğlenmck g .. iiycrdu. 

n.öbetıçi eczaneler vey~ ı>Wetçi 

taksiler olduğu gôbi, gece, ~imdi
ki mutat saatten sonr•ya kad•r 
eğlenmek ist)yenler:n ı.lıılyaçla

nru karşılamak üz<ı:c nöbetçi ga
zinolar usuiü kaıbu: t<li1<"bilir. 

ı I ~ır. 

ldhalat eşyası 
getirmek iste
meyen tacirler 

Bırri>"n uzwı sllrüp sünı:ıemo
si, dej:il, fakat mulıakkak olan 
cihet Japonyao.o da girmesi ile 
b.1' im l.iıı daha kar~mq olduğıl 
dünya harbine yeniden mühim 
bir amilin daha karı.pnış oldu~ 
dur. Nitekim geçen 1942 ,,.,ne
sinin ilk ayları da Uıakşarkta 
ve Büyük Okşanus sularında Ja
pon hava, deniz ve kara kuvvet 
lerinin üst liste muvalfak.ıyetle-

4'İ haib'.n heyeU umum.yesi iti•· 
bariyle l\ıihver tarafın.o leJıiude 
sayılan neticelere benziyordu. 
Berfin · Ronuı - Tokyo Mihveriı
nin de 194! - '3 senesi içinde bil 
)'ilk hede.lıiııe varmak iırniıii o 
!aralın neşriyatında sç.i•ça suy• 
leır-yoııdu. Bu hede( üç kun·eıli 
&lihver devletinin kara, den "' vo 
hava .kuvveUerınin Hıod Of;) a· 
nW>unda b.rleşme•i idi Bu mu
....Ua;.ıy.t b a J i n d e iıı

t\kbale dair daha bü)'ük ü.uit -
ler beslemek kabil o ataktı. l'a· 
luıt olmadı. 1942 sene i n hayd• 
ererken gerek Mlhverin , .• 
gerek Müıl.toliılUerin karşılı!Uı 
nziyetlerine dair sar·lh bir f Ur 
edinme&e far&)acak vakay' sıra
lanmqt.r. 

- Ben.im, bir anımı var A· 
.:aba, mürr.ıkün olabilir m.? · 

- Ne gibı der.Jirr? 
- Şayet bcat merasimi har-

biye ne2arct nde okrsa bu me-
. . ' 

rasım U1 ıcrasından sonra, Topka-
pı sarayı.r.a gidip (Hırkai Saa
adet) i ziyaret elır.ek ist yorum. 

- Mti:ı:';kWı olm.yacak bir 
ı-e:r değil, elendim. 

- Tabii cemiyeti muhtereme, 
bu armıııa muvafakat e:der de
ğil mi! 
Habıp bey, ir.klld .• Vakıa ş mdl 

ye kadar, lııç l:dr hükümdarın 
'lı~urunda bu.lu~mamıştı. Ve 
hiç'.:ıir hWWnıdarır.. n.as.t! lronış! 
t~una duyrna.ınıştı. Fa.kat şim
di karşı.smda bulunan ~~ yeon.i 
tıükümdarın, ellerini uı;ruştuıa u.
ğ~tura böyle en tabii bir hak
ikmı, adeta 'lı.ir rica vaııyetinde 
ve ı.ı n almak suretiyle kullan
mak istemesinde:ı hoşlar-.madı. 
Ve O"U hüküırdarll'ğını Vı.sset. 
tirmış olmak için, adeta kaşları- 1 
ru çalara.le: 

- · Çok t<ıbii değ''! mi efendim.. 
BLO g'bi şeyler. z..ıtı şahanemtin 
arı;ulanna mutevakla!tu: 

Da.neye mecbur kaldı. 
G<>'ıHüyor ld SuMan Reşad, 

d"ha ayağını Osmanlı tahtına 
basarken aczini, zafını, irade
s zliğ'ini ve bilhassa hükümdar
l~a Jiyakatsiııliğini gö~term!ş -

••• 
Pol Sdb>.stiye-ı akşam soıfrasın-

da rek ncş<'l'ydi. Sol taır:fında 
oturan Elen biç sesini çılke.rıınıyor, 
a)·Oİ 90lfrada u:.U~an Jüdit'e karşı 
duyduğu nefreti 'belli etmemeğe 
ça:ı~ıyordu. 

Akademiden alelıiıcele mşke 
getiri!.rnesie sclıep neydi? Burıu 
'bir türlü anlay>roamışu. Yoksa 
s<"b•p Jüdit denilen bu adam ol
masın? 

O sıırada htzme~i <çeriye girdi 
Sebaseyenirı vanın.a gelereık Ka.
rit ·nun kcnd·sile görüşmek iste· 
dığ·ni söyledi. Bu haber üzerıne 
J L>(f.~'in gözlerirde aıcaip bir p•· 
rıltı hasıl oJnı~. Bu v•Ziyeti 
görünce Elen erı<lişeluıdi. 

Sııtastiyen ay.ağı kalktı: 

- Ş'mdi !:(!llyomm, .ıoctı. 
Ve y '.lllek odasından ç~'<tı. Bir 

.iki da .ik.ı ge,ti. En nihayet 

J üci.t konuqıu: 
- Ot, dedi, insan bu.ada ne

~deyııe patl .. yııc•lt. O kad'a.r ha
vay~ ltıtiya.cım V"Sr ki ... 

O da ycr:nJen kalktı, pence· 
reyi açtı. Bir ır.OOdet dı.şarıya 

'b.ıktı. Birden geriy-e döndü ve 
pencereyi açık bırakarak tekrar 
sofraya oturdu. Sonra da Sabas
ı yen içeri~ girdi. göczler' gülü
yordu. 
Jıidit--

(arkası VllI) 

1 KÜ'"'OK HAPI"'' ER ' 

* İ6tanbul 'Milli Korı.ııoma 
mahkemeleri §iır.diye kadar iki 
müddeiumumi ile çalışn:akta idi. 
iBu. kadronun k•fayetsiüğinj gö
ren Vekalet bu mahkemelere <iç 
muavin daha ilfı~ edil.ııı<?sine ka· 
rar verrn'ştir. 
* Sal•mon isminde bİT ihtiya.r 

dün gece Tophane hamamında 

ölmüıştür, 

Salaınonun ihtiyarlıktan V6Se· 
faletten öldüğü anl"iılmıştır. * ?<W.naıka ıat Vekfılt-ti gördü
ğü lüzı:m Üz<><ine Sirkeci, _Hay
darp~ ve İzmir banliyöleri yol 
ücret tarifelerine, zam yapm•· 
ğı kararlaştırrnı~tır. Zamlı tarıfe 
iıtiıu:il.Gınunun onundı, itibaren 
tatbik mevkiine g! ckıir. * Esna! cemiyetlorinın yıllık 
umum( heyet toplantı!an, Bılık· 
çıkır cemiyetinin iıldn<:i iıçtim11 

müstesna ~m•k üze..e sona er
miştir. 

Dilekler, bir T~rla Ticaret 
Velailetine llt! Partiye bild.irile
rekti:r. 

.Lublyat resmi• yüzünden iş
ler:ni tatil eck'n s•nat tesekkülle
ri şimd"ye kadar onu bulmu{tUT. 
Esasen sayısı bu <akamdao pek 
az yukarıda olan sanal topluluk
larının ha:i cidden fecidir. Şclıir 
tı3yatının rrühim bir 'boşluğunu 
do'duran bu tiyatro tcştklcülleıi 
hükiıİretin yardımına muhtaç
tH" ve layi.k'tır da." 

Zi.-a sanat hevatımllZln inkişa
fına yardım edecPk hamleler bek
lediğimiz şu zamanda .lubiyat 
resmi. nin s1J1atki'ırlara yük:edi-

ği borç muhııikkaik ki çok ~ğır
dır. Her vesile ile gösterdikleri 
yakın a)ıikala..i'.e sanatı en .vük
sek himaye ve mazhariyete eriş
tiren aziz Milli Şefimizin de ar 
zu'.arını uygun o~arak mC'm!eket 
dcrtlerin'.n halli için büyiitk bir 
vttkı.ıf:a ve isabetle çalışan Sıra
coğlJ ıt.a~inesirıden bu sıhada da 
bayırlı ka.urlaı- bekleır.ek yerin
de olur. Verilecek kararlar s•
natkarlarımızı sevind,.cce~i k•· 
dm- sanat hayatrmıza hız ve in
k~aJ: verecektir. 

ŞEHIRLl 

B·u yılba~1nda içki1i gazino sa
b;plerinıo söy 1 ed ·o:dnin ı şöyle 

hulll.sa etmek müır.ıkündüı·: 

•- Bu sene, evvelden rr.asa 
kiralanması n.uvafık görülmedi. 
Bunun ôç'.n, birçoğumuz, geıe

cek misafir adedini bi'.em:ıyen ev 
salııpleri vaziyetine düştük. Faz
la hnırlık yap<ak, belkı 'b<ytıu

de olur düşüncesile işi oluruna 
bağladık. 

Alrşam üstü olmasına rağmen 
yı libaşı gecesini nasıl geçireceği
mizi henüz obilmiyoruz. 

Öyle tahmin ediyoruz ki, bu 
yılbaşı salonlarırrız, geçen yıl
bll§larındakinin pek o bdar ka· 
la/balık olmıy~aktı.r. Muhtelif 

seJ\:ıl"plexi vardır. Başlı~ası müs· 
.!<irat pa'hallığıdır. Masrafı lkar
şılam•k iç'n konsomasyon ücret· 

!erini ona göre livar eıt;k. Bu, 
duyuldu, duyu'.unca da keyifler 
kaçtı. Fa1<lt 'b'z asıl porS'yonılar
dan kazanmağ. d" sünüyoruz. 
ş mdiye ıkadar hC'p böyle olu
yo<"du. 

Gazioolorın ve eğlence yerle
rinin saat 22 ve\·a 23 de kapan· 
ması kararı, kazanç bakım:ndan 
aleyhimizde olsı b:le, do{(rudur. 
Ka!dı ki, bu husustoa henİİL kati 
bir k:ırar verilmcmi~ir. Bu m-cıv ... 
zuda bir tekliLmiz vardır: Tıpkı, 
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1 AÇDlL KAIPllM,, AÇllL~ 
~cın-

Aırcstos MUıR~ Muammer ALA'fU 

- Nasli her şey yolunda mı? 
sebastıyen baş!ile ınü.sl:ıet işa

ret vereıek gü:ümsedi. 
- Her şey :yo,]UJJda! dedi ve 

sofraya Qturarak şampanya şişe
sine yaıpıştı. 

- Emın misiniz.? 
- Tabii! 
Sorun Etene dönerek dedi iki: 
- Mis Aış >le berı·m h;r isiır.iz 

vardı da Korltoy• hıtvale etmii· 
tik. Onu konuşuyoruz. 

Bu söızü söyLeınek IÜ7.'\lmsuz
du. Zira gpnç kız konu~ulın 
söı:lcıre o dalgınlığı içind-e dj.kkat 
bile etmemişti. 

Fakat bir d:ıikika tonra Jü~ 
tin hemen yerlnden kaCltara.k ve 
gidip ka,-ııyı kilitle kapaması Ü· 

zerine hayrete düşmekten .lreıır 

disini alamamıştı. 
S~as-t;yen de lı:adoolııı.i masa

ya bırakarak, şaşkın bir tavxla 
genç 1tadma b&kb,. Sesi deıliı
uılaÜ: 

- Jüdit, ne oldu, ne y~pıyor
su.n? 

Genç kadın dedi ki: 
_ Eğer ıbirisini ç:ığ11'14"Saruz, 

ateş edel'.im. 
JüdJt çantasından çıkardığı 

küçük lbir tabancanın namlusu
n-:1 Sebastiycnin göı'!süne tuta
rak yü.rudü: 

Sonra ~ aynı vaziyette pen
cereye doğru geldi ve mendilim 
ç.ıluııp s•]:adı. 

Sebast\y>en ö'ü gibi sararmışt.ı. 
Sanki ıbir hayalet görmüş gl:ıi, 

koı'ku dolu gözlcrile kadının ha
rekatıru takip ediyordu. Aynı za
ma·nda da iki adımın penc~
den içeriye gird kler:ni göidii.. 

Kalbi kopacakmış gibi ça:rpan 
Elen Stanhop hemen yerinden 
~!adı. Aı•kasından doğru birisi
nın yaklaştığını işitmişti. Fakat 
aynı zamandı da başına bir çar· 
şaf atılmıştı. Genıç kız 'boğulacak 
gibiydi. 

Kuvvetli ko&lu Elcni yıtilcala-

d>kları gUı•, d~arıya çıkardilar. 
Jüdit mü.sıclız.iyane bir tavı.r

la kapıya doğru yürüyerek: 
- Size çok teşekkür ederim 

azizim S€llıastiyeıı! dedi. &n·im 
her ;~;mi kolaylaştırdınız. Ben E
leni s:Zin elinizden alıp ba<ıka 

ellere verrr.eği kararlaştırmıştım. 
Sizin bütün gayeniz •htiyar Stan
'hcp'un s-erv-etine kavll{Illnktır. 

S:oz daha i k bl§tan bana oyun 
oynama,ğa ka!km:-ştınız. Latimer 
vücı.t<lünü ortadan ka'dırdık:an 

sonra, planınızın tatoiki artıık lro
laylaşı\'Ordu. 

S..'ıba~t:yen h!dddlndıen kLp
kırmızı kesilmi~ti. Bağırdı: 

- Ben senin bütün oyunları 
m benbat edebi!irim, dedi, gidip 
notere iki kel;me söyJ.ersem, ka
fidir. Yalnız Elenin sağ olduğunu 
·bildJreyim yetiş~. 

Jüdit hl.la ellinde tabanca müs
tehziyane gülüyorou: 

(aıbs& va:r) 

Her akşam bir gazinoya 'b' r eğ
lence yeri nöbetçi kala'bilir. Ma
lum ya, gece hayatı da bazılan 
için bir ihtiyn<:t.r. Bir de bu işler 
yüzünden haya:ıırrını kaza111n saz 
ve ses smatkiırlan korunmuş o
lur .• 

Haydarpaşa Lise~ini 
biti ı en 1 er in .. . 
mu!arrercsı 

Haydaıpaşa lisesini bitiren le<" 
cemiyet> taraıfından bu pazar gü
nü saat 15 de EminÖ'llıÜ HaJ!ce
viııde bir rrü~amere verilecekttr. 
Bu müs1merede Eminönü Halke
vi t<ms:I k.o1una mensuıp gençler 
Tırtıllar isim)! müzikli loomediyi 
temsil edece<k 1 erdir. 

Yeni Yıl temizlik 
ı~ l ri bütc si 

Temizlik işleri müdıürlü{lü ye
ni yıl bütçesi için bir proje ha
zırlamıştır. Bu p,ojede rcmlzlik 

bütçesi geçen yıl bütçesind~n ya· 
rım mi1yo.n lira fnla.>i'e J milyon 
814 bin ll:ra olarak göst€ıilmakte
dir. 

Alfln fi at IErı 
Dün b;r Rt"Şlld:ye altının lıatı 

28.5 lira idi. Dün altın piyasası 

h:rreketsiz geçmiştir. 

Ceza gören 31 otel 
Belediye zııd>ıhsı dün oteHerde 

ani btr kontrol yapmıştır. 

Yapılın kontrol sornırula 31 
otelin 'bclediy,, nizamlarına aykı
rı hart'ket ettiıtl ve pis olduğu 
için cezaya çarpılmıştır. 

Cihaz hırsız,arı 
Mehmet Demir i6minde bk 

genç dün Haydarda oturan Em:
ne ism:nde 'kimsesiz bir genç kı• 
zın oda<>ına gimıi.ş ve çehizlerini 
çalmıştır. 

Suçlu koçarkcn yakalanmıştır. 

Papuç kavges1 
Kasımp•şada ki çorap fabrika

sında ça'ışan amele HayTettinle 
fabTika müdiırü İbrahim kavga 
etmiştir. 

Kov.gada Hayrettin pabıııcunu 

çıkarmış ve İbrahim\ paıbu('la 
dövmüştür. Pabuçlardan bir; İb
rahimin başını isabet etmiş ve 
ağır surette yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 

Yar·ah hastaneye kaYdırılm~ 

suçlu yaılı:al.anmıstı.> 

-•ı---

Sümer Bankın bu 
malları get:rt· 

rresi muhtemel 
Son ticari vaziyetlol'İ ile.i sü

rerek evvelce hariç DM!mleke:tle
re verdokleri b:lhassa miJhım l~ 
haiat eşyası üzerindeki sipal'işle
ri a.nüle ctmeğe karar verdiklerı.
ni söyliyon !birçok vııundaşlara 
tesadüf edilmeğe başlanmıştıı.-. 

Bu hususta, alakadar m•kam· 
laT tetıkiklerinc devam etmekte
dirler. Bildirildiğine göre eahıt>
leri tarafından anüle edilmesine 
karar verilecek ithoJat eşyasının 
Sümerbank elile geti:rt.ihnesl esaa 
itibarile ka:rarlaştınlmıştı.. 
Bu hususta bugünlerde bir k• -

rar çıkması .beklenmektedir. 
Banka, bu gibi ithalat eşyası sa· 
b;plerine siparişlerınin yüzde 25 
nishe\indeıki tutarın1 derhal ve
rerecek, mütebaki yüzde 75 .i:ııi 
mal gelince ödeyecektil'. 

·• 5'-- ·- --,•r-· _,- -
-... • ,, 4 .:.ı-· :1_\'!"&; ,. " ' ._-,_,. 

,A.nslkle>Pedl 
• .. .... · .. '1' - .•. 

bızert ÜESÜ 
Dün gelen haberler general 

EiseniıO"Ver'ın, Tunusta Bie.erle 
karşı bir taam.rza bazın.lııdığ1o
r.ı bildirmektedir. Bizert, 'fu. 
ousun Şimalinde ve Alııdeolz li
zerine bir liman ve şehırıiir. Bu 
gün bir deniz üssü oaln bu lı.
man İtalyaya çok yakm olması 
dolayısile çok mühimdir. 

IBizert, Zebet burnu ile Beyaz 
bu:run arasında meydana gelen 
bir yımm daire içinde kuruılmuıt
tur. Limannı batı tarafında tepe
ler vard:r. Bu tepeler batıdan e
sen rüzgarlara karşı litııaııl ko-
rur. 

B zert şdhri eski Hip - Zarletiz 
harabmerirıin y<1!'irıe ~ış 
lbuıumnaktadır. Şehirde beş bin 
kadar insan yaşar. GörtinÜŞÜ ~
dukça güzuldir. Vaktiyle mer
can aıvlayan. yirmı kada,. gem: 
vardı. Bugün on katlan kalımıt
t:r. BLıertten meı-c::n, tuzlu ba· 
Jıktan ba~ka, hUbuba,t, z.eytiny.
ğı, meyva ve tütün de lhr-. eC1 
lir. 

Bizert limanında kefal bal• ı 
eok tutulur. Bur;u aıvlamak lblır 
Marıı !ya balıkçı kumpanyası
nın :lhis:mındadir. Yılda 400.000 
ki1o balık çıkarılır. Limanda 
mercan .vlanır Bu imtıy&J: da 
Fransı.zlara veıilm~r 

Mihvtt tarafmuı tedafüi • .,. 
ıdyete gird ii, buna mubb 1 ta• 
arruı jmk9°1•ruı&a bunC&an !••il'" 

ra artılt Mütte(ikler lehine .,. .r
mekle olduin görülmektcı.•'· 

Harp topyekılıı bütün vesait 
ile taarruz edilerek aet ceyi ça. 
buk knaıımak davas odan artik 
ç&kmıt bulunu)'OI\ 1939 ı.onbaha
.rında A.lmıuı orduları Lobi~taıı 
üzerine giderken dava böyle idi. 
Gene Alman orduları U-10 ilkba· 
barında Fransa ü2crioe )ürür • 
ktı0 davanın kaıaoılacağı ü.ın ıU 
son dereı:eye varmışt. 1941 Ha
ziranında da Rusya~a oeru gi
dilirken Şark ceplıeoi harek.,.,. 
lll1l da son.bahar ıı:elmedeo biti
rilecej:I ümidi beslenm ~tir. V •· 
kay; ise topye.kil..o harbiu not.i.c• 
&ini alamıuLğını ıösterdi. 

01111 kartı diitt davada harbi 
uzatmak ve düşıwuıı ) ıpratarıık 
b'r gün mn&lüp etmek! r. Bu 
İnailiz davasıdır. Amı rikalıl:ll' 
da düşmana karşı her suretle ii,,_ 
tün olarak bir aıı evvel taar, u:ı: 
etmeti düşünüyoo•lar. Fak&! ln
g.ili.z ve Amerikan dü~unü~lcri 

bugllıı bitb:rine UYJ:lln bir ha:e 
eetirilm.iş ve ı:elecclt battı.it 
için ona göre haz rlanmağa &i• 
rişilmiftir. Şimall Af.rıbda p. 
rlllea budur. 

Birle Anele Sabon taralmıa 
bazırl.ıiı için elzem olaa -zaman. 
unsurUDu mühim mikyasta te
miıı edea prk cephes ilde Rus
ların cösterd..ji mukav.ımet IA
mıqtur. 

J>jğer taraftan BUyilk Oky .. 
nus sular nda Amerikalılarla Ja. 
poolar arasıoda.ki muharebeler • 
de arlık Japonlarfn tedafüi v .. 
ziyelte k.aldı.k.larını eösormi~tir. 
BUli.sa 194:f senesine ı rilirkeD 
muhar:plerio karş lıkb .,aziyet. 
!erinde sarahat budur: flaoei ta 
rafın tedafüi vatlyete ~rdiğ~ 
hangi tarafın da taarruz ve te
webbüs mevkiine geçıf.i:+ 8.t4:~ 
ma!Cım. Bu sene rollerin daha 
lııkişaf etriğbıi cösterse cerek. 

'Jüpegündüz hırsız'ık 

Refah T er isminde bir genç 
dün Y"rli mallar pazarından ku· 
maş almıya gıden Muall.i · ın• 

de bir kadının para çantasını ka
parak kaçmıştır. 

Ref.ı.h polis tımfından yalıla· 
11ırak adliy~ verilınlşıir. 
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.L. /ngiltere ve Amerika intıbaları -r (Baştarafııinclııayfada) 
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"' 22 Hazrran 1941 de başlayan 

lngiliz Misafirlere 
bir kokteyl verildi 

Ruzvelt ve ilim adamları ~~~;~ 
şartlar elde etıtikten ve Len.;n.
gnıd çevrildıik:ten sonra Sov -
yet1edn birinci kıış taarruzu !baş
ladı ve Moslrova önler.nder.. atı· 
lan Alm.aıı.laır, Kafkaslarda 'OO -
yük baızı §clıirleııi, merke-z '1ııe
simiade anilhim bir arazi parça
Sllll b. rakmağa mecbur oldu. Bu
nu Alınan ilkba.har taa:m.ıız.u 

· iki u.y gecikme ile - takip etti 
Ve '.).Jlha.ssa Kafkaslarda yıı.pi.
lan harekıiı.t mühlm deniz üsle
riniı:. ve büyük lim.anlarin su.lcur 
tu ile neticelencL. Fakat Stali.n
grada !rarşi yapnla Alman iham 
lesine buıgün tam 153 gün olma· 
sına ve Hitlerin de biır ay ör.ce 
bu Ş"hr.n ımuhalckak alnacağını 
bildirmesine rağmen iharp ıha. · 
rekatı ıbıı şehirde müzrninıleşti 
ve son gelen haberlere göre bir 
çok b.IDalarır.. Almanlardan ge
ri slırımasiyle neticelend>e, 

--------·-------
Kokteylde Başvekilimiz, VekiI:er ve bükü• 

met erkanı hazır l ulundu. 
Misafirlerden üçü şeh im:ze geliyor 

Anura. 31 (İkdam llluhal>irUı,. f buat u=m müdürü ve 7"'bancı basırı 
den) _ Şebrıınl e m.isafir bulunan 

1 

ınüme.ssil \rl ile şehrimize dönmüş bu 
iı •gi lz melı'I! 13, 1 ··etine Büyjilı: Mil· ıunan İnı:Utere büyüle elçisi hıı= 
lı!"t l\leclisl reis vekille'l'inden. Refet bulunmn.,tur. 
Canıt&ı tarafından bugün Anadolu l\Il;afir inclllz mebuslarından biri 
kliibündc bir kol.Leyi parti vertımJş- Karahükc- cit:mştlr. Diğe-:-leri de iki 

ü9 giln kalmak üure ya rın a'kşam 

lirKokleylde Başvekllinıl• Şükrü Sa· İslanb>u!a gidoreklel'dir . !4lsafit1 ,rı. 
racoğlu, Vekille '". Parti gTUP idare miı üç dört. siln sonra Kah.iyeye dö~ 
beyell azaları. vekilıl.letler ttltanı. ma.ı nec~klerdr. ______ , _____ _ 
Saffet Arıkan 

-------
Berfin Büyük El· 
çimiz ör.ünıüzde• 
ki hafta vazifesi· 
ne dönüyor 
Ankara, 31 (İkdam muhabi

r inden) - Şehrimizde buhın.an 
Berlin biiy.ük elçim ıZ Saffet A
rıkan buradaki temaslarını ve 
mc•z,Li!llıiyEl'ir.i b tirmiş olduğun.
dan örııüm üz deki hafta içinde 
Berline hareket edecektir. 

Cezayirde 
(Baş tarafı 1 nd sayfada) 

«'l'EVKİFAT ZARURİDİD!" 

J,on(lra, 31 (A.A.) - nö;r<er m1Jlıa
~irl ,. azıyor: 

Ga-ı.eteciler, tevkif edilen şahısta.
ırın i.!,mını açığa v~ı ve Darlanı 
öldU.ren aeı.a.nwı ımanın ilan edilme· 
miş olınasuwı cb<•b·lll bllıı.ırmesl ipın 
.-.._nerl G·rau.uyı bl -ı~tıcmışlardıt. G• 
:ıeteciler, bu halin m41i..et'.i.k mentle· 
k e tl.)"l'Ue bl.J' ralı.al.;:.tı.ıık hasıl c1.tii.ni 
bildir.ın4J,erdir. 

Generaı Glraud, verdlii cevapta, 
'kıend • sıno lı...a.nLm;;s.nm ki.fi ıeıece. 

tini blld•rmif ve şöyle dem~lir: 
<Buguıılıu .evkil'.lc>e, başka levldf 

lere de liUumlu ol.ı.lliuna kanaat ce· 
tlrdlftm l9D ıev....suı eitlm. Bah\5 
mevzuu olan '1!1. tç temjılik mese!e
si(lir. Bımu. ~ynelrnılcl büyük önemi 
olan bir mesele sfbl ır6stennek lhlihl 
tarı l ,L~ kı ·• ag al! ...... c •. : . ısu lı:.m om 
nas.ile bir Frntstz mesele -ldlr. Yakala· 
llalllar kurtwıa di:ı;İleeekt.ir. TeVkifler 
yalnıı yeni cinayell\!W'e ve bu arada 
l'Cls Ruı •eltin ş~lı 1 r \ imesslli Ro
bert !llımpp7DID öldllrülmulne mini 
ol•n"lk ofn ya. :>lnuştJT. iyt döğlişmek 
Jııtn hatl&l'ID .-erlsinde "'1ıı bir asayif 
'Ve nzam bll.küm sürmelidir. Da.r.laD 
öidürüldliiii zaman bu asay!ş ve nl.. 
2amm tam oUhıiu söylenenıez. Der 
şeyden önoe b,tıarın gerisinde Jc:aırp 
şalığa -P olanlarm bulunmamıa ı 
m.i.nl olmak istiy orum.a 

Londra 31 (AA.) - _Dün Ak• 
şam şimali Afri!lrniaki umumi 
karargMılarına hitaben yapılan 
beyanata göre, Daria.nın katlin· 
den mesul olan kimseLer, general 
G irnud ile .il tn<'rikan Reisiıçüm

huru M. Ruzveltin şahsi müme&
sili Murıpi<yi de ayrıl 8k:Jbete uğ
ratmak için hazırlıklarda bulun. 
muşlardı. Genera.1 Giraud, de
miştir 1tl: 

12 kişi te'll'klf edilmiştir. Bun
lardan iıkisi çok iyi dıostumdur
lar. M~pusların isimleri ifşa e· 
dilmiyecektir. Bu iş, tamamiJe 
Fransızları a:akkadaT eden lbir iş
tir. 

OKTOR DİYOR Kİ 
AB~ELER 

VüıcuıdU<lu7lda zaman ız.aıman 
mikropların tesirile haraıretli ve 
ağrılı bir takım şişlikler meydana 
gelir. Bu şişlJk'eriu i.Çintle zaman-
4a cer.ıha! toplanır. Böyle içi ce
r"""ııtl ı şiŞ3di!re cl!lbse. denir. 
Abseler sıı:ak ve soğuk o1ınak ıüıze
re iki nevidir. Birdenb:re başlayıp 
·~üru ltülü sr~''"'d.en lere csllCak 
a'bs~. deni!' r. Bunları yapan cera
hat mikroplarıdır . Ya l nı'L şişlı kl.er 
kondini .gösteren s•osi, ağrısız ab
sel 're ••a.ğu'k a.hse. deriz; Jbull!b
rın ı; e cr bi ve..,m mikrclbudu'r. 

,- _........,'\ 

Almanya 
ve italya ____ , __ _ 
Yeni yıla girerken 
hararetli Neşri· 
yat yapıyor --··-

l:r. Gö 
nutuk 

els bir· 
söy'edi 

Berlin 31 (A.A.) - Alman g,,. 
zeteleriniu büyük 'bir kısmı 1942 
yılının bitmesi dolayısile da.ha 
şimdiden muhteiOf mütaleaları 
ihtiva eden yazılar neşreuneğe 

baş!aımş:ıardır. . 
Voelkkıcher Beab•cbter g,aze

tesinde WilLhelm Weiss ,1942 u· 
mum.i. havb .. başlığı altında !bir 
ma•kı>lede, Almanyanın müdafa
aya geçtiği hakkında düşman ı.a
rafın<iaıı if1iharıa ileri sürülen ' 
iddiayı ele almakta ve ş&yle de
mektedir: 

Bu yıl zarfındaki Alınan str•· 
tejisinin vasfını teşki l eden fası
lası·z tkudret, önceden t .. nrı:m e
diliniş planla,.,. göre, Alman or· 
dularının Avrupa .kıtasındaki za
ferlerile üç h•rp yılı içinde yara
tılmıf olan bakim eskeri v<Ziye
tin hem neticesi hem de icabıdır. 
Geçen umumi harpte Al'ınanya 
mukavcmetınin son ha.ddine k•· 
dar gelmişti. Bu harp de ise bu 
dururr:dan çok ll'Za•ktayız. Bugün 
Avrupa gerek asker! gerekse si
yasi b:>kımlardan sarsılmaz. bir 
kale hal indedır. 

Rom• 31 (A.A.) - Stefaui a
jansının askeri ımıharriri yazı• 

~or: 

İtalyan milleti. 1943 yılına, bu 
yılın mülhim askeri ve si)'asi ha· 
<liseler ı;etireceğ;ni lbilerek gir
mektedir. İtalyun rr.illeti, bu ha
diseler~ soğuktka~lıl;kla ve azım· 
le lbek!!yor. 1942 yılıuın so> iki 
ayı lbir kere daha ı.pat etrnişt:r 
lti bu (;!.i.!m k>lıın müıcade'._e;ın · 

d.e İtalya ya!mz değildir. Fakat 
yanında A'manyo. ve Jaıp cr 
vardır. İtalyan milleti, A!ma11· 
ya ve Jnponyadao d:ıha iyi müt
tefiklere malik olamazdı. Üç!ü 
pakt devletleri at<lsındaki tesa
nüt, her :zıamanki!ıden <Ctı.ha yük 
sekfü ve bu tesanüt, z:ttferin en 
mükemmel garantisini t~kil et
mektedir. 

Kendi manevi kudretini ve 
mültefilderinin kuvvetini müd
riik !bulunan İtalyan milleti, 1943 
yılına, U>ç:ü pakt devlet'.erinin 
stratejisi çerçevesi iıç inde vazife
sini tam olarak lbaşerma.k sarsıl
maz azmi ile başlıyor. 

IBerlin 31 (A.A.) - Yılbaşı a.. 
rifesi münasebetile Alman rad
yosunun tertip etti.ği hususi 
program arasındı Alman Propa· 
ganda Nazırı do>ktor Göbbe>s ta· 
raıfındr.n Alman milletine yeni yıl 
dolayısile verilecek bir nutuk da 
vardır. IBu nutuk saat 20 de bü
tün Alman radyoları to.raıfından 
nakl~dıleocektrr. 

Çorumda ze.ze· 
'e er oldu 

C:--, 31 (A.A.) - Bili 29 Blrl• 
cikinun rünü 2.1,50 ikincisi de dün 
15.40 da. olmak üzere tehrJmi:ıde or
ta ,ı ddelle 11<1 yer sa111111t1S1 otmwııur. 
u ..... r yoktrr. 

CEZAYİRDE 4 KİŞİ IDı\M EDILI>l 

~--~-~---- . 
Amerika Cumb..lr Re:si bu:ı.lardan ço:< istifade e_dıy~r • 
Amer.kahla ra göre, &Vıihv r poUt ka!:.uun (lU.:.Vl. f . a}, ıyetLne 
htimal vermek le ütün tarihi.ı gidişini into..ir e'lmektır 

f y , 1 ruyordu. ö.trendlfime rönı Misler 

N 
e,-yorltlan hareket ettikten lf" azallo Borıe RU.Vellln yakın doıstlaruı<l&D 
dör~ saat. son·ra trenimiz Va.. • •rıgOonWL IJUOU ist.a..<yonunB 1 /A. O C ooki u•• smer 1 ve bir &ralfk •oJul trös\Iİ» <leru.IOII ' ,,., "I w mıitefekldr rum.reye mensup po!lı.ıl<a 

clrdi. Bizi burda başta. Büyü~ elçi. adamı olcluğ"u kaWl-r da ilim adamı 
mlz !tlilnir olmak üzere Büyük Elçi- •a e ·m'·tlr, ffa•rblye n..ı:ıflıx.. için ln· olan Mbıer B~·rle, Kolomb .a. tL.ı tvel'-
lik: memurl:ı1'ı ve Aınerika.n Isll ıbal"at. v • .., ... !i• 

d 1 k•- ı ı b - '"'Ü:A sıteslnrle profeArlük de etmiştir. Ruz 
Eüro.sunuıı müınt;:,sdlerl bek . eıu.ekte şa e · me 0-Ç o an yen •Dalta • 
i<lilcr. Liı..b<>ndan a)rıldığİ~ gün. bıı. den fa ı.la n1eıuurun yerle,. :ceğl velt n, politika hayama blr çok.- ihm 

S 
. .ndu" · bizA ._Aylenn·1"t.ir. İst.ihbaral b\l.roS&l a..:.amıa:nnı Nud.Jiını ve onl~ 

lerdenbtri geceleyin ısık arı -· ... '7'11 ""l .. d . ı ' au vcrLen yeni t~k:Hiltın on b-G.J.er.. çok Is.ifade e~~ 1i•ni Ogren ık. Be.r e· 
rWmJl en iUt şctıre vanyorU ı.ı.k: . LOn· n-n taırı'h ve ltotLmai fel~ . fe bile"-sl 

le memuru vardır, , r 
dra, geceleri büsbütün. N cvYorl · ise kuvve~ll <ılan Lir llinı ve poliUka a.-
ya.Tı kara:ttıyordu. Bu seheple V şlng Bu leşklJ.1. biıe f'öyl.::nd itine göre, damı o~ dır•unu a.nlamak iç.in kendisl-

k t d önce l\'Iir ... tay DoIJovuan idaresi al· "' 
tondaki bayat btze NeVYor an a tınha. ver lnılş- tl . Fkal Da.onovan harp le bir kaç dakika konuşmk kaildir. 
da~· a. ·orn\il.-1 gel ı. Fakat buna. ._arş• ... ı sullere u ı•aliyeliyl•. d&ioa yakından alakalı Hariciye Müs Lr~n. soru :ın - -
Vaşhıgtou ı·n ha:yah .ıda büyük bir ~ •· ·· k - ._ bir vı.z teyr. nkle::iHmlş \IC i.stüıba .. a.t :zak yakın t!l-r·hi hidiseleri. orne a:o 

Büı r su Elmer Davişe verltm .ştir, terer _k cevtıP vermekle ve güıılük ta:ıy i k vtr r<ll: }larp ba.şhyal ı , he ve
k1: iğ .n kadrO!':u bir lkl m isli a.rhnı~. 

e i , .. t~k lli klcr hdas e Um.111.B ·ın 

dan ba~ka şu ve bu iıı lo'n Va~iı,gto-

no. on binlerle adam gelm~. Bu rW· 
den şehlrdekl iskıi.n v•:ziyetı soı de· 
rece z~rl:?'şmışLı, BaJJa söylediklııs-rine 
göre öğrenir öir nme:z, biz yola çık· 
mazdan ('VVPI. bizi davet eden t-eflti. 
ıat memurlarının yaptklan ilk iş, Va 
şing-ton ot?:Jlerlnlıı l1iJ<nde oda ayır .. 
mak ot~tu. Otelle'Tdo üo gün·ten 

daha uzun bir z;: man lçl11 . oda ayrıl~ 
mıyacatı ve bunda ' d.,ha. uzun mürl.· 
.ı..ı Vaş nrtoııda kalmak zonm~a ka· 1 
lar..lann baŞka sure .le, kendi başları. 

nm ça-re-slne bkmala.rı icap ettlil de 
llÖYltmdl. Bir d~ parasm1 vennete ra
zı ol&& bıJI), lkl yatakiı bh' O"dayı bir 
kişiye vermek memnu lm.lş. Ka.o ya
takla ise. her odadıı birbirine yaban· 
C1 '>lslar bile, o kadar yolcu 7a&
m&b lmif, 

Vaşlnıtonun son t1ıt·rH• içinde m-tan 
bu yilz blnlercr niltLTSUnu yıl'rlf'!)tlr· 

met< ııol< zor oldutu ~!hl, onlara ça.. 

1ışma bürola.Tl tedarik et:' ele. de ':(o. 
tay olnıaml$ttr. Riikümel banlar ve 
paTLunattlar bırakılmış.Bunlar da ki.fi 

g-elmeylnce. şehrin etrfma ve park
larının içine muvakkat barakalar ın .. 

poULlkanın llınlııl yapmaktadır. Ber 
M~l~~ı gaıetooUlk ve rl\dyo kon- t .: ti(' k nnşurh'e ıl , Eflatw1un «dünya 

fıeı-ıa ı ı t;J.\ ğı olaıı t.:ımer Dav ~~ b-'lii işleri düzebn<"k Jçhı tııosofla'l' potlU. 
husu~·i bürosundıt. kabul etti, Bu v~ ka adını, politika a.damlan da f~losof 
si '.e le V~ingLonCa\d re mi da.irele

re l'hıltck de o df..'~ec !' uzun mera.il
me t&bidir, Kim olduf'unu,I: ne~~en 
celdlğ ııiz , n cr"'ye g- dE"c ı-f:inl :ı kimi ı 

C"öreeeğ nhı 90rullfl'. Sonra da yak&· 
nrm takmak in:f>re bir rozet veri1ir. 
Kolayca bu rozeL, oncak bina.dan clı
~arı çıkaı1ct'11, reri verilir. Ayrı ı ka
yıtlar, JJar ,clye N~.zırhtı da C'a.tı · ı ol-

mak üzere, Va~inrıonun bütün re"mi 
daırtlerlnde t.aLblk edilmek~ir. 

P 
T'o-p:ı.randa işleriyle meşgul o
lan Mlster Etmer Davfs, hani'· 
ltkS1z olarak harbe ~tren A· 

merlka:nın, hazır1ıkla.noı süratle ta
mamlamakta otdufunu, harp ftinayll 
lstihsa.litınm ıiin ,eçtikçe arttıtını 
ve nıeticed.e a.ftt kazanı1aC1!iind•n 
hiç bir Amerikalının ,üphKl olma.dıp 
tmı söyledi. i•tihbarat bÜTosunun şe. 
ft, Büyük Eletmlz tarafından verllen 
bir zlya.f('tte dP yanmuta oturuyo-rdu. 
~anın h~p ve rulh g"ayelerlnden 

a.zurı ve etr&fh olarak' bah.~lfi. Bu :d 
,.arette bir tarahnda da Hariciye Na.-1 
r:arlıtınm Milsteşa'TJ Mlster Derle oiup 

olm~lııt yolun ' a.ki ~özlerini ha~1rldun. 

Eğer bu söz dotro fse, Berle bucünkiı 
karLı;:ık miUe . ı r arası mii.'" a.'3:ebPt·er 
n n n zamla.nmasinda bayırlı it ıör· 
ntel-dlr. Hariciye Nazırlığm'!i a il.m ı 

ile ınünaslp nüfuz saıhlbl olduiu_nu 
ve ayri e .. recede eh--.ınnlyetll w~ife~ 
ter de rördütünU öfrendim. 

l\.[lster ~vıs ve Mlst ~ r eerı~. sa
t-mda ve 9"lumda ot.uran bu iki po
Ji 1t:-a. adamı. münavebe ile söa ııöyll . 
yerek, Amrıri'caunn ne1en sonuna ka
CJar tnuhr"'bed~ devam etf~e-.ttnt a.n
lattıtaır. M'ster Berl:'ı bu hami(" 1914-
l>arbl or...,ında büyük bir fark oldn
.tn•u b<'llrttt: 

1914 ı. «iki muharip tarafın bir 
uzlaşma sulhuna vaTJJLalan ' mümkti.n 
dii» dedi. İmparatorluk A.ImanY~sı~ 
nın siya l rejimi ve pollt.>b bedef· 
lerl karşı tarafın ttjlmJcrue ve SİY&-"I 
hedeflerine uymamakla. beraber, bi
rinin, yasam•sı ıeın cliif"rhti yflk etmek 
Ji.zım df'ft'~ Hf'I' ikisine de bir ara· 
d.ı h,.at t .. ırın edec.-e'k hlr mlleller a.. 
rası müna~ebe~lf"l'I nizamının kurul. 

Devamı 4 üncü sayfada) 

Sovyet kıt:ıları Varlık •• 
vergısı savaşıyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Naiçık'ın cerııu.p · d.ot;,ısunda 

birl.klerlıoiz Tereki geıçtiktllın 
sonra düşmanı geri atın.;ıılard.r. 

Alınan tebliği 

Berlin, 31 (A.A.) - Alınan 
tebliğr: 

Terek ve Don çevrelerinde düş 
man !ıiicuınları 'i ddetli sav.ışlar 
ıııeticasinde pü.s.'cii.rtıülmüştiir. 

Almanlar karşı hiicum!an ne 
ticesinde yeniden arazi kav.an -
mışlardıır. B.r ı;ok mahaller hü
cuma ele geçirilmiştir. 

So11Yet hü.cwn kolları Veli · 
kl . Luki iler. istiııat nuktasıma 
her taraftan hüoıım etmışlerdir. 
Düı;:manın yaptığı bütün hü
cumlar Alman askıerlerinin sar
sıJmaz muıkavemeti k.ırşısııııda 

ak m kı.Lmış ve Sovyetl<!I' ağı.r 
kayıplara u~'l'am~ır. 

hmen gölünün cenUJ]l doğu -
sunda dü.sınan netice»z kalan 
llıoo""11.lanna il>undan EJVtVelki 

gün 1ecdekin&n daha zayıf ktw
ve'ltlerLe dqvMn etmi'.)lir. 

SOVYETL~R MILLERVO 
V .U•UŞLAIM>A 

Nevyork, 31 \A.A.I - Uniled f'rd 
sin Mosıxova. bu.ro.,u oefi llc....u-1 Spa. 
b·re, h.ıı.uor1.L~un &.a.ıeı.uUrı.ıDVO)' U. 

z.07ı.p.e&.mebıJUıeo beı·l Almpnıar,ıı i)•&

lın~r•d cephesın-d~ ki akiııbU&ie'l' -Diıı 
yaklııtlllllJ ~ld•iunu bldirı:ııJOkt,,dlr. 
Sovyet kıl.alan, bJI'uırt ... cıı sı<a ~ 1 
S&-A.<al&l'I a.;1.pı.cqneited.lr. l)u.şmanııı I• 

k.ı ~Jıi.uiııwuumi karnr'a::ihlaroıı 
eUerlıır ccç rmı.:erd.r. S<IV)'eU.er, ted
r'd ..,ıe<le AJmaul#ı StallııçacWıo
kl y('rıt:rinden çı...armaktadırlar. 

Don Uo Val&a arasmda çenibor lçL 
ne abıımış olalı 22 naz! ~menhılD. 
feııa 3.klbet.i yakınla$tırılnı:ı~t.adır. 

Sov)'<ti kıtaları. şimdi K·.ıtelniko· 
vonun Ot-t ·1;ı.rı,bnd• llerleındkll.dlr. 
ıer. Almanların blr taburu tamaıııen 
ve 6000 kitid'flL ib&T.:t olan 2 piyade 
al•1ı da kısmen yok edllı:nlşta. Sov· 
yet kıslıacınuı diier bir ucu, Rost-Ov 
ü.z:t·rine k~ıPaı'4nl.ktadır. K.Jnl01'1iu, 
Roskıvdan VoroneJe C den demiryolu
nu ge-çmılş \:e ismi gtı:U tutulan bü
yük b:r t :hrln VlU'<)Şlanna girmjştir, 
z.nnolundui"Ull& &"öre bu şehir, de~ 
uı.i'r'Yollannın hayali k•vuş:11iı olan 
Rust.ova 14-0 mil me;afe·,e bul"""Ht 

MJl10ttvo şehridir. Almanlar, ıniihim 
nılkta.ı'd ta.~-v l ye ıı 1! a. .1, getiran:,: .,~ •· 
dit. Diişm::ıınn m.u\.aveıreti a.run1ş 

olup bun lls'kamette fioyYe:tlerln ilrrl 
barekeilne enS"cl olmakta, 7atnıs bu 
hareketi d°"dura:mamal.tta.dır, S'ln. 
haberlere CÖft, Sovyetlet'lll Btalhı .. 
gTa.d.ın. cenubunda yaptnl'$ oJdukl rı 

&aarns mvvffaklyetle devam etmlı;Ur. 
SoVJe& kıta.tan. orta D'lD OOJgesl ile 
merkf!'I: ~('pb""8l.ttde de düşma,..Ja harp 
be t11~mu.-ıJp.rda:r. 

zaptından sonra lleri1eme1erloe devam 
ederek dem.iryoJn ü:zernde 60 kllo
ınelre kaılar daha uzakta balunaıı 

Zimonlkf" yaklt.-<\ryor. Hal'i"'ki.t Sbnll. 
ansk-ayanm ka,..ısuı da. D,.,n tstJkame
tlnde bahya dofru ıelişmekteclir. SoY 
yel öneül•rt .. mdl Salsl< k&vş&fı ga
rına 160 kilometıre uzakla bulunuyor 
ltr, R-1 demi17olunun bir koı uba
rada Stall11Krad - KtMnodaır h11:t:Ule 
blrleşmel<ledlr, 

SOVVET TAARRUZLARI 
Londra, 3l <A.A.> - Statınrrad ee

nubpnda Rus taarruzu lnklşııf etm.ır. 
trd ·r. Kr.tel ı1iko\•o·,un 20 kilometr& . 
garblnde Sivl~neva demlı'yolu ısı.... l 
yonu ile Kalmak bozkırlan ortasına 

k:ıdar t1za.nan mü.him noktalar Rus
ların eUn~ dUı,m~ttlr. 

Sov,-tt1r1', ornup kedmind~ o>1a 
Donda l\t'1l""1"Dvnnnn lıalı ve ce.nttP 
batı nnkta.Janna VU.rırwfl.,nhr. Bu'l su 
retle bu lre"lıru'e Dımeel•n S'l kilo • 
metroı'en az hir mPasft'de ve T:ık
nf~;!'vl!I.,.., ... 1r.,..,lt...,Apn ~ ...... & (ln Jlos,. 

' nvd-ıın 150 kJom,..t-rP. m~arede bulun 
ınakta..dırlat. 

ALTI HAFTAJ.IK AJ,MJl,N KAYIRI 

Londr•, 31 (A.A.) - Dr. Jean No- 1 
votny, Kuyb'$Cf radyounda neşredL 

len blr demecinde son alh hııfta lçln.. 
de 206 000 Alman Oske'rinlo öMiiiil· 1 
nü1 130,000 askerin de esir e<Uldiğ:lnl ı' 
blldirmlşt.fr. Uitl, r, nlshc~n dal' bir 
ceplıe:ve 24'1 Alman ve yabancı til .. 
meni yıtmıştır. 

YILBAŞI 
Piyangosu 

(Baş tarafı 1 incide) 

115255 202946 !03838 153503 S91084 
391166 407424 415954 4%6337 469646 
nnın• rah biletler on.ar bin lira ı.asan 
nuııbrd#. 

5000 ER LİRA KAZANANLAR 

Son beş rakamlatı, 

02050 09641 18437 26289 3U61 
48016 58592 72548 19361 91237 ' 

ile n ihayetlenen bütll.tt biletler beter 

bin Ura. ka?.alltnı•lardır. ı 
2000 ER LİRA KAZANANLAR 

Son dörl raktunJarı 3275 ve 501$ ile 
n ibayeUrnen bUtün biletler iklşer bin 
lira kazanmışla.lldrr. 

1000 LUlA KAZANANLAR 

son dört rak'lmları ıou, ızzs. !158 
2456, 3920, 4705 5553. 6615. 12·1 3 ve 
8275 ile nihayetlenen biletler biner U 
ıra ka'l.alllllışla.rdır. 

500 ER LİRA KAZANANLAR 

Son i!p rakamları 445 ve 717 ile 
nihasetıen en biJ.<ün blletıer beşer yüz 
lira kazanD'.ışlarrır. 

100 ER LİRA KAZANANL~ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Defterdarlığın verdiği bir ila· 
na göre, p~zartesi günü akşamı
na kadar varlık veııgisi borçları
nı tamamen ödemlyenlerden te
<frye etmedikleri vergi miktarı· 
nın birinci ha.fta içm yürıde bir, 
üinci halta için yüzde iki z.amlıt 
birlikte (tahsili emval) kanuna 
ite'llfikan tahsili lazım gelmekte· 
dir. 

Evvel'ki gü·n şehrimizde öde
nen mikta. 10 milyon 995 b;n li
rayı bulmu~ur. Araya bayram· 
lar ve tatiller girmes~e r&ğmen 
mükelleflerin e\'Velki güne ka
dar ödedilkleri miktann 46·59 mil
yonu ıbu!duğu anlaşılmaktadır. 

Pazartesi günü ödeyeceklerin 
miktan .pek fazla olac:>ğı için 
Defterdorhk lazım gelen ıed'hir· 

leri aln·ak ve tahsil şı:lbelerine 

yardmeı memurlar ikam.e ettir
meği kar;ırlaş-tı:rmıştır. 

Bazı mükelleller banık• avıausı 

ve <kredilerinden faydalanmak 
iç;n vergil~nin yüzde yirmisini 
ödt'mişler ve bankalardan istifa· 
de etmek için muamelelerini ta
mamlamışlardır. Bu yüzden pa 
zartes; günü ödeneıcek vergi mik
tarının çok büyük bir mellfrağı 
4ıulmasi b~klenmektedir, 

Salı gününden itibaren VE"t'gi· 
ler yüızdie bir zamla alıumırğa 

baş lanac:a'kt~r. 

Bazı mükellefler vergi miktG· 
rının bi• müddet sonra azaltıl• · 
cağın umdukları için ödeme ~i: 
de tembellik göstermekte, bazı.

tarı da yüzde yinnisini ödedikle
ri iıçin mütebakisinl vermekt:e a· 
celeye lüzum görmeme!ktedirler. 
Halbuı.ü varlık vergısi kanunu 
sariJı. ve katidir. Vergilerini ta-
111<'men ödemiyen.!erin malları 
ta"1sili emval kanununa göre 
haczedillp satılacaktır ve mükel
lefler de evvelce tes'bit edilen 
yerlere sev lrolunar>k borçlarını 
ibedenen çalışmak suretile ödeye· 
ceklerd:ır. 

iKBıU[İYEJ;l'R NERELERE 
ÇIKTI 

Sıcak a.ı:-ı..,Je, s-ıcak .su, o.Wi
jenli su vo alkol pansoıınanları yap· 
mak, ağrıyı !eskin için a.ğ ı 1..dan 
aspirin ve Pira.rn;,Jon gibi müsek
k ;n ;1•5.çlar almak faydal:ım·· s .. 
cak absfl'.erde ceratıat tamamen 
teşekkül edince. ufak bit am~ ı
ıYat ile, yardır~ için.d.en ceraha.
tı 1kı tınak en esaSl:ıı tedavi tarzı· 
dı.r. 

LoJMlh, S1 (A.A.) - Ceza7ir rad 
J'08UllAD blldlrdlt'ne cöro Fraıısıs 
~ •-:311~ Mı M;I 
baıtr.ıa.ma Jıarel<eile<illdelı. clol•7t idaDı, 
olıınnıııtıudır. 

ZİJllOVO:SİKE DOGRU 
M06kova, 31 CA.A.) - RôJ1<-t'ln 

hnsu.>I mllhaölrl Harol4 Kine 7UI· ,.., 
lhzlı """1<t ''"* 11ırUkl..tle mo

iörlü bii.cımı lutaları,, Xolelnikonllll 

Son iio 'l"&ka-:nları 061, 174., S94, 4't:~ 
778, %5. 869 ve 972 ile n;ı,ayet...,_ 
nen bı.i Un biletler ,..üser lira kuaıı
nııtlanlır. 

S ŞER LhtA AMORTİ 
Son n.kaml•n 1 ile nihayetlellell 

bütün b·letıer boter J'İlS lira ..,,....u 
alacaklardır. 

Yüz bin liralık ikramiye İskl!lbe, 
60 bin ıırabk i.kra.miy.., İstanbula, 50 
bin Jlra Ankaıraya, 40 bln Urarun bl .. 
rt İstanbul& d •trrl Sürüçe, 30 bln iL 
rabk ikramiyeler istanıbu1 ve DeVl'e
ie. 20 bin h"alık ikramiyeler Ça!'Ş$m
b.., Çorum, EU.işehlr n TurıutlllJ'a, 
10 bin liralık lkramiyelerın yedıil İs
tanbul&, IJtlal İmılre, üeü Esk'şeblre 
ve btrer laneol Aıılrara, Al&nY•, Kon 
)'& Enillsl, Sam...,un, Ada.na, K•ra
biik, Kın,ehlr, ve Ardahan& çıkmıştır. 

16 Birincilranunda başlaıyaıı 
ikind Sovyet kış taarrımı Don 
üzerinde Alman hatlar.nL yardı 
v~ "n miihimmi Kotelr..ilrova ol
mak iızere b r çok şehrıler geri 
alıdı. Rijov çevresinde general 
Zu.Nf, gayesi Sıoolensk şelıırı 

olan taarrıWarına başladı. Ka1 -
lrasy ada Rostofa dıoğnı dört lrol
dan aarruza başladı ve Arma • 
'l'-rd~, Salzakte çarp;şnıalar ol
du. Henüz taSil'l"Uzlar mülh.iım 
stratejik neticeler alına.'llı:şsa da 
Sovy~tl.er taarruz, Almar.lar ve 
mütt~.Jtleri de müdafaa vaııa • 
yetinde buılunuyorlar. Şaıık cep
hesi harekatı şimdi Sovyetlle · 
rin ldhiıne gelişmek.edir. 
ş· mali Af.'ikada: 
İki ay kadar öıııce Elalemeyn 

hattında durdurulan Rommel 
orduları 9 hafta önce başlayan 
general M<>r.ıgomeri taarruzu 
ile geri atıldı ve Mısrrdan sonıra 
Libyayı da hemen hemen taıhliye 
eden Mi!hver kuvvetleri Trablus 
ş<ıhr ne doğru çekilmekıtedir. in,. 
gilizler şmıdi Trablustan 185 
mil uzamtad>I'. Mlhver 'kuvvet
leri ;>urada da müdafaadadır, 

Tunus ta: · 
Amerikan krtalarmm Cezayir 

ve :?asa ihraç yapmalarııııodan 

sonra M fıver Tun usta Bızerteye 
asker indirdi. Müttefikler Şi
mali A{r ka Fransız müıırtemle

kelerini i{ıgal ederek Tunus şeh· 
ri önünde Neh.ıir.ıg ordularına 

karşı taarnn yapma•ktad:rlar. 
Fr3r.sız kıtaları Mfuvere şid· 

detle taaııruız etmektedir. M h 
ver kıtalar bU>rada da müdafaa 
da bulunma'ktadır. 

Yeni Gine, Binnanya ve 
Pasifikte: 
M .hver ortağı Japonyaya kar

sı 'tlııMelif harn vephelerine ta
arruza gecen Amerkan kara, de
ni.: ·ıe hava kuvvetleri japon . 
lan mtihtelif üslerder. tın a fŞ, 

Japonlar• 'Binnanyadan çıkar

mış, Buna liınan:nı kurtarmış, 

b~ çıok ad-al.arı ge,ri almıştır. 
Mihver knwvetleıi şimdı Uzak

·doğuda da müdaıfaaya ı;eçm ·ştir 
Umu mi netioe müttefiklerin 

artık müda.faadan taarruza ge.;
miş, Mihverin de müdafaada bu 
lunduğll't'.lll göstermekte r. 

-tg43 çr k miihim 
hadiselPre 

get'edir 
(Baş tarafı 1 inci A!'yfada) 

Hlll"p yüzünden çe'kılmesi ta· 
bii ve zar.ırt olan sıkın1ılan 
m 11etimh, Türklüğe bas azim, 
irade ve metanetle karş.ılam·~r. 
1943 ün memlekefmiz ve mille
timiz için daha iyi bİr ytl olaca
ğına ''e Türk barış nı muhafaza 
edeceğimlııe inan·ıyılı>ttz ve ge. 
leceğ'; iinr'•t ve ttsar.,tle karşıla· 
mnğa ha7ır bulunuyoru ~. 

Milletim ize ve Aziz Mitil Şe
f'mize yeni yılın kutlu olmasını 
dileriz. 

Zelz,.,lenf n akisleri 
(Baş tarafı 1 inci sayfadR' 

hafau:ra çalışan Türl<l:r•. Macaır mll
letinde en edrin ve en dQStea &l'la.y1Ş1 

. bıılae::i'J.ndan emin olabilir. Macar 
milletinin, harbin afır darbelertnt 
blr in için unutarak. Türlrive·lekl Yf!6 

sarsımı bed1'ah•l•rma hiltün kall>lle 
acıma."t ve Türk mtlteUnlo feliln-tln 
dofdı:tu yııraları aa·kln ve y-111.pıcı bir 
.ç&Jı,rna llf' tedaviyt" muvaft.k olma· 
smı ~'!emesi pek IAbildlr, 

Kızılay Ankarada 
aşevleri açacak 
Ankara, 31 (İkdam muhabi

rinden)- Kızılay şehrimizde de 
fakrilec için aşevleri açmağa ka
rar vermiş ve faıkirlerin tesbit:ne 
başlar.mıştıı" • 

Yanlış hesap 
Bağdattan 

döner 
!Karnelerin fırınlar. tallrsimı. 

için gazetele.., bu iş yanlıştır, ba 
iş olamaz d\ye birçok şeyler yaz
dılar, bunun güçlüğüll", yanlışlı.. 
ğma. dair b.iııçcık misaller göSter
diler. 

!Bu ~ten benim anladlğını da 
'lıöy ledir ve eğe,, bu işten uıfak 
bir hayır geleıcekse bu hayır üı
kii1ıülen kunbağ&ya değıniyecek
tir. Gazetelieri.n, kaç gündür yan· 
bş ve tatbilki gayet güç olduğu· 
nu söyledikl.,.i bu karar, eğer de
g'şmiyecck olursa ben ve lbenim 
giibi birçok<ları. gü11de1i'k ekmek
.erini almak için her sall:ıah, hem 
·l>'.: bulundcldarı vazifelerin ters 
,arafla.rına doğru, en aşağı yirmi, 

irmi beşer dak ',kalı'k yol gide. 
ek ve bu gittiğ i ye rden ekmeği· 

·ı i oldı'ktan sonra tekrar aynı yo
u teperek e<Vine geHp .ekmeğin 
~ir !kısmını oraya bıra'ktıktan 

onra bu sef~ de saat doku<Zda 
-.in in başında buıhınmatit üzero 
ksi istikamette ve yioe karadan 
' ddeyi tutacaktır. 

Karadan diyorum, çü.nkü 'hu 
ediğim yer ve vazifeler iÇin heT 
<İ istikamete de o:ııldl vasıotas.ı 
.,ktur. Bu, hel.e bu kış günle
ude o kadar ZOr ve imkansız 
·r iştir k; lbunıı yapmak ze>run-

' a kalanların Allah yardımcJSl 
>sun! 

Umarım ad yanlış tıesııbın tA 
ağdattan döndüğü g;bi ~u yan
ş kaorar da buıgün fırınları.n ö
ünden döner inşa'ı1ah. .. 

O•man Cemal Kayınlı 

Biter;;.flar "e 
Almanya 

(Baş tarafı 1 i.ııcide) 

•Hemen her Alınan ail'E!Si bu 
mücadelede bir kıııı'ben verm~ 

· tir. Du ailelerin ya efradından 
Liri ölmüş veya yaralanmış!:<'.. 

Ru vaziyet karşısında tarafsıtı: 

rnemhketler bas,ruııır. ı.ıçütü ya 
zıp knnuşmalaruu . 6'1.enıek hak· 
J:ınıızdır •• 

Yaönıı Şarktan bahı;ederkeo 

Türkiye üzerinde duran söııcii 
S:ıdabiıd pakıının uza1ılması 

ınünasobetile Ta~· rnis gazetesinin 
Almanya.nın bu uzatma aley
hinde ibulunduğu h; kkınoo haki· 
kata uy:nıyan bır haber no!'iretti
~irı! ınalLiS nıevz.uu etmiş ve de
mşitir ki: 

cKırşı taTaıf propagandası an
anevi Türk - Alman dootluğunu 
bozma.!< için yıilardanberi gay
ret sarfetmekt<dir . Anc>k bütün 
bu teşebbüs ler Türk dt'Vle-1: a
damlarının bas:rr t li \•e realist po
litikası önünde akim kalmıştır .• 

Şimt li Afı ika 
mL'harebe~i 

(Baş tarafı 1 İ!Dcİ sa~1adA) 

rine yürfrmek ;,:n tanklarını 

tahşit tXl•rken d:0( Qr taraftan kı
talarını dinlend11·;;.,e ktedir. 

Londra 31 (A.A.) - R<ımmel, 

Vadiülkebirdeki rnüda•faa hatları
nı bırakmıştır. Mi.>rata, Trab!us 
ve Tunus istıkameılor'nde çekil
mektedir. Miohyerci!erln Zenırzem 
vadisinde mukavemet iır.ıkanlan 
vardır. 

Tunusta müttefik ve avcı 
bomba uçakları. Mihver kuvvet· 
lerinB kaı:ııı §idtletli taarruzlara 
deıvam etmekt~cıırler. D'ığer ta
ra;ftan Rommel l<'l:vvetleri de e
saslı suret~e hırpalanmaıktadır. 

Müttefik uçll'kları Tunus şohrin· 
den uzanan yo~u ve Suş limanını 
bombalaır.ışl.,dır. 

Fas radyosu. Tunuslu izci ço
ctıklarının müttef•k cephesi geri
sinde yol yapmak ve ileri hatla
ra. malzeme tnşım.ık sııretile çok 
sıkı çalıştıklarinı ·bi!d'rmıştir. 

Lon.dr• 31 (A.A.) - Mul;ıarip 

Fransa umumi kara~gahı, Çat
tan ilerliye~ hareketlerde bu· 
lunan general L~ i erc ordusunun 
aş>ğtd~ki tebliğini neşretmlştir: 

•Fezzanın cenutıunda moıörlü 
müfrezelerimiz ilerlemeğe devam 
etmişlerdir. İngiliz hava ku.vvet
lerinden •bir grup Sebllıa uçak 
meydanını bombalamışlardır. 

Meydanda borçok uçak bulunu.
yordu. Elhemmiyetli bir val>ı!ın 
çıkmıştır_. 
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İ kİ DCİ Cihan harbi yeni yıla girerken 
-~-------·-------- ----·-----·--------

1~43 Yıhnda harbin muhtemel inkişafları 
umumi bir bakış • Sağlam dürüst Türk 

• 942 re 
siyaseti 

D Ünya harbi dördüncü yılı· 
na 1 Ey 1 ü l 1942 de gi ımiş· 

ti. Birinci dünya harbınin mey
dlna geıird~ği boşluk1ar 1932 ey
J(ılüne kadar geçen .2'5 yJl içinde 
M.durulamıımıştı. 

!kinci cihan harbinın dı.:Yam 
eyled;ği 39 ay içinde nu:Melif 
Cf-Phclcrd-e ölen ins.ınların, mu
ha.rip memJeketlerde y:ı'kı lan vı-' . 
kılan şethirlerin miktarı lhaikıkın-

da bugünden k ti .rakam! r zik
reylemek im'kfını yoktur. Faik.at 
bunun, b:ırinci dünya har bine nis
betle eıı az ve buıgünden 5 defa 
d:ılıa fazlı; olacağı şimdi tahmin 
edi8e'bilir. Buna da sebep, hu de· 
faıki cihan harbinde tanklarla 
ıtayya~elerdeki tekamıül hasebile 
zayiat ve tnhıibatın fazla.laşması
dlr, 

(
- YAZAN:-::-ı 
ır. Nuri IRM~I 

maz. Rus ordusu taarcuzlarının 
1 ise, Almanya ve müttefiklerinin 

kuvvetlerini 1942 yaz ve sonba
har ayları ııçindc bilhassa cenup 
ve cenu~ şa·rki kesimleri.nde iş
gal dmiş oMu'klan mahalleıden 
çıkaracak dereced~ devamlı ola
cağı buıgünden tahmin edilemez. 
Şaırk cephesindeki harp h.ıre.ka
tının \'ereceği neticeleri, 1943 yı
lı içinde devam edecek taarruz, 
müdafaa ve mı.ıtkabll taarruz saf
halarile tetkik lüzumu vardır. 
1943 de 1bu cephede husule gele
cak vaziyet ve netice hakkında 
ştmdi hüküm'!ıer verilemiyeceği 

gfui esaslı tahminler de yaıpıJa" 

maz. 

nıişlemeler, yeni inkişaflar, yeni 
safhalar kaydedcc~ktir. 

Hal"Eıket üslerinden b;nkrce ki
J.ometre mesafeJc.ıe yayıl.ın Ja
pon kuvvetleri i~in yıpranma 

dev:rc::.i başgöstc:ı·miştır. 

Bununl.ı 'berafueı• 1943 yılı Ja
ponlarııı yeni ıaarı uzları, mütte· 

• fik kuvvctler.n da:ha kuvvetli ve 
muka:bi! gı.;niş taa~ruz h:ıreketle
rile geçocektir. 

1943 yılındı hcı.rbin Avrupada 
Atlantik Okyanusile Aıkdenizde 
ve Şark cephesinde biteceği id
dia clnnamaz. Uzak ŞaT'k ile Pa
sifik Okyanusunda da.lü haııbin 
yine 1943 yılınd.ı hitam 'bulaca· 
ğı, ihtirraLcr .. ı·asıncia olsa dahi 
buıgündcıı tetkik mevzuları ara-
111na giı•emez. 

••• 
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İkinci cihan ıharbinJn bugün 
1943 yıhna g1ril<!n birinci günün
de dünya milletlerinden büyük 
kısmı geceyi ve gündürıa, diğer 
bir tabirle ~ni yılbaşım harp 
ateşleri içinde kut1'amaktadırlar. 

Muıiı:ırip büyük ve küıçülk ~-
1eketlerde yeni yıla gil·ilmesi mü· 
na-sebetı le söylenmi~ o].ı.n nutuk
larda, yaıp1lan beyanatta zaferin 
kıızanılmasından, kazanılacağın
dan bahsedilmişU. Çünkü mu
tıar p i'k.i -grupa <.ıyrlmış m.ill!etler
dcn, devlt'tlcrden ıhiÇlbi«-isi, harp 
meydanlarında muhtelif zaferler 
kazanmalarına raığmcn baıibi h~ 
nıüz Jı:;uanama:m.r.şlardır. 

.AtTikanın, şimalindeki harp, 
Birleşik Amerilka ile mütte.f1ki 
İngiltcren.i.n kuvvetlerine, A!ri -
kada eıı az 500 ıbin Fransı2 aske
rmin Htihalkı hase'oile y-€pyent 
bir safhaya girmiştir. 

T ü.O<iye cümıhuriyetil dev
letı veya ~ürk milleti, Mil

li Şefinin ve Cümhuı·reisinin kıy
metli dire.ktlflcri, hüıkumetinin 

basirete ve hazırhğa dayanarak 
ş.ırşmadan, sebatla, :ızimle yürüt
ti.iığü bi1arnflık siyaseti neticesi 
39 aydauıberi devam cyliyen ikin
ci dhan h:ttl:ıinin uteşleorinden 
masun kaldı. 1aşe ve· istihsat 
bufrıranı, dünya mi11etlerinden 
lbüyük lk:ısmınm harpte olması, 
harici ti-care't yollarımn 'kaıpalı ve 
tehliteli hale ~etmesi yüzünden 
rn~mleketimrz de dahi tesirlerini 

göstel'di. Aynı te.si.rler !bu harbin 
di!Vamında ve sulhundan sonra 
da mevcut kal~ak. Bu, tabii bir 
netiıced'i r. 

t Temmuz 1938 tarıi:ıtndeu itibara ldı:Ol. ... ltafldl '9 C Alta lizerin• , .... % ı 

Habeşistan<laki kuvvetleı•in de 
hazırlanmas! ve Adisa'balba hii
k:Umctin-in Mihver devlerleı'ine 
'ha;rp ilan eY'temcsi üzerine müt
tefik devlefü:~re i..'kinci lbir mütte· 

~~------------------------------------------' lstanL ul Levazım Am•r11ğinden "' 
.. · Verilen il skert KıtPat İlanları 1 
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(kinci cihan harbinin dördün· 

<:Ü yılının birinei gününde 
vaziyet fU taıızdadır: Şark cep
tıes:nin .muhtelif kesimlerindeki 
Sovyet Rusya ordusu taaTTUZlan 
A:manya ile müttefikleri'1in kuv
vetlerin~ müdaıfaaya me<:bur et
miştir. 1943 yılının kış, ilkbahar 
ve ~z ayJaırmda, sonbaharla lbi4--
1ikte 1944 tkJ.şına kadar Şark cep-
3-ıesindE neler görülecektir? 

Almanya ve müttefiJderinin bu 
ıı;~lıedeki müdaıiaa airabiile kuv
vetlerinin bozulmuş ve sarsılmlf 
ha1.e geldiıği. bahi-s mevzuu ola· 

Mahalleler 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ersaJan b~ bir şey değdi. 
Spor kaidelerıne ıµzaran ga;"l:i 
mznmi idi. Bu mahruru önlemek 
.mwadiyle .lgifi:i makamlar fe
Q.,.A,,u'"ıtK ettiler. Azımsanmııyacak 
btl- tansisat ile Çukutrlbostan sa
ıhasınnı tanzimine, futbol yerı.nln 
ç ml~amesine, atletizm mahalli,.. 
nin yLpılmasır.a geçtiler. 
Sahanın d.öı1t bir dlol:ıyıı sağ

lam br duvarla kuşatıldı. Böy" 
lece hem halkın r:ığtbcti çağaJ.tıl
ıillLŞ, hem de gcnçlel' n hevesi kö 
riıkleıımi.ş oldu. Lakin, bundan. 
sonra madalyanın ters tarafı or
taya çık.ıvermiş. Muhataplarım 

bu ııoktayı izah ederken dl yor
lardı 'ki: 

- fi'k kuvvet katıhnıştır. 
Mihver devletlerinin Akd~ 

nizde deniz üstünlüğü buJunma
mğından eHcr:rı'Cltlki kuvvetleri, 
şimal Afrika harbinin lüa:umlu 
kıldığı mi·ktarda techizatları ve 
malzemdcrile 'birlikte bu harp 
sahnesine nakille Afriikada üs -
tünlük temin etmel«:rioe imkan
lar pek az !kalmıştır. 

1943 yılı, Afrikada Mlıhver 
devletlerinin sonuna kadar tutu
namam:ıla.rı, müttefik'lerin harbi 
taarruz suTetile İtalya ve Alman· 
ya işgalindeki Akdeniz adalarına 
sonra da ~nuhi A vrupaya n.ık
leylemeleri ihtimallerini fazlaca 
taşımaktadır. 

1943 yılı, Uzak Şaıikta ve ce
nubi Okyanusu. Bil'le§ik Ameri

ka. İngtltere ve Çin'in, Japonyayı 
karşı taarruz baT€ketlerinde ge-

arasında 
kapı tramvaylarının ~ıudut a• 
şırı bir kesafet ile mahmul 01-
ma~ıiır. 

Hakikaten, daha ba:şfangıç is
tasyonların<la lebalep <lnlan bu 
semt tramvaylarına 'binmek de 
ımümKÜr.. değil, inmek de.. Bu 
Vali yet bilhassa otobüs seferle-
rinı n kalkma.Sından sonra taı-
ham m~ olunmaz lbir hal alın~. 

Konuştuğum Kara.gümrüklü,. 
ler: 

c- Bizim Elekıtirkı • Tram -
vay • Tünel ~!etmeler~ umum f 
mudürıJüğu~ıden ricamız, bu hat-' 
ta hiç olmazsa dal a ik' motr 's ile 
iki romor4kun ilaveten tahsisi
dir. -J.eçenlerde ga.:delerde Bay 
Hulki Ercm'ıin esk .:l'DC yakm a
dette aırabanın sefere çıl<artılma 

-
Faltat miJliletin hüküme'tinin 

tedbirleri.ni lbenirnsiyerE\k h.ıre

keti, ç~lışması rebebile bu seha-
daki tesil'ler ve bu!hran, muıha:rip 
ve diğer bitaraf memleketlere 
nisbetle asgari haddıedil'. 

.Aşaf:ıd'a yazılı mev:.ıdın pzarlıltla ('ksiltıneleri lbl2a1aırmda yazılı gün ve 
saatierd'J Bahk.et>r A..."'keı·i satın almG komisyorulıı. ,apıla<cakt.ıı·. TGliplerin belli 

v<:!kitte lromisyooc:!a buunınalan. · 
Çavall Cuvalsu Temfnaiı 

Chıal ____ l\flkt.rı __ k_u. rw lnu~ 
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15,<>00 llraJıık 

15,0-0() > 
15,000 > 
15,000 > 
15,000 > 
15,000 > 
15,000 > 
15,000 > 
1!1,000 > 
15.000 > 
15,000 > 

65 
42 
63 
4-0 
63 
50 
65 
54 
'2 
63 
42 
60 
85 
54 
63 

60 
38 
60 
37,.50 
GO 
4!1 
fO 
lil 
38 
60 
H 
45 
eo 
151 
60 

lira bıaıe, ıilıı ve •aatl 

2250 
2250 
22!i0 
480 

2250 
2250 
2250 
2250 
2250 
2250 
'2250 
2250 
2250 
2250 
2'>t:'l 

4/1/943 
> 
> 
> 

11/1/943 
> 
> 
> 
> 

8/1/948 
> 

'l/l/943 
> 
> , 

(2039 - 1687) 

15 
15,30 
16 
1~,30 
14,30 
15 
15,30 
16 
16,30 
18 
16,30 
15 
15,3-0 
16 
16,30 

1943 yılı, geçen harp sen.ele
rinde .olduğu gibb yurdumll2da 
sulhun, sükunetin, harici siyase
timizde muaıhedelere dayanarak 
bitaraflığın devamı içinde geçe- ı 
cek ve 'fürkiye bi:r "taar.ruza wğ
ramadıkça bu dhan ate§ine at~ 
mıyacaktır. 

[:I!J!~~ 

ivglltera ve ıme
r _sa ıc.tiba.l ... rı · 
(Baş tarafı üçüncü sayfada) 

ması mumkündu. Fakat bugıın VU· 

yı:~ hiç 1.r.t' oyle cıeğ•ldır, M•lıverin t.· 
sa.vvur et.iği mılle-.er ara.ı.ı ıılı::nu. 

b zım \'e <11ıla.rın b•r aracı. y~mala.. 
rma imkan ve.memekt.dır. l'.'a b1ı ve 
bızımlc lıeraon, uıı.leılerın •st.klil 
me1hunıu 'ile hu.rr.y"t gıbl kıyme.ıer 

ele öl~ek; yahut da. bi11 onlan y. k e
<ıt!ceı: ı, Uçiıııcü bir şıkkın taıoa.vvuru 
b•lı- mıiınk.ün dl'tııdır. Bu muca.acle, 
ıu ve bu topraim şu ve bu me ı lt'· 
k-et hudutları çmden ahmp ~u ve bu 
mcmlekı·t hudut.an lçiı.e ver lmel 
mcaddesl dı ğildlr. Biıb.rine nt me· 
deniye~ konSoıtS•yonları ara.ı.111daki bi• 
boğu~madır. 

1U.0sıer Berle bunu nnl:ıtttktan son
ra, lteııdic;lı e ncucc hakkıııda, en çok 
ümidi ,-ereıı VR;.tı~tln bu olduğunu 
söyledi, 

cAmcrika.mn ve İnglterenlıı mad· 1 
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12.30 Program 
12.30 Program 

J2.33 • dk 
12.t5 Habcrlıe!r 
13.30 l\'Iüı~ 
.ı.{!.00 Program 

18 .oa Faısıl heyeti 

lı8.40 Müzik 

19.00 Kon•uŞ'flla 
19.315 Saz eserleri 

20,45 Miiz k 
2 ı.ou K.onıu.şma 

2115 Temsil 
22.()0 M~lit 
~:: .• 10 Haberler 
22.50 Kapanış 

!erine kQt'll na!.IJ ald.kasızlna.b·liriz? 

is.er Berle'ye ge~e \ muba· 
ırebecen ı.onra Anıcrit.:ınuı 

lnz~ vayı\ çe.,ıltıiğinı lıl.\lırlat. 

tım. Ve yni yolu la.kip e ınıycceğl 
hakkında. ne l·bi temlm:.tm mevcut 
olduğunu sor. um. Berle veJi ld: 

- .t:n büyük teminat, g çen muha. 
re ben n sonuııda takip etı•ğ ml:r. poll. 
tika.nın mııvaffakyelslzl ğidir. Ge!;eD 
muharebe re öyle bir yol tak p etüği

;.ız idn şimdi dc ayni y lu ra tp ede· 
e('ğ-imlzi söylüyc;rl:ır. Ben, l'ecen mu 
hat'fbede öyle ya.ptı.tımız için bu mu 
harebede onu tekrarl:unıyaca;;ız dl. 
J'OMIID. 

1 2 3 4: 5 6 7 8 9 
ı _ı -- - -- • ·~- -

2 - ·--- . s m 
4 -----
5 
l -. :- -

-- -- . 
S-------•~,...:...~--~!~ 

SOLDA.V SAGA: 

1 - 1\levslm sebzelerinden. 2 _ 
İskambilde birli, akıllı. 3 - Yurt, 
kan, 4 - Gli7.el sao'a.tlerden 5 -

Onaran, 6 - Litmeğe konur, e:>kl 
elifbede bir harfin okunuşu. 7 -
Tersi korkaklık. 8 - B~nzer, nota, 
9 - Şenliklerde sokaklarda kurulu.r. 
J':l.Zl yazmaya yarar, 

YUKARIDAN AŞAGI'\'A: 

1 - Çağırma, tersi viit."lltten sı. 

un su. 2 - İruan, Ya.şa, 3 - RJ. 
yaziye ilmi, 4 - Slııirlılik. 5 -
Tersi ince ~·apılı, 6 - Bir emir, ke
za bir emir, iyi, 1 - F.rkek lblni 
arı1aıı aluur. 8 - K5,tlpler. 8 -
Yarım. 

' 

1 

'\ 

'-"·~PAcA · , 
elQIKTi~N 
QAjW'·'O(;Q 

SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiYE 
Ziraat Bankasmda kumbaıralı ft ihbarsız taS$%TUf hesap

larında, en az 50 lirası buJunaıı lara senede 4 defa çekile
cek kur'a ile aşağıdak plana göre ikramiye d~ğıtılaıoakıtır: 
4 A. 1,000 liralık 1,000 L 100 Adet 50 liralık ~000 L 
' > 500 • :.?,000 • 
' • 250 • 1,000 • 120 • '° • 4,800 , 

40 > 100 • ·1,000 • 160 • zt • 8,200 I> 

Kuralar seııed t dı fa, 11 Bzlran, 11 EJ'l61 " 11 Blrlncikinun 
tarihlerinde çekllecekür. 

DİKKAT: Hesaplarmda.Kı paralar ı'bir sene içinde 50 lira 
daın aşağı dü.,,c;m"yenlerc ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla· 
sile verilecektir • 

Sa ttlık köhne f o tin 
As. Posta No.1115 satın alma koonisyon.undan: 
2150 çift köhne fotm 6/1/943 ç aTşamba günü saıvt 15 de Halka.ıda 

lromisyonumuızd.ı açık arttırma SU'I' et:le satıla<:aktı:r. Taliplerin % 15 
.k1ati teminatla.rile meıJkılr gün ve sa abte Halikalıda bulunmaları. (24.59) 

• BINBAŞI CELAL AL ... INTAŞ'ın 
Pİyadecilik TEK ER Muharc be talim r 
hak'k. ndaki notları kitap halinde satışa çıkanlmııştır. İl tnııbı11 
Anadolu Ban No. 18 Malul Subay Cemal Acar'a miiracaat. 
Posta ücreti dahil Fiah 250 Krş. 

c- Stadın etrafEirl çevrele
yen duvarların akıntısını ve yu
karıda kalan zeminden: inen 
yağmun- sularını, hatasız bir mec
raya bağl~amışlar. Hiç düşü.ı
nülm. yen, yaıhut 'bo'zuk lıir inşa· 
ya kurban. olan bu teknik mah -
zurdan ötürü saha, b !hassa kış 
aylarında kul1amlmaz bir ihale 
.geldi. Yağmuırlar başlayın<:a, stad 
bir göl manzarası aldı. Burada, 
a.rtı.k ne futbol oynamak rnüm .. 
kiin ıdi, ne de koşu yaıpmak. Ar.,.. 
cak kayık sa·fası sürülebihdi, 
eğer me\'' mi olsaydı! Hatta bir 
kaç hafta evvel bazı maçlar için 
Şere1 stadına gitmek zorunda 
.kaldık.. 

sı kabil olacağır .. .a dair beyanatı" 
nı ::>kumuş idik. Şu halde bizim 
dileğimizi, yerine getirmek kabil. 
Meğer ki tramvay idaresi çekti
ğiıınız sıkıntı ile yakından ala
kadar olsun .• 

• eli ka~·na .. ırmılan bahsediyol'lar, Harp 
istiiısaJimizln artmakıa o.<tuğunu, o.ı 
nwı git.tikçe ağarlı~ına hıı-.se.t.ir.ı:ceği. 
ni !'Öylı.iyurl.ır, Benım kaunal•me l'Ö
re, bu mücadeleler en bil,} uk aiınlk 
tarihi akı~ıuın yukucıur. ::\Ianevi ağır. 
bk•ır. M•hver politika. felsefeslııin 
muvaffak oJa·bİll c ğ.ne ıht•mal v.-r. 
noek bütün tarllıln gid ş"nl lnkfa.r et. 
meJbir, Onu yok e ecek o an .ku\'vet. 
lerln da.ha büyüğü, insaıılığın vicda
nındadır.» 

Gerek l\lister Davis ve ,erek l\lls. 
ter Beri(',. Türklyt>ııln takip eUiği 

doğru ve dlirüst polltıkıı ile millet. 
Jer arası müııacehellcrl de yükesk 
bir mevki keıandığ:na ve memlcke· 
timt7 n '"'al·ınsar' ta b1r ht•krar wısu. 
nı olduğunu söylediler. 

Türkiye iş Banka 
il==KÜÇÜK iCAR IIESAPLAR== 

(Dünle.il lıulmacamızın Jınlll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sariedilc:n para ve emeklerin 
lıeba <' lmaması iç n bu hususta 
hassas davrar.ılmasmı a.ica edi.... 
yor:.ız. Her halde alakadar ma
kamlar, Karagüımrükteki stadı, 
kayık yarLŞları tertip edillmek 

mak.sadiyle inşa ettirmeci.der. 
Mevsim kış olduğu o.belle te2 

eklen filiyata geçiılmesini de ge
ne :Karabü.mrük1ü gençler namL
na temenr.ı eylemekteyiz • 

.. 
• * 

Biz KaragürnrükJi.illeıre ve ci -
varı halkına 'darenin iyi r.iıyet.
leri hakkında teminat veriyo -
ruz. Sonunda mahcup çıkmıya
cağımrzı umarak.. 

İSTANBUL UŞAÔI 

........... ~ 
İı;tanbul ~elt:diyejl ,~iM 
8EBİB TIYATROSt 1 ıJlımJ 

·~ 
Saat 20,30 da '/ . 

DRAM KISMI 

BÜYÜK IH1 ~-"4'-
Yazan; Romain Rol!and 
Tüı~ıı;çesi: ıu. Kh>er 

Her ı>erşembe saat 16,30 da 
Tu'hi matine 

K.Oi\lEDt KISMI 
Saat 20.30 da. 

Paşa azrbtlerl 

1 

Yazan: V. Şöntan ve Kaılelburs 
Tfrr:{çesi: Nizan Göluıll 

Karagümrüklülcıi şikayete j Her Çarşamon saat 14 de Çocuk 
me0our eden başlıca me;;eleler • piyesleri. Cumartesi ve pazar 
deıı biri de Bah~ekapı - Edirne· •ı..lıiigur.iıl"•4•le•n•' •1•5•,3il0 •• a11a_m •• a•t•.n•e-.ı~• 

İşte Mister Berle bUl'Ünkü müca
delenin mahlyeU vr nıuhtemd nl'tl· 
eeleri hakkındaki göruşunu böyle 
izah etU. Kendisinden sordum: Ame
rikanm sonuna k.lcar müC&delcde cıe. 

vanı edecriini :.öyJıiyorsunuz ve har 
bin gizin tarafınızdan kıa ılacağın. 

dan emın &'Örün:ivorsunuz. Darp ka. 
!allıldıktan sonra Amer•kamn vazi
fesi ne olacaktır? Sulhüıı niza.mlan. 1 
maswda toı oyr.ıyacak nıı.snuz? Ve 
hele wlhtan Mnra.kl lniz:ımın ltla.me 1 
sinde vaıtfe ve nı.esuJlyet alack mı. 
mw:f 

Mister Berle, boyle bir ımale ook de· 
fa muhatap olmut bir tavır alda: 

- Bo noktada :dhnfnizdekl her te· 
reddüdü tamamlylc izale etmeden bu 
memleketten .ıyrılmamanııı rica ede
rim dedi, Uzak bir adada me!ela İz. 
lanılada olup biten, Amerikanın em. 
nyetınl J"ııkıntlan alakalandırırsa, bis 
bundan böyle Avrn&>a ve dünya ı. 

Vaşlngtonda temas ettiğimiz polL 
tlkıı. aclamla.mdan biri de b r arııJık 

Cün-hur.- smn ı;ahcl müme,<.lli ola.. 
ra.k Balkanlıı n ve bu art-da memle
Jlethniıl ziyaret edip de şimdi muha
rebe ile ala.kah islf'rde vuife alan 
Miralay Donovan ~I. Bu zat blzl e· 
vlne davet t>ltl. Ankarayı ziyaretini 
dalma b'.'lhrlarlığmı nao-ıı oJduklannı 

ayrı a.:ııra so!':lu. Bund.ın <onrıı. pro
gramınuıın teferrliatı haklıın-la mlh. 
man,.,arıaronı7. 1:ı.n malu'l'at istedi ve 1 

H A K ~ıR E T• D 
T c A B• v l L A 
M A L l!/ L • CE M 
\ B E s• K A I! A 
'ı'AMllMO R • T 

1T• • vlE R 
ı· ECE• u ÖD~MHK 
RIA B • S B 
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' Denke• prog-r:>:ma nmtlal{a bir BesebaU ma(ı 1 Dr. İorahim 
seyrlnın sıkışhrılma.sında. ı~r.r etti 1 
l\fira.l:ı.y Dol'ov·1n bu ısı·.ınnın sebe; ! Balıklıı. H:ast.:r:'ahi·flye Mütetıa.!:111:111 
terini ı.öyle izah etti• ı Beyoğlu Ağıa.ca.mh, Saık~poı, 

• Ç'" l"'k 
- Bu ma.ı:tar çok sert olur. S4>yirci op u ~ı?l· s~;a:s No. l~ 

halk da heyecan geJlr aöfüp say:•rlar e · 
4 

ve blTbirine bJra şişeleri atarlar. Oywı 1 
değ J tam manasyle boğuşınadır bu. 
Vahşi olan tPJ"afınnz b'.ı oyunlarla 
ıörünür. Memleketlı1lze gllttlğlniz za
man, isterim k•, biz Amerikalılann, 
ica.buıda v~i ola.bilcceimbi anlata· 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşra.raı 

DirUtirii: Cevdet Karabilgi.D 

Basıldığı yer: •SON 

TELGRA.Fa matb w 

1943 iKRAMiYE PLA 1 
K8fideleı: l Şubat, 3 M• yıs. 2 Ağustos. 1 lkinciteşrin 

tarihlerin de ;ppılır. 

1943 ikramiyeleri 
r ""' 

1 a4et JJ99 Liralık -1999.- Lira 
1 • '" • = ,,,_ 

• 
1 • 181 • s::: 188.- • 
ı • m • c:::ı 777- • 
1 • 161 • = 668'- • 
1 • 155 • c: S.'iS- • 
ı • ..... • = 44-4.- • 
1 • 133 • = 666- • 

10 • m • = Z220.- • 
IO • .. • = 2970.- , 
68 • " • c Z640- • 

Z5t • 12 • = 5500.- • 
33' • u • = 3674.- > 

' 

Türkiye lı Bankasına pa.-a yatl rmakla yalnız para biriktirmiş ,.e 
faiz almış olmu, ayni ı.nmando talünid de denemiş olursunuz. 

$ .. 


