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SOVYE"f. TAARRUZU NE SAFHADA 

Ruslar Kotelnikovodan 
sonra iki şehir daha aldılar 
Stalingrad' da çevrilen Alnıan 
kuvvetleri de tehlikeye düştü! 

Harbi 
kısaltabilecek 

tedbirler 

Akdenizin 
temizlenmesi, 
adalar ve Af ri
ka harp verimi .• 

Sovyet- Alman müca• 

dele~ioin 1943 yılı için 

deki devamı hiç şüphe• 
aiz müttefiklere büyük 

faydalar kazandı.rac.k• 
tır. Bu arada Akdeniz 

IAımanlar Rusların 
bazı. hatları yardığını 
itiraf ediyorlar! 

• 
-. 

' 

Rmların geri aldıklannı bildir dikleri Kotelnikovo ıehrin.n 
temizleoir, Adalar alı• mevkiini ıö ster:r harita 

oır, Afri~a haıp verimi l Mos~on, ıo (A,A,) - Hwıasl ıeı.. -~ 18 ku-
bakımıodao iyi orgaoi· ili· Bır ayda 
.z e edilebi.inıe har p Rm k1Jvvetlerl Staı;npadın 150 ki- ' 

Jomelre Cenup U..tı<ında bulunan K<>- ) h b ld 
müdd:ti de kısalabilir.. telnlkovu ••hr!nl tual eltUer. Mıiblm ırnar ane ası J, 

ETEM iZZET BENiCE
- ~ı'::!:ı:!~:. t'dlldl. Bıı r;analm •ilin 111· 11 5 o k uma r baz 

İkinci Dünya Harbinin n<>rmal 
olarak Avrupa kıt'asında bilm~i 
1945 yılında vukua gelebilir. Çün
kü kıt'ada harbin bilmesi, demek 

' MiJıverle ıiemokrasyalar arasında 

Bu feh;r mühim bir dtişman ı.vanm 
ti.s!üdür. Ge-çcn Aiu.slos ayında bura· k l d 
d& ıtdıletU ~arp"m>lar ceroyan etm'şt.ı, ya a an J 

STALİSGRADDA CEVRiLF.N 
AL'fA.'i Kl'VVl·.TLERİ 

Londra, 30 (A,A,) - Röyter Aj..ı.Jl61-

IUD askt"ri muhabiri bildiriyor: 
Kote lnikol"OllUll ı:a.ptı manalı bir Rus 

saleridir, Buradan, Alnıanlar kuvveL 
lerine levazun ve mühinunal dafıhyM
la.rdı. Stalingrad önl~rinde ccvrilınlf 
olan Alman kuvveltı•rinln, arhk. son 
ümidi de ~uya düşmüş oluyor, böyleUk. 
le: 

Rus kuvvelterl Kotclniko\'onun Ce
nup DofuSWlda lJc.l şehri d:Lha dÜşmanın 

<Dt?vam1 :>u, :$. Sü: 5 dl» 

Polis, kam~rbazıarla 
am.ıi .sız mücadele 

ediyor 
Şehrimiz ubılası kumarla ve 

kı;ı.1.arbazlarla amınsız bir mü<:a-
dı.:if"ye b.>.ş~11rnj,:?tır. Po1-'.::ıürrıizin !bir 
~ydaı<beri deVJill enen ar'CbZ a1'8-
S1Z kon.~rol ve takı•_t;Jeri n'ticcsindc 

(Dcv:ırr:ı !:>a ..... Sl.. 5 aı• • 

400 lira bütçesi olan 
esnaf cemiyeti! 

~1uhtaç sıvacı, boyacı ve inşaat
çılara hiç yardım edilmemiş! 

1 

Varlık 
Vergisi 
Ayın 4 üncü günü 
akşamına kadar mü· 
kelleflerden cezası~ 
tahsi.at yapılacak 
Şehrımizdıeki varlık ve~ei 'l'tlÜ 

kelkfleriniu maliye ve belediye 
şu'b~:criııde ııeclôycsi hızlanm•ştır 
E>.'l'Üm1e yılnız dün beş mil~·o; 
yüz on bir bin 948 lir> tediye o
lwıımu~tur. 

D ğer tıraft3n bir çok mü.1<.cl 
leflc6n ger€•k avukatlar ve gerek
s.e muam<":ec~er vasıtosile Vilaye 
ve Dcfıcrdarı.ğa müracaat etmek
te oldu;kları görüimüştür. Kaınun 
-mükerrer tar·hla.,. müstesna- bu 
gibi ;tirazların reddini tazammun 
ettiğinden, müracaatçıfarııı beyhu
de yoruldukları ve boşu 'boşuna 
ma6raf etlikleri görülmekııedir. Bu 
hususta Vilayet makammda.n şu 

beyanaıth ·btı!uunulmuştur: 

•- Varlık vergisi dolayısue 
vergi 1aJ-,~%ıkuk ettirilen m(ikel Lef

(Devamı Sa: 3. Sil; 3 dpJ -
BİRMANYADA 

lngiliz ordusu 
Akgaba 32 
kil om et rede 

Yeni Delhi, 30 (A.A.) - lngiliz 
ordusu Birmanyada yeniden 32 k' -
lometre ilerliyerek şimdi Akyab'a 
40 kilometre mesafeye kadar gel. 
m'ş bulunmaktadır. İngiliz hava 
kuvvetleri, .tlilhas a İrravaddy o· 
vasınJaki Japon hava alanlarile 
ba•ka düşman te!'islerini bomba 
ıa,;uya devam etmekted'r. İngiliz 
rrfu1İ tebliği, düşmanın biraz atef 
tealisinc!cıı sonra Rathedaun'daki 
çarpt~ıııayı bırakmış ve <avaş ~e 
rinden ayrılmış oldu~unu bldir 
uıcktcJiı. 

Bel~c'iyeden 
çalınan 500 

ka neyi k~mler 
• 

aşırmış! 

Nihai neticenin alınması demektir. 
Henüz, mütıefikler Avrupa kıl'a-
11ııa çıkmı)·a hazır değillerdir, Fil· 
bali.>ka lııgillerede 4,000,000 luk 
bir ordu kurulmuştur. Bu ordu 
teçhiz ve ıalinı edilm şiir. Avrupa· 
ya çıkarılabilir, harbe •okutur 
haldedir. Fakat, çıkarma vasıta
ları henüz kifayet bal nde değil
dir. Hcın çıkarmayı )·apmak, hem 
ardsız arkasız idame eımek gerek· 
tir. Bunun birinci şartı da İng ·liz 
adaları ıle l\laıış kıyılarını bir as· 
falı y<>I haline sokmakla mÜm· 
kündür. İşle, henüz bu imkan vü
cude ı;elınış değildir, ona çalışıl· 
maktadır. Amerikaya ı:elince, o 
da hazırlık halındedir. Harp sana
yii kıvamı ile çalışmıya başlamış· 
tır. Yeni ordular, subay, tayya· 
reci, denizci kadroları benUz kurs
larda. mekteplerde ve talimgah· 
lardadırlar, İnşa ve ima( faaliyeti 
her bakımdan tamamlanmadan, 
büyük ihtiyat ve ikmal stokları 
yapılmadan, 20 - 30 bin taşıt ıe
misı deniz üzerine konmadan A· 
merikada Avrupada kat'i neticeli 
bir harbi kabul etmek istemez. 

Yugoslavya 
kabinesi neden 

istifa etti 

Me"lltır ve mült'kaitlerle eytam, 
narr.ilc tevzi edı"ocek olan ekmek 
kcrnclcr!nd!'n beş yüz tanesinin 
belcd;ye iktisat ımüderlüğündc 
k>yıl:>olduığıınu yazmııtık. Bu ha · 
disc ıık;rbırde kapılar kapanarak 
h-ertkesin üzeri ar:ınmışs:t da k.ırnc
leı· hnla •bı:J'.un<JmamıştıT. Bu sa
bah yaptığımız hhk'kata göremez
ktir karneler damga matbaasından 

(Ot'varr.ı S:ı ; ~. Su. 5 a\_·ı 

Kongredeneler ·--...:·--··
görüşüldü ? 1 Yeni tarihi 

O balde 1944 il Anglo - Sakson
lu.k alemi için Avrupa karası üze· 
r'nde kat'i teşebbüse geçmenin 
başlangıcı yılı diye kabul edersek 
1945 yine şüpheli olmak kaydı ile 
Avrupa karası harbinin nihai saf
ba·larını bel'.rtmiye yarıya bilen bir 1 
sene olur, Tabii bu hesapta ita!· 
yanın hemen bir ihtilalle çökmesi, 
Alman halk dkirının harp ikli· 
darı aleyh"ne çevrilmesi, şark cep
hesinde bir bozguna uğratılması, 
lut'ayı umumi bir ihtilalin sars· 
ması gib; olağanüstü hallerin yeri 
yoktur. Normal bir devam ve sil
sile he;abımıza hakimdir, Bugün· 
lr.ii görüııüşe göre de Almanya da· 
ha en çok kuvvetlerin'n dörtte bir 
lıuçuiunu kaybetıcif bulunarak 
harp faaliyeti içindedir. Ger!de 
kalan iki buçuk l\tibver ortakları
nın tam verimi ile daha bir iki 
yıl boyunca harbe devam edebilir 
ve kıt'a üzer:nde müttefiklerle 
karşılaşabilir. Amma, bu, Alman
laruı ,.o l\tihverin ne netice ala
taiını iimdiden söylemek ve bir 

(D.wamı Sa: 3, Sil. 1 da) 

Londra, 30 (A.A.) - Yugoslav 
kabinesinin istifası hakkında, Yu
goslav haberler bürosu aşaiıdaki 
tebliği neıretmiştir: 

• l'agoslav hükCimetl, harp za
manında alınan tedbirlerin tesirli 
olmasını tem'n mak<adlle, kabine
nin üç partiden mürekkep mahi· 
yetini muhafaza etmekle bera· 

ber, teşkil tarzını küçültmek ka
rarını vermiştir. 

Başvekil M. Sfobodan l'ovano
vitch, kabine tarafından ittifakla 
tasvib 'ni müteakip, dünkii hususi 
toplantıda yeni teşkil projesini 
tanzim etmiştir. Bu itibarla Baş· 
vekil, kabinenin istifasını Kral 
Piyer'e anetmiştir. Kral, büıtün 

siyasi partiler idareeilerile istişa· 
reler yapmıştır. Yeni bükCimetin 

eski Başvekil M. Yovanovitch ta· 
rafından teşkil edilmesi gerekti
i~de herkes mutabıktır.• 

Şehrimiz Sıvacılar, Ilo)·a.c:ıtar ve in
f&&l.Çılar Cemiyell yıllık ko111Te8' du.ıı 

ı:mınOnü Halk-evinde Y•Jnlmışlır. 
<Munan ve kabul edilen Jdare Hey'. 

eti ve hesap raporıarınd~ anla.şıh.ııjı

na &öre dörl yüz tırahk ( ?) bu içesi o.-
lan ceınlye&. bastahant7e ancak 35 Ura 
7ardımd;ı. bulu.nmut ve muhtıaç e<&&fı
na da para d<i.ruiwdaıı hi~ bit )'attbm 
:rapamamqhr!" 

Yeni 111 bülııesı 650 ııra olarııl< lra· 
bul edJlmlştir. Bilihare İdare Hey'ed 
elmenlo temini hususundaki çalışma.. 

Jarında.n mü.sbet netice alamadıjuu be
yan etm~ ve ııvacııla:rla boyacılara, ln
patcıiara aiır işçi karnesi verUmesl 
lçln alikııı vekiletlere müracaat etttfı.. 
nl bildirmiştir. 

Bilahare )'apılan seçimde: Ali Sola.
mac; (Boyacı), Ahmet Taşk1ran C1'1oı.a· 

tkçı}, Aram Yakar (Kalfa) yeni İdare 
lley'eU izalkla.rına intihap olunmut· 
l&rdır. 

tefrika iZ 

Ehlisalibe Karşı 

Osmanlı 

Türkleri -* Kosvada, Nigboluda, 
Vamada, Lehistan ova
larında Türkler, 

* Tunus, Cezair, Cebe· 
lüttarık sahillednde 
Türk denizcileri. 

* Akdeniz sahillerinde 
EhUsalip çocuklarını 

terbiye eden TüTk de
nizıcilerinin ninnileri •.• 

Y .1.BINDA 
BAŞLIYO UZ 

SON TELGRAF - Bütçesi bu dere
Ce mahdut, varidatı az olan E."'1taf Ce· 
mi7etıerlndtn. bazılarını blrleştirruek ve ı 

7cnl varidat membal.ı.rı aramak her- ı 
halde daha mikiıl ve yerinde bir hare· 
ket olacaktır. Bu &urel!e hem muhtaç 
A:zalara daha. faı:la yardım ve dltfr hu- ı 
ıu..,larda lnkifaf lmkin1arı cJ.t bulun.mut 

olacaktu. ~·------------" 

Afrika-la muharebeler kızışmak Üzere! 

Tunus ta, 
kesimde 

Müttefikler bir 
çekildiler • 

gerı 

Fransız Soma/isinden 1 tümen 
asker cepheye geliyor -dö Golün Ame

rika seyalıa ti 
bir müddet 

gecikecek 
Cezair, 30 (A.A.) - Diin, ilk de· 

fa olarak, Trablusta çek lmekte 
olan Rommel kuv~etlerine mütte
fik av u~akları hem doğudan hem 
batıd:ın taarruz etmişlerdir. 

Tunusta hareket, çamur derya
sından dolayı durmuş gibi bir şey
d'r. 

r 

l\Iiittclik kuvvetleri l\Jedjez El· 
bab'ın 10 kilometre ötesinde bir 
lepeden çekilruişlerd·r. Bu tepe
den çekilen miittefik kuvvetleri 
dü~mana ağır kayıplar verdirmiş
lerd'r. 

Amerikalılann çöl harp1eri için imal ettiği tanklardan b · ri 

Tunusta, savaş sahası üzerinde 
bava faaliyeti fazla olmuştur. 

DAKAR'A AMERİKAN TEKNIS· 
YENLERİ GELDİ 

Londra, 30 (AA.) - Fas rad· 
ycsu, Dakar'a yeni bir Amerikan 
hey'efnin geldiğini bildirmekte
dir. Bu hey'et teknisyenlerden 
müteşekkildir. Bunlar, buradaki 
han alanlarını işe yarar bir hale 
ıe-tirmiye memurdurlar. 

FRA. 'SIZ Kl'VVETLERİ 
KlJMASDA Ll{;I 

Cezair, 30 (A.A.) - General 
<Devt-mJ ;:,.a: 3. Sil· • de> 

Eski Fransız 
Başvekili 

Kamil Şo an 

franıız Afrlkaıı 
mallaıaıarma ll~z. 

mtJtıerllll arzetU 
Vaşiııgııon, 30 (A.A.) - 1940 

yıhn<l• Aımeı-lkaya gelmiş bulunan 
eski Fransız Başvdkn:li M. Kamll
Şotan, Şimal Afrika Franıs;ız ma
kamİliTı.rı• n ·zmetlerini arzetmij 
ve General Jiro'nun, bugün öçin 

CDevımı S:ı• .s. ~a· 3 cı 

Eski Fransız Ba~vekili Şotan 'ın Tıınusa geld'j;i ıünlerde 
alınmış bir resim 

----~----~ 

fiyatro heyet
eri birer birer 
dağılıynr ! 

Sahne san'atkar:arını 
l:. ugünkü müşkül du
rumdan kurtarmak 

lazımdır J 
Tilyatrol~rdan alınma'kt• o!an 

yüzde 56 nisbctmdeki verginin it11-
dir•Jmesi hususunda yapılan mü
racaatların tetkikine b<ıışlanıldığı 
ve bir kanun lay:hasının hazırlan
makta olduğu memnunıiyetle ö~· 
reni:::miştir. 

Filh>kik• buıgün bir biılet esma• 
nınıo yüzde elli .hısı vergi olarak 
alıaıma'kta olduğuna göre 100 ku· 
ruşluk bir biletten müesseseye 44 
kuruş kalmaktıuır. Bu 44 kuruışun 
içinde bina k .rası, elektrik, teshin 
masrafı. reklam, dek0t masrafla
rı ve nihayet san'ıi'vk.irlarıaı ala
c<Jkları ücret vardır ki, bu kadar 
masrafı yüzde 41 le kıpa1ımağa im· 
kan görü'eımeımdktedir. 

Bir gecede 200 lira ha.sılat ya• 
pan bir tiyatro heyeti, bu vergiyi 

(Dev ıı.ını Sa: J. Stı. T del 

ÇERÇEVE 

Dedi· 

Dedi: 
- lstikliil cephesinin Fransnlan 

arasında b"rlik artık tamam._ Bu· 
nu dünkü •Çeıçeve.nde işaret et
miştin. Haber dün alındıiJna &ö
re yazını ayni ıWı mü yudm? 

Dedim: 
- Yazımı bir ıtln evvel, henU. 

ortada hiçb r ka.t'iyet yokken yaz· 
ılım; ve istiklal cephesinin Fran· 
sızlan arasındaki birl"ği, (Dar· 
lan)ın iilümünü duydutum IÜJı 
muhakkak bildim. 

Dedi: 
- Bundan böyle Şimali Afrika 

vaziyeti ne ifade eder sence? 
Dedim: 
- Bundan böyle Şimali Afrika 

vaziyeli, Fraıısız birlij!-in n siklet 
merkezi etrafıııda demokrasl·ala
rın tam b'r emniyetle harekete 
geçip ;\lihveri Afrikada s<>n tuta· 
mak noktalarından da tasfi)·e ede
ceğini; ayrıca Ş'mali Alrikada, 
ilerideki vazifeler için yarım mil
yonluk bir Fransız ordu çekirde· 
ğinin meydana ıeiecej;iıü ifade 
eder. 

Müttefiklere 
tam iltihak 
Londra, 30 (A.A.) - Mtdta· 

rip Fransızlar ın ili komitesi 
neşrettiği bir tebliğde Fransız 
Somal ·sinin muharip Fran5a
ya ilıihak ettiğini ve bunun 
hiç kan dökülmeksiz'n oldu
ğunu bildirmektedir. 
Fransız Soınafüindeki kuv

vetler askeri hareket sahala· 
rına hen1en gönderilınelerini 

istemişler ve General dö Gol 
de bu 'sleği kabul etmiştir. Bu 
kuvvetlerin menııdu bir til· 
men kadardır. 

'---------J 
Sun 'i lastilt, 
sun'i deri, 
yanma odun 
da • 

vesaııe 

Nevyork, 30 (AA.) - Bı !esik 
Amerika sanay inint baki ı 11.ad
delere çok üstün oiaruk nı • rnf 
sentetik endü~tri n1adLc.'f!ı a· 

j line muvaffak oldui;u '•: bL .. lar 
arasında ot<>ınob 1 13.sti!il<!rıll· ıncıı. 

1 
suc:ıt maddeleri de bulunduğu bıl

tue ... .Jm 

Dedim 
NECiP FAZIL KISAKCRE;1' 

Dedi: 
- Ya d<>ğu cephesindek: vazi

yet?_ so,·yetler ahengi kendi lcb
lerine bozacak bir zafer elde ede. 
bilecek mi ders:n? 

Dedim: 
- Bayır. dostum, hayır! Bin ke

re söylcdiiim gibi o cephede Sov
;ret kümeler· nin Alman ordulanna 
karşı mutlak bir zafer kazanma
sına imkan ıörmüyorum! l'alnıa 
ıunu g<irüyorum ki, Almanlar do
tu cephesinde asıl kendi lehlerine 
ahengi bozacak b'r :u.fer temiıa 

etmek ihtimaline hergüıı biraz ı!a
ba veda etmekte; ve Sovyeılerle 
aralarındaki tam denkleşme a• 
bengi ıçinde demokra•yalar dar· 
besine karşı çaresiz kalmakta .. , 

Dedi: 
- Ôyle~·se zaferin devşidlcbil· 

mesi bakımından islin•t kime? 

Dedim: 
- E\·\·el5 AlJnha; sonra, ~( rra 

her cephede Ü.rami hazır. ~erh(st, 
rahat ve kuvvetli bulı.ınan dun.,k· 
rasyalara'" 



Z -SON TBLGKAF-30 liaciKAN'UN-

HALK FİLOZOFU 

LDks hayat 
Kumapa lnk.'lllııe, aya.k'kabnım 

lüksiine, e~ynuın, apartmanın, 
gazinonun, otomo~j1.iıı lüksüne m&
rak edişiıniı<:n sebebi, sinema p<ır• 
desinde, daima Ciylo göriişiinıiia-
dendir. , 

lstaubulda blrluei reyiziyon ya. 
pan salonlar, daha :ı:iyade lüb 
film geçiriyorlar. Çünkü, laalk, da
ha siyade lıunları tntmaktaclır. 
Biraz mübalqaya kaçarak, ıunu 
&Öyliyeceiim: 

Birkaç yıl eVTel, çok far'.- in
tan bir operet vardı: İsmi: .Lüks 
Hayaot. idi. Denebilir ki, bu oper~ 
tiıı bu derece rağbet bulmasının 
M:bebi, muvaffak olııuısı kadar. 
admdaki .Jüb.ün lıulıınrnasıdır, 

Beyaz perde üzerinde, yıllardao-

REŞAT FEYZi 

beri, lilks kadm, lülts erkek, lüka 
hayat, lük' apartımBJl ae)'l'ediy• 
rıu. Ağzwıııın su,yu ııJuyor_ Ve 
halimiz, şanınus ne olwı.a oisllll, 
Jıep.im 'z, ayni toyi diifüıUiyon&.&: 

Neden ben lüks olmıyeynn. 
Ve bugün, Hik• tar:iıDUD1l bu 

dereceyi bulmasuua ea mühim 
saiki, beDCe, beyn perdedir, 

Vilı.for Hügo'nun -sefiller.ini 
bir ekrandan geçiriniz. Ve seyir
c:iJeri tcdlük ed.iniı;. Bunlar, bet 
Cilt yüksek tah<il genc:i ile, birkaç 
edebi~at meraklL" insandır. Ner
deyse, sinema rej sörü dcnea müt
hiş akıllı adam, ..Sefiller•i de dahl, 
lüks salonlarda ceçen bir macera 
şekline ııokacalotır. Kimb lir,bellı..i, 
bir gun. bunu da göreceğiz. 

Tazı Bavaaııu 
gazete 

Bu sütunlarda bir kere daiıa, 
-İslanbui dıışın<laki şehir ve kasa
balarına lstanbut gazetek1'1nin na
sıl gittiğini yazını.ştım. Geçenleırde 
ziyaret ett!ğJrrı bır 1,iman k.ısaıba

sınd'a, gazete sıı:.n bir vataııda§la 
konuştum. Bu ka&abaya, haftad'a 
üç gün wpur geliyor ve İsL•nlbul 
gazeteJ.cri de o ,·apurlarla g<ıliyor. 
Bazıın, bu üç vapurun iliye indiği 
de val<ı!ıfu. 

Gazete sal&n bayie sordum: 

- B U'1'8dal'ıcl okuyucılar taze 
gazete okıryarnıyorU.r, dedim.. 

======================,---~--·==~==========! 

Bayi, dükkıdnında, önünde du
ran mangaldan eller:n.i ısıtmakla 

m"§'gu.ldü. Güldü Mesleğinin er
baıbı bir adam !utUle başıoı iki ta
rafa salladı. Sonra, yüzu.me daha 
<Ukk&<le bakarak: 

- fstaDbulda h•r gün bir gazete 
al:ıp okuırw:lar mı, dedt •. • ., . .. - t 

Hadı·seJ.er " . 
·· ··;;_,:;. ar · ısında· 

SON TELGRAF( 

SEYAJTA'l' 
iNTmALAZ 

AmeriJı.ıı n fncs'lterMe aJfar
ca &ezen gıısetec:Herclea bir sa tıa 
7azdıklarını takip eden b.r arka
daş p;rıe diyordu; 

- Okuyorum, olmJ'cınna, yeni 
bir şey bularoı1onıa. Bnlılar harp 
tle.-amınca, ojanslum parçe ,,_. 
ça verdlkleri bil'lalum halıerieriıl 
bir araya ıı:ellrJip 7n••ı tMli! 

ŞEKERLİ VE 
SADE KAHVB 

Bir arkadaş, .kalıveır'n. sade ol. 
sun, şekerli olsun ayni fiata satıl
JD8$ll1a muar..: 

- Yahu, diyor, ben tiryaıµylm, 
sade kalıvo içerim. Neden fazla 
para vereyim?. 

Hakil<aleıı,. br,:6n, bu aüta dik
kate şayaadır, Acaba. w fark 
göıeti!emes miT. 

NEKADAB 
SÜBECEKl". 

Bir kllllB MJ&lel ft ~ 
müteıuı-lanaa Fre. laarp ya 
1N3 veya lM4 -ıııa4a ailaııyete 
ermi:yecek, daha pek .. .,.. süra
eeklir. l!Mt sonaada, luırp utea 
beş Y&J·rn bitirmİJ olur. Eğer, da· 
ha da U&Ull slirec:ebe. .. 7Jlı Ull 

göıe almalı, acabaf. 

AVİZF.(.ER 
MA.'>A LAlrmASJ 

Geçenlerde bir Pfttede maa 
lambalan, avize reklimı gördüm. 

Altı tahta 
ayakkabılar! 

T emizl k amelesi, 
badema bunlardan 

giyecek l 
Be!ediye temizıık işleri miidln'· 

lüğü, tem;zlk ıımı-lesı için 2100 
çi.Br ahlan u tın taılıtacfaııı post• 1 
yaıptırınağa karar veımıiş ve bun
lum Darüli.cı:zedt vücude getiı'i
leıı kundura atölyts'2ı<ie imüne 
başlanml!jtır. Yine !:ıur.da vücude 
getirilni.ş olao d.ıcim at&ıye;iade 
yaptırılan l<\crvert şayak elbiı>e

ler de aaneıeye tevı.i edi~t.ir. 

Tütün ihracah 
Son günlerde >tütün ihracatı bir 

hayli artmı~n'. BiThllSSI Mısı.r "" 
Alrnımyaya ihracat yapılm•.kıta

dır. Macaristan ve İrıgiltereye deri 
ihracatı olm.ıdrtadır. 

Bir üfüıükçü kadın 
yakalandı 

Ortı\5,-de Ce-vher ııdlı bir ka
dın, üfürülaçülük Yap<rıJkNC ya· 
ka.lanuaı: Ad4yeye gönderilmit
tir. Evvelce de sa'bıJ<ası bulu00J1 
bu kadmm mıthakeınesi mevlı.u. • 
1- yapılacalt'hr. -..---
Yılbaşı piyantosu 
yarın çeki'iyor 

"'1UI P11aııı-- IIMJ :rııı..a feYtm. 
ıwe oeıı ıı.ı. ADkanda s--rv ıı.t -
RDda --.ı 22..45 lf' ;aJM,brM:ı.r. 

Be oet;lltşiıı bO- oaın&W. &7wt -
»ıe radyo U• UiD .. clilocekıil. 

Halbuki, elektrikten tasarruf ya- i----=====---==~•ı 
pılması mevzuubahs olduğu fil &>

rada, böyle şeylere de rağ4ıet e
denler var mıdır!_ Masa limbas.oı 

yakıp derdine bakac:ıkl:ır belki 1 
bulunur, e>nJar aJırlar-

AHMET RAUF 

M~ruf Eyüplü Halit 
yine bir kadın 

dolandırdı 
.K:ıdııı avcısı. denilen Eyiiplii 

Haılit gone bir kadıın dolandırmak

tm lst.ınhırl sekizinci asliye ceza 
m<1.'lkt>m<Sia mııllabıııe edile
rek .bu sef.., de i1d W;* a7 lıaıp
• hıahlDlm 1k:ı11& ur. 

r MizabJ Ye ınilU ,_ N-. 0-I 

Batıkçııarı il maJe 
Baııtın - odıtıil cinler .ne elllo IJo.. 

blı: ol..,,.._ oı-ı· ı ... ooııJua lı&ll W... 

cki'411or. ~çenlerde ı..rilı Ye -

ruınm bollanması, fakir T~ f*aranua 

yü.iinU rüldürdü- O klda.r iti, ~ıo dahi 
ıesır ed.17or. Ve mesb'ba.da az ~ 

:rapt1ı7or. 

Arada bir, balık1>1lann 'lıdl m
eaat ve ılki.Tf'Ueri oluyor. Kendllen.. 

!hun ,.ıen bau -"*lcır lsll:rorlar, 
ltol&ylılı r-- dtll:rorlar. 06-
rlllliFw ki, bal*. ia&anbulda mlihlm 
lılr ....... -.tw. Bbıaenale:rtı, ... 
blı ... ....,. - IUımdU', 

BlJRHA.N CEV A.T 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ "'·------J lılıtlıaı:r:rı; Nrna& llUHWDİ!I l.., _____ .JJ 

Sm oeslnl çıkarma! G•l bur&:ra cell • .... -.. .,..._ .... ---. 
sııi<ıan tura1a.. Ha7di ılarma rlr!. S• Deıa,.la k"'J'olam• alladaa luıflf 
kın ola 'ki o:.sıirtytm taıaa d...,1-. Val- lort4p knwl.ıaa,.IA< dıwunca Rallp a
blıl mahTolurm bal, !.•.nu lrovveU,-le üı.:sürnıeie bo4iadl-. Z... 

Zaten Tati,.eti bt1en CaıhWıP futa ıs- vaUı ~ttiL mu.temadlyeıı iksü:riı.Jer, 
ra• olımdi, ıtadblu cli6.lcnliii 'karJ>ola.- boiaunı yt<t&r rlbi ô1<süTÜ7ot.ı11_ Kıp. 
nuı aıııu rizildil. lunıun kullm'fU. lllenuka llllillı't ı.ır 

llierrııb. kapi,a -- ılokıamu -•lr.la ıeııe -.U1"ne kcıPu: 
llalip k•pın açlc Xa+antıa pd< YOi' - Amaa a.ıtpçltlm! Şlm.. ..._ 
cımdu. bal·ılac&j'ım! .. t.yvahlar olsaa .. olOaa 

- Aman RaliJ>çltlm - Ill7• teadıııı litlillİİD nıiif :ie oldwı sö:rl•f-
talr k•l"'ia alt.ı- ıı.ııum bittim. Vali&- Kati~ b.r ~ dir.ılme da.ha ölıııl.r· 
blt. düien 80nrs: 

- Yorrcnsun .• Ha?. Et~ 70l'llldun- - Ne ol•calunT. -Deci'- irllralar 
aa Sl'UI e\·hıe &~ilrfJ'im de .tiınıen cii· atl)'01"9Un. Kan başıma fıktı ... 
ael-m. J\lenab llaUlı'D lnıtaıctarım :r1lltan 

- Vıy! neni tıa mıLuı •imalı: lDi 1llL • .,.,, """1P ııcaJmı ...........,.. P.1-· 
rorsun•. ~ 

- Haııi! Fakat 7011 dedla ıle.. - Ali benim ~.ı ""l'illm 
ilen de ba cu< Jılt urıımadım l>f7orılu- Na uw - dellw><laf. 

- s .. uka neekri bl§ ·~ Aıb dllia ı..ıı..n bli' daha ııörl-. 
mn. Benim içime Mfelekler cellYOI'- 0eDt J-.unda laın. lopraldan Cicleı:rta 
O bülbül lladiJ• olacak ıı.ı Fek 1-f . e 111111. 8ea llllilııM -- .... lonıal 

- Evet ••• 

- İşte burad'ıt d1 öyle .•• Her o-
kuyucuya, daha doğrusu, her abo
ı:ııemiz.e her gün bır gazete yolla
rız ve ta.ze olur. 

- Bunu casıl yapıyorsu.ııuz, de
<liın, vapur aı:ıcak haftada üç gün 
var ••• 

- Kolay ,dedi, her postadan 
çıkan gazetelerin hı:ıpsini aborıele

rimirıe yollamayız, dükkii.nd• a.
lıkı>ru-z. Tarih sırasına gör<:, ancak, 
bir tek ga~te yollarn:. En:tSi gün, 
bir tane daha yollarız. Hulasa, eı.
mizdeıki gazeteleri, yeni vaplll'un 

gelece~ güne kadar idıre ederiz. 
Ve bu suretle, okuyucu, he-r güıı 
bı.r gazete almış ~e taze havadiJ 
okumuş olıur_ 

Bu sefer, bon gülmeğe 'başla
dım: 

- İyi usul amma, dcdlm, bu şe
kilde, havadisler taze olmaz ki, 
çünkü, gazeteler, srzin dükık.Anda 
bekliyor. 

Ba;ri, pişkin bir ed• ile 

- Canını, dedi, o kadar i.rree ele
yep sık dokuma ... H<r gilıı bir ga
zete eUrıe alınc•, havadis ~ o
!ur, bir :kaç gazete bi.rdcn aU(sı, 
havadis bayat olur .• , 

Ben. btt gazete teni.ti l<arpsı,.. 
d• hayran kaldım. 

R. SABiT 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu kongreleri 

baş'.ıyor 

Şdırkniz ÇoeUk Esırgıme Ku· 

rumu oahlye Jrıcngrelcrine önü • 

müzıd~i ayın ·birindll- b~anacak· 
tı<. Bu huSU3ta.lı:i lıaınıldar sona 
ermiştk. Kına idare htyeticrl ve 
OO:ıp mürakipleri tarafından tek

mil nahiye ld:ıre hey.:t~riııhı he

szpları t.chİ5 edilm<şıı.r. 

ÇOCUK ESİRCiEME KURU!\ru 

Bli:YAZIT NAHİYESİ BAŞKAN· 
UGI.NDAN: 

Kurumumuzıı.n önümüzdeki •· 
yın altıncı Çarşı:mba günü saat 
19 da yıllık kongresi Y"i'ıkciktır. 
O güıı nahiye oc•klarına bağlı Par

tili arlıdaparla kurumumuz aza
lsrı'llm ve çcvrEırıaz .sakinlerinm 

ada ~ pot\e Şehzadebapnda 

Let..fet apartı.manındak.i Part.i sa
lmuna &lilmeleriııi rica ederiz. 

Bir dalıa "71-..aL - """'° ..... 
.,...., ""'""- M!rtm... Sii)·le -.,.. 
7IDI .. lfite7im. Beml .. b.şiıa ıu-. 
YI ""1DeırMıı defli mi fekeı1111f lla,ydi ·--f. . Ballp nozlannuya ı...ıam.tt: 

- Si~""-'tl• lt&e!-. 
- ~ sevaJnlf'r na&1n1 aln.zmı -. 

nln!. -ıldJn ... banaf- y .. - -
tl&Janaınam! rol bele fÖTle :r...__ 

- Gelmem! 
- C'-tf'l dl1onmı ana!.. 
-Gelemem!... 
- lla&lp_ Gfol.. G•t. Bı* - ileler 

cetlnlim..., Bardl eö1ıe balLo-..• 
- c ... ım bırak beni bn&iiıı. Bit 

keyfim 1o1<. 
- Vallahi olmn:! Söyle dlyo!Wm -.. 

na.. Danlın"<"a )'Ok., Ha11ll oö1le.., ı<. 
al -••orunı! .. rVnllim ap1am. 807· 
, ...... -Pi 

- i.;mdea relmlyor ı.t 116yllyeJim. 
- AJ' yiireilme ln..-elı!. İ~lııd.., ret-

mı.Jor mu?. l'oıksa kör ~la.s.a.Jar bü:rl 
DııÜ yap&.ılar! Sörl• de dilin açıh;m.. 

HaTdl -- ııö1le., Siyi... SO,-le. 
8öTl•.--

l\lu ........ -11• 1111.lıt ---. .... 
Göderi ka.flD,., •Pı 1ıU &arata dofrıa 

carı>olm14 •alla- dııruyordıı. &.tip ne 
J'&P .. aiın• -nnoş bir hald• bir dola
bı" 1ıU bQ>okr'a, bir 11ı.mo1nın k~ 
~. .(Daha var) 

Ha.re Vaziyeti 
Doğu cephesinde ve Şimali 
Afrikadaki Müttefik ve 

Nihver harp vaziyetleri 
(Yazan: s.ı. Eski Eükreş Ate~emilıterı 

DOCU CI:rm&NDE: 1 

İki tarafı.n resmi telılifleri-ııe [ 
&öre cenup teplıesinia üç mübi1ll 1 
kısmında şiddetli muharebeler de
vam etmelotcd r, Bu üç mühim 
kısım, Kafkasyada Terek nehri bo
yu, Sta:ınçad §İmal ve cenubu ve 
orta D<>n nolırile Dooeç nehri a· 
rasuıdadır. 

Alman tebliğine bakılırsa Kaf
kasyaJaki Ru.s taarruzu nıukabil 
hücumlarla püskürtülmüş, diğer 
Jresimlerdeki yeni Rus taarruz
ları da şidd .. ıı; müdafaa muhare
beleri esnasında akamcıte uğratıl
mıştır. 

kaç nokta4a Usıneleri " Doneç 
nehrine vararak R.ostof'u yakın
dan tehdit elıneleri ihtimali kuY
yetlidiz. 

Ş1MAIJ AFRIKAnA: 
Libyada 8 inci İngıTız ordusu, 

Sirte'n n 80 kilometre batısında 
Mihver k>t'alarile temas halinde
dir. Fak.at yeni bir ilerleyiş için 
sür'atle bu.ırlandığına şüphe edi
lemez. Buna karşı l\Iihvcr ordusu· 
nan l'tlisrata doğusunda mukav&
met gö teı:eceği do anlaşılmakta
dır. 

Tunus c:"Plıeı'ııde menli hare
ketler olmuştur. Maaınafih Sus 
limanının batısında Karuvan böl~ 
gesinde Fransız kuvvetlerinin b ı· 

lunması ve Sfax limanının 170 ki
lometre batısında Gafsa'da Anıeri· 
kan kıt'alarınıo toplanması çok 
manidardır. Yanılmıyorsak mütte
fikler, Tunus · Trablıısgarp ara
sındaki muvr.;alayı kesmek ve 
Rommel ordusunun gerisini ka
patmak maksadile e·ddi bir hare
kete hazırlanuıaktadırlar. Biı; de 

Talebe 
Lokantası 

Yakında açılarak 
günde 2000 kişi 

yemek yiyecek 
finive~llıe talebe birliği tarıılıddaa 
açııhnası kararLıflıruım cTalebe 
lokantası.. ik-'nci sömcstden c:vvel, 
a;uacaktır. Bu husustaki hazırlık
ların ikmaline hızla çah.şılwakta

dlr. 
Bu lokaa~ W~beye ucuz bir 

tabldot temi.n edilecek ve günde 
iki bin kiŞi yemek yiye~. 

Askeri malullerin 
muayenesı 

Anbra, 30 {Telefcmla) - -
müzaJ~c edilmek üzere otan bir l&yL 
haya l'öre dereceli askeri ~hı.ll~f'den 
Kerrk: .._. muayentdfrı cert.k üç aenıede 

bir yaı>dan muayenl!'Jerde malüllyetle-
rinln artması ve-ya ek."\llmmi lbtfmılli k•l· 
mıya.nlaır bir da.ha ınuaYenf' ediı.m:,.e

oeklerdtr, Üçel' srnc fası1a ile Mri dt'vre 
muayenesinde malüliyet dereceleri •· 
:Mı lıalaıılar keodllori ı.ı.-dikoe bir 
daha ... .,. ... .,. tibl tıı"'1mı.J'acllltlar
dır. 

Zeytinburnu 
kazası mes· 
ullerj tevkif 

Buna mukabil Rus tebliği, Sta
lingrad cenubundaki kesimde ta
arruz eden Genrral Romanenke 
ordusunun yeni bir rnuvaffakiye
tinden bah<ctmektedir. Bu Rus 
ordusu IS • 24 .lı.ilometre ilerliye
rek St.:iorgrad • Krasoodar demir. 
yolu ü;ııerinde bulunan Koıtelniko
vo f"hrini batıya ge~iş ve bura· 
sıııı ıapte!tıı4Jtir. Afman • Rumen 
lı.ıt'alartDJ ric'ate mecbur eden 
bu Rus ordusu en az 16 ıneskiin 
yeri geri almıştır. Bundan başka 
Rus tcb:iği, orta Don ile Doneç 
nehirleri arasındaki sa.hada cenu
ba doğru taarruz eden d"ğer Rus 
ordusunun da yeniden ileılediğini 
ve Voronej • Rostof demiryGlu Ü· 

zerinde Çe1'tlrnrn ;stasyonunu 
:zaptederek daha.. 7 meskun yeri ele 
geçirdiğini u !llillerovo'yu kuşat
tığını lıııber verınekted'r, 

ötedenberi stratejik bir mecburi· Cmıuu·1esl rinll Zeytlnbormı ı.ıu,... 
yet olarak bu mütaleayı ileri sür· nunda vukın. ı:•l<n tren kazası lalıkl. 

dük. Herhalde müttef'ık.le" evveli katında, JJpmi..,.ollan --ı..rıncıaa 
Rommcl ordu~u üzerinde netice { döNlil diln ~ üstiı Snltanahmet f
almak ve Trablusgarp limanını ı kuıcl Sıılh Ceaa Malık......ıne rin<le-
ele geçirmek mecburiyet' ndedir- ~Ur. . 
ler. Gafsa'da Amerikan kune.t- ı llilum CeW, ••>1rvdıuı 90nra. -

Bu zıd maluınaltan çıkarabil.,. 
ceğimiz ıı.etiee şud11r: 

1) Cenup cephesinde Almanlar 
tamanıile müdafaa bmlinded rler. 
Rus ordularının taarruzları şid. 
detle devam etmektedir. Almanlar 
bu RlL' taarruzlarını, oyııak mü· 
dafaa ve mahdut ric'at hareket4&
rile b~ çıkıırınıya ga)·ret ediyor
lar. Fakat bu Rus onlularını ilk 
hareket aoktalarıııa kııdar pri 
aii.rmek abil ola-m•ıbr. 

2) Slallngra.t•,. ılmal ve tttıu
huDda lu•bç taarruzu yapan iki 
Kus ord~ ne şimalde ve ne de 
cenupt• Alman müdafaa cephe
ler · ni .heaüz yaramamışlardır. 

3) Orta Don ile Doneç nehirleri 
arasındaki bölgede vaziyet Ru..ta
rın lehinde görünmelotedir. Rus
lar Stal'nı:rad Ro•OOf demiryo
lunu büyük ku~-vetlerlr hcniiz c•
nııba gecememi Terdir. Fakat yeni 
bir hamle ile bu demiryolanu bir 

~ .u ı..; " i 
MUSAHABE 

Dördüncü ytla ıı,asaıı h• rp. eski ! 
harp:ere ·benzemiy0r. Eskid .. n, mız- r 
ra.k, pala, krlı\', süngü ılc göğüs ' 
g&ğüsc ha'1' edilirdL cDelikli kur· 
şun çıkalı mcrt:ik kal.matlı!. di
yen Köroğlu. bı.ı,gü~ier• görseydi, 
acaba d:ı.tıa ll<' d•yl·bııirdi? 

Tüfelr ve ııop, uçan k>leleriu, 
tanklaı1n yanınd• çocuk oyııru:eğı 
g~i kalıyor, Tonluk bombalar a
taA uça.Jda.r; dai. lai, yapı el.eme • 
yip yoluna 11e çıkarsa ezeıı, dtlea, 
kıran, yık>aa tmklar, ıher ha.ide 
KöroğluDl.la dclt.erilld.c. .bes'lbında 
yoktu. 
Artık pala, kılıç, süngü sallayan 

elin bir OOğeri k•lmadı. Çoola.k ol
duk_ Ra Pbuk~ bizim el>aı.iz, r.e İf" 
lere yaramazdı! 

Kaç W.rlü al va'l'dl: Beyaz,_ keh· 
ribar, fild:şi. yumuşak, nasulı, bü
yük, küçük, taraklı, tombul, .kuru, 
eıli. kemikli, kemiksiz, ekmekçi 
küreği, yumuk, güdük .•• 

Eitn dilimizdeki mevkii de bü
yüktür; içtima! durum lan göste
riT; 

İki eli b(ığründe kaldı! - Eli lr;ulu 
lbağlı - Eliae on para ver! Bu 
işte ... n;n eli var - Elinden çı· 
kardı - E.inl çekti - El açty0r! -
Elinle ver, ayağınla ara. - ... nin 
elindedir! - ..• nin f'lme ba.kı

yor! - Elimi vurdum dizi.ıne, ş.iın
di geldin sözüme! - El ele ver
mek. 

Ba zan göz hizmett görür: El 
yôt'd>mı ile yiiııürüz. 

Karakter ifade tdeır: Verg'Ji el, 

1 · landı· Al ~b1·· · h l:ırdan Zrytinbuma ı.,ı..,,7onoında ma-erı top gını man ·~ ıgı a. 
baçı <.:avid Canku ile ştl Re-crp Yani· 

her ,·eriyor. Şu halde Alınanlar i hafi baklarıııda &c:v~if m-ereı...ı ke· 

müttef'klerin maksadını anlamış ı silmesine ve 111>>1'.as<;ı ll•rc!Ar Ya1>1aı 
bulıınuyorler, Sus. Sfax ve Ga- ile o<;bc~I harek•I memırru Efdal KU. 
bes batılarında çetin muharebeler 
olnıast muhtemeldir. 

----------· ·--
Yılbaşı gecesi 
fiat tarifeleri 

Yıl.başı münaseıbctile gazinola
rın tattıik el:meğe karar verdikleri 
tari1eler beiediye ikı:<scıt müdür -
liiğü te1k>ik etmiştir. Birin.ci sm:f· 
l:ırda ta•bidot aso. kor.oomasyon 150 
kuııuş alınacal<t.ır. Lük's yerlerde 
tıibldiot 400, lı.oosomasyon 200 kır 
rll'Ş t ıı.r. 

Önce rı:ıiJ~'.erilcrine masa satan 
gazinolar hakkında takibat yaıpJ.a
caktır. Takı.;'m ga:Mı~uıı:ı 12 ki· 
şiyc masa sattığı haber alınmış a
lakadarlar ta·rafınd:ın vaziıyeıt talı
k•k oclilm* b~lanınŞır. 

ELIMiZ , • 
Mahir, becerikli. - Elinden kur
t,.lmaz c-. Tuttuğunu koparu. -
El:ıden uçaı.la kaçan kurtul m8z! 
~ Çapkın ve müt~ebbis. - E
linden iş ge'.ir -- Usta. - Elı değ· 
nckli :.. Ya,lı, mecalsiz. - Elın
dc durmaz = Müsrtf. - Eli ayağı 
= Her işe yarıyaıı in~. 

Değerlen de gösterir: Eline su 
dölı:.emez. 

Dersi de vardır: El işi. 

.Ne manalara gtlir: 

. 
Milli oyunlar kursu 
Eminönü Halkevinderı: 

Evimhde Milli Oyunlar kıına 

açdmıflrT. Bifenlerle öğrenmek 11-
İyeıı.lerio Ev büroswıa mfiraeut
lan llia eluaur. 

Milli korunma kanunu 
tadilatı 

Anııara, Si (Tel<loala) - 11ı1q K.. 

,.,._ Kaınm-• licUI ed"' 'kaamı -
.ı..ı üaerlııde yeniden ıeıı.ıı.ı... 7apd

Dt&S1 ı.. ...... ı......,,ıır. Kanun proje..t aı&

kah Velri.lrller mÜ!Deıl!illlrrinde.D _.. 

r&llıke-p bir komlışon tarafutıdaJI tetld.k: 

f'dilecelJ: \'e 1 1\larfta &oplanaclı: olu 

yeni Mec1tgln tuvibloe anoıunao.k.tu-. 

\ ıızao : 

MAHMU I' l FS.\Rf 

mek = Say'gı, tekrim. - Elden 
de = saıhip değıştirmek. ·- Eli 
,.lime det;"Inedi = Dokunmadı, t,._ 

arrcız ebnıedi. - EK aya.ğı tutar = 
Gikü, kuvveti yerinde. - Eline 
dü.şmek = Çaresiz va.z.iy~tte ka.l
mak. - Elsiz, ayaksız = Çolak, 
kötürü.ın - Ele vermek = Gam
mazlık. - El ÜSlıünd< bınıin eli 
var? Qocuk oyunudur. 

Eski pııkılardan: 
Sint'Ttle yare açan yar etidir, 
Yar elinden yürtiim yarelidir. 

cTl!'V'fik Fikret.o, cŞermin. deki 

clf1Slılıaı. m-~ r.BI. • 
A• U çı:ktruştır: 

4Jeıneli el, ltoT, bualu
İışleclikçe boğaz doY'Lt'. 
1ma.n gözlerile görür .• 
cAlet lşfer et öğüııür .• 
Derler, her söze kaıımayıa, 
İşitin de inllJ\lllaym! 
El tutarsa, yürü~ ~an, 
Eldir sapanı d• yapan! 

Jibet. in hakkı var, IJÇllJlıkale
l~i, tenkları yapanlar ve idare e
denler de cEI. dir. Fakat makine
leşince, obizim deriden etten ve lte-
mikten elimiz, şeklini değiışUri>yor, 
efükten çıkıyor, kor.kıunç ·bir şey 
olu.yor. 
Dünyayı avuçları içine almak i&

teyenler, avuç avuç para döküyor· 
lar. Ellerinde, avuçla<ında bir şey 
kalmayıııcay• k>dar da döloecekler. 
Haı'he glNOOk, ölüme •vuç açmak
ur, amana hesaplarında yanıb.nlar 
sonıında avuç ~ıyorlar. 

eli açık = Cömert_ - Eli a{ıır = 
Lôgar. - EÜ dar = Sıkıntıda -
Elinden iş çılaınaı = Uyuşuk. -
Eli 11.a = ıur-, - iJi ba!i{ = 

El~= ~nmrk. - E
U.cl'en tutmak : YardJm. - El 
~iden üstündür = Osrünlük. -
El emeği c:: Ü1'ret. - Elinden t~ 
mak = Denemek - İ.k.i el bir baş 
içm = Kendi ıbaşının çuesinc ken
di bakm:ık.- E!inden kaçHnıak = 
Tırtıamamak, sahibl olamam.alt. 
- Eline sağlı!c = Be.ğenmek. -
Öp bııbanın elini == Gördün ımü 
şimd.: olanıı. - Elden ne gelir? = 
Çaresizlik. - Bir elin ues; var, 
iki olın sesi var! = Kuvvet, toplu
J.uk. - E iden gelmek = P•ra ver
mek. - E!leıntk = Yokbmak. -
Ellenme'<. = Yo.'<lanmak. - Eli· 
r,in körü = Küfür. - Eliniın ter
sile vu.-mak = Şiddet ve tahkirle 
dövm<k. - El pençe divan dur· 
mak = Saygı ile büzülirp duı:m•k. 
- El uza~mak = Müdah:ıle et· 
rnek. - Elinden geleni yapm.a.lt = 
yapacak bir şey bırakmamak = e
linden geleni arkaya bırakma = 
Umu=maıruı.k, ~yden okumak. 
- El i.,<areti = İşmar. - El üstün
de tulirıaılc = Hürmet ve itibar et
ırek. - Elimi sıllasam ellisi, başı-

j mı sıı il asam tellisi = Kö.kü suda 
1 değil, biri -0lmazsa biri dılb&. - El 
1 k.al:d.rır.ak = Sanı:ısızl ık. - El öp-

Böyle gtlmiş böyle gidecek. hı
nnla•. 'l:nından ~mıyorhr, do
mek iri elde dcğı1! 

MAHMUT YESARl 

DIŞ POLİTİ~ 
Tıl1ta11 llltalleıerı 

Yuanı Ali Kemal SUNMAN 
YJll>qı vesiles'le söylenen hita

beler siyasi ve ar.keri tarihin biJ:ef 
edcıbiyat nlimuııesin.I tıeşkl ede
cekler. Devlet adamlarının ve m.., 
harip orduları idare eden kum8111" 
danlana söyledikleri ·bu seneki hİo 
tabeler türlü bakımdan tedkik e
dilecek derecede manalıdır. B• 
samaıun veka)'İini ileride kita!" 
lardaa "° pzete kaUeksiyonların
dan tedkik edecek olanlar bu hi
tıaboleri edebiyat nüruunesi oldu• 
in kadar onlana saklamıı olduğu 
manalar itibarile de gözden ged· 
recekler, mubyeseler yüriHecek· 
!erdir. Mesol&, General Vavel'İD 
hitabesi üzerin41e ş mdiden bô1"' · 
le bir tecrübede bulunmak 
istenince Hind staııdaki İngiliıl 
generaUnin bu seferki itila• 
besi bu harb · n geçmiş bir 
ÇGk vckayiini hatıra getinne•I 
itibarile unutulur gibi olınadığl 
farkedilmektedir. 11140 danber. Ge
neral Vavel'iu ınuhteliı barckii' 
sahnesine gönderildıği malumdur. 
Ş 'mııli Afrika hareht.ı başladığı 
:zaman orada idi. Uzak Şark ha• 

rekatı başladığı vakit oraya gönd ... 
rildi_ Ne vakittenberi de mnd 9' 

tanda bulu.ııuyor. Generalin daha 
geçen seneye kadar oradan ora
ya gönderilmek Sll.N!l.İle İng I~ 
İmparatorJupnun müdafaasını te
min ynlunda kendisine verilmif 
olan itlerden -.ras& ıeld kçe bah
seden İngili:ı askeri muharrirleri· 
nin çıkardığı neticelerle Generı.Iia 
yeni hitabesi yany..,. getirilince 
mevzu genişliyor. Blr zamanlar 
General Vaveı oradan oraya gön
derilerek az kuvvetle kendisinde• 
çok iş görmesi beklen rdi. Halbuki 
~u son bir senedir eski bol ile y ... 
nisi arasında büyük b r fark var
dır: Artık General Vavel ŞinıaU 
Afrikaya çağırılnıaınıştır, llarp 
devam ettikçe, tecrübe arttıkç• 
yeni harekat ba~a k·umaııJanlar 
tarafından iılare edilm<.kted r. E
ğer böyle olmafıAydı ayni zamanda 
General VaveJ'in hem Hindistan• 
da bulunması, hem Şimali Airl• 
kaya ırelmesi. bem de kirnbilir 
dalla bafb haroUt abalarına 
pçmesi liam rolirdi ki bun na 
1atbiluıt ve fillyatıa ne kadar 

müşkül olacatı besbellid'r, Şim· 

diye kadar General Vavel'in Hin· 

dlstanın miidaf:ııısı11.1 bazırlnma!cla 

meısul olduıiu söylcniyurdu. Fa
kat haarlık dıııba ileri g imiş ola
cak. Çünkü bir ik.i halta evvel 
Birmanya üzerine baJlamış oJd 
harekat Hind'standaki ordunu» 

Japonlara karşı taerru:ı için de lıa
.ı.ırlandığını goöstermiştir, Nitekiın 

General Vavel de yılbaşı bitabe
a'nde istikbal için daha büyük bir 
emniyet Ye itimadı uldugunn BA· 

latmal<tadır. Hindistan ordu,unua 
denizıışırı yerlerdıııı &eletek nıa._ -

zemeye muhtaç kalmaınıısı lazun

dL Bunu temiııe muvaffak olu.o
muştur. 

Denndea yollar kesilill'ff Hin
d:stana malzeme göndermek i

Usasa olacak ıli1e diişünen lllila· 
ver tarafı orada İngilizlere indiri
lttıek darbenin ne kadar kat'i ola

aimüa lim'tlere dilşmüıptü. Ha~ 
lıald B.i.ıul dr'=iaıle Japoa tahtel

~lort t.ıcumer· ••• Amerika
lalana RiM'ı' ala elu miiaaka

litlnl ltwwmqıt!Mir. R'nd ord., 
... kendine lizıın olanları Rindia

taaıhın temin edDbiliyor, Bugii.a 
B'ııdistanda harp sanayii kurU. 

mat iflemelnedir. 

Halka yün 
ipliği tevzi 
edilecek 

Yerli ma'!laı" paza.rlaı:nda yeni 
yıldan ıt.ibaren yiliı ip:iği 1<-vı. ..r,o 
başlaııacııJııtır. Hor mrfus ;çın 11 ıi
fu& cüzdanına göre be§ çllelik yü'D 

yerilecektir. Yii:nün çilesi yuz dört 
kunuştan da,ğıtılacaktır, 

Y•li mallar mİl<'Sleses;ınlıı halka 
pazen tevzi o~ck üure hazı:~.ıdı· 
ğı kı.rponlar;n bidikılrr vııım' ;le 

mahaBelerde tevzilcıt.ne devam e· 

diimtıktcdir_ Dağıtma işi biter 'bit

mtz kupon numarala:-ına göre te\~ 
rlaıt günleri ilan edilecek ve b~ 
kıııxırıU.rla satışa tı•slııırac~ır, 



3 - S O N' T E L G B A F - 30 1 lncl KANUN ·ım 

r Günün siyasi icmali--------... 

==Son 24 Saat içinde== 
Hadiselere Bakış 

General Jironun vaziyeti hala tavazzuh et
medi· Büyük Rus taarruzu duraklama ha· 
liadel • Tunusta m hverciler bir karşı taarru• 

za geçtiler • 17 lngiliz gemisi l:atırıldı 
Generaıl Jiro'.ınııı Şimali Afrika

daki ,;ız;.re ve mes'uJ>ycli henüz 
muphem bir maru:ara gösteriyor. 
İmparator u.k Mecli9ı Jiı:<ı'yu Daır
l:mın ye"'ıı.e yül:se-k komıscrli~e 
tayin etmişti. Fakat Jiro'uun si
yasi ;.şlcrdcn ziya({(> asJ<E,ri i§lede 
ır.eşgu. O'ı>eağı rıva)C'.lcri de çık· 

mışıı . 

D'ğcr br.:ı.ftan bddörild ğiıı.e gö · 
ııe, Cr ,~,aı de Gaul ıle Çör<;•; ara
s· >j'a bazı k-rari ıra varıımışt.r Bu 
karara gore de Gau, Fran>>ı: ro,:Ji 
kr.m t ıın rıı.sı °' r .ıt kalacak
tır Ş mc! Lon.dradıa bt1l~nmıkta ı 
olan k.om to mcrkezıni Ceza.ıre 

n1kleQ<c61tt.ir. 
Bundan b:ıışka G~ral Ka!tru' 

nun da Şrmaıi Afrika yüksek ko
miserli'ğınc gotirilecegı bildirilmek
tedir. Jiro yalnız askcı·i ieş.kılatın 
b.ışında kaı:acaktır. Gen.erat Jiro'
yu tutan Amerikalıların •bu karar
lar karşıısında ne vaz>yet alac•kla.
rı henuz belli değlidir. 

tNGlLIZLER FRANSIZ 
SOMALİSİNE DE GİRDİLER 
Loııdra<lan bildi.,ıid:.ğine göre, 

lng1Lız kuvvet.erı Fransız somali
she de girm'şleıth, Madagaskar 
da tes m Olduktan sonra, anava- , 
tanu•n çok um.J"da kala.o Frm· 
sız s malisi1L:n ddh• ı.ızun müdd<.t 
V'Ş• ye bagl, bım:ısı zaten müm
k= göı'Unmuyordu. 

GcMral de Gaul radyoda söyle
diği r:.;t..XtA, Fransız birliğinı te
m.n etmek em !in.de obuığunu be
linımştfrö de Gaure göre tek bir 
Fı•ansız O''Ciusu, tek bir Fransız 
d<'l'•nrr,:ıt>r, tek bir Fransız hav• 
oro JGU ıınevcut bıJlunacaktır. 

RUSYA HARBl 
Rusya cephe1erindok.ı muıhıu-<>

belere gcl•D1Ce, Abnan ~clı<l:iğ.ıe 
göre, Kafn:asyada TMek bölgesin
de A:ınan ve Romen kıt'aları Rus· 
!arı püskürtmüşlerdir. Bir çok 
taıı.k imh~ edi\rııJştir. 

Volga - Don ar;osı;nda yeni dilş
mo.n hÜ'Cumla.rı da akim bırakıl
m. ılır. Günlocr<kn'beri çevrilmiş 
buluıınn 'bir düşman gruıpu imha 
edi::mişıir. Çok say>da esir ve mal
Z6llle alır.nuşbr. K~nlı kayıplar 
eel: satısın• nazaran fazladır. 

RoStof istllsamctmd<'ki Rus h
a rr:ı;..."'ll>tl;.;n d •Jralk' ad·~ı ani aşı 1ı yor. 

Ruslara göıe, M.lerovo ı.>ç ta • 

raftaıı çevril,miştiı. Rınlar şehre 
dört, l>C'ş kilometre mesafeye yak· 
!aşmışlardır. Akm~ular tehflkeli <>1-
maı«• beraber, bu kesimde hali 
tutu~ma•k adırla.r. Ruslar do"t gün
de 100 kıiometre mesafe kat'ed<>
rek Koteliuıı:ov:ı'yu geride bırak· 
L':..Ş•a dır Fakat buı şehrı alıdıkla
.ı son gele.n h;iberltrden a<nlaşıl

mışt.r Stalongrad'dı Almanlar ha
la şııldctle mukavemet ed:ıy<ır. 
Moskov~a göre, StaHngrad'ın 

cenup battsır>da Sovyct biırifderi 
bu !:ıolgede ik•ye ay~ılmış olan mü
hjm Aman kuvvetler nı L"!l4ıa et· 
mek e me;Jll'•diir. Gönderllen Al
man takvzye crı d• püskÜTtüımcl<· 
tedlr. 

Ruslar Şimati K•rkasyada da du
raklamışlardır. Yağan şiddetli 
yağmu~lar harekiıta miı.ni olmak· 
tadır. 

Bununla beraber Rusların Kerç 
boğazınn hakim olmak i<çin Nevro
s•!!k bölg<'sinde yeni ıbir taarruz 
hareket\ne geçecdkleri sanılmak· 

tadır. 

ŞİMALi AFRIKADA 
Gelen nauerlere göre, 8 ;oo; or

dunun S•rte'n>n öıe tara.fı<nd•k• ile
ri 1.areket dur•k•.rnı.ştır. Auiıışı· 
lan ş:mdi bu böegede toptaııımakta 
ve ıt.mal ~leruıi tamamlamaığa ça
l ışır af.<t ad ıı. 

Tı.tnustaıki yagmuı-lar kaza ha
rckfıı:'lı ışkiıl ediyor. Bununla be
ubcr müttefik karargahından ve
rılen bir ha.bere göre. Alımanla•r 
cen'•P kcsın .. ne taze ku,•vctkr ge· 
tirmişier ve bu kuvvetler Fitha 
köp••ilsüniin cenubund• karşı bi~ 

taarsUZl g~öşlel'dır. Bu ta•r.ru
zun iııkillafı hakkında henüz ma
lı'.ınıat yoktur. 

17 İNGlLIZ GEMlSt 
BATIRILDI 

Alman hususi tebl)ğ;ne göre, A.11-
man d•nizai'tıları İngiltereden h ... 
rcketle cenuba giden bir gemi ka· 
filesini yaka1"1llışlar ve iki gün i.. 
çinde 85 bin ton o\ıuıtırında 15 .~e
,.,, · ı,;. destroyer ve lwrvcıt batır
mışlardır. 

•''->"...z Amira l!ik dairesinin 'b:l
dirdiğ•ııe göre İıngiliz dcn:.Zaltılurt 
da Akdeı'lzdc iki dü9man iaışe ge· 
misi ıbatınmışlaroLr. Üçüncü bir 
gemmın de bat,,,ılmış olması muh
teme~dir. 

r----------------,--------·1 1 iST ANBUL EELEDİYESl iLANLAR! 

~----,---------------------J N şarayda Çakır Ağa mnha'lesinin M ~-·tırlt Rlfa1 sUk>ğıında 75 lnti o 
&4..60 a,;: re nıurabbu sahalı arsa 'S.Lllıl:rmk uzcre aıç!'k arttu·mo.ya .J.>.onul.muşt...r. 
T;ıllvn!."1 bed-eı' (267) Jıra !60) kuruş v.eilk te01rnaLı (~O) l•ra (07) lcu.ruşı.u,., 

Şart><ım• Zal>ı• ve Mu<>ın<lil M~rlilğil 'kailln14lde göriıleb·llr. İhalesi 5/1/ 
943 salı günfi &tıı.t 14 de Da•n.t Eru..'\iatıenr'e yapılac..ı.t\tır. 

Taliplerin ilk \emin~ makbın v ya n:cı.\lt.ul)lıırı ve kanunen .ibrazı 1.izım ge.
len d ger vesJl<alaHyle lhaU llÜI>ü muayfen saatte Da.im! Encwnenc>e bil<lun· 
malan. (2t27l 

... . 
Wa~ Aınir ve Efradı lo-'n 3"3Plırılacal< 401 ç.ı,t çizme ve 40 oltt 1*arl>iıt ıı:.,. 

.-ıı zarf ı= ile d.osııune,-e kıırıuı.r.u.tu~. 
çtımıelertn beher çltt<ııl;ı mutıamm<n bedeli 45 tira ""' i9kvp'Dlerin beher çıt. 

thııln ınutıııırns.- Oed<ıll 2J lira olup mecmounun ilk teminatı 1422 Ura 38 ınını.
"'1'. ŞanMıne z.bıt ve ıı ..... ı.ııı MiidilrlUğU k.atemınde görWebılir. İlhal.e 4/t/llU 
P-t<"'4 cGınü saat U de Daimi D1oJımcn.:!e yapılacoktJ.r. 

Tal>pler!n lJlı: temina.t m~uo: Y~a mdttupları ve kenurıeın ibrazı !hım ~ 
ten diler v~Jkalarlyle 2490 No. tu knnııun.un tarlofatl çevresinde haz.ırhyecaıklan 
l<W.'if mekluPiarını .,_le cünü saa.I 1' e <ı:adlı.r Da.imi Enıun- vemıeleri ti• 
zıındlr. (23911) 

İE. tan bul Defterdarlığından 
Darplı!ne ve Damga Matbaası M!kellithane !>'nasında 18J>!lac"'1c: 19807.50) ıı. 

ra i<.e;lf <be >ili temır iş' i 1/1/943 Pazari.«ıi giJnil ,..at 15 '"" Milli EJ01li'ik !illi· 
dıilrlw.;ilnclo müle$ı;t..ı!:ı:! komO)'<IDCia aç:k dm l1me ile ihale edoıeı:e:ktlr. Muıvaklull 
lomi.n41• (735) ı:ra !10 k•ru,tw'. 

ı td'<u eri:: en •• b r t.ı: ıbhii.'lte (5000) lirolık bu lşe benz~r iş Y'tll>lJ!:no dair 
ldareı ec nden al.mis ot... :ı vesikalara 16'linaden İ:rtanbul ViJ~yetine miiracr;atıa 
tk•ltme tar lnd n (Tll<'; guo:eı1 hariç) üç gün ev\'<l alınm>ş ehU;yeı ve 942 7ı· 
hn? nlt 1.caret ()®.::. vesı'.tai.J.•ını ibraz etrnelcrl rm.rktaztdtr. 

Mu aıvel•. em Jhmc, Bay~'>Clırlık ı~ı.-rt eenel ve husut1i ve f<ıml ı•rtıumeled 
ve pr,Je lceş t lıul~sa yl• bana ~errl di~er evrak M•IU .Elinli11< Mi.ldürlui;ün· 
de ıor ·!ct>Gr. (25~ 1 ı 

fa. Oenizyolları ve limınlırı lıletmı U. Mırııi iliılırj 
is'.;ı.ııbuJ ŞO!ı.or ~ •• rı ve HJllç \>çurları ;yolcu ücret t:ırlfelert, ~Jloıı zam. 

ı,.r dola)'!. J,yl e, t.adll edı!mlşt•r. 
Y<·nl ta-.feler 1 ~ ....... 913 larllılm!en ıtil>aren tat:!>iı: oluıımat& 11qıa.. 

nacaktıl'. 
BUet Qcı·O"Jerlnl gası,....,.. cetveller lsk.e!elerda ""11ı.da. ~hılotoA 

<ıalıat ab.oal>ıilZ. (WQ) 

Esk i Fransız 
Eaşvekili 
11 inci SWıtfedeı,, Drvarn\ 

en önemli iş olan, Fransız birliği 
ır.e5plesinİ tahakkuk ettırooilecek 

yegane şahsiyet olduğuLu söyle
dikt~n sonn şıunları i1aw etmiş· 
tir: 

cSiyasi meseleler ve anayut't 
Fransasına gelince •ben de, aynen 
Reis Ruızvelt gibi, Fransız mileti 
kurtaıılıncıya ve kendi hülkümet 
tarzını bizzat seçinciye kadoar, yal
nız bir şahsın Fransız hükumet 
şeklini kat'i surette tc3is ve trsıb't 
edcmiyeceği mütaleaısı.ndayıım. Bu
nunla beraber, ~"rnnsanın, Birleş~ 
Mi:letlcr içmde kendini terrıısil k.a
lıl'.lyetinde ve harbin sevk ve ıd•· 
re.si tşleriyle su~h müza·kerelerinin 
göıoüıülmesi meselelerinde söz söy
lemek mevkiınde bulunan muvak
kat milli bir idareye sahip 'bu!un
muş olduğunu sa.nı.yo:ım. General 
Jiro1nun tam salfthlıyetini 'kabul 
ctmiyecok olan her Fra-n;;ız Vi.l'tan

perveriniıı vazif<sinde hata yap -
mıış ve ihmal göste<ı111iş olacaktır. 
Yurtdaş'<arımın birleşme ve uz

·a,"lll•ğa kar. ı koymamaları tçin, 
Birleşik Aımerikanın kendl:erine a· 
çık'k•lblll'ıkle hitap edeceğini-ümit 
ederim.• 

Sun'i lastik 
(1 inci S•h•tedeu Dev11m) 

dirilmektedir. Çok üstün vasıfta 
sun'i deri ve yanma:r. odua bu uıe· 
yandadır. 

Bundan başka, ayni zamanda 
eam ve çel'ğin yerini tutabilen ve 
Amerikan bomba uçaklarının top 
kulelerinin yapılma.,nda kullanı· 
lan, yalnız şeffaf olmakla kal
mıyarak soğuk nya hararetin te
sirile buğulaıımıyan şeffaf .-e 
plastik b'r maddenin de imal edil
diği ayrıca kaydoluumaktadır. __ .. --

Var~ık Vergisi 
(Birinci sahifeden devam) 

krin Vilayet ve uefıerd-~lığa 'biz· 
zat veya adamlarıı vasıta~Je ımü
racaat ~denk m•kamları fuzuli 
ışgal ettikle.~ ~h-.iilı:nktcdir. ?..1.ü -
kerrer bhılikktYklar mü'1tesna ol -
mak üzere iııraz mahiyetinde •bu· 
lunaın müracaatlar kat'iyen kıbul 
ed.lem•ycc<>ğiııoden bu m-keü.lef
lerin mç bir >utet:<! Vilayet ve di
ğer makamlara baş vurmaları la· 
zımdıır. 

CEZASIZ TEDİY'E 
MÜDDETİ PAZAıRTESİ G'ÜNÜ 

A:KŞAl\llI BİTİ Y'OR 

Bu 6ıilıah deftcrdarl;K::,.,n aldı

ğımız malUmata göre şclhrimizde 

varhk vcrgis:nın ılan edild".iğ ta

rihten ıtlbarcn on beş güıı2'ü1< ce
zas:z tediye mühleti yarın akşaı.'Tl 
bitmı:>ktcdir. Fakat bayram ve yıl
t,a<;ı tatilleri ara}" gırdiğindruı mü
k-::'l!dle1'iıı bu suretle gün 0c')1oett.k 
teri n:ıza.rı d•kkılıc alınlfak Kanu
mıısa11inın 4 üncü Pıı.z ırtesi günü 
a~mırıa k ıur cezasız ta!ısilat 

yı;ııpılmı:sı kara 'üşt.rı'mıştır. 
O kşnma kodı;r lborç'ıl'!'ll'? ver· 

Yeni Ginede 
Japon hatla· 
rında açılan 

g edik 
Lonı!ra, S8 (AA,) - Mlittdllı ama· 

mi kararr;i.hının IOD tebıliiue l'öre Yeni 
Gin"de son Japon müdafaa mevziJerln
de açılan sedlk, Bah1a dotru cen~ 
JetllmişUr. 

Gun.dalcanat Ac!a"ında bulunan Ja.. 
ponlar altı haftadınberl Jennm al,.. 
madıkJarı için •Çlıktan ve hastaJıkıar. 
dan muıtaripUrler. ==-------
Haliç Vapurları 
bilet ücretleri de 

arttı 
KömP" fla.tlarına yapılmıt otan zam· 

tar dolayı lyte ~irk-eli Uayriye, Ballo 
ve De,·Jet 0t~nııyo1l:ırı tehir hatı:ırı 

bilet ürrrtlcrlnc l\1ünakallt \"ekiletl 
btr miktar zammı kabul etmiştir. 

ıı~Hç l-"•Purlannda yeni, zamlı bilet 
ticret tarifesi Cuma ıünwıden itibaren 
tatbik olunacak\ır. J 

Bu uuıla kömür ffatlarına y;ıpı· ı 
pılın bu 2aınıa kömür riotıarına yapı· 

lan fJaL zammının kı"Smen karşılaııabl· 
Jtr<'il ve sair mah:rme fiatlarınd:\k.İ 
Jiık~eııı için bir karşılık konulanuya· 
cajı ıörülmakle beraber daha fa7.la bir 
um t1mdllik yapılamamıştr, 

De-vlet Dem.lryolları yolcu üerf't tart· 
felerlnde yeniden baıı değişikl1 k' ve 
saınlar 7a:nlması :ıarurptı hasıl olmut· 
tar. Bu yenl şeklin tatbikine İklnriki· 
nunun onuncu sunü ba~l:ınacaktır. 

Kayaya çarpan 
Amerikan zırhlısı 
Va:;.n;:ton, 30 (A.A.) - Bahri

ye na;: .. ı alb1y Knoks, basın top· 
lan!ıısmıu.ı, daı.'ıa haı<bın b.şiadrğı 

ilk gun~.erde Biıil<-şık Amcroka do
ı:anın . .i'lna mensup bir hıttı harp 
zı.Nı '3Jnm harit• lardıı. gö. ıerdmi
yen bir kaıyaya ça.pnıış olduğunu 
fok>t, şiınc!iye kadar çoktan tamir 
ed»mış bulunduğunu söylemiştir. 

Eski İtalyan 
muharipleri 

Roma, 30 (A.A.) - Eski İtal(yan 
muhar:ıplcr ceıniye{i konseyi, bu
gün fa.§iSt partisi U'!IlUmi katibi ve 
d""1et nazıı:u M. Vidu.ssoni'nin re· 
is~•ğJ.nde ıap1aıı.m.Ştır. 

Milli komey reisi M. Russı, eski 
mwı"rip'.·cden 200.186 kişinm lbtl'
gün cephelerde haop etmekte ol
du.);'1..lııU söylemişlir. 

--~----

m:vcnlcr müt,.ak;p bir 'hafta zar
f·n-da yüırue bir, ikinci haft>da 
yüzd• iki ZJmla ödeıneğe nıedbur 
kalaı:ak.lardır. 

İk nci hafta tıiha~·•tiode dahi 
bor~:lrını ödememiş '>•anlar hak
kın:ıa S<'!\!k te21kcrcf.eri hazırlana· 
rak ·uo l.ır Şark'ta ve Zruıgu'ci<ı>k 
m•dca oc:ı!cl~''ında tesbôt otıman 
ış yer •r.ııc gön':lerı «:Eklelldir 

~----~.--mlmll!.•-ıaa:lms:l:~~--
T AKSIM srN MAS~NDA 

Cuma günü matinelerden itibaren: 
siııcıı.arılık alemin' n eıı meraklı ve 

Yeni srne nıünasebetile 
heyecanlı s'nema romanı 

ORM A NL A R EJ D ERi 
• Bir mukaddeme on beş devre 31 kının hepsi birden • 
~- Muamm~lı::.:._Esrarlı. •• !C"~tı_:-:_rgüzeştler filmi ... 

,.. SÜMERBANK .... 
Umum Müdürlüğünden : 

Varlık Verg~ıl Mlke. lef.erı Sa1ı:ı 
Tlccaı l &r!D Nazarı D'kk&.tıne 

Varlık Vergid mskelleftıe.rlne bv verg~i ted• yede bir loo!a;yi;lk oı. 
ma1': ve bedf'Jlerınln tamamı \-ergntn tedly :Jne lahs\s cd'lım k ez r 
Bankamız l.ii.lesse.e ve Fabrikaılmrı iıçin ıpt~"\Jt maddeler, yardırnr.ı_ ı:a~: 
deler, inJaa.t maa:cmC3.i ve sair i:ıt.rasında ihtiyaç v-e- fayda eorw.en mad. 
delerden e!vcr•şli bı.Nooapla.r sa!J;1 alınacaktır. 

Bu ·ka'bU malı olup ıa samı: .t a!'7u eden VMl k Verg;.,; 1t1lkelleflrrl 
nin pamııklu eana.yıini al2<aln. • n maddeler için Baktttoöy Be Fa.b
ı~amı:za, yünlü sa.nayıt ~io Halıç ' D tterOOr Fabr.Jt~zıa, Der~ sana~ 
yu lç•n 13oydoozıda Deri ve Kundu:a S.'nııyll Müe•.,..,nme •--• ,_. ,__ ~ , -....- ve 
<e.'ı)l:jtı\ m:ı~me-s'lyle müt""'erTık rnedJY-1.er içirl &.. amLZım Galat.m 
~.ıbc. b ım:ındJı.':t.i S~ AlrDıa ".~, "aklıyat 1\·lüdUr.~i.one ldğıt t:ıtıüytl 
~n l:oınilte Sellfüın Sanoy'ı MUrsseseın.,e, 'Tl5mül efl1• Lç!n de Ka
ltrcıoğlu 1-lanında Yerli J\.fallar P:ı..:ar1arı M:1 ~ize rnO.rnceat ec:!'e· 
r<Ct sa'1ruııl< !ot'tycccloierı mallar tıaıokıoda t&ı.tııte bulwımalar1 ;•an 
oı!unur. 

.._ .. _..-ımm:mm--=-mmıı--._ __ ı~ 
- -----r Devlet rrınlrro'ları i~lttıne U. r:ü~ürlü]J ilanları l 

"' J 

Fransız birliğini 
tahakkuk 

ettirmek gayesi 
V&1ınrk>n, 30 (A.A,) - Reis Ruzveıı. 

le :yaptJj'ı tuül;ikattan çakan General 
Jlro'nun müml'ssill General Bethonarda 
ıat:etecller, iktidarı merk~ı:İl~liren bir 
Fransız JıüküınetJ kurulma.sına Gene· 
ra lDbrol'dn ile taraftar olup olDUdlİl
nı 110rmw.,tardır. 

General Betbou rd, Fransıı Birtiflnl 
tahakkuk' ettirecek her çarenin 9evlno
le karşılanacatı cevabını vermlı ve 
fÖTle devam etmlttir: 

«Bütün ra1ntt~rlmlzl Almanyaya 
la.rşı mücıdtle pğnlnn topla:ınah ve 
teksif etmeliyfa. General jlro ve Gene
n l>öcot bu noktada t:unamiyle mü.&.. 
teflkUrJer. 

Gtnerat Rt"thouard, FraMIJ Afrlkuı 
hey'ctinln Jilzum görüldü.lü nıüddelçe 
Birleşik Amerika.da kallcağlDJ !OÖYli)·e· 
reık aö:ılerinJ blUnniştir. 

-~--

Amerikada yeni 
bir posta pulu 

Nevyo~k, 39 (A..A.) - Nevyornc 
Ti..,-es gn1etesi, 14 Sorumıurda 
neşred ':c k o1aon mü!ırf'Klere ıt

hlf edı miş bu'lunan yenı bir posta 
pulunun kıliş•~•ni Slyfalarına ge -
ç nn;şt.r. Yenı pı.I, brınnı relt:<· 
(, d<r. ÜZLripde şu cü':''• vardır: 
.11illet .er z !er için bırıeşmiş.cr-

ö.ır .• 

Lıvaı Parlste 
Paris, 30 (A.A.) - Fransıı Baş

\'ekili Dl. Laval Paris'e gel r gel
m<'< lakın iş arkadaşları ile gij· 
rüşnıüşliir. 

)J. Lava! ZiraJtt Nazırı ~ Cona- ı 
fon'u da knbnl cdnek kcııciisi ile 
111ıtn rliiddet giirii§miiştiir. ı 

---
Sovyet taarruzu 

(Uirinci sahifeden devam) 
(' ıden kvr\armıtl:rchr 

RUS TLllLIGİ 
l\lusko\':ı, 30 lı\..A,) - Tebliğ: 
29 İlk.kanunda k.uvvclltr m.1ı Orta ve 

l\.IcrkcL ce,r>helı~!'inde, Kafkaslarda ta
~rruzi lıal'\:k'ttlerlr.e. C\'Yelkl btika.. 
nu·IJerde dcı.·;un etnıb;leırdir" 
STALİ1"GRAD ŞF.lt&l:-;DE VAZİYET 

lllookova. 2G (A.A,) - Km! Yıldu 

gu.et.e~i. )a1.ıyor: 

Stal;JlCTad tebri içinde .Rus kuvvetle- ; 
rl yeniden 300 ili 400 melre nerJf'.mi7e : 
muvaffak 0Jm1qlardır. 

Şehrin !}'mal ~Lısı!lda Alman. mü~ 
dafaalart de!lnıolşUr. 

RJcv vhTİn n Bah"wda bir rok düt~ 
ınan bl1Jıkh;,ı\"'2lar ı tahrip edttmı..tır. 

Kafli.a.sl.ırda, Nalı.••S\. kesfruinlıc Rua
lar ka7and:kları 1rrt. rl 1ailam.Jaı,;tır. 

ımşbır ve bir kc yerl daha dü.\mand.an 
ıerl at:rn11ı:ırdır. 

BAZI AWIAN HATLAR! GtÇh.ni 
Loııdra, 30 (A.A.) - Bertin radyo· 

su, dün. Rus taarruzunda 3 ha(lad n
berl büyük kU\ovetltr tullaınld;Jıoı 

ve baı:ı yeılerdc .\iman hatlarının ıe

çilmlı olduiunu Mi) leın~Ur. 

Beledivede n ça!ınan 
5CO l arne 

(l "'le.' S 'l feat'n DP-wAm\ 
4 hademe t"1'afından be' d'ye i1cti· 
sat müd..ı:~~~ô ... ne getir.L..'llf§ti. Tek
n.ıj şi.ıpt· ic- bunların UZLi!lde te
kasih etmakt.cdir ,e t,> uçları bu
luıımwştul'. 

'.13u sru!:ıa't<ı gazeteler bir tedbir 
olm1k iizcre mıikb•ki tıek.mil kar
nelerin mü'hüıteııeceğinı yazmış· 
sa da bu h.ı'ber doğru dcğiklir. 

Karneler numaralı old'Uğundan 
kayıp karneler"' numaralan m&!ı
fuz bulullffi'Sktı>d:r. 

Kııırnelcrin tevzi olıırımasına 

b:-.şlanı !.nı:ıştır. ------
E. ir ayda 18 kumar

hane basıldı 
cı inci Sah<ledeo novam) 

Beyoğlunun ve isıanbulun bazı 
s<ınıtlerinde ballvette bulunan 18 
kumarhane basılmış, 150 ye yakın 
koıma•baz yakalanırıştır. Bunlaorın 

içinde kumar oyn:maktan müker
rer sabıkası ol•n k:mseler vardı~. 

Emniyec 2 inci şcıbe .memurları, 
ZJbilomız 'büyük 'bir ehemmiyet 
atfettiği bu if.-e mütemadiyen 
meşgul dlmaktad:ırlar. 

,---~---Beyoğ:u, İPi· K "inemasl 
Metlı:ı. inde 

GONG 
Kahve ve l.o:.antasında 
SENE BAŞI 

l\\ÜNASJ..BETİLE 

Hayda.rp~cfan 8Ut 9,25 d<> baroket <den 24, saat 13 de hardtel eden 30 ve 
- %1,30 da hard<et eden 48 No. lu k::l'la.ılar ile Pe:ıd l<t<n '""11 10,48 de lı"1'e
keı eden 27, 14,1>:5 de lı.1rok>t eden 33 ve .aat 19,45 de h:ırolııct ed..'11 45 No. ıu 

Banl'ya 1tatarı..r1111n, görOlen lilı:u..'1>3 blruıen 111/943 tarUı!nden itibaren ı;t~J. 
nıl(Yec6it!erl ....,.uı ballaıruu. 1'1i<A c>luıı.ur. (2648) 

REVEYON 
Kofyon •Ürpriz 

hususi taa m 
Telefon : 4 1998 

Harbi 
kısaltabilecek 

t edbirler 
(BAŞ~IAKALEDEN DEVAM) 

hükme varmak demek, değildir. 
Mutlaka böyle bir hükmü hemen
cecik vermek bahis menuu olsa 
b'z şahsan Alnıanyanın galibiyet 
davasını 1940 Eylülünılenberi yüz. 
de 35, ı942 Birincit"§J'inindeubcri 
de yüzde 75 kaybetm'ş bulundu· 
ğuna hükmederiz. Bu ~idişi ve 
mukadder netıceyi durdurmak 
iç· n Almanların mu tize değil, mu· 
cizeler yaratmalarına ihtiyaç var
dır. Fakat, mevzuumuz bıı değil 
Harbi en az 1945 yılına kadar sü
recek .. diye kabnl ed'yoruz. Bu 
z.~man mesafesini belki iki şey 
kısaltabil'r: 

a - 1943 yılı ilkbahar · 'onba 
l\ır devresi iç'nde Almanya \'e 
Rusyn ara"Sında en kanlı, en lıa~in 
kar~ılıkl.ı ıııücadclelcı in dernnıı, 

b - Akdeniz hakimiyet nin ve 
Akdeniz adalarının sür'utlc ele a
hnma~ı, Afrika harp verimin 'n en 
kısa :ı.aman içinde en yüksek hnd· 
de yükseitilnıesi. 

Böyle b r durum sür'ati.- Ol'tara 
çıkabilırse nıUıte!ikler Afrika barı 
veriın.ni esas tutarak ve adaları 
birer ntlaına taşı yaparak 1943 yazı 
ba~ında da muhtelif noktalardan 
cenubi Avrupa !.arasına çıkabilir· 
lcr ve ilk unce İtalya ve Viş 
Fransası vaziyetiııi tasfiye etmel 
istnler. Ancak, bu dah' kolay ko 
lay yapılabilecek i~lerden değil. 
dır. :\'lıh\'U Akdenizdcki adaları 
herhalde mümkün sür'atle ta·h· 
kiın etıii:i gib' Trablusgarp • Tu
nus miiseHcsi içinde de son i.nıkiı 
nına k:ıd:ır lıcrbederek demok. 
rasyaları ne derece kabil olursa 
Afrika ktt'ası üzerinde oyalamıya 
ve gerikt rmiyc karar vermiş gö~ 

rünmcktedir. Bu itibarld gerek 
Trablus ~Tunus müsellcsinde, ge 
rek adalarda !llihHr mümkün 
mertebe nıüdafnnda knla•ak yazı 
ve sonbaharı kazanmıya çalısarak 
\:C lt".ls cephes ndc nihai bir nctİc(' 
almadan miıttcf ·klerin A\'rupa 
kıt'asına çıkmalanna fırı<nt ver
mek 'slc.miyeceklir. Ayni zaman· 
da, Afrikadaki muharip Fransız 
nnsurlarının seferber tdilmesi, 
yeni siHiblarla tcçh z olunmıı&ı; 
Hab<' isten. Cenubi Afrika, !itada· 
gaskar, Belçika Kongosuııdnn alı
nacak mulıarıp unsurların talim 
\'e terbiyesi, silithlandırıl.ıı.ası, İn· 
giliz ve Amerikan leknhyenleri· 
nin iştirak le bunların harbe ha
zır modern askeri birlikler hAline 
sokulma ı da yine b rkaç ayda 
başarılabilcc•k kolay bir i~ gibi 
görü1emez. Şimd den başlanılmış 
olmak şartı ile 7 • 8 aı·lık hummalı 
bir nıesai ve gayrete ihti}·aç \·ar .. 
dır. Biruıena'cyh, göriilüyor ki 

1 

harbi kt>• limo bakımndan bu yolda 
alıııacak tedbirlerin ınu,·arfakiyeli 
takdir nde dahi ancak 6 aylık hır 
zaman \e mesafe kazancı bahis 
mcv'luudur; buna rağmen iyi hn
'Z.lrlanU"ı§ ohn.ık ,zın Avrupa ka· 
rasına ~ıkmak tr~cbbiis.!nde bu· 
lunnıanın da rizki o ııisb<'tie çok· 
tur. O halde. 1943 ün harp çebre-

Yeniden Milli 
Korunmaya 

verilenler 

iki gömlek yakası 
13 li r a 

Taksimde Güzelbahçe ııokağın
cia İzzet &a'artmıanııwa oturruı Be
kir Kuleli adındı bır z:ı.t dün İs
tı'kl:al caddesinde 26:; nı,ııınaralıma· 

ğazada gömlckıçi Panaı>'ota göm!e
ğini" yakalarını ta!mır ettirmek 
istemiş, Panayot bu iş için müşte
riden 1 31ira talep eıı.m· tır. Bclı:lr 
Kulelin.':n müraea ... ıı uıerinc Pana· 
yot yıılk&i..ı.nmış Milli kxırunma 
m:ih.kc ·esine verilmiştir. 

Ku.rrk•· ıı M~ ı , ma'1>'11e
~in<!e 47 !llu.ırı:! aiı du {kanda kö • 
milrcü 'iasan 14 k.:r a .atılması 
lhı:r: ge.eıı köm~ rı .. S•ffet a i.nda 
n.r k~na 16 kı Uttan satarken 
)·a<{ İ•nmış.ı". 

Kıôıküyünı:lc T .;;mhace meyda
nında oturan seyyıı.r saı..cı M on 
da b:r m:ıkarııyı 85 k "'tan sa
tarken ıutul:muş, Üsküdar Mı l 
Korunma m:ı.hkemc::;,ne vc••ımlfl • 
tir, 

Afr ikada 
mu hare beter 

il ino S:ıh.!eden Dev•m) 

Juin, Şimal Afrikada çarpışmak1a 
olan 1-'ransıı kuv\•etlcrinin lu
mandanlıgına getir imiş buluııu. 
yor. GeMral Juin, yüksek kocıi
serliğe ta) in edilen General Jir~ 
nun yerini almış oluyor. 

DÖGOL'Ü:S Al\lEltİKA 
SEl' AIIATİ GECİK};Cf.K 

Londra, 30 (A.A.) - Haber alın• 
dıj;'lna gvrc General do Golün /\, 
mcrika) ı ziya rot' Şimal Afrikada
ki son ı:elişmeler ıizcrine bir ınüd. 
det için ı:eri bırakılmışlır. 

BiR KESL,lDE GI::RILI'DiLF.R, 

BiR KESDlOE İLERLEDiLER 

Ce.air, 30 (A.A.) - Şimal Af. 
rika Frnnsız umumi kararı:illıı: 

Tak' i~·e alan düşman 1' .ı !ıs 
köprü~ıinıin cenu p ke•İmınde c. ,.. 
şılık taarruzlar yapınnk1adır. ı;u 

kes' min şimalinde haf.ifçe geri çe
kildikse de, şimalde ilerleyişimizi 
arttırdık. 

B'rçok esir aldıktan sonra 247 
top ve mütcnddit diişınaıı tank· 
!arı ele geçirdik, Fransll ba,·a kar. 
şı ko)·ma ate~ile bir düşman ııçn:ı 
düşürülmüştür. 

T.,bourba şimal batı kcslm'ndı 

te~killerimiroen biri h • çbir kayı
ba uğramnksızın iki düşman ,u. 
bayı ,le bir ıniktnr esir gctirıni~ 
tir, 

Vaşi:ıgton, 30 (A.A.) - Rei! 

s ııi Avrupaıla lıir müttefikler • 1 
lllihvcrcilcr kara harbinde ara· ' 
Jnalttan :ıi)at!e ~unlarda aramak 
daha ziyade realitc)·e uygun dü
şer: 

Ruz\·clt. ml'ı·ikan ordularının ~i .. 
mal ACrikaya çıkışları hakkında 
I•'as Sultanımı gondcrd'ğ' mcs3jın 
ce\:nhını ~lıntş'ır. Bu mektup, al. 
tın işlrmeli bıı kağıt ilzcrine a
raııça olarnk ynzı!nıl§tır. 

Tiyatro he" 'eUeri 
a - Sov)·et - Almnn müeadcle

sin n bütün dehşeti ile \'e nihai 
safha) ı belirteıek devam etmesi, 

b - Mtittefiklerin Afrikayı te
mizlemes', Akdeniı hakimiyetini 
ve Akdeniz edalannı ele alması, 

c - Mü ltefiklerin İtalyayı içten 
çökertmek ve har p gayreti balr.ı 

mından amelden sakıt kılmak için 
ağır bombardımanlara mann bı· 
rak.oıası, 

d - Almanya ve F ransa üzerin
de Alman harp gayret ini felce uğ· 
rntmak içi n hava faaliyutini tek· 
sif eylemek, 

e - Alman ve Mihver ~dolarını 
bir çıkarmaya karşı uyanık ve 
tedbirli bulundurmak için müın 
kün olduğu k~dar Avrupanın her 
kıyı \'e köşesine çekmek. 

lşte hundan, )·iıni, Almauyannı 
Rus cephesinde dörtle üç y~rgun 
düşme.inden, ·İtalyan sanayi'nln 
ve nıane\·iyatının mah\·olmw,ın .. 
dan, Fran:.a \'e Alman~·n harp sa
nayıının tahribe uğramnsınd:ın, 
bava bombardıınanlannın Avrupa 
kıt'asuıı )·aşanılnı:ız b'r hale getir
mesinden \'e ) azımıza başladığı· 
nıı2da11 itibaren sa:'ı:rlığrmız hnzır· 
lıklarııı tamamile \'Ücııt bulnıasııt· 
dan sonradır ki A \'TUpa karasında 
demokrnsyalarla l\lilıveTciler ara
sında kara harbi ba lıyacaktır n ı 
harbi kısaltma tedbirll"l'i bu zeıu.in 
ve safha için faydalarını göstero
cektir. 

ETEM iZZET BENiCE 

(1 met s. nıreden Devam > 

verdikten sonra ııldtorleıre ellişer 
ku.ruş dağı t..bı ı mıştir. 

Söylendiğıue göre buıgü.ıı % 56 
y1 bulin vergi yüzlindcn tlyıa:..O 
heyı:tleri birer b:rer dağılma{ıa 

bııŞlamış ve Şehir T~atrıısu CÜ 

ci-dd'i bir eın.d',•ye dü~~ür. 
R>şit R l'Za tiy•ırosu bu yüzden in
hilal etmiş . halk san'•tl<ıirı ismaıl 
Düı>bıiT.ii hey~;ini d.ı.ğrta'!'ll!k b:" 
revüye g..-çmış. A.nadolunun ç<•k 
iyi tanıdıığı H.>fız İhsan Antalyada 
gazinoculuğa ıba~4ı.mış11r. Mmı.c
kelın bir iht>yacm.a tekabül t:m 
üzere 'kuıru !makta olan bir ope · • 
heyeti, vergFcrın mmcsine ın _, 
ren hazırlık: 'rır.ı du:-dı:.rrnuş ur. 
Ar.P<ic uda çalıpn scyya.r Vyat•o 
heyctle:ı de bırer birer tati;1i ba• 
byet ederek şehrimı1e ge1m~z• 
ba~l.1.1nışl!ardır. V c»g r;., mtı.rıl -
dığı ıa•ı,,lcn i lbare:ı diağı 1 an he
yetlerın sayısı 10 u bt.lımakıtndJ><. 
Hiılcn kendi yağil~ ka~='maf.ı.ta 

olan bikı-ç trup k•lımı~tır k• bun-
1.ır d. t'al?•'1n.ıık üzere olduklarım 
b;:dirm· le•d>r. 

SON TELGRAF - 'l\irk tiy•t· 
roculuğı:.1'u hhnıaye, güzel sJn'at:
lm• 'ko.·uma ~- kım -! ın bu ver
ginin tahfıf veya ka1d ••lma":nı 
Maar;f ve Ma'.ve Vc'!ta'e:tleırindcn 
rica ederiz. Bı. k rı:-ı bütün ;an'at 
alem: ~üyuk Q;ir ümltıe beklemek• 
tedlr 
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Taçsız hükümdar 
Ağa Han 

lsmailiye mezhebi saliklerinin 10,000,000 
DÜfusunun en büyük ruhani reisinin YC 

~ayılı milyonerin yan esir, kansının esir 
olduğu anlaşılıyor - Oğlu Ali Ağa Han, 

hem vekil, hem de komutan 1 
• 

Jrmdistandaki lisaniar ve mez. 
hepler diiz,ünelerle değil, yüzler 
itibarile tedkik olunur ve sayılır. 
İsmailiye mezhebi de bunlardan 
birisidir ve bu mezhebin Suriye 
ile Lübnan'da dahi silikleri var
d.ır. llindimandakilerie birlikte 
şarkta, ismaiüye merlıd>in · n 
10,000,000 insana varaa .atikleri 
bulunmaktad.a. 

İsmailiye mnbebin'n ruban! 
re"sl meşhur zenginlerden ve mil· 
yonerlerden Af::ı.haıı'dır. 10,000,000 
insan ruhani reisleri Aj:ahan'ın 
emirlerine itaat eylerler ve ona 
hedİ)·eler verirler, kazançlarının 
büvük Lııımını ona tahsis eylerler. 
Bö~lece Ağahan dünyanın sayılı 
milJonerler.ndendir~ ayni zaman"" 
da tacı bırhınmıyan, hudutlan tes
bit edılmiş bir memleketle arazi. 
ye, naıırlar hey'etine sahip olmı· 
yan, esas hukuk ilm" nin tarif ey
lediği mutlak hükümdarlardan da
hi sayılabilir. 

Ağahan Londrada en pşaalı, 
debdebeli bir hayat geçirmek •u· 
ret le oturur, Nis'de bulunur, em· 
salsiz bır hayat sürerdi. Ağahan, 
l'tlatmazel Andre Carron'la evlen
miş, zevcesine Begıım Ağahan İ6mİ 
verilm~t. Şimdiki cihan harbinin 
başla<lıgı zamanlarda Begunı Ağa
ha.n Fransada bulunmakla idi ve 
Almanların Parise ı:irmelerinden, 
Fransarun işgalinden sonra, işgal 
ed lmemiş Fransaya kaçmıştı. 

Ağahan'ın ken<lisi dahi lsviçre
de bulunuyordu. İsviçre tanıfsız 
bir memleket olduğundan, Alman
lar da işcal ecl'lmeın.iş Fransayı 

da, Şimali Afrika Fransa müstem

leıkelerine İngil~ ve Amerikan 
kıt'alar1 ihracı üz.erine işcale b"f" 

ladıklanııdan Bepuı Atahan ls
viçrede bulunan kocasının yanuıa 
plmek is1enıişlir. Fakat Alınan
lar, Fransa • bviçre hududunda 
Begum Af:ahaıı'ı tevkif eylem:.
lıe.Nl.ir. 

Almanla:rın ifgal edilmemiş 
Frans~yı daJıi l~alleri lizeriııe ls
viçreı>in dünya ile serbest hiçbir 
hududu kalmaınıştır. Bütün hu
dutları Alınanlarla italyaııların 
k.onıtroUeri altındadır, 'tarafsız ol
masıııa rağmen hudutlarının ka
palı bulunınaı.ı, serbest ve İsviçre 
pa. aportile ~yıhate müsait kısnu 
bulunmaması yüzünden Afaban'ın 
kcn<lisi dahi yarı esir nıah yutin
dcdir ve bu halde lsviçrede kal· 
maktadır. 

Aı;ahan ırecen Umumi Harpte 

İngiltere ve demokrat dmetleT 
leh.ne çok çalışmış, fazla ı:ayret 
sefeylemiş bir §Bhu.1.ır. Bu se
beple Almanlarca sevilme:&, hasmı 
olarak telilli edilir. 

Aiahan'ın yu.kanda yudJğU1112: 
Bioıl.stan ve Suriye ile Lübnan
dan başka Şarki Afrikada, Orta 
Asyanın bazı aksamında dahi te
baası vardır, 10 milyon insanı ih
tiva eden İsmailiyc mezhebinin 
salikle.ri §arkın muhtel.f kısımla. 
rıııdadır. 

Ağahana oğlu Ali Ağahan ha· 
bası ııamına 10 mil yonlıık İsmai
liye mezhebi sil klerinin ruhani. 
reisliğini yapmakta, bunlar de
mDkrat devletler idarc<indck' ara· 
zilerde bulur.duklanadan babası 

n;ımına onlara hükmeylemelııte, 

efsanevi servetlere temellük eyle
mektedir. 

Ali Ağahan 10 milyon nüfusu 
bulan tebaasını ve servetini İngil
terenin, denıokrat devletlerin biz. 
metlerine tahsis eylemiş, Orta 
Şarkın b"r mahallinde lngiltere 
ordınunda bi:zmette bulunmak.ta, 
kumandanlık yapmal..udır. 1939 
harbinin b:u;ındanberi Fransada, 
şimdi İsviçrede bulunan Ağahan, 
esk"si gibi tebaasını riyaret il~ he· 
diyeler almakıtan mahrum kalmış, 
Veliahdi ve vekili AÜ A~ahan 
habaoı namına bu vıı.zifeleri de 
yapmaktadır. 

H. N. I. 

Şubeye Javet 

F~ Askerlık Şubesi.odcn: 

MaJiıl Piyade Üstteğmen (328-65) 

Sait Sertkayanın bulunduğu yeri 

bilenl~rin Falih Askeriik Şubesine 
haber vemıeleri. 

• 
Fatih Askerlik ŞUbeslnden: 

Ştbemı!Zln M.ıılül Subay Deıfle

ri11;n (100) sı.rasınd• kayıtlı Yal'
'bay Cem.al oğlu Şemsettıi.n Sezen 
24/10/938 gür.ünde ölm'üş o!cluğu 
anl-1mııstır. 

Mumaileyhin efradı ailesönden 
birinin şubeye gelmesi ilan olu-
nur. 

• 
Fatih Aslwrllk Ş ıtbeshıdC'l'l: 

Birlf1ci dereced:m M ,Jul Diş Ta· 

ibibi Üstt~en Örı:er Faru.imn 
bu'unduğu yeri bilenlerı.n Fatih 

Askerlık Şubesine haber vermele
ri. 

Ambar Taracaları 
Asf altlandırılacak 

Devlet Limanları t.letme u.._ Mlidu~lüiim<I011: 
~ bedeU (15731! - on be.ş bin yedi yüz ot...z beş) !ira&n ibaret ambar ta. 
nrım asfaltlaııımaa ~! pazarlıkla ekt.lllmeye loo~. 
Mm-ı ten-..lnatı (1180,13 - b!n yilz s<l<sen lirn on ~) kuruşt:or. 
ihoı .. ~ 11 /l /1»3 t.c-itıııne ITll"'<mii! Pazaı-1«,i ııtmü saat 15 d-> Gol ata Rıhtımm.
Urrun M'.JdUJ"lüi< b!na9mdll lıopJaruıcelı: Satın Alma Kom~ yapıla

ctır Şartnmne ve le!enuo4ı ıı.e.- ırün eazü ı:eçcn ~ görillebillr. 
c2mı 

ZAIUTA ROMAN• · 

Sır Perdesi Kalktı! 
Yazan: S. TBUSS Çe•irea: Jllıla.ır. mc:r ALA TUB 

'---------- No: 45 
Tahta perdeyi atlıyaralt komşu

nun bahçesine geçtö. O sırada bir 
köpek havladı ve 90nra sustu. 

Mesele meçhul adamııı ,sokağa 

neredm çıkmış <Muğu.nu kestir· 
mektı. Doktor Haddon'un evinden 
sonraki evler d• hep b>rbirine beD
ziyordu. Eir adamın sokağa çık • 
mak ıçln oıı, on iki •v•n bahçes•n· 
deki taht• perdele.ıi birer b.in!r 
aı:aması ve kimsenin d• bunun 
farkına varmillllası mümkün de • 
ği'dı. 

Doktor Haddon bhıdenblre ü -
çüncü evin ne zamandmb<ıri ki· 
rı.cısız olduğunu hatırladı. O hal
de mcçhu 1 adamın iki ba.lıçeyi geçe 
rek .bu tiçüncü eve girmesi ve o
rJd;m sokağa çıkmış dlmaısı ı:ıek 

Doktor Haddon daha emin oi· 
ma.k ôçin, ikin(!i tahta perdeyi de 
atladı. Fak•t epey de müşk.ülat 
çekti. 

Nihayet üçüncü bahçeye girin
ce, orada da aynı ayak izlerini gö~ 
dü. 

Kimsenin oturmadığı bu eviın 
bahçesi de ihmal edilmiş bir hal· 
a<:ydi. Doğrudan doğruya salona 
açıldığı lllb.şıl.an camlı bir kaıpıyı 
zOC'ladı. Fakat kilitli olduğumı 

görüll'Ce, mutfak k3'Pısına doğru 
g·ittı. Bu kapı da kilitli idi. 

Bunun üzerine alt kalın bütün 
pencerelerıni yokladı. Hangif;ini 
itse bunlar da mukavcmet .O.yor· 
du. Demek ki pell'Cereler de arka
dan wrgülü idiler. 

litci<ion ~ım ç•Uı. Beıki dl 
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(lş arıyan, işçı iı;tiyenlerin ilan· 
lıırı bu sütunde parasız oı ... u 
neşreılunuz. Her türlü müşküllere 

cevap verilir.) 

tş ARIY AN BiR GENÇ KIZ 

17 yaşında bir kızım. Orta mek
tebin 8 •nci sınıfnda bir dersten 
imtihana kaldım. İş anyunıın. Ta
lıplerin lfıtfen Son Telgraf halk 
süıuııunda Mukaddere yazmaları
nı rica eder;m. 

AÇIK KONUŞMA 

Bay•n Ayşe (Ü9küdar) 

lstanbal icra hakim .. 
Jiğindea: 

941/2254 
Şöşlide Mitap sokağında 18 No. 

lu hanede saıtin Celtıleddön oğlu :Z. 
yaeddine: 

On-nik Minasyanın yenileme Jı.a
nununa t~ikan İstanbul BoŞııci 
İcra d•'"'6in.in 941 /2254 s•yılı 
dosya.sıyl.a (3670) liradan b..kiye 
(2500) liranın tahsili zımnında 

mumaileylıhı vefatlle varisleri t> 
rafından yapılan tak.ip üzer'..rıc mü
rıfaa ;ç.;n tayin kılınan 16/12/942 
tarihli celsed-e ı.'Jume!ıg-.ilunıızın 

meçhul;yeti hasebilc te'bliğat ya· 
pılamadığı davetiye varJkasına 

veri!len m~nmat..an anlaşıi:ması
na binaen 20 gün müdd<:>tle i'.anen 
tebliğat icrasına ve mürafaanın d• 
20/1/943 tariıh<ne rastlayzn Çar
şamba günoii saat 14 de bırakılma
sına karar verilmiş oldttğundan 

mezkur gün ve saatte İstanbul 
icu Hakimliğine gelmeniz aksi 
bkdiı'de gıyabımzda mfrrafaanın 

ıcra ediloceği ilan oiunu.- ( 11 11) 

Üsküdar Sulh Hukuk Marı.ı<o-
mesinden: 942/166 

tLA.N 
Üsküdaroa Selami /.li maha"esin· 
de Reüsü'küttap sokağında 19 nu 
marah ha.nen1n bir ocl~sında kirac> 
olarak ikarr.i't etımrkti' i.kcn 3/12/ 
942 tar.llıinde Köprü Kadıköy is· • 
kelesönde vefat eden ve tcrekesınc 
mafıkcmemi:ıxıe va.zı'yot edi::ın~ 
bulunan Melmıet Fahri S<!lçuktan 
alacak ve borç :ddia edenlerin bir 
ay ve veraset idd.iasmd• •bulunan-
1'.rLl! da üç ay içinde ve ır.ütcvc'!
fa lar>fıııdan hali hayatı.nda 20/ 
9/941 tarihli •bizzat tarafm<lun G:ı
la<ada Necati bey caddcsir.rle 26 
numaralı dülokanda ıruılıallcbici 

Ha.san F••hmi Ô7.süt lohine tanzim 
etmış oldt.ığu vaslyetnam<?ye ka.njı 
da bir itirazı olanların hir ay i

çındc vesaik ve sencdatı kanuni
yeLcriyli' ÜO'küdar Sulh Hukuk 
mahkemesi.ne mür>eaatları ilan o-
lunur. (414) 

lstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSU 

Saat 20.30 da 
DRAM KTSMI 

BÜYÜK İHTiLAL 

• 
KOMEDt KISMI 

PAŞA HAZRETLERİ 1ş .ırama ilanınızın neşri için 
-mahfU'Z tutu~aJ< üızere- Mh'csini
zi acele bild.riniz. 

BlR GENC ts ARIYOR 
• • • JKRl\M ~OIN1% 

Her Ç•11amha saat 14 de Çocu) 
piyesleri. Cumartrsi ve Pazar 

günloeri 15,30 da mal.ine 

•• u 
Devlet LbnanJa.rı f-;Jetme Umum l\Jüeiltliiitindrn: 
iıtaonb.:A Y•:ıLcu S:ıı~ın•:'J±i~! .1:;.Cfe ıx..r.,1.rl.J,· 1aftı_-:ıya. verlll'Ce~ tir T.c:l~ .. ~ın fd,c-

1.if'.erinl 6/ 1/943 t.a.rll:ı ne ku.Q:ır Lev e.ım A!;..:; ... ·lU,.;."'.r.e 1.e\'ı.;;i eL :<leri. (2G64) 

Türt:iy0 1-' a··v~nB<rı Koruma C rriy fi 

Ort• mektep mezunuyum. Ai
levi vaziyetim itibariyle bu sene 
m"kt<:bc devam edemi')'ece[lim. 
Bu boş zamanımda hususi mües
sese veya bir t•ica.ret hanede çalış· 
mak isti;orum. İş vermek arzu 

c<!•nlerin Son Telgraf gazetesi 
ha k sfıtunuooa Ruhat Sungana 
müTacaatlarını rica ederim. 9/1/943 Gumnııtesıl ıı::nü TSaat 15 de C"'1'°!l"':L1n Uım.an1 Hcy'.ı:<.i ,,..,,.ıiı:t 1<;1.lrna

ıru ı/...ıJtedeceğ-~"C=t haa.1r bıdı n.'"l"lı:llan rica olunUJ". 
:=============~ 1\fi~ZAKERE Rl'Z~.\.}IESi: 1 - İ.ck:c;;! l'a;Ol'1Ml•n ır.ft:ck..::re&i, 2 - H~p r mü:ett:şleri11i{" r ; ipOl'ı..ı:l...Tl U:~"MSI, 3 - O.ım:yete Aza oıxoJa..rı t.tklil :ıPn 

h .. ' 1 .ı:~A~f t.ı. !-f ! ~ı '.~ 6t 
ı. KA.'iJ;NI ZILlllCCI 

ı7 52 2l 

Mis B&g'm dostu, keıdismin dü
şündüğü gibi hu kirocısız evden 
ist'ıfade etmemiştir. 

Fakat ne olurs• olsun, bu eve 
girmeğe karar verdi. İçinde öyle 
bir ·Jı.;.s vardı ki, bu b~ eve girer
se, muhakkak bi,, şeyler öğrcaıe

cekti. 
Tekrar camlı kapıy• geldi. 0-

m\lzladı. Biraz gürültü oldu. Ca· 
mm h<r tarafı da kırıldı. O zaman 
kolunu açılan yerden >çerıye sok
tu, sürgüyü çekti. Kapı açılınoa İ· 
çeriye girdi. 

Hem<n ayni saniyede evde yal
nız olmadığını an lamı.ş g>bi ydi. 
Lambasının ı.şığını Ç'l']llak salonun 
her tarafına çevirdi Sonra ayakla
nnın ucuyla salonun öteki. k~p16ı
na doğru yürüdü. Topuzu y ava.ş
ça çevırdi. Bir an karanlığı dinle
di. Ne ses, ne çıtıı'dı var! 

Lambasını takr•r yaktı. Sofada 
da kimseler yoktu. 

Sokak k.ıpıS'na gitti. K>pının da 
arkadan kı'itli olduğunu gördü. 
.B'f bu" ~a daha baktı. Ond>.ıı 

ca1Leırm 3.za1l'kl:ırınn1 t .c·r.d, 4 - MCtifctl b~ten İdare r.IfX='lsi Aızl~?'lC'ltn yer ne 
fıra intihabı, 5 - Hesaıp I\.i·Mr •\-:J·~leri iınıt.~:bı~ 6 - .A:ı.a taro:f.ndan ceın:-yel"n n:ı.:~ 

,natLne a.ı.ıt. teklitlıer~ •n.,-jzaı ... erC6f. 
~~~~~~~~~--~~~~~ 

lplik tükme çıkırığı satılmaktcı.dır 
:Lıtan1nıı M..-ar....-ıiar Kooperatifinden: 
Lnaı eılil"<.oğ'ımiz san moclel ve kullin:ıştı ipl..tt bi*:me ~arımız ucıE fi. 

atkı '"l.Jşa çjkanlm1şkr. 
Afim-"8: Galata Hc1'lren cedcl.at Na2lı Hıın. Telgraf a.dıraııl: Mııır~r -

İ<;ianbul. Te.!erıon: 49382 

l~tanbul Sağmalcılar Cem yetinden 

sonora yav8'§ yavaş Jn<'rdiven:i çık
tı. Fakot ne kadar dikkat etse, yi
ne merdivenler g:ıcırdiyordu. 

Üst katta da hiç bir şeyler bu
lamadı. Banyo dairesini de yok·:...r
ken, alt katlan hafif bir gürültü 
iŞ:tti. 

Hemen lfrmba.sını söndü<er•k 
geri dıöndü ve aş·'il•ya kuhk verdi. 
B.r:sinin dikkade sofayı geçt:ğıni 
ve sokılk. kapıısının sürgüsünü çek-
ıiğinıi işitti, . 

Kapınııı açılıp kapaudığ. n~ anlar 
au 1.amaz hemen merdivenleri in· 
meğe başladı. F•k:ıt merıLvenin 
bir ik; basarna;;, rürük müyd:ü, 

~ y 

neydı, doktor Haddoo, olduğu gi
bi, 'bütün si<rl<li iie alt kattaki 
mahzene düştü. 
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Şrlak daha yeni söküyardlu. Ko

mi&er Bruıınley çoktan uyanm~tı. 
Üzerinde, elline henüz bu- fı~su 
geçiremem;ş bir adamın s•bırsız
hğı göze çarpıyol'du. 

&.ı· akşam •vvel yeniden on iki 

poT•s memuru daha getirilmişti 
Bunlar d'a şehrin ve c~arıru.n em
niyelöne memur edilmişlerdi. 

Şaıyialaı» ,göre Kosı:loo rıiıtun-
1.rın bulundutğu ı ... afta görülmüş
tü. Bt.111• gfu<> de firaniyi yaJrala
mak için hır plan hazırlarunı.ştı. 
Halbuki Kosdoıı yine hır hay.det 
gibi ortadan kaybolmığa muvıiia.k 
olmuştu. 

Eger vaziy<tte müsait bir d<>ği
şiklik olmazsa, komiserin Skot· 
laırıc.')·aı·dm yardımını ist:~·eccği>

ne şüphe yoktu. Bu takdirde ise 
zav•llı Brumley'in terfi ümiıtlerı 

'bü9büti1n ~uya düşecekti. 
Brumley içini çekti ve bisikleti

ne atladı. Löpıens'ön öldiirüılmesi 

hakkındaki tahkikata dair doktor 
Uııddon'a bir tebliğ götü<-eCekti.. 
Ondan scınra da, ha.ş!aıımaktan 

korktuğu için, hiç hoşlanm•dığı 
bir mülakat daha yapacakt.ı. Çün
kü miüettiş Eksfild kendisini ça
ğırmı9tı. 

Evvelft doktorun evine uğradı. 

,P>Ua Vlll'). 

İkramiye İk .. aıhıye fı<nmi.r• 
Adedi Jrli.).tan Tutan 

Lira Lira 

............ .. ........ 
1 100,000 100,000 
ı 60.000 00,000 
ı 50.000 00,000 
2 (0;000 80.000 
::.ı 10.000 00,000 
6 ıo.ooo ]·00,000 

20 ıo.ooo 200,000 
00 5,000 250,000 

100 %,001 200,000 
600 1,000 000,000 

1,000 600 600,000 
4,000 lot 400,000 
6,000 it :wl,000 

eo,ooo • 260,000 

............ . .......... 
.... ııı Y•U• s.ooo.oee 
""""" WJoıl 11 Lira, Yamm Jllk' 

• ı.ıra.ı.r. 

ince Talaş Satılacak 
J>evkıt Llmanlan İşlelme tıa.a Mödilrlüj;ilı>den: 

f1jl'.etlr . ..,..lzln Cunl altmd'a W.1n Yeni AOelyesrule blrllıımı!t olan ~n (401 
1ıan ımolJctarmı:la 1noe to.ı:ıv ""'* arttırma l'le •a'11acaktır. 
~ lıeaU (:!000 - '1:1 bn) ve muıv:Nd<at teırılna1ıı ( 150 - Y'ıJıı eli>) • 

Jılradır. 

ihaı...t 11/1/943 tarıhlıııe ~ Pa:ııartesl c0Dü> aaat IG da Gala in RıhlımıD 

dıll1I UıaA )ıl.~ LI •• 1ioD1aDacolc ~ 78Ptlacıılotır, (fit) 


