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2 Sayfa 

lr He~?ün 
Bugün anlaşılan p1ôn 

'9 Eltre.n UfOlıüail _J 1 

• aal»ah MoMıwa.dan çe.. 
kilen telp-afla.rda 5cn'yet 

ordulaı-1D1n aal ırı iıatikametle -
rin.de ilerlem?ye devam ettikleri 
b i l.d ırilıi )' OZ"d u. 

Son ıünlercle çık.arılan Alman 
tebli"lerinde Sovyet teblijleriJIİ.ıı 
aks.ne o\ara.k hem .. n bıç bir yw 
1611li zıkrcdilmedıi; için Alman 
ordula.rının Rua aaldıraşını benW.z 
durduramadıkları ve kar11 bir 
tedbir ile önlemeye muvaffak o
l a:dıklan anlaşıhyoran da, ge
ne Sovyet tehl~lerinde kullanı -

RESiMLi MAKALE 

NAPOLEON 

.,TA 

= Azimkôr olunuz -== 

n c!iklen anla~ılıycr, ki gÖ.'er. 
d:kleri muk.aT~el rittikçe art • llüyiüt Na,,,,lyon: I h l " 'l' h yu"ku'"n U d - Eüm.doa B"el•e .Ös ki f,md /rnJ,, ~ • • . n•an er :ar ugu )'enebı ır1 er a ın an 
meıkt ır. 

So yet aaldırm karşıaında Al
ıruı.n mukaYcmctiM.in ilk ~ünlerde 

rap atardım. Derm' J" ta an « ~· lclrmearra çıka- kalltabilir. Mücadele de mutlaka yrnmch ıçın yara-
L ·~ • lfı unyaJ11 yapılmıyecıık lf ol...adığını anlat- tılmı~ır. Fakat azimkiir olmaaı, ne yapmak ütediği-

enen derhal aarsılarak tedri -
c n kuvvetlenmiye başla.ması Al

~umandanlığının bUyiik 
rprize ugramıı olduiunu 

göaterlr. 
R lar İılter keadi top • 

rakl nnda, ister yaba~ 
n emleket içerilerinde dö -
, 'nl.ıer ötedCfth«i ikıtm 

ma"' r-ermlf. · ·ı · ............ -. •••• -......... nı ı me•ı fQrlfır .. ........ 11•••••······-.. -··-·-········· .. ········--· .......... -........... 

Odun ve kömür 
tevziatı yapacak 
bayilerin listesi 

en fİd<lclli cüzılerint kendi tM.r
ru ları için ftl mti&aid aaıua1a ad
d derler. e .. balumdan ıeçea kıt 
Mo kova bel&'esıne sıefe aldr -
rrı ak ; ... · y~bkları gibi bu kıt 
d S a · :rad bölges'ni ıeri al. Maı!ır1*a.t Ofiai. evvelce mahalle 

ak i · ~biise giritmel · birlldi!rl Y•ltMİAe hallr.a dağıttığı 

Memurlara bedava verilecek 
kumaş ve ayakkabılarm 

hazırlanmasma· devam ediliyor b ez değikli. Fakat bu te- kupodar m~e odun ve kö. 
eli •· "n eVTeli bu kadn erken, mıir satıflarına bajlamııtır. Ofis, 

ronra da bu kadar geniş ölçüde her ıemtte aaltflartn yapılacağı o. 
0 

bileceğine ihtimal v~i • dun n ıkömiıir b&y:Jedai teabit Memurlara verilecek bedava el. V ekileti 3659 No. lı kanuna tabi 
yordu. ilin etmi,tir. ve bls_el.ik kumat ve ayakkabı tevzia. olan müeaa~eler hakkında al~kalı 

A oan ordusu ba,kumandan - .Muhtelif aemtlerd halka lcöm.. tı ıçm hazırlıklar devam etmekte - dairelere bir tamim gönderma,tlr. 
h ı Sovyıet ordw •nun t m&il et- satljı yapacak oLıınla':. tunlardır: ur dir. Sünıerbank_ fabrikale.rı ,imdi. Bu tamime göre Ticııret Odası, bir. 
titi kuvv in derece•i hakkında Us.küdarda Balaban iSkelWııde den lbtlyacrn yiizde 90 nın1 karıı - likler ıil>i meniir ~uıuna giren mü

uhos-ebeden evvel al<landıcı gi.. İbrahim Yolal, ~anı Tekirdağ layacak kadar kumas imal etmİ§. esseseler kum8fları kendi bütçele • 
i Sov et ordusunun yed'ği her iskelesinde İbrahim Özdeaiz Ye _ lenllt". tinden ayıracakları bir para ile ala -

darbeden sonra- kcndi-aini ne ka.· nlkapı Kumsal aokaiında vdi Ak. Kuma,ların tevziatı için Ticaret rak memurlara dağıtacaklardır. 
d r zamanda ve ne n\~ ette lop· d&ğ, Sirlceci Hamam sokakta Şa • 
lıyab'leceği be.h;>inde de müte· ban ÇOban, Same.ly.ı KocanuHtafa- Zelzele felaketzede- Sirkecide bir oteli 

Ekmek karnesi 
tevziatında dikkat 
edilecek noktalar 

lstanbul Vilayelind.:n: 
Kanunusani • Şubat ayları

na aid ekmek kartları halka 
tevzi edilmek üzere dağıtma 
birıliklerine tamamen veril -
~tir. 

Tevziat aile r~isinin imza
slnı almıa.k suret~le yapılaca -
iın.dan teV%İ e.anasmda ya 
aile re~.sinin veya aile reisi 
namına imzaya aalaibiyetli 
bir fo&hsm evde bulunma~n e -
hemmiyetle tebliğ olunur. 

"--------J madiyen ld nmtı1tır. Patada Merkocı Ki koryan. 
K b l edil hU:r lci, Alman ku- Odun -..tı~ı yapacak depolar lerine şehrimizden soyan iki Varlık vero·ısı· 
anclanlığmın aldanm sın<la bir da fUnlardır: 

b.r ftan Ruıl rın, bir taraftan Üsküdarda Ba.lab..an i.keleslnde yapılan yardımlar hırsız kadın •• k il fi 
da A\1<>;:1ı:;~;:-•~=:-::~~ !'!-;'. i':!7b.~d:udp~ı;!~ ~~'. ~ ulzcı. folake't%edeıe.;ne Ha>ibe ve Müın;ne ad•nda Sam. mu ,e e erine gös-
hr·. Yedikul.ede Sedad Cengiz, Yeni'ka- teh1'ıml:ı;den ya.pılacıık Y.~rdıınları .sundan gelen ıkı kadın tanıdıkları. İ8fll8D kolay ,ııklar 

rd ı u t afın- pıda Veli Akdağ. idare v~ ~rganıze etmek uzere C. nın birinin tavsiyesile Sirkecideki i 
< "> a muhare - Odun ve körniirlcr lcupOlllarda H. P. viliyet nıerkezindl: kurulan Yıldız oteline gltmi§ler u: Varlık vergisi uıukeJ.lctlerine bu.. 
\es: "le asla.mı,, İngiltere bat· ıöstertl n dept>lardau ve tayin edL komisyon yapılacak /ardımtart kuı j n:_ D"" b"ı-" t b'bl lı:unıelin •:;.:·'erdfgı' '1• 

1
- l k . d" ~..ıı,:ı"'~ la 1 • 1 ''- DJ.:A uzce 1.1&ume ta ı - .~ ~ owıy ı pıyasa. 

, • "linin eeçen Aiur.t.ısta Ru6 - len günlerde al nacaktır. 1 tÇP"1114ue top yacak ve tnc.'lba lı · · · . . da çok müsıbet tesirler husule · 
y Y ya..ptıgı ziyareti takib eden meıkamlar vaaıtasile 'Zdze e mınta - nln aile ıyazn dıye kendllerinı tanı. mittir: gehr-
ny•ardn i e kemal dereces'ne h 

1 
ı .

1 
h"'LA._ bsında zarar görttı '\'&lendaılara tarak otelde bir müıddet kaimıılar Dun ali.k-..ı 1

_ _ ---'Jnd mua eze er ngı tere UKuınel .. d recektl b etle k d'l · d k' ._.,...,. nez.u e yaptı. 
) 'ksc ' tir. ret.inin tek kelime ile dahi cevab I gon e . • r. v~ u ıur v en 'erın en ım~e ğıoıız tallklkata na.zaran bankalarıtı 

O zaman bütün dünyaya Rus- verm'yeceiini söylemi, olduğu Şehrimizden ilk y~dım olınak Ü.. Jiipbe etmeodiclnden, frrwatt.o is.tı - muhtelif tekilde kredi açmaları do. 
y ile tng'lterenin her aahada da elan hatırludadır. lngiltere zere yoreancılar fd&keu~e vab.~- fade ederek otelden 12 battanıye loyısile vergilerinin yüzde 20 ıini 
tam olarak f\ulaştıkları hi»İ, baıvekili nasıl ce\·aL verebilirdi, daıla~~mıza ~O yorıan gondennegl ve 25 çarpf çalm191ardır. Hırsız ödeyeblleceık olan ı.ctrler çok &evin 
hatta kalUlati '\"erilmifti. Fakat nasıl söyliyebili.rdi, ki M~kova taahhüd etmıflerdir. ka.dınlar, otelden eyrılacakları son miPerdir, Bu kolaJlıkJar llf'tİcealn
çok geçmeden kendileri tarafın- ~ülikat.ı eanaaında ikinci cephe- Dii'eı: ta~~ lran k?"solo~u z~l gün otel ücretlerini veremedlklerin. ~e piyasada biraz har,ket görülme_ 
dan v il n bu his ile, bu kanaa· nm ~frıkada, Almanyayı ftalya xe1e felaketi m~uehelı:e Valı ve den, otel sahibi zabıbya müracaat.. ıe ~la~caktw. 
tin «6ne kendileri taraf andan yolu ıle yıkın k pli.nı üzerinde Belediye Relsı Dr. Lut'i Kırdara 1 :...J.' ı,·•-'i • lan Dün pıya.sa.da 100.150 bin lira 

k 1 b 
_

1 
d v .. "ld'' -~ı..· .. l .1 · d 1 a vazı,,""ı ım rını.ş ve yapı k ind • 3-"ı ı ıy a"' ıgı ıoru u. ç.alıfılmaaı lı:arar altına ahnmıf ~ı tceaur eri e uzaze e ere sem. ,_!.__ d h _1 • j ıymet e manıfatuıa satııı olınuı 

So t h . • • t c' •i Stalin . • tll · · .ı... 'id' b" kl b .. talı1U1U11t sonun a ırsııuarın bu ıkl t B d ı... · 'ye u. ·wne r ., tam ~frıka taarruzunun bnıladı- P• e_n~ı vı ıren ~. ~it: u eocı - y ur. u a.ra a N.JlU yemtf ve gıda 
Yol<Ja, n ikinci cephe münuebe· ğı ıırada Rusların da umumi bir derm11tır. Doktor Llıtfı Kırdar kon- icadın ıoldaıu anlaııhnı§tır. Suçlu maddeierı aatı§ları dıı hararet kes. 
t'le '"ylediği nutuk er, yaptığı taarruza ıeçmeleri tem.İn olun _ soloaa tetekkürlerlni bildirmiıtir. kadınlar tevkif olunınuatar, betmiftir. 

zelct" elan bahr!arda.dır. mutlur. Bugün anlaııhy.:>r ki Borçlarım ödiy.ınler 

1 
tı, ü~i ~iucıSo' cept:tenRinusy•n· Rusların ikinci ceplıeyi açıhnıı (. • • • l 1 V ar~~l vdergisi mükellefleri borç-

ç aı zerme vye görmemekten mütevellid şika - iSTER iNAN iSTER iNANMA' 1 arını uce iye ve maliye tahsil fU. 
rni'ttcfiklenne ıücennıittir, güce- yelleri %ahiri oldu;;.u gibi fngiliz- 1 belerlne vermeğe devam etınekte • 
n' rg· i 9ç1kÇ& ilan etmekted'r, lerin Avrupa sah"Uerine yapmıı Gemlik muhabinmı:ı: bi:ı:e çekleri yoldukları kıifi gelmi - dlrler Dün akpma kadar belediye 
- 'tteffü hlilciımetleri kendi ef - I-' kl f k fek k d J" • b' kt bıl d I' .. L.ı · t '--"" o ou arı u a ~e çı anna te. sün <;T ığı ır me u a ~ - yormUf gi6i köklerinden •Öküp ve ma ure fın>eıer.mc ya ırı..ı ver -
kin u t miyel ri n zdinde zor tebbüslen hep Almanları yanılt-' yor ki: götürdükleri belediye gö:ı:cüle. gi mıktarı 2 milyon 771.247 lirayı 
mevkie üşürmİye calı"1N'ktadır. mayı hedef tutan oyalama hare- - Gemlik belediyesi •on ri tarafmdan müteaJd•d def ı· bulmuftur, 

Birincikinun ~ ı 

Sabahtan Sabaha: 

İki hafta orasındaki 
Memleket manzarası 

Burhan Cahid 

C alıfma saatlerimi öteden
' beri kendime göre tan2im 

e~imdir. Matbaaya erken •e· 
&, oğ'leye k.adc:Lr hiç ziyart:tçi 
bbul etmeden çah,ırım ve yeme 
ğe eve dönerim. Ögleden ~onra 
a.kıama kadar evde beı altı saa. 
tım okumak ve ertesi giınün ya· 
zılannı hazırlamakla geçer. 

Bundan bahık!tmemin sebebi
ne gelince: Geçen gün öğleden 
aonra yapılacak bir if için yeme· 
ğe eve dörunedim ve Beyoğlunun 
büyük bir lokantasına gitt'm. Sa 
at on ikiden bir buçuğa kadar 
koca lokantaya benden ba:ııka an 
cak sekiz kifi geldi. Halb~ki bu 
lokantaya eskiden biraz geç ge
lenler yer bulamaz ve sıra bek. 
lerJerdi. 

Şehrin aon nmanlardnki gece 
ve eğlence hayatından bahseden• 
leri iJitiyordum. Çalgılı gazinolar 
ve barlU' hemen her gece dolup 
taııyor, hea- sınıftan insanlar pa
ra harcamak içi.o bahane arıyor 
l&rmıt- Şoförlerden dinlediğimiz 
hik&yeleT arasında oldukça m& 

rakhları vardı. Gece yarısına k • 
dar, kadınlı, içkili bir mecliste 
muhabbetten sonra kadınlann 
arzusile Çekmece Büyükdere ge. 
zintilcrme çık n bazı taşralı zen 
&'inlerden İstinye köprüsüne kadar 
gidip gelerek bendJer ve ydıuı. 
~ kmece gölü hesabı alınmas• 
şehir dıfınc:laki gece nıeyhanele
rinde toförlıerin ve kadmların da 
clbirliiile masraf pusul~aı ka
bartıhp ı'şkin cüzdanların bo~l
tılması gibi vak'alar bu arada
dır. Bir hafta önceye kadAr İs· 
tanbulun eğlence yerleri kır ga
zinoları bu tekildoe dolup ta,aT
ken simdi en tabii ihtiy çları kar 
"-ı1ayan lokantalar bile bo§alıver. 
di. Bunun bir tek manuı vardır 
Para kıymetlenmiştir. 

Cürnhurreis:mizin bündan ön
ceki Doğu seyahatlerinde Sam· 
sunda söyledikleri bir nutku ha
tırlamalıyız. Büyilk Şef demişti 
ki: 

- Bazı yerlerde valandatla
rın bir dünya harbi ortaaındn ol. 
duğumuzdan haberleri yoh"ll1U~ 
gibi bol para han:ndıl,.lannı gür
düm. Bunun yan ış olduğunu ve 
paramızın İsraf edilmiyecek ka· 
dar kıymetli olduğunu bilmemiz 
lazımdır» 

Demek oluyor ki aef ah et dere
cesine varan pnra harcayış yal
nız İstanbula mahsus değildi. 

Vatand.a~ları bu ihtiyatsızlık. 
tan kurtarmak için &Özün kafi 
gelmediği ve İstanbulun bir haf· 
talık manzarasİ'le meydana çıkb. 
Halbuki yine Milli Şefin hemen 
her nutkunda ku11lğ1mıza küpe 
olması İcab eden kuvvetli bir '"e-
c'zesi vardı: 

rıHarb hududlnrımıza gelmiye 
cekmi.s gibi emniyetle çalışalım, 
fakat her yarın harbe girecekmi· 
siz g"'>i davrımıılım!n 

Bu kıymet}.: hitabe artık ruhu
muza lhak edilmistir sanırım .. 

c23uclza.n Ca/,id 
Bu b his bir aralık Avam Kama· ketlerin.den >b&retti. 1:ünlcı ı!e tehrin yegiin~ gezi 1 Sivasta 
..... ına kadu intikal etlerek ha· b z lar görülme.ine mebni parkın S (H .) y·ı~ . I • _. Bu plan ugün mu,·affAk ol- yeri ve halkın ye.fcine eğ ence çiçek bayramı olan 

1 
Mayu ıvaa usw - lıa.Ji ct;ın z ve ................................................... . 

re.ret i m . ak şa ve mullhe'Zfl'lere mt14 aayılabüir, Mihver Rua)A mahalli olan parkı hupanıa~ ve kualarında varlık Vel'&'lai listeleri Büyükada Cİ. aueti 
l>tlc Mbeb oJ.du. Bı m";naka.şa ve ıJıiinde yanılını:ıı, Afrika balı • kapıaına fÖyle bir ilan a•nnf• 1943 gününe kadar kapalı ka· i!An edilmiµi ... Ba füteludeki bazı J 
................................................. - .. zinde gaf'l avlanmış, bundan do. tır: lacağı ve bundan böyle kapalı mükellefler flllllardır: Biiyükada cinayetiu:O"l katili Se • 

Ta vlm • !ayı da barb oyununun en tehli- ((Bazı dü,ünceciz ve cahil tken içeri girmek cür'etinJe Nuri Demirağ çlınento fabrikası dadın du~ına dün de 2 oci 
keli safhası ile karşı karşıya kal- kimaelerin halk bahçesini bulunacakların fidclctle tec:ı:İ • ln:aat müleahhidllği 48.000, Tarık ağırcezada devanı olunnıuıtur. 
mııtır. Bunun.la beraber kendiai- (par••) tahrib ettikleri ve çİ • ye edilecekleri ilan olunur.,. Koyutiiı& ve Mahmud Peksoy 9000 Bu celsede f&hidlerın dini nınesi 

• topl.ınıya çalııacaiı da mu- (STER İNAN, iSTER İNANMA. Şalom (müteahhid) 11,000, Ha - sooa ernıİf ve muhakeme, suçlun. 

l indU u:ı 2'l Panr • i!? 
Zıllıiooe 9 • Kı u o IO 

akkakhT. yrm (Çerçi), Yan; Devlctoğlu, MU- lı:lll Esad Mahmud Karı:kurt'un mü 
G I f'7 / iL 'l '-. rad Yıldız, Bakkalyan İg-ya1 Ovak dalaaaını yapması jçi.1 ba.,ka bir 

c;, • CM. Ô • lld. Ak. Yat. 
. ı ,fit 7,iS 9;43 12.03 Ol,99 

\ 11. 6 1 25 ıs.ıs ıı; ~5 11 • .n ı .~ Gktuun LA."'/ak :.Lflt- Çakcr oner bin lira. güne bırakılmıttır. 

T.,-ila: t.bl~: 48 

iKiLE ITAllM 
beti Te aıraaa olmadıiı halde deli clerd ile tatlıca ıecolerimizi nice tekrar hb odada buluf111ak Ü%e- nı% değildi. Yanında Ynma7.im 
ka:rınbiraderi Muatahnın yerine aiindiiz eyled.:ii.ınizi bilmeuiz re ayrıldılar. Dilaver Paıa, hocası Ömer Efen-
ıeçen delikanlanın zaanettitin • paf&. Davud Pata aaraydan çok di •e kızlar ağası Sudanlı zenci 
den çok daha ihtiraslı oldutunu - 1... ne{eli çıkmıf(ı. Vefadaki kona- Süleyman aia vardı. Pata odcıya 
diifünüyordu: fçten Ye yaradılat- Paditahı eni,teıinin yanma o. ğına döner dönmez hareme gitti, girdiği zaman, Ömer hoca hün-
tan ıden bu ta,ktnlıkla Oaman t111'U4' elini tutarak g-üldii: hazır karısı Eaki sarayda anası. gür hünl'ür ağlıyordu. Vezir Di
'büyük ıeyler yapabilmek kabili- - Duıu bu ıece ıöraek ıerek. nın yanında bulunurken bir ilem li•er Pa,a aomurtkan başını göğ
yetindeydi. Işık h:tup önünü •e [Yerinde duramadığı için tekrar yapmak istiyordu. Körpece cari- aü üzerine düşürmiiftü. Kızlar a
sideceii yolu aanaimiyetle .ay c- kalktı] bu rüya i,inin aalmı h~ yelerden birini 3eçerek yatak o- ğası kara derili ve kalem parmak 
dm~11tacak yakınlar bulabilse, ca Ömer Efend:ye aöylemek is. dasına çekildi. lı İl'İ elleri göbeği üzer:ne kavu • 
belki değ"l, muhl'lkkak çok bü • temez mi deni%? Sabahleyin uyandıiı Takit, o- fUk olarak ayaktıı duruyor, Su1-
yük itler ı«ebilirdi de.. Davud Pata hemen gözlerini da içinde ayaklarınm ucuna baaa tan Osman inadına ne§'eli görü-

Bunları düşünürken on dokuz açtı: baıa kahvaltı sofraaı hazırlama- nüyordu. Davud Paşayı gorur 
yatındaki hünkarın önünde du- _Zinhar! Paditahım. it• sava,an genç kızı yattığı yer· 2örmez ıülümsİyerek bir gözü-
rup dikkatli dikkatli kend;sine _ Öyle olıcalr, kızlar a&"aaı den tatlı tatlı aeyrettikten aonra nü kırptı: 
baktıiınm farkına •aramamıştı. d ıer;ne ge'rine kalktı. Ham ve - Vakitli geldini% pap. [Gö-

D vud P ,cnın ded" 2i gibi alay- Süleymana dahi nesne emiye • ya,..lı vu"cudu bll'' ku"l<"e aı'bı'ydı'. ·· ·· b" d h k t ] • d' · o,manın ağır ~]ini omuzu üze - 1" b ,. ,. zunu ır a il ırp ı ım ı 812 
la Ey"bııultana gidip sürü ~ürü ım A L • • • • B k J d · d" J B L • d rinde his.sedince h kildi. Padiıah • tına .oınrp saraya gıttı. a a ım ahı m en: u gece uır us 
kurbanı r kesmek Bu da Pey· gülümaedi: - Elhazerl Padişahım. Olabi- Sultan Osman ne yapmıt, rüya görmüt Klük: 
gan berin ve AHahın rız amı ka - l" s. 1 d k l 1 ( • • 1 d" · k B d Ö Ef d' "'k k _Ziyade dalmıs idüniz! ur a~ız ann an açırır ar me~ ~ını nası uzen•ne omuş: ura a mer en ı yu se 
zımmak yolundn büy'"k b"l' gö:ı. Davud Pata toparl11.ndı: - Doğru aöylersiz. tu? Paşa orta kapıdan girerken sesle ağlamaga buladığından 
teri olmıyacak mıydı? Yn, Yavuz H ! y l B • ! · · ' • t -' 0 P d" -L -1 _:,_ ' • d d w - aa • .. a . . enım pıı • - . . . smsı sınsı sırı ıyorJJll: ..-.u. ev - pa ışaon gu memt.'IK ıc;ın u agını 

Selim camiinde mübarek Receb difahım, «manenı' H:caz ve Su- Davud Pat• artık gitm.-k isti- gamben rüyada görmek mf"sele- ısırdı. Davud Pata ilerleyip yer 
ayının ilk Cuma namazını kıl · nye ve Fiti ... tin ve Mısır ve lrak· yordu. Yer öpüp, izin istedi. Sul. "i hir defa m-taya atıldıktan ı.on· öptü: 
mak!... tan derceclilecelc muazzAm leı - tan Osman gitme:.ine l'Uhsat ver· Ya "Hac sefe~nden'l dönmt'k o - Hayırdır benim -padi~alnm. 

Da•ud Pat• göz kuyruiu ile keri iılamı gö:ıönüne almıa idülc. mezden evvel beraber yemek tek 'kadar lkolav 'bir İ"' olm•"'"C'llkh Bir "du~n buyurur idüni'Z. 

[Ellerile itaretler ederek] taht 
üzere oturur ve Kur'anı ket"im 
telavet eylet" idük. 

- Allah Allah paditahım. 
- Beli, öyle idi. [Az JJ~ünür 

gibi yaptı] uHaç•> a\ıresini okur 
iıdük. Elimizden muahafı şerifi ve 
enim izden «cebe ve cuteni • [ 1] 
alup bir aille W"dulu. [Ömer ho
ca daha yüksek aesle hüngürde
meğe batladı] arnan, elaman ya 
Resulallah deyu mübarek kadem 
lerine yüz smmeğe say eyler iken 
uyanmışız! Ne dersiz? 

Davud Paşa hiç bozmadan ho· 
ca Ömer Efendiye döndü: 

( Arkıuı var) 

[1] llaı1blerae ıtl;Jll«>n «J>DI pul o ya. 

pıbnış Wr nevi ~ırhlı gömlek. 

* K!uiıerimizden lılehmed Ali Şeh Ü'llV 

blrlnde 

seni§ oda içinde •t•iı yukarı ae- - Ah ... Anı ~ylemen (derin lü etti, emişteai kalmak isteme- da. A11l maksad da buvdu ya! - Bt'!li, l'Üyaml'zda H"Mbi Ek-
- ·- - --··--.. ~~---·~· ....... ..::.ıı~~~ ..... ·-...~·..__,.~· ....... .u.___ _ _ ~~..-----~, cwuıa.rı:u.m.u.ı..---r.uu~..&11L.Uah nm.a_mı&11ı.a.....Y.lll.L....~-Z'tml-.J::.UC:ıllllP1llJli,ı_;Kll~6 id~ü=k=·~-~----~~~~~~---
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n ar büyük şe irleri 
igorlar, b bi dikleri 
egi s tın ıyorlar 

!Yeni Gined~. Japon-'AmiralDarlanın at li 
lar son mudafaa •• k d. .1 • 

hatlarına tıkıldılar u urşuna z ı 

Londra 26 (A.A.) - Yeni Gl -
nede Japonlar, sqıı müdafaa hatla. 
rına tıkılmışlardır. Bu müdafaa bat 
tının genişleme 4ahası 15000 met. 

Cinayet etrafında müttefiklerle mihverciler 
bir takım tahminler ileri sürüyorlar 

Londr 26 (A-A.} - Son mu.. servetlerioi g yrim~nkul mallar işti. büklımet diğer satın almalar nls _ reden fail& değildir. Fakat bu sa. vaffnkiyets.l~ iizeriı'ıe lLal)'\iltl· rasına yatırmaktadırlar. Bina ve betlnde • haxine • }>oooları satın ha, kuvvcıtle tahkim editmiJ bir ~kara 2
6 

(Rady?. gazetesi) - 1Demokrat
1
ar bu cinayetin mihverin 

lar, bliyük fC.hlrkrden kaçmakta ve nrazl fiatları fevka.lade artmakta • alınmasını mecburi kılmı nevi kaleden batla bir tefe benze- Am.ır~ Darlanın kıı.tılı olan 2~ ya- t~lkile işlendlgini soyLeımektedir. 
paralarını ellerindeo çıkarnıaktadır- dır. Bü~ ticaret mües~elerinin tır. 1 

• nıem..-ktedir. Miitt.eiiklerin IOC1 bij.. fl~:Wınd gençd~zaylr lınrb dıvanı ~verciler ise bu cinayette insi • 
. ve fabrikaların esbaınJ o kadar yük Bu tedbir sayesinde piyasa • cumları, bir Japon destroyerinin lara.ı an un akpm muhakeme lli:lerln parmağının aezlldigin! ileri 

alyarllar memlekette bulabildik sclmiJtlr ki, §İma iki paranın bir bu da bir miktar lstı'krar basıl 5000 tonlUk bir t&Jlltn ve 5 kargo· edilerek idama mıilik\ım edilmiş ve sürmddedıner. Onlnr 1:öre Darla. 
i her feyj &atin almakta ve bu rana uğramasına mi.ni olmıık için o1:'1>ilnıl§tir. nun batırılınaslle neticeleumi.,tlr. bu sabah da ktırfuna dlxilmi§llr. nıo Amerika tar tarı olması orta. 

Katilin hüviyeti hakkında açık dan kaldırı~ına şebr:b olmu§tur. 
malumat yoksa da Fransız tebaası Esuen Amerika ıle lngallerenin • 

ır istanda Ç3feler 1 Don cevresinde 
' savaş şiddetlendi r 

'd y l' _, ld y rası da bu yüzden bozuimuıtur 
o ugu, anasının .ıuyan o ugu ve ,.. ___ · 26 (A : 
L"' ci ltal ad b 1 d y il · ~yır .A.) - Amrr 1 
IULIOO e y a u un ugu en D ı ka ııı · 1 aüriilm kt d. Katil uhak ar anın t ı n evve cc asker ol-

e e ır. 111 eme es· duğu ve Fransızlar tarafından veri 
nası.oda ~~ .cin~yeti ~endi ~e}ebbüs~ len bir hüviyet varakasını kullan : 
ile ıtledlgını, hiç kıınsenın le§vlkı mak suretile amiral Darlanı d · 
lm d y b. k.,,,. d •"'LI D aıre. o a ıgını~ ır lef ııata a U1U ~ girebildiği söylenmektedir 
bulunmadıgını, ve suç ortağı d Hangi orduya measub bulundu· ·f 

bir k sabayı 
işg ı e titer 

Londra 26 (A.A.) - Moako•a V-~?~tin· ad 
26 ~Ağ .A.d) .~ .Mali~~ 'ı tır. Bundan maada Emlak ve Ey-

·•• . eaa e en o ren ıgunıze go· . • 
radyosunWl bu sabah ve...Clııı bı~ re varlı • vergisi mükellf"flerine tam Bnnka.sı. 'ubelerı gayrı men· 
bibere göre Yugoslav çetelen ut d uııuHerlc kre..-ii nçacak ı kul mukabılınde açacakları kre. 
B.<nn d mühim bir kasa~ayı b nk lar me anın:ı Türk Ticaret 

1 

dilere ilaveten emtia vesaire mu-

( Baı tarafı 1 inci 6aylada) 
mat ve ia~ maddeleri atmı lar
dır. 

Souyet tebliği 
MO$kova 26 (A.A.j - Sovyet 

olm d - .• l ı .. •· gu ı a ıgını t.OY em rır. ıa edilmiştir. (Afrıkadao Madrlde 
Bu cinayet ~verciler ve denıok gelen haberler. katilin, Doriot mi • 

ratlar arasında bır takım tahminler llslerindem olduğunu snndıracak ma 
yürütülmesine sebeb olmaktadır. hiyettedir.) ıece yansı tebliği: 

ıddetli sok k m~areb.dertn • B n ·ıı.sı fllbeler
0

le halk sandık • kabil':nde dahi kredi açmak hu
den sonra zaptetnıışlerdır. ltgal 1 rı ve ajanlan da iltihak el.mi~- ausund tertibat almışlardır. 
lnıvvetleri~ mensub 300 kadar 
er ve s y öJdürülmüttür. 

Stcı.lingrad ccnub bntı çevre • 
sinde kuvvetlerimiz son ünler • 
de ta rruza geçmişler ve düt ~ 
man mukavemetinı kırarak Nij
nekumski, Vasilievka, K.apkinka 
P.arVijiskaya kommiinn, Bir2ogO: 
yı, eme - Mumski, Jutov Kli • 

emiryollan 
eşya tar"f elerine z 

e 
p l ı isi b 1 v Batı Boma.el çeteciler Suva -

kimost ·asob.ı&tnı tamanıile ku • 
fntmıtlat-dır. Bu fChr'n civarmda 
§İmdi 0fİ detli ça~ıfmAlnr olu -

(Baı taralı 1 inci 1>ayfada.,, ı ıacaktır. kov g
0

bi meskun mahalJe;i tek-
ç la an yük v onunda buıu.m 1 <A!ırrahpafa luutanesinde te • rar ele geçirmitlerdir. 
amelelerden H an o !u lbr hm 1 davi .altın alan n yarahlal"<lan Nalçık cenub doğusunda laM"· adınd biT enç de • dme:ıin te- Sam11.ty da 1-locahayreddin ma : ruzlarını genişleten kuvvetleri • Ankara 26 (Husı.ısi) - Devlet hattı yoku ücrdlerinde zam *' vor. 

nk :r 2G (Radyo ga:ete • 
ot) - A.lnınnyadan veril-en bir 
habere göre h rb başln.dığa g .. n. 
den'beri Alın nya tarafından 23 
milyon ton, müttefikleri taTaftn.. 
d n da 3 :milyon tondan fazla ge. 
ıni batırılmıftır. 

* Berlin 2G (A.A.) - Beyncl· 
milel ha.:berler bürosu bildiriyor: 
Şi~I Atlintikte, Alın n de • 

nizaltılan ıız &ayıda vapurdan 
mürekkeb, f kat kuvvetle kf'rU • 
nan bir kt:ıfiley"" hücum edtt k 
eğır yüklü ve hep~i 23,000 ton-
luk 4 ticaTet vapuru battrmıılar· 
dır. 

ıra dl bir prop1ğ1nda 
şôrası uruıuyur 

Anlutra, 26 (Radyo gazeteal) 
1ran radyocu İranda bir pro~anda 
tiirası kW"u!nıasına Jstırar vuilchği • 
ni bi?dirmiJtir. 

arJık vergi i 
Zonguld k 26 (A.A.) - Bura. 

da ılım vanrlt vergisi listderln ö 
te 521 ,075 llr~ı Zongul<iak mcr. 
kez kazasında o üzere bütün 
vilayet i?ı tarhedlmiı ol vergi 
miktarı 1.630,277 liradır. 

ririle hun:lahat olmuştuı. hall~inde 8 numaralı evde otu· m~z, KTa ogo.r, Bel<orcçenskaya, Deınlryolları yolcu ve egya tarlfele- niSbetleri birinci mevkide 4.5, 
Bu feci azayı mütea ib ma· r n 27 ya~la.rınd Mehmed oglu Dı.gora, Karm n • Sinzaknu l\los rine yapılacak zam teıebbüsleri ka. ~kinclde 3.5, üçüncüde 2,5 li. 

lı Hi zabıtuı derh 1 v k'ay~ el Arif Uzunkal kaza etrafmda ken tizah, Dur-Dur gibi önemli' mev- rarlll§tırılmıştır. Aıı}iara • 1stanbul radır. 
kGym , yaralılar ı.ür tle mulıte- di.ile ö~n bir arkadaşımıza kile:i i gal etmişlerdir. 
1'f hu el re gö derilmişlerd r. ,unlara tmı11tır: Ba.-enç denizinde gemikrmiz 
Hadi .. ~in tahkikotm el koyan - B ır üy .. ne bir nhLabı 700D tonili.to tu~a.rında bir düş· 

D nimarkadan bir balık kon
müddeiumumi munvinlerinden l:İyarete gidiyordum. 4 üncti 'löa. man gemisi hatırını lardır. 
Kenıal Ö:ıçoban ııer berinde ad· t.ond oturmuş gazetemi okuyor- Husus'i tebliğ 

serve fabrikası satı alınıyor 
l'ye dok~oru Kamil Cn&a1an ol. dum. Müthiş L=r aaraın~ il~ biT duğu halde kaz mnhallmt"' gel- ıında kanapeden fırladığımı '\e Mos'ko'Y8 

26 
(A.A.) - Sovyet miş, adli ta k·lrnta bulamıştır. ker,ım a oturan lfir yolcunun Ü· haberler bürmunun bususi tebl:ği: Ankara 26 (Hu.susi) - Dani · I Müzakere neticelenecek 

Bu sırada vak'a ye,.·nde bulunan zerine yuvarlandı -·ımı ha.tırlıyo • Orta Don ~evresJıd~ kuvvetleri. marka hükuınti hükfutlttimlze bir forsa fabrika 2stanbulda 
9 uncu işletme müdürli Hayri nım. Fa at u radıgım l nzn bu niliin taarruzu devanı dnıdctcdir. balık konserve fnbr:kası aatınak 1 - rulacak \ie kon•crvcye 

t 
.. d. h , __ _. 25 flt...1-~- . çlıa müznkrcdcdir. Fnbrikanıo kıy ·lzunılu tenekevi de k--dı· 

sen, cCT mu urE, :ıl'eket ve yol ,~o rla kalm?ımış, görüyorsunuz . lıUUUIUO gun.i orta Don çev. · ~ · .... 

o • 
ku • 
lü • 
imal 

··h _ _.. 1 d ki d ___ ,_ nıetl yarım milyon liradır. edecektir. 
mu Cll'Ul er' mı df'iumumiye ka müt ddid yerlerimden )ara. r~ı.n e laarr&&Ullrlul bllfAl'I ile ge • 
T.n etrafın.d izah t verı:ı"şle dir. "ar alnntım. lıttiren kuvvetlerimiz, evvelce bil • -----------
Müddeiumumi Kemal ÖzÇooan DiğeT yaralıların isimleri ~un· dirilen is:tikanıetlcrc!.e ilerleyerek 
bu tet: iki-erden sonra makinist le.rd : Ouna.n Yazıcı, Halil Hay en Önemli! rl, Fiscnkovo, Kanlenıi.. 
Farhrettin oğlu Ras'mi, mab~ı rcad':n, İbrahim, Nuri, l\lu~tafa, l"OV&ka batl$ınd Markovka, Biuga
Kuım oğlu C ~idi ve he.t bekçisi EJ"kal, Hüseyin, A hmed, Rı~a ve evka, R06ohovn.ti, Uondarcvka, Gre 

Mevsimin en ıcvlmli aJk, gençlik, spor ve modem müzik filmi 
en son danı ı, en güzel rumba ve korıgaları ROGERS ve HARD'ı~ 
9 yeni Swlngini dinleyip Amerikanın en gevilen <: z orkestrıı.l rını 

Demir oğlu Şerifle Z•ytinbu:nıu Melahat. kovo, Foaninka, KuHecilrC?f ile mü-
i1!hlsyon mf'murunu sorguva_ r•k· Etimea'uddaki lıuza hiıo bir idari meık~z ve denıiryol 
rm tir. Bu isticvabı müte.Eık~ Ankara 26 (A.A.) - Bugün durağı olan Malç::v$lıcay yı ele ge. 
m ·ddeiu!numi bu dört kişinin 26/12/1942 tarihinde gece y rı. çlrnıİJlerdir. 
nezaret altın1i bulundurulma - sında.ıı biraz sonra Etimes'ud is- 25 İUckanun günü akşamı düs • 
la.rm lüzum görmüs, bunlar za- tasyonu yakininde il.ı marşandiz mandan alınan esir sayısı 7.5000 
bıtaya teslim edilmişlefld=r. kat rımn çarpıfmnsı suretile bir kiılyc yükselmiştir. 16 ilô. 25 j)kkıl. 

ve futbol krallarını seyretmek için 

KIZ BOLLUCU 
filmtnl örmeğe hazırlanınız. Oynayanlar nr&.ı1ında : 

Amerikanın ses kraliçesi FRANCF.S LANGFORD 
Dünyanın en son ılep kral ve kraliçeler! 

ANN MiLLER ve HAN LERDY 
Kat'i suretle taayyün etme • kaz .. a olrnu tur. nıın zarfmda llmvvetlcrimiz dü~ .. 

melde hCT".e.her bu dö:i suçludan Sincnnköy istasyon memuru nı.andım 49.700 er ve subay esir HoUyvood'urı en ço-k sevilen artistleri 
malm.açı, 1 tanbula hareket eden Sine nlı::öyde bulunnn bir marfan almıılardır. R iCHARD CARSLQN LLJCl.LLE 
bir katar.a yol verdikten 5onra diz katarını Etimes'uddan gele - 16 i . 25 llkkanun zarfında ya-

1 
ve BALL 

tekrar makası kilidlememiş ol • cek olan diğer bir martandiz ka- pılan çarpt;malarda Sovyet birlik· Sinema alemlcıiıı en güzel kızlarını, en büyü1c futbol takımlarını ve 
muı, bat be~i iJe istn y.>n me· tarının vüruduna kadar bekletme lerl 172 tank, 1877 ıtop, 54.000 Amerika üniversite gcsıçllğlnin hayatını bu filmde göreceksiniz. 
murunun da makuçıyı kontrol etme a.i li.zam gelirken yold tren ol- tüfek, 82 radyo mPrkezi, 1.177 mo BU S AL 1 AK Ş A M [ 
mclcri ve makinist R.a im de is- <luğunu unutarak bunun hareke- tosıklet, 1.11 S araba, 6. 783 binek 
tasyon gird0ğİ hnldeo kataı ın sü- tin müsaade etmit ve Etimes'ud hayvanı ve 97 mtıhtmm l, silah ER Sin a 
rnlini azalbm:ımı o1ması bakı • y.akininde iki t:"en ç rıll~ıştn~. ve yiyecek deposu ;S!le geçirmişler - .,:mlllSilE•m•••••••••••••••••••• mından maznun sanılmaktadır • Oç yük vr.gonu devrilmiş, do- dir. 

1 
JiiJllim• 

)~- Bunl --' k. • R • ku -'d C Seaenin en b··yük nıu--ı:ı··rı
0

.>ell 
"'""· a -ru n ma mst asnn z vr.g<>i' y~ an çıkmıştır. :.-ar. Çember icin-:foki kuvvetler ;,ı,ıu .. 

müddehunumiyc 'crdiğ; ifadede pı,an trenlerin mü~tahdemlerin- Moskov 26 (A.A.) _ Sovyel Asrın en muazzam taheserl z .... ..ti:nb··~u k6v • . _... k , d 7 1 • • 1 b l Sinemacılıg· ın eu:lz __ ı:erı· olan renkli ~, • .... u .. s1nı concr en en uşı y ra anmı~ ve un ar- kuvvetleri, Stalingrad çevresinde l:.u r- ~· 
:t;rm sUrat'ni k"stiğ' i, lta°'Ja • dan ücü Nii l!n lu~stanesine lunan 22 Alman tümenini kuşatan 

:t: n makası aç k bırakan ma • gönderilm; tir. ' raları hafiftir. çemberi kırmak için Almanlar ta • 
k.ucı Cn,vide ai.d olduğunu söy • Yolda bir miktar hn.sar o duğu rafmdan yapılan munı:zam gayreti 
lecnfıtir. için trenlere aktarma uaptırıl - k 1 1 rd ., at'i o arak kım11ş a ır. 

, 

DOROTHY LAMOUR - JOHN HALL'un 
Müddeiumumi dün akşam g~ mıııht'. 

yer sarsıntıları vakit CerrahpR&a hutanesine git Kazanın hakiki scbebleri üze
miş. bu müe1-3if kl\ .. ada yarala - rinde demiryolu miitehasınslaYın· 

Muğla 26 (A.A. )- Dün Mil" rumlnrın m lumatlnnruı ~üraca· ca yeriNle tetkikat yapılmakta -

feref destanadır. 

Bu Perşembe L L SIHEMASIHDA HARY BAUR 

merkezile Selimiye nahiye merkezin at etmiş..,.. Bugün sa.at. 14 Jt"' ka- dll". 
de yer şarsıntıları olınuıtur. Ha.sar -za nıMıaUindE' a lika.dar mühen· Müdde:umumilikçe de aynca 
yoktur. ~i 1 • "" · kit .. bh· kPAif V"DI· ._ J..lri~•tıı. h1tslanmı!ltır. 

' 

Dü çı an kısmın bülasası 
arkad::ış, ,Ulşeı ıtenuıır ve UobeT 

1 rs otomobUlc ııetre şatosım:ı glili -
Y011ar. mır yııtm'.\ki;ıdır. ş_.·~mun ı>ahi
bı o IAI l\la~. Robertn babası ıni -
a!b-lerb k:ıır alıyo:-. Bira., .. oum d ,ter 

mls:ı.f.l'ııer de b rer b~r ;orunlly ,.. • 
ılll'. llunı:ır 8.10 'r~tr. B'nl>llş1 J rbo, 
l'iler Monre, mütaW.W ııo is miücWşi 
Kıer ve Nlkol F)on aı.lıııda. ~ı ktıdm, 
l\br1en 'Ye lto.m:ser nnrden ve nlhıcyc1 
J)OI manları :;ıubardri Andrc \'lny 

ile .Jlzef • • fub:ırrlr glne '-arpa~lt 
del'C(ıfde eık glyl.nmi' bir ad~ncll. Kansı 
ise sar111n, ince, ,.a.yıf bir ikadıındı. ıto. 

~ lank bUJ'Uk. bir servet ge. 

Um~ 
[Roman devam ediyor] 

Polis romanları muhe.mri, Mi§e1 
Rônuar'ı tanıdığına pek ıııemnun 
oldu v ona, derhal "büyük de
tektifimiz ~ diye h

0

.tabİ otmcğe 
başladı. 

Miıcl Rzenuar, fena halde öf-
keleniyordu. 

* HetTe faciasının mukaddeme· 
si o Cumartesi ak~amı, )'emek 
e~na~mda oldu. Mesele, ehemmi
yets:.Z bir mül lea ile başladı. 
San'a tan bahis açalmıs, sonra l ~ • 
kırdı edebiyata intikal etmişti. 
Lafı~ cd biya~n, Andre Viny'jn 
kitabİarınıı gt>lmesi tabii bir fey. 
di. Men~, romancının son ese • 
!"İne tem.as edince, binbn•ı J•rbo, 
(aci yı doğurmuı mukadder o
l n .. ö-ü sP,rfetti: 

- "it bımz çok hosuma git· 
ti, dedi; fakat, detektilini.zi ni. 
çin her 2ıtm n bir amatör ola
l"alc seçiyorsunuz? 

Piver Viny, daim" vara voia 

güldüğü gibi gene bir kahkaha 
attı. 

- Karilerim bundan hoılam· 
yorlnr da onun için, diye cevab 
verdi. Hem, •matöre neden do
layı itimad etmiyelim. 

Rönwır'a, keakin bir nazar fır 
\atarak, •la ve etti: 

- Siz, bunun hergün misalini 
gösteriyorsunuz, öyle değil mi 
mösyö? 

Mişel Rönuar, i~t~ksiz isteksiz 
başını salt dı. Resmi zabıta me. 
muru olan arkadaşı Burde:nin ya
nında, bu iltif t.lan memnun ol
mamıftı. Nihaych 

- Bana, ötedenbcri, fttYkala
dc bir tans yardım eder, dedi. 

Piyer Monre. 
- Şans diye bir şey mevcud 

değildir, dedi. Şanı.h olduğu b • 
hane olarak ıleri sürül n adam, 
umumiyet itibarile, bn~kaların • 
dan daha ·kuvvet1idir. 

Lui Mar~e. dedi ki: 
- Mösyö Rönu21,., bundan do

lavı muvnffak olmu~tur. Hayali 
çok 'kuvvetli te ondan. 

KORSAN KAPTAN 
Türkçe 

Viny, bu fikri derhal 
etti: 

tasvib 

- Evet, zannederim, resmi 
za:bıta, hayal ku" vetinden tama
mile mahrum. 

Komiser Burden, bu söze rü
lümsedi. Ağır ağır konu§arak: 

- Hnyal kuvveti iyi §eydir, fa 
kat bir polia memuru, hakikat 
aahaısında, romandal<i gibi çalıı
maz, Mösyö Viny. İşin başlangı
cında, bütün tahıslar malümu· 
muz değildir. Ve onları bize gös 
terip, içlerinden, mücirimi seç;n 
demezler. Biz, umumiyet itibııriJe 
maktulden başk k:mseyi tanıma 
yız. Hat A, onun hakkında hiç 
malumat sahib olmadıfrımız da 
vakidir. Bütün meçhulleri arayıp 
bulmak zorund kahrız. Buna 
hayal kô.fi gelmez. 

Sabık müfettiş Mnrten: 
- Hakkınız var, Burden, de. 

di. Mütemadiyen yeni bastan bas 
lamak ~,..t;le arıuıtırmalar, sor· 
gular, sağda ao!da tahkil<at, güç 
iş. 

Romancı, bu •Ö-.:Ü tucJik ~tti • 

Günlerdenberj bütün 1st bulu yerinden oyn tan bir zevk fırtınası 
oldu. 

• 
- Ekaeri v&k'alar için bu de- larını çizer, komis r Burdcn'le 

diğin doğru. Fakat, öyle vak'a· Mösyö Rönuar, lıer birj kendi he· 
lar vardır ki, hay li kuvvetli o- sabına, iz üz.erinde yürümeğe 
lan bir ara•tırıcı, •ırf me•le:r..m· 

0

ın b •l rla B k 1 ·· • · ,. .. .. ti a.,. a r. a a ım, mucr mı ön-
adamı olan bı"r •ftbıta memurun. ce kım0 meydan ,_ k • - a çıı~arac • 
dan daha çabuk mücrimi bulur. Ev sahibinin oi;lu Mone: 
Her halde, ben, amatör zabıta _ Aferini :Enfesi Mükemmel 
memunı lehine bahse girerim. bir fikir 1 Diye haykırdı. 

Lui Marse, ülcrek: 
- Kaybederainiz, dedi. Polis Kler ve Nikol Fiyon, gözleri 

memurları, eizin zannettiğiniz gi parlayarak bu fikri taavib ediyor 
bi budala inganlar değildir. lardı. Herkes, teklifi, memnuni. 

Viny: yetle kabul ~diyordu; ynlnız, 
- Ben bu idd\ada değilim, di- Burden, Rönuar ve Piyer Monre 

ye cevab verdi. Gayet muayyen müstesna. p·yer Viny, ton derece 
nrtlar içinde çalı~ıyorlar; fakat memnundu. 
iddiam şu k:, benim J"Omanlarım- - Malrtulü, kur'a il ae~eriz 
da.ki neviden bir n zari meseleyi dedi. sonr facianın senaryosun~ 
halletmek hususunda, r <.'smi za- çabucak hnT.ırlarım. 
bıt.a memurları bir amatör kadar Rober Mnrse: 
m~.afbfakıyJc-.t bgösteı-mezler. - Kur'ayı hemen çekelim, di· 

ın ası er o: ye teklif etti. Komiser B d 
T .. b d • d d• H l M' ur en - ecru e e • r.ız e ı. a- e ışel Ronuar'ı !laymazsak, do-

vanın fenalığı, b•z.a yarın satova kuz k~şiyiz. Ayni b d d k 
h d k 'b• •• •• •• f • oy O U7 
~pııe ~~ • ~· ı. ~orunııy<'r. ça. ltane kağad parçnsmı katla aca· 

mızden bırınt, bılkuvve kntled~- ğım bir tane•'ın·ı ·· • YM l>·ı· · y · d k • • ' .. n uzerıne lt k-
ı ırız. anı, em ıslıyorum 1d tul» yazaca· 

M.. .. v· 1 • ' gım. 
oııv" ınv. m"--1e enm esas hat- (A L r:lQSI tktr) 

.aa~, I'; ·"~•·:::·· ., """'" 



4 Sayta 

~--SÜMER BANK---. 

UMUM MüllORLOGUHDEH: 
Varlık Vergisi Mükellefleri 
Sayın Tüccarların Nazarı 

d~:kkatine 

SON POSTA 

SPOR 
-
Beşiktaş, Ankara 
Ganclerbirliöini 

' 3- 2 yendi 

Sabit gelirlilere 
yiyeca~ ve giyim 
eşyası nasıl tevzi 

edilecek? 
( Baı taralı l inci aaylada) 

.maada ba§kaca vesika arannııya • 
caktır. 

Varlık Yergisi mükelleflerine, iN YefCİ7İ tediyede bir kolaylık Maçta Bıqvekil ve 15 bin aeyirci 2 - Karnenin iç sahifesindeki 
olmak ve bedellerinin tamamı vergini• tediyes-ine tah&ia edilmek bulundu (25) bölmeden, (1), (2), (3), 
üzere, laankamız müessese ve fabrikaları içja iptidai maddele, yar. (4), (5), (6) numaraları taııyan-ı 
d1tncı madıdeler, infaat mahem .. i veee.ire iftirasında ihtiyaç ve Ankara 26 (Hususi) - Bura.. lardan her birt ekmek kartı tatbik 1 
faycla görülen maddelerde.o elveritlli bulananlar satıtı alınacaktır. ~a gelen Betiktaş takımı bugün edileo yer'l.erde sıraslle İk.incikanun ı 

Bu kahil malı olup da s.mtak anu eden va-rlık v...-ı mükel- ılk maçını Gençler Birliği ile 1943 den itibaren lki§er aylık ek -
le6erin pamuklu SUlayİini alika.l.dıran maddeler için Bakırköy yapmıttır. Baıvekil Saracoğlu te- mek kartı dairtımına, kart tatbik 
bez faln-Hcamıu, yünlü sana,,ü için Haliçte DefteTdar fobrikaını. ref tribününden maçı seyretmit- olumnıyan mahallerde ise, gene ay. ı 
za, deri aanayÜ i.çin Beylıılozcb .teri ye kundura sanayii müessese • tir. Sadıa-da 15 bin seyirci kütlesi ni memurlar, tevzi edilecek lkiıer 
mfze, İnfh't n teslM1t malxemmle müteferrik maddeler için han- toplanmı, bulunuyordu. Birinci aylık un veya ekmeklik hububat lh. I 
kamızın Gal:atada ,ube binasındaki Sat&nahna n Nakliyat Müdür. devre 2-2 beraberlikle hitmil, fa- tlyaıçlarına tahs.ls edilmiş.tir. 
lüiüııe, kailıd sanayii için İnnltte aellülc:xz sanayii müessesemize, kat· ikinci denede daha hakim 3 - (1) numaralı böJme, İkin. 
mamul C!)"a için de Katırcıoğlu hanınd" Yerli Mallar Pazarları mü- oymyan B~iktaş b1r gol yapara.k dkanun, Şubat 1943, (2) No.lı böl. 
essesemlze müracaat ederek ıatttıak İ$tlyecetderi mallar hakkında ma'Çı 3.2 kazanmıstır. me Mart, Nl$a0 1943 113.h. ikqer ay 
teklifte bulunmaları ilan olunur. Dün yapılan mekteb maçları lık ekmek kartı veya ekmeklik hu. 

'-•••••••••••••••••ım•ma , Mekteb1er arası H" maçlarına bubat dağıtımında kullanı!acağına ' 
; •m:!::W:W:•••ll" dün Şeref &tadında devam edil- gö: , her dağıtma d evresinde, bu -o 

lzmir D 1 .f.f J l ,.,,, d mi~tir. İlk maçta Tıtksim füıesi nun tekabül ettiği devre numarası eJ ı eruar tgtn an: Muaflim. mektebini 5-2, Boğaz;çi ~ağıda göSterildlği ıekilde iptal e· 
lisesi de ls1k fü0 si takımını 3-0 dilecektlr. 

ı : t..q. ltakumct kO'DatUlda. ya.pıfa.caık 27978 ııra. 19 1ınmış keşif ı.meı• ı b • mağ u etm1~lerdir. 4 - Dagvıtılacak elemek kartları, 
tamirat k.a.pJ.u z:ırr u&ulile elaıill!M'ye lromıbnuıtf•r. 

2 : Muw.kht teıni!l'1t aıkçesi 2i99 lira oı..p illa.leyi miit~k4ı lha.!e 1teılell Atatürk koşusu talimalnameye bağlı ( 8) No. h nü.. 
iiz.erindea .viızd.- 15 ~ lb!a.ğ' tdi!IP.cektlr. Ebedi Şef Atatürk adına tertih muneye muvafık <ıekmek kartı tev. 

3 E · "- edil.en mevsr·mı"n en bu-yu··k rnu • zl IJordroaun ile mutemedlere tevzi : ı.:sıı~lllt' 8/1/9~3 tarih.fi Cuma günü--~ 15 de kmLr cleflıerd-.ırlıfı Milli -~ 1 • 1 il 
Eaıli.k müza.yedıı safonuındıa. yapıta.ca:&r. kavemet yarı$ı bugün bütün at. eoi e<:ektır. Daire mutemedler ' a e 

" · • letlerin İttİrakı'le •aat 16 da ya• relslerile bunların besledikleri kim • 
.., : Tf.i{lıf JR.eık.u11plannm ebll'nte C'Ü!Ui ıııuııt 14 d.t kıaılar İzmir defterdarl:t,. "" 0 

• 

Pdacaktır. selere ald ekmek kartlarını tevzı 
fmda. müteşd..klı ıkemisyo11B tttıti criunmMI Tefa. :öıuleci!me'9i Jcab e.. • 
der. Pes'Ua.kıi ıedkmeler ka.bm ohmma:I. ederken, ana kamen1

n birinci sahı-
M ı k "f • fesindeki matbu kame nurnarasıa1, 

s : tstddile-r &eşit 48.fsiıat Jaiifin edRJM ılf, hlMllli reont <LIW•ıatneyı· ı.er •ün em ur ar ooperatı ı cakl 1 b ~... .. ekmek kartına yaza arı g bl, öl 
mesai sa.ati dahiliade bntia-. Amara. 11e 1Maılbul Dofknla.Tı•ıa.rı MilW meyi de, (İklncikanun • Şubat 1943 
Emlt.'k Miiıiiiriiil1.ferinde l'Öreb-iiirler. patates Ve nohud için «İ» numaralı l>ölme), dört kö. 

6 : Ekei~ lştİTallı: töece4ı: e:ıaaıar 24.H sa.yılı kaıuanun 2 ve 3 ııcü nwt. d .., t b J ıeyi blrleflirecek ~urette (X) tek.. 
drierirıde ::ra~lı enal ve şeraiti haiz Wımdıukla.nnt resteM ves'J.lki ko. agı mıya aş 1yor linde bir l,aret]e iptal edecekler ve 
mrisy4111a l.brn.ı etmeie mec~durrar. (2466) Vilayet memurlar istimlak koo tevzi gÜnü tarihini, bu işaret üzeri. 

peratifi önümüzdeki ay ba~ın • ne kaydedeceklerdir. 

Devlet Denizyolları 

MlldürlUğü 

lşletma Umum 
ilanları 

dan iti'baren azalarma patates ve Gerek iıaret ve gert:k tarihin mü 
nohud tevziatına ba~lıya.caktır. rekkeble ve sillnmiyecek surette ya
K.ooperatif tarafından evvelce zılması lazımdır. Bu ıekilde iptal 
dağıhlan pirinçleri henüz abnı - edilen her numaralı bölme. kel:llmi 
yanlar için ay baıına kadar bir yecek ve olduğu gibi yerinde kala

Denizyeıarı UlllURli YOieu NMtll far#eıll, ya.pılaa .za.ınla.r ula.y)6.ile, t.aı:lil 
edil~. 

mühlet bırakılmıttıT. Ay batına caktır. 
ka.dar pirinçleı-ini almıy-anların 5 _ Ekmeklik ı.on ve hububat 
istih'kaldarı kooperatife kalacak dağıtmaları talimatnameye bağlı 
fır. ( 9) numaralı • nürnuneye muv:afık 

l/S«ıtlwu111/943 tMilaİllcle İs&u:Waa hl.ııdıet ec1ectk ela.ıı. postalarda& 
Dtiltaten Y'&l'i Zl4nlt tarife t:l.Ct>ik o looa.ea.ıdıı.r. 

Acent&lıanl:ao. l~at almıı.bllir. (2597) tevzi bıonlrosu ile yapılacaktır. Ikin-
Sanyer H~lke1i hkirlere c11ı:aııun 1943 den itibar~n ıkı,er 

aylık deVTelere ald tevziatta, böl • 
yardım için ko ;;serler meler yukarıda ( 4) üncü maddede 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
ltasıtN,mız Jııan&lizıa&yon plln Ye pı:ıoJeleı+nııın 22.1%.942 tarilııll ek&lttm~ 

taıtb ~aa tf.mN ed.tl«* 5.l.H3 tarthlne bırakUdığı Ye f.lalb'leırln 
izah edildiği tarzda iptal olunacak. 

tertip ediyor tır. --.m ......_ M1'el Bekııll1e ~ ........ 11in eıanur. (2609) 
Sa.r.ıyeı" Halken ha.sılatt. Evin fç.. 6 - (7) No. lı bölme, tkl~cik~-

( Bolm3camız : 1 (18) ) 

Bunlardan 30 tane.ini lt*'.llleJne1t 
bir arada )'Ollıyan olnzyucuları. 

mu:Jan 80 lıifiye hotlarına 
tiidecek it.diyeler vereceği~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

~ -ı.ı.ı.-.'.'.'-
3 -.---.ı-· '-

Alt 1 tİmai yarıclım koluna tahsis dilmek nun, Şubat, Mart 1943 devresı iç111 
lff a fCf bUJimlyOr f ü:zere öniimiilldelU ayın 17 :ci Pa . 3 aylığı bir defada. da~ı~ılacak olan 

AltJn ff-D--ında b r ....::....::-.len ~· ta ·h~ T .. k (ıeker) e tahsis edilnıı~hr. Bu 3 ay-
~ İr haftadanbe- ;sa gum•... .!!'l rı 1 ur • k · da~ t 1 k ( 7) 

ri devam _..J -~ '---arsızlık bir tür. '" .mll51!kılsl paçalarıından müte-...ıı.a~1 lık devretm ıe en gı ı tr eo, .. 
euaı aar ıu f1='A'611 N 1 bölme (4) ·· ·· fıkrada gos 

dümelemenıİfl,İr D.. b lar ı ÜÇ koneer ve-meğe karar vermiı • o. ı , uncu • 
nd L:..ı..ı • un o.rsacı a • tir - terlldiğl ıekil<le lpcal olunacaktır. 

rut a """Y" r mu~ olmamtt • • d · ih b 
tir. Yalnız harl~en bir iki taleble KoD9er'e 0.üdar muıikl cemi • 7 - (8) numara an ~t. a~~ 

1
e[ 

alt• 22.23 lira.ya 19.tıJınııtır. 1eıti, saz ve ses $1U1'atkarlarından bölmenin ~ngldmll ad~~ rm ~~~· 
• da ayrıca 30 kifiEk bir grup lttirak masına. tah.511 e ecegt ayrıca ı L 

Eminönii HalkctJinde Mehmt>J edec~tfr. İle: kon&erde memleketi.. rllecektir. . . 
mizin tanınmıt bestekarlarından 8 - Gerek ekmek kartı gıbı tev 

Akil geceai muhtelif parçalar çalınacaktır. zlat kartlarının dağıtımJnda ve ge· 
EınlblöDIÜ Bafkevinden: 23/12/942 K.onsederd t • ed"I cek h rek ayn.en yapılan tevziat esnasında, 

, __________________________ , 
Bir Tashih ve itizar 

Ahmet E~min Ya manın seyahat 
notlarının dördüncü /o mas.nın 

tabında bir hata oldu. 

Formanın doğru şekli yeniden 
basılıp tevzi edildi 

Ahmed Emin Yalmanın (Havalarda 50,000 kilometre) 
bqlıklı 1eyahat notları Rota makinede çifte kalıbla ba
sılırken bir bata ouliı...lıl, .ıv. ~UDcÜ ve beşinci formaların bi
rer tarafı birbirine karıtmıştır. Bunun neticesi olarak bir 
ma'kinenm bir tarafından doğru, diğer tarafından yanJıı 
forma çıkmı§!ır. Tesadüfen yaolıt formaları alan okuyucu.. 
lar pek tabli obrak okuduklarından bir mana çıkarama -
mıılardır. 

Dördüncü fomıa derhal yeniden baaılmıt ve batalı nüs
halar tevzi ~lerindea mümkün olduğu kadar toplattırıla
rak yenileri tevzi oJunmuıtur. Ellerinde yanlıı, yani sayfa 
numaraları birbirlerine uymayan dördüncü forma bulunan 
okuyucuların bun1arr gazete bayi ve müvezzilerine geri 
vererek formanın doğru ıek1iol bedelsiz olarak almalarını 
dileriz. 

bu hatadan do-Eser şa.Jıibl, forma basılırken yapılan 
layı okuyuculardan özür dll r. , ____________ llml ________ llmil: __ _ 

.~-..· ·. ~·-~ ... ~:;- ..... -~ .... -.... ~ ··_-}···· ' r.·. ...~ .. ~· -·· 

~ille~Iet;~·::. ~cv(etler.:·:: ~i~l.er, ·:,ihtiralar tarihilc -·; i_n~~ )~ .. -~·· 
himizi;: .Sağlık .. ve'-"giizellik . çareleririir< ziraat .. ve ,·ticarete;~ ıı}( 
bir . çok'~fayaafo-'Y'ai~Jar'ı, : 'tren :.ve · d~ıi·u. yoİc~iukı~hı:t~; :·~~~"-
k~.~~m~i{~ife~fr rç~~-«bi~il~ri,_, .·günü~.:'.en ·n,ıüııffu\._~di~ıi~ ... -~ 
hava :·_~e.~iŞm~~c~i~i; ~ırtmal~~~· .. bayram - ~e ~andiU_e~i,~~~ş :_~aW.t 
saatlerı, ', tak,·ıme . daır.; her . turlu .yazıları ·dogru olarak 'go~tcrci'.i( '':: "· ' ~;.\-~;.-,~ .... \ .. }.\;~ ·y ', .. ··_; t; • ·- ·:..-: ..•.. :~·'?,~t~~t;~~ 

·c·,_, . ···- · Muhlır·aı. ·...,Haritaır). :~.:,r"-"!)~ 
' "'. . :;: ,· .. {~ .. - ' . ' ,·::._ . '·.·.t.~-. . . . . • •. .. • • ,,;, ~~--~~ .. ~· 

·H A,y·:A;T:-~~ TAK V 1M1 ~.~i. 
- .- ... . ~- ·.; ,..-:- - .. ~->";::~:~-- ...... , . ._. ir"· 
~u.-~ '12 devlc~i~; rchkli bandO'ala'rmı, 1 . renkli .6 ' harit.ıyı, ' l:.ı.~< 

:.yet · mükemmel bir muhtır:ı(defterini, : 320 sahile. en lüwınHı, 

. ;vazı_l~rı ~a~.i~~~· ·;, .. ~,ti~~ı~,ri~ı .... 8.'.Jlt~~~k için : .. ., ·. 
1 

·. l 
'.~:· · ·. ;·-~.~r-.Hayat>Ta~vimi. -~--~-.; ·=···: --~{t, 

-~,~~a·'., ~ikk:t·:·::Z~bri~;;dir: . . · L,/~ ~~~; >C"; ... J .: '..~ .~~:/t:.:·]~:~·~.~~~ 
Merkezi·: , ' İst'anbuf , l\h:trif.'; Kitap,hanesidir. · · /.'>» · 1 _ .. /~"Ji 

.. 
lstanbul Deniz 

Komutanlığından: 
DenJz vas.taıa.rında. münbar ola.n kap'la.nhğ'a yapılan m~lekı ~mtih,m ıl•a. mu. 

valfa.it olanlar -75. lira ücretle a.ıı.nacalııtır. İslıekJUeıl'.Uı JLfıı.gtd..a.lU v~ ile bır. 
ıtM.e &Qomutanıı.ğnnıza müracaa.tıarı, 

1 - Dilekçe. 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesika.lan ömett. 
3 - Ba$ka yerleroekıi hJzmııtliır'lıne aiıl vesa.lk auretıeri. 
4 - Llman laa.p .-.nıığı şebadetnamesirun tasıltkll sureti. 
5 - İlci. a.d~ vesika fot<ıpafı. (2465) 

Bolvadin Belediye Reisliğinden: 
Nafia Veki.lelıince IDusaddak proje mucibince 21685 11.ra. bedeli ke.şlrıt Rolva.. 

ilin k.a6abasma. :1.ıınaed4ö normal takati 100, daimi ve aa.a.mi takati 120, C'eçicf 

aıuıml tak.al~ 140 beygir ktovvelıi1i.:le bir lo.~omobil ve dina.mo, t~vzi t.a.bl-Osu a.rt.. 
tJrııı.a. ve eksiltme kanununun 2 inci maddest mueibill(je b.:;ı:ı.h zarf usuıile 

ekSl.~eye konulmuştur. 

1 - EksD:me mhJdetj 25.12.942 laribl.nden itibaren ZO gundiir. İlnle 14.1. 
943 P~mbe günü saat H de Bofvalıl.inde beledrye encümeninde yapıtaukt.ır. 

2 - Eksiltmeye &irecekler şera.lti lınnunılyeyl halz oldıııkh.rını vesaiki l'eS· 

miye ile isbaıta meeburdurıa.r. 

3 - Taliblerin lha.le ırütıü ve ihale saıa.tinden biır sa.a.t evveline iıadar t.Kllf-: =ı •• =:ı.ıl.= 
~ ===ıı~•ı=== 
8 -ı·--·-=ı 

Pazarıtesı ıiinii a.k$iknı saat 20 de Evf.. sllal:la Sarıye;' k== mı~~akaıın~ dairelerinin lbalundu~ ~ehlrd~ 
mı1ııKrd fi~ gençleri taml~ d-'-I f·-1..!.. L-"-- od k'. .. • muvakkaten ayrılan aıle re~lerl, ıs- lerJınl ve % '1,5 temiuat.ı muvakkaıtelıerfnl ve teklif mek!.ııbıarını 

,.,. -t..:.......L a& alQI" nıu&a un, omur ve yı- k ) l • deki b '·L ın I"" d 
m ... ı -ı~ Mdu:neıi Aldf için bir ih. yecek maddeleri d~ğıtılacaktır. terlerse (Ana ame. erao. o verm"'1 oımaıa.n 4Z1JD ıT. 

endi mene 

9 '--ı~, ı-,----
Soldan sa.ta. doiru: 
1 - Şark( AtW:loludıa. Mr ıer '9-). 
S - Bir nevi könıii.r (3). 
i - Ge.Aişlite (3). 

6 - Pislik (3), Bir aa.yı (3l, 
'Z - Enfes (2), Kra.J ~rpuşa tıJ. 

8 - Bera.her (3). 

9 - Ekserin dona. b.lınnış (9) •• 
Yukarıdan aşağıya. d.ojru~ 

1 - Raha.t Ye saltftn Jçb:wk ·ı..ıunma 

1i.me« ( 9) • 

2 - Vilayet. lZ). 
3 - Bir harf (2\ , Bir llilı (2). 

4 - Bir sayı (2), 

5 - Dil tulıuk.!ıığıı (9) .. 
'1 - Nota. ( 2) • Vo lı:al1'111 eski .alıh ( t) • 
8 - Sn' söylenirken ltuıra.nıı.an keli-

nefenlen ( 4.) • 

9 - Blır 1'lelrl iokl içen (9). , 
ECZACI KALFASI 

ARANIYOR 
İsı.aobul'ım marul bh- ecza.ne.. 

sinde çal~ özere Türk ye 

ınüslümıın bf:r ~ eczacı mlfasuııa 
ih~ va:rdır. Ta.llp ola.nla.rm şlın. 
ltltye kadar çalııjtıktarıı yerlft'le 
boıiswvisleııi halı:k•.fldıakl malôma.t. 
lanı mubteYI 'b!r mektuı>la. ve (S. 
B.) riimuzİYle tsta.nbuf 11C numa.. 
raı ı I>OStn Jııu'-ruıun 11. müraca.a.tıarı. ,_ , 

.................................................... 
Son Posta matbaası: 

Nepiytııt l\lüdürü: M. Sa.mi Kan.yel 

8.AHiBt: A. Elıftm UŞAKLIGİL 

tiltaı Ja.pıtl&o81ııh.r. Glrjı,ı ıteri>estıtir. me numaralarını gıttiklen şehirde t - El<ıldılk projesini ve şartnameyi gömne'k ve faıla. ma.liıma.t. a.ım:ık isU. 
iptal ettirmek suretlle istihkaklarını yenler beledrye reısııtıne miiracaıat edeblliirıer . 

. iıriiM.r 942/6t7 Yanarak ölea çocuk oradan alabilirler. Ta.llbtmin fenni '14.rtname ve projelerin• belediyelaeo OD lira. bedel mııka. 

K H 
. . Me-murlyet mahalli taşrada olup bilinde aıabileeekteri 113.n oıunıır (2520) 

arar Ü1asasıdır Taksı~de, kaymakam Ratıd da muvakkaten gcbrlmize gelecek ----------------------------
MRri KOl'lllllna Jııanunun.a. muhalefet. bey sokagtnda 5 num~rah evde aile reislerinin bu ro_11.dde hükümle. 

hı Ga.t&ta ŞlşJıaııeı Sokak 43 No.da. ..,.... oturan Ra§e~ admda bır kadının . den istlfa!de edebilmesi için bu. 
.,.._ 1 yatındaki kızı Avrami odada rın , k·ı 

l'8ll f'ltlY1V satlcıJlk: ticaret.ile meşgul k ld k k }unduğu memunyet hangi ve a ele 
Yaco ottıı Mlşon Esırma.zı hatlundaı oynar ~ ma~!a .~ a'.!.11ıy;n a bağlı ise İstanbulda da ayni veka • 
:is&.anbuı Hlı• Korunma. ma.bkeıne.inde za.uhnı: r'tne I ~muş, v~cu unun letln 0 i~I yaoaııı dairesinin bordro· 
oen!3'8111 eden. 111u!ıakemesı net~ m e 1 yer er;. yanı~uş ır. auna ithal edilmesi lazımdır. 
lllUO~ ~il aaJ>it oldut··-.:ı-- Mi..., Zava11ı çocuk aldıgı yarala-rın y k d k" • ah tt 1 ...__.,,,, •• · ·ı ··ı ·· t.. K 9 - u arı a ı u a an aon a. 
Kollalıma kanunıınan 31/7, 53/B ınd. t:m; :W. az~~~~ ~muş~· ktza ıılacağı üzere numaralı her bölme, 
cfeleııı ııımci:bbıoe 50 flra. a.tır para ceza.. ~ a ı a ı a yapı ma a • hükumetçe dağıtılacak maddelerin 
~ı ödeınesoe ve hü.kiim kat'ileşUtndJen ır. alınmasını temine yaradığından 
ucretı ıugJu,.a. ~d olmak üıere kar.ır • • I ! gerek «ana kame» ni!n ve gerek böl 
hüli.wasmm Son Posta ra.ze!estnde :ııeş._ Karde11nm parasrnı ca mış melerlnin iyi bir surette muhafaza.. 
rine 12/11/94.2 tarihinde kanı.l' verlld1. O küd. d T ta dd • 11 lazımdır. c2553) s ar a op şı ca esın • 
-------------- de 191 numaralı evde oturan Le- 10 - Bu thliğ aynİ zamanda a.. 

:&haar H2/Sl3 man adında bir kadm evvelki 18kalı bütün daire ve müesseseler 
•• A gün miu.fir gittiği kı~ kardeşi için ta.mim mahiyetindedir. 

Karar Hulasasıdır Pembenin evindeki konımldan ka .......................... - ..................... .. 

1\111'1 K~ bnunun:1. muhalefet.. dıncağıza aid 115 lirayı çalmı,. 
tem ktaa1rat Nişa.n1&.$1 Ald:m.vak so.kalk tır. Pembenin müraca.ati üzeri -
4/! num.anda o6urur seyyar eokmekçlilllı: ne, Leman yakalanmış, çaldığı 
~le meŞ&"uf l\IMSta.fa. otlu ~ paralar üzerinde bulunmu~tur. 
Giirsoıy bıakbnda. İstwıbul İk.lool Mil'li 
laorunma aahkemesinde ceteyan elbı 
muhakemesi neiicııslnde su~ıun.mı filli 
8a11ıit. olduiunclaa Milli Korunma kamı.. 
numm 31/Z, 59/l, 4 Y.- 63 eli msddeleri 
muoiblnıoe beıs Bn pa:ı;ıa. cezası öıteme.. 
sine Ye hUlı:üm. :ı~'ile,üiinden masrafı 

ımoru.r& aM olnmi: tiıere ka.nı.r hüli\9a9ı.. 
nm Son Posta .-.zeıteııtrule neşrine 2819/ 
942 tarihlodıe kaı'ar -.uJ.ıill. (2552) 

Emniyet Sandığı l\füdürJüğün
den: 

B6Ybelfadada Şükrü Yııvuzııo 31 /'11 
Hl ele sa.nıl'ıiıım.u.a bır~ pa.ro l!,\lın 

Terdi~ (64l9) numıul' ıı cihda.n1 za.yi 
etlti1nl söylemiştir. Yenisi verilecetin ., 
den eskla.i hiik iimaü zd:ür. 

(TİYATROLAR J 
lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyab-oları 

IJRAM KISJ\U 

Bu akşa.m saat 20,ao da 

BOYOK tHTlLAL 
Ya.zan: Romaln Rolland 

KOMZDİ IUSMI 
Bu akşam !l&a.t 20.30 da 

YE KÜRKÜM YE 
Ya.an: Robert Neuner 

Cmna:rtesf ve P'\nr ciinl~.rl 

15,30 da ma.Une 

RADYO 
PAZAR 27/12/194ı 

8.30: Saaıtı IJG'11ol"1, 8.32: r.Ian;la.r (PL). 
8 .. 40: Ajans baıberrerl, 8.55.9.30: uver

tür ve marşlar (Pi.), 12.30: Sa.at a.ya.rı, 

12.33: Sesll filmlerden pa.rçala.r (Pi.), 

ll.45: AJaJ$ baJ>erleri, 13: Şarlurar, 

13.30_14.30: !\-[ınik: Radyo sa.ıon orkES
tra.sı, 18: sa.at. :ı.ya.n, ıs.ol: Radyo d4UlS 

orkestrası, 18.45: l\lüzik: Fasıl heyeti, 
!19: l:mıa.at saaıtıil, 19.15: Fa.sıl heyeti 

progra.mmm deva.ını, 19.30: S:ı.a.t a.yarı 

ve Ajans haberıert, 19 .. t'l: Scrbt>..sıt 1>0 
dakika, 19.55: Karışık uwıc..unıal'(l:ı.n ş:ı.r 

'°ıa.r, 20.15: (Derdi eşme sa:ıU) , 20.30: 

Oda. mtiZlti • R~hma.ninow Trio'ı;11, 
21: (Ev;n saati), 21.15: Şa.rkı ve Türkö
ıer, 22: Keman ve piya.nl kanseri, 22.30: 
Saat :ı.ya.n. ve aja.nsha.berıerı.. 

TÜRKİYE iS BINKISJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1943 iKRAMİYELER] ..... 

1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
ı )) 999 J) - 999.- )) -
1 )) 888 )) - 888.- D 

ı )) 777 )) - 777.- )) -
t )) 666 ,, - 666.- )) -
1 )) 555 )) - 555.- l) 

1 )) 444 » - 444.- ,, -
2 )) 333 » - 666.- J) 

10 )) 222 » - 2220.- ,, -
30 )) 99 )) - 2640.- )) -
60 )) 44 » - 2640.- )) -

250 )) 22 )) - 5500.- »• 
334 )) 11 J) - 3674.- » -

.... 

' 
Türkiye lı Bankaftna para yatırm._aklcı yalnı:z para birıktırmİf 

11e laı:11 almq olma~, ayni auunaaJa Cali.lıini..zi. de den.:miı oıw • 

'""~ 


