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Sayfa 
Cemal Nadirin üç renkli karikatürü \. _________________ __ 
Sene 12 - No. 4112 Yazı İşleri telefunu: 20203 ÇARŞAMBA 14 IKlNCIKANUN 1942 idare i,:leri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş 

Busabahki 1 

haber er 
r llpl lerde 
Amerikanın 
il z eri 

Japon tank ve zırhlı 
kuvvetleri dağıtıldı 

Rus sözcüsü: «Almanların Kı· 
rırndaki vaziyeti Moskova 
garbındaki vaziyetlerinden 

iyi değil» diyor 

.Londra, 14 <AA.) - Kuybışrvden 
bild.rıldlğıne gôre Rus sö.i:cüsü Lu 
&o ' -V'3ıı:y dün beyanat.t.ı bulunmuş ve Al_ 
:anıarı;n ~ınmdaki vaziyeiler;nin 
da~S!cova garbındakı vı:ziyetler!nden 

Sa iYi degildir dem~r. 
d öııcu Alman kumandanları arsSln. 
~ Ya.'J)ılan değıŞ ltl.klerın ag,r zayiat 

n miitevllfd mtlnakaşalardau ileri 
tıeld g nl ..v;...1 • 
't b --~ em:ş V'! 16 Tşr n evvf'lden :e aren Ruslar tarafında:-:ı e!e gec;lri_ 
~kveya tahrıb ed!len harb ma'ze:nesi 

ıncta tafS11io:, vennlştı:r. 

Sovyet tebliği 
So~03kova, 1·1 <AA.> - Bu sabahkı 
~et resını tebııtt:: 

rl lı ırtınn Jtıtaatımız nerl hareket1e_ 
ne devam etnıi~er ve b:ızı yerleri 

ger• . alnıt•lardır. Bunlar ar sm:ia Ki_ 
rov ·ıe DorohoQ.•a bulunmaktad•r. 

leningradda 
Londra. 14 <A.A.' _ Len'ngradda 

\'az Yet Rusların Jehtnr değ şmektedir. 
MOOkova yo :.md~ Tlk\'4n ve d &er ~s. 

ta~·onlar:n .sthladı sa.vesinde ı.cn:n. 
grad haikına y;yeook ve levazım se\•ki 
ntU."lllkün olabılecaktir. 

Ruslar iz1i bir silah 
in1ali 1e ~başlamışlar 

L'>lldra, 14 <A.A ı - DUn gece M:os. 
kova radyosunun haber verdığinf' göre 
a ar g,zl bir silah ımalıne başla. 
tnışlarclır. Paıı: yakında dört fırka bu 
&· .. hla tech z edll-ecektlr. ·- -
Rio konferansı yarın 

t ,Jan!yor 
Amerika hariciye nazırı: 
«Harbi kazanmak için A· 
rnerikan devletlerinirı bir-
leıme•i elzemdir» dedi 

SoVJet Rusyada AlmanlaT kııalı.larla asker nııklcdlyorlar 

Singapura karşı 
gündüz hava 

akınları yaplldı 
Felem ':nk tayyareleri 

Japon gemilerine 
hücum ettiler 

TokYQ. 13 (A.A.) - D. N. B: 
Süratle geri çekilen düşmanı ta.. 

kib eden bir Japon zırh:ı öncü ko. 
lu Salı sabahı saat 5 de Negri Sem. 
milan eyaleti hududunu geçmiştir. 
İngiliz kuvvetleri süratle Malakaya 
doğru geri çe!kilmektedir. 

Tokyo, 13 (AA.) - İmpara
torluk umumi karargahının tebli -

ği: 
Japon birlikleri Celeo adasında 

Menado civarında Kakas tayyare 
meydanını alm~ctlardır. 4 Lock~e 
ad • Hudson bomba tAyyarest ve 

(Devamı S inci sayfada) 

Volga kıyılarında 
şiddetli muharebe· 

ler oluyor 

Berfin, Rusların 
kapana tutuldukla
rını belirtmektedir 

Kıtf hattı 
Stokholm. 13 (A.A.) - O. 

fi: 
Valdayi dağları bölgesinde 

• çarplfmalar olduğu heftalar -
danberi ilk defa haber verili -
yor. Dün Stokhohn' e gelen iyi 
bir kaynaktan alınma haberler, 
Sovyet klt' alarının birkaç gün 
evvel Strajarusa istikametinde 
bir taarruza geçtiklerini ve İL • 
men gölünün 15 itilometre ce- : 
nubunda bu şehrin Almanlar ~ 
tarafından tahliye edildiğini : 
ıbildirmektedir. Straritzajev ke- ! 
siminde Rusların yeni bir ileri E 
hareketi kaydettikleri gene ay~ : 
ni haberlerden anlaıılmaktadır. i 
Rjev'in doiusunda Volga kı - i 

(Devamı 5 inci sayfada) J 

'·································-··-·-··-"' 
C Havacıhk mütehassısı diyor ki =ı 

Amerikan havacılığının 
hazırlığı karşısında 
Almanların vaziyeti 
y AZAN : MiT AD TUNCEL 

Z f relen zafere atlıyan Alman 1 fabrikaları esasen seri imalata a -

d asuenu 1 en lbiıyük kuvveti mo • lışnuş olduğu gibi bu harb baıılı _ 
Nevyor1k, 14 CAA.J - Yarm,R lo de or u ' k I' Jıd b . d 'd b 'it 1 

aane roda Am:ırikn:ı devıet•crı hnr.d_ t" kuvveti idi. AnsıLln iş ge ıp ya an ert e yenı en fo rı a ar 
Ye na ,ft_ ~ •. bl konferans bor tırınca motörler donarak !ııli - k~.ırmu lar ve birçıok otomobil fab. 

zır..., ı .cırasınc .. 'l r aş , d k t' k rıkalarını ta . 1· t . . h 
tıop:ana~ır. 13u ko!lferansın gayesi yemedi ve ordunun a u~v~ 1 e. yyare ima a ı ıçtn a. 
hart, "az'yetl tızerinP. cenubi Amerika sildi Almanlar tayyarelerını açık zırl~.mı~l~rdır. 19 38 de tayyare 
de~• tlcrımn :iurumuııun tes'l:>.Ud.r. d !arda karlar altında bıraka. endustrısınde çalı.şan amele mik • 
Birleşik Amer kan hıı.r.c ·ye ruı.z.rı cor. meyi and Bu itibarla havn kuv • tarı 28 'bin ~ken bugün 380 bini 
.. l' t • maz ar ı. - b''d' ·ı ek . ue ' Hull bu şehre varmıştır. Gaze ccı_ l . . ühim bir k ısmını ge - a~tıgı ı iri m tedır. Yeni teş _ 
lerf' VCI'lllİŞ olduğu b~anatta «A~ı. l'. v.et erın;n 7: ekilme harekatınt kıliıta göre <<Uçan k'lleıı denilen 
tnel mlz hıır'ol knz:ınmaktır. Bunun L rılere ama 1ve 

1
ç. d idare etmek dört motörlü tayyarelerden her ay 

Cin Amer'kıın rlevletl •:-ı arnsmdn blr!.k da fen~ şa.rt.ar k~nld•~ Bu vazı _ 500 tane ç:karılacaktır. Amerika _ 
el.7.cmıdir> dem ,ur burıyetınde 8 • ar. 1 1 l · · . 

--o meo R l kuvvetini o derece ı ar ngılızlere laz m gelen yar • 

Malayada Japonlar 
cenuba akmakta 
devam ediyorlar 

Vişt, 14 CA.A.) - Tokyodan alımın 
en 600 habere ı:öre Jap0nl:ınn ilerı koL 
ları dlln Ma.ayad:ı ~ala.-ıgorun cenu. 
buncıa bulunan Negr ş mb yan eya,ctl_ 
ne g!mr.ş,erdlr. 

Jı.nıı za.ınand.ı Pcrn:ı: cıhet!nden .ıe..-. 
lıyen Ja:>an kuvvetlrrı Negrı,ernbı.van_ 
da ismi tasr.h edilnılye11 nıtih.ın b'r 
lne\k! uı.ptetm ş.crdır. 

Jap0nJar ce'luon doğru akm!iktattır_ 
la.r. 

VıŞi, 14 <A.AJ - Japonlar Felemenk 
linıdi.stan adal~rının cUırılcsınden dl. 
ter l.klsl.n'C dahi asker cıkarmış~ardır. 

yet us a;;~u kı Kırım bile kuv • ?ı.mı a~nmi bir çek ide ycpabiLnek 
arttırmış'k d 1 r Bu suretle Alman için bılha sa bu} tik bombard ıman 
vetler ç_ı arb 

1 ~i:nnn ge.ı çek lişi tayyarelerine kıymet veri> orlarm:ş. 
zaf erlerı ti 1 

t rinin ehenımiye • Z ra bunlar doğ udan doğruya hn. 
de havn uvv~ e !du va yol'le İngiltNroye g dcbı.ecekle. 
. . 'sb t eımış o . ,. 
tını l a . t'İ ougün nıütte • r nden. den z yol le ıı.ıkl n tdhıtke. 

Bu ehernml.Yd ede tAkdir et. ler le :kar"' laşm yac klar<lır. 
fikler ~e aynb I rorro da n~hai zafer Bu durum kar!llsındn Alınanlar 
mektedırler. .. ?d~r tnl ham kuv • ne gibi tedbirler alnbılir! r) H;ç 
için bütün u~1

1 ~r bulunı.:yor1ar. şiiphe yok ki mi.i.t fiklcıın gen'ş vn 
vetlerine .bag ;:m 'ı klaı bu Istı • s.taları ve ml"bzul :nem baları ile 

a_ •• .. ınazlr ı 
Yapılan ıoutun k _..ı· Anıerika _ mukayese ed'l r~A Almanların muş 

·· ··me ·tecılt. .... ı kametle y.ıru . . 1 ıs bia t~~· kül vez y<-tte bulunduklarını kabu 
lılar gelecek sen.e ç:n Bo~yn >:Pi: etmromeğe imkan yokıur. Ş~rk cep. 
ya reden bahsedıyor .ar~~c~okni'ış; '1 hesi nde de hava .kuvve~leri nz çok 
bini cephe tnYY~!.es~ı • Jmfan ~a-I hırpalanmıştır. Fa.kat buna mu kıl • 

Amerikıılılar ~1.01 .~/. '"'Amerfkan (Devamı S inci sayfada) 
· · d lbir iş 'tlegı 1~ rıcın e • . 

kmek bugiin karne 
ile dağıtılıyor 

mr isler erbabı (750) uranı, n··u··h er 
(315) gram, ehnıeh aıacaBtar 

r-··········· .. ---· .. ··--·--··-.. -·.-· ..... - ........................................................................................ "-:. 
Valinin beyanatı : ''Kimsenin ekmeksiz i 
kalması tehlikesi mevcud değildir. Vatan- ~ 
daşlardan istediğimiz, hakka hürmetkar \ 

ve hükumete müzahir olmaktır,, ~ 
\.. ...................................... _ ... ______ ........ -........... ___ ............. _ ................................................... ı 

Francala imaline bugünden itibaren nihayet verildi 

Rel b Ekmekler 7_50 gramlık 
vapuru l k k l bidisesi o ara çı arı ıyor, 

BaşVekilin fiatı 12,5 kuruş 
Fırınlar müteaddid yerlerde şubeler Partide açtııar,bahhallarda ehmeh satacaklar. 

izahatı 
O zaman Vekil 

bulunan iki meb'us 
isticvab ediliyor 

Amara 13 CA A.) - ClhnhurıYet 
Hatk Partısl Meclis ıırupu umumi he. 
yeti bugU.n 13.1.1912 saa.t 15 de reis 
veklll Tra.b:r.on meo'usu Hnsan Sakanın 
Teisll#inde toplandı: 

Celsenin açılmasını mUteak!b Baş _ 
\"ekil doktor Rdık &>.vdam ilk defa töz 
ala.raık Refah vapurıı hll.dlsesınin ş 'm. 
tıiye ıkadar geçen ıt.ahkllmt safhalar.nı 
hülAsa ett!k'ten eonra :.a.k bat Cımırı 61.. 
Me Genel Kurmay Başkanlığının son 
tahldkat net.(ces\nde bu ış·n o zaman 
Vekil bulun.an lkl meb'usun dahı ıstic_ 

fnnamı 5 inci sayfıı.clal ,.. ............................................ , 
Tnrkiyenin 

vaziyeti. 
ve Sovyetleri 
"Türkiyenin bugünkü ~ 
bitaraflığı Moskova· l 
da tamaınen tasvib 

ediliyor,, 

«lngilterenin olduğu gibi 
Ru•yanın c!a arzuıu 
havvetli bir Türkiye 

görmektirn 

Mos ,ovadan dönen lng liz 
sefirin n beyanatı 

AnKara 13 (Husu .. i) - Bir 
kaç .gun evvel Moskovadan 

Karneniz yoksa derhal nahiya 
müdürlüklerine müracaat ediniz 1 

Karne us111ll ile ekmek bu mlk tarlar üzerinden dııii"ıtılacak 

Son günlerde, bırçok kimseler n fı_ ~~~~~-. - -
rınlru-druı 8'llnıWc ıhtıyacıarınd:ın raz.. Karne usulu.:-~ 
la ekmclt almaları, izdiham yaratmalan nun 
özıerine alll.bdar m umıuca .karar faydaları 
ta.tblkatına başlanma tarthlnln bne a. 
lındığuıı yazmı'l'tık. 

Hazırı klsr b. tti 
VilA,yet ve be1ed!ye te$k!ll'ltı dUn ak_ 

şama kadar kar:ıe Jle tevz:.ata aıd b:J. 
tün har..rlıtları lkmnl e!miş ve alAka. 
darla.re. i<ıb ~en dtrekt!1lerl vermtş _ 

(Devamı 6 nı.ı sayfarla) 

Ankara l3 (P.ad.J<> ı:nlcte 1) - f 
Buğday tokunu korumak \•p ~- l 
tışJan ~n:dm etmrk itin chlr ( 
ve kıısababrrla karne ıı ulü Ilı., 
das edilmiştir. 'lındl harbe cir ( 
sin ve a:lrme:dn bıitun A\•rupa f 

!Devamı 5 lnr "• •nıt!ıı ı 

Kanhca cinaye i 

şehrim ze gel n lngiaiz scf ri ı•••••••••••••••••••• ......... -····-···-·••••••••-........................... . 
Türle ve ecnebi gazetelerine bu ••••••••••••••••··, 

l(ıskanç koca, karısını tabanca ve 
bıç kla sokakta naslJ öldürdü? 

seyııhılti etrafında beyanatta ~ Cinayete, kocanın genç ve güzel karısından miitemad· • 
bulunmuş ve ezcumle d.:miıtir E yen ıüphelenmesi scbcb oldu, yediği dayak üzerine k ~ 
ki: 1 i. nın dava etmesi katili büsbütün çileden rıkardı a ı· 

<<- lngihere hariciye na • ;y 

Mister t:.-de,1'ı'n A - .. ,, __ .... ___ ............ - .......... - •• -~ ................... -...... · 
Zlrı ................. ,_,r 

S vam Kam'arasındaki be • Evvelki <;Ün Kanhcada feci biri hir tab·ımı2da oıkuyuculıı 1 k 
• k il 1 • • 1 di- · b k b. · ' mıza : yanatınt o ·udunuz. un n - cınayet l§ en gını, ır ocanın ta. snca ıldınni~tik. -
: tuc,nını " ıuc. sa> l.<ı:ıı l banca ve ıbiçakla ıcnrısını ıoknk Bir muhnrrirhnız' 1• 
• .1 ' öld'"rd"-" · d'. k'· n mahallinde ;... ............................................. ,. ortnsınan u ugunu _un u ve. (Dcıveını 5 inci faYfa.d&) 



1kinc:kanun 14 

r Hergün 
F elem engl~-;engin 
.Sömürgenleri 

' Resimli lllakale: Saadet aranmakla bulunmaz = r~-------------~~ 
l ... 

1 eh ikede 

1 T AKVIM 8 2 inci Kanun 
i Ruo:ııl noe 1 4 Arabi ı•Do 

~ ç~ ~ 
2 iı:ıci Kanını R L"S ı seııo Kuıın 

1 19.42 68 

Dostıarımızd&n blrl bize $U carib 
h.ikfıyeyl anlattıı 

- Ankara caddes\ıule l kltabcıla. 
rım•z hakkında birçok şeyler soy ,. 
Ienmlş'.ir, fak.ıı.ı hiç biri, benim şa.. 
hld.I oUlolrwn şu bAdlse kadar şa • 
yanı diklını ve gülüne olamu. 

l\bruf bir kll.a!>t'lmıı bir aralık 
bir mecmua rtkarıyordu ve nıec • 
mımsının yazılarını seçen de ken .. 
dlsl idi. Birçok tanınmış mnhanir • 
le:rlmlzden yazıla.r isterdi. Gelen ya,. 
ula.ra şöyle &ilr:ı.t~ blr göz gcı;di • 
rlr, bazısınıı. det'.hal, amma saniye .. 
sinde agiizel,) 'ıükmünii verir, ba • 
zısını iSe: «Ha.yır, ls~ı;ıım ıibl ol. 

ma.mış!:ıt c!lye karşılardı, 
Bana merak olmu~tu. B11 ada.ın, 

bhfmo saniyede, oıromadıtı yau 
ha.kJunda ııa ıl hüküm verebillrdi1' •• 
N"ıhayet da1ı:nınnıadım, sordum. 
Gözlerinin ir,l gülerek. bira:& da 
:ınağ'nırane izah ett\: 

11- Yazıya baJmrını: Eğer dilin. 
düz, tertemiz ve hiç bir duzeltme 
yapılmamış Jse anlırım ki, muharrir 
bu rn.zı üzerinde hlc çalışmBmı.ş, 
uğraşm:unıştu'. mer ya:uda birçol< 
dlir.el:.tnel'<ır', sUiklt."I', kn.ra.la.ınnlar. 
Ulveler va.rsa.H İşte o z&man yazımın 
cok uğraşbğına ve me1-zun üzerinde 
cidden özendlğinc hillonedcrlm,o 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
INANMAI 

~--·~Q·~· ~-·------------·----------------__) 

Olur mu? 
iki veznedan da 

bulunmıyan 
malmüdürıüğü 

Yeni bir edebi nesil 
Ytlişliğ.ni görmek 
Zevk verir, fak at 
Ytni nesil bu şart ar 
İçinde yetişmez 

'---- Burhan Cahid -enç neslin henilz ümid "eıe-
. ce'k varu.k goıotcrmeı.. .;:ıne 

daır bırkaç gün evvel yazdığ . m fi~ 
ra gene eski aiatem müdafaa He 
kar§llandı. Bu eskı slB•bffi mu af ıı• 
nJn esası şudur: Davayı ispat edc
cc:K vesı ıcalar, eserler b..ılup gostc
recok yerde tartısız. ölçüalız bİ'I 
avuç ağız kalabalığı. 

Y enı nesil çahşıyor ve çok eset 
çıkarJ.)'!OZmU§. Fakat be:n bu ılıı.rı 
okurnnm1şım. 

Doğrudur, eğer okurıacak {!eylet 
çıkmış olsaydı mutıak okuyacak· 
tım. işim gücüm ne.Başka h.ç met
guliyetı olmlynn scıbcı1t bır g ete. 
ci ve muharrixım. Omrünı k tabı 
kalem ve kuğıd ara .. ın ... a ger,;., ve 
geçiyor. Kendime göre oldukça 7Cn 

gin bir ıkütüphanem ve bol bol O• 

kuyacak vakıt.im var. Gazetecı ol. 
duğum İçin aktualiteyi de tak .J et. 
mek zorundnyJım. Fa11:at dea ğirn 
gibi okumasında zevk ve fay_a ol.. 
ml'Y'an her kitabı ( eseı) diye oku• 
mak imkanı yoktur. Yeni bir yazı.. 
aında üstad Halid Ziya'nın dıı ışa
ret ettiği gibi yeniler aras\ndr. ya• 
zıeı okunacak tek tük ümidlc: var. 
Bunların sessiz ve desteksiz çalış.. 
maları elbet ibir gün kendil ı:rine 
mukadder ~reti kazandıraca ·ur. 
Fakat asıl büyük ıdd •alarla gürüı 
tu yapan bir zümre var ki yenilik 
diye buldu'ldarı fikirler duman• üs.. 
tünde deli saçmasıdır. Ermen"cc mi 
dir, Hindce midir be\ii olmıyan 
j adlar. serlevhalar, hece midir, aru:ı 
mudur, serbest nazım mıdır nedir 

1 anlaşılmaz vezinler, doktor raporu 
mudur, ilkrnektchde tahrir vazif~ 
l si midir, tımaı<hanede yazılmış deli 
notlarımıdır, bilinmez mevzular. 

1 

Gel de oku, anla. 
Her genç nesil tecrübesizdir, 

hamdır. Onchın bir hamlede eser 
beklenmez. l ler nesıl dune ıutu. 
nup kuvvetlenir. Onu inkar etmekle 
istikbal 1turuLmaz. 6tediğimız bu 
}'·eni neslin formunu bulmastdlt. 
iki yıl evvel bu mevzuda çıkan 
yazıları hatırl yalım. 1evcud oh. 
retlcre •yapılan hücum sabun balo. 
nu g!'bi fos)ayıvcrdı. Halbuki Fde. 
biyatı Cedide gençlerinin Muallim 
"laci ve şür,.kA !ltna yaptıklap hü. 
cumlar muvaffak olmuştu. Cenab. 
lar. FikTet'ler, Halid Ziya'lar kııa 
bir mücadeleden sonra esk l .. rin 
mevkiine geç.iverdiler. Çünkü da.. 
vaları kadar kültürle: l de kuvvetli 

idi. 

···················································· 
latanbul lisesinin çayı 

İstanbul Erkek ~ı ?ıiczunl:ın Ce • 
mlyeUnden: 

:tst.a.nbul Er'keic lisesi mezun1.mnm 
tanışmasını ve aralarında birlık. sevgi 
ve ~ duygulann~n kuvvetler.mes nJ 
ıem:n için yaptlnn senelık mut..ı.d top, 
ıantı.lan 1'1/1/942 Cumartai gUnC 
Park oteı üst saloound olacak ve 
sa.aıt 14,30 dan 19 ,,:;ı ka:iar sUrece:ttlr. 

E1de edilecek JıU!Un hasılntla, kah. 
re.man a3kerlerimlzs kışlık md.yelel 

al uuı.ca3ı:ıt.?r. 
Davct!yeler, mektebde:ı ted:ırık edl. 

ıecekW'. 

CARŞAlllU, 14.1.1042 

7.30: Saat ayarı, 'l.33 : Hafı! parca. 
lar CPU, 7.45. Ajans bnb rlcr!, B· Ha. 
f r parçalar <Pl. •. 3.15: Evn saat", 8.30: 
MUz1k <Pl,), 12 . .iO: Saat ayan. 12.33: 
Piyasa şariulan, 12.45. Ajans hnb rle.. 
r!, 13: Fasıl. 13.30: Kı\rışı.< mllzUr. ıPl.), 
18: sant ayart, ıs.03· Radyo dans or .. 
kestrası. 18.25: Konuşma, 18.45· Rad. 

Gıda maddeleri için 
tüccarlara verilen 

avans ıniktarı soruldu 

yo Çocuk lclıilbll. 19 30: Sa.at. ayan ve 
aja.ns haıberler., 19.45 . Serb~st ıo dakl 
ka, 19.55: Karı.şı.k şar.kı ve tüt' üler, 
20.15: Radyo gazetesi, 20.45: B r halk 
turidisü öğreniyoruz, 21: Z.rant •.akvl. 
mi, 21.10: Kıı.rcıı?:ır ve Evç mak mla. 
nndan şaııkılar, ::n 30: Konuşma, 21.4:5: 

İstanbul Mıntakn Ticaret Müdür. 
)üğü, bankalara birer tebliğ gön • 
deTerek bu sene içinde giyecek ve 
yiyecek maddeleri üzerine tüccar. 
lara verilmiş olan avanslar hakkın.. 
da malumat istemiştir. Bu tebliğe 
göre ibnnkalar bu akşama kadar 
tikcarlara 4r1errn.İş olduklnrı uvans -
ların m~ktarınl, mahiyetini ve bu. 
günkü durumunu bildıreceklerdir. 

---o 

Cankurtarandaki tütün ame -
lesine yemek 

:tnhlsarlar idıı.resı tınUmU7.dekl haf. 
t.a.ru&. 1'!t.baren Csnkurtnran tüt.ün ba. 
loınevind&i ooıeleye sıcak öğle y(llleği 
~ bıı.Şlıyacak.tır. 

Rb-aset!loilliıhur bandosu. 22.30. saat 
ayan. ajans haberıeti, borsa, 22.45: 
D!lns mllz!.ğl. CPl.> 

İstanbul Bc.şmcl icra l\lemurlutun. 
dan: 

Bir ıt>orQtan dolayı mahcuz olup sa.. 
tışıoo karar vetilcn b~rı Pıllmut, d ğe. 
rı ~ ~ '.ki njer. ve taka! numa.. 
ratan 1969. 1965 oıan otomobiller 19/ 
1/942 Pazartesi gUnU sınat 11 de T-ak .. 
s.mde Mezarlık sokakta :?6 numaralı 
gı:ırajda açık atttırma suretue satıla. 
caım.ır. Blrlncı arttırmada % ıs şinl 
bulmadığı ve sn.tılamadıih surette ikin. 
cl arttırması 2211/942 Perşemlb<> sllnll 
aYn1 yerde ve ayni saıı.tt.3 ynpılacn~ ve 
satııaoağı Uf\.n olunur. <41/3468) 
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C Tl.YATRO HATIRALARI ::J tam k]91amn ca.r§ısı.ndaki kahvenin 
~=tir (k=~~i~:f~:uı:~il;; 

oarülbedaurin eshi uunıerinde f~~~i~~;~:~~~~ 
"Baykuş,, u nasıl yazmıştım? ~:t~1:t':~ .. d:~:;:: 

Soma sinirli bir gil}üşle: 

yazan : Halid Fahri Ozansoy Tuhaf! aruzla konu-şuyorum. 
diye ilbe ettim. 

XV ılığını. ~nii:z k~vr:ı:3'acak bir yaJta ı O tarihte. yanıı Büyük Harbin Ve birden, nasıl oldu l:ıilnıiyo. 
B üyU:k Hıubin içinde iki ylı. ve bılgıde ~.~ıılctan. gördüğüm sa. ilk yılı .İıç~e, Şahnhettift Süley. rum., arkama döndilm. Sanki, gö. 

dır biz de kanunız.ı akıtıyor. d.ec~,w ~a~b yuzuınden memleketin ge iman, tair Ihsan Hanunla yen.i ev. rünmez lbir el batımı o tarafa çe _ 
duk. Akisleri k.ulak.t.an kulağa ya.,çırd.~gl se.fa~etler, ıız~lar. ve~ lenmişti. Şahab, Fccriatid~ndi am.. vinnifti ve gözlerim, Ta~hğın üs... 
yılan ~nlı mendr.ubeicr genç Türk rumıyetl~rdı. Bunun. ıçın pıyeaım~ı~·a, !Jüıbab mec.mua..sındn 0 edebi tün.den, karşıya, Üt.küdar ufuklar
şaırlcrıne bazen ateşu mı.nalar yaz.. ç~rç.evesı'. meçıhul bır Anadolu k.o- zumreyc ça.ta.n biz gençlerin de hi.. na dalmıştı.. Gene nasıl oldu, bil. 
d.ırıyor., faka.t İsta.nbuıun bu ede- yu~e .bır fakır Tür1'. köylüsünün ~i idi. Adeta, oturduğu dalı ke.. mem. ufukta.ki kara bulutları yara. 
bıyat havuı.. orta haUi bilhassa fa. k~lübeaı o~d~. O kulübede hasta siyor gibi bir şey ... Fak.at biz 0 _ rak ldzııl bir ay mı yükseliyordu, 
kır ailelerin. ~ttikçe kendini gös. ~~ ~uk.. ıhtıy~ ~.ir baba, iki bük na, 
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hep~miz, .ben. . Hakkı Tansın. yoba bu, beniırn bir tevehhümüm .. 
tere~. ~.f~letını de ter~nüm ede. lum .bır nın.e go~d~ Huta Meh.. Sal.ah:u1ın E.nıa, AH Naci ve diğer- bir kabus görüşıim mü idi, bir anın 
rnedıgı ıçın yarım ve k.ıaık bir ha. med.ın ~aaum. hır. nlpnlıaı vaidı: lerımız pek •büyük aevgi ve saygı İçinde koıtlcunç ve e&rarlı bir man.. 
tnaset dutanı.ııdan Ölt>ye geçemi. A:Y!C· Bır de küçü.ıt kardeşi. Nail göste.riyorduık.. o da bizi, hem mü. zara ile karşılaştım. Karacaahme
)"Ordu. Aslan sesli Narn.Lk Kemal ıkı, karakıtta dlobor aramak için nekkıd, hem bir edebiyat mualli- din mezarlarını görüı gibi oldum 
hu devirde de na kadar lazım.dıİ ıehre yıoıllanıyı0r ve yolda kurtlar mi sıfatile,, n.asıhat ve irp.dlarln.. ve hiTQoık ıştklar, O.küdarın ışık. 
N.:r:.de ıonun. kahraman sesi, nerede tarafından parçalan.ıyo·rdu. Netice.. dan mahrum bırakmıyordu. lıte a.. l~n._ mezarda.n bak.au ölü gözleri 
Büyük Harb eanası.ndz.lu mecm.u. de Mehmed de .ı.zt.s_ıaıbından öliiyor nunla araımızdaki hu dostluk, ;zdi- gıbı solgun ve sonsuz parlıyorlardı. 
ala.rı dotduran cenk ve vatan şiir. ve o ııece o ı'kulübede tanrl misafiri vacından sonra. yeni kurduğu saa. Ve arkuı, bu levhanın öteai de hep 
ler~in e.Ueriyede i.:ı~ ve y<>reun olan hh dervi§in 'bütün tesellileri det yuvasında da haftada iki gece böyle serviler, mezurlar ve türbe 
Perl'§llD ahengi) Ortada yalnız bir boşa çıkarak zavallı ibtiyar ba.. bizi kendiaile ve ayni zamanda çıok kandilleri ile uzayan garib ve bed. 
d~rec~e kadar dil davası halledil ba çııldırıyorıdu. Ve bütün bu fa.. kibar ve zarif hanımı ile karşılaş.. baht bir di.yardı; yaralı, bakıımsı.z 
mış, aruzun yerine yavaş yavaş be. elanın üstiinde de, rüzgarların, fm..ı tırıyordu. O toplantılara, hazan ve muztarib Anadolu idi. 
ce kaim olma.ğa baılamış, fak.at nalarn, kar tipilerin in ve kurt ulu.. Yahya Keımal, Fazıl Ahmı·d gibi l~c biT saniye içinde bütün bun. 
mazııye nielbetle liaan bakımından malarının cinnet ve cehennem kon Fecrlatiden de gelenler olurdu. Hi. ları ğördüm. f)unları sezdim ve bun 
mühim. lbir ınemale ~yılahilecek serini ba.etıran bir ıes vardı: Bay. kayeler, şiirler okunur, piyanolu ların arasında gözlcdmin önüne, a
olan bu baııeket bile henüz tam kuJWı eeai. Bütü:n ou fdaketlerden ça.l.1ınır ve bol bol edebiyattan bah. ğır ağır bir takım h3yaller de hü... 
manaaile olgun v~ b.eyecanlt eserle. mes'ul olan o seat.i., bütün bu ölüm- ~nurdu. cum etti k.i, ihtiyar bahalar, hasta 
rini yaratamamı.,tı. İ§te ben, Bay_ lere &eiıeb olan o sesti, o •ea ki saL Gene bir akf8m, Oııman.beydeki Mehmedler, gözleri yaflt Ayşeler. 
kuş'u anı:z ile hecenin yanyana yij_ tanat Türkiyesinde bedbaht vata. Raifpasa a.partım:ınına gitmek üze. di &unlar .•• 
tüdüğü bu tarihlerde yazmış bulu. nın kara taliirııi haykınn ölüm çıi- re, Ha'k'kı Tahaınle beraber, Beşik- Ha.ııFlı «Baykuşıı un mevzuunu 
ooyardum. Bu eseri yazaıken, yal. lığı idil Esaaen o bedbaht devirde. taşta Va.ldeçeşmeeindeki evimizden böyle bir gecede yaşan:1~tım. S~n
n_ız bit şey düşümmÜfıtÜm: Kudre.. o kan ".'e. göz .y~ş.ı .devrinde. bh çıkmış (•),Maçka kışlasına doğru ra b~ ~hum .. k.~farnın ıc;:ı_nde filız
t~ yetehildiği kadar açlk sade bir genç şaırın neş eh oır ilham aıama. çıkan yoik~şu tımwınıyordu~. Ka~- lendi. sıy:ı~ ?lum ren~lerıl~ kn~
lısan kullanmak, bilhassa yabancı sına hiç imkan var mı idi? karanlık hır geceydi. Üstel ık ya~ lan~'. ve ıkı perdelık hır facıa 
kaideleri mlı'sTalarımdan tamamile Bu eserin Darülbedayide .teımlili mur da çieelemeğe başlamıştı. Ev- hali~ı a~dı. 
atmak ... Buna muvaHak odum sa- hadisesine geçmeden. mevzuunun den çık.alı galiba hı ç lakırdı da et.. .. Şımdı. her g~;· .ı.dbahlara kada~ nı F ' ' j tik Ç" k" .. h b d · ıçımden !'len bır ıtuvvetle bu esefi 

rmı. akat bu hareket, çok daha bende b ir gece nuıi uyandığını da mem ş • un u 0 gun ar e aır l . ' . . . 
evvel Sel"n'ın-t B"-...:~ı. z· G"k 1 ....... l B k d . d Uzünıtii1ü haberler işitmiş. oehiıde yazıyordwn. kı perdeyı bıtırıp te 
l , , a ~ e uy..... ıya o . • an a ...... a ıyıım. unu en ım en . • . b b k d w b w 

a p ın riyasetinde çıkarılan Genç bahse bir vesile buiduğum içi de bırc;.ok ı.ztıı ab levnalarıle kar şı\~.. ~ ama o u ugum zaman egen -
Kalemler mecmuasile başlamıştı. <7il, fakat bu hatıraları eksik b~nk~ mışt ı k. ~unun ıçh 'kimiz ele ruhu- dL. Yahı z.: . . 

~ -

er'\) Ntl L J SLE B ıl\~ 
Okuyucularıma cevablarım 

Bayan «B. Ca» ya: 'h _,_ . 

Ç 
.. . . c.ı etme& mesdeeı atiye aid dll 

- . ocugunuza kcnd ınız bakı.. şünceleriı:ı.izle alak d d . nız. Bı]h k'' ··k a ar ır, kendi usa uçu yaşta yabancı. h b JL • ~~ı: .
1 

. . esa ıma 'DU zamanda hır oc k 
ya teaum edı megını asla caiz gör.. i i 1n b" ç u 

B 
ç n ya ız lr ecnebi diliul kafi 

mem. eş yaıından sonra mGreb g" B' k . - ormem. ır aç t . 'h . 
bıyeye vereıbifrra.iniz. fak.at bu ta L d V ~neaı ne l tıyaç 

. L var ır. e mademıkı b.. led. . 
dırde dahi geceleri kendi yanınıza oy lT, ~§c 
almanız 18.zımdı.r H · dT en :zıonmdan başlamak lazımdır. 

· angı ı ı ter- TEYZE 

L "Son Posta,,nın bulmacası: 2-
Bunlardan 30 tanesini hallediye takdim edeceğiz 

okuyucumuza bir ltederek bir arada yollıyan her 
Soldan ı;atı&.: 1 2 3 4 5 6 1 
1 - Süs, l 7), 8 9 ın 

B ir UbUV l2). } 
2 - B:.r ıt'..c, 

kan ismi <:n , Kı. rJ 

şın cwr, şıracı "' 
sa.tar (4J. 

3 - Çocuğa EıÖY 3 
lı>nlr (5J. B.r renk 
(2). 4 

<i - Allaha e. 
dilir <3>, Dahı 5 
manasına <2). 

5 - Su (2), 6 
re.rn!nden okuyu_ 
nuz haya ol11un 7 
c:n. 

6 - 'rarasud 
eden <5>. Yazı 14), f: 

7 - B:r kümaı 
hayv·anı (3}, Bey_ < 
g ·:- (2), Bir uzvu 
muz C2). 10 

8 - Ma ~keJ>M. 
den alınan kAğıd 11 
(4), 

9 - Merd <2), 
Bııbantn kardeşi l 2 
(4), 

===•=ıt:·-=ıı 
-.-.~ -----------•-=ı-ı-- _il il .-- • - .--
111 •• - -
----- • -.··---=• ==·-··---• 

-ı·-·!·-
10 - Cerıneı:t<ı bulunur <7>. 

ıı - Vilayet c2>. Bıa.şkasına. 

mı.ık <4> . 
\ 

(3). 

devret. 5 - Abideler (8), ~a CS) • 
Ben a k · d ' "· ld "' k · · __ , k "- · · muza egwıln1'ış ruhumuzun hu''znu··nu·· - Pok ı , dedı , ya netice? .. 

.. ,' nca • onun çız lgl yo an mama ı.çın anıatma mecourıyetın . . • • . · · \İyordum. Cözierırnin önünde deyim. H iç değilse, hazan bir ese dınlı~~~d~. N~ ıse, ~zatmı!ayım. - Netıce m.ı} •· de, ıni .... l 1 k l T · hak ' h' .. 
1 

d bu sessızl ı lc ve bu 'hafıf vagmurla - Evet, n etice ne olacak} .. Sen 12 - Bir kadın imli (5). 
.. . - o ara , ya nJ7 onun uran rın .ru t ı ır temayu e, a eta · h f l h" d k llrı vardı M f'h b' b' L .11 .., •• l b ' d b' bu kara-nhk gece al tında Maçka kış ura e ere ucum e e r en. Baykuş "l'ukandan aşağı: n .. . aama l ır manzume ır nazınıga gore. nası iT en ıre .. .. . h klı kı B b. .. .. .. e uıç perdelik. hir tema~a eseri a.. ~ihinde do~bileceğini gösterir. \asının on.une varınlqllk kı, ansızın, a A çı 1yor. una ır u.çuncu per. 1 - Bando (6) , Emniyetli (4.), 

6 - Soouna «R> gelirse kolayın &Jc.; 
sidir (2)' Bere.ber (2) 

7 - İçllimı.ş siııar.a • C'1), Sevıınli, ~ 
zel C4>. 

tasındaki f rlk 'L: f "- k Ç" ,_ .. B k bö' I b' . de lazım. .. 2 - Çıplak, OOş, uzaık C3l , El değ_ 
sak a ı o.ı.r tara a vı-ra lr- unıx:u ay uş ta ,. e ır şı~ek ı•ı 0 nla Ha.kk T h ·i 1 bir (Devamı 4/ 2 del 
o,;• "'"""' cihetinden de ou fa,k h&ile il< gölgele'1ni muhayy; ı.,... ••de ..:.m.:;u ,: .... :.~= ü m""'• ' " · "' """' "'· 

C'~ke lpç~rpahilirdi; ben, östad Ziya aksettİTtniştir ve belki bu cihetten vey anamın ı•rta.ne.~ rrkek kardeo::i o\..• ( .. ) Şimdiki Küçük Çiftltk ""''•lno 
3 

- Ramınne C-il, Bir nevl kayık 
o a ım · • " •- • (3) ~ - _ ~enıış mikyasta Turancı- anlatma.sı faydalı olacaktır: doğunu borada batırl~t1rım. ımııaı inen yolcru)un başı. · --~~~~ ~-~-. -~""-.-. - .-.. -~-.-. .-.. .-. -... ..-. .-.. - .-. ~...,.... .-.. - .-.. .-. -. - .-. .-. -. "°V..___, ~ -o""" C>lm"'ır (4) Bir aM ren • ____ .__~ _ _..._v_.. ,~.--~ ~~m~~..pr+r ~~"97--...V~ ~ •- .. .......,. ..... , • ..,. gı 

8 - Geride lta.ian < 4.> • 
9 - Kol ve baca.kla.tımızdaki hart. 

ket eden eıt pa.rçals.rı <5>. Asker en. 
10 - Kir, mMartı C4), lstUlZa <.O 

Eski blı' harb aleti <2>, • .. _ ~ 





Gönderilmiyen mektublar 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

ili •• 
clı: fakat .brpsında, &Eke ile. Ii.. 
nede, kiııle kenıcliaia.c bakan bir 
çift kadın gözün.den ba~ka bir ıe7 
röremedi. SiııeyJa ılm<lı kendini 
top)anu,tı. ayni kuru ~slo ona hL. 
tab ediyordu: 

- Omidaiz bir halde icli. een.. 
cleıa haber alamamak onu maddt 
bir haatalık gibi keruiri)"Ol'du. Ha. 
yatla olan bütihı rabıtalarını yavaı 

Vecdi t · ·· · iniek.i veni vazifesi..' Ancak. 1ld Mllt' yudıktan son.. Ce~ ktzm .vine ıııdemezdi; çün. yanı kesti, eıbbatiae itina etmea 
uım J b' k d areJ k&"''d k k" ·ı · u, 1 ınd h oldu, zayıfladı ve nihaye~ fenA bir nin batına giderken Jaleye: ra ya .ır ar a afi ıp gı ı a.. u ... ~ı ~ı r ııta ar an ab~rdar gripe yakalandJriı halde ibmal e~ 

_ &na her aün deiilM. halta.. j lemi elinden k.apıyorı degı~ı. <?. halde~ Ak}ına Süheyla y 
da en az üç mektuıb yolla)acağ m. - Bıra.k canım. '°nra yazar. geldı. Mu,terek arkaaafları olaa ti. a§f.mak İetemi,ordu. iki taraf 
Demit ve Jaleclc;n de ••k. sık mek.. l s •. n... Diyor, >:anına oturup ".. e~di) Sühey~ •••• Bir. ot.omıoOUo bi.Ad..i, o. b zatürree oldu. Bunu bHdlii lalde 
tub yamıak v~dıni almıştı. . . . y~ r~atsız edıyor, yahlid muhım I nu_n Ulelıd~ apuıtımanına aitti. ihtiyabıı.:ıll'klar 7aptıı. Ölmeclca ev .. 

iki genç, bır aeneden.berı sevışı. hır lJ yazl8Ula devaandan or.u me. I lkı sene nvehne kadar, ayni m.ek. ve) •na bir me'ktub yazmtt. :rollL 
yorlardı. Vecdinin ma.Ü vaziyctı j nediyordu. tebdıe okudukları .ırada buraya mı,ıı. Bunu y_.qğının altında buL 
bir aiJe yuvaaı kurmaia müsai<I ol- Küçük ikiğıodlar halıııde. bu mek her zaman gelirdi. dum. aaldac:hın. Dul' aaoa ıöetere.. 
madığtndan evlenememişlerdi. lz. tuıb başlana1Çla11ı. Veccfoün ceple.. - Süheylll Y'İm. 
mirde&i yeni it buna im.kin vere.. rinde btrtlcımitti. O kadar ki. ba.. - Vecdil cVeeıdi hayatta yalnız aaaa. se. 
bilecekti. Esasen ayrılığa ka lan. 1 zan mendilini çıkarırken, ~irisine Eıkeiin eevinçli 8e9İae ma1cab!I nin qkına inaamııtım. Buau kaıy. 
malarına sebe!b de bu idi. Vecdi para verme'k iıstetıken, saatıne ba. Süheylinın bıciazından aeı bir fer. bettikten eonra YBffm•k kuvvetim 
birkaç aıy içinde vazifesine alışacak karken, ~u min~ mi?i Uğıd pa.rç~ ya<! yüksdmitti. kalma<lı. Mücadele edemiyorum. 
tehri tanıyacak ve müatakbel ha. at lartnı ehnde lııaedıyor, bepeının - Kork.tun mu SübeylU Ben Kendimi ölmeie bırakmağı tercıb 
larına aid hazırl:lltlan yapacaktı. I üstünde: «Jale .. Ja.leciğını • ~n~ .. geldim. Senden Jale ıle bizi bulu~ ediyorum. Benim İçin aen yokken 

- Sen de yavaf yavaf J.azırtan yavrıım.» .gibi eevgı kelımelerını o. turmanı rica edeceğim. On beş hayatın manası da yıoktur.> 
Jale:. Demiıti. kurken gözleri buğulanıyordu. . . günjük iznim var, hemen evlenip Genç adam 'bu aattrhrt göz ya~ 

Vecdi eö1Jlerinde 9 k aamjmi Filhakika niş.anlısı ad<!e~tığı lzmire döneceiim. )arı arUll\Cle. okurken elile cebinde. 
idi· fakat İzmire aider gitmez, hir. genç kın. kartı olan Joevgiıi azal - Jale ile.. evlenmek.. lmıire ki küçük kafııdları burufturuyordu. 
de~ire, Ölf'le tanımad•ğt biT mu.. mak tö:rle du...an, bilüıı artmlftl; dönmek... Onlar da gönderilmemiı mektub.. 
bitle, ~e yeni bir vazife ile k~r- fakat .on•. yurn11Voniu. .Y•~amıyor. Genç kMlın rüyada gibi &onu-Jlardı ve her birinde kendi Mvgl.ei, 
ıılaştı ki rahat nefes alrnas'na bıle du. ~ı~ gıde ~':8· maddi hır hut,;ı- fU7~U. Vecdiye otumıuını biie kendi ,efkati ve atefi •İzli icli. 
imkan yoktu. Aıdc.ada,ları ona kol lık gtbı V ecdıyı rahamtz etmege teklıf edemem.iıtL - Bunu hana verit' rnlain Sü. 
lannı açtıılar, onu bir saniye yal- başladı. Bu h~s~a.!ıktan ku.rtu~ak - Evet Silaeyll, lMınd• tatacak heyi&'> 
nız bırakmadılar. Vazif~i mes'U- istedikçe kendısını kuvvetetz hı88.e ne var) _ Niçin Vecdi? 
liyedi idi bunu öğrenmek ve iyice diyordu. Nihayet mücadele edem.ı. - Sen .. een ..• Jalenin ••• 
kavrama~-

1 

... erekti. Binaenaleyh zih. yeceğini anladı. v9.Z1ıeçtl. Ve bır Söylerken heyecandan bolubna.. - Benim de Jal.,,-. yazıp •öıı. 
:11. ... denımedi.ğim bir çok mektublar nini bir an için bile itinden uzak.. ay geçti. mak için elini boğazına gutürnıüt-

la,tınna1t tehlikeli neticeler doğu... - Bir ay mı) NMli olur) Ben 1 tü. Ayakta duramadı, h~ruen Ol'L vardı ı onlaı4a ber&Oer buma da 
biliTdi. lzmire geleli otuz gün o?du ~u) daki sandalyeye yığıldı. saklıyacağımf. 

ra Öyle ki Vecdi her akşam, arka- Haftalar nasıl geçiyor yan~tm) - Söyle SüheylA. ııe oldu) Yok Bu .özleri .ıiylerken Y11zünde 
da§11arında'n !kurtulup odasına girdi. Jale İçin çal1'1'Jlakta old~~na, sa... . . . . öyle müthiş bir mana vardı ki aenç 
"'i ıkendi.ini bit~in denile. mi.iftere'k hayatlarının temelını at. Delıkanluılın kalıbı müııhıı 'bir kadın itiraz etmeie cearet edeme.. 
g kz~~dn un !ıissediyordu. rnıa.k İçin çabaladığına o kadar e- fÜpM ile d-olmuttu, gödcııni bir di. 
ce -.a ar yoıg • b ·_.ı dan' . . . d '-·-~- ı'- . ı_.. V V _ _ıı ıt. t ö .. d Me'ktub yazmalk değil, ba;tlnı ayak.. mindi ki, . b~zı az~ vıca~nın v ~n~~e lçln e ~-anı; 111. a•oıı ~u- e ~oaı. oa' nun e, omuL 
ta tutacak kuvveti kendİainde bu- yükselen tıkay~ 'kel.~elerinı ?ogu_ rudu. . ları düşük, kaptdan çıktı, gitti. 
lamı ni yordu. Bir dakıka bı}e. Jalenın .bu - Evlendi mı~ .................................................. .. 

B!ırk0 u. - d ,., .. _'ıı denilecek BU"kuttan fena manalar çı.knrabı)e.. Sülıeyla ellerile yüzünü kaparJı, ZATI - Em'n1'ntt kaymakam ve be.. 
aç gun. .e.-.. K ..ı led ye şubesin11!'!1 a.makta olduğum 

bir şekilde: ceğini tasavvur edeme'l'J1İ~tı ... el"ol- İ derin bir hı_çkı~:k bü~ü~ ~cudun~ aS!rerl yardLm 'lkçesır.P ait tatb 1' müh.. 
- Mutlaıka Jaleye yazmalıyım: sine. aadıa.katine ve aşkına ıtımadı sal9tl. V~ı ~azen.eaını t.amamı !'tl.mU lt&Ybe'bt!m. Yenisin~ ç\kartıaC'.Jı. 

Batlta türlü olamaz ... Cümlelerini vardı. le \aybetmt§tt, onu" omuzlannı tı:mdan eı:lklsl.:ıın hOC mü yoktur. 
teluarlamı.tı Hatta birkaç defa kL Bütün bir ay yazma.dıktan so~- sana.rak tekrar eordu. . Ayşe Crer 
iıdı kalemi ·eline almıı ve mektu.. ra art.ık mektub iön.dermek garı~ . - Söyle Süheyl.!. deh olacağım. 
ha 1..--I· .. . Jal benım.' aana ve acib olur dü,ünceaile Jc:.leye. söyle. Jale evlendi mi) ...., ... mt,..ı. « eaı • tı_: .. b 

0 
d· -' } 

Yazamadı H iya aklımda- yumak.tan vazgeçtı. ~. uç. ~ş zaman ıenç ka ın. Y•rar a 
•ın, İçi-";'·· ,erf ~~nt h;yatım..j;yle ve nihayet akı ay geçti: Bütün bı.r parlayan gözlerini Vecdiye kaldır. 

u10ealln • allUl ı· L .. l d '- b' 1 5 · d b 1 d Patırtılı iti ... » Ya.hud: cYavrom kı~ın 90ğuk. ka~vet ı, &l le! ~~ erl: ı, .. uru ı~ ~ e: .. .. ıncı evre ulmaca arın a 
JaJ.eci~iın, beni kim bilır vefasız: Vecdi Mayıeın güze~ .~~~etil . - Jale i:kı ay evvel oldu.·· De- kazanan okuyucuların isimleri. 
hkla ıdıam ediyomın., Vecdi henı bir gününde lstanbula dond~u za_ dı. . . . , hütün ni ne~e yarın devam edeceğiz. 
~~u. eğlenceye daldı, diyomın; man ilk düşüncesi Jaleye k~a~ b' vd~dının -~~l~dıınıns Uatilnae ··-"ın l '" . 
._. bi&.en.... oldu. NuJ? Bunu dütünememıştı. ır wıya YLMI • enem, .,..... 

r ~ 
Bu!n:acada kazanan•ar 

taı ,....,. __ _ 

MClhendis aranıyor 
Türkiye Kömür Sabı ve Tevzi 

Müessesesinden: 
Kaan -ve ~er tesllatmcta ibtlaua olan bir mılllbencHa ıJ"Mıatlt. 

t!r. ~ ça.Iışma. ~ hitlAıwıtem1nm ~e Aı*awd!ı 
ınıtl ese ~ m~ ,_.. 

Belediye Salar ldaresindf!n: 

Sayın Abonelerimize 
8ıa -..ctanm ~ ı' le• aboDıldn ~ dıoıxieın. Pl$laı:ma. 

tir. Memurı.ıanmuı dondım pMıiiıJan ~ detl§Ur!rlcBn b!root ~ 
to tesısaıt.m da boald~unu gönrJıtlm!lr. 

ı - au tesia.W ~ac allilndan w dlnV ~en seçenlere, 
J- Baa11Q ve heWaımda Mala.t ~. 
a - ~ aı dıepo8Q balummiana. 
t -·Bot* ,. ta.riı rnrumıe mu~ au ~ bntaa 
~ ile.ide .ladııı n l*Ul 6dememe!et1 lç!n to tesbft 
111~ eWrıp boa*l*lan aoell8 1ıamJr etıt.lnnelertu!. eb•e11\, 
J9Ue tııwsıye ederla. 134.ll• 

Esk~şehır Tayyare Fabrikası 

Direktörlüğünden: 
Pa.bri.ka için birine· ve ikinci sınıf te!M7eoi, tomaoı, firaleCi, eltlttri-1 

IAstlC ııamucill, aaatçi ve mıakUıe ıea.uu. aınıac:Mtır. Vll'lleoet sQıııdeUlc 
llcret ı.steklllerın lmtlıandı& ıOsı;erecekıe:tt muvaf!akl.yot ve kablli7etiııe ıare 
&600• ~ aaar :7\iıkaleb!lecekıir. 

:tMekliltrbı ı:mr.lbanda muvaffak olınalan. ge~. ıitme Jol muratlarilt 
bllQmum zarurt masraflarının kendilerine &ki oldutun'tlD bikl1r1lmeıd reret.. 
lidir. 1steklllerin a.oatıd.a yaz:lı veeajt; htpıiJen dilet~ Dit falldb ceuı dl • 
ftlktörliilQIM mtil8eaat etmeleri ctHa• 

ı. - Ntlfus llllvtJet cOaılam. 
2. - Alllerlik ftaikuı. 
a. - Emniyet mtldUrlUtündall tudlkll büıııbt1bal utıdı. 
•• - Qltul 18ba4elııUMIWi, 
ı. - Vana bonaems. 

Selimlye &atlnalma Komisyonu ilanları 
Teı'!Jlb!.ıerm g&terec~klerl nlimunelerlne IÖ?e mubtellf boyda ,.U d.!n 

?eYa pam~m mamul köylü çorabı alm.ecıaktJr. 8a.tan1ıarın BeUıni~e 

ISkıeri aatlnllmt. ıeomls.Y"Onun& 15/1. 94.2 Perşembe l'ÜllÜ ıoat 1& de m\1. 
raaıa.ıwan. c»Ot 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
141 NO.lıu l.!A.n: 
" .o rU!bubetll 'rSO gram!ık ekıneWı ftıı.Q 14111942 tarlıhlnd~ıı itlıbaren 

12,5 kuruştıur 

Şube "Ve aaıtllJ mura.fluın.v:ı bu flatm içinde buıl.'ımdutu f ln olunvr. 
c36 .... 

Erkek Akşam Mektebi Müdürlüğünde e . 
Brbk S&n'lıt Okuhı.ııdakl aktıam ~n elektrl!ltr,ıllk şube-·h 1n 

3 Ye s ol1 sıımr11ır1 denıJ.erine b olanmllŞtıT. İlgili t&ebenLn d vam etı esi 
ıetekliii b!ldırUir. tSH> 



Tiyatro hatıraları 
(Jlat iM'alı 3/1 deJ SPOR 

Burdurda ve lzmitte havalar düzeldi Nazillide 

Baham haklı idi O geceden aon 
~ ~ykıqıan üçüncii ve son perde. 

i:UB:u:: v=:.::ıe-: istanbul - Ankara 
lal'Df oJ.duium eaeri, ancak bir ae. b k 1 c 

soğuk sıf,rın altında 6 ya dü,ıtü 
ne sonra. Bakrıık6yündeld evim.iz.. O S maç arı U· 
de bitird>l1mittim. Çilnkü artık ki. • 
ra~ıhğlm1%1. oraya nakletmi§tijt ve martesıye yapılıyor 

t ' t (H --~) 1ı • .._,,_ Mütareke)"e kadar da orada o .... -a. 
mnı usum w gün ev 'milı1m bi k.1'ılD k. ..... 

eline b.dar hm.it ve çeVTeaind; nılmak.tacbr N m:. ~ca~ ea.; caktık. ---
İt bir kış vardı. Soğuk eı-fır.ı.n 1Atea, ı..oe;,.Jid~ ;.,.L __ t:.JlbiO•ı.r; Şimdi hatıTlıyıorum ki, «Bay. Ankaralı boksörler 

altında 16 yı bulmufh,ı. ŞebWe rinin zarart büy\lık.tUr ...,...,.. kup un mevzuan~ naa1J bulduğu.. 
arım metıre, kazalarda iee iki met ıı::o..aı __ _.~ lIHl dair olan bu bik&yeyi evvelce , 

reye yak.ıa kar olduğu söyleniyor. ~ de ya.zmlflllm. Amma nereye)., Ne 
du. İki gün 80IU'A manzara çok de. Edi~e Cf!u...ı) - Burada ltar zaman~ .• 'bilmem. Yalnız bildiğim 
ği,ti. Şimdi ılık bir ilü>ah .. biltiba tıdcletile devam etmektedir. ıu ki. o tarihte Büyük Harbin ru.. 

bugün şehrimize 
geliyorlar 

1 · ar gun.. Hava çıcıl: q. . ....._.._ humda uıyandırdlğı acı İntıbaları 
~rı Y&fll)ıloruz. K•r ve kıştan hiı -~ ihtima:I batka bir eserle kaydedebL İatanbul tK~ mao 7&paeak 0~ 
ır eeer kalmarwttır. Önce ...w;...,k Alt ·ı . rrd· f-IL· L 'l.1- ADkıaralı boUöriel' busim oehrlmi• 

d lg --·- 1 avcı 1 e s k 1 ım, llllUK o ıece o .ıutrım11..&ta gel~. 11 bobörden mlitefekkil 
a uı var, diyorlardı. timdi de e JZ Maçkaya dıoinı çıhnaaa idim ve o olan Alıtkar& ı.tmıı. Olıt.lmiılıdSi cu -
ak dalgası buJunuyor. Baykuı ötmeae idi muhakkak ki m&ııCeai eünU ~ıu B&ltevinde Mat 

Burdur (H=d~ Burchırda domuz arasında bu BAYK~:: =mı= 30::c,:.~~~· 
otuz dört Mıüedenberi görülmemif k k b• b ..,, 8IDel: lllklet: Zeki C.Anbra> "" Taki 

i~ ~ette kata kı. hüküm .ür • or uç ır oguşm :· !'IDctinurı tarlhll Son PM&'da ~~:Okta>' <Ankara>. Meh,. 
müfhır. Üç gündür havalar de.. ttatıad Halid Ziya U~illn, cSahne med ctııtaobu1'. 
fipiftiT. Şimdi t)Ormal hir k.11 ha.. Bul.- GVCVIUI öninc de Ü1> de namm. taimlt ma.'lcalelerlnde cBay_ TüY eUltJıei;: 3m.ln. <An.tara> • Htwıtl 
atı :yqaama.k.tadır. . AWı; ' 2 kut> tan btb'Olc bir iltifatla bahsel!t.Uc.. <~> · 
K14ın ıiddeti dolayı.ile ----ler- ayı çrlıh, ayıl.araaıt ilıi..i olJii- Ier.lni Okudum. O'stıadm bu eser lrAfi:f: ıteoaıı <.Amara> • la:mail 

.. "°" - kındaki derG ve kıymet blcı1emez tıe. <:tat.nbul> · 
de intizam.ızhklar ba-1----·ı. la.. riildi, biri )'af'alantlı ..., pa.ıı~ ftCCll!hil, ancak, Uınd1 btt.vtıkl ... an aııla: H&l.ım <Ankara> • Hü • 

nbul iadkametia~ hareket eden den dotuYc:ır. Bu yUlcset teYeeclJhleri. at!'3in ~. 
n. Karabıyuda yirmi dön: 8aat Ba1Jtıeetr <RululO - Kepe(kHbı Se!'. ne tıeşeidı::ftrll burada kendime bir borç Olta.: Muatter (Antva> • OeTdn 

bekledikten 900ra tebar dönmüt- Ç8Öl'eD ~eo altı kifi OIR&Jca bflirlm. ıtendilerlnin o yazıları benim <ıat..abul> • 
tür. B~ tatili dolayı.ile Bur. onnanJaıma ariımmK taAre &iUnif. bu n~ edeb!}'M ~ en tıy_ Yan etır: ~ <AnU.ra> • Hamid 

a sel.nit olan t.!d>elerin bı·.._,._ llmlr. metJ!i blr hatmim olar.K hl&ca.ktır. <1st.amıulı>. 
• ,,~- Al'C&lM' Aiır ~: Naat <Ankara>, İatan. 

iu bu -.retle aecburi olarak • DMWeUd barub ff ...... • Edirnede Yunanı"standan bu.klan Nuri, 2eki ve lı7ut.a.u blri8i bu çLni,Lndir. rıımı 1..-ıat llıfıll JaPBJıak •rfebnft - ,._,. .-.. .4 __ ,,. ...... _,.,_,.ft_ -.n- • 
., __ ın ler ve ~· c:!&:ımek tlıııeN J'Ola ~ 1 k ___,.. ~ ~ _,_......_. .....,uv 
ı-.ulcfıl ıt.rdJr. "'*- CC* ~ mf')arın& ma açıranlar yakalandı C'ttiir. 

N ·n: ( H etü dom .ı-...- Drl et:tp &raaın.d.Ui maolar barekd 
azlıa uauai ) Bu aene U8'Jl1 nz c....._.... lldJm.e CHuau.s! muhablr.imizden> - balkımıncfan oot ııenırın oldulu ıçın 

rdun her tarafında k..lf t !ddetli .Mıcıl&r ~lilla?'ın bu aaldrrıtı a Dün eene bb' ucaık9llıit h&dlıeıi :vtı :ı:arşıJeırııa.!ar ~r b&y1,i. eıııtereaaod:ır. 

Kapalı zarf usolft 
eksiltme ilanı 

Antalya Nafia inşaat Komisyonundan• 
1 - EbııWmeye mnule.n i.e: Alıtal1'& - Aılanya 10lu 108 

kAin Alara ahşap köprü ıntaatı. 
K.eşJ.t bed.ıli 13627 lıra 76 ikuru.ştur. 

1 - Bu ite ait eartııame ve evıac llDÜ&Jdll' 
A-X- • 
B - Husus!, fenni şartname 
C - Grafik 
D - Sartıuım9 

B - Mukavele projeai «Bu ewaklar Alı~ Ndia MüdtlrlUiQnde 
rüleb!lir.» 

1 - Ek&Urtme 26.1 942 de QArşamba günü saat 11 de Anıb&IYa Yen 
oadde&nde Nafia Müdür!Uğü binasında .turuıu Antalya. xaııa 
XomJsyocı •mda yapılacaktır. 

4 - Eksilıt.me ka.p.ıh zart uruıu ile ve vahidi tia.t Uzerln.den :vaPtlaca 
' - JDlaslltmeye gıreb!!mıelt ıçin i.s' mllllln .ı022. lira c09:t tı.ı.ru.sluk 

vaktk:ıııt tem>na.t yatırma.lan ve bunda.o b8$& aşatufalci veaital&rl 
raz etmeleri şaı@ır. 
1 - Bu işe gıreb :Jmelt ioln NatJa llüdiki,yetı ebll~t tomiııronun 

alı:ımış mü~ahhitl fk vea!kası. 
2 - Cart ae:ıeye alıt Ticaret Od&8l vesıtaeı. cau. 

Zonguldak kömür havzası tahlisiye teşkil" 
idare hey' eti başkanlığından 

Zongulda4c lromür havzası ocaklarının Eretli ioleUneshıe devri mUıı 
We teşkilAtımız b9.şkanhğı tasfiye kararı vermeılt ve ta&tıye memur 
seı;mıek Uzere ıışağıda lsim~ri yazılı ocak Amillerinden 81\lAhlyettar mü 
slllel"Jııi 1üzu.m.ıu evra.klarlle beraber 26/1/ 942 tarihinde Zonguldultt.a 
ci Ma'.<as civarında tahlis1ye istasyonu binaanda aa.a.t H de bulunma 
bemin e1ımıeleri r:ca olwıur. 

116 Datcı tanaıı ocatı A.mW6i 
284 Leon For ooat, • 
Hl Nazım ocatı • 
3f3 Kılıçalaybey ocatı • 
379/ 1Cş ve ortsklar. ocatı • 
168/ :133 ocağı • 

33 Kerim CaVut > 
ttıtııhadi Maadin IJ, • 

171 ~alık oeatı • 

İstanbul Belediyesi il anlan 
olmalctıwhr. Kasabamızda da gö.. nündıe iM! ~arını 1Jıışnm9Jıardır. ztb:ıden Yıman konaoloehaneal kavaSl-------------
riilmemlf 90ğuklar hüküm .. .. Pabıt cıaDıl&Tmı kuı1aımak Join anı YUvi .Ue Yusuf •·e o.nan acll&rında .. ~--..... __ 11 __ .. ___ L-L-L ._...,_ T&keim İnönü gez!ainin möt.ebaki topralc ~ duvar, tortuluk '9e68 

.. •uruyor. blr lkanlrla ellerindeki baltalaria do.. Jılti idıcıi ı&ievfdf edllmlft!r. - .....,.... - .. __ - ~ k.apa.lı art usuüle ek.81!.lmeye kıonullmıştıur. 
agrm~ıd'an sonra bayramda aa. muzlara aaldll'maktan beta çare olma Bu ıbAdiee otr&fında aldıtun ma Jiltnden: Keşli bedeY. 66547 lira 46 kıtnııJ ve a .tıeımnatx 457'1 Ura 38 turuş 

alZlll ,.agan karlar erimeden ikinci d.ılmı aıı.l!ıı:Ya:rak h!1cumıa aıe~ l!lıma.ta gı0r<e Kapıkule htıdud ıtınmil. Davacı: Beyazıd Oadırcılar Paçavra.. MUkavıele, eksiltme, b&:vındırlıık lşleri, genel, hl.18U.8l ve fenni eartııamel 
a yaimıf ve aıiadan. don baıla. Bu bolı vıe koıtcttno mör.adele tüne 10 lkıilometre mesafede Yun&n cı edr.alt 82/ 1 ayıl! evde mukim Ab. proje, !keşif hW~sasile buna möteterri diğer evraılı: 3 lira 33 kuruş mub 

mıttır. Durgun wlarm, havuzların altı donum l)ldf1rmete IJlU"'Mffak Ol. hududuna :vaa:m bulunan Yenl.tadJn dulla./:ı Yıllar tarafından davalı Beya.. Unde Belediye i'e!l Işleri Müdürlüğünden veri1eeetUr. 
merlerini buzlar kaplamlf, evlerde mqp.nıır, D1i'er Skiı1i de t.a.91Jl]ftu'. ~ halkından OlilDWl veYuauf &dm.: zıd Cadırcdar LfıUullah IOlltalt 45 aa. ~ 19.1.942 ?3.zartesl günü sa.at 15 de Da.imi Encümende yapılacakt 

,_ ___ 
1 

AnU ıkılb1den bir.k . 'da.ti oahJ,alıann Yuı:ıenl&tandan Bdır )'1lı. e~ mulclme Meryem aleyh.ine &ÇJ,, Talihlerin ll'k ~mi::ıa makbnz veya mektuplan, lıbıale ıarıhlııd'en 3 gün e 
Mı cvrn arı. w kahları buz tumıu.,. emıunod& fJo ao all04 da tene bir ey.e J.peık ipl.lt" ve ba.Jı:ır tel get:rmeıcte lan başaııma davaanın icra .ıoıxıan BeJıedi:Ye Fen İşıeri MildilrllliUlne müraoa.a.Ua alacaklan fenni ehl!yet, 94 
tur. Soğuk. gecelerı aıhrın altında:;. &)'1 ile kar11ı&t1J1ıeJar. DldUtları ctimrük muhat.aza memur • ~ ıı:nıh.W:eateli ııcmunda davalı yılına e.id Ticaret Odıısı vesikaları, imzalı şartnme ..ı., ve tanunen 
altı. yedi dereceyi bulmu,rur. Bu . lan t&ratım:la.n haber allllllllf ve hafta Merymı haıtkında bütün teblltıer ilA. lA.zım gelen d'ğer vesait:" ile 2490 numaral.ı t&nı.mmı tanfa';ı çevreWıde 
• .. •. . .. ~nl&r tehllk'eii •ldınola hilcu.. ·Yunan lltOOBOloıthanes:i tavası Yorgi De n.eo yapılmış ve binnet!ee T. K. iti. 8L zırlıeyacaıklıan teı'd f mektublarını ihele günü saat 14 de kadar Daınıl .l!:ncO-
~detli eoguklar .,olg~ızde mu. ma ~ esnada &1'Cllar Met 80.. "1Jat.e mı bir göz hapsine ahnrmş • nin lU..138.150 el maddeleri m.ucibin.. meM vermeleri JA.z!mdır. <11518) 

1m zaraırlar yapmak.tadır. Heni* ımsJardır, Net..lcede aıyılardıaıı iki.si N_ 18ldır. Nlha,yetı eınrelki gün y~ ce boşıırımelarıııa 'N kabıabatli da'ftllı ---------------------------. 
aiaç üzerit:Kle la!aa portakallar do. d~. faka.t bfrla: yaralanm,ıp. ~e biT ay evvelı sakla _ Mezyemin bir sene müddetle ba.ııJc,asilıe rar aa.vıJ.ı. hüıltm1Jn bir nüııhası mah'ke. O ki 1 Zat" Q 1 

ak İfe yaraınaz hale &elmelcte.. Al"Dıılar bu yaralı ayıyı ballamJ:va mu. dlklerı jpeı1c Jıı>liAi ile bakır teli alarak evloemııııtieD memnuiyet.ine Ye te1fi7e.,. me dh'anhanesine tebl "lt yer~ ııe('mek r: 0 or • 1 ge 
diT. Daha fenuı bütün ba havafide vallae ~!muşlar; llU'*1&ra ıtab.ra.k saıtııı:ıa çılaardı~'arı sırada suç&tfi '8. tıin nllb ka'iüğüm tesçlline ve masa. üzere ta.li1t edilmiş oldutundan işbu Be1ecUye bqlamdül muayene· 

• ~ ceıt.iımlşlene de haJvan bir müd.. kayı ele vıennsıerdir. rif4 muhakemenin da.val:tdıan alınması.. hükUm hWA.ae.sım"l da an beş ıUn hanealııde 6lleden but& 
""°"~~ _ ~alc.al ağaçlarının det 80llla ölmu.tlli'. Elde ed!lıeo ipek 4pliti 51 .,, bakir ne ~ kabU olmak Uzeııe 16/12/ mlWeG ilAmııa kat'U verildi . ' eonn. • 

.. ~~ tel de 38 ltilod&n ibarettir. - Kl t.z"lı .. Ml/480 ..... Yt 1088 ta. '#-~. =-- . - ... . . . (9,1/480) ... lanm ta.bal ecle.ı. --
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SOR POSTA Sayfa 5 

Telgraf', TeleEon Ve Telsiz Baberleri 
Alman ve 1 Havamlık mütehassısı diyor ki 1 Ege tntnn 1 ç iV Aç ,.E;:T ~-~~ 

Sovyet <B&o &aralı ı ıae1 .. ,.f ... , yorıar. Fa1cat Avrupa dahilinde ha. p· ı·yaSaSI -~-~-1~ f AL~ M l 
bil Al:maftlann lruıvvedi bir Uırafı va end~ei. iti.batı.le Almanyadan ~~~ 

tebll• ğlel'I va.rc:hr: Bütün penıone:I senelerden. eonra en ılerı oian memleket Fran. 
rd l d b u ld Libyadaki harb h z.ırlıklar ya;ımnyn ve nuisald Jıavn beri haTb için hazırlancıııt ve üç eadır. Bugüınkü ta ar atın a bu ug. n açı 1 beklemeye talik ettıtı halde tnrfllz or. 

Berhn 13 <A.A.) -- Alman orduları sdenode~~CTİ devam eden ~u harb.. enddüstrj.yi faalidyete ~°i"_İ.İAp ~nlnun netİC9y3 yaklaşırken dusu hazırlığa ınuhtaç olmadığımı 1:0. 
baŞk ndiUl'ı.tının teblll1• e artı ... tamamen olaun btr hale ran ımanını a amıaıı;. InU1 ar re ~ene Almanı:ud n talihli ('akmış de. 
~a ;e Dı>ııeıta d;,sctlnde az gİrmİ§tir. Ellerindeki tefkilit da için te.ld!b edilebilecek en dojru S on haberlere bakılırsa İııılliz mekUr. 

fa.at.yet vardır. Har'4'<>f•ın doiuwncWd her türlü harb vaziyetine göre iş • yoldur. Almanlar her ne tekilde Rekolte 27 milyondur, ocdusu Blnrnlli l'rablustan a.>ı. ingUterenin mcnr:ın.ti b:ışlııılıJ;ı ııa.. 
bölgede 6ut'ab.nmız dl}şmana kareı Hye'bile<:ek biT şekil almıft.lr, olarsa olsun bunu tC1nin edecek o. ran mefruz batta vararak bir hafta. re-kc.ı münü.·un oldııl:u kadar ı;uratle 
muva!!ü;şetJt !:~! hareket.lerı yap - Buna mukabil Amerikan fabrL lurlar.. Amcr' an endüstriııine kar mahsul nefist.r danberi SC)'rek ara.lıklarla durmadan bitirmek oldutunu soylem1$U&:, dm ba 
mışlardır. Dllştnan 219 ölü, 93 f'S r ver. lı.:alarınm çılkaraca;.ı 100 bin tay _ 91 kafi derecede kuVYetli bir cep. devam eden kum fırtına~ına r:ıf;men hareketi yapan kul-vcUerin mühim bir 
m:ş r. Cepnen!n merkez keııl.mlnde ve . 

0 

h l n ld d B · llhltt kıt'a.lan ile •emasa gelmı lir. kı.smını Al'UStral.)ıı, Yeni Zt'lıuııla Kn 
Va'dayt bölgesinde carpışm.alar devam yabr:1rrın ~e~ele1rde randıma.n ve • e1 a.rnıış 

011~ca abr ır. İn~ın :ıe. HükOmelin laVS yeSİ Bu mÜDast'beUe JJ'\&'fllder saldırma ha. na.da lut'alan teşkil ediyorlar. m:ıbukİ 
ccfyor. re l mcsı )Çin azım ııelen per.o - se esine ge ını::e u mese e e • rokeUnin ilk losmına aid ınu,•akkat bir bu ku\-vetlrrc elmdl kendi memlrket 
Lmıngrad ~·ndc hUcuın nıüf - nelin yelittirilmeai kolay bir İf de- manlar için Y.a tarlt :'~ rahud ce.. biliuıço neşrederek ljİJtıdl7e kadar , bini lf'rinde liızwn bil ıJ olmuştur. nınaen: 

r~lerı tar&lındıı.n yapılan tılr hare. ğildir. Böyle ohuakla b~er AL nub cephekrınden birtn\ ortadan h:mtr 13 <Husus.1> - Tütün pıya!aıı. Alrn3n olmak üzere 1ırnıı al~ bin ('Slr alryh bir an evvel scrbt-st kalnınlaıı 
ket cmasında dilımanın 22 Blo'khavz'ı manlar yarınlı.:[ tehlikeli vaziyeti kaidıımak mcaburiyeti vardır. Sen. yarın <bug!hU EB~nln her tnraf.nda a. aldıklannı ve bu arada l\llh~er kuvvet. l!ıımdır. El·et, 1ııı.-tıte~:ıfn menfaati 
iç nd bulunanlarla beraber tahr1b e. ~~iden 1ta--ılamak.. hava endüe.. tetik benzin istihsalfıtı gelecek e,. Cllao&kt.ır. Ticaret ınUdUrltlğünde Yat>ı- terinin Mısını. dotru muhtemel bir sal. hıırek~Un bir nn C\'Vcl bltlrilmeslncle.. 
d ı .-. 'i""nu .,.. lan toplantıda, Tıcıı.ret Vekalctı t\ıtün dlr, fa.kat va.ılyct bu imkinı vrrecek m . ..,..ır. . trisini gerıişletmc'k ve bu endustrİ- neler için ihtiyacın belki yarıeını ~,.,_,"'-nu ..,..#1 ,_, '·rı °""'er, firmalar d•l1$a bn.urlık olınak fizere lıudlld bOL 

1
., n 

Savaş. stu.ka ve :ıvt'ı tavyereı~ımız.. . .. . . i1 k si kt .,.,...,,..,.v ~ .ı: .... • uv;r fesinde biriktirmiş oldukları bilynk öl. m • •>urasını bllıni,roruz. 
den mürekıkeb kuvvetli t~l!er. kara nı~ muhtaç. tdJ.dugu benztnı de ~e.. b e ~rş .~!yaca ır. A mümessillerine hü6tlll1Ctıu geçen sene filde eephBnc stnklannı ele ~çJrnilde. İnglltr.ttdcn ~elen tel&'l"llfların an.. 
hlu1ıareW\ 'l!"'ne Yarrlım. ~eTdlr. mın etmek ıçin lazıım gelen tedb?T. Varlyetı bü\Ma etmek lazım ge tÖYlilye ödenen 1ıatlardnu a gart yl1zdc rini söylemişlenllr. Ynptıklan tahmine ı:ıt.tık.lanna cöre 1\llhvn devletlrri hı. 
S 'IYt'tler. bilhııs-.a' tımlı kavıblıı.r ver. leri almak mecburiyetır.de bulunu. lirse fÖY)e söyfenebillr: Alman1~r kırk !azlasUe p~ac;ayı tutmnğa karar. &'Öre bu Jıa.reket C'Stlasında Mihver or. gillz don.ıuımn&nın bütün gayretlnera.t 
ınl,JPT \"e cok fnıla malzeme bvbet • yor-lar, Alnıanlar bugün için lı:e.n. neye mal olursa o'lsun ve ne tckıl. l~=ı 7~1~::::a.ş~~~ memurlnrı mü.. dusu mevcud kuv\ı'tlnln dıirtte blrtnl, men Af'h'kaya az ço!< tak\"lyc kıt'ası 
rn ~1 --d1r. Kııt'abr tarafından ıepl e • di fabracalarmdan ma4 cla Polonya de olum ~sun Fransızlarla irb' r~ ba.yaa nnnt4lknlann~ hareket etıni~ _ 

0 
nlsbette .ıe molörlu ta ıtlannı ka,_ gıindrnneve muvnff'nı. oımnc:ı:ır \r yol 

d lın'e olan bın:ot mevlt'ler ve c:mir - ve Çek'Oelovaltyad&.ıci tayyare fab.. liii yapmak mecl:ıuriyetinde bulu - Jerdlr. F.ge köy,UsU heyccs.n iı;Jnde ilk betmiş, geriye knlıın kuv\•etlerl de son f'mnlyetlnl u.m:n lclıı Atlantlkten Alr. 
tohı noktalan tutusturu muştur. rikalanndan da azamt istifade odi- nuyorlar. Mit.t Tuncel ..... +~ın .. 1 bd.tlemektedlr. R~kolte 27 mıl derece yorgun düşmiiştıir. Bu durumda deniu bir miktar Almıın drnl:r.ııtısı 

Sovyet tebllkteri ~ Ketlrtmi lf'nJir. nund:ın b:ı.c;ka itıılyan 
M ova ıs <A.A.) - Aqanı ııeşre. u k h b K 1 . yoodur. Mahsul nd:sUr. İngilizlerin menfıı.aU başlafüldan işi doruınmllSUlın .la son gunlenJe ingUiz ~ıl n Sovyet too .i : zakşar la ar an ıca cınayeti A]n)azılar, Amerikalılar, İllg1!zler azami süratle sonnn:ı knd:ır rotıirr.rek g'f'mllt'rinln verdlJdf'ri za,lattan C't's:ıret 
12 Son:lı:Anunda cephenin bazı te • admda bulunulacnktır. Afrika harbini t'bedi $C'kildl' ta!>J1ye et. alarak naltllye kafılelerinP rrfnk1ıt et. 

""-'erinde kıt'ıı.larımı.ı llerlemt!f;e de. (••· •··ah 1 l:ı_. -·f ... 1 (Da- •--•ı 1 •-- llükf1m,.tin tuısl:vell'rt mekUr. b 1:ıd ,.._ "' 1 -~ d' n.o 
......., ebel d ._ ... "" - - _...... IU<:İ &ariada> Ankara ıs <Radyo gazetesi) - Bu il • lard Jd .... il Af ika t mevr aş 1!;• S1.1V enmaue ı.r. u•~eT ıvam ederek şiddetli muhar er en dlg-;er 3 ibuy" i1ıt bomba la"'"'reai bu yaptlğı tetkikata ve alAka<larlar • a..ır a 0 a.,.. zere r anr. taraftan Mlh'ler t.ayyarelerlnln son (\ halı t t J,, - ........... 15 tnde tütün pfyn.sası açılacaktır. ~ .. ~1 ıı. ....... b h ek 
fJOOTa b!rkac meslt n ma ı zap e • sırada tahrı'L edı·L__ı• "-tı'r. Tarakan dan edincllöi malumata go"re, le-- • ....,_ ru:ru ~ır.t('a,,ı sıl"'l,......,,ı u ar e. hııftaJa.rda Matta adıısı üzerine anılık.. 

• rdlr .g ~"' 0 
.., Bu aebeble tıil~fin müstahsilıne baz: tin 750 bin kfslyi bulan mmınam bir rn:ş:e .. ~ .. - .. A 12 dıw-.. - ta~a bölgcşinde Jıı.pon hıt.va birlikleri kançlık yü:z~~n ~k.ua geldiği noktaları h.'\tu'latmak ll\zımdır: kuvvet tarafmda.n )apılacaiı ve bu sn 

1 
s::ınna apt:kl:ırıM ba\ıla.rak 11 

<JUILO.iWJUUUö. ~_,. JJ - d 'L._ .. lü' b. bomb 1 ıl L. ıl f f • Hü'-A~ tütün p'yap"~" da mu Y~ll harekete ch'i$ecdtleri dr tah. !'e& dtışürülmUştUr 3 Sovytt tayya Ü§manın Çine motör ır a an aş an ou a e acıaaının ta sı - ... ....,,ı= . .............. - tun-etin teknik malı.eme hakrmından 
res; kayıbdır. · • tayyaresini ve B 12 tipinde diğer latı ve cereyan tarzı_ tudur: da.hele He müstahsil için fyl ve lktı - Alman kuvvctlerilc ilk defa olarak ~=!:~· :::.~,bu h:~~~~ 

1" "'~~.,-.. _da 3 d'~"l ta'"'ares' h·ır 11_ __ ıı._a tayyareaini tahrib et - Kat-il :koca, Sirkecıde ııoför mu.. sadl şantlar daniUnc:te bllttın tcdb!rlerl müsavi şartlar içinde karşılaşacaf;ı 
• .,.,.u....,......, ...,,..... "" oonııo li almlŞ!ar. f;lômdl yeni p\ynsa açılır acu. ~ ,_ iş" nn~ k'l .. ..., aşma.ya karar ~rece'tler ml'i' Snalln Mcı.<t.~n civannda dl!ştirülmüştür. mı· .ııerdir. avn. ği yqıpan. 28 yaşlarında Said SO)naım """ -....9Vc ·ı .~vıım .nıuııara... cevabını fili '-A....:ıı-ı verA~ .. ı:-. 
p lan gı Al d d b i maz mnmahsil'n satışta acele etme - sında hareketin ook kı a bir ıamnn ~ı. ~ u 

üskürtülen Sovyet taarruz Slngapar'a gündüz akmı ı a ın a ır gen.çıt r. Jni!8i IAzımdır. Bu demek deA\Jdlr ki flat içinde mes'ud bir netice \"ereceğine ** 
Bertin, 13 (AA) - Askeri bir Tıcıltyo, 13 (AA.) - Sah gü. 39 senesinde Kanlıcade. Fıstıklı lar durmadan a.rtrrılacakıtır. Hük\ıme. kani olduğunu temln P.dlyordn. Bu kıı. --------------

tncın'badan bildiriliyor: nü öğleden eoma havanın çok fc.. caddesinde 39 numaralı evde otu. tin en iyi ~UdU mtlst<ıhsilh nınll!ı. - naat İnglliz kuvvetlı>.rlnc kunııınrln c.. Karne usulunun faydaları 
Bolşevikler Kurok'llfl şarkındaki na olmasına rağmen Japon donan. ran Sulhiye adında genç ve güzel nm ilıt1S11.df ~:t'lar dahilinde ve .U.rlı den General Cnnniııtlı:ıındıı 

0 
derece 

b~ d A' h 1 k ''k"ll · b' k d l 1 S ·d Al' ola.ralk sa.tımalan, sa.tJ~a acefa etme - tökl'. idi LI l'ıI sırd b ı t 0 
gc e ıman at al'n.ı arşl masına mensUb hava leşe~ u erı ır a in a ev enen aı ı, a • . Ustahı;\l hUkfun tl ken u KJ, ı a u unan rııze e.. 

boş yere yaptıkları taarruzlar C!I • Singapuru yeniden ~iddetle ibom - radan 3 sene geçmiş olmasına rağ. ~~~.en:~ oldulhtna emtn eo~ahwÇ, elleri çaiırarak taamın geçilmek üze. 
nas~nda İnsan ve malzerne-ce ağır balamı !ardır. Bu müna cbetle as.. men karl.8ile bir tiirlü geçineme - l.iC re olduinnu harektıUn b:ı.,.ciliınıasınclan 
zayı • .. ı d B · ,_ '""' 1 ~- d' 36 saat evvel haber vermtşU. Adeta Al. a a ugra ııar ır. u ciımıc - keri tceis!erde büyi.ı.ı! hasar ar vu - melde ı~. . . . -· •. • 
den olarak 1 O v' 11 Son kanunda kua geld'ıg"ı · go··ru··L::o.•ür. Bu dırlıksı%1ığın belli başlı ae • 1 •ı• ı mnn devlet relslllin Rusya seferinin 

h ı:mu,,. ngı iZ e• son safhası esnasında yııphl!ı gibi ha. ~cp e-nin yaln•z bu kesiminde üçü Bütün Japon tayyareleri ü.sleri. be1:ılerinden !biri Saidın genç ve A · reket etmişti, fakat anlıışılan bn gibi 
.
2 

l'qnluk olm k ü:zeıc 7 Sovyet ne dömirüşlerdir. güzel karısından mütemadiyen şüp hareketleri peşinden haber vermrk, he. 
tankı tahrih edilmiş ve diğer ik' Felemenk tebllcl helcnmosi keyfiyetidir. Sa.bit bir olluma da le mutıa.k surette iyi netice verecef,inl 
tan\ ciddi ha anı uğratılmıştır. Bata.via ıs <A.A.ı - Salı gUnil neş,. fikir hal' nde delikanl•nln kafaaın. peşinden temin etıııe'k pek hayırlı ol. 
k Bu malhallin zaptı :çın so~'Uk ve :redtlen resın1 t~Hğ: da yerl~n bu şüphe yüzünden ka. muyor. Nitekim Alınan ordusu kı m 
b~r fırt•nalanna rağmen yap· lan Pelemooık H'nd'3tanı haVl km"Yetle. rı koca 'b'lhassa son günlerde bİ't. aldıla• zaıııanmda.n evvel gelnırsl, Rn maka. 
.. ır tnuhare'bede bol•evıkler 180 ö. rine mensub bomlu ta~arelerl tara • birlerile eık, aık kavga etmektedir. A. vemetinln de tnlımlndcn sert çıkması 

lu ve esir v 1-1 d' B tından dtin.~Il Paurt~. gllml Tana a neticesinde teşebbüsünü yarını bırak. 
k b'l Alm erm"'l er ır. una mu • kan'dü. Japcn g-ro'lerl top'.u'uklarına ler. Kah1re 13 <A.A.> - Orta.şark İn • maya mecbur knlılı,ı ı:ibi Afrlknd'\ çar. 
rn~y~taizdl;nlann knyıblart ehem • karş yapılan y~1 o'r hava ~Ucumu Geç n Pazar günü gene bu kı.a.d gll..z t.eb!ığ'inm blıdlrdığne Rôre. İngi. pışan İngiliz kuvveti de bcklediı;lnden 

Siııd . • . . esnas!flda ik' nakliye gem!s ne iıkl tam kançl.k. mevzu unu tazeleyen Sal ı.z t.uwet.lerı dUn Elageyln istikame • fazla zorluklara. ç:ı.tmıo;. bilhass:ı l\llh.. 
bol {n ıatıfade edeo küçük bır >ıı.bf't n mU;,-tur. !.:arısına ileri g ri sö l nmi ·e bu tinde ehemm..yet.U ilcrı hareketler llt Y- ..-er kuvvet.lerlnin bir çember tı;iııc alı.. 

h~rvı müfrezesi Kır mın cenub Ö~ll"<len evvel Oront.alova JaP')ll:ar ta arada kadır.cıığızı h r hayl" döv. detmlşlercUr. narak yok edilme inin müminin olma. 
,;a 

1 
inde karaya çık k ·ıııtcnıİ'""e nı.fmdAn ağır hUcum'lar yap.lmı.e~ır. .. t•• 11. 6 - k '-1 wl b 1-••t•• İngılız onc<lleri Elagtyla • ~ rnda dı"--ı ""önnuş'· tur ..,tınnnl bAra'--r ı~L 

de bu te e .. ma . .,.. K""~talo Celeb ada'arınL"l s maJn - m\11 ur. ıvııaruz ata g. .u ıKO u mu. n~A~ b 1 6"" .. • "" , "" 

<Bae tarafı 1 iucl sayfada) 
memleketlerinde bu usul tatbik edil • 
m.ektcd.lr. Bunun heclefi clB ekmeğin ve 
buğdayın lüzumsuz lstllıliıkinc ıııini 
olmak, Yenecek eknıegfn :makul mile .. 
tarda ve U)gun fla:.t::ı. 6atışuıı temin et. 
mektlr. Bu sureUe clıırlık ve zorlu&un 
unu alınmış \lluyor. 

Hükümet buğday Te ekmek satışla 
nnı serbest bımktı~ı t:ı.dirde f'ıatlar 

çotabcak, böylece geliri ıu f•lanlann 
alını kudreti kalınıyacak1L Halhuki fk • 
me~ gıda maddesi olar-olk kullananlar 
ela en çok bu sınırtıt. Kame u~ıılunü 
harbin urureUe:rlnden hirl olar.tk kıı. 
bul etmek liııımdır. Dl~er taraftan ek. 
metin rsaslı bir ı:ırh madcl~i olma. 
clıl:mı da düşü.nme.1' lfızımdır. F.k.ıncJ,in 
vrrinl tut.abllr-cek l'e daha az p:ıra De 
aluıabOcce:k ı;ıda m:ıddclcrl oldııf'unu fı 1 ş ljb~ Alman salııı muha- ded Bu hücum esnasında .Japaın bom ameleye fena ha de s nırlenen Su!. ~~ uı:=~ ~~mışu :~ı man ordusu harek,tln de\llmını yeni 

ı./ a~ıhn uyantklığı sayesinde a - 00 t:yyarelerı tS Wn" atır ba:ınb:ı .at. hiyc evvelki giın Kanlıcadan b·r gôrümJı.atcdlr. -----------------------------
·ım a ltbr. Muhafızlar k.iaa bir mıslard!r. Sonr:ı. Molnk adaların;Sa v pura atlayarak Beykoza gitmiş. Hudı.ıd lite6öm:ndc b!r İskoçya alayı 

dıı unutmaınalıyrı. 

ça~tşmadan sonra Sovyetleri esir Halımahere'ln ~atısında Temate ada - Müddeiummniliğe b;r istida vere. Solluma taarruz e~iş ve şmdiye kıı. 
etmışlerdh. '9Ula blr haıvn hl1cmnu yapılmıftır. rek ltoca.eı tarafından öövükliiğü - d.a.r düşman clmd~ kalan bu ka&lbayı 

c- eetır'n k: .t;ııratındald Kopra vrılme p~l nü ve fı k!lttnda davacı olduiunu &lmıştır. Burada en az ~arısı Aman ''Qf' d l.Qile binalar~ ~ 1'e • ._... -...:ı • • o2ma.k tmere 350 esir aıınuııştır. 
ı,, ye göra v!:mlJır eöndUrft'ml1$tUr. 90,.B.emı~r. .. . Alman tebııtı 

F t menk ~isi uttı u muracaat uzcrıne muayeneye Berliıı 13 CA.A.> _Resmi teblii: şı_ 
(Bq tarafı ı ınet a:rfMlal ~\s ec~ A.l l. tmparat<n-luk u. •ı:_,~cd·i·l-~ SuJhiy~e dnyak. ~ a ~ı malt A!r.lbda SoUum ccslınınde 1ng!_ 

Yıiarında tiddet'i muharobeler ce - ıtara.rg2ihını:ı tebl ti: goruklugunden mü.ddeıumumılıkçe ıızıerın şiddctlı hücumlan pllsklirtül _ 

Yarın akşam SARAY Sineması 
S.:.nemanı;ı en sev.ml! ~ en ltuvvet.l Cıııt al'tlsti. 

WiLLiAM POWEL ve ItiRNA LOY'un 
rcyan ettiği aöyleniyor. m~ t;onlult Prlmpı; Van Oren.je Said hakkında takibata girişilmi~ müJtl,lr. Sıddetli muharebeler devam 

Alınanyada yeni atmflar slıah ls!mll ~ıement toı:ı>ii d6ıY.me ııemıı! tir. ediyor. AgadaOianı:ı batı ocnubunda y E N • s E v D A 
akma alındı ~ır Evvelki gün öğleden eonrn. ad. d!lıı,mıan zırhlı teşkl'ıerıntıı bır Uerl ha. 1 

S 1 · · ı· d k. · _ı · • b. · bi va. rckotl &kim kalmıştır. Savaş ve S~Uk.'\ ı 
a ahi;-etii Alman mahfellerı. hA.dİSBSİ ıye e ı ıııuerını ıtıren ve . r . <tayyarelerı. Agad ~b • .ı bölgesinde top -

Altnanyada timdi bir takım yeni Refah vapuru purla Kanlıcaya dönen Sulhıye ıs - lamnııS olan otomob.1 ve ımhlı araba. ı Nf!'l'eli l"ilmi tıakd:m edecek'1r. 

En gf.lzei ve en parlak eoıı temsıııerı. 

ltur'a aınıflarmm aiı&h altına çağı.. <Bae &arafı ı bu:I ııaJ'fada) kelede \ıocasile kartll•f!lllŞdtır. L lan ve S1rena .ka~Lı tayyare meyda::ı • KAZARA HAYDU'l' .•. T.ESADÜPEN A..$IK ••• MES'U r ZEVC ... 

rıldığıni hi)di.ımelttcdirler. Doğu !{DulnU his•I olduiUDU lc&Zal b'll' Said Ali, Sulhiyeye nere en gc ~arUe liman tıcs°5le'"lni boım>tl1aml$1ar. "••••••••••••••••••••••••••-I 
ccphcainde 6 ayd'an fazla bir za. vabı ~e blld nnU> bulunduğunu diğini IJO'mluo, o da: dır Hava muharc-Oete.rı esnasında 3 

hlandanberi faeılauz muharebe e - = eder'ek Refah vapuru lıM.ses. ~ «- Sinema~n ~,lecek değilim dlŞlun tayyaresı duşQrü'ın~t.Ur. ,~---•••••••••••••••••••••••••l\.llllıı.. 
d ı. -=--ı BitYüık M!Uec Mt'Clls. dah 11 

ru_ Adli cd eliyorıım. seni Ma~ta adası tayyare m~danJıı.rına Yakın b.r .Harb :tarihine hayat vnen ~n ıtlt'alarıırı değiftirilmesi.ni n:1ü~ ııe .. ._.c bı.lküm1n n" ıı;öra gereken ya.·· y en. g . . yapılan ağlr hficumlarına grcc ve gün Elon dünya vat'alarmdan ~ alan Buyült Film 
kun 'kılmak üzere bu teclhıre ıhtı. z:mmame&ı Çın ~k lı:a~ er.akı.. mahkemeye verdıml» demlftı~. eliz muvaffaktvetle devam edilmlşt.r. 
Yaç vardır. IJ)11){\matl!l ~~ ~tN:•:9 Ret.ılğlnP tev Bu cevab üzerine büyük bır tc.. İtalyan tebliği Yarın akşam L .\ LE Sinemasında 

<•Ruslar l.--ana tutU&dOları> nıned~ini' olldird kten sonra gecen eıssüre kapılan lkoca: Roma 13 (A.A.} - İtalyan or. 
Ş -.. dl • t hll'Asas ~undu. B'· .. b · 1 · i le!.. ~L SQO CLAUD,..TTE CQLBERT RAY MILLAND' u cihet de ilave ediliyor ki: toPlentıya a:<I ıram «- utün u 19 erı annen n . • duları umumi karargaınının nu C. • IR 
Askeri mahfelJer Atman bn§ku- Hariciye Vekilinin izahatı vikile yapıyorsun! .. Fakat bu il - maralı te'bl'ği: 

rnandanhğı 'haıbin 'kıtlama safha - Bunu müt~ıh ru.zna~~:~. gS - dişle iş f~aya varacak. gel 9eninle Sollum çcvresının mü.stahkem 
8ltıa gireceğini ha:ber verdiği sıra- çilerek. Harkiyıc Vekılı. Şu ruf da. benim ennemin yanına latanbuln mevzilerine karşl yap lan şiddetlı 
d R kl üç haıta zar ın a id r d tu hm d ha ha ı.... J .,r J • • • k h n uahrın kapana tutuldu arını racoğlunun eon _...ı· I ; .. g e ım ora a o ra • 11 • 1,ucum ar mtureze erım zın a ra. 
belirtmektedirler Alman hariciye reyan eden dünya hııuJse cbr ~ze. yırlı olur .. » diyerek Fıstıklı cad - manca mulcavemetilc karşılaşmış -

. cc __ L dı· J ndı ve u ıza. d . d 'J 1 k 1 k ı 1 nazırlığı ile yalandan tema.ata .bu. rindeki izanatl .n e . ine ıktL .. esin e l er eme te o a~ ar sı.n lir. Şid?etli çarpı~aiıır devr.m et. 
lunan ma'hfeller, 'kış harbinin hıç - hat umu~ 4teyetın !aavı.~ d onlemek ve yolundan ç..evırmek ıs.. me'ktedır. 
bir aııret1e i er hatbi ...-kline dön. edePC1t ruznnmcnın dıg,dr mVa - teml!ftll'. Fakat Sulhıye koc:aaının Agcdabia'n1n batı cenubunda 

· •P ,,- ran ']d' Bu meyana an b k1T b 'd b' 1 fU 1 bi h 1111Ycceğini ilave eykmektedirler. delerine ııcçı ~· . tob.. u . te ı ine arı . . lr la\'lr a düroıan zırlıh vasıta annln r 'i. 

Moskovadan dönen ln~Hiz 
sefirinin beyanatl 

eb'.su lbnıhını Arvas 
10

1
,;

1 
IUIJ kati cevabı vemıı~ır: . cumu eüratle pi.iRkürtülmü .. tür. Düş 

?'ı_tıne itJerHe mcwul b~ : ycVer cc- Hayırı.. Ben senin annenin man vasıtalarından birkaçı Uıhrib 
ııı.c . k · · Oahıhye e.. 'd ı 
h kkındakı ta Tirine 1 b yanına gl omem .. » edilnıiştir. 
k~li Fai1t Öztralc ve lat.anhu. ?1\ · Kanısını lbir türlü iknaa muvaf. -------------

! general K&zım Karahekırın L fak olamtyan Said. birdenbire hid , KADIKÖY HEYECANDA il\ 
<Da., taralı ı ı.ei ... fMlal usU ğuk g\interinde tzcn yolcu - detlenmiş cebinden tabancasını Zira 

'ı~ fazla bir teY ili.ve edecek deiL Jşltı şoın 1 ztırab ve tehlikeden kol • çıkararak' eok.akta ilerlemekte olan 
ı il.•_.. M l ar1n ı_ lazım ge en 1 Türkçe filmlerin lahutisi ın. •"'&09!tovada M. St-s.lin, o o - mna&t için auııımuı d k' k kar~ına namluyu çevirerek üç e 

tof Ve Eden araeında yapılan ko - : 1 acil tcÜbirlcr ha.kkı~ .a 1 t~ i ateş etmiştir. HARUNU:tREŞID'IN 
nu1malarda müttefik devletler a - .a~ de Münakalat Vekılı a~ı·a Kurşunlardan ikisi bot.ı gitmiş. o·· z D s 1 
raıımdali ıharu eıonraeı ıılerine de Fr~l Engjn tarafınd•n ce.v~blar ~e diğer ibiri Sulhıyenin omuzuna i - G E • • • 
tcnıas edilmiştir. Gelecek sulhun 'ald! bu mev7.1.1lar tiz.eri~ el lso7. sabet ederek iıafif bir yara alması.• Musiki: Bestekar Şancılar 
ha .. , d .. rl ı 't'e k ~ ta.lerin muta ea arı eb lb 1 IT1 Ü .... esasları da bu meyan a goz. 1 bir ço ua ı.u 'ld' na s eı o mu~tur. SADE N M ZEYYEN 
den geçirilmiştir, a .•~ e1c toplantıya son veri ı. Bu kurşun yarasına rağnıen ika. KAYNAK SE..l\IAR 

Moekovada Türkiyeden ancak ~n ener 
1

cntden S:JA. rı.sının kaçmakta olduğunu gören 
i·n ~ostane bir tekHde konuşabi - ~ C;akdil'de T~~~e:ı eminim. Said, bu defa belinden biçağıni \d e 1 Bugüd 
Ird k ve öy1e konu,tuk. E.ııascn ko- ba ~~:end~ı.n de ayn. f.kır. çcl.""llliş, SÜTatle -ooa yeli~rck .za - I!....,_.. _ __,,...__, Başl'l ı. 
nuŞJna mevzularımıı.zın anahtarını M. :wno ~\·abını verdi. . vallı kadı.nın göğsune kuv'lctlı hır 
b~şka ınesekler teşkil ediyordu.in. de olduğ\ı od t:rlm «i Ttlr~yen n darhe indirıniştir. 
gılterenin o1duğu gibi Ruııyanın da ~raflık vu yeti 1n~: Bu biçıı.k yarasile kanlar içinc!e 
a~usu kuvvetli 'bir Türkiye gör - b lduğU ıt.BdAl' RU3Y•cı~açok i.VI tak... yere yağflan Su 'hiye derhal öl~fuı, 
hlek.tir. ~ ecır~'kir: man .. ~atil koca da ~ancaaını ve bıça. 

Moalcoıva gÖriişnelerinin bazıla - -:ı.r ol~ rıeıye Vekil n.z l;!illcrti gınl zabıtaya ıteıslım ederek: 
l'Ina l>en de i9tirak ettim. Bu içti - M~ ;• s2Un ve MokJtotun cc- Ne yapayıan namusumu te. 
hlala.rdan birinde M. Molotofla sanı.~ıuna ~,ı v~ IJffahl bir mesa.. mizledimlı> dernittir. 
•raınızda şu muhavere geçti: eok ~· RU' şeflerin: b~:;. Bu fec.i cinayet etn.fıııda~i. talı. 
~._1$t.ı:rw, telıl1kcde oldul;:'U zaman J~n~ ~ vsnın! :!f., ~ et. kilcatı Beykoz Müddeiwnumaı Lut 
~-:_~erun vnJttlle ııtılha aanldıtmı ve t'ıll• !G wm D)CS'ıad b- H idare etmektedir. 
~~e~ ka.zand•.ğını bili3omıD'lllS. :Ur 
-.ıı.Jle bir- teiılike bugiln de Wk:.a.r ~ • 

F El HA 1' ile 

ŞJRJN 
Tü~çe eözlü ve tnrkılı 

Ayrıca: RAKKASE TAMARA 

ELHAMRA shemasmda 

' 

1 

v 

AŞK DOGABBEN 
Oö"o.leri delen Tayyareler.. D~n zlerı parçalayan Vapurlar ... Hudut an 

saran çelı:k ~ ö. gül rı ıırasınd ı ı;c en en bUy~ aŞk ! .ınld r. 
Numaralı Koltuk'ar 6 md den s:ı.+ılmakt.a.iır. 'l'el: .,3535 

I"' p E K ' te baştan nihayc:te 
kadar heyecanlı 

ve müthiı eahnelcrle dolu 

CHARLIE 
KAR 

l.yrıca: Renkli SEYAHAT ve MAVS 
see•w 

GÜST AV FROHLİCH ve 

CAMİLLA HORN'nun 
en yeni ve güzel filmleri 

GİZLİ VAZiPE 
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f (TiYATROLAR) 
lsT ANBUL BELEDlYF..St 

1 
ŞEHİR TİYATROSU 

T epebaıı dram kısmında 
Bu akşam sa.at 20.30 da 

Yaıadığımrz Devir 

lkincikinun 14 

Ekmek bugün karne 
ile dağıtı ıyor 

(Baş . tarafı l inci sayfadaı 1 hilinde oturan nutus, sokak V(! matıal-

Baş, diş, nezle, grip, romatiza 
istiklal caddesi komedi kısmında 

OYUN fÇJNDE OYUN 

3 KİŞİLİK 

Bir Alman ailesi 

lerd.r. Vazıyet Ankara<laki altıkadar le itibarile tasnif ederek defteri mal
Ytr.wak m::ı.kam!ara da blldlrilm!ş ve susuna byd ve tesb!t etmiş bJlunu • 
karne usulünün tal~ik!ne bu &lmhtan yorlıır. Bu ic!ltilJc deft.erlerı tarnc tıef• 
it.lbaren ba.şlanması kararlaştırılmıştır. züııtı.n.a esas ~.eş"ıdl ett3ı:lerinden bt' 
Bu sabahtıan ltJbareu bilt!ln vatan - aile reisi veya her vatanda(1 Ye!1!1lş al. 
da.Şiar evvelce dağıtılan karnelerle ek.. dutu beyanname mtinderlcat.ında b1 
nıek almağa başlamı~lardır. Bil-tiln fı_ değiş1-1'llık olduğu takd'rde derh:t1 na • 
nnlar eeımıtlerinde müteadd•d ş.ıb<'lcr h'ye müdilr yet.ine mtlrar.aJıt ederek 
"SC'tlUŞlard.U". Ayrıca bakkallara da ek_ vi'ılk.I değişiklığl kfı.Wk defterine ış;ı~ NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

icabında günde 3 kaıe alınabilir. Her yerde Pulla kutuları ıuarla i•teyiniz. 
4..5 odalı, ınıanznralı apartunen 
aramaıkıtadır. K.alorl!erli olması 
tıercih edlllr. Telefon: 44672. 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından: 
10 sene ve do.ha fazla mllddetteıberl lahlplert bare!ı.ndan aran•!madı_ 

iıncüın dolayı 2999 l:la.Yllı t..ı.mınucı ll lnot maddesi mucwınce mWı~lll ban_ 
lta ve müesseseler tanı.tından Mal~ Vaaleti hesabına ıtı.uhnf.ıza cdlli."\ek 
üzere Bankamıza de\Tedı1en ı>a.ralarm mikdarı aşağı.da gö.:ıtcrlu.ıiı,ı.tlı. 

4bu paralar Banbı.mızı& cievredlld:kteri tarihten ltJb.U'an 1ki sene ıc·nde 
saıh.plcri veya varısııen t.ara.l;r.dlWl e\ rakı müsbite ibra;r.ı suret.Le idare mPr_ 
kez.ın:ze veyıı ~beıcrıınlı:e mUraC'aat. edilerek alınmad,kları takdirde 2794 
sayılı kanunla te~ıl oi'wl•n Amord.smaın Sandıtına lı..tıkaı edecekLır. 

Bu müddet!n h.ta.rru;ıd:ı.n sonra vakt olaca.k mUracaatJ.arın hıikümsUz ad.. 
do1Wlaca4h llln o'u.nur. 

TL. 

8 58 
8.58 
8.58 

12.58 
8.58 
858 
8 58 

1258 

1.22 
4.62 
l.91 
1 19 
O !!O 
0.06 
o 04 
2.50 
o 62 
o 49 
0.22 

9.74 
1.74 
4.24 

10.54 

13 87 
2 70 
7.59 
0.17 
o 50 
3.80 

10.74 
1 88 
3.49 

114.13 
o 53 
o 53 
053 

a.95 
19.14 
18.89 
G7 61 
22 38 

243 S5 
179 95 
28.97 

36.93 
36.93 

4 56 
9 25 

49 37 

3.42 
2 48 

1.58 
o 88 
0.88 

Ziraat Bankası Ç~me aja.nsı.Qlıı 6..2.941 ıartbll tevdiatı 
İsım ve adreı.i 

Hacı :ieay& 
tTzeyı.r 
Ahmet 
Ömer 
Hüscy'.n 
1snı yok 
Uzun KUYudıı.n Mehmııt Oğ'. Hüseyin 
Tatardan Yusuf O. Hasan Çavuş 

Zir.uı.t Bankası Erm~nak ajansının 6..2.941 tarlllli 
Muıı.11.mler 13;.rlığl 
sut Şlrk&t.inde Hüsam.ettin 
Te rzl O.nnan 
Frengi Milo:ıdele Hey'e~ 
Doktıor iıı.san 
Hek·m Oglu Mustara 
Mualllm Ata 
Deli Halı! o~. Ahmet. 
Kıbrıslı Şeırıfe 
Yaldız Sadık v.e İb':"ahlm 
Sabuncu Ok. All 

tevdiatı 

Ziraat Ba.nkası K11tiveli llhibeslnln 1U.9U' t.&rilıll tnala.\ı 
MU::-sel Paşa 
Kunduracı Mwsta.r& 
Şevki 

HUse12n 
Zlraa.t BankMı Bofufanıl •JallSUWl 1U.9U tMUıll tevdl&Ct 
Hasan otlu Feyzullah -
Hamza Ot. Ömer 
Mu.cıt.a!a Qk. Mu.sa BefıJr 
Ayvıız ot. Halit 
Hüseyin Oğ. Ba,yram 
Rec~ ot. Hayrettin 
Halil of;lu 1.ama.ıı 
Şıh Oğlu İsmail 
Topal ot. Durmuş. 
Zlra:ıt Bankası Koı:ı.n aJaJU1n111 H.U41 ~ ~yıtJa.tı 
tbt:y.at Zabl.tllnı Ccnı':yetl namxıa ~ 
Eczacı Mciım.İ:t AH O~ Maclıt 
Eczacı Mehmet Ali Oğ, Sacit 
Eczacı Mehmet All kızı NE;cJA 

Ziraat Ba.ııb.t.ı Ada.oa Şubesinin 28.l.Hl CarilaJi fıeTdlala 
Halll, N-ğdeli lbra.tıtm OA.u 
Mehmet ÇaVuŞ 
Mustafa Ye Mö.syO Soru.itan 
Alu~t OA'. Mustafa ve 1ı4. Sorultaa 
Usta Mehmet Ağa 

Z. &lnk. Mtrt~ Mücl. 28.3.'1 T. 11 teYdia&a 
Esktşehir Meb'usu Emin 
Hacı Çaputcu 
Hlliıey tll 0ıı vuş 

Ziraat B.uılıtaeı Kın.ıeblr SubesinJıı 21.UU &MJıb?l te.diatı 
Kua!ak.ı Oğ. Muharrem 
Karafakı Oğ. Muharrem 
K.nr.a!akı Oğ. Muharrem 
Karo.fakı Oğ, Muharrem 

Zlraa.t l)Anka.sı SRfl1'1llll Şobe$1nia 28.3.tU &arlJıJI ~vdtatı 
Nur Seyit Oğ. İsmail 

Zirn.-ıt Bankası Menemen ajansmıa 28.3.941 ta.rihll tevdiata 
Menemen Eytam Dairesi 

> Su Yollan Kcmlsyonu 
Zlra:ıt Bankası lst'arta Şubeslnht 28.3.941 tazlhll ~~ 
Ta;>:ı IAUUı.zmu Neş'et 

.MllnU O~. FJU:crü kızı Muazzez 
Mutt.U ot. ŞtEtrU oınu Ccmale1Jtln 

Ziraat B:mkası Y-.kfıl•ebtr ajansınııı 28.3.941 tarihli teırdia&ı. 
63.19 

6.58 
4 58 

3.42 

2 47 
18 22 

1.23 

12 08 
1.26 

4 58 

29 54 
1 24 

14 58 

9.47 

o 21 
o 96 
o 43 

11 73 
2 69 

MUlA.zım Mf'hIJıet na.mına Ks,ymakamlık 
Zlrut nı.nk1a..>1 Sesd!tiLlr ajansının 28.3.941 ilu:JhU ~vdiatıı 

Terzl N~ti 
S!llel! KaJ,>Cl Ytınu! 

Ziraat Bank~ Mu, Subesl.ı.dı 28.3.941 tM'ıhli tevdbtı 
Tayylp 
Zlrıta.t BankaSt Bafra Şubeshbn H.3.941 {.a.t"ibli tcvdlab 
Alacamlı Sa'Jtl 

~ EyUp U~ı4 

Cam!ikebtT mahalleslndea Abdulla.h Oğ. İly" 
Ziraat Bankıwı Ba'•keslr Şubesinin 28.3.Hl tanbli tndlatı 

Osmau Sudi 
Mustafa Şadı 

Zirnıl Bankuı Kan>isalı aJa.nsınm 28.3.941 talihli fevcMatı 
Te>pçu Köyünden SUleyman ()ğ, ŞükrU 

Ziraat Bankası Karaman ajansının 28.3.911 tarlhrt tevdl:Lh 
.Elkme:rcı Mehmet üsta 
Hoca Mahmut M:ah. den ka.ro.p Raif 
Ahı Osman Mah. de:ı Oen!Elill Muzaffer Tevf'k 

Ziraat. Uanknsı T:re a)aosının 28.3.941 tarihti ~vdlatı 
o.rı:&.ı ot. Ali 

Zlmıı.t n:uıka"ı c. Bereket. ııjıUısllUD 28.3.941 
Os:nan Veysi 
su:eyuuı.n 
Azz-
M:.ıs's.fa C'..tıfer 

Mus+u fa SRm.1 

tAri.Ull evdlatı 

1 

TL. 

2.-
0.22 

25.85 
8.88 

6.65 
1.52 

139.04 
129.69 

9.47 
2.47 
4.97 
9.47 
9.47 
9.47 
1.47 
4.47 
1.47 

1647 
5.47 
5.97 

19.47 
4.47 
9.47 
9.47 
9.47 
9.47 

24.47 
24.47 

1.27 
1.47 
1.72 

49.47 
31.47 
4.47 
2.47 
1.01 
6.97 
4.47 
4.47 
4.47 
4.47 
4.47 
1.72 
1.27 

15.55 
U7 
4.47 
1.27 
6.47 

19.47 
9.47 
9.47 
9.47 

8.66 
4.12 

16.83 
12.75 

3.20 
3.18 

12.69 
22 30 
o §0 
1.29 
0.90 
4.32 

3.75 
0.32 
0.32 
2.44 
0.4G 
2.38 
4.18 
1.99 
0.79 
6.46 
5.31 

13.31 
8.90 

0.51 
0.21 
035 
0.35 
0.28 
0.28 
0.24 

9.47 
4.47 

İsim ve adres 

Tevfik 
MuS't.ala 
Ko:ı.Jerve Ş rket4 
Zlraa.t Cemiyeti 
Zlraıı.t Ba.nlu:sı ,\fcnıo şubeslnin 28.3.Hl tarihli tevd.Jatı 
Nec·p lI.adda.t 
Kaza:11ı kcylinden Esit OJlu lbralıim 
Corc Ko'omprıt 
Şeke: 1rJ11sar Milı.lih1yet,l namına. Joeef Könik 
Hasan O~lu Yusuf 
Mers!n Be!ed!yes,nden 

• • 
Tevfik Şahap 
Ahmc.t ·Tevfik 
Al. Raif 
Ku:ıdurat.ı Osman 
Renz ne! Mehmet 
Mustafa 

• 
A1ay kAtlb: Raa1m 

Dokm1u Ticarethaneci 
Ali Kemal 
Hanlı Şch Mu.stara 
Ba'k!<r.l Abdullah 
Kadir 
Mullt41Ca 

namına. thsan 

Hac Onbaşı O~lu Hl1S!yln 
Halil Ağa 
Cev:ı.t 

Zlrnt Bilnkaı:ı Edne Şubesinin U.3.tfl tarihli teYllla&t 
Sa.J.11 
Mustda 
11.fe:hmet 
öm,•r L~tfl 
ôm::r I.l.n 
Muswta 
Ha&nn Ot. MehDM1$ 
Lalapaşa!ı Adem 
Osm:ırılıdan Memiş 
Ecv.a~ı Ferit 
Suca1DAcı Mustafa 
MC>lı:nrt 
Tevt k 
Ömr.r Otlu M~ 
Şerif 

KUh\'t>CI Halll 
Nüzhet 
AlA!'ddııı 
Sam! 
Sal!l.hatttıı 
Ali 
Ahmot 
Has:ın Oğlu Hasan 
HUseı n 
hmai. 
7.lrn;ı.t Banka.oıı Aydın Şubesla.la &8.3.Hl ta.rih.l1 tndl.Mı 
Mehın~t Peyz.ı K . Cevahir 
Oı!cıı Kemııl Oglu Haver 
N•Jri kııı Pervın 

JaııJamıa T. K. C'ez.mt 
Yen! P. Oto Ali O~. Murt.ata 
Ye:1i P. Oto Alı Ot. Mustafa 
Mek•o!> M!.ld H~I: k!Zl Fatma 
Jan1annn T K. C~zmi 
Ertut:rnı Maden Ali 
Kadir Oğ. Berber İbrahı.m 
Bn>u.cttln 
Urgıı.ncı Mu9t.af.t 
Ziraa.t Daııkıııı• Ayclııı Şubesinin !8.3.941 tarihli teydlatt 

Sanat. Mele. ŞUkrll 

MUbe"l..1ıs Emin 
Avul>:ıt Feridun 
Ali Rıza Oı:. Cevd~ 
Sıhhiye Kadri 
Hai ı Taıa.ı 
Ahmc~ Muhtar 
tbu..tıım Etem 
MUteka:t Lıltfl 

> Hayrt 
Neclp 
Sadı:-c 

Mehm~t O!Uu Mehmtt 
Ziraat RankRsının 

.Muall m Refet 
Mt!hme; Tahır 
Sami Oğ!u SaIAhatun 
Sam! Ok'lu 'l.'arılt 
Muı.ıır:er 

Nacı 

Fahri 

'1.4.941 tarihli tevdl..ta 

&a.ıı.t Bankası Ne\~hlr ııJansııua 7.4.941 tarihli tndtdı 
M1'm~ Ata 
Mu.;.p 

4.22 
Ziraat. Bankası Mudanya aj:ınsrnuı 7.4.Hl tarihli tevdiatı 

Pervn 

4.48 
6.48 
3 48 

29.48 

Ziraat Baııkası fstanbul Şubesinin 28.3.941 t.arlbll tevdiatı 
.Nlh!ll 
Hristo 
Ahml't 
Yusuf 

Zlra.a.t Bankası V,ıkfıkcblr ajansının 28.4.941 tarihli tevdiatı 
:\larango7. !sınan 

mele tevz.!i tem'.n olunmust.ur. edilmek Uzere habf:'r vereci'kUr. nuıı. 
Lokantafarda vazi 'ret dan maada hennz beyanname verrnı. 

J yen veya verip de karne nl ımı•·a rr. 
L<ikantakrda yemek yiyen vatan ~iz blmnma a:-ı ıc n nah vp'erd' 

daşlar ş!mdılllc e~nwklerın ysı dı.arı : calışan b!lro:ara nıtirnc..ıa: ede:-~k k.ır. 
dan ~ edeceık veyahud lokantada nelerini aıma:ıdırlar. Knm<"er, ka·-ne • 
bir günl'Ük ıstlhkakları olan 375 gram sulü tatıbt'.ı: olunan biltUn şrh:.rlerdl 
ekmek alaoa.k, yeme.tı: sonımda bu m k.. mutebenftr. 
ıf.ardan artanı bereberinde sötürecet.. Karne ta1ıbık olu'lmıyan m:ıhaller • 
lerdir. VilA,yet ve beledıYC teşk!la.tmm derı ellel'inde !tarne olmıyarnk 1s~an • 
alM:ada.r mooıurlan bu sabah her bula açısa veya uzun müddet ıra·ma• 
seıntt.e te!tl.şler ya.p!lr&C kame usulü. Uzere gelenler muvasıılııt !'t .k'er· sS • 
nün ta:tıblklni kontrol etmişlerdir. ~on veya linıandsı kuru:muş bulu • 

Vall'nt'n beyanafl nan seyehat bUrol.ırıll'ı e!l r nctekl se.. 
y.ahaıt, bilet.ıerlle mllracne: edeoekler ye 
48 saatlik muv:ı.-kl:at birer flamp aı.a. Karne usu1UnUın tatbikine başlan _ 

nıası dolayısae, vali ve belediye reıSi 
doktnr LQt.ti K~rdar, dün bir muharrı.. 
rimiz.e şu beyana.t.ta bulunmu~ıur: 

c- H.Ukümetimlzln ekmeği karne u_ 
6UH1ne bağLama.lt hususunda verm~ oı_ 
duğu arar bübUn memletetçe malOm.. 
dur. Bu :kararın deriuıl tntbik!ne ge_ 
cilmeei zaruretini duyduğumuz icin ek_ 
meA'lmlzl bugilnd-en itibaren karnelerle 
tevzie başlıyoruz. 

Bu :usul, b!r kısım vatandaşların her 
hangi bir ihtlya.t s~l~ ve ıründelik 
hislerle fazla ekmek mübayaa etmesi 
yUz!lnden diğer b:'!' kıslm vatandaş _ 
ların ~kslz ~3.lmasını önllyeceği 
gibi hill:Ometlmrz::ı daha :yüksek dil_ 
şllnoelerle karar ali..ınr~ aldı~ı vech:le, 
ist:hlnocimlzt muayyoo bir hesaba g5re 
t.anzlm edeook ve mi!ll hayatımızın u_ 
zun bir zaman içinde devam edecek ih_ 
tiyaçlannı disiplin altına alacaktır Bu 
it barla yeni usu!Un ta!ıb'1!:1 ıınedenı b!r 
m'llctin olgun ve reş!d vatandnşlan ol_ 
duğumuzu :sbat edecek: 6nemll bir hA_ 
dise olac.aktır. 

Ba.ş'k.a.lannın ha~ıns tecavüz mahl_ 
yet'inde her hangi b:r hareketin umu_ 
miyet iıt.ibarlel sadı~ olmıyacağına m lll 
terb:yemfa en bll.Yillt b:r garanti teşkil 
eder. Bı.muınla beraber istisnai mahı _ 
yette olsa da her hangi bir suretle 
fazla nüfus gôstermek veya ayrı ayrı 

ountaltalarda bf>yannameıer ve?1'nlfk 
vesaire g bt blik:flmeıtımız·:ı derp!ş et. 
titl Y1ldcsek: adalet v~ müsavat pren _ 

ca):lardır. Bu ·18 saat zarfındıı ikam~ 
edeceiclerl ev, otel, p:ıus'Y'Oll, han vey• 
sair yerlerde nshlye rn'JdUrl"rine rnU. 
racaat edere~ iUaıPt edeceltl~ri mild.. 
dete s~:-e haftu"ı.it Vt'ye aylık kame .. 
Jerini al.aca.klardır. 

4 - Leyll mektcb, bUro, hastane, 
hap'..<duıne ve "m":ıu milesc;r-:ıflrr. mev. 
cudlarını bir gUn evvel ha:ı:ırıanıı:ı ta. 
beillya göre t~c knrn" dnld• ru::ı ın1 l • 

esscsenin mes'ul muhnrJb ve müdUril 
tar.a!mdan imza ve temh :- cd ld kten 
sonra na.tı!ye mlld'lrl11 1'l-U~c tııc:d k et .. 
tlrip ekmekler!ru arzu etıt'kleri fırın Vf'. 
ya şubelerden alıı.c:ık'ardır, 

Hn'kın o'tmel!in dRh"ı kolay •k1A te.. 
darik edebllmesi ıcın mevcud fırınlara 
UAveten şehrln muht"' f manallcr nde 
ekmek sMış verlerl lhrlas olunmu~tur. 

Gö::i.l!dilğil veçhıle karne usulünün 
tatl>Td srasında ve bilhassa ilk gün • 
!erde her hangi bir karışıklı~a mey .. 
"".., vermemeıt ve 1t ms"nın ekmeksi9 
kalmamasını temın eylemek makııadfle 
Jıizıı.'11 gelen h•zır'ılo:lar yapılmıştır. Bun 
lara ral'rırnen taotblkıı.tın ilk: günlerinde 
bazı aksaJdıklar II'tlşnhede olunabl.ıir. 
Bunun için her ne suretle olursa ot_ 
sun karne almıya:ılnr derhal nahiye _ 
lert mUdilrlllkıerlnc mllTacaat ederek 
''az!y~erinl tesb!t ctıtlrlnclye kadar 4C 
saat.l!k veya barıt:ıtık muva.k\et kame 
ala.bilirler. 

Kilr S3 ekmeksiz kalmıyacak 
siblni UılAl ~ectü teşebbüsıere gr'şe. Wç bir vatandaşuı ekmdadz kal • 
cek ve ıbu y0ldu gavri meşrn in1klnlar ma.sı ecdl.şe61 mevcu.d delildir. Bu iU.. 
bulmeta oalı~k olanlar ş!ddet~c .a_ ~ barla lmum&uz tel!' ve ialcMe mah&l 
kib, kontrol ve tesb!t e'1ılecekler, mem_ yartur. Vatandaşlardan yegioe ilted1 • 
ıeatete ~ unwml menfaate ita~ hare_ AllDls haı1ıı1ı:a hUrmeUtt.r n bQkam.&e 
ket etmiş addedilerek hakJarındıı en müzahir olmaktan 1bareıulr.• 
ş'.ddetJi ta.klbat. yapılmak üz~re örn f I .

1 
• k 

idareye ıtevdı e1l!ecrklerdir. Bu te.mla ranca a V8rl ffl1J8C8 
yapı.I.acar.c bir r.Urüm her b:rinı!zin hıık... D.ğer tara.ftAW:J. öi:rendlilmla r6n 
kına ayrı ~rı ve doğrudan doğruya karne U&UlünUn tatbıkine ~ • 
yapılmış bir teca~ olduğunda~ buna Sile has~Jara ve hastanelere nrılme&... 
imkft.n vermemek l;.-:ı kontrol 1ş!erınde te olan fıra.ncatalar da tamamen keaile_ 
bütiln vatandaşlann mU~..ereık çalış • cekt.ır. Şehirde.ki fırancala ihtiyacı I~ 
mala.n vazifeleri ve haktandır. şlınıdııe kadar 86 sar kiloluk 25 çuval 

Hüktlmet ile mllle~n .müşterek ~- un t.ahss ediliyor, bununla 2000 Cı,şiye 
sa!sinden alacağımı?. netir.enın tama - fır.anoe.la veriliyordu. Fırancala imaii.. 
men muvaf!a.k ol.acnlhruı şimdiden e - tı bugünden itibaren kaldırılmıetır. 
min bulunmııkt..ayım. EkmeA'ln karne Ue k k 1 ki 
teVZ:'n!n lnt:12'3mla yapılmasmı tem'n 750 gram e n.e a aca ar 
edece!t bilt{ln ıedb"rJ.er a'ınmıştır. Bun İ.kt.ı.sad VekAl~t! .1ş büro6u da gün<M 
tan ~ aırasUe lzah ede~m: 750 gram ekmek cı.labilecek ışçılerı tea.. 

~ lınan todbırler bite ba.şla.mışı..r. A.uka<iil.rla: agu ·4. 

ı - Bugünden tt.lbareıı biltUn eCt _ 
mekler 750 gram üzerınden çıkarıla _ 
ca.k ve beher ekmek 12.5 kuruşa satı. 
lacakıtı.r. Ağı.r ışler erbllbının lıaklan 
<'l'SO> gramlık tam btr ckmk olencaktı.r. 
Ağır dşeller İ.ktısad vmıııetlnı:n İŞ bü -
rosu tarafından verilecek vesıka.larıa 
taayy1in edet:ekti:r. Bunların harJcln • 
d<*i diğer bütün vat.andaşlarm baklıın 
bu 750 gramlık ekmeğin nısfı olan 
<375> çamdµ. Yedi yaşından aşağ; co. 
c~lamı baklım da bu ee.mcğln rubu, 
yanl 187,5 gra.m oınrak tayin edllmış_ 
tir. 

2 - Her aıle reisinin imzası tahtın.. 
da alınan ve mevcud nilfus adedınl 
blld:ren beyannamelere göre her phısın 
ismine muharrer blrr.r karne tevzi o_ 
lunmuştur. Bu karnelerin ihtiva ettiti 
!;şler 24 sa.aB!k 1ht1yaca tcknblll ~ -
deo.."!k ve glinünde kullonılmıyanıar el'_ 
tesl günü mut.eber o1m:yacaktır. 

3 - Ekm.~ karneler! ı,ııe meşgul 
ol~ üzere her nahıyede b 'rer büro 
kurulmuştur. Bu bUro~ar nahiyeleri da_ 

çilrln evsafını tayin etmlflerdlr, Buna 
göre: 

ı - Sanayiden made:ı ve Laş ocak.. 
ıar..nda., bina, yol, köpr!l ve emaıı 
yerlerde, omıAn kati]a~. nakil, t.ıhmıl 
ve tıahlıYe 1.şlerınde ve emsatı mşaatta. 

2 _ Mut.ad i.ş saatinin dPvamıncs 
ıasrıa.sız t.uretıtc bil-yük ene:-Jl aarlJ.n\. 
.l.cab tt.ıren ağır bedeni hizmetler ~ö. 
ren veya şlddeUi hararet, ş ddet,;i z11a, 
şiddetli gilrUı.tjl ve teneffüs cJıaaını 
tazyik edeet* b'r buhar veya eaz veya 
sıhh1 teh}f.<eyc cıılşürecek her hangi bir 
madde ile bozulmuŞ bir hava ıç :ede 
çalışmıi.k zorunda olan kLitl8elere etmek 
750 gram mnett v~Tl!ecektlr, 
Bir doktor hakkmda tıkibat 

Dün alftnı:adnriarca tvapıl&n tonaoı.. 
tar eaıasında Em:nönUnde bir dokt.o. 
run 12 kilo ekmek aıa.ralc bunlan dllllll 
halinde ke6tlrdltl ve kurutmaık üııere 
fırına gOOderdiğl görü'.nıtı.s, milU ko • 
runma. kanununa g~re hııddtında takı_ 
bata ıbaşlanmıştır. 

R E K LAM , O E G 1 L, HAK 1 KAT : 
- Yurdumuzun her köşesinde dÜt'iistlüğü, ucuz. 

tuğu ve bol çeşidi erile tanınmış: 

Asri Mobilya Mağazasını 
gezmeden ve bir fikir almadan baş.ita yerden 
mobilya almamalıırını tavsiye ve mutlaka sa -
ıonlnrımızı gezmelerini rica ederiz. Bl'hassa İn_ 
glliz koryolnları ve A vu.sturyıı. sıı.ndalyaları 
mevcuddur. İstanbul, Rızapa.şıı. yokuşu No. 68 

Ahmed Fevzi. Tel: 23407 ••••il' 
269 39 

2947 
1719 
o !10 

Ziran~ Bankn<ıı Burs:ı Şubesbıin 28.3.9U ta.rllıli te\•dlaU 
Mnl!y... odacısı Ali 
Dr. A': e rMth de 
Şev"te• Oğ. Omınn 
BaJ.,.-'l·a• M hmn:; 

2.71 
1.60 
4 69 

2.-
1.-
1.41 
1.-
0.90 

RllştU QavuŞ 

Hasan 
?.Araat Ba.nkıısı Y~nlşchlr ajansının 28.1.9U tarlJıU teYcliatı 

Hac, ~lclıme~ 
Aziz 
Merunet r SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 
o 79 
2 90 
1 01 
078 
o :;7 
2 41 
009 
o 46 
3 45 

Bed!ı Dursun 
Hamdı Em:n 
İsınıı ! Hak"ı 
Muall'm Nı!Zllhat 
Ke:nn.ott'n Cevdet 
Ali HÜi;":fb 
Haea.n Lü'.fi 
.MU5t.ı.fa 

Meh.mec ve est Zeynep 

:t 

ıı 

Ziraat Baukası l\iili!I ajansının 28.4.9'1 tarllıl! tcvdiaıı 
1.- Dr. t.fuhLt.tln İzzet 

Zir-ıa.t Jlı.nkn-:ı Sh·rilıfsar nJansının 28.4.941 tarihli tevdiatı 
32 4 7 Köse Oil~u Ali 

«Mabadi bugiinkü diğer yeftmi gazetelerde ve yarınki 
nüıhamızdadır.» 

Müessesesinden: 
Sungİpek işliyen tezgah sahiplerinin l~i~cikanun 942 sonuna 

kadar müessesemize müracaatla verilmesı ıcab eden beyanname.. 

leri vermeleri lüzumu ve bu tarihten sonra yapılacak rrıüracaat. 
!arın nazarı itibara alınmıyacağı ilun olunur. 


