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t; Ekmek için ıKO.rt usulünü 
~ Alınan tedbir b k ~-'t 
ot Ilı llükOmet ekmek tayı· l f uan 
~şı t llda rnemleketin hueusi

o r 
·d· detleriııi dikkutte bulun· 

1 
~1~ ~uştur. Düşünülen mi k 

ı d Odur ki, Anlrarada harp 
~(il ~: . devletlerden biriııi 
~ sıl edeıı elçi:"-Sizbu· 

Ekmak sahşı vilayetin her tara
fında çok düzgün bir şekle girdi 

Valimiz Sö~mensüer dün Kırıkhan ve Rey 
haniyeye gide,.ek teftişle:-d bulundu - Bu 

gün İskenderuna gidecek 

Ekmek satışlaı mda kart 
usulünün lntbıkından son· 
ra , şehrimizde olduğu gi 
bi vilayetin diğer kaza 
merk<~z!erinde dfl ekmek 

Valim iz Sökmensüer 

f eti ~ \1esika usulü mü diyor 
rf ~· Uz?,. demiş. Doğrudm: 

~ı.kart usulünü darlık zo· 
til ıl.e gıda kısmak için de· 
b 1 ısrafı, kaçağı önlemek 
~UQ'day ve un yoğallımını 
tnr dUzene sokmak, halkı 
f lunııu bulundurmak i· 
: koymaktayıı. OteHer· 
~lokantalarda, ·evlerde 
'it Psızlık yüzünden artan 
Ilı llıek parçaları sonra ha 

1 
satışı çok dilz~ün ve tama 
mile normal durumuna 
girmiştir. Hükümetin va . 

beraberiude Emniyet mü · 
diirü lbıahim Akıncı oldu 
ğu lınlde dün Kmkhım ve 
H yhaniyFye gideı ek ek -
mek ve kart işlerini ince· 
ı~ruiş ve gördüğü intii1..nm 

, dan memnun olarak ilgili 
!eri tcıkdir eylemiş, bu ara 
dı: Kırıkhanda kurulan 
~llik fabrikaf,rnı da tefti~ \lrlar; tatlılar, israf vaya 

~~sizlik, hüziln verici bir 
~~\dedir. Bundan başka, 
~r Sebepsiz, yarın ekmek 

tıp bulmamak kaygu
~a dUşen halkın sık sık 
~Uk şehirlerde fırınlara 
~ ~tüğü görülür. Ticaret 
~kılliğinin, bu yersiz te· ,_n ınanevi Zt1r.ırın1 önle 
~k ~Çin yalnız lstanbul· 
~ hır iki bin çuval fazla 
~ dağıttıği vardır. 

tıt Hel'kes biliyor ki Av 
'fıPa tnemlekeUerind~, harp 
) \'e harp dışı olmalardn 
~~ız ekmek değiJ, kra· 
~~la kadllr her tilrlU ihti
~ç \1e kullanma madde· 
itq ile vesika konmuştur. 
t llQ bu vesikaların ço· 
~ karşıllksızdır. Gazete 
tde n e ş r e d i l e n 
~af, bir· Italyan 
\ lesinin 20 sinden 60 

1 
~ kadar olanların 2~0 
\llıhk ekmek taymları
'ii haftada bir günlüğü· ( 
\'l ~usoliniye bağıı~laması 
~~t-.sinde bulunduğunu. 

kit ve zamanında aldığı 

tedbirlt~r ve halkın göster 
diği fevknHlde disiplin ve 
olgunluk kararın tntbikmı 
süratle kolaylaştırmış ve 
herşey yolum: girmiştir. 

cylf-mi itir. Bu sa 
lısb Is teııdeı una g· den va 
limiz orada ekmek işlerini 
ince'cdiktru sonra akşam 
şehrimize dönecektir. 

SagınHa kı lZ 
Belediyenin bild;r~ği 

Belediye Reisliğinıl n: 
1-Fazln · kartlarla b?yan ume v >rme müddeti a 

yııı 19 ucu pazartesi saat 18 e 1 adar uzn ılmıştır. 
2- Ayın 17 ine' cum:.ırte"İ gününden it ta en ek 

mek kart sahip1eri di cdi leri fı mlardan ayni k rt 
larla ekmek alabilh ler. 

3- DışJrılardan. bir gün için ka Jbaya ge eni re 
kolaylık olmak ilı.ere bir r,ün!ük ekmek kartlon ha 
zırlanmıştır. müracaat ed rek bir günlllk ekmek 
kartı alabilirler. Bir günd n f zln kal c:!.klar için ev· 
velca yapılan ilibdaki esas olduğu gibı bltl•ik oluna 
cnkhr. 
4- Bir gün için gelip ekmek k rtı a acıklar ne·e· 

den, niçin geldıklerini ve nere nüf s na k, vıtlı ol· .. 
Juklarım neı ede oturduklarını, Eoy ndlaıım belediye 
deki büroya knydettirmeğe mecburdurlar. 

5- Ekmek kartları ~urdnmuzun h r köş s·ı de 
mut~ber olduğunJ~m, S"yuhata cık Clklar a~ rıca seya 
hat kartı almadan bu kartJarlu memleketin h~r l;öşe 
sinde. ekm~k lodnrik edebilid~r. 

~~ r~ekte idi. Biz bir 

~ ~şçisine, bir Italyan 

1

, 
~r nın üç buçuk misli 
~il. ~~receğiz ve . onlar· tımc:< .. _,..._,_ •. : • .-.,"7 • ...; =n::.= .=--ı;-.._,;;;:. a;;;:.;,;;;~;:;;;:~;:; 

~ hı<,rbir tar:tı bır kırın Memur aylıklarına za. · · 
~~le bağışlamalarını ! iŞi 

ıyeceğiz. l 
~ Beaın politikasında pa l 
~ '1llız şudur: üretimi 
~ ~~llk, yoğaltımı düze f 

Bu husustaki kanun layıhasının bugün Mec

liste konzşul asi muhtemel 
Ankarad n verilen hu 

0Yrnak! Hiçbir madde 
1 

berlere göre, lıiikOrnel rm~ 
ı~lıtbildiğine ~harcamayı murların nylklarmn z.am 
~l edcmayiz. MaksıAt . yapılması işi iizcriııde son 
~ll!k, giyinmek. ısın incelemelerini yapmış ve 

\re h:çbir ihtiyaç~a bu hususta lıazırhuıan ka 
~rı.ırı1Iuk acısı <luym~- 1 nun layılıası Maliye Vekil 
~l~r. 11 ırhia buhran ti) lt1tinde son şeklini almış • 
ti ard~tndn böyle b"r tır. c . 
~ Yı. an •Jk, sıkı hir 

llu 2 inci ! ayfadadıı) 
Layıhnnın anahatları 

hakkında henüz kesin ve 

r ı;:mi b'r m Tfımat yoksa 
d . kuvv lli b:r il rmul 
olaı k söylendiğine giire, 
l 00 liraya knd ır uylık ve 
üc abn memurların ay 
hklmın1 yüzde 25, 100.Ji· 
radan 2 O liraya kadar 
J ı:kra yüzde 20ve2CO den 

yuknn alanlara da yüzde 
15 zam yapılacaktır. 

Yunanistanda 
açlıktan ölenler 

Korkunç bir ha:le 
hüküm sürüvor 

Londra 15 A.A - He· 
men bütün lngiliz gazetele 
ri Yunnnistauda açlığın 
çok miidhiş bir duruma 
g i r d i ğ i n i ve 
IngilterPnin her ay Yunanis 
tana~ d ö r t b i n ton 
yiyecek gönderdiğini yaz 
mnktudırlar. 

Gazetele.re göre. eğer savaş 
devam ederse Yunan halkı· 
nm üçte biri açhktarı öle 
cektir. Sokaklar açl "la 
doludur. Babaları ö!dü· ~! 
müş çocuklar sokuklardu 
ekmek diye feryad etmek 

Jledir ler. 

lngiltere dost bir mil· 
letin uğradığı bu acı du· 
rum karşısında elinden 
geleni yHpınaktadır. 
"Mancaster Govardiyan ,, 
gazel esi diyot ki : 

"-Mihv r devlct'er yina 
kar.,ı bahramancu döğüşe· 
rek püny..,nın sempatisini 
kazamm Yunanistan şimdi 
acı ve çok kötü bir efor um 
dadır. Türkiye alicancplık 
göstererek Yunanistanu gı 
da maddel~ri güır:lermiş, 
Kı1Jlay yardımda bulun
muştur. 1 

Yuoan"standdki duru
mu görenler aç"ık yütün 
den dehşet verici ın aıızura 

lan tüyleri üpererelt anlat· 
maktadırlar. 

Almanyado ~oplanan 
kürkler 

Berlin 15 A.A.- Al 
man propaganda nazırı Gö 
belz radyo ile bir nutuk 
söylemiş ve doğu etplıesin 
deki askerler için topla· 
nan krek!erin 4. m iyonu 
bulduğunu bildirmiştir. Gö 
belz, top1anan yünlülerin 
d11 çok ö emli bir tutara 
yükseldiğini ve bu hareke 
tin Ingiliz propagandasına 
km şı gcn;ş bir cevap ol· 
duğunu, Alman milletinin 
zafc e kadar di>ğüşcceği· 
ne bundan d:::ıha kuvvetli 
bir misal olamayacağını 
SÖ) im işitir. 

Kanun Ulyıh"smm Büyilk 
Millet Meclisinin bugünkü 
toplantısında konuşulacnğı 
ve MecFsin kış tatilinden 
evvel Meclisten çıkacoğı 
sanılmaktadır. 

Uzakdoguda 

30 bin İngiliz as

keri çember içind 

Tokyo 15 A.A. - Ja 
p~n tebliğine vöre, Malez• 
yanın batJsında dijşn~an 

kuvvetlerini kovJnarr ğa 
devam eden Japon k1.1v· 
vetleri ~falaka çembe ini 
geçmişlerdir. 

Dün Juhal ayalP ine 
giren Japon kuvvetleri 'iU• 
ratle ilerlemektedir. Sin 
gııpur Cdphesinde 30 oin 
lugiliz askeri Japonlar ta• 
rafından tamamile e; nl· 
mıştır. 

31 bin tonilatoluk 4 
lngilz gemisi ba!ırıl nş, 
3 gami de ele geçiri1.aif 
tir. 

lraıun taksiı n 
edildiği haberi 
İran Başvekili ta~a 
fından yalanlanıyor 

Bnşvekili Füruği ifan J Jer• 
lin ve Tokyo R:ıdyolnı mın 
lran~dilile yDpbkiarIJ n~ri 
yatı takbih eylemiştir. Bu 
radyo!.:ır Ir:ıııın . tak3im e· 
dildiğini yaymukt»dı lar. 
Bu neşriyat olaylara t lma 
mile aykırıdır. 

AMERİKADA 1-t A 
ZIRLANAN KAR~ 

USTE 
V~şingtou 15 A. A. -

Anrnri ka lforiciye[Ne1tıre 
yeni bir knra Liste baztr• 
lamış~tr. 1800 ~şirket", ism 
olan hu listede Isveç ve 
Türkiye de vardır. 

Yol vergisi 
Çalışan kadınlardan 

da alır.ması ıçin ın· 

celemeler yapılı~ıor 
Anlrnrn -

yol vergisi iizerinde iı c le 
meler yapmaktadır. B ı in 
celeınelerin temelini, çah· 
şan kadınla.,. teşkil ~ı mek· 
tedir. Hükümet daire!erile 
resmt ve hususi kurumlar 
da çalışarak muvaz•ne, 
kazanç ve buhran v rgiBI 
veren kadınların yol ver-

\ 
gisine tabi tutulması lak 
rüı etmiş gibidir. 



Giln , şırı : -Hiyanetin tarifi 
KardfŞİ l & d1 ş .. yap 

tığı hi~ nüten evladın ba 
baya h 1 y a n e t i n e-, 
ferdin cemiyete hiyandi ı· 
den yurtdaşın vat.ma ıı;y.ı 
netine l·adur cemiyetleş -
miş insan lopluluk1anııın 
içeris'nde çeşitli hainlikle· 
ra ş hit olmaktayız : 

Şüphe etmeden .k bul 
etmek mec udy t nde ol 
duguruuz hainlik erden en 
mühimi, v tanda_ ık srf tı 
nı hmz k'mse1erin ulus t 
mefhum rın ç vr diği 
vazifeler b rşı m DSl p ol 
dul~I:;. ı ki'Ue vicd nmın 
ıstemedıgi ş kilde hareket 
lerde buluDL a ıoır. Bu 
h"rekel er, ayrı ayrı ~- h · 
reler gö..., l ren yoı ardan 
g'dere' tAk lıed f~e birle 
şecen.crin en ;) 1' d..ı lı ya· 
net ç şitle i de bir k ç de 
gil, birçoktur. 

Hulbuki, lıazıl, rı vata· 
na ve mil ete biyaneti y 1 
nız bir ecnebi devlet he· 
sabına çalışmak, şumda 
burada d..,vlet aleyhinde 
düşmanın i:::. ıf .. de cdec ğı 
biçimde konuşmak. asker 
den kaçmak, işg~l altında 
bulunan }Urtta işg l kuv 
veUerfüı elbirliği vapımık 
men l keti alt}•hinde ~alış· 
mak şeklinde har kc. er· 
dea ı\J ıel o dugu u :z.aııne· 
deı lm'. Ö e tnrnfta ıl.. il.r 
yaparak mi ltt n c. oıni 
kendı c ,bme bcşaltmıy 
çalış n, ) urldaşl rımn gl· 
yım ve y1yırnine .suıkast 
yapaıı herhangi bır kimse 
ye, birincilere kaıŞL takın· 
dıkları v"ziyeti alır ak lu· 
2.Umunu duymazlar. ~f::W· 
ıa cususluk yaparıu ntfret 
le baktıkluı ı, askerden kd 
çana.cLŞ gıcırtarak göz al· 
-tıklan halde bır muntek r 
le .ı;elfimı şmaktnn, y p ı
gı ı~i gunah s ~ mukuın 
kendilerim alamazl..ır. 

Butiın vat ... ndHşh .. rın 
iyice bumeleri g(..rcktir k , 
yuı da hıyanet 'uJmz aslrıJ 
ri ve sı~ a~i ınahıyette ol· 
maz, a)llll zarr anda ıktisa
di ve ı~lım i ~ılıklarda d.ı 
olur. Bılhı.ss.ı s .. ç ıkJarJmı 
zu kadar sıcaklıgı vuran 
bir t:ıuvuşrn duıı~a~ı sardı
ğı tı r WllliJnda b.zım gıbi 

sav ş dı~ı kalmış bir uı . 
kede yurda ve ulusa tm 
lıuyük hıyunet ıkt s.ıdi cep 
heden yapılır. 

Biıtüıı bunları gözöııün· 

de buluııduranık, Mııli Ko. 
1 unma lrnnunıarımızın alın 
lal'U hi}'anet damgasmı vur 
masını ıcap eltm:ın hareket 
ıeıde bulunan kımseleri 
kandaşlıktan tardederek 
oıılauian seıamlımmızı bi· 
le t&;meliyız. 

SEZER 

Neş ıy .. t uduru 
:,Eu l \J!.LENK 

C! H. f, ~l.ıd.1wısi Aııtak/ca 

Ekmek için 
l ınar feddir 

ftAeırUk e 
Kınkl n ~1 müdüıli'ğün 1erı : 

ıaı, atışları 
oete 

( l ı 1 inç· r. ~ f d ) 
lı.ontro', f' rt b'r nizamcı· 
hk be b'Jhassa haklı ve 

P 1 • Kı pu Muhammen lı'sso mesa mahal Jll·JAU 
iilı:tarı hr.sı M2. lesi Jlll C nsi 

a lel'i b'r dağıtım şartla· 
rını gerç kleştirmekle el. 
de edehilir'z. 

No. Kıymeti Sahi i evveli 
L. K. 

81 13 3 o 00 Ag >p Oj. Vahım Hı· il 13 

kimyan 

.. od• 
l\ım 273 cumhuriyet uÇ 

Jı e" . 

54 4 4 o 

86 13 35) 

A nay· :n Nalba tynn oğ. ,, 
M .. ses kardeş Karab t 
Sark"s l\1ilıF.ikm· rkyd'l.. ,, 
kızı Mnrts 

" 872 

" 209 
Vesika kelimesi halka 

cilan h:ırbini ve onun sı· 
kmtılarını yoksuzluklnrını 

hatırı tır. Fakat Ciımhuri· 
~et hilkiim ti, hiçbir ba 
km dan çihan harbi devri 

225 
482 

162 5J 
700 

Artin o. Ad.\r Liyon)Jan A sı 6 • 48 98 
Art'n E'tı:lem ·m o kir· D nk Tam 
kor v H c is Mdrkor· dl vlip 

ııi batı l maıo ır gereğini 

şin d ye k ıl r ., <:t iş 460 625 Su d 'ğir 1-4 925 

tir. Hrdu un sı mı 
h lktan aldı ·: ac b.ı "fe· 
hal fi l r iye, d vr ni ha 
t g ı · "1 o rnı.ışmudur? 
lJillikis yvan a ı satı 1 

ahı dığı dan dol yı ş· 

l.liy tler duymadık mı? 
K ... rt usuliı tatbik edild'k 
len t:;€.nrn ilk n!uc ğ mız 
nı n vi netice, h Ikın k n 

dini doyuracak ekmek bul 
n affi u gü'\6nmesi ol cak· 
hr: h 1 • elind ... ki karta 

' 
b r ekn ek si o lası gıbi 
bulacaktır. ~1addi net;ce 
i , 1 uJ ayı mLı ve unu· 
muzu tam ihtiy ca kadar 
ha. carn k, her ıl timale 
ı rşı s ok y p bi rn k, he· 
sab mızı b k olac klır. 

Bu iki t e; y ıs.ı za 
manda kavuşm k iç' n hii 
ktl t ı lı l il &ılılh'y t 
lerinı kull nd ğ nı biı ün 
v ta d şlar gö C3 erdir. 
En küç'\k yu suzluk ağır 
c z tarla karşı nmakta te 
redulıt dilmiyecekt r. 

Herhangi ir kısıntıya 
uğ m k s .. rb ... sthk alış· 
l.a!llığı üzerine iyi tesir et 
moz. Uunu bil~l iz. Fakat 
harp buhıanlarmın gittik 
\e daha basın kla o'duğu· 
nu gö mezl k edem'yen va 
tnnduşl r böyle bir d vir· 
d ", en başta, doyma, gi 
} !.ilme ve ısı:ıma inancı 
ammaktadırlar- Onu bul 
duklarında fer. h bir ı ef ()s 
alacaklar, belki de birçok 
şeylerde ayni güv~ lığe 
kavuşmayı istıycceklerdir. 

Bııl r v.t an hizmeti 
zoıladığı vakit, fil ... ğır fo 
d kilrlıkları }apmayı bilen 
bir m·ı e ın evladıyız. Ek 
mek kartı g' bi usulleri 
ruırııd nm ksızın kabul 
etmek, ne f dakarJık, hat 
t , ne de bir hizmettir: 
sadece hükOmetin yalnız 
biz'm h yrmnz.ı dtişUnen, 
bizim hllyrı nıza yolsu~.luk 
)arı, is afı, id rts'zl'ği ön· 
1 nııye çalışmak 7jfeJiu· 
de, omı, kendi ka m ı.a ve 
kazancımıza, yardım t;lruek 
tir. 

Kart k Hm nin he· 
men ~langıcınd dürü:,t 
lfik v~ "di ıplin,, ananesi 1 
kuralım. ı 

Falih Rıfkı ATAY 

Yu ... rıi 

1ilii piyango 
Dünkü çekılişte ka 
zanan numaralar 

~.ıil i Pı nugo un 8 in 
!!. t r 'p 3 Ü lLÜ Ç l."lişi 

d m akş m A11kar, dn Ser· 
gi ev'nd ya nlmıştır. Hu 
ç kil" şte l~a~uıan numara 
l r aşağıdadır : 

30 bin liralı" b:iyük 
ikrarn'ye 157876 nu o a 
ya çık ışır. 

10 b'n lira kazanan 
rıumaralar 

148752, 185 90, 262435, 

3 6281 

5 bin lira kazananlar 
84328, 93815, 136928 

149447, 194500, 319925 

2 bin lira kazaoanlar 
Son h ş rakamı : 
16295, 27684, 3 l 287' 

34216, 45057, 45373 
54176. 84028, 88342 
99991 

Bin lira kazananlar 

S m beş r kanıı : 113 6 
17175, 18187. 21359 
24i29, 24735, 31746 
34736, 35341, 42628 
43470, 45754, 49419 
50259, 5425lJ, 56979 
74276, 74417, 75169 
88188, 89G45, 89Y69 
9J132, 91333, 923d2 
96363, 968u6, '99657 
7669J, 92470 

500 lira kazananlar 
Son dfüt rakamı: 5391, 

C472, 7 203, 7759, 903 

ıOO lira kazananlar 
Son üç rakamı : 030, 

285, 119 

50 lira •tı;.._ananlar 
~o ı iiç rakJmı : 236, 

303, 91U 

10 li a kazananlar 
Son ç ft rakarr.ı 19 ve 

97 ile nıf:!ayotlenanleer 
Buııl rdan b ka son 

tek rakumları 1, 3, 4 ve 
8 le nihayet e.ıenlcr ıkışer 
lira amorti alacaklaı·dır. 

Antakyan n Altıok ma· 
hall s'ndcn bili Hcca Ali 
kızı ·n f •(> ve At'k v ı~ıı 

!eri avuk t uni )'.ener 
tnr fmd n Antnky m 
Affan muhal' sınd n D v· 
riş s sf dd"n oğlu lbrahi n 
S ytiddin'n aleyhine An 
t ıkya A iye Hukuk mu ,. 
k mEs'ne ~çıl 11 tc pn ipta 
lı davasında : 

Müddei elayh lbrahim 
hakkında cıkarı1Lın davo· 
tiyedeki tebliğ m mu unun 
meş:-ulıatmdan an~a~ıl l ı 
ve k m tg,ün mechul ol 
duğu bi!d r ıı nı ddeialeyh 
hakkın a hukuk usuHi 
muhakPmelerı kanunuııun 
143 inci maddesi uhkaını 
mı tevf kan müddeial yh 
Ibrahim hakkında Hanen 
tebJ'ğat icrasına karar ve 
rilm'ş slduğı1nd rn ilan ta 
ıihinden itıbJrcn lJ gdn 
içinde cevap vermek ve 
duruşma günü olan 2 -3-
942 pazartesi günü srnt 
9 da mahkemeye gelme· 
niz veya tasdikli bir ve 
kil gönde. meniz aksi ha· 
iinde hakkmızda kanuni 
muamele yapılac.ığı ilanen 
tebliğ olunur. 

ilanen tebf iğ at 
Aııtukyadıı Hannaniye 

vekili uvukcit Suni Y. eııer 
tar fu dan Aııtaky .mm Bit 
yas köyünden Yakup oğ· 
lu Samuil · 1agazinynn aley 
hintt Antakya Asliye Hu· 
kuk mahkemesine açtığı 

alacak davasında: Müddei 
aleyh S. ınuiliu ikametga· 
hı mechul olduğu ,hakkın 
da çık ırıl.m dı:ıwetiyedel\i 

meşruhatlaıı anlaşılmış 

oldugur.dan hukuk usulü 
muhake neloı i kanununun 
148 inci ma idesi ahkdmı 
na te WTfıkan müdd i l ylı 
Samu· hakkıııd n u • ı i 
gazettı ile ilanen le 1 , at 
icrnsına karar v ı 'i ol· 
duğundan Han t rıl ı. dt'u 
itiburen 10 gün içiı ue CJ· 
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