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Arnavutluğa dair 

Demokrasiler 
diyarında 

Hüseyin Cahid Yılçın'ın 
oçancD yazısına yarınki 
sayımızda bulacaksmız 

•• 
ttAll'IN 

ıo• al ı.aat 

Yunan harbinde bqm· 
dan sonuna kadar bu
lunmuı bir lnıtliz 
subaymın merakh 

hattraları • Bir ilci P... h&ltır 
6aılıyoru. 

BAŞVEKiL 

lsaaılnll Valisi Dr. LOtfi 
·Kırdan kabul etti 

Ankara 10 (Ytnı Sabah Mu· 
luıılliriaden) - latuıbul Valisi 
Dcıktor LUtfi Kırdar bugün ~ 
braya gelmiş ve öğleden ev'\._ 
Baevekilimiı Şilkrt1 Saraooihı 
tarafından kÜNl edilmUJtir. Va
li yarın (bugün) letanbula ba· 
rent. edecektır. 
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DCNDBLIK 8iY &lll BALK &&ZBTB8r 
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Tun usta fena giden 
hava şartlan 

harbi yavaşlattı 
iddetli yağmurlar araziyi 
geçilmez bir hale soktu 

5E 

lsviçrenin insani 
bir teşebbüsü 

tT/BbtMl MMlıtlta tutW"
.. mlmW l'wrn" limü ............................ 
adle; afta iGDü de. Kuma 
~ OldlıllD • $nur. 

F.~ ..,. __ _ 
... l>lııldka 

• 11 ...................... 
caı.. '" ... "*ili W.•rbta 
Jtm1117 ve Ooalk ......._. 
Kunimlarile ~ ol8a 
Türk Bava JCiarumuDa Mr ve-
.ıı. Ue , ........ .,........... ,.._ 
tul .. vulfe ............ lıu 

kerh ~ kesilecek tur-
- derillrile -..ıanmn da 
'blıeka ...... ~ -ll:6r gurwn anrine Yerllmlmi 
m r l±«tfmtma J6)melmealnt bh' 
07e bllen IQ1l1 .uıtmhıden 
rlıea obmur. 11/12/M2 

,... .... ·,.. 

Karakö)'de 9a1nara 31 ~ 

SARAYLaklllll 
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Mİ~İ ŞEF YURT 
GEZiSiNE ÇIKTI 
Belalelalıanıma% ,.,,,.,,._,. Hillıd
•el erA'6ıı lllrafuula• 19 olanda 

Amaa ıo (A.A..) - .._u.._ ı..et S.tl w •• • .. 
1111: 19 da aria • Mo'ait lılr ..,.._ ......... r. 

ııuıt 8et Mbra pmada Bilylk Millet Jıle Mil !telsi AWl/I 
baHt Rmda, B&şNil Şilkrtı Saracottu. Genelkurmay Baltam 
Marepl Fevzi Çakmak, Vekiller Hey'eti, CUmburiyet Halk Par
tisi Genel Sekntai, Genel Merkez Hey'eti izalan, lla.talrB 
Parti Reia Vekili, meb'ualar, Genelkurmay, Xillt ımdafua V~ 
Jeti erklııı ile diğer Veklletler erkim, müeeaeeler direkt6rlert 
t:aratınduı aıjurla.mnqıbr. 

aya hava akını 
Torlno din •ece de 11enlden ılddetll 

bir lı811a hlJelllllaB• 111a1'11z lt•ltlı -

Ar•••I cetelerl 

'Ama ti kl Ahnan ınalfnnata göre kuV'.cUi bir 
v'U U milli1 retpen·er Arnavut çetes , T an 

- - tehriae bir akın yapmıetır A~ 
ıttnee ............. yapalmlf "~ ........ kadar eolYJdaı da Ji· 
detll !!Mı ı 'hr ılli' "1d'. 09*8 ~ ~ ~kılırU t r. 
Netioedıe 7 kaqaa ..-,. ile 10Q ttalyaa uMri öldlrWm. . 
~ '&alaua. ..,,..,. -~ burada buluoaa 
~ .. --~~. 99~ kar41 
ltalja, Arn.wthalda Ml-000 lrişılik bir ordu tNlundunnak mecbu· 
riyetine~ 

Y••o•,.,, lı1Jyla1er1 bat1tı.1111er111lgor 

1 1 
Yueoalav köytWeri Alman ve ttaıyrua agos avya .... kunetlerinln bil~ ~ v .-

--------- ---· adla.rma ve tazyllderme ~ea 
bunlara bir gram We buğday vermemektedirler • Bu ytiade!I 
bltün yabanCllar kendi 11dalanfiı memlelretleriDden getirmek ao
runda kalıyorlar. Sırp köylWeri ancak kendisinden olduğuna emin 
bulunduğu.ki• d~ buğday vermektedir. 

ITAL YADA TEZAH0RAT 

' 
Ital ' 1 ltaıya,ya yanılan miltenli bava. aınnıvı haUaa 

Ya kuvveı maneViyeDi gittikçe lnrmaktadlr. Puv 
------ gikıll ROmada lir kUi8ede topluaa halk lrilftı 
met aleyhinde tell&bUratta bulunmut ~e "Yqum llUlh !'• diye ba· 
ğırm.ı§lardır. Evvelce Cenova ve llılinoda da aynı tekilde teuhll"
Jer yapkbiı b&tırtardadJr. Torlnoya yaplaıı .OD almlJarda ıuotilr, 
otomobil, tayyare, mtlhimmat fabrikalanndan maada mefhur Mor 
tekaflni kimya falırikw ela baraP olmufQır. Şehirde 30 'bilyilk 
J&DIUl aayıbJnp. 

IOLAYLARIN MiZAHi 1 
TiRi alca 

fı alkal1eıP ~ohm• 
mitler ele! ~ doktorluk 
tımimlerinde tNnu • 
laımiklerine rutla . 
11..ıA trenk cMa 

l6dbn oaa tilrkceye ter• 
omae tılmif: Aumı ter -

koni Adamcatwn -kaba tQrkçe 
c '> sa,yı)mum cU79- k6prQcOk ~ 
mJtı demete dilt vannanut. 

Bikarbonat cl6 sud'Q türkceYe (1) 
IÖ71e pçlrm11. sanı karbonl:nt l'>d9I 

Reımtıeçtt de böyle. Yan rap 
1 Türk. Amma nereden s kQl 
b l nmez. Resim. ınerulmden ıai 

el r resmllikten illi? aldıran olma· 
m Sadece &eçlt ~ance öztQrıtçe 
b r ke me anavata a d6nd 
kıtla tabelelerinde de bunun 
' rdı: Koyun eti. 81lır eti ~~ 
ne ıilft(iônem. ~ ~ 

Aziz okurum, aentn anlı7lıca 
Türk d1ll her devirde bir taoı 

dilini ve kendini bilme& 
.ıasııınutuna utnısnıl bfr bahtı 

esltn önOnde 
rahm: 
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y~~~~~ah~~~J 
- Gel bftkalım, başpeh)ivan ! . 

Yörük. kwı.rdl, bozardı. Ar
n:avutoğlwıu11 başpehlivan de
mesi oou e-1.ın bozmuştu. Yöriik 
ses çıkarmadı. Durdu. .A.lvıavut
oğlu: 

- E! .. Otur bakaiını .. Cene 
atalım ... Bu, herifJer daha çok 
boğuşa.caklar ... Hele Deli 1ılu~· 
ta.fa. ile Kel H.aaanın gÜJ'eŞi bit
mez. Görüyor musua, meşe odu
nu gıbi tcıkuşıp d\truyorJar. Ha. 
ustalık yok güreşlerinde.. Ha.
bıre zor_ 

- .... 
- Yöriik, bu yaradılı.ştır. P ... h 

J.\'an olmak kolay değildir. Eğer 
pehlıvan olmuş olsa id'~ beninı ı 
oğlan olurdu. Olamadı ışre ... Ü-1 
zerinde o kadar uğTaşt.ım. Evet. 
- pehlivan olacak ... Çok kim
melere ot yolduracak... FakP.t 
'nehliva.ıı olamıya.cak ... Bu, ayrı 
lıir ya.ra.dı.lı.ş tır. 

- .... 
- Yörük, Çingeneyi J*;QV

raya çevirdin be! .. - ..... 
- Çiıtgeue ne yapacağım l}a

aıardı. Ne hallere girdi? Hem 
~gene bu S(>fer. iyi hazırhmmı
ta benziyordu. Eğer sa.na düş
memiş ol~ idi yenecekti ha.'UDl
lannı. .. 

- Molla, Balta.<·ı ile bir türlü 
uydımtmadı güreşi... Sallanıp 
duruyor... Baltacı, pehlivandır. 
Bakalım ne yapacaklar... Sen. 
!Mollayı nasıl buhıyonmn Yô
rük ! 

- İyi p<'hhvandır. Hepsmd~n 
iyidir. 

- Şahi.nzade ... 
- O da. iyi pehlivan, usta!. 

Hatta Molladan daha 1yi taraf
ları var. 

- Vardır. 
- Pom:a.k .Ahmedi de yaba ıa 

atma ... O da ~blivandır. Dikkat 
et güreşSoo... Baltac-ının da d k 
kat et!.. 

- Fakat bunlar seni yene
mezler oğlum-.. Sen, çok pehli· 
Yan olmuşsun! .. - ...... 

Yörük Ali, ezilip büzülüyor 
du. Arnavutoğlu, boyuna met 
bediyordu Yöriiğü ... Bu sırada 
Baltası, Mehmet .Molla.yı to}lt\r
>ayarak obasbrdı. Mollayı altın:l 
alır almaz da hemen lrünteled:. 
lılollaıun vuJyeti tehlikeli idi. 
Nitekim de öyle oldu. Baltacı, 
küntcyi ta.kar ta.km.az gerildi ve 
astı. Mollanın kalçalannı ~t
m~tı. Arnavut.oğlu, Yörük Ab 
gülüyorlardı. Ama vutoğlu : 

- Yörük, g0rüyor m~. 
Cötürüyor Mollayı ... 

- ıwet. .. 
- Tam ver'.inde taktı küntıeyi. 

Molla, kendini kurtaramad;, 
Hallacı hasmııu aşır.ımştı. Za
vallı ~olla, yen imişti. Baltacı 
~alibiyet temenn~ .. ını b-c1.sa.rak 
meydandan çekild'ı. Arnavutoğ
Ju: 

........ Yöriik, işte hasıntlanndan 
b·n budur. I•'akat .sana güreş 
uyduı .lmıyac::ıktır. 

Hacı, Pomak Aıhmede haiii 
gelmive başlamı~b. Çünkü Po
mıı k, J-fac11·a göz açtınwyordu. 
Giıres. bitirmişti. Hacı, oynak 
ve kn ruk biı pehlivandı. Lakin 
J>on1 gın 7,01 una J;.,'Üre§ uydura
mıyordu. Pomak kırasıya zorlıJ 
b.r güreş yapıyordu. Güreşin 
~kL buçuk saatlerine doğru P..ı
mak Ahmet Hacıyı ayaktan bu
rnyarak açık dü. ül"dU., 

- OJdu! .. 
- Olmadı! .. 
})ı,.t .. gi.iı ültiıler olrnağa b3ş 

t.<lı. Pomak Ahmet, ellerini ka· 
vuE-turm ~ duruvorrlu. Yalnız 

gal'bi_vet wmennasıru basmıştı. 
Ne <.•ldu, ne de olmadı gürültü 
siine> karışmıyordu. Hacı bağı
rıyoı-d ıı: 

- Olınaclı be! .. 
Halbukı, b:ıl gibi olmuştu. 

Cazgır, olduğu yerden kalktı. 
Meydana dogru gelıyordu. Ar
nm ut.oglu, Yôıüğe dönerek: 

- Yoriik, n dersin? .. 
- Oldu usta!.. 
- Tab i ... Bundan başka na-

s.1ol1r7 .. Ayaktan bir ikı adım 
J!'<'rıve dilşcr1;.:k kıçının üstüne 
<l uşt ü ve, ger.iye doğru açıldı .. 

Öyle u ta! .. Daha ~a 
nı tüı iti olur .. 

Hacı soylenmemeli.. Ayıp
tır . P•·l iv · n yendığıni. de bil
melı. Ye ıldiğıni de ... 

- ..... 
- Hacıya yakı.smaz bu. Bak 1 

P nıak Ahmc-t, hiç ses çıkarmı
bekliyor .. Biliyor yendiği

n . 
l' zgır pchli\'anların yanınn 

geldı ve. 
-:- Hacı, yenıldin. •• 
Deyin,.e, Hacı: 
- Yok be! .. Yenilmedim. 

Diye söyle.nmce, Cazgır, lm,
dı: 

- Hacı, sen, yenikliğini bil· 
mezsen sonra kim bilecek! .. Bı
rak, şu tatsızlığı. 

Dedi. 
Bunun üzerine Hacı, kızar'iı. 

önüne bakıo meydan yerinden 
çekildi. Bu suretle Pomak Ah
met de galipler arasına oi:rdi. 
Şimdi ortada güreş çıkaranlar 
üç ki~ olmuştu. Biri Ahmet, bi
ri Yörük Ali, t:fi.ri de Baltacı ... 
Kel Me~le, Deli Musta.f a bir
birlenni yiyordu. Hem öylesıne 
yiyorlardı ki, kırıyorlardı bjr. 
birlerini... Güre~ler'ınin cok u
za vac-a,;t anl:u;ıhyordu. ~ahin
~dc ile Künted Hasanın rliireı:
leri belli olmustu. Künted. Ş.,ı.
hinza<leye bindirnuşti künteyi ... 
Arna 1/utoğlu: 

- Yörük, Künteci de yene<'\•k 
hasmını, değ'1l mi? .. 

- Öyle <rörttnüyor w.-1.a! .. 
- ötekilere ne den~in? .. 
- Yenieemivecekk>r galiba' . 
- Evet.. Onlarınki be-rahf"rt> 

gidecek ... 
Demei{e kalmadı.. Künteci 

Hasan. tek p~a kapıp Şahinza
deyi ayaktan çelerek yendi. B!l 
suretle Şahinzade de orta.dan 
c;ıknuı;; oldu. :Meydanda De!; 
Mustafa ile Kel Memiş kaldı ve. 
bunlann güre§leri de be-rabere 
gideceğe benziyon'u. Galipler, 
şunlar oldu: 

Yörük Ali, 
Künteci HaMn, 
'Pomak Ahmet, 
Baltacı ... 
Bu galipler araı-:ıncla Yönfü 

Alinin güreşmediği, tanımadığı 
kimseler v:lfdı. Künteci Hasar.
dan gayriı;ı Yörük Aliye va.bar: 
cı idi. Ve, bunlar da değerli peh· 
livanlardı. Molla Mehmet ıle Şa
.h:i'.l.7.adeyi ortadan c:ıkaran Mı 
pehlivanlann .hiç şüphe yok ki, 
başaltmın en ;mütemayiz fiehl.
vanlan ol,~uğu aşikardı. 

Başaltı ayırt güreşjnm Çvk 
çetin olacağı anlaşılıyordu. Heı 
ne kada.ı· Arnavutoğ-lu, Yörük. 
Ali için bu hasımları benimRt;
memiş oluvordu~ da hasımlar 
yabana ablır glbi değildi. Böt\: ı 
bunlar dedikodu halinde idi 
Kel Hasanla Deli M ustafanm 
güreşi devam edip dururken se
yirciler Yörük Ali, Baltacı, Po
mak Ahrnetten bah.sediyorlnrd.ı 
Bır çokları: 

- Yörük Ali Baltacıyı koiav 
kolay ortadan çıkaramaz ... 

Bıı z.ıJa.n da: 
- Pomak .Ah:mt-d.i Yörük Çl

k:ara.ma.z meydandan ... 
Deli Mustafa ile Kd H.asamn 
~ ur.adıkça. uzadı. Kel Ha
san, Deli Muatafi.yı bir tiirlt. 
mağlup edemiyordu. Musta.fa 
bu ıiefer çok zorlu bir güreş ya
pıyordu. Ha.tta Arn.a.vutoğlu: 

- Ula.n! Mustafa bugün l!f&.· 
nıoı d~ine t&kmış ... 

Diyordu. Hakikaten iki ağır 
ve, zorlu pehlivan birbirlerini öl
düresiye eıtiyor.1.a.rdı. Fakat her 
ilcisi de a{.Ttr ve, zorlu olduğun
dan ezildikleri belli olmuyordl•. 
Güreş ~inci sa.ati buldu. Artık 
bıkkınlık gelmişti. İki pehlıva
nın birb'ırler:ini yenemiyeeckler; 
malum olmuştu. 

Hakem heyeti, Amavutoğlu
nun hatırı için güreşi bere.bere 
ayırmıyordu. Belki Mustafa bı ~ 
şeyler yapar diyordu. Fak~tt 
Mu..3tar.uı.ı.n hiçbir şey yapaca: ı 
yoktu. Kel Memiş de aynı vazı 
vette idi. Çünkü güreş tanı 
mana.siyle denkleyni.., idi. Bir
birlerini mağlüp etmeğe imkiıı 
yoktu. Ha.kem heyeti Ca~·ı ça
ğırdı ve, fikrini sordu: 

- Usta.! .. Ne diyorsun güreış 
için? .. 

Cazgır: 
- Berabtte ayıralım ... Güreş 

denkleşti. 
- Evet amma. .. Arnavutoğ

lu ne der? 
- Ne diyecek, hlç? •• 
- Git bir kere wr .kerıdi.qi. 

ne ... 
--Pek &18.. .. 
Diyerek .Ama.vutoğlunun' ya

nına geldi. Arnavut.oğlu hıi an
lamıştı. Gülüyordu. ~r: 

- Usta.!" Güreşi berabere a
yıralun mı? 

Deyince, .Anı.avutoğlu: 
- Bana ne soruyorsun? .. Gör 

m.üyor musun! .. 
(Devamı var) 

, DOKTOR - OPEI:.ATÜR ~ 

Zek iye Temizel 
Pad11 Tıb FakUltealnden mezun 
Doğutr\ v• Kadın hastalıklar 

Birinci anıf miltehassısı. P.wır
dan maada ber giln ı;aat ı::; ter 
18 e k&dar. Çarıırunba günle i fı 
)'.araya bedava. 

Kadıkay Moda lakclcıl 251. 
• Telefon· tl0918 

Bir dolandırıc ı lık 
Diin öğ1eden sonra Sultanah

met J inci sulh ceza mahkeme
sine emniyet memurları tarafın
dan glyet şık giyinmi.ş, tav1rla-
nna nazaran bir lordu hatırla· 
tan Artin adında bir dolandırıcı 
teslim edjbniş ve muhakemesrni 
müteakip tevkif olunmuı~ur. 

Ara sıra memur süsü vererP.k 
de şunu, bunu dolandırdığl söy
lenen bu ~rip dolandıncınm bu 
defa.ki marifeti, umumi evler 
den biri patronlarından Mak
bule adındaki kadını yetmiş lira 
dolandırmaktlr. 

İddiaya nazaran Art.in, Bey
<M?"hında Küçült Z1baıcla patron-
luk yapmakta olan Makbulenin 
evine müşteri sıfaVıyle giderek 
ıbiı müddet oturup içtikten ve 
eğlen.dikten sonra ev sahibinın 
ikide bfr şuna, buna yalvararak 
bir miktar kömür bulnıalannı 
r:ca ettiğ, kulağına çalınmıı; Ye 
hemen kulak misafirliğ"ini bı-

rakıp kendi::Jiyle bu sa.hada pa
zarlığa girişmiştir. Artin ilk 
önce Ofis memuru olduğunu 
ı-öylenıe)1 de bittabi hatırından 
çıkarmamıştır. 

Çoktanbcri kömür derdinden 
bıkmış olan pntron Makbule: hu 
teklif karşısında hemen elini 
koynuna atarak üzerinde bulu
rum 70 liıayı Yermiş ve mütebn.
kisini de kömür geJdjğinde \'e
receğini söylemişt'ir. Artin ar
tık orada daha fazla kal,ımıya
rak çıkıp gitmiştir. 

Makbule bir ikı gün bekleyip 
kömür gelmeyince dolandırıkh· 
ğını anlıyarak polise müracaat 
~tmi.'? ve Artin kısa bir araştır
mayı müte.akip yakayı ele ver
mı."?tir. 

_ f 
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SOLDAN SACA: 

1 - Jnsıını id.ıre e<leıı, içine para 

11 - .. 

-,. .. 

Buraya 

TUNGSRAM KRiPTON•dan 

batJka ampul giremez ı 

TUNGSRAM tı~o[?lf@J~ 

{J 

~=======================================-

Kars P. T. T. Mildürlüğünden 
Yazın oto, kısın ııraba, kızak ve icıtbında hayvanla haftada k.ırş.lıklı 

iki defa nakliyat yapması ve gitme gelme heı· seferde 900 kilo yuk taşmıı~sı 

ıaı.1.namede gösterilen menzillerde kfı!i mikforda hayvan bu,lundurulrr ~~ı 
ve hariçten yoku ve e~-ya alm<ıkta müteahhidin serbest bulunması n.t:ı;

ıut Kars - G:.Sle arası posta miıteahhitliginin ayhğı 1500 lira muha:ırıtllen be

delle 7 /12/942 tarihinden .itibaren 15 gtin müddetle kapalı zarfla eksı1t
meye konulmuştm·. 

Muvakkat tcmln~t 1350 Jir;ıdır. İhalesi 22/12/942 Salı gunu saat ıs dt 

Kars P. 'I;, T. Mooiırlügıırıde yapılacaktır. Şartname mezkür Mudurlüktı

dir. istekl:lf!rın belll saatten bir saat evveline kadar kapalı mektubunu ıcr 

minat makbuzu, ~abıt.c\ ve adliyeden alınmış iYi hal kagıtlarının \e ıkal 

metgah n~sikalarınıu Komısyon Resliğine 'ermeleri ilan olw1u• c :.!01tl) , 
MUAMELE VEBGiSiıa TAlll OLU 

Miıesseselerin. tutaC'a.kları butün defter niimuneleri temiz ve itlnrıl.i 
şelcilde ~nıı<'i hamur kagıdn b;;ısılmış, hazırdır. Defterlerimizı bır 'ke
re &'tir~!!'!'. karnr vermf'ffleniı.j tavı;iye ederiz. 
Umumi Satı~ Mı>rkeı.i: IN KILAB KiTA BEV i. İstanbul, Ankara Caddf'!ll 

latanbal BIJ/ge Sanat Okulu 
Satınalma Komisyonundan 

kl nur. 2 - Beyaz degıJ, Sakat, 3 - N~·i M}k, • Fi. 
~cvda, Anl;ıt~'. 4 - Not • Sıvri de- · Çekı Li Kr. 

Teminatı. keti, 
Li Kr. 

Pnzarlık T. G. S 

135 11/12/942 Clllna. SH mir, Kı , zcıman, 5 - Sıyah olını- Kuru gurgen odunu 80 11 25 
y.ın, r Not:ı, Ekırn!ic, Nota, 7 - 1 - İ!'tanbul San'at Okulu için 80 çeki odun m{ıteahhlt ııdın;ı pauır-

~pa, Mt!'\cut, 8 - Bir e-kek it!mi, hk suretıle satın alınıı<·aktır. 
Tı:t~ı in~;ın. 9 .a... iki erk<"k kard~n 2 - Pazarlık Okul Müdürlüğü Odaı;ında toplanııl•ıık Konıi~a yapı-
aılele~ , Sariır~ degil. lacaktır. 

VUKAAt D°"N AfAGfY°": 
3 - Odunlar )t~iJmİ§ olmıık prtiy~ okula teı;lim ~rt.iylt>dır. tıan 

<olunur. (2173) 

1 - V•rid .. t, Mu1.ır malılıık, 2 - ==============::::;::====================================== 
Bır nevı muale.:e, Başına M. iliv~-
le efsane 3 - Nesil, Renzeyi~. 4 -
Noı.a. Gıımsız, Sonuna L ilıh'esllc 

bır ımıiılük. 5 - Bey-dl. deııil, 6 -
Scınuna N. ılav~le ıMan.ı yaşatan, 

Şöhret. Su. 7 - Bir erkek ısmi, 
lfrıyret, 8 - Çehre, Çocuga bakan, 
9 - M"'ıhın, Bıçme fı~tl. 

- Evvelki bulmaca"'" hallı -

1 

lstanbul Sıhhi müess~•eler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan 

Bakıriwy Emrazı Akliye ve .~sa oiye ha:o<tahanesınin 650 ton Tüvenarı 
kimıbrünün naldiyl'Si M k<ıpıılı ıarfüı ck.c:iltmeye konulmuştur. 

1 - Jı;k .. iltmc 16/12/942 ııinU saat 15 de Cagaıoglunda Sihb&'t v içtı

mai Muavenet Müdürlbğu bin.ında toplanan komisyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen Iiyat beher tonun nakliyesi kömür ı;atı.ş ve tl.'\Li 

mueı;ı..~ınin göstereregi m<thalden Bakırköy Akliye hastah;ınes1r.e kadar 
9 liradır. 

3 - Muvakkat temin<ıtı 438 lirn 75 kuru~tur. 
4 - ist..'lklilerin (artııamesini çalışma güıılcrindc Komıss~ında ıoni· ı 

lebilir. 
5 - istekliler 1942 yılı Tıcorct Oda.<rı ve:;ikasile 2490 ı.r.yılı l<luıunılal 

KURTULU Ş 
Doktorlar, Bankacılar, Kl. 
tipler, Mühendisler velhasıl 
bütün mürekkepli kalemle 
yazı yazanları mürekkebin 
ceplerine akmasından, ku .. 
rumasmdan ve ucun bozul_ 
mesmdan kurtaran yegtıne 

BAKİ Ki 
BORTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
HALiiii 

Mürekkepli kalemle )lla1 

yazmak mecburiyetinde o .. 
lan halkı hakikaten bu -' 
yetten kurtamuştu-. 

Ucu aşınmaz, bo' 
mürekkep ahr. 
Kuvvetlice bası

hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

Bozulan parçaların ~ 
leri ta.mir ü.cretı a ıuunalt 
ru:m ;,.erlerine taJcılır. 

KURTULUS 
Kalemi ııekir. ~rçadan iba 
ret olup her bir parça 
bulunur, Açık bırakıldığı 
halde her ne şekilde dU 
ı·ursa dursun mürek1'1'P. 

akmaz Vf' kurumaı. 

KURTULUS 
en ııaıtam v~ en kull::ını.Şll 

mi.lrekkepli kaieırıdir. 

BBB YIBDI 
&llll\'INll 

tHT.A~ Halkı ,..ır 
derecede, b~k yeni rnıır 
ka ltı r çıktıgma ıı azarııı 
sayın müşterilerimizin n• 
zarı dikkatlE'riıü cel~ 
r.iz. Gıırantili olan yaln• 
ik tisat Veklletimizin P, 
8108--8318 numaralarını ve 
KU RTULUt ismiııi Uıfl1 

dolma kalemi hakikidir. 

TAKLiTL ER i NDEN 
SAKiNi Ni% 

Kurtuluş alr ·~ eri Deposu 
latanbal Havuzla Han ho. 1 

TÜRKiYE İŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
K~ELER.: l Şubat, 3 Mayrn, 2 Ağustos. -1.._ İkinciteışrin 

t.arıhlerınde ya.pılır. 

1943 İkramiyeleri 
1 Adet 1999 Liralık 1999 Lira 
1 ., 999 

" 
999 .. 

1 .. 888 ,. 888 " 1 
" 

777 
" 777 " 1 ., 666 ., 666 ,, 

1 
" 

;,;)f) 
" 

!).'),!) 
" 1 .. 4« n 444 ,, 

2 " 3SS .. 666 )J 

10 " 222 
" 2220 ,, 

30 " 99 ,, 2640 
" 60 " 44 ,, 2640 " 250 ., 22 ,, 5500 ,. 

334 il 11 
" 

367.t 
" \. J 

Türkiye İş Ban kasına para yatırmakla yalnız para bırik-

tiirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zama.nda talıhioizı dl' 
ya<Ulı Ye,,ıkalar ve bu işe yeteı· muvakk:ıt teminat makbuz veya b:mk, 

mektubile birUkte teklifi havi kiipalı zarflarını ihale :-1<ıc.tindcı bır saııt l l!•••••••••••••••••••••~---•ıl 
evvel l"Qakbuz mukabilinde Kom1syona vermeleri. (1886) 

denemiş olursunuz. 

1 RADYO PROCRAMI 1 
11 lı k Kanun 942 -

7,30 Program 
7..32 Vucudiimü -

zü çal.ıştlra -
lını. 

7.40 A. Haberleri 
7.55 Milzik (Pl.) 

12,30 Program 
12.33 M.uzlk (Pl.) 
12.45 A. Haberleri 
13.00 Muzik 
ıs.oo Program 
18.03 Müzık F, ıl 

hey'eti 
18.40 Muzlk (Pl.) 

ı 9.00 KomLpnu 
19,15 MU.Zik 
19.30 A. Hnberled 
rn.-15 Müzik 
20.15 Radyo Ga -

1.etes1 
20.45 Miızık (Pl.) 
21.00 Konu~ma 
21.10 Temsil 
22.00 Muz.ik Rad -

yo Salon or
kestrası 

22.30 A. Haberleri 

1 

22.45 Kaparus 

Yeni Sabah 
ABONE 8EDEL1 

TUrklye Ecnebi 
Senelık 1400 Kr. 2700 Kr. 
1 Aylık 750 ll 1'450 ll 

S Aylık 400 11 800 ll 

Aylık 150 

.S hlbl: A. Ccmıılcddin Saracoğlu 

Neırtyat MüdürU: M. Sami Karayel 
Bıısıldığı yer: H. Bekir Gı.irsoylar 
ve A Cemaleddln S r çoğlu Mtb. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
valut tarihi : 1888 - Sennayesi: 100.000.000 Türk lil:uı 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve icari her türlü banka muameleleri 

Pa.Ta biriktirenlere 28.800 lira ikramiy• veriyor 

Zıraaı ısankasında kumbaralı •e kumoarasız ta.sarruı heaaplannda 
en az 50 lira:;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağ'daki 
plAna göre ikramiye dagıblacaktır. 

4 edeci 1.-00 Urtılık 4.000 Lira 1100 adH 
4 a .. • L000 • 111• 

• LINıldıı ... ..... .. . ....... . 
4 • llO • 1.000 • 11• • 

40 • t• • 4.1111 • 
ID • l.MO • 

DiKKAT: Hesapl::ırındaki pıı alar bir st>nt; içinde 50 liradan aşağı 
düşmiycnlere ikramiy• çıkbğı tııl\ lırdc % 20 !azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar ~ede de!'t defa 11 Mart, U ilazlruı, U Ey
itil ve ll Birincildinuo ta.ri :criı,,le çekile.aektlr. 

ŞEHİR TİYATROSU 
DRAM KISMI 

Saat 20~0 da 
IBüyifü lhtilfil 

KOMEDİ KISMI 
Saat lô ,30 da. 

YE KÜRKÜM YF 

DOKTOR_._ 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Divany,..Ja 

DAVET 
. MotörlU Kara Nakliyecileri Cemiyetinden : 

Cemiyetimizin senelik Hcy'eti Umumiye toplantısı 14/12/942 P:ızarte· 
sı günü saat (10) dan (12) ye kadar Taksim Kurabiye sokaı:ı (12) nuınıı
rııdaki Cemiyet Merkez binaıoında aktl'd.ilec-eginden bilumum fü!:,ıııın gc'ı 
mclı>q rica olunur. 

RUZ NA M E: 

ı - 1942 yılı çıılısma raporunwı okunması ve muzakeresı. 
2 - 1942 yılı hesabatmın tetkiki \'e idare Hcy'etinin brası. 
3 - 1943 yılı bütçesinin mu1.akere ve tasdiki. 
4 - idare ·Hey'eti lızalarnm nısıf seçimi. 

Devlet Orman işletmesi karabük revir 
amirliğinden 

Çam ve köknar ağaçlarının hesim 
nakil ve istif işi 

1 - Devlet Orman işlctm~ karabuk Revir iın: .;ine ba 1ı Y:ılnk '-
bölgesinin Cenik ören ve Elenıaıı ormmılarınııı nıı..htd "f m. ıl.:ıı .ı 
damgalanmas ve damr<alanm kta ofan 421i6 nıelre mlk'ap çam , (' :Hı ı 1 1 • 

re mik'ap köknar .a.ı:acının dipten kesme 'c verılccek olçülcrc g ..... to ·ı
ruk h:ıline ifrağ etmek ve depo itıilı;ıı: ccl.lt..n mnlıa11crc 30/9/943 ı.ıı ı 
kadar nakil ve isti! etmek üzere ;wık ek itmeye çıkarılmıştır. 

2 - Açık eksilt.me 16.12.912 tarihin ra tlıyıın Çar. ıml>J gumi su.ı' 
14 dı• Devkt Orman fşlclnıesi Karalılik Hcvir 1\nıirliı;i b;ııasında tupl ınacak 
olan Komisyon huzuı unda yapılacuk '1.r, 

3 - Birinci nıııddcde yıwlı şııı ıı ı ıiııirc~indc işbu c•nıv.ılin rı ph •1 

kesme nakil ve i.o;tit ·ş nın behf'r ıı Lr ıııik abıııın ınuham en bedclı ti ı -
radır. 

4 - Teminat akçe .. ı % 7 ,5 he : lıJJ 
5 - Bu işe ait nç k ek IJtrr ( tr •lerı An arada Oı un 

M duıluğünde ve Zonı,'Uldak Orn ıı Çc ~Jl e 1L dı rl ı u ılc K 
v r umirliğındc görUkbilır. 

6 - isteklilerin eksiltn c gu ı dı> te nat n · l rtlc b.rl t R r • -
m rligine miıracaat olunur. (2131) 


