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CUMA 

v 

~ili Şefin beyanatı 
• 

bu kadar dar ve nazik bir devresinde 
vatandaşlarm alabildiline servet 

~..r-topJadıkları eöze çarpmamak kabil değildi. 
Miitr Şefin dediği ıibi, vatanın yOksek men-
·--· .... rini müdafaa uğrunda bazan köylOye, 

an esnafa, bazan tüccara müracaat edilebi· 
ıtr ve ondan fedakarlık istenebilir. 

Yazan: Hüseyin Cahid Yalçın 
ve zevce cephane taşıyor, tar
layı sürüyordu. KöylünUn fa
kir evine başvuran devlet, o mü
te\•azı yuvada ne bulursa yüzde 
kırkını vatanı kurtarma müca
delesi için alıyoı clu. Anadolu 
köylüsü, hem harp etmiş, hem 
vaNnı, yoğunu vermıs ve mem
leket bu sayede kurtulmuştur. 

Bugün de üç buçuk seneye ya
kın b"r zamandanberi harp ed.
yoruz. Bu harbi kan dökmeden 
yapabılmenin ne büyük bir siya
si b:ıs.rete ıbtiyaç göslerdiğ:i ve 
memlek t için ne büyük bir ni
met te. k 1 etfği meydandadır. 
İktisadi dar lığ1n maışeti ne ka
dar zor bir duruma soktuğu 
herkesin gözü önündedir. Bu hal 
devam etse idi, memleket adeta 
nefes alamıyac k ve belki de ya
rın ba lam sı kal:iıl olan silii.hlı 
mücadeleye daha şımdidcn zayıf 
düsmüş bır takatle gir şecekti. 

Vatanın bu kadar dar ve n:ı.
z"k b r devresinde bir kısım va-
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MiLLi ŞEF 
Ankarada· 

Ruslar dün de 
ilerlemelerine 
devam ettiler Ankara 2~ (A.A.) - Rei8i 

cumlbur İsmet lnönil bugün saat _ 

Muharip 
taraflann Noel 
mesajları 

•·-· 8 de şehrimize dönmüşlel'dir. D .._ ili au.alO rda pek ÇOlc Milli Şef garda Büyük Millet em.o-..-& er nanu-
8slr ve ganimet :ee=v~~~ulh~~' na Boosenlt mUmtr 
alarall Ukra ... • Geneı Kunnay Başkanı Marı aamına da 86bel8 

ı- oaI Fevzi Çakmak, Vekiller, 
topraklarına girdi Cumhuriyet Halk Partisi Umu- kona' ta 

mi İdare Hey'eti Azalan, Parti 
Moskova 24 f A.A.) - Sovyet Grup Reis Vekilleri, Müstakil 

haberler bürosu tarafından neş- Grup Reısi Vekili, Genel Kur -
redilen hususi teblığ: may, Milli Müdafaa Vekaleti 

Orta Don çeresinde kuvvet - Erkanı, Ankara Vali '\C Beledi· 
lerimizin taarruzu devam etmek ye Reisi. Vekaletler M~ar • 
tedir. lan ve Umumi Müdürler, An'ka-

23 1lkkanunda kuvvetlerimiz ra Mevki ve Merkez Kumandan 
orla Don çeyresinde taarruzları ları ile Emniyet Direktörü tara 
nı başarı ile geliştirerek başlıca fından karşılanmışlardır. 
istikametlerde 20 ila 30 kilomet ----------------
re kadar ilerlemişlerdir. 

Yedi gün süren taarruz saıv.aş 
larımızda kuvvetlerimiz 115 Ha 
165 kilometre derinliğinde ileri 
ye gitmişlerdir. 

Kuv<etlerimiz, en önemlileri, 
Kaıbiçino, Barannikovka, NoYo
selovka, Olşovirog, Bol§inskaya, 
Sulinski ile Voloşino ve Pergo
maiskoye 'bölge merkezleri ol -
mak üzere büyük aayıda meskfuı 
mahalleri ele geçirmişlerdir. 

23 lıkkinun günü akşamı e
eir sayısı 16.400 kişi !azlalaş -
m~ır. 16 ila 23 İlkkanun ara -
sında kuvvetlerimiz 36.600 düş 
man subay ve eri esir almışlar
dır. Ayni devre zarfında kuvvet 
!erimiz, 143 tank, her çapta 
1805 top, 2849 mitralyöz, 2.000 
otomatik silih, 48.399 lüfek, 
7.414 otomobil, 1151 motosiklet 
ve 5.800 binek hayvanı ele ge -
çinnışlerdir. Bundan başka 85 
uçak, 120 tank, 235 top, 1.000 
den fazla otomobil ve harp mal 
zemesi yüklü 900 den fazla ara
ba tahrip olunmuştur. 

22 llkkanunda dil!JlDan savaş 
sahasında 8.000 e yakın er ve 
subay ölü blrakmıştır. 

(Sonu Ba. 3 80 4 tel 

AMERİKAN 
kıt'aları 

Dakar'a çıktı 
Tunus cephealnde 
değişiklik golı 

Nevyork 2• (A.A.) - Aeso
ciatcd Press'in verdiği iki ha.
bere göre, Amerikan kıt'alan, 
Dakar'da karaya çıkmıilardır. 

ttaıyao teb1i1t 
Roma., 24 (A.A.) - ttaıyan 

orduları başkumandanlığnın 943 
numaralı tebliği: 

Tunusta, zırhlı birliklerin def!· 
t.eklediği ve kaybedilmiş mevzı
leri geri almak emelinı gUden 
düşman hareketleri Mihver kuv
vetlerinin inatlı mukavemeti kar 
sısmda akamete uğramıştır. Kuv 
vetlerimiz, takriben 200 esir al
mışlardır. Bu esirlerin çoğu ln
g'ilizdir. Mahalli taa.tTuzlarımız 
da muvaff akiyetle neticelenmiş· 
tir. (Sonu S., 8 Sü 6 da) 

Londra. 24 - Noel münasebeti
le Amerika. Cümhurreisi radyo 
ile bütün dünya.ya n~redılen bir 
nutuk söylemiştir. M'ihver dev
letlerinın Noel mesajııu da Al
man Propaganda Nazın Dr. Gö
bels söylemıştir. Dr. Göbels, u
mum harp sahalarına göz -eMi· 
rerek iMilıverin ha.kiın vaziyette 
olduğunu söylem4..:rtir. 
hıgiJiz Bahriye Nazırının ma9&jı 

Londnı~ 24 (A.A.) - Baht1lye 
Nazın M. Alexander mesajında. 
ba,~ıca şöyle demektedir: 

Harbin muzaffer sonu hak
kında ümitlerin Milttefikler için 
her Noeldekinden daha parlak 
olduğunu kimse inkar edemez, 
biz burada başladığımız iŞi bi
tireceğiz ve öyle ınr gayretle ça
lışacağız ki muharebe yerinde 
bulunmak dolayısiyle Noeli lfr. 
zım geldiği gibi kutlıyamıyan
lar bunu sonradan yapmak fır. 
satını bulacaklardır. Hepinize 
Neşeli bir Noel geçirmeniz hu
susundak!i temennilerimi bildi
rırken bu yılın Mihver jçin ~ 
li .Afrikada son yıl olacağı hak
kında bir ümitten daha kuvvetli 
olan fikrimi izhar ediyorum. 
1NG1L1Z GAZETELERlNlN 

YAZILARI 
Londra 24 (A.A.) - Gazete

ler Noel bayramı mtinasebetile 
yazdıkları makalelerde hidiae • 
lerin bir billnçosunu yapmakta 
ve uzak mUharebe meydanların
da hürriyetleri için çarpışan M 
kerlere en i:Y'i temennilerde bu
lunmaktadırlar. 

(Sonu ... 8 8U. IS te) 

tandaşlann ala bild ğine servet 
topladıkları göze çarpmamak 
k bıl deg idi. Milli Şefın dediğ'i 
g bı, vatanın yüksek menfa..-ıtle
rini mtidafaa uğurunda bazan 
köylüye, bazan esnafa, hazan 
tüccara müracaat edilebilir ve 
ondan fedakarlık istenebilir. 
S mdi bu fedıkii.rlık varlık sa
hıı ler nden isteniyor. Bazı mad
di e larla bırl"kte takd"r ve 
tahmme istınat eden bu vergide, 
i an elındcn çıknu her işte ol
d ı i, h lar <bulun b.·lm -
s· kab. d r. Fakat memleketlerı- .-.....:::.--...... --------=--"::"'l""~~~ı-"'1::---------
n :h k kat n se\ enler içın bu 
misalleri dile dolayar k ve 
onları mübalağalarla. büyülterek 
kendıleri iç.in bir kaçamak yolu 
aramak yakı ıksız b·r hareket 
olur. Çiinkü bu kabil tedbirlerle 
mükellefiyetten kurtulmağa rnı
kan olmadığı gibi bazı kimse
leı · k ndıleri için z rardan baş
k,ı bir şey tevlit etmiyccek te
reddütlere sevketm olabiliriz. 

Şu dakıkada, verginın mükel
lef tuttuğu vatanda.<ılara teret· 
tüp eden vaz·re, borçlannı en 
büyük bir hüsnü nıyetle ödeme
ğe çalışmak. ellerinden geleni 
y pmak ve hüsnü n·yetleri hak
kında hükumete en kat'i kanaa
ti telkm etmektır. 

Hhseyin Cahid YAJ..çIN 

-=--Askeri vaziyet=---

Son Rus Taarruzu 
-~~~~~~-.... --~~~~~-

0 r ta /Jon ceplıe•lndeki görülen 
inkişaf Alman ordllları için çok 

nıeş'um bir netice verebilir 

A ima a keri sısteminde harp makinesıni yornnış ve bin 
kış mevsıminin gelecek netıce taarruz iktidarını bugıin 

ilk-bahar ve yaz taarruzları için içın kaybettirerek tedafüi bir 
bır hazırlanma ve toplanma dei'" tfıibiyeyi ihtiyara mecbur kıl • 
re "'oldııgunu bundan evvelki mıştır. Kışın hulfıl etmesi şark 
harp senelerinde gordük ve bi- cephesinde yorulan Alman harp 
liyoruz. Bu yılın yaz muharebe- makinesini dınlendirecek ve ye-
lerinde g rek Anglo - Sakson - niden daha canlı çalışmağa sev
ların kara 'e denizlerde göster- kedecek bir durumda iken Sov
diklerı mukavemet ve gerekse yet ordularının Anglo - Sakson 
şark ceı h "nde Kızılordunun harp sanayiinden aldıkları ge • 
mües ir kar§! koymaları Alınan (Sonu: sa. 3 Sü. & da) 

1 İkinci kanunda~~ft!:! 
İki esere baıbyoruz 

Hacı Şakir 
Alleıl•I• Baran 
Her safhası ba§lı bqına bir heyecan 
ve merak yaratacak fevkalade bir 
eser. ÇözUlecek sanılırken daha büyük 
bir karanlığa gömülen aırlar. Ve 80lll"ll 
bwılanıı birer birer açılmuı • • • 

1'6rDAllBalgu Komltacdanaa llUp 
ııt. Sani Karayel tarafından yazılan bu eser roman değil, ha
ikattir. Ve tmıü 'nirk pehlivanının Bulgar komitacılarma 

Mrll mücadeıesini uılabııaktmhr. 

Gaziantebin Kurtuluş Günü 

Bugün 25 BirinciJci:nun 1942.. 
Kahraman Guiantebin kurtulu
fUllllll yirmi l1irinei yıldönümü.. 
921 yılının tam bugününde Ga
ziıuıtep tekrar ''Mehmetçiğe" 
ve "ay yıldızlı al bayrağına" ka· 
V\lllDUŞ bulunuyordu .. 

• • • 
Birinci dlllya twirinde, men

llUll olduğumuz devletler lzlbnı1'
si mağlftp obnuştu. Biz, toprak 
lrayHmıa rağmen mağlikp edil&
memi§tlk. Bugtbı ollnug gibi ha· 

Yazan: 
Dr. FAHRi CAN 

tırlanm: Büyi1k Atatür.k, müta
rekeden aoııra lstaııbulda bulun
duğu sıralarda bir İngiliz. gaze
te muha.birine hemen henır!n 
aöJJe Qıırnild: 

-Tlrk onluBu mağl6p olma· 

nuşbr. O, sün~üsü elinde, düş
manını her zaman dürtebilecck 
bir durumda idi. O, ancak hüku
metinin emri iledir ki sılahmı in
dirdi. 

Bu, br··1ro olmakla beraber n~ 
çare ki maj?lfıp olanlar ara.<unda 
idik. Dört yıl, binbir cephede, 
erıs:ilmez bir kahramanlıkla, 
mertlikle, şan ve şerefle },arp ~t 
miş, harp alıl&k, asaleti, c:·ıan
mertliği düşme.nl~-ı t:.rdındaı 

(.Sonu: 8a. a, su. 1 de) 

IDABI TEC! 
NUl'UOfllllBlliye No. 11 

TeJcrat: Yenı Sabah !stımbu1 

!leWam : 20'795 

Her Yerde 5 Kur111 

Varlık Vergisi 
için kolaglıklar -Bankalar vergilerinin yüzde 

yirmisini ödeyen mükelleflere 
kredi aça bilecek 
-~~~~-.. !-----------

Mali ge Vekilinin başkanlığında tor 
/anan Banka direktörleri bu 

husu~ta hiikumetten direktif aldılar 
Ankara, 24 (A.A.) -

Maliye Vekilinin riyasetı atlında. 
Merkez, Ziraat, 1Ş, Emlik ve 
Osmanlı bankası müdürlerı top
lanarak varl.1... vergisinin tahsil 
safhasında bu verg'"mb mük<"l· 
leflerine kolaylıklar gösterilme
Sİni prensip itibariyle karar al
tına almışlardır. Bu karara göre 
vergi borcunun ıaakal yüzde yir
misini ödeyen mükelleflere her 
banka kendi mevzuatına uygun 

1'e teminat mukabılinde i.krazlar
da bulWlacaktır. Gayri menkul 
mukabili ikrazları Emlak 1ban
kası yapa,caktır. İkrazlarda faiz 
nisbeti ayda yüz'3e ynnm ola
caktır. Devlet tahvilat ve ha?. ı 
ne bonoları mukabili bankalar
dan talep edilecek ~r bu 

tahvilat ve bonoların nom:inal 
kıyınetlerinın ytizde doksanına 
kadar hudutsuz '\ erilecektire 
Merkez bankası ile 1ş ve Os.mıar 
lı bankaları hısıse> senctlerı mıaı
kabilinde nominal kı) etleriıwa 
yüzde seksem mi.ktann-Oa baıt
kalarca ikraz yapılab lecektir. 
Fıyatları de' letçe tesb:t olunaaı 
ve iktisadi de\'let tesekküllerir 
ce devlet namına mUb yaatı y~ 
pılan emtiada kredi hadleriylıt 
mukayyet olmaksızın d \ let taıı.. 
vilat.ı gıbi ikraza ka:bul olunabr 
lecektir. Ticari \e dlg r emtia 
mukabili bankaların yapacaklaıı 
rı ikra.zlarda mutad mevzuaC 
hükümleri mahfuz olacn.ktır. 

Varlık vergisi tarhiyaunın y&> 
(Sonu Sa. 3 SU 4 te) 

Fiyatlar düşüyor 
-----~~--.. ~---~-~-

varlık Vergisi yüzünden gizli stoklar, 
meydana çıktı. Piyasa rahatladı 

Varlık vergjshıin ilk miısbet 
neticesı olarak gıda maddclcrı 
fiyatlarının sür'atle düşmeğe 
başladığını yazmıştık. Şehrimiz 
piyasasında gıda maddelerınden 
sonra .ıthal mallanmızda da hıs
MClijiı; :dfı'~ b~ fj.y dili me
Bİ görünmektedır. 

ithalatçılar mallarını kimıılen 
piyasaya arzetm olduklarından 
fiyatlar düşmeğe b~lamıştır. 
Bilhassa kağıt, madeni eşya ve 
manifatura eşyası stir'atıe düş
mektedir. İthal mallarımızda u
mumi fıyat dilşrnesi yüzde l O-

( RADYO tu SABABA BABşı"'\ 
·----------------------------------------' Papa mlbvercllere aleyhtar 

iv t•k 1 Londra, 24- Papanın oku N0<: it, a 1 an tam miyle total ter de 1 t n al€ •hilldO-
- dir. Papa, ın.sanlıgın m 1 k o 01 ıc be-

den vicdan ve fikir hür) ti üzennde ısrarla b., m m· 
1eketlerde bunlara ka.t"§I yapılan tccavü.zl rı t.ekb h 
miştir. Bütün dünyada halt.iki bir adaletin t llı nı em 
miş, blr takım sahsı hırslar yiızlıııd n ana v la.nlarınd 
ta can veren masum insanlara sempatL"'l:llı bil rm şbr 
mahafili papanın bu suretle Mföver devletleri pol tikasın 
tar olduğunu üade et bulunuyor. 

Balların aldıkları esir sayısı 38,000 
1J> ı Londra, 24 - Rusyadan gelen son nabcrlere g< o
~ "usya Rus taarruzu, Almanlann biltün gayTCtin r~~ 

mes, inklışaf etrnekt.cdu. Bugün alman e ırlerl& 
esir sayısı 38.000 i bulmuştur. Şmıaldcn \ c cc uptan il rleyen 
Rus kuvvetleri Milerovo şehrinin bütün yo!larını kc.':inuştlı. Al
manl::ı..rdan geri alınan tren hatları şimdi 'ılerle-)cn Rus kuvv1.;tl&
rine malzeme taşınıaktad r. Boylehk Kızılcırdu l kr.aynny: ~ enı
den 2lmlİş ve bu topraklaı da 30 kılometre leı lemış bulun al.ta
dır. Alma.nlaıın bir haft.al olu ve es r kayıbı 80.000 ı geçrr. tır. 

@LAYLARIN MiZAHi 1 
Vargancanan çapına dair 

S izlere vurııunc_u. "'. b..........., ........ "" · "'""'~ Bunun çın ı z may 
nun çcsıUi farıfinı Yazan muna doner Omu ı rı-
yapmıştım. Bugun nın arnsı en nden yu-

de vurguncunun çapına Ak GU dU karı tümsek • Yazı-
daiı· bazı mevsuk ~~ıu- a n z hanesınc da)... p dauna 
mat vereceğım. Göruyo- vurgun hesapları gördü-
rıım ki \ urguncunun ça- """""' iilnden govdesinln sol ta 
pı hakkında ~lginl.z yanlıştır. Sizi rafı gellşimlni kaybeder. Kaburga. 
bu yanlış bilgiy~ sevkcdenler. de· ları tarafından sola doiru yatkın ve 
ğerli ve sayın mızah ressamlarımız- . 
dır. Anlıyorum ki onlar -benim gi- öne doiru çarpık olur. tçlerınde sı,_ 
bl- \'Urguncunun yanına ııokula- kolan varsa. onlar Yeni vurguncu dt 
mıyor. llu yUzdcn yakından söre- iillerdir. MuUaka eskiden dolrv 
rncdıklcri için hayallerine bas vu- dü.rilat Uiccardılar, şiekolukları 0 ı.. 
ruyorlar. Ve hayallerindeki vur- miz gilnlerlnln yadieArıdır. 
guncuya hemen hepsi. şoyle bir .le- Dünyayı vuran vurguncu 7am 1 
kıl vcrmekted. r~er: lrı yarı. şılep birkaç yakınma vurulur. Bu vun ~ 
şamandır ası gıbı b~ mahlük. Zık- lu.ş onu büsbütün ...__ ed 1" 
kımlanm3k"1an, ziftlenmekten iş- .. .. ManP er. 'il 
keınlıel handıse patlıyacak bir dev dort Yll once çöp gibi eordüğibıliz 
babası! bir bayanı bugün mandalar gıb; ı.ıö-

Hnyır. Bu to~v•;ur ve tas\ lr yan- rürsenh:. bılınız ki ya lroca•ı. ya ta• 
lışt.ır. Vurguncunun onda hemen bası, ya bllıncrıı nesı bır VUJ"KUrj~· 
d m u sıska, çelımsiz. fnkrüddem- dur. Çunku iU Sllll dört yıl içWde 
ıı. fıldır fıldır edmı gozlerı çuJturş dünyadıi hiç klmse bu fiısmanlıia 
kacını . Bacaklar asma kabalı. kol- erememiştir. 
ı, r fasulye sırıcı. boyun ahl t sa· Vurguncunun yanına yakl m • 
pı .. Çunkti \ urguncı.; vcmez. ıcıncz, yan se\ gılı mi h ressa nla muza 
Jt; e . e 1 ı c: h \ 1\ alm . Mc- tnv ·ye eder m. o :ı sokula 1 rl p.o 
t k rfl tı ten • rkar. Onun ı;a, b ri b n u kısa tar ! e bir 
b un du ~n • ı. d ıdi \U ::ıJ.lı. ..:öz atsıl:ır. 



Yazan: S. CASSON Tefrika Na. 9 

BiR iNGILIZ SUBAYtNIN GÖRDÜKLERi 

Yunanlılar ltalganları Arnavutluğa-
&il rmek surettle zorla 

Alman müdahalesini davet etmişti 
Bu suretle Yunan Başvekili} 

ve gt:nelkurmayı İtalyanlara 
·arm y ılan harbin bir aıı 
:vel bir sona erdirilmesinı teha
llı!t e a ... u edıyorlardı. Onların 
kanaa.tınce İtalyanlar adama -
kıllı bozulunca .Almanlar bake:n 
olarak miida.lıalede bulunacak -
far bir müt.arcke akdedilecek 
v y ıden Iha ka.TIU:!W<~~ 
tı. Art k Yunanlılar Almanya 

, ve İtalyadan teminat alac - ar 
\ Epir hudut :m Arnavutluğun 
merkezine l,ndar uzanacak ve 

/her şey bitmış olacaktı. Bun -
~dan sonra ln · izler artık Trab
' Jusgama donecekler ve Afnka 

çöllerinde İta!} anlarla. koz.lan • 
JU paylaşmakta devam ed cek • 
ler<lı. 

Bun.un · indir kı Yunanlılar 
!ııgi.liz y dımını ve yardımcı 
kuvve' 'ni mümkun olduE!u 

d r e v ikinci p an-
da. tu ya çu r. Yunanis-
tand i z eri tıey'eti • 
nin b rdenb e g l ip bir taar
ruz kuV\ tı 1 alıne g Urılm sı 
arzusu d izhar ediliyord ı. İşte 
Yunanlılar bu suretle kcn<lile -
rini yalancı bir ccnn t ı nde ya 
§lyor görüyor ardı. Tab i hepsi 
değil, çünkıi i rin 101"ıizünü bi 
]enler ve ani ya.nla.r ela vardı. 
Hatta inan.ı.nlar b l Alınan te· 
minatına ve ni i enııe pek zo
raki kulak nyorb.rdı. ~ unan 
lıların Alma lan h kıka te al 
datma -a m k ola d kla
n :ilirıcik nu t o dukiarını unut 
mamak i b 1 r. Ancnk mını . 
mini Yunan ana karsı dev 
ollsseli Almanya o kadar büyük 
're ezırı b"r t "ke görun or 
ve cgkıdenb r· kült · r mün 
bctlen ı l e olunan A man 
milleti i bir mı l tın Yunan-
lılarla. t ığl d tluk 
memlekette o k J ı . yerlesmış 
bulunuyordu ki b le bü u bir 
:milletin her <"Yİ um .. tup biı d n
bıre Yunanis a IJırıverebi
lecegine ihtimal 'ermek Yunan
lıya güç geliyordu. L-kin b&.ittln 
bu dıi..<Jilnc lere r .. ırmen ufukta 
kara bulutlar belırdiği ve şim -

er kınaya baı: dıgı da b·r 
h.ııkikatt 

Bu m le etrafında gorüş ü
ğüm bırçok Yunanlılıı.r h"ıliı.sa
tcn diyorlar ki: 
"- Almanya bizi neden öl -

dürmek in? 1 !yanların Yu 
nanistnııa k:u. ı Alı ııl nn men 
faatlerine hizmet ı in değıl sırf 
hırsı c hlannı ve ı tıla emelle
rini tatmin maksadıle bir taar
ruza g bulun•ıyorlar Al -
manl<1.r harbın bir an evvel bır 
sona erme inı şıddetlc arzu et
mektedırler. İtalyan ordusunu 
adamakıllı b r k ·e uştır -
diktan '\C bız öt~ iık edemez 
bır hale so n sonra şayet 
Alm nlar b r t :ı ut teklıf e
derler bu ta tu memnu -
niyetle kabul edeee ~ ız. Bu me • 
selenin b·r 'l evvel bitmesı bi-
ı:im menf tim ze uygun oklu -
ğu kad r .ft lm~n menfaatlerine 
de uyar ... , 

Hnllıul.i Yu nlılar bilmiyor
lardı h:i 1 lya ılan Arnavutluğa 
doğru pli ·· rtm sureti! on· 
1a.r Alman müdahalesini adeta 

tıe Almanlar ve Yunanlılar ara
sındaki m her ne olur-

o n Hıtierın v g n rallcn
nın Rusy yı istila hak.kında. vü 
c getirmiş old ları muaz • 
zam plan karşısmd. netieesiz 

mağn. dn. Y nanlı • 
lıtr hur ve miiRtaml bı.r mıllet 
olarak Almanyanm böğrünlfe 
yaşadıkça., Yun d okra 
sinın ve istiklfilın havasına açık 
b r ülke kaldıkça Avru
pada tesis edılmek istenen yem 
nızam içın k bir yara t kıl 
edecektı. Yunruılıların bır za -
nıJ.nlar h"iltü.md3r ol ~ r 1 
man prensmi seçmış o dukları 
coğru idı. Alman prof .. r ve ta 
lebelennın ylız ede b r · 
muddetu.1 oeri Yunan standuki 
san'at eaerlenni meydana çıkar 
mak, Ymııuırsta.nın ı nna ' r 
dım et:mek için Yun.:uılıla.riA iş 
~e g;iye bır ıgı ~ od n 
da doğru idi. Bır Yunanıstan is
minin Alman ünıversitelerınde 
deta kudsi bir m.3.na.ya g d · iH 

de b"r hakikatti. B i:tiln bunlar 
b · rer hakikat olmakla beraber 
fltratan zeki ve anlayıslı o an 
Yun nh, Hitler Almanyasmın 
bugün herhangi bır kötülfil.-ten 
çekinmi:y eceğıni de hissediyor -
du. 

Bütün bu h ileti ruhiye, Al • 
man is ·ıa. tehlikesi tebellür et . 
tı~ sımda !artın sekizinci gfi· 
nü "Katımerini,, ga2etes nde 
J rj Vlahos tnrafından ''Adolf 
Hit ere açık mektup,, Wıvanlı 
m kalede açıkça görünür. Maa
mafıh karşılaştığnn her Yunan
lı bana: 

-- İtalyanları her zaman iste
diğur ız gıb" döv b"lir, onlara 
dı ço • tü bihriz. Fakat Alman 
ları a i. Lllkin buna rağmen i· 
cni>f'de.rse Almanlara karşı da 
ö iinceye ka<lar harbedeceğiz. 
dcdıler ve sözlerinde de durdu -
lar. 

Ben kendi hero'bımn cesur Ho 
landalılann ye'sın verdiği üstün 
bır kahramanlıkla Alm n teca
\'Üzüne kan:ı nasıl mukavemet 
<'• lerıni gözlenmle gordüm. 
Lakin Holandalı teslim olmanın 
bır k çıkar yol oldugunu gö • 
riınce mukaveınetın beyhudeli -
ğini anhyarak teslim oldular. 
Fakat ben Yunanlıları da gör -
dilin ve anladım ki bır k re o -
lünreye J·adar mukavem t gine 
aldınldı mı iunit edılmedik fır· 
satlar zuhur ediyor. Binaena • 
leyh biz lngılizler adalarımızda 
b r istilaya uğrarsak her ne o -
hırsa olsun sonıma kadar ve ö
lüme kadar harbde devam ede • 
ce~z. Bu noktada Yunanlılarla 
ayni fikirdeyiı. Böyle bir karar
da onlarla tamamile beraberiz. 

Atinadaki Almnn sefiri: 
- Hntırını7.da tutunuz ki, di

yordu, sıze kötülilk etmek niye
tinde de;'lliz. Ve ilil\e ediyor: • 
du: 

- Ancak bir tek ıhtiyati kay 
dı da ileri sürmek mecburiyetin 
deyiz ki bi:r. Allnanlar İngilizle
ri se\'meyiz. Onlar İngılterede 
de bulunsalar, Yunanistanda da 
bulunsalar sevmeyiz. 

(Devamı var) 

k 
• 

r 1: 

Bir okuyucumuz teVzl tcklln· 

dCA fİkiyet ediyor: 

Askeri mütekaltlerden M. 
Ali ısmınde bir z:ıttan aldığı
mız. 23/12 942 tarihli bir mek
tupta ucuz eker tev:uinden '51-
kfıyct lmeldcdir: 

cHer zaman doğru havadlı 

abnaga alı~L'lml% garete!lizde 
bilhassa eker tevz.:in dair 
olan r er bi?i binu: sa
r U"1" ~t.ı:r. Buna dıı scb~p; 
gazeterizin mubtelıf semUcc
cie ~ il.an eW&i eYZL 

)"erler ıln anaık koca Wan
buldll 17 ~ ııçı1ması ve bu 
açılan t v:ti yerlerinde g rülen 
i::di .n, bt17ük bir ktsmmı 

t ett ım z mus
takim TUh h!"tltlmd r 'H' t bıa
t le de hAkim olmakta devam 
edecektir. Yalıuz bız Viliyetlıı 
tebb terine ve sa;lihıycttnr 

mchafilden nldığıml%. hnberle
r.l yazmak yuzunden b lkt o
kuyucumuzu elimizde olmıyan 
ve k h t .,12e nei olmıyıı
cak bir ebepten ınki ara uğ
ratmış bu unuyonız. O ruyucu
muz bıraz d ün rse, oca İS· 
tanbul:ı on yedi ş ~ r tcV11 
ycnn n · !ı oruldu u ve bu 
da Te n il n cd ld ne gö
re bize kınlmakt:ı hakh olına
dığını t lun eder s:ırurız. 
M~ haklı şlk yclleri 

de muhterem kuyucumuzun 
~esi bi h1ç b r zaman ha
sır altı etmeyız ft ilrndi oldu
ğu gıöi aı:Jkalı mak lana 
nazarı d k atine :rzcderız. 

Okuyucumuz bu hususta her 
zaman terlh olab lır. 

Sarhoşluk y .. zün· 
den yaralama 
Dün ak.Cjam Beyoğlunda iki 

arkadaş arasında. sarhoşluk yü
zünden çıkan bir k vga, her iki
sinin yaralanmasiyle sona er
miştir. 

Küçük Ali udiyle maruf birisi· 
le Topal Arif adındaki şahıs 
dün akşam Yenişehırde bir bira
hanede bir hayli içki içerek sar
hoş olmuşlar ve dışan ç.ıktlkla
nnda a:rılaşılımıyan bir sebep 
yüzünden bır kavga çıkarak her 
ikisi de bıçakla birbirlerini ya· 
ralamışlardır. Zabıtaca 'ikisi de 
yakalanarak yapılan tedavileri· 
ni müteakip haklarında takibaı
ta başbnmı.crt.ır. 

Hububat fiyatları 
Bayındır, (Yeni Sabah) 

Hükfzmetin son aldığı tedbirler 
sayesinde fiyatlar 'istikrora doğ
ru yüz tutmuştur. Köylünün eğ
len<:e yerlerine ve içkiye karşı 
olan bir iki ay evvelki sempatisi 
artık tavsa.mJ 0 bulunmaktadır. 
Bilhassa buğday ve mısır fiyat· 
larmda iniş başgöstennişeir. 

B..1.H 

< s 

t nbul h lkımn i~il dile leri teaibt 
edildi ve eçim er yenilendi 

muştur. 

O- seyı M tı Hikmet Gelen· 
dı eklerden ilk sozu 

rak bılhassa esnaf 
tının tdtvıyesını, çünkü 
Jl nu sunun ü.ç yuz elli 

n ıaf ı:ulesı olduğunu 
~ , b h a. büyük bir 

hasta nosı yapılabilme
n :y n b r arsa tedarikuıi 

on t r. Bundan son.ra 
saz alan mu telif hatiplerden 
A ı 'Y c , kıymetli tanlı • 
çi ızd~n Niyazı Tevfik Yük 

en, H ·a .. a~lu, Bedri 
Nedım Göknil muhtelif mevzu· 
larda kıymetli mütalea ve bi • 
tabclerde bulu muşlar, sözü en 
son alan Refik Aıhmet Seven • 
gıl · 'San'atte milli ruh. adlı 
ç :e ehemmiyetli bir dilek~ bu- I 
lunmuştur. 

Dileklerin hitamından sonra 
ittifakla açık yapılmasına karar 
verilen idare hey'eti ve Anka • 
raya göndcrılecck delegelerin se 
çimi yapılmıştır. Yapılan inti • 
hapta idare hey'eti asli azatık -
lanna: Faik Dereli, Mithat Nem 
li, Hasene Ilgaz, Nurettin Ali 
Beı kol, Hiı.mid Ongunsu, Sadi 
Irmak, Celil.! Dikmen, Yusuf Zi 
ya Erdem seçilmişlerdir. Dele -
gelerin i tihabında da asli iza-

lıklara M:ek.i Hikmet Gelenbeğ, 
Fahrett:in Gökay, Refık Ahmet 
Sevengil, Abf Odül, Halit Ya. -
şaroglu seçilmiştir. 

İntihaptan sonra Valı Doktor 
Uıtfi Kırdar kürsüye gelerek 
parti · re 'V'e parti ba.şhanına 
teşekkür e<lerek: 

' Sizlerden vazife aldığım için 
iftihar ederim.,, demiştir. 

K ırreyi Sunıt Hayri Ürgüp
lü şu ... zlerile apanuşbr: 

"Kongreyi Oitiriyorwn. Vazi
fesıni iyi ~aran insanlar hu • 
zuril da - ılıyonı.z.,, dedikten 
sonra: "ltıına.t ve irşadlarınız 
muvaffakiyetimizin tek sır ve 
scıbeb" i teşkil edecektir, bana. 
k ltı~mız yeni arkada.s}ar dola· 
}:ı.sıle te._r:.ckkür ederim.,, diyerek 
alkı lar arasında bu tarihi kon
greyi kapamıştır. 

Çekilen tazim telgrafları 

Kongre Riyasetine verilen tak 
rirlcre göre Aziz Milli Şefimize, 
Başvekılimıze, Meclis Reisımıze, j 
Genel Kurmay Başkanına tazim 
telgrafları çekilmesi teklif edi
liyordu. Bütün teklifler alkış • 
lar arasında kabul edilmıştir. 

Tak:Um B ekdiye gaz.ino
nmdaki dünkü ziyaf at 
Tarihl kongrenin hitamı do • 

Iayısile narti tarafından Parti, 
Vil • yet, Belediye erkanına ve 
gazetecilere dün Taksim Beledi 
ye gazinosuntla bir çay ziyafeti 
verilmi.'}tir. Ziyafette Vali Pal'
ti Başkanı, Emniyet MüdUrii ve 
bir ~k güzide zev:ıt bulunmuş
tur. -

Dün Beyoğlun<la feci bir kaza 
olmuş ve 11 aylık b'r çocuk ya· 
tırıldığı salıncaktan mangal üs
tündeki kaynar su tenceresi li· 
zerine YW1arlanarak vücudunun 
muhtelif yerlerinden haşkınnrak 
ölmüştür. y pt.ığımız 't.alıkikata 
göre: Beyoğlunda Kaymakam 
Raşitbey soka.ı..,Nında beş numara
da oturan Ra..şel, kundaktaki Av 
ram adındaki çocuğunu uyut
muş ve ev işlenyle meşgul ol
duğu sırada çocuk uyanarak to
pınırken birdenbire kaynar su 
olan mangal üzcrıne yuvarlan
mıştır. 

Yaralı çocuk Şişli hastahane
sme kaldınlmış ise de çocuğun 
babası lıya, hastahn.ncde fuila 
kalmasına muvafakat ctmiye
rek yavrularını eve getirmişler 
i~~ de bir müddet sonra ölmüş
tur. Adliye ve • bıtaca tahkika
ta bu.şlanmL~r. 

ir s t balmıd.11 
Evvelki gun Beşiktaş deniz 

sahilinde b r kadın cesedi bulun
muştu. O zaman hüviyeti anla
şılaınadı~dan morga kaldml
mış olan bu ceset sahibinln kim 
olduğu etrafında yaınlan tetkik· 
Iere rağmen bugüne kadar bir 
netice elde edilememiştir. Zabı
ta ve aclliyeco tahldka.ta ehem
miyetle devam ediln!ektedir. 

Çöp 
k 

rabaları 
lkıyo~ 

Belediye çöp teşkil!tım ıslah 
etıneğe k&rar vermiştir. Bu cüm 
le?en o1ma.k ÜT.ere ilk defa yır
nu beş kamyon alınacak ve bilil.
hare kamyonların adedi çoğaltı· 
!arak atlı çöp arabala.n tama.-1 
men kaldınlacaktır. Yani kıJa 
bir zamanda çöpçü teşkilatı ts
tanbukla motorise edilmiş ola.
caktu'. 

Çocuğunu öldüren ana 
tevkif edildi 1 

Evvelki gün Behiye adındaki ı 
ıt:u· kadın~ Şehremininde Çapa 
cıva.rm<l~ı kuyula.rdaaı birine 
beş aylık çcx:uğum.ı atarak öfü
m~~ sebep olduğunu yazmıştık. 
Had.is~e memur e<lilen nöbetçi 
müddet umtuni muavinlerinden 
Feyzi, tahkika.tmı bitirerek Be
hi~y'.i adliyeye vermiş \"e ikin· 
ci sallı ceza m.ab.kemesi tarafın~ 
dan sorgwru yanılarak dün tev
kif edilıniştır. 

Bir kamyon kaz sı 
İzmir, (Yeni Sabah) - Bel' 

gama ya.kınında EOrikaya mev
kiindc bir kamyon devrildi. Biri 
60 yıaşındn b r kadın olmak üze
re üç ki9i ökiü. Üç kişi ağır beş 
kişi hafif slll"'ette yaralandı.' Ha
dise kamyon direksiyonunun kı
nlmasmdan ileri gelmiştir. Şo
för yakalanmıştır. 

.ki arkadaş 

Yaktıhlan kömür
den zehirlenerek 

öldü 
Dün s::tbah Eminönünde bu· 

lunan rnetriık !?'ÜmrÜk kulüb • b e-
S ill de iki kişinin ölümüyle neti-
celenep bir hiıdıse olmuştur. 
Y aptığıın.ız tebkikata nazaran: 

Tevfik oğlu Hakkı ıle arkadar 
şı Necati her gece Eminönünde 
balıkhane yanındaki metriık 
~ klU~ yatıp geceyi 
geçırmektedırler. Dün yine ber· 
mutad geç vakit kuliibelerine 
gelmi.qler ve ateş yakarak bir 
muddct ısı• dıktaı!1 sor.rn uyku
va dalmışlardır. 

Yaktıkları kömiirde rn rsık 
çok ol!n:ısı yüzünden çıkan kar
bonu da teneffüs etmek sure
tiyle blmi.ışlcrdir. 

Ne<lensonra orada bulunanlar, 
kufübcnin d ma açık olan ka
pısının kapalı olduğunu görün
ce içeri bakmışlar ve za.vallılann 
olü }j r halde yatmakta oldukla-l 
rını görünce polisi habeı dar et· 
mişlerd r. 

Hadiseyi müteakip h berdar 
edilen adli tab:b Kamil Ün alan 
ccscllcri muayene ederek dcfın
lerine ruhsat vermiştır. Zabıta
ca tahklkata devam edılmektc
dir. 

lE 
erzak tevzü 

Memur. yetim ve mütekaitle
re dat:"ltılmış bultll1an uruz ı~"<! 
karm 1 r le te\ ziatın yılba~n 
dan ıtıbarc-n muntazaman a~ ı- 1 lacağıru y ınııstık. 

Ögrend ıTınuzc göre İkıncıka
mınun ! fta::: .~ n ı il r n 
el eri d(' ı · kar el n bulW1 a
lar ılk de olanıf< u~ aylık <>
kerleriui nlı UR ba;·ıı a t er ay ı
<'ın altı yüz 0 1 "mdan olmak ti ·e· 
re o.laca.klardır D ı!~.r g·tla mad-
deleri de pe-vdcrpey verilecl·ktir. 
Bu gıda maddeleıini d'.l.iı e \ u
tcmetlcri nlıp mt>murlam <l ;. 
tacaklar, tek iit ve yet 'ml ı ,J 
M lınüdürl · kleri vasıta.-:;ı" le t v
ziattan ıstıfade edeceklerdır 

Bu aya. mahsus ucuz ekm k 
kamclerı fotoğl"aflı ase belgele
riyle vcrıleccktir. 

Hıfzıssıhha müzesi nıücliırü 
Doktor Nuri evvclkı giin h stn.
lanarak Cerrahpa.şa haslı!.ha"le
sinc ka.ldınlmıstı. Kl) m tli hir 
doktor ve idarecimiz olan Nuri 
dün anı bir krizle kaldırıldığı. 
Cerrahpaşa. hastahnnesınde ve· 
fat etmiştir. 

&ast hanelere 
ı aç verildi 

İstanbul Sıhhat ve !çtimai 
Muavenet Müdürlüğü anbarla· 
rmda bulunan ilaçların şehir 
ha.c;tahanclerinin ihtıyac;hın goz 
önünde bulundurulmak surctile 
tevziatına karar verilmiştir. 

Bu suretle daha bir miiddet 
ha laha.nclerimiz ~çin ilaç darlı-zorla dav t etm. lerdi. Geçmış-

, ____ .-___ _, __________ -:::::==:-ı::------------·.;......,.-E -=----,:-_-_ -_-_-,:-_-_-_ -----. -----=-..,,,-.,,,,.-=-2-~ -K--:;:--:;-:;-;::-:-:-:-::.-:-:-- ı ğı meselesi b~ mevzuu olını-
r . '1 ya.cahlır. ---

Baba.sının arzusunu hem n ka • F 1 1 ' bul etm ı onda büyük bir se .. T E R K A BU ALI. N Nakil ve iktibas kıp gıtmck onun hiç de i.~inc vınç , e uyandırmıştı. ~ o. 
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gelmiyorcıu. Kend.isı hükümda- j Tramvay müstahdemlerine 
ha . d n h r şeyin olup bit hakkı mahfuzdur ~n gozünden ırak olunca Şemsi-
tiğine ina ryordu. ,. '----------------------' cihan sultan bahasının üzerinde 

' 

Hiiküm :ır keyfiyeti EbWha.- Bu sözler~~ yine içi- Fakat hüki.imda:r sanki onun mm diınynda yaşaması lmtiyen nüfuzunu kullanabilir ve kendi 
ı se de bildirmeyı münııstp bulw ni bulandırdı. Yeni bir aksil'ik çı- aklından geçen şeyleri okuyor- do;;ru değ: dir. Kendisi mücrim- pabucu dama atılabilirdi-. O za-
muştu. K ni huzura çağırt- kacak diye ödü kopuyordu: du. Şöyle devam etti: dk. !<hm cezasını hak etmiştir. :O:~! §imdiye kadar elde ettiği 
tı: - Ne gibi bir şart! diye mı- - Kızımın istediği bu kadar Ve bunu çekmelidir. butün mnvaffakiyetler bır an-

- Gözın1 aydın Ebül ari ! nldandı. da değil? _İyi a.'luna, bu takdirde kı- da sıfıra müncer olac3.ktı. ~te 
dedı. Kızım ınadından vaZt;eçti. - Caferi oldlirmeınemızi is- lyi amma, bu Joz da C}Ok mü- "Zlm belki de kendisine bir şey ~ düşünce ıle Ebülharis büs-

Ebulhar boyle r şey bekle- tiyor. nasebetsizliklcr ediyordu. Daha ya.par. Onun ne kadar inatçı oı. but:ün başka bir şeye karar v~ 
nıedig- c n hayret içinde ka.h:nış- - Helvacı çırnğmı mı? ~?gibi bir talepte buluna.bilir- duğunu IT.lıne?.Sin. mişti. Elindeki gizli kuvvetler-
tı Dogru~ o Şern3'cıha.n sul- - Evet! Hem yalnız bu ka- Ebülharis f--'- ''"""'"'" beyhu- ~ istifade. ederek hüküm...ı~-tanı ı ın dını hiç de iyı bulmır dar da. değil. Onu sağ salinı mem söwıedi:t.ş_te.. • lrWdimds.r onu da deliğini a.nl-Hclcwkendisi- bır an~ oldürccek ve yerineu;'~ 
yordu. H~n kızının ri- lekct:1eıı çıkarmamı da istiyQr. ,. le bır defa evleasm, tahtın res- çecekti. Tnb i ~lk işi Cafen idam 
r UM krnuna.m3Sllldan ve ken-.< Bu sözler Ebü.llıarisin hiç da - Cafurin sağ saliıxı bir :mem- men varisi olsun, Caferi nasıl ol.- etmek ve Şemsiciban sultanı bu 
disım um uğu aamatl • a kabul hoşıma gitmemişti. Çünkü ev- lekete varmasını ve bunu kendi· sa tepeliyeb ~; ditsil!ldü: defa. zorla kanlığa a.bnak. Bil-

veıa müstakbel karısı daha şim~ sine bir mektupla bildirmesini ~-0--- _,,, tün ktid li 
tmem den çok kor u. .diden Ca.f ....:vrr. oldumtnn ı·· de ~yor. - Madem ki siz öyle teoSip sonr:ı bunar kime n~n~pland kta.n 

Onun bükümda.rm bu 9Ö7,-. ,.;......... o- ediyorsu ., 1..--..lenıze" --~•· - ~ ola.bilrdi. 
z bir sevince dll· ttraf ct:mia oluyOl'du. Onu SıEW-o Ebiilharis artık dayanamadı: to.a.t etmek d;;;:: ~ & Tam mana.siyle doymak bıl-

- Artık dufiiiniinnz için hiç 
bir maru kalmadı. Güzel bir eğ
lence ya.pacağlz. 

- Kulmıuz bu iltifutlann aı .. 
bnd nasıl llmcak? 

- Baıl3. kar3ı sadık obnalt"' 
la.!. 

- Bundan en ufak bir eüPhe 
u.u•=1J.ı •' Hnyatmı emrınizo 

r. 
yalnız !lozımin ufcll 
var. 

ıniş hilA da sevmekte oldu- - Kızımr;m muhteremhükilm 0 hald bu .-..!~ mez bır haris olan Ebülha bu,. ı 
gunu
- -ıı::yı.-.-• ... oluyordu darının karşı bu ....J..iilde t:aı--ı-- - e v~cyi de~ ı..:-.ı--'-ııw ~ ~ ......,~ oo veriyorum. Derhal zindancı,. ~ ıı.ı.uut:ııuire kanır verdi. K n-

Bu mda Caf ere kar§l besle- ileri sürmesi be:ndenizi hayret t. '(! Caf disine bu kad2r itimat goo ı en 
diği kin son h:ıd<Jmi bubnuştu. çinde !bıraktı. Ben sizi karar:um- ya gı · eri serbest bıraktır. tıırlannı tevdi eden, kızın. ve·- ı' 
Kendi kendine şoyle diiştinüyOP dan döndürecek .hiç bir kuvV&o Ve yanım alarak Hicaza götil?. mek isti.yen lıiikibndan oldür-
dn: tin bu yer yi.izfindo mevcut ol- Ornya sağ salim vardığına dair mekten dolayı içinde en ufak bir 

"-·Bu alçak bel?.acınnı muti- mnihğma iD.anma.k isterim. kendisinden ~ mektup al ve acı duun.uyordu. Ve bu ,.,., bn-· 
laka. canını cehenneme ....;;...,ı,,.-. - Bunla.n kııbul -':=,.Y.,.. ..- bur.av:ı dön. Biz do o .....,,.......,...... J~ ".P ,,~., oı.w.wıtıA.IN _, .,. .............,._ evvel yapıp bitirmek ,..-~--
meliy:im. Faka.t işi bunlara aez.ı m:ahzıır var? kadar düğün hezırJıklarnu .._ .. .rı.n.ıccı.n dirmeğe gelmez. En iyisi şehir- - Evveli), Caferden ikorldtJı.. mamla.mış oluruı Buraya ~ • m vermişti. Ufak lir cUret gôs-
den çıkt:rktnn sonra yolunu k& ğnnınu isbat eder ki böyle bir. nr varmaz dtii:'Ün ba&Jar. ~~rn:a!ıf ·0~~1-1.,. .ı.ra-

kell · vücudundan zannın ~ ..,.;;...;n....ı .... ~amasma E!--~"" &AUULlu.ı esmı yı-4 J- :1.u.~ Ju.s - ..:.un .. uersiniz! k'.imse ... Yer yilzünde y pm k 
nrmı. Herkes varsın Cnfai dün hıle bendeniz Uhammiil göst,e.. Ebillha.ris böyt istiyeccgi ylere mnru 0 • _ 

yanın b1r ucunda ~ :remcm. EfPJıd.llnze km'şı bu de- ama, zihni 'di cek kimse Ebu Ali s 
mnıu • ~ dav.nm&ı Qtr ylerle ~Ü. 

yen'i ba :ı 
z mlar ve istifadeler t!"Inm eJi· 
Iecektir. Bunlnrın ba..cunda ucuz 
iaşe karneleri ve bakmakla rn i· 
kellef oldukları herekcse ni.ifua 
baş na a\ da beşer liro vermek 
gelınektedir. Bu hususta idare 
ha~rlıklnr yn.pmaktadır. 
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m rmisı altında, bir h ıııbe, b"r 
enkaz yığınından ibaret olan 
h"rr, nihayet ihtiyar k l e, 
ş h tleriııe ait kefenini çekerek, 
kefen deı: bayrai?ına sarılnrnk 
tıpkı bir schit gibi düşü,> . Ha
vır a- ıivor: 

Tarihin üstime yükseliyor. 
• • • 

İşte buPi.in, bu Türle şehrinin 
tekrar ve ebediyen kahrams.n ------------------------
Mchmet~ığine. ay yıldızlı al bay
ı ğına kavuştugu mutlu gün 
dür. Ne mutlu bon Tilrküm di V r ık V0 rgisi için ko 

yüz binlerce top 
yen ! 

rPabri Oaa 

kendısi 

Fransız merkez ban asma satılmıstı. Halbuki 
Fı nsız merkez bankası, amele ücretl rinin 
yı k !mı olın ına., malzeme f1yntlannın fev
k 1 de nrt:.mı.ş bulunmasına rağmen altını ayni 
fıyatla. k lo unu (47,608) franga satın aldığın
d n altın eıkaran irkct kazanmak öyle dur
sun, masraf! r nı kn.rsıla~ amaz bır hale gel
miştır. Bu itib ·la madenden altın çıkarılmak
tan vazgecilm tir. 
z 1 rnrı:;~n:~ 

1 AB 1 
-

-. - . . 
Y az;an : A. C. Saraço lu 



YAZAN: M.S. K,,,..,,.ı 

YÖRO 
.....................• ~ ~ 

)nR}KA No 273 1 ~ LWAC "~ 

A~ .. !J 1 ! 2 3 l4 s 6 7 s ! 
r---------, --, 2 1•1 1 1 l•I 

.__.._. NakH we iktibas hakkı mah.uzdur 3 1 • ı 1 ı•! 

- Ben, sana ne diyorum dP.ı
le ! .. O, pehlivandır. Meydandan 
çıkaramıyacaksmız onu .• 

- Kel AJiço, çıkarır gibi ge
liyor bana! 

- Ne? VallaJa çıka.ramıya
eak ! .. 

- Usta! .. Kel Aliço çıkarır. 
Berbat bir kel o ..• Domuzuna, a
zılı bir herif! .. 

- Bu li.f JDU muska gibi boy
nuna tak! Çıkaramıyacak •.. Bel
ki Kel A.Uçoyu Yöriik çıkara
cak meydandan ..• 

Deme usta! .. Bu, Pomak 
b ze benzemiyor. Vallah beni, 
on be dakıkada paçavraya. çe
vırd. 

- Yôrüğü çıkaramaz .... Seu, 
Pomaklık damanru tahrık ede
rek konu uyorsun ! .. Maliım ya, 
a1z Pomaklar kimseye pehlivan
lliı vcrmeK istemezsın'z ... 

- Amma, usta!.. Güreş de 
Pomaklarda değıl mı? .. 

- Evet .. Şımdi Pomaklarda. .. 
Fakat ben, varken kimde idi. 

- Ne susuyorsun? Söyleee-
ae !.. 

- Sende usta! .. 
- Benden evvel ... 
- Kazıkçı Kara Bekirde. .• 
- Daha evvel ... 
- Yozgatlı Kel Hüseyinde. 
- E! .. Neden Pomaklar o va-

tit başı alamadılar? Az mı uğ
raştılar. Yine bir teY yapama
dılar ... - ..... . 

- Ben, Kasta.monuluyYm ... 
Yozgatlı Kel Hasan da Anado
lulu... Kazıkçı Kara Bekır Sı
vaah ... - ..... . 

- Sulo, az mı uğra.şu. Ne ya
pabildi?.. Hıç ! ? .• Y enıverdik o-
nu. .. 

- ..... . 
- Ben, ihtiyarlamasa idim, 

güreş beni bırakmasa idi, Ka
vasoğlu Koca .tbrahım ne .yapa
bil nfı ... 

- Susma ... Cevap ver!.. 
- Doğru söylüyorsun usta! .. 

Amma, Pomaklir, Yoruk Aliyı 
çıkarırlar ortadan. 

- Ne Kara. İbosu •• Ne de Kel 
Al ç .3ıl cıkcıramaz. 

- Ben, Kel Alıçonun Yörüğü 
ortadan çıkaracagına emmım. 

- O b n kere hayır ... 
- ?.fakarnacıya ne dersin? .. 
- Ona da hayır ... 
- Yo k, yiız kırk okkalık 

lılakarr ·ıyı nasıl yener. 
- B:ıl gıbı ... 
- Yüz yınni beş okkalık Kel 

Aliçoyu nasıl yener? .. 
- Bal giliı ... Sen, Pomaklık 

dam ılannla konu uyorsun ! ... 
Bak .. nacı Ilw.eyın Pomak 
dc~i ... l: r yorsunuz amma, 
m<'yaaodaıı karafuyorsunuz. 

hiasiyatma tibi olarak s5yleni -
yordu. 

İki pehlivanın on dakika ka -
dar ayakta hareket.S.ız kalması 
bolca lif atmağıa vesile olmuş
tu. On dakika liOnra Yörük Ali
nin Çll1>IDarak nara sa.vurduğu 
görWdü. Yöriik, giirete ba§la -
mış demektir. 

Yörük Ali, naralannı. u.vunı-
yordu: 

-Hayda be!.. 
- Hayda Baltacı be! •• 
- Hay maşallah be! •• 
Amavutoğlu, Pomak Mun. -

da: 
- Murat ağa! .. Giıreş baş -

ladı .. Gi..treş bıtıyor demektir. 
Deyince, Mur.ı.t aga hırsın -

dan: 
-- O kadar kolay mı usta? .. 
- Çok kolay .•• 
- Zannetmiyorum ... 
- Baltacı da Pomak diye mi 

böyle dUşünüyorsun ? .• 
- Ne münasebet? •• 
- Hele, hele! .. 
- E! .. Dı.işii.Dsem de hakkını 

değil
. ., 
mı ... 

- Pehlıvanlığm, ustalığın Po 
maklığı ~an olur mu?.. Allah 
vergisı bu. .. 

- ..... . 
- Bekle.. Çok sürmez yene- ı 

cek ... 
Yörilk Ali, üstilste nar&ar!ru 

savurduktan sonra harnlelenne 
geçti. Şiddetli savletler yapıyor
du. Saatlerce hareketsiz duran 
Yorük şımdı ş.mşek kesilmıştı. 
Her taraftan Baltacıya gir'ıyor
du. 

4 1 1 l•l l•l 
5 1 1 ,., 1 

6 L1 ı•ı~~ ı 
7 1 I• 1 • 1 
8 l•I 1 1 1 1•1 
9 ~ 1 • 

SOLDAN SACA: 
l - Makine fenni, 2 - Bir şehrin 

kenar mahalleleri, 3 - Yemek, 1nce 
dallardan yapılma bir nevi duvar, 
Nota. 4 - Demıryolu, TaUı bir mad
de. 5 - lnanç, Mektup. 6 - Garez, 
Bır ataç. 7 - Kırmızı, Guzeı kokulu 
bir maddi.', R. bıt <>dııtı. 8 - Demir
yolu uzerlnde hareket eden arab:ı. 

9 - Kcsıflık, 1 
YUKARIDAN AŞAGIVA: 

1 - Sok k '1erı. 2 - Şumullil. 
3 - Hane C n p, R bıt ed tı. 4 -
Emir, Emmek. 5 - ısım, Bnltık de
n zınde bır korfez, 6 ~ Muhtıra, Bir 
nevı kumaş. 7 - Ful, Hnraç, Edat. 
8 - Agızın üstilndekı kubbe. 9 -
Kalom munakaşası. 

- DUnkU Bulmacanın halli -

1234567 89 
1 K E D E R • L A,K 
2•MELAL•SA 
3 B t 1 

R • Y E M iN 
4AR 1DA•KUTU 
sK•llD:llET•N 
6 TiKI R A R lf 1 S • 
7RIE•ŞAD•UR 
s•sl•DAVA• 
9 S EIL LE R • T
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Baltacı, acı bir surette kendi

ni müdafaaya koyulmuştu. Ken- ============= 

~::'.!.:~~~=~~;:::..en ... 1 RADYO PROGRAMI 1 
Yörük Alı, nefes almadan üst 

üste h~a salıyordu. Balta- -24 lık Klnun 942-
cının mudafaası ne kadar zorlu 
ise Yorugün hücumları da oka- 7.30 Program 19.00 Konuşma 
dar zorlu ıdi. 7.32 Vücudwnü - 19.15 Muzik 

Gi..treşin bıtmek üzere olduğu- zü çalıitıra - 19.30 A. Haberleri 
na kanaat getır imiş bir halde lım. 19.45 .Muuk 
ıken B.ı. ULc.ı bı denbire bir ka- 7.40 A. Hnberlerl 20.15 Radyo Ga -
pış ya.,> ı. urugun açıklıgından 7.;ı5 Muzık (Pi.) zetesi 
ıstıfauL '"'"' ek t çapraz buda.- 12.30 Program 20.45 Müz.ık (Pl.) 
yaral. od elde al ıa duşurdü. 12.33 Müzik (Pl.) 21.00 Konu,..na 
Bu, ışe Yoruk Aı dahi hayret 12 45 A. Haberlen 21.15 Tem ıl 
etm ştı. Dcmt.: B.ıltacıda daha 13 oo Müzik 22.00 Müzik Rad-
hala k:ılmış bir hırs vardı. Yo- 18 oo Progrnm yo Salon or-
ruk a1 a dıi')Cr duşmez Baltacı, 18.03 Müzik Fasıl kt' trası I 
iızerıne varmadı. Baltacının iste- Hey'eti 22,30 A. Haberleri 
d ı,ı ı usbutWı başka şeydı. Teıc 18.40 Muzik (Pl) 22.45 Kapanıı 1 
çapraz budama ile hasmını açık ============= 
duşurup yenmekti. Fakat Yörü-
ğu gaf l a\'lıyamamıştı. Yoriık 
Alı, don ı ek kendıni kurtarmış
tı. Baltacı, hasmının üzenne gıt
mcyip ayakta kaldı. Yörük Alı, 
alta dlişeı- düşmez kaçıp kur
tulmağa tevessül etmedı, derhal 
olduğu yerde vaziyet aldı. Has-

, DOKTOR - OPF..&ATÖB 

Zelıige Temizel 

mın üstüne gelmesıni bekliyor- karaya bedava. 
du. Baltacı gelmeyınce Yörük Kedıkly Mod• lakeı .. ı n1. 

Perl• Tıb FeklHtealnden mll&Ufl 
Do6uıa ve Kedın hutalıkl•rı 

Bınocı auııf muteha1SJB1 Pazar
dan maada her ıun saat 1:1 ten 
18 e kadar. Carıamb<ı ~eri fı-

ılENf SABAS 

lstanbul Deniz Komutanlığından : l[!le11oğtu v a1ııııar oıre1ıt1Jrtüğil ııillll 
Deniz vasıtalarındıı münhal olan kaptanlığa yapılan mesleki imtihanda 

muv rr. k olanl .. r -75- lira ücretle alınncaktır. tsteklilenn aıatıdnki ve
saık ile bırlikte komutanlığımıza müracaatları. 

1 - Dilekçe. 
2 - Nufus buviyet cüzdanı ve askerlik vesikaları ~meli. 
3 - Başka yerlerdeki hizmetlerine alt vesaik suretleri. 
4 - Liman kaptanlığı şahııdetnamesinin tasdikli sureti, 
5 - lkı adet vesika fotoğrafı. (2465) 

Devlet Demiryollan ilinlan 

Satılık Ankaz 
Muhammen kıy.mett 

Lira 

600 
Kasımpıapda Xulakıaz lllıezarhtı J.elnde tctin kadro harieı Hüoe9 

~l meseldi ankuı kaimen satılıktır. tı. • "'i/12/942 Cuma gQnQ-"' 
dedir. lsteklilerin o ıo.na Yakıfiar /Jı.:> Malıl<Ult Kalemine 
ları. ,(220f) 

Sftn"tl lllahallni So .ı. aı Cinsi Aylıjı 
Muhammen bedeli (2263) iki bln iki yüz altmış üç lira (40) kırk im- Lıra ıtuıtl 

ruf olan (468) dört yuz altmış sekiz adetten ibaret muhtelif eb'adda aın- Ortaköy Oriaköy Taecı ' 20 Düldtftn 9 ot 
buvatrnanlı dökme akıntı borusu ve teferrüatı (4.1kinclkanun.1943) Pa- Beeiktq Sinanpııp Şiir Nedimi IO DükkA.n ı 00 
Zartesi günü saat (14.30) on dort otmda Haydarpaşada Gar binası dahilin- Yukanda y82llı IR,7rimenlaıller ı p maddetle temdide bır 
deki konusyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. tar. tsteklilerin 30/121942 Jdnil mat H da Be,ıoilu Vakıflar Jııl 

Bu ite gırmek ıstiyenlerin (169) - Yuz altmıı dokuz lira (711) ;,etmiı Akaret Kalemine müracaaUan. (2Sft) 

altı kuruşluk muvakkat tem.inat ve kanunun tayin eltifi vesaikle birlikte=======================::::::~ 
eksiltme günU saatine kadar Kontlsyon:ı müracaatları lAzımdır. 

Bu ite ait ~rtnameler Komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(2428) 

M ırı ldarc tarafından veı ılınek suretilc (4000) dort bın kilo Dek s
trın pazarı kin ımaı ettirilecektir. 

''uhammen bcdd · (Hdı r k o dckıstrınin imal Ucrctı 80 kuruş he ıı
bıle) 3200 Uı; b n iki yu ~ liradıı. l'nzarlık (30. Birinclknmın. 1942) Ç.ıt amba 
gunu saat (15.30) on beli b< uktn H ydarpaşada Gur b na ı dnhılindckl 

Kom yon tarafınd 11 y pıl cnktır. 

Bu ise gırmek 1 teyenlerin (480) dart yuz sek en lıralık kat l teminat 
\'e kanunun tayin ett ı ve nikle birlikte Pazarlık gı..nll s at ne kadar Ko
misyona mUrac:ıatlaı ı J5zımdır. 

Bu işe alt şartna 1clcr Komisyond:ın parasız olarak d ıtılmnktadır. 
(2595) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

1 - İdarece 120 ış gomlcğl, 20 beyaz gömlek, 110 pelerin, 80 tulum, 
10 goeuk yelek, 5 su geçmez elbisenin dikilmesi pazarlığa konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat m:ıktunn 300 liradır. 

3 - Şartnameler tdarenln Levazım Mildiirl!iğünde parasız tev:ı.ı edil
mektedir, 

4 - Pazarlık 5/1/943 Salı gunü saat 15 de Metro Han binasının belin
ci katında topl:ımıcak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır. (2447) 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Kilçük Cari Hesapları 

1943 iKRAMiYE PLANI 
~İDELER: 1Subat,3 Mayts, 2 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarıhlennıde yapılır. 

r 1943 İkramiyeleri " 
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Türkiye 1ş Bankasına. para yatJrmakla yalnız para birik
eirmit ve faiz almış olmaz, aynı zamanda talıhlııizi de 

denemiş olursunuz. 

DAVET 
Motörlo Kara Nakliyecileri Cemiyetinden : 

14/12/942 tarlhınde Cemiyet Merkez ndc aktolunan lley'etl 
~mamda ekseriyet hasıl olmadığından 31/12/942 Pc cmbe ,unu 
(10) dan (13) çe kadar Beyoğlunda Nuri Ziya aoka~ındakı curnJı 
Halk Part kaza Merl<ezi • :ılonunda ıkincl bır Umumi Hey'~t t 
yapılocagından bıl'ômum Azanın ıelmeleri rJca olunur. 

R UZ NA M E: 

l - 1942 yılı çalısma roporunun okuruna ı ve muzakeresl. 
2 - 1942 yılı h!'sabatının tetkiki ve tdare Hey'E>tın.in ibr.:ı~. 

3 - 1943 yılı but.çcslnın mlizakere ve tasdiki. 
4 - İdare Hey'etj Azalarının nı ıf seçimı. 

:Mfiesııeselerin tutacakları butun defter nümunelen tem z ve 
şekilde bırincı hamur klğıda basılnui, hazırdır. Defterlerimizi bir 
re gormeden karnr vennemenızj tavı.ye ederiz. 
Umum! Satış Merkf!21: INKILA8 KiTABEVi. lstanbul, Ankara 

D nızyoll rı U1111.1rnf Yolcu n.:ı' ul Uır fes , yapıl n z n 
dll e<hlmı Ur. 

l/Son Ka ıun/943 t:ır hinde 1 tanbuldan hareket ed 
dan ıt"baren ycnı 1..ıımlı tnrlfe tatbık olun c:ıktır. 

A <' talardan ızah t alın bılır. 

- Çıkara aklar ... 
- O u d , ramıyacaklar. 

AJ , başını kaldırıp baktı ve, gü- Telefon: 601H8 

lümsedi. Bır an daha hasmını iilll••••••---••lili lllm••••••••••••••••m••••••• .. bekledı. Baltacı, yere düşürdüğü 
Şı .1 .dan nra Po-
n l ıa b'ı kazık daha var. O 
da Yôrük Alı... Çık ı rnazlar 
Pon kl r bunlan me)v.ı dan. 

ı.; z cık ramazsak ya İbo, 
ya Kel Alı o çıkanr ... 

- h 1 l ço, r'- Kara İbo 
Y , l ad.ı ı ılıvan değ.Her. 

- hd Alıç ı • mı? .. 
- E\ et, hd Aliço çok pehlı-

van.. )' ı ocı henf !.. Fnkat Y ö
r ·k Al , b ka çapta bır yara
dı-. . 

P ına ~ .Muratla, Arnavutoğlu 
bır nıuna.kru aya tutul -

dı. Bu, nnmukaşa o dev
. r ti ve, canlı ded ko
n ıd . Pomaklarla, Po
harıc o anlar arasın -

l: r,.. nl g n verdiği 
ıe J . l om ak Mu-

ı ı .n h ıerine 
u. Başt ... padışa

• "Vanı olan Kavaso;;
bı ahım ve hempaları 1 

h. b r \ • ne M kamacıya ve 
ne le gay .ye başpeiıl vanlığı 
n lek . . ı .lcrdı. Arnavut
o , 11 . agaya, kızdırmak i
çuı . unl .. yledı: 

- Yahu, sız Sıvash Keçeliyi 
b'le ıı·ç yağ glireşı bılmediği 
h&kıe meydandan çıkaramadı -
nız ... - ..... . 

- Keçeli, Kavasoğlunu omuz 
ladı,.,ı g b Sultan A::: cfendimi
zuı unü e ;,amam bohçam gibi 
komtrın mıydı? .• - ..... . 

- Pclıl vanlık, Deliormanda 
ve, bizlcrdl'd.ir. ı 

-- Anıma yaptın usta! .. 
- Böyledir. Ney ız var si-

~? .. 
Münakaşa müthi§ ol 1 • Arna-

vutoğlunun dertlen d ı'l'l'ş
tı. Pom kla.ra fena halde kızı
yordu. 

Şurası muhakkak ki, Pomak
lardan çok değerli pehlivanlar 
ç kmıştır. Ve, pehlivandır Po -
maklar... Fak t Arnavutoğlu, 

hasmın Uz.erme gıtmeyınce se Konferans 
yırcıler güldü. Kahkahayı salı - o.kld•r Hatkevlnden: 

verdiler. Bazıları da bagırdıiar · ı _ 27/12/942 Pazar saat 15.30 da 
- Korkuyor. Evimiz saloounda Ömer Rıza Dotrul 
- Gıdemıyor üstüne!.. tarafından (Mehmet Akifin Şabsi-
Yôrük Alı, nihayet alttan kalk 

tı. Hasmı gelmiyordu üstüne... yeti) me\-zuu üzeıiıııde bir konCel"am 

Gültimsiycrek Baltacının ensesı- verllecekilr. 
ne yapıştı. Baltacırun, iıstıe g't- 2 - Konferansı milteaklp Avukat 
memesi herkesın nazarı dikkati- trfan Emin ve Muallim Kenan Sarı
ni cclbetti. Yörükten çckındiğı- er tar:ıfından ıiirler lnlad edilecek
nı alenen ortay-.a koymuş oldu. tir. Herkes gelebıUr. 
Pomak Murat, dayananuyara.k: 

- Usta! .. Yıldırmış berifıL 
- Anladın ,,a !.. Alta düşür- •••• DOKTOR--

düğü halde üzerine ~demiyor. HAF 1 Z CEMAL 
- Olur :;ey değıl... Baltacı, Lokman Hekı·m 

Yılmaz bir adamdır. Demek ru-
hunu öldürmüş be! .. 

- Elbette! ... 
- Fa.kat tek çapraz budama 

yenni bula idi Yörük, açık dü- ==-~========== 
§erdi. lstanbul Belediyesi 

- Muhakkak... ŞEHlR TİYATROSU 
- Bir anda dönüverdi. C\)k D R A M K I S M l 

tetik delikanlı... 8aat Z0,30 da 
Yörük Ali, tek çapraz buda- Büyük lhtiW 

mı ya kızmıştı. Demek Baltacıaa y AZAN ; Romai11 Rohancl 
bır zerre dahi olsa can kalmıştı. TORKÇESl : M. Kiper 
Ayağa kalktıktan sonra olanca • • • 
hızıyle Baltacıya yuklendi. Bu, KOMEDİ KISMI 
yükleniş müthışti. Baltacı, J?ÖZ Saat 20,SO da 
açamıyordu. Yörük Ali, alttan, YE K"ORlltlM YE 
üstten mütemadiyen yokluyor- Yaz.an: Robert Neuner 
du. Eğer eline bır oyun geÇırir.;e Yilrkçesi: C. Cahit Cem 
hasmının işi tamamdı. Aska ge- Her çarşamba saat 14 de 
len aeyircilec bağıtışıyorlardı: Çocuk Tiyatrosunda. 

- Haydi Yörük!.. Cumartesi ve Pazar günleri 
Baltacı taraftarlarının nefesi 15.30 da Matine 

ke..<ulmi~i. Hele çir eneler mey
dana bile bakmıyorlardı. Balta
cı, mağlüp olmamak içm çıroı
nıyordu. Tam maıwf.yle bir m.i
dafa.a ··apıyordu. Yörük Aliye 

Ynl lallall 
ABONE BEDELİ 

Tlirklye EoRetıt 

MOI Kr. 1700 Kr. 
no • , .... • 
400 • IOO a 
1IO 

kendini kaptırma.mak için her .... ,.k 
taraf tan kaoanıyordu. Baltacı, ı Aylık 
kes Imediği için rahat bir kuv- s Aylık 
vetle mUdafaasını yapabiliyor - Aylık 
du. Bu sebeple Yörük Ali, bir r-Sa..;...hl_lı_l:-A-.-Cetn--.-,.-d-ııll_n_l_•rac_ot_ıu-11 
türlü basmmı ele geçiremiyor -

• N•lya& MUdOrll: M ... mi Karayel 
du. Bir aralık Yörük Alı, açılıp Buıldılı yer: H, Bekir GUraoylar 
çırpındı \18, bir nara savurdu: ve A. Cetnaleddln .. raçotıu MU.. 

(Deva1111 var) 

Umumi Hey'et Toplantıları 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 
Umumi Katipliğinden: 

lstanbul lthalltçı ve ihracatçı Bırliklerinin ae· 
nelik Umumi Hey'et toplantılarınm tarihleriyle 
içtima yerleri ve moıterek ruznameleri apğıda 
eösterilmiştir. 

Umumi Hey'et toplantılarma iştirak etmek 
Qzere Sayın Birlik azasmm ıösterilen tarih ve 
yerlerde saat 14 te hazır. bulunmaları rica olunur. 

B1RL1GlN İSMİ: Toplantı tarihi Toplantı yeri 

Deri, Kösele ve Deri sanayii yar 
dımcı ma.ddeleri itbalfı..tçılan 
Birliği 8/1/943 Cuma Ömer Abid han 

üçüncü kat 
Çuval, Kanavic.;e ve jüt mamu -
latı ithali.~ılan Birliği. 
Kağıt, mukavva ve tatbikatı it
halatçıları Birliği. 

11/1/943 Pazartesi 

13/1/943 Çarşamba 
" " 

" " Ma.deııi eşya ve malzeme itılıa • 
.li.~ıiaıı bırliği. 15/1 943 Cuma Ticaret Odası 

İçtima salonUJıd:ı 
Manifatura ithalatçıları birliği 
Cam. ZUcaciye eşyası, aanayie 
ait boyalar, sanayi ve z.iraate 

17 /1/943 Pazartesi ,, ., 

ait kimyevi maddeler ithalatçı· 
ları birliği. 19/l 943 Çarşamba ,, ,, 
MotörlU, motörsUz nakil vasıta-
ları "e yedek mal7.emesi ithalit-
çılan birlıği. 21/1/94.3 Cum.ı 
Hububat, bakliyat ve yağlı to-
humlar ihracatçıları birliği 2•/1/943 Pazartesi 

" 

" " Türkiye tiftik ve yapağı ihra-
catçıları birliği: 26/1/943 Çarşamba ,, ,, 

RUZNAME: 
1 - 19'2 if yılı için idare hey'eti ve milra.luplar raporlarilc 

bilançonun tetkik ve taediki ve İdare Hey'etiııin ibrası hakkında 
brar ittihazı. 

2 - 194.3 yılı bütçesinin tetkik ve kabulil. 
3 - Hnkimıetçe verilecek direktifler dahilinde Bid-iğm 

lM3 yılı tu.liyet ~n tesbiti. 
4 - 19'3 yılı için İdare Hey'eU intihabı. 
5 - 1943 yılı içtn mUrakip intihaıbı. 

1 - Şartn. ıne 1 muc'bince 3000 kllo Mas Filtran r. 

n:ıeakt.ır. 

2 - Paz:rlık 29/ı2/942 tarih ne ra tlıy:ın Salı gunil 
bat.~ta Levazım Şubes ıdeki Alım Kom yoııunda yapılncaktır. 

3 - Ş:ırtnnmeler parasız olarak her un soziı geçen şulıed n 
4 - 1steklılerln p zarlık için tayın edılen gun ve saatte '?{. 15 

pıırıılarıylt' b rllkte ııdı geçen Komisyona geolmclcrl ilAn olunur. 

T. C. 

llRb~T 
BA1'. 

-DACA· 
BiQiKTiQEN 
~-bOGD • e 

Senede 28.800 Lira ikraınıY 
Zıra:ıt 13 •• ın. ında .n.uın uı;ılı \•. Jı asız tasarıuf bdll~ 

en az. 50 lırası bulunanlara bır sene ıı;ınde &..~.tıdaki pIAD• 
ikramiye verıl<'Cektır: 

4 Adet 1000 Jıralık 4000 lıra • 100 Adet 50 liralık 5()00 -pi 
4 Adet 500 1 ı .ılık 2000 lıra ·ı 4100 il" 
4 Adet 250 lıralık 1000 lira 120 Adet 40 lıralık Jjtl 

40 Adet 100 lır:ılık 4000 l r.ı 160 Adet 20 lıralık ,,00 --
ıı 

Kur'alar sen.ckr ı deli, 11 Mart, l 1 Haz'ran, ı 1 Eylul ~ 
n tk mun tur bi .de çekilec kür. ~ 

DIK~T: '•f'Stıplanndak paralar bir ene Jclnde 50 
a ~ •ı d ışmlyenlerın ikr. mi:.- •ler. % 20 t zl l:ı~tır11.aca t r. 


