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PAZAR 

i renkli 6 hajt!.a. 72 Devletir. Banri r ı 
320 sahife en Hızwnlu yazılar ve m .. 
bir muhtıra deftcrilc 

Haritalı, ubtı..ral• 

BAYAT T KVİMİ 
Çıktı. Tak]iUeclni almamak icin Hayııt 

takvimi adımı ve Matırit Kttaphımesi 

GÜl\TDELiK slYASI DA:LK GAZETESİ HER YERDE 5 KURUŞ L adrıesine dikkat etmelidir. _J 
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Hainane birJ 
propaganda 

---, 
r Türk hükümetıi hiç bir kim

seye veya 7l;~~ memleke· 
j'~ ka~iDJ ~ ~ mö

otmce. ~·edeki 
diterm ~ &e-
uğunında kl'.ındlleriıı-

İ8 1'9rhk verg1siuİ 
çallfJtıldaınne. 

ada uf&k hİI' iz bite 

Useyin Cahid Y ALÇlN 
IE5) omen radyosu türl<~ ola
~ rak söylüyor: 

"Türkiyedeki Yahudiler 
şimdiye kadar memleketin ka
nını emdiklerı halde şimdi yur
dun selameti uğurunda kendile
rinden istenen varlık vergisini 
baltalamağa calışmaktaciırlar. 
Abdülham t zamanında İstan· 
bul Yahudı cemaatinin reiH.i bu
lunan Saim(?) Amerikanın An· 
kara büyük elç'lsi Yahudi Steio
hard'a müracaat ederek Yahu
dilerin himayesini rica etmiştir. 
Biiyük elçi Yahudi cemaati:ıin 
reisine verdiği cevapta Türk'ıye 

Büyük Mi11et Meclisinin kara· 
rmdan dolayı memnuniyetsizli
ğini beyan etmiş ve Türkiyede
ki Yahudilerin bu karardan mü
teessir olmamaları için elinden 
gele~i yapacağını söylemiştir". 

Romen ismini tasıdığı halde 
hakikatte Alman propagandası· 
nın bir aleti olan Bükreş radyo
sunun bu neşriyat ile ta.kıp et
tiği :maksat apaçık kendisini 
göster.mektedir. Fakat memle
ketimizin dahili sükun ve tesa- ı 
nüdünü bozmak, !stanbulu da 
Bükreşe benzetmek istiyenlcrc 
kat'i suretle söyliyeyim k'i yan
lış kapı çalmı~lardır. Ne 'l'ürk 
mılleti, ne Türk hükumeti hain 
bir maksat.la. ortaya atılan bu 
valanlara aldanacak ve şimdiye 
kadar hüı met ettiıT: prensipler
den ayıılacak değillerdir. 

N .ziler ve f:ıı:ıistler :ıvnm h~l-1 
Jnn h'ıssiyatını tahrik etmek po· 
litikasında çok malı rdııler. Ken 
di memleketlerinde ve nüfuzları 
altına almağa muvaffak olduk
lan yerlerde istedikleri gibi ha
reket edeh·li.rler. Fakat aynı 

meş'um telkinleri bize karşı da 
yapmağa kaika.rlarsa büyük bır 
nefret ve protesto ile mukabele 
görürler. 

Türk hükumeti hiç bir kimse· 
.. e veya zümreye memleketin 
kanını emmek için müsaade et
mez. Türkiyedeki Yahudilerin 
memh,kelin ~elameti uğurunda 
kendilerindtn .stenen varlık ver 
gisini baltalamaga <;alıştıklarına 
dair orta.da ufak bir iz bile yok
tur. Böyle bir şey olsa idi hüku
met şimdiye kadar çoktan ica
beden tedb:rlct'ı almış ve tatbik 
mevkiine koymuş bulunurdu. 
Türk Yahudilerinin, bilakis, var
lık vcr"isini tediye hususunda 
azami hır hiisnü niyetle vazife-

Milli Şef 
• 

Rl.gaseticumhur 
orkfl•lrasının 
konserini 
refhmdlrdiler 

Darlan'ın katili 
dün idam edildi 

-----'-------------.. ·~---------------
Suikast bütün müttefik millet-

.Ankar&, 26 (Yem Sabah 
mu.babirilıden) - Milli 

lerde büyük teessür uyandırdı 
Şef İsmet İnöRü bugün 1 

1 
Riyaseticümhur flarmo~i~ 
orkestrasının konsenn1 
şereflendirmişlerdir. 

AmlralDarlan'a halef olarak General 
Giraud'un seçileceği söylen iyor 

\... .) 

bir vatandaştır, h'iç bir cemaa
tin reisi değildir. Zaten Türki
yede ne cemaat vardır, ne reis
leri vardır. 

Gerek &y Saim'in, gerek 
başka herhangi bir Yahudinin 
lstaııbul Yahudi cemaatinin ba
şı s ı f a t i y 1 e, y a h u t 
t a m a m e n ş a h s i olarak 
ecnebi bir devlet sefirine müra· 
caat etmesi ve ondan Tiirk ka
nunlarından birine karşı bir hi· 
maye istemesi kat'i bir yalan· 
dan başka bir sey olamaz. Ya
hudiler 'içinde bu kadar akılsız 

birinin bu kadar zararlı ve ma
nasız bir tE.'sebbü.ste . bulunabil
mesine imkan yoktur. Hele dost 
bir memleketin c;ok dürüst ve 
muhterem bir mümessilinin bu 
yoldaki bir müracaatı 1iyi telak
ki etmesi ve vaatlarda bulunma
sı ancak bir iftiradan ibaret ola-

Ceıayir, 26 (A.A.) - Radyo, 
bu gece menşei tasrih edilmiyen 
aşağıdaki resmi tebliği neşret
miştir: 

"19 uncu -askeri bölge örfi di
vanı, Cezayir saatiyle 18 de A
miral Darlanın kat:lliıni idama 
mahki'ım etmiştir." 

Radyo katilin Fransız tabiiye
tinde olduğunun örfi divan ta
rafından tesbit edildiğini ilave 
etmektedir. Kat:ılin a:nası İtal· 
yandır ve halen !talyada yaşa
maktadır. 

Baı)ka bir tebliğ, 1-atilin ismi
nin milli emniyet bakımnıdan 
ifşa edilmediğhı'i bildirmektedir. 
Katil, hayatının büyük kısmltnt 
Par istc geçirmiş ve İtalyada da. 
oturmuştur. Geçen sene üniver
siteye yazılmak icin Cezayire 
gelmişt'ir. 

Unitcd Press'in Ceza.yirden 
öğrendiğfae göre, ölüm kararı 
bu sabah Amerikan umumi ka· 
rargahına davet edilen gazeteci-

lere Fransız yüksek komiserli
ği memurlarından biri tarafın
dan okunmuştur. 

Dün öğleden sonra halk, u· 
mumi valilik sarayına konulan 
Amiral Darlarun tabutu önün
den geçmiştir. Tabut Fransız 
bayrağına sarılmıştı. Yalın kı
lıç dört subay ve müslüman as
keri fefler nöbet beklemektedir. 
Tabutun bulunduğu salon ziya
retçilerin getirdikleri çiçeklerle 
doludur. General GJraud, Gene
ral Nogues, Cezayir Vali.si M. 
Temple ve eşi, Darlanın tabutu 
önünde eğilmişlerdir. 

Bu sabah Rabat'da Saint -
Pierre kilisesinde yapılacak ru
hani ayinde Fas sultanını birin
cı vezir temsil edecektir. 

Katilin hüviyeti 
Cezayir, 26 (A.A.) - Aıniral 

Darlanın katilinin evvelce asker 
olduğu ve Fransızlar tarafından 
verilen bir hüviyet varakasını 

(Sonu Sa. 3 SU. 5 t e ) 

bilir. -------------------------------------
Zaten Romen radyosu "Şim

diye kadar Tür kiycde memleke
tin kanını emen Yahudiler ... " 
diye ı::oze ba~lanınca, pek vakı-
fı oldu~muz bu ezeli ede'bıya
tının Türkiye efkarı umumiye
sini bulandıımak, memlekette 
bir Yahudi düşmanlığı doğur· 
mak ve Bükreş fadalarını İs-

Sekizinci ordu dün 
Sirte'i zaptetti 

--------------... -~~----------

tanbul sokaklarında tekrar et· 
tirmek gibi çok adi ve hain bir 
gaye takip ettığini anlamıştık. 

lngilizler böylelikle Elageylllnın 
500 lıilometre garbına vardılar 

Bu, '}'ürk Yahudllerine karşı bir Kahire, 26 (A.A.) - Orba-1 
iftira o1Ciuğu Jtadtı.r Turk millE";- şaı .K İngiliz k inl.~i karn.rga-L 
tin n karakt.cı ine, ahlakına ve hının bugünkü cumartesi müş· 
yüksek meziyetlerine karşı d~ terek tebliği: 
bir tecavüzdüı·. Türkiye, Nazı Dün kuvvetler'i.m.iz öğie vakti 
prensiplerinin filizlenmeSine mü· Sirte'i işgal etmi.'}ler ve batı i& 
sait bir toprak değildir. Burada- tikametinde çekilen düşmanla 
ki vatandaşlar Teşkilatı Esasiye temasa geçmişlerdir. 
kanununun n1hu dairesinde din önemli hava hareketleri ol-
ve ırk farkı olmaksızın hakiki mamıştır. · 
bir müsavat ve kardeşlik hisleri Dün Tunus açıkları istika· 
içinde yaşarlar, yaşamak ister· metinde cenuba doğru yol alan 
lcr ve yaşıyacaklardır. gemilere karşı ~ki ağır taarruz 

Memleketimizin dahili işleri yapılmıştır. 
hakkında, do:;t ,.e düşman, hiç Sousse yakınındaki demiryol· 
bir taraftan direktif, telkin ve- ları savaş uçaklaI'llnızın taarru
ya fikir alrııağa tahammülümüz zuna maruz kalmıştır. 

lf Bu hareketler sorumda uça.k-
yoktur. Romen radyosunun ır larmuzdan biri üssüne dö:rıme
kanunumuzu bahane ederek bu
nu Türk vatanının sükun ve hu- mistir. 
zurünu ihlal pahasına derhal is- Birçok çarpışma esnasında 
tismar etmeğe kalkması bizce İtalyan ve Alman müfrezeleri 

d~man unsurlarını mağlup et
tamamen aayri dostane bir ha- mişlcr ve bunları püskürtmek 
rekct lelakki edilir. Türk mille- suretiyle birkaç gündenberi iki 
ti harbin başlangıcındanberi ar- tarafın btiyük bir gayretle çalış
tan ve mütaarrız bir mahiyet a· makta oldukları mevzileri zap· 
lan ecneoi propagandalarına tetmişlerdir. 
karşı gayet hassastır. Türk'.iye- Fena hava şartlarına rağmen 
de beşinci ko1 teşkilatına hayat bomba uçaklar.ımız Ce-..t.ayir li· 
imkanı vermemek ve en ufak te- man te11:ibatlanna muvaffaki
şebbüsleri bBe hemen ezmek hu- yetle hücum etmişlredir. 
susunda hükümet gayet aman- Bu hareketlerden bir keşif u-

çağımız geri dönmemiştir. 
L ndr3 2'> C.A..A ~ Fas r.ad-

yosu, sekizinci ordunoo, Elagey
la batısında 500 kilometre me· 
safede Buerat'a ulaştığını bildi
riyor. 

Rommelin, Malienne İtalyan 
garni7.onwıu Mısratada feda et
tiği söyleniyor. 

M:üi.tefik kuvvetler taarrnza 
hazırlanıyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Fa.s 
radyosu, çekilmekte olan Rom
mel ordusunu tak'ip eden seki
ziııci İngiliz ordusunun Sirte 
körfezinin 55 mil batısında 
Boueral el Hsoun'e vardığını bil 
dirmektedir. Tımusta havaların 
fena gittiği ve Müttefiklerin ta
arruza geçmek ti?.ere bulunduk· 
ları sanılıyor. Bummla. beraber, 
General Neh.I'.ing kuvvetleri, t:a· 
arruz hazırlıklarını bomıak :i,çin 
.,,aptıklan akınlarla Müttefikle
ri iz'aça devam etmektedirler. 

Mütrefik kuvvetler Çad'da. 
ilerliyer 

Rahat, 26 (A.A.) - Fa.s r.ad
yosu bildiriyor: 

Libyanın cenup ucunda Çad 
toprakla.rın<lan gelen Müttefik 
kuvvetleri ~lerlemelerine devam 
ediyorlar. 

RUSLAR 
o 

Yeniden birçok 
şeh.ri a l ·dı 1 ar 

&im.anlar b&r 
cepheden geri 

çeklllyorlar 
Moskova 26 (A.A.) - SoV}'et 

kuvvetleri, Stalin.grad çevresin
de bulunan 22 Alman tümenini 
kuşatan çemberi kırmak için 
Almanlar tarafından yapılan 
muazzam gayreti kat'i olarak 
kırmışlardır. 

Sovyet başkumandanlığı, kar 
şılık taarruz yapan Almanların 
püskUrtüldüklerini ve Kızılor -
dunun Stalingrad cenup batısın
da ileri yürüyüşüne tekrar baş
ladığını bildirmektedir. Alman
le.rın, Stalingradın 90 mil cenup 

(Sonu Sa. 3 SU 4 te) . -...... 
YUGOSLAV 

çeteleri bir 
şehri aldılar 

• 
Roma bldlıeyl 

teyld ediyor 
Londra 26 (A.A.) - Mosko

va radyosunun bu sabah ver -
diği bir habere göre Yugoslav
ya çeteleri Bosnada mühim bir 
kasa'ba olan Livno'yu şiddetli 
sokak muharebelerinden sonra 
zapt.etmişlerdir. İşgal kuvvet -
)erine mensup 300 kadar er ve 
subay öldürülmüşt~. 

Batı Bosnada çeteler Suva 
Jdmost kasabasını tamamile ku 
şa.tınışlardır. Bu şehrin civa -
rında şimdi şiddetli çarpışma -
lar oluyor. 

XQ,ÇQSLA VY ADA 
KARGAŞALOC 

Londra 26 (A.A=) - Roma 
radyo Yugoslav çetelerinin Bos 
nada Livno şehrini ele geçirdik
lerini ve 300 kadar düsman öl
dilrerek topçu malzemesi aldık
larını teyid etmektedir. 

Çeteciler bundan başka yine 
Bosnada Sanaskimot kasabası -
nı kuşatmışlardtr. 

VARLIK VERGİSİ 
----------------1 .. -----------~---

Mükellefler b an kala r dan kredi 
muamele•İne baıladı 

Beyoğlô maoazaJan fiyatları yanya indirdi 
Varlık vergisi mükellefleri dün 

de V«gilerini ödemeğe devam 
etmişlerdh-. Cuma güaü muhte· 
lif şubelere yeniden olarak 
2,770.214 lira yatırılmıştır. Öde
me müddeti yılba5ına rastladığı 
için o gün maliye şubeleri tatil 
yapmıyara.k tediyatı kabul ede
ceklerdir. 

Diğer ta:raftan varlık vergisi
nin tesirleri piyasanın ucuzla
masiyle kendisini gösterir·ken, 
bir taraftan da hükumetin ban
kalar vasıtasiyle aldığı müsait 
kararlar mükellefler tarafından 
memnuniyetle karşılanmış bu
lunmaktadır. Bankalar iki gün
dür kredi vermeğc ba§lamışlar
dır. Emlak bankasının kredilerı 
altı ay vadeli olacaktır. Bütün 
krediler ayda yüzde yarım faiz 
alınmak suretiyle verilecektir. 

Mükelleflerden bazıları elle· 
rindeki malları paraya tahvil 1 

icin ucuza satmağa başlamışlar
dır. Hatta bir lmnm ticaretha
neler mağazalarının camekanla
nna "tenzilatlı satır.;" ilanları 
yapıştırmışlardır k ı bu, doğru 

değildir. Toozilatlı satış, ancak 
ticaret odaamın müsaadeGiyle 
yapılabil!r. 1 

Piyasada en çok ayakkabı fic 
yatları üzerinde düşüklük görül
mektedir. Bazı Beyoğlu mağa· 
zaları fiyatları yarı yarıya in
dirdiklcı'ı halde h:ı kısım kun
dura mağazalarında fiyatlaı yi- ı 
ne eski hallerini muhafaza et .. 
mektedirlcr. Bütün bunlarla be
rabt-r piyasada wnumi b:r dü
şüş gün geçtikçe c.lalıa Zİ) .. dır 
kendisini belli etnwkted'ir. 
KREDİ AÇACAK BANKALAR 

Ankara 26 (A.A.) - Maliye 
Vekaletinden öğrendiğimize go
re, varlık vergisi m ükellefle ine 
mutad usullerle kredi açacak 
bankalar meyanında Türk 1'ica ... 
ret Bankası şubeleri ile Hal~ 
sandıkları ve ajan lan da ilti ' 
h:ı.k etmişlerdir. BL.ndan ma:ıda 
Emlak ve Eytam B mkası .şube
leri gayrimenkul mukabilinrlc> a 
~acakları kredilere ilaveten cm• 
tia vesaire mukabilinde kred aQ 
mak hususunda t ertibat almıs .. 
!ardır. 

iKi REN KAZASI -Biri Etinıesut diğeri Zeytinburnrında 
vukubulan yolcu tren kazasında 

ae lı iz ölü yirmi üç yaralı v ar 
Ankara 26 (A.A.) - Bugün 1 

26.12.1942 tarihinde gece yarı
sından biraz sonra Etımesut is· 
tasyonu yakininde i ·i marşan
diz katarının çarpışması sureti
le bir kaza olmuştur. 

Sincanköy istasyon memuru 
Sin .. de bulun n bir .ma.r "' 
şandiz katarını Etiıııesuttan ge
lecek olan diğer bir marşandiz 
katarının vüruduna kadar bek -
lernesi lazım gelirken yolda. tren 
olduğunu unutarak bunun hare
ketine müsaade etmiş ve Eti -
mes'ut yakiuinde iki tren çar -
pışmıştır. 

Üç yük ••agonu devrilmiş, do
kuz vag<ln yoldan çıkmıştır. Çar 

pışan trenlerin müstahdemlerin 
den 7 kişi yaralanmı§} ve bun -
Jarclan üçü nümune hastahane
sine gönderilmiştir. Yaralan ha 
fiftir. 

Yolda bir miktar hasar oldu
ğu için trenlere aktarma yaptı· 
rılnnstır. Yolun akşama kadar 
açılm.asına çalışılmaktadır. 
Kawnın hakiki sebepleri üze. 

rinde demiryolu mfüclıassısla -
nnca yerinde tetkikat yapılmak 
tadır. 

Müddeiumumilikçe de ayrıca 
tahkikata başlanmıştır. 
ZEYTİNBURNU KA7.u\SI 
Diğer taraftan dün öğleden 

(Sonu: Sa. 3 SU. 3 de) 
Diğer taraftan Travnik böl -

geısinde birçok Alman ve İtal • ------~----------------------------

yan askerinin öldürüldüğü bildi AKI• F'I• 
rilmektedir. 

,. 'i 

Pazar Sohbeti 
• 

ESKİ YILBAŞI 
ARİrELERİ 

r_:-- Yaz an : - < 
·l~et Muhtar Alus 1 
Bu eski günleri hatırlatan 
bu güzel yazıyı bugün 3 üncü 

sayfamızda okuyunuz. 

'-------....... ---~;;ıı;;;;====J 

NARKEN 
.& === 

Kalblerimizde yurt sevgisini temelleştiren 
Akif gibi vatanseverleri anmağı, kadirşinas 
T ürk gençliği, kutsal bir ödev telakki eder. 

= 
Bundan yedi yıl önce 28 tlk

kanun sabahı gazetelerde İstik
lal MarHı Şairimizin ölüm ha -
berini okuduğum zaman Üsta -
dın son günlerinde l,endisi için 
ya?.mı§ olduğu şu parçayı hatır 
Ianııştım: 
cŞu ıcrllmiş görünen gölgeme 

• 
Dizlerim thrlyerek çekmeğe mah· 

kümL~m ben, 
Çözüver de yükümün kordüğüm 

olmuş bağını, 

Bana çok görme ilahi bır avui 
toprııyınııt 

lerirr1 faya koşarak kendilerini 
fena bir valaııdaş rribi bizım na
zarım1zda lekelemeğe ve küçük 
gbstermcğe çalışan ecnebi düş
manlarını utandıracaklarında 
hiç şüphemiz "Oktur. sız davranacağını bildirmiştir. ========================================== 

Halkımız da bu hususta uya-

ım renmedeyl m, 
Ne saadeti Hani, ondan bile 

15te 63 yıllık hayatında dur
madan, dinlenmeden hep vat.an 
ve mıllet uğrunda varku. Yetile 
çalı.şan, didinen, bir cemiyet a
damı sıfatile memleketinin dert 
!erini kendine dert. vatandaşla-Romen radyosunun Abdülha-ı 

m t ;r.J.manında İstanbul Yahudi 
c~ maat'nin reisi d ·ve gösterdiği 
S m'in kim olduğunu bilmiyo
ruz. Abdülhamit zamanında 
Y hudi cemaatinin ruhani reis
le1 i ancak haham ba.şılardı~ Bu 
gtin o zamanlardan kalma l:iir 
hahambaşı aramızda hayatta 
değıldir. Eğer Dişçi Bay Saiın
den bahsedilmek isteniyorsa o· 
nun iyi bir vatandaş olduğuna 
bugf.in hepimiz şahidiz. O sadece 

nıklıaını muhafaza etmektedir. 
Vata~daşfar arasında Yahudi 
olanların bu tarzda bir iftiraya 
uğradıklarını görmek bizde on· 
lara karşı mevcut olan 'itimadı 
ve tesanüt hissini takviye et
mekten başka bir netice doğu-
ramaz. Onların da düşmanları 
uta:ııdırmak hususunda adeta 
müsabakaya girişeceklerine ve 
mUCterilere fiili bir tokat ata
caklarına eminiz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

1 İkinci kanunda 
iki eseı·c haıhyoraz 

H acı Şakir 
Ailesi in Esrarı 
Her safhası başlı başına bir ltt!-yecan 
ve merak yaratacak fevkalade bir 
eser. Çözülecek sanılırken daha büyük 
bir karanlığa gömülen sırlar. Ve sonra 
bunların birer birer aı;:ılma.sı · · · 

.. k ıı lg r Ko ltacılarına karşı 
M. Sam!ı. l{(:.!'ayel tarafından yazılan bu eser roma°: değil, ha

!kikatti.r. Ve ünlü Tirrk pehlivanının Bulgar komıtacılanna 
1 karşı mücadtlcs:ni anlatmaktadır. 

Şark cephesınde kazak ve kızak: 

Alman - Zor çıktık, amma çabuk iniyoruz. 

mahrumum ben, 

Daha ıY•llarea eminim ki hayatın 
yükunO, 

joLAYL ARIN 
ŞEBEr VE NEF&S İZZ 

(Sonu Sa. 4 .Sil. S de) 

GEÇiDi 

Yalnız kendi mem- b~~ dar seıefli ıse. d Lrsc~in-
1.ek.etim icın ko- Yazan 

1 
de bir cckC't, palJucı.ıncla 

nUŞuyorum. Ya - bir kenar yamasmı tnsı-
bnncılara karışmam .. Es- Aka Gu"ndüz y:ın vata!l~:ıs da o dere-
kiden sırmalı redıngot ce şereflidir. Ateş alan 
gn en boynuna goğsüı~e. dünyada fıYatlar oa ıı t~ 
bel.ın~ buduna çe:ıit ce- ,.,..,..,..,w w vvvv·w ...,.,.,. aldı. !\-!illi Korunma, 
şit nişanlar takıp giıreş devesi gibi yalnız. on beş maddelik bu 
cın<:ıklı boncuklu kLyafete ilren bir kanunla yüzde yüz temin olu-
adam bunu bir lel"ef bilirdi. ve on- namaz.. Ona hepimız fcrd 
ıarı bir şeref ve nefis jı.ı.eti i.Şaret- ferd ve sahıslarımız.daki tat -
leri savardı. biklcr' le yardım edeccğız.. özlu ve 

tnkilap bu palya~luğu ortadan ve gerçek ı;eref budur. Nefis izzetimb 
kökünden kaldırdı. Bugün hakik1 saman (,,-opi.ı değildir ki ık.i ı:ıarmak-
sereti temsil eden bir tek isaretimiz la kırıl!\ cr:;in. Yamalı gezen temiz 
var: Harp madalyası. bir insan oiln.va $3rtL.1.n icinde ıncm. 

Eslciden bir snoba veya zü~~e!e• leketıııin servet ni. darlığını şahsın-
~~ aklı ~a .~~en bı::~ da koruyan b.r vatanseverdir. O ne.fi 
ıuçzn bu kadar süslu. böyle m~. . ızzctıni hiç blı· bozguncunwı propa-
ce giyinip k~~ ..,;:-kr;;aelb" ~z gandas1 jncidemcz. Va rlrkl olanlara 
si:ne su cevabı veıuu.o. ""' ~ ıse .e söz yok Onlar da tam se:efl va-
ucuz. seY lfuoemem, eeretim, nefıs tandaşl;rdır. Fakat yoklukta ve ~ar 
tzzetım var' ı kta 1 ı ·· ·· i'" dil ı _, Bw;ıünkü ·kılık. kıyafetimizin en ı _ o aıı .~n ı;zun uye şn;ı.e en 
bfryük !*'refini taşıy:ın iki isareti- do1;"u ~~ğildı:J Ne :.a11;ı:~İ d~_nyl:ı~-
miz olm:ılı: Eski ve yama... yı u c ~e ren ız cgı z ı . .r 

F.ski zihniY~ göre eski ve ya- defa olma~. c;ekcce-ğız ve dayaııaca-
malı belki ayıptı. Fakat yeni zihni- z Butiın gayemizi Ba~vekil 5" 
yete göre sabrı. tatumıı. tasarrufu cümlesile teabit etmedi mi: (Tuttu-
v~ dünya ahvaline göre hareketi i• ğuınuz .vol Türk il:tısat yola. vara-
fade \'e isaret eden bir şereftir. caf;unıı lıeclc-f de iktıı;;ldl istiklal vı 

Yilzündc bir harp yarasının izini Türku rd hıdır.) 
tasıvan vatandaş cemi:;ette ne ka· O &un c n utlıık:ı knvw;J1C;ıbz, 
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1 
tlakil .. iktibas 
•• •• arwız 

ı-------------------------------------' 

MlllURLAR 
•OOPBaATlrl 

Yılbqmdan itim.ren esaslı 
faaliyete geçeeeğini eYV«ce h 
!ber verdiğimiz memurlar koo • 
peratifi ilk defa olarak memm .. 
lan. tll.I' yağı dağıtacaktıı-. BuP 
nun için lzliıir "Tar yağ,, fab
rı1ıiıisındaa her ay 1200- teneke 
N a:haacaktır. BGdan başka 
pa.tates ve ll.Qb.ut g.iıbi diğer p. 
da maddeleri de dağJtJlacaktır. 

Yalnız son gilnlerde piyasa • 
mn düşUe vaziyetini nazarı iti
;bara a1aıı bazı kooperatif izalaı
n piriııçl:eriııi almak i4ia. hil& 
müracaat etmemişlerdir. 

BUTga% adıuı Şehir ElıeA
tirifine .....,tunrl.yor 
Borgaz adasına. ilkbaharda. 

tehir eemya.m verilı.rıi b~ 
caktlr. Yeni elektrak almak is
ÜJ'en ada sa-Jri~ miiracaa
tt on bet şubata. kadar kabul 
edifeeettir. 

1 IYA EISTiTOSO 

ikinci KAnun memur 
maalfan ÇafP111ba 

&OAO v.riltyor 
Jııiemllırtanu .İkiaci.J1iıaU11. ma • 

atlan yıliıaşr gÖJIÖPÜdıe tutu -
!arak 30 birinci Jrinan Çar§am
ba gW dağıblaeaktır, 

Bursada bir tayin 
Buwa (Yeni Sallılb) - l'l • 

Dedir Bana eleJltrılr i,wmem
nİ dirayetle idare ed:eıt müıhıen
dia Mullittia Tmıeır son zam 
larda deruhde ettiği Hey'eti Fen 
ni:ye Reis ginden &.örül~ lü • 
zum üzerine tekrar eski vazife
.si bapaa ptirilııııııritür. Kendiai
- ınaftffaJriyetler tf>.menai e 
deriL 

Y ahlanaa lı•w6calar 
~ lılıede Boğaüema cad -

desinde numaralı leblebici ....----. 
dlikllim:ılda. Yakup, Y~r. Sü,.. 
leyma:a. AIİy Yaauf ve Mustafa 
kumar ~en yakalanmı 
!ardır. 

Ka• SOJ8A memwtaı 
~ olda 

f.etaaW ,..hanesi nalt1iyat 
amban ka•enıdn beş bin 
-.rm ımm.r wm sm:rnıe 
arkadaşı Ahmet yap lan m 
kemeleri neficeeinde 
sene altı ay, AhMt ir sooeve 
mahkOm edi1• ılırtdir. 
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1 1 anar en ~"":,!:MAC. v-: lstanbul Bölge San'at Okulu Alım ve Satım Komieyonu Relslljtlnden: 

- lyı aroma.. Ben, Gümülcü
neye kadar gclcmem. tcıta.nbul
da işler.m var. Edirne yolumuz 
üzerindedır. Ben, Edirnelilerden 
fazla para koyarım. 
Dıye ı raı edince Murat ağa, 

razı oldu. Bunun üzer·ne Edirne 
ağalarına müracaat etti. Ağalar 
bu güre.c; içın iki yüz lira koy -
mağa razı oldular. Gıimülci.ıne · 
lıler bunu işıt:ince iki yUz elli li· 
raya çıkardılar. Adeta Murat 
ile Yörük Alinin güreşi müzaye
deye konmuştu. 
Bğer ı. daha azışacak olursa 

rek:ıbet yüzünden belki de Gu
mülc lt r guıeşı be yuz rra
ya kau, r cı aracaklardı. Tabiı 
dir ki, I<~i ı. e ağal3.rl d şartla· 
nnı muhafa?.a .ıçıın daha zıyade 
arttıracnltlnrdı. 
Arnavut.oğlu, ortadan rekabe

ti kaldırmak ıç;,n Y orük Ali ile 
Murat ağaya şu teklifte bulun
du: 

- Çocuklar, kur'aya razı mı-
111nız ? •• 

- Hay hay! .. 
Dcdılcr. Bunun üzerine Arna· 

vutoğlu, J<.;cJırne ağalarına gide
rek: 
-Ağalar, hatır gönül kalma

ması iç n kur'a atac~ız ... Razı 
mısınız? .• 

Dedi. 
Ağalar da: 
- Hay hay! .• 
Ded'.ı. Bunun üzerine Arna

vutoğlu, Giımuicune a• alaı ına 
gıtti. Onl r da kur'a.} z J.Zı ol· 
dular. H p ıSm huzurunda atı
lan kur a a lUlıı ne çıktı. Bu su
rctl1.: h m Ed rne ağalan ve hem 
de Gumulcı.i ıe agaları gucendı· 
rılm m oldu. Kur'a hak idi. 
Kı t J<Jdırnelılere dü mtiştü. 

1\ uı t a nın ve Yorügun gü
reı leri tal rrür ed n e davul 
zum cılar ğınldı. Ve, güresin 
ilan cd im cmredıldı. Da\ ul 

r Kır pınarı ınlt:>l ek: 
1 , bc)'ler, p .. salar! .. 

Pomal. Del. Muz atla, ) or uk Alı 
Ed r e S ra) çinde bu haft.3 
cuın · nü nama?.dan sonra id· 
d a b r ba..ı güreşi r yaı acsk
lnrd r. Gur ı 1'.::dirnc agalal'l 
tcrl p ctm ;t r. Duydum, duy
m dun d m y ııız ! .. 

1: uz bınlcrce tutan Kırkpına· 
rı y , h yec. na du mtiş
tiı. ~ ı n. Alın n P mık Delı 
Mur d meydan okum ı mü 
himd . \ e, C) rectılccek guı eş -
lcrln b:ışmd, gel rdi. Memleket
lerine ve lcoy !erme dönecek on 
b nlerce • ırcı I;;ct mey c yol 
d , ş rd 1 . Pehll\a ılar, seyir
cıl r brbılt: e: 

V y ca.uına! .. Demek Yö
rük Al , D 1ı Murada meydan o· 
kudu ha! .. 

• • • 

idman 

a konuşuruz. 
Murat, fevkalade çe-

li t 1 hır pehlivandı. Al· 
esın, ben onu sek.
o-da varı<e!l tanı

yaz koç bıyıklı, dım· 
.ıı k \ e, kalın derılı, pen

çe! dı flKat yağ ız. sırım 
gıb b r ad~dı. mmbilir gt..'llÇ 

iker ne imiş b ı ? ... Çok yaman 
oldu~ ı halinden belli ıdi. Pom11k 
Mu at. Yorı.ikıe onla bu, ıl!< gıi· 
re ı ı nnlatmadan evvel şöyle 
dem tı: 

G"ir gecesi gözüme uyku 
g'ınn ı. Hep Yörük d.k.ldi kar
!ill ( ! .. 

l'> navutoğlu, Yörük Ali, Po
m M ırat J<J<.l"rne eşrafının mi· 
saf ri ol rak Jc~ırncyc geld"ler. 
Den bılir kı, biltıin I'"ırkpınar 
sev ? c sı, Y ori k Ali ile Pomak 
Mur dın gtir~erını seyretmek 
ıç n E<l meye göçetm . tı. Arna
vu ğlu, YörUğe şu yolda nasi· 
hat verm·ırtı: 

- Oğlum! Sende başpehli
Yanlık durgunluğu ve, çalımı 

(Ba,tarafı Birincide) 1 2 3 4 S 6 7 S 9 
rının elem ve ıztıraplannı ken-

Parti No. Cınsi ve Evsafı Miktarı Fiatl Tutarı Kat'i Teminat !hale gün ve Saati 

dine elem ve ıztırap edinen asil, 1 1 l • ı 1 l 
: Lira : Lira : Lira Kun.ıa 

faziletli, feragati, mütevazi bir 2 1 l l• I 'ı 1 
Türk şairinin bir küçük dileği: 

1 8 Beygirlik elektrojen 
grupu. K. V. A. lik 1 Ad. 6250 6250 en 60 !1/1/lki Saat 14 de 

Bir avuç toprak.. 3 1 1 • ı 2 JO Beygırlık elektrojen 
crbuu. 6,5 K. V. A. lık. 8 7650 22950 8442 50 4/1/1943 Saa.t U,30 da 

var ... Fakat dikkat et bu, ilk ~ 
reşindir. Pomak Murat, mlithiş 
altçı bir pehlıvandır. Onu alta 
aldığın zaman çok sakın! 

Akifin bu şiirini zihnimden 4 1 • • . 
3 

> 

10 Bch rl k elektrojen 
geçirdikten sonra kendi kendi • 5 • I 1 • I 1 1 • 
me: - Büyük Türk ŞB.iri! de- 6 ı• I • grubu. 10 K. V. A. lık. 2 > 9750 19500 2925 00 4/1/1943 Saat 15 de. 

miştim. İlhamlarını daima ya 1 1 1 
dinden aldın veya vatani ve mıl- 7 1 • I 1-1 -1 1 

1 - Müstacelen temi.nine zal'\INt hasıl olan yukarıda yazılı 3 kalem 4lJJe1 elektrojen grubu pazarlıkla W 
lıblne ihale edilmek üzere eksllbneye konulmu&tur. 

- Sonra., ayak güreşinde dai
ma ters taraftan güreş. Sağdan 
gösterme kendini... 

li duygularla coştun, haykırdın! 8 1 1 • I I I 
Fakat ferdi düşUncelere asla 

2 - inale Yuksek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak Okul AhınSatmı Komisyonu tarafındnr.ı yukan"' 
da gostcrilen gGn ve saatler de yapılacaktu:. 

kıymet vermedin! Hayatının so- 9 • 
nuna kadar hep vatan için ağ
ladın, yurd için yandın, milletin 
için yazdın.. İçinde ya.c;adığm 
cemiyette kendine düşen ödev
leri hakkile üa etmiş bulunu -
yordun .. Fakat artık yorulmuş
tun .. 6.1 yıllık hayatın ağır yü
kü, omuzl.kınnı yıpratmıstı. Da
ha yıllarca bu yükü taıJıyamı -
vaca~nı anlayınca. eb0 di istira
hute kavı ~mak için Ta:-ırı'ılan 
bir avuç to, rak dilf'din; o da bu 
bir a:roç toprağı çok görmedi 

3 - Her parti ayrı ayrı ihn1e edilecektir. 
4 - lsteklılerın iştirak edecekleri partıye ait kat'ı teminatı ihale saatinden eweı Yüksek Mektepler Mubase

bccilgı veznesine yatımı.alan veyahut teminat mektuplarını Komiayon B~kanlıiına ~raz etmeleri 1'-' 

- Paçalarına hakim ol ve, 
kolla! .. Murat, paçacıdır. Paç~ 
ları ta.karsa kurtarma..kta güç
lük çekersin! .. 

- Sana vereceğim nasihatler 
bunlardır. öte i zaten St: n bı
lır.:. n .. Bilhas a alt güre. t dik
katı ol!.. Kılcı;darı bolduı, 1,ok 
oynaktır. 

- Murat, güreşi uzatmağa 
ve, berabere götürmeğe katiyen 
heves etmez. r.abuk adamdır. 
Sen de güreşi çabuk b.tirmpö-ı
çalıR ... 

- Pehlivanlıktır bu... Şimdi· 
ye kadar mağlup olmadın. Belli 
olmaz, belki Murat ağ·ayn ycııık 
d w:ıeb•lirsin ! .. Hiç müteessir ol
ma Nıhayet Pomak Muıalt.ır 
o ... Pehlivandır. 

- Allah, yardımcın olsun. .. 
Haydı seni göreyim._ 

••• 
Edirne güreşi kurulmuştu. 

Alelüsul küçük pchli\·anlar gü· 
re. tiler. Sıra Pomak Muratla 
YörUk Aliye geldi. tk· ı de s<r 
y nup kazan <l bıne çıktılaı. Po 
m k Muradın heyecanlı olduğu 
l:ı seci lıyordu. Bu, heyecan kol'-
1 ud!!.n ziyade, hl.7.ri-'ın teri gelı· 
ym du. Bir an evvel meydaına çı
kıp Yörüğün ense ine yapısmak 
ı ti.} ordu. 

Yörük Ali, sess zdi. Hıç heye
c laııµıamıştı. Halbuki, en zi
y, ele Yöıiik Aiınin heyccanlan
m,ısı lazım geliyordu. Cnzgu, i· 
kı pehlivanın da m nkibc1erini 
okudu, dualannı yaptı, methi-
~ ermde bulundu. Meydana 1 
kapıp salıverdi. Her ikisi de ga· 
y giizel peşrev y ptılar. He
lallaştılar, giirer-; bnşladı. 

Arnavutoı"'lu, ~ta olmak ü
zere bütün seyircıler göz kesil· 
m' ı:;ti. Nefes bile almıyorlardı. 
HPrkes heyecanla dolu idi. İkı 
usta pehl"van sıkı, sert ve, kes
km hamlelerle birbirlerinı yok· 
luyorlardı. Pomak Muradın koç 
bıyıklan asabiyetten dımdık ol
mu~tu. Her ikisi de dıkıne ve, 
açık güreşıyordu. Öyle kapan
mak, büzülmek yoktu. Dımdık 
ense bağlıyorlardı. Arnavutoglu 
yanındakılere: • 

- İşte güreş buna derler. 
D mdik pervası1.ca ve, ustalıkla 
gtireş yorlar ... 

Diyordu. 
Her ıki taraf ta çok tetik ve, 

mahırane hareket ediyordu. Po· 
m, k Murat, bır ıki defa Yörü
ğün paçalarına vürüdü ve, dal· 
dı. I• aka t Y orü l n ş ddetli ve, 
ani karşılaşma::;ıyle defoldu. 

Yortik Alı, fevkalade tenıkiıa· 
li gôrülüyordu. Hrunlelerını Ar
navutoğlwıun dedığı gibı hep 
so dan yapıyor ve, hasmı!_la sol· 
da giı'ıyordu. Arnavutoglunun 
n. • t ni tutan Yörük Ali, hiç 
de zıyan etmıyordu. Çünkü Mu
ra<l.ın sağcılığı çok zorlu \ . 
Ha ·ma sağdan kaptırmamak la
zımdı. Pomak Murat, Yörüğün 
soldan girışine şa.c;madı. Bu, n~a
s"bati Arnavutoglunun verd gı
n min oldu. Yoksa Yörük Ali, 
her güreşte oldugu gibi b rçok 
kereler de sağdan gilre.'je gırer
dı. Pomak Muradın da beklediği 
o d. Fakat Yörüğiin h.ç sag 
gostermeyip hep soldan gıireşe 
P1rmesı oldukça canını sıktkı. 
Güresı denk dü'}iıreı:nib·oceğım 
dıve irkindi. 

sana ... 

Mehmet Akifin Milli Mücade
lenin heyecanı ile yazdığı lstik
';; 1 Marşını bizim için yazmadı
ğını iSvliy nler ve onun Milli 
şfıir olrı .adıfunı id lia edenler de 
yok değil.. Bu iddialarda bulu
nan larn soruyorum: 

«Korkma .aonmez bu 9afaklarda 
yllzen Alsaneak:t 

Mısraındaki Alsancak kimin 
sancağıdır? .. 

«Çatma kurban olayım çehreni 
ey nazlı hllalıı ve: 

«0 benrm milletimin yıldızıdır 

parlıyacak:t 

Mısralanndaki hilal ve yıldız 
kimın hilali, kimin yıldızıdır? 
Rengi al, ortasında ay ve yıldı
zı bulunan bayrak hangi mille
tin bayrağıdır? Müslüman Ara
bın mı? Müslüman Ama: udun 
mu? Yoksa Müslüman Hindli -
nin mi? 

Asla .. O ne Arabm, ne Arna-
vudun, ne Hindlinin ve ne de 
bar-;ka bir milletınd.ir. O şanlı 
bayrak Türkündür. 

«0 b:nlmdir, o ıtıenJm mlNetlmlndlr 
ancak> 

«Kahraman ırkıma bir gDI, bu ne 
tfddet, bu celil» 

Derken kasdettiği ırk hangi 
ırktır? Ta eski zamanlardan, 
dedclcrindenberi hür yaşayan, 
güzel yurdu, cennet vatanı için 
düşmamn zehirli mermılerine 
iman dolu göğsünü siper yapan 
ve sevgili yurdu uğrunda canı-ı 
nı seve seve feda eden kahra • 
man ırk, ~sil millet hangi mil • 
lettir? Arap mı'! Arnavut mu? 
Hindli mi? 

Hayır, hayır.. O kahraman 
ırk benim ırkımdır, o asil millet 
benim milletimdir. 

«Ben ~eldenberı hDr ıyapd•m, hDr 
yaprım» 

İstiklal Marşı bizimdir. Meh
met Akıf onu kendi milleti için 
yazmıştır. Onu söylerken, onu 
dinlerken, yalnız senin ve benim 
göğsüm iftiharla kabarır; temiz 
ve ~crefli alnını semalara yük -
seltmek yalnız senin ve benim ve 
bizim gibi da.marlannda asil 
Türk kanı dolaşan insanların 
hakkıdır. 

O bizim milli marşımı?., onu 
yazan da milli şairimizdir. 

Ondan ba.~ka hangi ş8.ir Ça • 
nakkalede vatanları uğrunda 
canlarını veren ı:ıayısız kahra -
manlar için ebedi bir abide kur
mak, eıbedi bir türbe insa et -
mek şerefini kazandı? .. 

Safa.bat bizim milli gururu
muzu okşıyan.ı. bizi milli heye • 
canlarla coşturan emsalsiz man 
zumelerle doludur. 

Yazımızı burada bıtirirken 
şunu da ilave etmeliyiz: Kalb • 
lerimi7.de, gönüllerimizde yurd 
sevgisini, temelle.'jtireın Akif gi 
bi vatanseverleri her fırsatta 
anmağı kadirşinas Türk genç -
!iği kudsal bir ödev telakki eder. 

Mehmet Hicret 
0

Arnavutoğlu, kıs kıs gülüyor-
du. Eşraftan bıri sordu: ======-..:::::====.;.== 

- Usta! Neye gülüyorsun? 
- Muradın haline?.. • 
- Ne oldu ki? .. 
- Güreşe çıkmadan evvel Yö 

rüğe soldan girmesini söylemiş
tim. Yörtik de mütemadiyen sol
dan giriyor. Murat, sioirlenme
ğe b~. Arada s-rada bana 
yan, yan bakıyor._ Ve: 

- İyi ha.ltettin usta! .. 

Kadıköy 11811 

Der gibi ol~yor ... ~ ona ~ 
lüyorum, deymce; Edıme aga- ,. 
ıun gülüştüler. İşin iç~ü an 
ladıklan için glireŞJn aeyrıne da-
ha ziyade dikkatle baktılar. Yö
rük Ali, sol girişlerine devam e
dip dunıvordu. 

Vaktile ha.l binası olarak ya
pıldığı halde şimdi garaj olarak 
kullanılan binanın tekrar hal o
larak kullanılmasına karar ve
rilmiştir. Bmıdan sonra Kadı -
köyde hiç bir seyyar sebr.e ve 
meyva. satıc:IS\ sokaklarda. sabi 
yapamryacalrt1r. 

Yeni Sallall 
ABONE BEDELİ 

Güreş .başlıyalı on bee yirmi 

aenerık 

t Ayllk 
S Aylık 

Tiirl.; "ıe 

1400 Kr. 
7IO • 
400 • 

Ecnelıl 

UOO Kr. 
1460 • -. dakil<fı, kadar olmuştu. Daha ha 1 Aylık 110 

la iki pehlivan ayakta boğuşu· :r-..;._----------,...-41 
yorlardı. GUreşhf y.irmı beşınci 

1 

Sahibi: A. Cemaleddln lancotla 
dakıkalanna doğru Pomak Mu- Neırlyat MQdOrD: M. samı Karayel 
rat, birdeDbiıe _paçalara indi.! Baaıldıllı yer: H. Bekir G01'90ylar 

(Devamı var) ve A. Cemaleddln Bareçollu lııltla. 

SOLDAN SAC.A: 

ı - Nıda, 1uılyanın hukümet Ill4!T· zun<iır. 

kezi. 2 - Adam oldurcn, Çok hafif ~ - tsteklllerln bu paurb!a lfllnılc edebilmeleri khı 2490 sayılı lcaıwouıı tcap ettınllli vesikalan balz bll" 
ıalaklık. 3 - Dunyanın en uzun neh- lunmnları 6arttır. 
ri, EdaL 4 - Amt"rikan paro!>l. 5 - 8 - Yukanda yazılı elektrojen gruplanna alt ıart.namderf okuniak Sati.1enlerin ~ lstanbul San'tıl 
Noksansız, TakaL 6 - Frans.-ının baş Okulu Müdürlüğüne ba&vurmaları. (2592) 

~~7-~m,B~~~B-~fi~========================================~ 
bir cislm, tnccc k ıp. 9 - B lgiç, Hl- 1 

m i~K~~::0~~ ;u:~~:;~,, fu'~" 1 RADYO PROGRAM! ı · 
duman çı~ n kı mı. 2 - Nesli mun-ı-21 lık Kanun 942-
kar z bll) ilk b.r h:ıyvan, Bır emir. 
3 - &'<lnt. Not:ı. 4 - tntiuım. 5 - 8.30 Program 1 18.45 Milzlk 
Bir ~vı peynir, Dcmır k rl. 6 - 8.32 Muzik (Pl.) 19.00 Konu&ma 
GcQm"ş zamanın hfıdıselenndcn balı- 8.40 A. Haberleri 19.15 Müzık 
seden ilim. 7 - Rak.ım, Bır hayvan. 19.30 A. Haberleri 
8 - l3ır ne\I kılıÇ, Şek ı. 9 - Bir B..55 Muı.ik (Pl.) ı9.45 Serbest 10 
içki, Erkek ismi. 12.30 Program dakika 

- OünkU Bulmacanın halll - 12.33 Müzık (Pl.) 19.55 Muzlk 
12.45 A. Haberleri 20.15 Konusına 
13.00 MlY~ık 20.30 Müzlk 
13.30 Muzık Rad- 21.00 Konuşma 

yo Salon or- 21.15 Müzik 
kestrası. 22.00 Müzik Ke -ı 

18.00 Program man ve plya 

1 18.03 Mlizık Rad- no konseri 
yo Dans or- 22.30 A. Haberleri 
kcstrası 22.45 Kapanış 

i LAN 
Askeri pc«a 1080 Amiri 

Olnden: 

Ad\111· 

Tarihi 

ASKERİ 
(Devlet hakkı telifi resmen 

m!lsecccl. Resimli ~r yat. 
Mes'ul naşiri: M . .Ahmet..) 

Askeri bir suçum maznun olup ga

iplik kararı ile hakkında Amiri adli
liğimizce kanuni takibat yapılmakta 

olan erlerden 324 Kı1.ılte?penin Güle-

deri koyü doğumlu Hasan ~lu Şeh· 

muzun Turkiyc dahılındeki menkul 
Yenı sene cıldlnın: 10-1-943 

den itibar~ neşre başl nacağı 
karilerlne bildirılır.. Umumt 
muhaberat ve telgraf: Po ta 
kutusu: İstanbul: 1158 ................ ~ 

ve gayrı_mcnkul bılcümle mall rının 
hac-t.ıne kanır verilmış bulunduğu 

1631 sayılı kanunun 216 ıncı madde

ılnln ( 4) numaralı fıkrasına tevfikan 

l!An olunur. 

/atanbul 2 inci icra Memurluğundan 
Kr.ıpoJ.ı ~'arşı Stlnda.1 Bedesteni sokağmda 17 B1ima.ra.da 
iken lkametkilu lll<'ıChtıl olao tdris l:'il. 

Salahattinln oleyh nızc Sul~nahmed Uçuncil Sulh Hukuk Mahkınne
sinden istihsal eylcdıği 4/12/42 tı:ırih ve 942/545 numarnlı ilamda tohtı is
t carınızda bulunan Kapalı Çarşı Sandal Bedesten! soknğında 17 numaralı 
dukkônın tahliyesine ve ma anfi muhakemenin t••hsllıne karar verılerek 
ilamı rneıJklır berayı ınfaz da remize tevd1 edilmiş ve mezkur adrcsinızde 
t"Ikarılan tahliye icra emnnın arkasındaki post<ıhanenin nıcşruhatuıa naza
ran ikamctgAhınız.ın meçhul olduğu anlaşılmış ve blld tebliğ iade cdılmış
tir. İstanbul tcra Hitkimliğinln8/12/912 tarihli kararile ıcra emrinin bir ay 
müddetle ıııınen teblığine karar verllmış olduğundan tarihi ildndan itibaren 
bir ay zarfında mezkur dukkanı tahliye ve teslim etımcnlz Jôzımdır. Bu mud
det lçmde tahliye ve teslım cdılrnedigi takdirde hüküm zorıle icra olunacağı 
ve ıcabında ıcra ve ifids kanununun 26 ıncı maddesiı de yazılı hilki.ımlerl
nin de tatbik olunacağı icra emri tcbliğj makamına kaim olmak üzere iliı· 
nen tebliğ olunur. 

.DAcA·l 
- e;Q•KTiQEN 
~-GDGD 

Senede 28e800 Lira ikramiye 
Ziraat Bankasında Kumbaralı veilıbarsız tasarru! 

en az 50 lirası bulunanlara bir ıene içinde a..ı:a~daki 
Uı:raml7e verilecektir: 

hesaplarında 

plAna göre 

f Adet 1000 liralık 4000 lıra 
4 Adet 500 liralık 2000 lira 
4 Adet 250 liralık 1000 lira 

tO Adet 100 liralık 4000 lira 

100 Adet 50 liralık 5000 lira 

120 Adet 40 liralık 4800 lira 

180 Adet 20 liralık 3200 llrp 

Kur'alar senede 4 de.fa, 11 Mart, llHaz.l.ran, 11 EylQl ve 11 Bl
rinclkAntııı W:!hlnde tekilecektir. 

DtKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
qatı dfişnlyenlerln lkramiyclerı ,r, 20 fazlalastınlacaltbr. 

lftD"BVL BELEDlYESt ŞEHİR nYATBOSU 
D R A M K I S lıl I KOMEDİ KISMI 

Saat 20;,30 da Saat 20,SO da 
-.,. lııtiW YE KORKOM YE 

XAZA:N : BolDaln. Rolland Yazan: Robert Neuner 

1 

a1)RKÇESt : M. Kiper Yürkçesi: C. Cahit Cem 
Ber çarpmba. saat 14 de Cumartesı ve Pazar günleri 

Cocuk Tqatro8unda. 15.30 da Matine 

lstanbul Deniz KomutanltQından: 
Deniz vasıtalarında münhal olan kaptanlığa yapılan meslekJ jmt~ 

muva!fak olanlar -7f>- lira ücretle alınacaktır. ısteklılcrin aşağıdaki .,.. 
saik ile bırlikte komutanlığımıza müracaatları. 

1 - Dılekçe. 

2 - Nüfus bilvlyel cüzdanı ve askerlik vesikaları Ornefıl. 
3 - Başka yerlerdeki hizmetlerine ait vesaik suretleri. 
4 - Llman kaptanlığı şahndetnamesinin t.:ısdikli sureti. 
5 - iki adet vesika folografı. (2465) 

SUMER BANK 

UMUM MOOORLOGONDEN : 
Varlık Vergisi Mükel· 
lefleri Sayın Tüccarla· 
ların Nazarı Dikkatine 

Varlık vergisi milkellefierine, bu vergiyi tedl)ede bir kolaylık ol
mak ve bedellermin tamamı verı:ınin tedıyesıne tahsis edlhnek üze
re, Bankamız mu ese ve fabrikaları iç n 1püd ı maddeler, yardımcı 
maddeler, ı~at malzemesi ve salı e ilitıra ınd:ı ıhtıyaç ve !ayda görll
len maddelerden elverışli bulunanlar salın alın caktır. 

Bu kabı! malı olup ta satmak arzu eden ,. arlık vergı i mükellclle
rlnın pamuklu s.ıııayıınl al kal, ndıran maddeler Jçin Bakırköy Be% 
fabrıkam za, yunlu sanayıi için Halıçte Detterdnr fabrikamıza, Den 
s n yı1 içın Bcykozd Deri ve Kundura sanayii mucssesemizc, ınş:ıat 
ve tamirat mnlzcıneslle mutc!errlk maddeler için Bank:ımızın Galata
dn Şube bin ındakı satımılma ve Naklıyat Mudurlül,'i.ıne, kfıgıt sa
n yıı Jçin tzın.ttc Sellüloz samıyii müessc crnlz.e, mamul eşya içln de 
K •ırcıo •lu 11 n nda Yerlı Mallar Pazarlan Milcsı esemlze milracaııt 
cd k satın k ı t yeccklcri mallnr h:ııkkında teklifte buluım1nıarı 

ılfın olunur. , ____ _. .......................... .,,, 
• 

Jstaubul Def ıerdarlığından: 
Do~a N-0. Cinsi Kıymeti Teminata 

55100/3422 Bo rızlçlnde Yenıkciyde Pnn:ıiya mah. l· 
le ının Dere sokagmda eski 37 yeni 4!1 

No. ıu ev. 
F.3/2178 Beyoğlundn e.skı Tııtavıa yenı Hacı Ah

n et m hallesinin csk Sa tcı ycnı Sa
bancı soka ında eski 52 yeni 54, 56, 56 
No. ıu dükkanı ol:ın iki evin 1/4 hlssesı. 

72Cı 

1140 86 

Yul.cında y zıJı gayrimenkuller nçık aı1.bnna ile satı,a çıkurılmı i e
de talıp zuhur etn edığ ndeıı 14/12/942 tarihinden itibaren bir ay ıç"nde p:ı· 
zarlıgıı bırc'l...-ılm tır. hitckliler n muvakkat tenunat ırnakbuzlnrı ve nilfl" 
hQviyet cüzdanlarilc bırlikte 8/1/943 tarıhinden itibaren 14/1/ 943 tar tıı~ 
ve hnttıının Pazartesi ve Çnşamba günleri saat 14 den 16 ya k:ıdar Mı 
Eml~k Müdürlil ılne rnuraca:ıllnrı. (2563) 

Devle Oenizyollan • U. M. ıanıan 
Denizyollan Umım:ıt Yolcu navul tarıfesl, yapılan zamlar dolayıs ıe, t" 

dil ed lm , tir. 
l/Son KAnun/943 tarihinde tstanbuldan hareket edecek olan po taıat' 

dan itıbaren yenj zamlı tarife tatbik olunacaktır. 
Acent.alardan izahat alınabilir. (2592) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli (2263) iki bin iki yüz altmış Uç lira (40) kırk )CIJ: 

ruş olan ( 468) dört yüz altmıs sem adetten ibııret muhtelif eb'add:ı ıtı_ 
buvatm rJı dökme akıntı borusu ve tcferrllatı (4.tk nclk!ınun.1943) pııır" 
zarte ı günü saat (14.30) on dört otuzda Haydnrp:ışada Gar bın d ııIIJ 
deki k misyon taratından açık eksiltme usulile satın alınac ktır. 

B:.ı girmek lstiycnlcrin (169) - Yuz altmış dokuz lira (76) yeu;:! 
altı kuruşlu!. muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesalkle bır11 
eksıltmc gunü saatine kadar Komisyona milracaaUarı lfizımdır. 

Bu i"e alt şartnameler Kunisyond.'ln parasız olarak d ıuımaktadır. 
(2428) 

1 İnhisarlar U.Müd~lüğünden 
o· 

ı - ldarece ipUdal maddeleri temin edilmek sureUle şartnaıne ve Jl 5' 
munelcrine muvnfık olarak teslıtnat yapılmak 1arWe 50 ton arpa ve ıJll" 
ton mısır dek.stcıni ile 50 ton n1&aSta kolanın ımallycsi pazarlıga :ıı:onıtı 
tur. şır 

2 - Pazarlık 12/l/IH3 Salı gilnil saat 10.50 de Kabataşta ı.cvazıııl 
besi Alım Komisyonunda yapılacaktır 

3 - Şartname ve nOmuncler hergün sözQ geçen Şubede ıörllleb1 etr 
4 - tsteklilerin pazarlık için tayin olunan giln ve saatte "' 15 ,n;1, 

me paralarile blrliltte adı geçen Kom15Y<>na gelmeler! U4n olunur. ~ 

DAVET 
MotörlU Kara Nakliyecileri Cemiyetinden : ~ 

14/12/942 tarih1Dde Cemlyct Merkezinde aktolunan Hey'eU OOI ~ 
içtimoında ekser~et basıl olmadıtınıdan 11/121942 Per,embe ,UOO ~ 
(10) dan (13) çe kadar .Be:yoilunda Nuri lqa enk8'mdakl ~ 
Halle Parllsi kaza Mtaea salonunda lldnci bir Umumi H~'et ~· 
1apılacalmdan bll'lmıum Azaruıı pkn.elerj •ca ob.mur. 

RUZNAME: • 
1 - 1M2 7ı1ı çahşma raporunan oJauımaa •e mllzaltereıil. 
2 - 1H2 ,.ılı bıııııabatmm tetkiki ... ~ Hqetinin ibl'llllo, 
ı - 11N3 7ı1ı biltçestmn milzaken •e tudiki. 
' - t.dare Be.r'etı Az.a1araun DJ8lf teClmi. 


