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SAL 1 

Beçinci Yıl No. 1582 

anun önünde 
tam müsavat --- , ______ , ________ _ 

lngilterede kanun şüphesiz ki çoktanberi muhte
remdi, Fakat en yüksek tabaka ile en fakir amele 
tabakasınm b1r arada müsavi hayat şartlar ı içinde 

iş birliği yapmaları hiç bir zaman bugünkü 
kati ve tam şekli ni bulmam&ştı. 

_ Yazan: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 
,.. _ - ... -- .... -

( f..ondra, 25. B:ışmul/anirirrıiztlcn telsizlt' ) 

B i:Lm gibi ziyaretç1lerin İn· ! BaBlanndakı kıralın, nıılyon
larca gel:rleru olan kimselerın ve 
Jımtiyaa.lı sosyal bir sınıf olara!l 
yaşıyan asilzadelerin gosteı.;d'ık
leri bu mii:savat hissi, halk iize
rinde büyi.ik bir tesır yaptığı 

• 
GÜNDELiK sh Asi BALK GAZETESi 

,--~··· .. ··~······· .. ··· .. ············· ........................................................................ . 

1 . eisicüm urumuz 1 
: I 1 
1 - 1 
! Türk milletinin onuncu 
1 

1 Ank~I!~!) -~~~ ~~1!'r~n~>~la~~~!~d~~den agu-
! dolayısiyle Tlirk Dil K urumunun koruyucusu laclık, vatanda~lanmın Türk dili üzerindeki 

1 Genel Ba~kam olan Milli Şef.imiz, Kurum Ge- çalışmalardan zevk duyduklarını görerek se-
• nel &hı eterliğine şu telgrafı göndermişlerdir: viniyorum. Bu senek1 bayramda da bütün 

Dil Bayramını vatandaşlarıma candaıı kut- kültüı· ailemiz ilgi göstermiştir. Türk dili bü-
larım. Türk milletinin varlığını insanlığın yük bir medc-n',yet diH olarak .ilerliyor. Türk 
yüksek bir abides'i olarak milletlerjn gözleri Dıl Kurumu'nun çalışmalarına teşekkür 

önünde yiikseltecek eserlerden birisi dil inkı- ederiın, ı 
• la'.:>ıdır. Atatürk'ün yüce adım sevgi ve şük- (Sonu sa. 3 ~- 3 t') 

~ . .......................................................................... , ................ .......... ~ ......... . 

gllteı ede en çok hostma 
giden m Il2ara yalnız kan~rıun 
usuı ve n'~zanıl:Il hüküm süıdüı:Tü 
~~görmektir. Harbi kazanm;k 
ıçın znruri addedilen fedakarlık-
1 .ırda.n kendisini kurtara.bilen ve 
}!ı kurtarmak jstı.ycn h:ç bir im
tıynzlı lng'ılize tesadüf ctmiyo-
1 Lız. Herkes harbin lüzum gös
te~:cliğı sıkıntıya ve ıstıraba 
lllusavi surc.te göğüs geriyor. 
Bu prensip her memlekette ta
nınnuş olabilrL Fakat burada 
Prens p·n halk tarafınd{:l.n menı
nun,yet ve ftih:ırla kabul edıl· 
,tı:.ine sahıt olmak mümkündiiı. 
~ .• se bu mecb:.ıriyetlerden ken
ı! nı kurtcıı ma) a çalışmıyor. 

şüphesizdir. Hükümdaı a karşı ----------------- ·------------=---------------
zaten mevcut hürmet ve muhab- Şark cephesi ( \ Denizlerde 

· n yol.mu bulmak \ e bir kur
nazlık tarafını. aramak adet~ 
namussuzluk telakkı olunmak 
t"<lır. 

Gecen ün b.r fabrikayı ı.,ezer
ken bı nazırlardan bfrlni~ 
~1:ı:1nı gost rdiler. Yanın<lak'ı di
geı işcı kızl:ıı dan hiç lıir sııtet".:c 
ayırckdilcmıyecck bu kli~lik ha
nımın bütün ar lrnda!?iarına ör
llt!ı. tc k'I edecek b l en vret Ve 

~ d~tyetl~ vazı.fesini if~ ettığini l 
aın,r ıeri bize tC'min ettileı . 

1 
,}ng-Jt, re Bnşvekıl Mister Çöı -
~·~ n 'e 't::ni olan bir kız da ayn ı 
:tbr ıkada çalışıyormuş. Fakat 1 

L zını fabrıkayı ziyaret ettıfti· 1 

~nız dakikada orada bulıınmadı
R i ~ n kendi:;ini görcmed'ık. Biı 
~0:~ kızı:ıın da yıne amelelik et-
ıgını öğrc·ndık. 

k lng,lteıede ki:>ınür ve mahru-
at; buLı.ını vardıı. Cok dikkclti 

Cdb..:ı!en ve bliyük fı;d;~kaılık-
1ar a_ ilıtlıyaç gösteren bir d!'ıt. d.1< ı~tret rn.ı.jeste kıraldan gel-

1· Banyo tekııel~ı .nin fazla dol
duı u~ınaması ile mühim bir ta 
8<Hıur tem'n edilt b'lece';.ıni dü
"'inen H:ışmetpennh sa~·aydfl k' 
h.ınyol ıra mua.n en bir 'iı tifad?. 
1<·111-11 bir o.zgı c~kılmc::.ıni em
ret · nu::.tir. Baı yulara bundan 
fa7.Ja su dcılduı ulmıyaca'k. Bun
ll,tıı ba..'ikıa .~lel<t.rık ·tasarrııfuna 
~h ··heınmivet verıldi<>i 'ıtin sa-
1'<lYda lı<>zı w yerletıle ro an1puller 
kaluırılnııs ve bazı ytJl'ierde ziya 
a.ıt.:1.l tılmışur. 

beti bu, h'r kat daha arttırdığı ..vv.·.w'"""·"'-'J.J.'Ju,·.-.-.v ' T • • k 
g;b''sınıflar arasındaki ımt'ızaç- s ı. ur gaze-
sızlığı ve yan bakıı:ıı da hafifli?- ' t a. 1 n g r at 
tiyor. Dün cıty'ae O"Öri.iştüğiim tecı· ıerı· 
büyük bankerıer<len biri önce, o du·· şmu·· yor 
binada yangın bekçisi olar:lk 
Yazife ifa edeceğini soylüyordu. 

B;zi fübrikalaı a ve tayyare 
meydanlarına götiiı-cm aı a ba1ar
da yük.:;ck sınıfa mensup kadın
lar şofcirlük edı.}orlarclı. Bunlar 
otomobillerini de beraber getıre
rek gömilliı asker yazılm1şJ.ardı. 
Otomobillerden bazıları "Ro!ls 
Reıvce" markıasını tasıyordu . 

İngilteredt'ki muhtelif sosyal 
sınıilar ::u asıııda bu harp Wr si
laıı qrknüa~lığı doğuı uyor. Asu 
larca b r n r ada yaşayıp gelmis 
olın, k belk~ bir takım ayrılıklar, 
ha+ta kın ve nefretler uyandır
mıf;tıı. Fakat bugün kabul c'1 ı
Ien kannnhrın, taibi,k olunan u
sul \ e knidele'.rin hükümkıfoi 
muhafazada gosterılcn ıtina ve 
yalnız kanun ve usulün hüküm 
sürmes. 'ıt'iıı sarfed len gayret 
Britanyı:ı adalarındaki İn!o<anhr 
ıwasında yeni bir dünyaya mu
kaddeme teşkil cJı~b·ıecck biı· 
temel kurmuş oluyor. 

İng'ilterede kanun şüphe8iz ki 
çoktanberi m uhteremdi ve ka
nuna muhalif harelrnt vatandaş
l:arca lakayda:ne karşılan mazdı. 
F·akat en yüksek tabaka ıle en 
fakir annele t.nbakasının bir a
ıada ve mfü;nvıi hayat §\artları 
içinde vatanın uğurunda işbMi
ği yapmaları hiç bir zaman bu
g-\in kü lrn.t ':i ve tam şekl'mi bul-
iiıarruştı. Bugüın İngiltererun bü
tünlüğü, kudreti ve harbi kazan 
ma hususunda <'n mühim istinat 
noktası muhakkak ki fedakar
lık, gayret ve 1J:1tırap karşısın
Ja bütün millet efmdımn haRiıki 
müsavatıdu. Böyle bit· millet 
~aferi kazanmaya namzet tir . 

lln~·yin Cahid Y AI~ÇIN 

Almanlar bir mahal· 
· ıeden çıkarlldı 
---o---

Mareşal Fon Bockun 
yerine general Fon 
Hot mu geçirildi? 

-o-
:Berliın, 28 (A.A.) - Alman 

orduları baş kumı..ndanlığmın 
tebliği : 

Kafkasya şimal batı kısmın
da Alman ve Slovak kıtaları çe
tin çarpışmıalardan sonra yük
sek dağ'larda birçok mevziler iş
gal etmişlerdir. 

Stalingrad etraflarında yapı
lan çarpısmalar sırasında Alınan 
kıtalan şehrin şimal mahallele
ııine do$'U ilerlemişlerdir. 

(Sonu S a. 3 Si.i. 5 t .c) 

Mister 
Çörçil 

_ ._,, -
Bir yılda beş yüz 
ıemi yapıldığını 

.müjdeledi 
-o--

Londra 28 (A.A.) - Birle _ 
şik Amerikanın Büyük Britan _ 
ya'daki b üyük elçisi M. Vinand, 
M. Çörçil tarafından k endisine 
gönderılen aşağıdaki mesajı rad 
yoda okumuştur : 

Heyet Londra
dan Amerikaya 

hareket etti 

Büyük Elçimiz ve bir 
çok yüksek şahsiyetler 
tarafından uğurlandılar 

Londra, 22 lA.A.) -·Türk 
gazetecileni dün akşam ucak
la Birleşik Amerikaya ~git
mek üzere hava alamn<lan 
h!areketlerinden az evvel Br:
tanova 'nın bir muhabiri ile 
yautıkları görüsmccle söyle 
dem'islerdir: 

Biiyük Britanyada gördük
lerimiz; düşündüklerimızin 
çok üstündedir. Tahayyül et- ' 
tiklerimizden çok fazla şey 
gördük. Büyük Britanya 
harp gayretinden nıa.sıl bir 
kudret meydana geld'ğirri de 
gördük. Her sınıf halk ara-, 
sında ne kadar sıkı bir iHbir
liğıi yapılmakta olduğunu 
görmekle ve milletin hükfı
mete karşı sadakıat ve inan
cının sarsılmaz olduğunu mü· 
şahede etmekle hayrete düş
t ük. 

{S onu Sa. 3 Si.i. 4 t e'j 

Hitler 
On iki bin subay 

namzedi ne 
---Oı---

Direhtif ler verdi 
- o-.-

-~~-~~----.. ·~~-~~~~~-
Bütün dünyada Mihverin rte_ 

cavüzünü dw·dumıak için yap _ 
tlğımız gayret tc birleşmiş mil_ 
letle1·den beklenen sem tedbir _ 
ler , çok güzel misaller yar.at _ 
ınıştır. Son 12 ay zarfında ilk 
gemi olan Patrik H enry'nin de_ 
!!'ize indirilme~indenbcri geçen 

Berlin 28 (A.A.) - Führer 
bugün, ordu, donanma ve hava 
kuvvetlerinin 12 b3n subay t am 

( Sonu Sa. 3 Sü 6 d:ı) <Sonu Sa. 3 S il 4 t e) 

Muhtel.:irier koodi. ha\'~ larında; 

Alman 
denizaltıları 

-o'---
Oç büyük transatlantik 

bat ı rdılar 

Afrika ve Amerika 
sularmda da bir çok 

gemi batırıldı 
-0--

Bcrlin 28 (A.A.) - Neşredi_ 
1C'n hususi bir tebliğ, Alman 
denizaltılarııun simal Atlantik 
te lngiltereye dogru yol alan A= 
mc-rikan kıt'alarından mürek 
.:kep bir kafileyi kısmen tahrip 
etıiklerjni bildirmekteclir. 

Alman denizaltıları "H ind u 
mumi valisi" sınıfından 19 biı~ 
ıtom1atoluk bir taşıt gemisi ile 
"P asifik Kraliçesi" sınıfından 
1 7 bin tonilatoluk başka bir g,e_ 

(Sc.nu ·sa. 3 Sü 4 te) 

General 
Toj-o 

-·~ 
Büyük Asya harbi-

• •• w • • 
nın uzun surecegını 

söylüyor 

1 
---v-

T c k y o 28 (A.A.) - impara_ 
torluğa yardım cemiyetinin mer 
kez komitesinde söz alan baş _ 
vekil Tojo, harbin başındanbe _ 
ri kazanılan .zaferler sayesinde 
elde edilmiş olan ava ıtajlı du _ 
rumu kaydettikten sonra şöyle 
demiştir: 

Bf yle o1ma.kia beraber, bü _ 
:yük Britanya ve Birleşik Ame_ 
ı-ika, bir sıra mağlubiyetlerden 
sonra belirmesi gereken karan 
lık gelocı;-ğe rağmen, ekonomik 
kudrctJcrıne ıvo bilhassa istih _ 

(Sonı.ı Sa. 3 S i.i. 3 te) Karaborsada ekstra unun çuvalı 
~ı alhndan 120 liraya sa.hllyormuşL -
r- .......... CIEl._ı:lllJlll ... ~lllllilll~~--~ ...... ....ı.-... gm 

~
~albuki nazariye itibarile Toprak Ofisten başka 
kı n senin elinde un bulunmaması lazımdır. 
Şu halde Kara borsaya un nereden geliyor? 

----·~~---------~~~------~--J 
~1 11i..ikümetçe illihaz edilın:ş t Akıllara durgunluk verecek. 
! 

1

"
1 rnüfr .. d.ıt mııe;'.ib:nce bu~n m ahiyett e olan bu şayia ka~ı-6 l.-.bulda '• o:)rak Maho:;u!led sında ışin iç yüzün iı araştırma

~ 1 .:,nelen başha h ç bir wiizsse- ğı ve şu suretle un işi He a1<1-
lle \~Ya f'r<1hsın dındl! buğd:ıy ve kadar resmi makamkı.rın bu iş 
ıa. .. nc.2 n m"n-'ı l un hulun maması üzerine dikk at nazarlaı·ını çeıt
Jt ·!n gelı :ıel:trdiı Ha!bu~i çok meği halk ve memleket nam w 
~::,...: .le dEYerruı eden, h att:l hesaplarına faydalı bulduk. Me
l! tırnin bir dcdıkodu halini alan sele hakkında 'izah at almak üze
~ı;·veıu ş~y·aıar~ göre karabor- ı·e !&ilas_ ett:i~ıimiz bir zat un ve 
tı -.a ekstra, yarı!: baktao:salık u- -bugday ı şlerındeki otuz sen~Jık 
l.ı~n Çtıvalı el a·tı~oan yüz y irmi tetkik ve tecrübesine 1stina.lt:'ıı ı 
••• a~°il sat1iı1ınkt:adır. ,., (Sotıu Sa. S S il !i t e •e 1••~••••:••• .. ••s•••••a•••••••t .. .._. ..... ••••••••a••••••9'De .. atHtM a•m••• ı 

r---Ihtikar nasıl önlenir? 1 

Eski Firat Murakabe Bürosu Şefi anlattyor 
~i.rndiye kadar ihtj kar ni~ önlmemecli? 
VYatıar neden alılbildlğine yiikselcli w yiP<seJ.r'1ckt~'! 
1,,,urg~ncuyu sindlı'mek, tç.ın neler y::ıpılınıalı? 

P le ı~şe t~kiiatınc.Kı ehcımmiyetli bir me\•k i '.i şgal etmiş 
~z~Lecı arlrn.dn~ımız İffet Ha.l:im Oruz bu suall.c::rin cev::ı.bını 
rn rı:;or r•c her TUridi, hepimizi yakından alfıkalnnd11 · n bir 
b ~~]e.1-et '\'C mide Ua\lasınnı amille rini, sebeplerini, hulasa l a.rış1k i~in içyüzümi bUtün açıklığile a.nJa~{l·or. 

, ________ _ _J 
Vurguncu - Şunların hepsini atahm da balonumuzu adam ak; l lı 

yükselt~im ! 

İDARE YERİ 

Nnnıosmaniye : No. 17 
Telgraf: Yeni Sabclı İstanbul 

TeJcfon : 20795 

Her Yerde 5 Kuru~ 1 

Bugünün zul .. mleri, 
yarının saade 

-------ı------

1789 da bOylık illtilali ile aleme hOrriyeti öğrete~ 
Fransız mmeti daha ziyade hürriyet ve istiklalinJ 

den mahrum edilemiyeceği gibi daha fazla da 
V!şi hükumet ine tabi olamaz 

Ya zan : SUPHi NURi İLERİ 
Birinci Umumi Harpte bizl 

Türkler Almanyaya yardım et _ 
mek için işe karıştık. Maksa.t 
İngiliz ve Rus ordularını Türki_ 
ye hudutlarında, Kafka"yada. 
Arabistanda, Çanakkaledc meş_ 
gul edip Almanyaya düşmanla_ 
rın yapbkları hücumları hafif_ 
!etmekti. Yoksa Türkiyenin kom 

_, .......... 

şularmın topraklarında gözü 
yoktu. 

O harpte biz müttefiklerimi_ 
ziu hakkımızda reva gördükleri 
kaba saba n;uarnelelerden hiç de 
r.ncmnun olmamıştık. Onlar çok 
kere bizim iw'.!ti nefsimizi ~ır _ 
mışlardı. Hele Babıfilinin hukuk 

{Sonu Sa. 3 Siı. 1 de) 

Muhtek·r o an ki ? • 
Tezgahtar mı? komisyoııcu mu? 

-------
Milli Korunma Mahkemesi karışık b i t 

ihtik ar hadisesini tetk ike ba.şladı 
Diin İkinci ).füli Korunıı.ii 

mahkemesinde dikkate şayan 
bir davnnın duruşması yapıl
mıştır. Mevzu şudur: 
Akşehirden gelen Ahmet Çil 

adında bir kimse, değirmeni içir. l 
motor aramış ve ona Kurt Hime 
adında bir A1man delalet edeı ek 
2600 liraya bir motör salmı'itır. 
Bu motörün S.K.F. şirkc·tinden 
1418 füaya kuıt ffme'ye satıl 
mıs olmasına rağmen Kurt Hi
menin 1232 liı~ farkla Ahmet 
Çile vcrmış olmasından Kurt 

Himenin ihtikar )Mptığı sanıl
maktadır. Dün mevkuf olan bu 
mnznun hakkında müddeiumu
milik esas mütaleasında: 

"Mnnun Kurt Hime'nin 2650 
liraya sattığı bu motörii S.K.F. 
ş'rketinde tezgahtar Edvard 
Anizelberg'den 2400 liraya S<ı· 
tın aldığını ve parayı An'izel
berge verdiğini ~öylemesıne, di
ğ·er L'lraftan Anizclbergin Ah
met Çil tarafından vaki motör 
talebine yok ceva-bı verdiğinin 

( Sonu Sa. 3 S il. 4 ti!) 

lstanbul kazan; ben kepçe: No. 3 
V°VVV'-/V'. 

Pirinç arıyorum! .• 
~ . ~ 

1 o < 

l 
Bakkal dükkan·ı de~il., kadın hamamı - T ayyörlü genç ka dın, şişman 
Ermeni bayanı ve altın yüzüklü şişman adam - ı<Efll lira nın üstünü son. 

ra gönderi~sin! .• ı> - Yoi< ... Yok ... Yok! .. - Müba rek pirinç bu gidişle 

kanatlanıp uçacak - Pirinç almak için t avsiye mektubun vaı- mı? 

L-- ..... 

Yazan: SUAD DERViŞ 
BakJrnl dükkamrun içi iğne yor. Herkes bir şeyler söylüyo~. 

atsan yere dü~mez tabirinin Zannedersiniz ki buradaki in
canlı bit misali. Herkes üstüste, Slnlar kendi paralariyle mal sa
sanki bir tramvay arabası 'içe- tın alrnağa değil de dükkanı 
ris·indeyiz. Nefes almanın imkad yağma et:meğe gelmişler. Her 
nı yok. Umumi hapishanede ka- keste öyle ffir telaş, öyle bL fü 
dınlaım, kadınlan ziyaret ettik- şip kakışma var. 
!eri günlerde çıkan gürültünün Gana.iden eskice bir tayyör 
bir eş.: dükkfı.nm içini doldur- giyen genç bir kadın: · 
muş. herkes i:fo- avaza bağm- (Sonu sa. 4 s u. 3 te) ............................................................................ , 

lolAYLARIN MiZAHiı -
Almanların harp tılsımı 

1
3"Jl,/""'"Y.1oMAıa·z""a.v.MNn .......... ~ B u harpte Almanlnrın ellerinde esrarcııglz b·r tıl 

ımn ·:ar. Bu sayeckclır kl hıç maılüp olmauılı r 
~ Hep galebe çaldılar, · 

Aka Gündüz ~ A~J, gaflet etmiyorlar 
. Baskına karşı tctikdiı·İer 

~IVWWW'/\IW' , •• , • ..,,:v~ Çuı ilk tahtaya lıasmıyorlar. 
Gid.işata. bakı~ın,a. tıhım daha çok marifet ve muvaffakiyet gösterecek. 
Harpte ve her ç~:;ıt savaşta (Not: Savaş hı.rp karşılı!,'1 degildir. Müca 

dele. ta~~ffuz gayrctı karsılıgıdır.) Alınanların bir sozü var derler kl' 
Tanrı bızımle. • · 

.... AlınanlJr~ bl~ tılsımı ac:::b:ı. Tanrısı mı veriyor? Hiç ummam, çünkü 
butun muhnl'ıplerm Tanl'lları mustereklir. Ve hakiki bir Tanrı t·eş'tli üm 
metlerini birbirinden ayırd etmez. Öyleyse bu tılsımı Almanlar~ ~creden 
buldufar? 

Bumı bana Hoşdil (Not: Bunu ho>} sohbet. nükled:ın yerine kull· 
rum) bfr Alman dostum izah etti. Dedi ki: anıyo 

- Biz ar~ı~~ serbest :f!kirli olduk. Muliterck •ranrıyı inhisarımıza ala 
r(;ı\!Tanrı bı~ı~l~~ _d~mı{°şruzk Onun Yel'ine bu harpte şunu diyoruz 

d 
ubut v~k.!!at e ı1~nıt eb ... alşd~ya (hayrete) düşme. Evet 1939 M:ıvısın 

an eri sıı ·u ve ga e ızım e ır ve görünü~e göre bizimle olınaı-ı· •., 
Yam edecektir. ' a ''· 

Süküt. bizimle d~~ek, su~mak iradc.;;i ve swmağı bilmek san'ati biz 
de demc.kfu.. 5-'~.ıe.t b~ıı;:ııe demek. düşmanlarımrnın yiız bin bir c;e~it 
g_afletlen gozumuzun omınde. kulağıınızın \·e :ıvu~:ımuzıın içinde deıiıck 
tır. 

Biz susuyoruz; ne ;>ap;.ca.:ımızı bilmiyorlar. Onl:ır s:ışmuyorlar; ne 
yapmakta olduklarını ve ne yapac::ıklnrını öi:l'etlİ!aru,~; ona göre tedbfr 
alıyoruz . 

Batıda nerele_re çıkac::ıklarıııı :ıçıkladılar, biz oroıfarı -:ilıin yorma 
dan- kuvvetlendırdık. l\Iısıra ne kadar asker. ve hangi ç~t ıısker· ne 
k~dar fank ve ~angi marka tank; ne kadar tayy::ırc ve gere\' g~drdikleri 
nı. açıkladılar. ıŞıındi Mar~?al Rommel ne yapacağını -diiPh:me:t yorgun 
lugun.n k~t~anmadan- bili~o~. So\'~ı:tlere hanıo yoll::ırd::ın ve n:ısıl yardıll' 
edeceklen~ı açıklamasalar ıdı. bugun 5·ok nazik bir durnmdıı kal:ıc::ıktıl:. 
F!i~:\t eksı!~ .. ol~:ı~ınl~ı· (etıd\rı uımımıye) lerini aydmintmıık: mak:;adilo 
bızım ele gozumu:~u dort acıyorlar. 

-: Fal~nt d?stum V<;ın ~ .... dedim. millet her sc: ,. i i:ıilınc'l; isterse 
Hıc gülmedı. Coıı: cıddı bır tavırl::ı ve tane Lım<> s~\v!ı:di: 
- Mesele mille?n her şeyi Ögrenınesinde clcgil, takııt hfr türlü hazır 

lık ve planların selametle tatbik edilmesindedır. MillF•tler m:ısu:n ve ıne 
ı·~klı çocuklara ~~nz~rler. her şeyi öğrenmek ısterler. Fakat çocuib hayatın 
bırc:ok sırlarını ogretıyor muyuz? 

Bir ölilm ~iri~ harbinin baş ve ~·on eartı s•ı:lu:r: Mc.·ıc;;1 ve ııc-.rk:i nP 
olurı:a ol.,un: hır kımı;c harp ve h:ır~'le ,lgili miic•srf:dcr h:ıU-:nda m::ıl(ı 
mat nl'11nk ıstcrse, or ..ın lıi~ in :nsa kaf:ıst kNı •r:l:r. 

Ay~-ıld•k. ~olda düşi.indfim :. Eğ_ ı· do;:tum \'en X ... in c.-•n·•cı nt• ~ı 
sarfa rıı yet edılc~ek olursa; mut'cfıklcr. ınsa"' : ·· .. !'mel n '>•r'rr.ç dı .nP 
<; ıranı yap? ıllir1er. 

Bu h ) • lı gör i (il' ı:ıoır ) ı •'•rl"Ylekten t: ,., tı•rnı :" 



EBU 
Yazan: 

M. Zeki K~rg nal 

UllJ.<W.~O:., o 2tı!Ina:Jtmı filii~:ıe 1 
e ikt mesut çiftin m ;ç1Jıını 

k ydı. Dua., 8mhı, uzmı ömur e 
ebedi sa.'ldet mil · merns: 
minden sonra, Saba Melikesi 
tahtın arkas:ındn el nençe divan 
duran ca.r:cy e gizli. bir işaxat
te bulundu. Bu · a:retır al cari
yeler, arka ikla: ıdan 1 çık
War. Çok geçmeden kucakların
da ~nı!ııi bi sandık oldu
ğu haklc eri d ·oo.üler Sandık
ları h.iirmetl.c üçer defa opti.ı"k
ten sonra vaktil tahtın ·nüne 
yerleştirilmıiş olan süslü bir rah
len.ın üzerine koydular ve tekrar 
geri döııdfilt!.r. 

Saba M ~ alk.ıi,ılar arasın
da ayağa 1 a.1ktı. Hepsi beş ta
ne olan sand ıkl.a.rdan bxis..ini 
ıaçıp Bağdat Emirine uzattı: 

- Bu sandığın icindeki'ler yal 
nız Sİ7..C a':ttir. dedi. Fa;Jmt çok 
rica ederim. Bmıhu·ı ıiyi muha
faza. ediniz. El:lnhıden du iımıe
meğe çalışınız. Zira Naz:.k şey
lerdir: diişerlerse kınlırlar. 

Bağdat Emiri, giizel yınana
sının umttığ:ı sandığı alıp .çine 
bakınca ret ve hiddet göste
ren bir ta vır takınarak ırkı:ldi. 
Bütün gayretine rağmen "üç gü
verc·ın yumurtası" reve bağır-· f 
m ktan k ınd sıni alaımadı.. 

S bn Melikec:;· damadının hid-
detle ce: 

- H ddetlenm kte hakhsmız 
a J . Çunkü d oılıı hed y la 
rak size uç güverını } ımurtası 
P'et!rd m. Fakat bu kabahat ben
de df' - · giiv·er~n yumurtası 
yapıp da tı:ıvuk yumurtası yap
nuy:ın S3.n tkfrrdadır. O zaman 
bellu me.ann un kalırdı ız. 

Baih:l::ı.t Emin, ken<lı.tUll!ı tena 
h.ılde t:ı.hkir eden kayınanı::ı.sına 
ne c" eğm şırdı. · Benı 
bu müşkül v v :ıten kurt r' 
der g hi Ebillharisııı y • ne 
b ktı. Ebiılharis, makamından 

se u:li. 

.,_ımdı Mclıke hazretJerıı ... in 
di - r hedı.yclerinr. temaşa etmek 

r 
Bu mermer '\e geniş, fthane 

m rdivenın b ında r ga enk 
c mlarla süsliı, muht m, yaL 
d ıı.r ı ıırde bır k:ıpı, zem ni ka 
lın hal ıa o ; ka_ 
pı ı go ordu. 

Etrafında buyiık b r sevinç 
ve aadet duyar k d · n en 
bahtiyar insanlaı ı g gülen, 

.enenler ar da ne esme p& 

yan ohnı an Ni m, Ferhadın 
Melika ile bakışlarındakı mana_ 
yı sezın · ti. M kanlll ve Ra.Ca. 
run maiyetı efradından bır kac 
kışiyı ve bunlar meyanında Mis 
Bıı bek'i gizlice sezdirmeden is_ 
ticvap etti ve vaziyeti kavra _ 
dı. B ı ıki genç çoktan meremıe 
ği fırına vermişlerdi. F had 
merdivenleri çı.kma.ğa • ma_ 
dan evvel onun yanına gitti. 

- Prens, dedi. Arkad Me 
likanın elinden tut ve • · ız bir 
arada bu mermer ve şfı.lıanc mer 
d" nlen göztlmtizün önunde çı_ 
lnnız bakayım Birbirinize ne 
k dar baloştığmızı ve birbirini 
zı ne kadar ta:rnaml-ad:rğınızı gö_ 
rec,eğiz. Ondan ba.şk.a ikinizın 
güzelliğj ve gençliği b · neş'eli 
günün saadetin na.zamn bizim 
ic;in çok d:ıiha yüksek b"r neş'e 
ve saadet kayııağı olacaktır. 

Ferhad hiç t klcm dı bu 
sözleri iş.tince önuiınd duyma_ 
dığı bir hicap ve hevecan uy_ 
du. Y ,, · ün k kı:i7.c1zı ke ·ıdL 
ğfoi h · etti. Y.. rcc k.idniu 
kaIT~ tek b ... ı r t·· 
lü hfuı rl ri y~par ~en. t 
t attU bu ara a y 

Nakil ve 
1 ktıbas hakkı mahfuzdur 

saadet.ine na:il olacağız. 1\füsaa.
de buyururlarsa. gerı kalan dort 
san.dikta.ki hediyeleri Emir ve j 
Emi:re hazretlerine ben takdim I 
edeyim. 

Saba M ikesi, bu teklifi mera · 

- Buyurun Elınire hazretleri 1 

ter-em a:n:nerriz bu hediye! · 
~ Si.zin şa.hsınım · k 
merc ~ ıermr. örümcek 
a: - ce olan §U entari-
yı sa.na; ~ zevk in-
ce~ölni e..~ yüksek takdir hisle
riyle R:a.rşılamamak kabil mi
dir? Ya şu ço. :plar.dıak!l zerafe-
te bekm.ıa!. İnsanın avucunda kö 
p.iik gihı duruyarm. Fakat en
tari ile çor.aplann hus yetleri 
yalnız bu derece ince ve sanat
k ""<m.e yapılmış olmalarından i
baret değ.tldir. Bunlar saadet 
blısmıı ıile tıbs:ımlanmışhı:rdır. 
Eğer bunlan sı:eyerek veya is
tızmıyerek et.nizdeın çıkarırsa -
nız, tekraı· ele geçirlnceye ka -
dar, çok bedbaht olursunuz. E
mir hazretlerine hediye edilen 
gıivercin ywnurtal:arı ıçin de ay
nı sözleri söylemek mecburjye
tindeyım. 

Ebülhar..s, bundan sonra ü -
çüncü ~d:ığı açtı. Bu sandık· 
tan çıkan mim mini bir teraziyi 
yukarı kaldırarak salonda hazır 
bulunanlara gösteı eli: 

Ok uy u 
r 

Hükumet hekimleri 
iğne p rası 

alabilirler mi ? 

zıyor: 

Herhangi bır hastaya iğne ya_ 
.,.ılması m u h' en h kO. 
met doktcrlan n ı~ be ndon 

gayrı iğne yııpmıı ücreti olıırak 

para talebinde bulunmak hakla_ 
rı olup o mad ın n (Okuyucu 

diyor ki) tun nda b lef rmenlzl 
rica eder m. 

SELÇUK.TUŞGUL 

* YENi SABAH - HükOmet dok. 
torlaN devlet memurlarından ma_ 
adasının evlerıne hastaya bak. 
mağa g eri !'ile v;zfte alab ·ner. 
Fakat resmı daırelerınde halktat\ 
miıracaııt edenlere i ııe yaparlar_ 
sa para ala azlar • En ekslyona 
ihtıyacı ol n ha ;ı :ıır yalnız U\ç 

parasını vermek ve resnıl daire_ 
sine m üracaatıa hekimden para_ 
sız şirlnga y;ıpmasını istemet< 

kkını haiul rle•. B led·ye he_ 
k'mlerl de hukumet hekimlerJ gi_ 

bi hareket etmekle milkelleftirler. 

· Kömür meselesi 
---o'---

Yeni tevzı şekli hakkında 
Vekaletten emir 

bekleniyor 

Yeni mahslün bol ve esl<i mahs 1 stokunun 20 
\ 

bin tonu bulmasına rağmen fiyatlar yiikseliyor 
~---------------~~~------~-----~~ 

Alakadarların yaptığı incelemelere göre müstah
sil mallna yüksek fiyat istemektedir 

Zeytiny:ı ı aatı§faNnın &erbest bı_ 
rakıl:masından sonra hergün bir ım k 

tar yükselen zeytlnyagı 196 kurup 
k•dar km Jf:ır. Aflkadıırlar bu ti. 
yat! y ~el rıln sebebini arnfbrmak 
tadır, Öğrendiğimize göre butUn gı_ 

\ 

da ımaddmrinln ve bilhassa zeyt)n_ 
ya{Jı fiyatlarının yük8elmeslne lçblr 
sebep yoktur. Zira yeni rekolte bol . 
dur, iyidir ve yakında satıı.ıa arzolu_ 
nacaktır. Ayrıca eski rekolteden 20 

bln tott :zeytinyai)ı stoku vardır. 

aarifte yeni tayinler 
llEll 

Yeni açılan ticaret okullarına yapılan 
.tayinler ve diğer okullarda nakiller 

Malüm ol u uzere bir m de 
nin fiyat yUksel liı arzın talebı ka; 
şı layamayşmdan · erı gelır. Halbıi -
ki menıleket:lm1%de miıhim m ıcta.r: 
da zeytiny ı stoku vardır. 

Du it barla f"yatlann yukselmesi_ 
n hiç b'r sebep yo t r. Su se 
bcplerıui ara~ıran alakadarlar n var 
dıklarr netıce miJstahsılin elınd k.ı 

malı yüksek yata s:ıtmek işte re. 
sı aksi halde malını sat ı;a arz:e me. 
mes nden ileri gelmektedtr. a<eyt yet 
incelenmektedir~. 

Difjer taraftan normal kfir haddi j 
fevkinde sat yaparak e..aseıı ylik 1 

sek olan f yatları tekrar ,yuksett-mek · 

isteyen tacirler ltakkında tak bat de 
vam ctmektedır. 

Dün muhfef f mıntakalarda kon 
tl'Oler yapan Beledtye lt<tısat Mü 
dürlüğü mem rl rı zeytınyagını y k 

k fiyatla satan b rtcac taciri yaka_ 
lıyarak illi korunma mahkemesine 
aev ketmiştir. 
~ 

~1ekt p dufterlerl 
---0'---

Madagaska rdan sonrf 
Dakar bahis mevzuu~ 

tir. 

Mada.g -,,'kanfaıı sonra F~ 
s.mm ol, altmtla buluılw DW 
.ka ~ sıra geleceğini sık sık ı~ ... 
mcgıı. başladık. Da1w.r da, to~I· 

~ ;;ı lmllmn ve A .. ik vı do:-
laşmak raeeburiyctin ıo :ın:stl 
ka il 1 r ~ pa:ı+.ik tlır i aS) mı 
mr is ~- Hrle buı :.sı He 
Otrauı> Amer~ıfaki Jkezı1yıt 
l 1 rasmdnki saha, P..tlaııtl· 
gın oo d r uoktıa<ıntı teşkil t~t· 
Dakard ı nl~lih ~·:ı:n tan~ 
lıer ~ ·n t'\TI"Cl Oermp imeri· 
k ınıa '"3.l"utar ,-e bu iki w.tııl 
ar:a md 11t Atlanti<~fa dmnz ü~ 
ti.i, . - ve hun kın vetk>-

lstanbul Ticaret Ll&esi 2 ıncı dev_ 
re Matematik öğretmenı ve Müdür 

muavini Rız:a Akbora Bursa Ticaret 
Lisesi 2 inci devre Matematik lSğ 

retmenl ğinc ve MOdurlUğüne, Sam_ 
sun Tıcaret Lisesi birinci devre fran 
sızca öğr&tmenı Kin; Sarıgi.lllü Ga_ 
zıantep orta ticaret okulu fransızca 

Bürokommersiyal 5ğretmenllğlne ve 
müdürijiijüne, Trabzon Ticaret Lise_ 
8i ikinci devre Matematik öğretme_ 

nl Enver Kökçü Zonguldak orta ti_ 
caret okulu Matematik ögretmenll 

6lne ve müdiırl~ilne, lzmir Tlca 
ret LiseaJ lkineı devN 8ill"Okomt11er 
siyal öğretmeni ve müdürü N~lt E_ 
aln Eski~hlr Ticaret Llaesl lklftol 

devre Bürokommenı yaı öğretmenli 
ğine ve müdürltlljune, Samsun Tıca_ 
ret Lisesi ikinci devre daktilo ve Ste. 
no öğretmenj Saffet lrtenk lzmir Tı_ 

earc:t Lisesi ikincı devre Ekonomi, 
ticaret hukuku ve ti.earet arttmeti§i 
~re'tmenliğine ve müdürlilGüne, 
Samsun Ticaret Lieeal ikinci devre 
Matematik öğretmeni Latif Gökgöl 
aynı okul müdürlU!jüne, Ankara Tl_ 
earet Lisesi öğretmenlerinden Ab 
dullah Aker Ticaret öğretim müdür_ 

IUğü JUbe müdurlüj)ilne, Eskişehir 

Maarif Müdürü Ahmed Hamdı Ak 
man lzmir Kızılçullu koy enstitüsü 
öğretmen ve .:nüdüriü6ü•e tayin e 
dilmişlerdlr. 

Haz l rl anan defterler 
rme lür..ıı rnüda.faa'31 niclJetr:ıı 
kol ~ .ır~ Here Brtı zU)'Uda tıit 

satışa çıkarıldı mtlddettir İngi!t.ere ,~ A.nıeriJUt 
Maarif Vekaleti ile Ka.ğıdcı _ ile birl ... ctıe harekete karo.ı· u~t 

· - Ey BaP-dat büyükleri! Bu
na hBık ve adald ıımzwu derler. 
Buna itibar edilmiyeıı yerde hak 
ve adalet mefhumla.rma da iti
bar ed1lmez. Melike hazretleri 
ince bir buluş v.e yüksek 1:tir sa
nat eseri olan bu teraziyi size 
hediye etmekle şôyre bir ihtar
da bulunmuş oluyorlar: Vicdan 
ve muhakeme, ms nlarm hare
Jc er.ne karşı bu kıüçi?k terazi 
gı !:In8. hassas ve adil olına
hdır. flareketler bir kefeye, hü
kümler bir kefeye konarak tar· 
bhnalı ve kefelerden birisi di
ğerine :ıiaıza.ran azacık da olsa 
yu arıda veya aşağıda kalma -
malıdır. Hareketlerle hüküm-
1 n müsa:vatmdan hak ve ada
let dob1ar. Şu terazi, bir kılı tar
tacak kadar hassastır, bütün 
muamelclerirlizde s.ze örnek ol
malı ve en kor zamanlarınızda 
bıle gözıi.inıizün onünde durmalı
dır. 

Etıbank kömür tevzi mü.es _ 
sesesinin c;ıkardığı beyanname_ 
lerin su.iistimale nıa.ruz kalma. _ 
sı yüzünden mevcut kömür sto_ 
kunun azaol.ması dolayısile tevzi 
ata. muvakkaten son verildiğini 
yazmıştık. Müessese lstanbulun 
ihtiyacını l1:arşılamak Ü.71"'...re kö_ 
mür getirtmekte ve :me-reut stok 
lan arttırmakta devam etmek_ 
edir. Hilen kok kömürü b1:okn --------------------------

.tar Birliği ar.:.s.ında yapılan wı_ mi~, Ahrrmya ile miiooscootıe:ri· 
laşmaya göre mekteplere tevzi n.ı kesm s ~a bu ~,..tiıılcn Da!i'!lr 
edilecek defterleım mülıım bir daha . ade eh~yet iktisıa.P 
kısmı hazırlanmıştır. 36 ve 96 et "şt.ir. F.tm bitaraf kayruı.kla· 
sayfalık olan bu defterlerin nn fa1l"'ga&kar.lmı sonra ln# 
dünden itibaı·en satışına baş _ı Uz Vt' Amerika. 'kuvvetlerio'i• 

(Arkası var) 

Antakya da 
Bir k~lo ekmek 60 
kuruşa çıkarıldı 

Antakyadan bildirildiğine gö 
re beıediye civar kazalardan 
bu~ ay mubayaasına başlamış_ 
tır. Beledı:ye buğdayın kilosunu 
55 kuru9 tan mübayaa ettiği 
için, ekmeğın kilosunun 60 ku. 
nıştan a.,.crağı sa:tılamıyaeağı. ya 
pılan hesap arda anlaşılnnst. r. 
Ay başından itibaren ekmeğın 
kuosu 60 kurusa satılacaktır. 
Bu e velce 29 kuruşa satılan 
ekmeğin birdenbıre bir misli 
yükselmesi. mahdut gelırli va _ 
tandaşlarla, memurlar arasında 
endif:)e uyandınmştır. , 

.... 

2000 tonu bulmaktadır. Buna. 
yakın da :maden kömürü stoku 
varclır. 

Malfun olduğu üzere bir f!N. 

de soba adedi ne olursa olsun 
bir ton kömurden far.la verilmi_ 
yecektir. Fakat evvelce 2.3 ve_ 
ya da.ha fazla ton :kömür ihtiya 
cı olduğunu beyannamede gös _ 
tererek ordinosunu alan bir çok 
vatanda§ vardır. Bunlara birer 
ton üzerinden kömürü venlip ge 
ri kalan fark müessese tarafın.. 
dan iade olunmaktadır. Bir la_ 
sım vatandaşlar tevr.i müessese. 
sinden bu farkı a1ma.k isteme _ 
mekte ve Vekaletin bu hususta. 
yeni emri gelinceye kadar bek _ 
liyeceklerini soylemektedirler. 

Kat'i vaziyet İktisat Vekile _ 
tinden bu hususta gelecek em.re 
bağlıdır. 

Sami Abu af ın muhakeme
sine dün de devam edildi 

Geçenlerde 40 bin tiralık: meıv 
cut olan hırdavat eşyasını sat_ 
m&k istemediğindm ya.katana _ 
rak Milli Korunma mahkeme _ 
sine verilen Samı Abuaf'la o _ 
nun suç ortağı Refik İsfendiya_ 
rın mahkeme karsrile tevkif e_ 
dildiğini b.ldirmiştik. Dün bu 
davaya 2 numaralı Milli Ko _ 
n:ınma mahkemesinde devam 
edilmiştir. lddıa makamında Nu 
ri Erenler bulunuyordu. Geçen 
celsede vaJctin geç Ohnaf:lncJaıı 
dinlenemiyen şahitler dün din _ 
lenmiş ve mahkeme karar ıiç.in 
1:7aşka bir güne hıra.kılmıştır. 

Okul kitapları 
Sınıf geçen talebelerin 
kitapları fakir talebeye 

tevzi ediliyor 
941 _ 942 ders senesi sorııım _ 

da terfi eden talebeden okul i_ 
d:areleri ta.rafından toplantırı _ 
lan tal~ kitaplannın tevzi qi 
ilk okullarda nih&yet bulınU§ _ 
tur. 

Maarif Vekilliği 
Talebelere fuzuli masraf- lanmıştır. Her vı •yet ba def_ lhık ra hiieurn oooorid('l:ri it:Jı:f.ı· 

lar gösterilmemesi terleri birer bayıc ve fatura mu sım ~ab:ıınn. tttma.rr.ı~c l:izafülır. 
kabilinde sattıra aktır. Bunlar. Ancak lv.giltere, eV\oellca yıl. 

hususunda emir verdi dan ba."?ka. ayrı a arita def - Fmri a yıkildıktı-.m sonra uaııııı· 
Ü ı · d nı bir rfız hücumu tertip ct-

ç yıldır dünyanın ç.inde bu_ ter: erı e ya.pıla aktır. m·ı,-ı·. b.r baskınla burasını ("}t! 
lunduğu harp şartlan ve onun Bugün p·yasa.da eskiden .on t 
yurdumuzda duyulan ıtesirlE:rini kuru.şa satılan iki ylız vaıır k_ ; ~;;~~~uş: .~~l'c~ k~;~ 
gjjz önünde buh.mduran Maarif lı adi bir san defter alumş beş 

1 

nl 
1 
.~1• 0ı...._...,,.a1 • __ "..., .,...,. 

Vekilliği okullar.a. ya.pbğı b:ir ta kuruşa sa.tılmaktadıt Bu \'ati>. o'l..LUAA ....Uıu.i ll' ............. rwr 

'mde tal bed k 1 yet fakir o-ecinen tal ı..._ velileri h 00 :mryala.n Dalmn sıltıca mı , e en o ayca ve a_ c:ı ~ m ..... , ... ~ ..... tn.,.:-r-1 .. ~ ~... ·. 
ilelerine ağır bir yük ohnaksı - ni cok müşkill bır duruma sok_ ...... vl4UUI"" .... h~ıu.ı •. 

Bu kitaplardan bir kısmı ma_ ztn temin edeb·~ ... den l.-..-.1-. m~tur. ri ~-dilfltt. O ratmı'nd:.ı: hırt• 
ıt durumu müsa.id olan talebeye ~.... ~... D k rı ı d.Jha <El kuvvetlen r il-
ücreti muta.bilinde, olmıyan ta... bir ~y istenmemesini, yazı yaz_ ~ m"... , tti bu iste Almanların 
!ebeye de ücretsiz olarak dağı - maga elverişli bir ambali.j" - K~rnn k~' ~ırılırk~n ı~ rlilurn ~'3."lnn ~.ın. o. 
tıımıştır. Okuldan kitap ıteda _ ğıdından faydalanmak suretile U ü Of,.. ?; ~ mnb meı ·r. BunJan-t o~-
rik eden taJebe ile h&riçteın te_ kağıd ve defter sıkıntısını kar_ l • n ıl .ı1•a yaıu~ nruır at 
darik: eden talebeden başka kL şılamak, giyim hususunda sıkı )' ti t , hmiz knY\'etlerinı- ,tny ı 
tap tedarik edeqıemek hıaliade bir kılık 'birliği aramamak, tale_ Kastamonu ve havars·n· ~n r h1ieurumı tromen :rn1' 

bulunan talebe miktarı ile kitap beden ailelerinin mali 'kudretleri de bu kış ekmek darlığı m fit. o1aca~ tahmin ctITI . 
ihtivn,..ını bir hafta. zarfında. M& dı~ında bir bedelle temin oluna_ I .., .. I . lOnız. 

J ~ bilecek ders ve alıştırma malze O acagt soy enıyor 
_-:.-. Vekilligıw- N-.l'"iya:t MUdür -Aıu ~.,..... - mesi istenmemesi hususlannı e. Kasta.momı ('.!Lem ~abah) 

BDIÇET Sf\Fı\. 

····-~-......... 
ailgun-·· e bil..;ı: .. a~ı.. ve Vekillik A baş uu~ hemıniyetıe tamim etmiştir. y m an ıtıba.ren şenrnnız. _ Almanyaya gide-
mevcuau azalmış kitapların der >lll4 de karne ıle ekmek ç.' zıı l u 
ı.aı tab'ı iri.. - 18.kadarlara. emir kald l Bu k k f !il -~· 6l ın ıyor. arar, herkesı ce sporcu arın ... ıs 
verecektir. Bir bakkal para cezasma emıişeye du rmuştür. Çiinkü1 

M<Wlrif AfiidiT"ir:op·1..::;~ __ ·· .... - "--"- mahkuA m ed"ıld"ı •hububat 'lstih,,,a.a oteden'ben az !st. Futbol Ajanlığın lan. 
~ ,.,....,,_ olan Kastamcnu ve havalı,,,in<kt 3 ma.c ya.pmak üzere Alman 

bu yıl devamlı bır kuraklık hu.1 yaya davet edilen lsta.nbul ~uh 
küm sürmuş ve bazı ver erde teli mı teşkil edecek a ğl-0:1 
dolu hasarı olmuştur. • klup ve rsimleri yazılı utbolctl 

Dün Orta Tedrisat Okulları 

Müdürleri öğleden sonra saat 
15 de Lise Müdürleri de saat 14 
de Maarif Müdürü :Muhsin Adii 
Binal'ın riyasetinde tbplanarak 
orta tedrisat okullarının kitap 
ihtiyac:lan üzerinde görüşmüş _ 
lerdir, 

-

Fiyat aleni~ kaidesine ri _ 
ayet etmemek ve fiyatların .kon 
trolünü müşkülleştirecek hare _ 
kette bulunmaktan suçlu Bü _ 
yükada Çınar caddesinde bak _ 
kal lsak Aroasna 2 inci Milli 
Korunma mahkemesinin kara _ 
rile 75 lira ağır para cezasına 
ça.rpt.ınhnıştır. Diikkinı da bir 
haf.ta müddetle lm.pa.tıleıca.ktır. 

' O Sivıa. ve K1\li namma bu yırm 

Belediyemiz. harıçten buğday lann 30 9/942 9arşamba \le 
tedarikı içnı bazı • layetlere baş 2 10 942 Cuma günlen saıa.t 18 
vurmuştur. Kastamonudan kar_ da forma hariç futbol levazım 
ne usulunun kalkmamasını te larilc birlikte Fenerbahçc sca 
min maksadile daha evvel Tica- dında bulunmaları tebliğ lılu 
ret Vekaleti nezdmde ya.pı a.nl nur. 
teşebbüsler de umulan ne ceyı Besiktaştan: M. Ali, Haklo 
vermemiştir. Kastamonu koy ıL Şeref. Şükrü, H~yin. İbr:ıa.hiJJl 
sünün hiıkümete borçlaııclıgı huj Gn.Jatasaraydan: Faruk, Sa · 
bubatın Kastamonu ve tı ııı:;ı lim, Enr1el", Güntlfu:. Arif. Musn 

-- HiNT ES ARI== INo:I 
t-J!!=I 

altı kişiyi her ateşe a.tabı1iyor. 
du. Yirmi altı Bnthman bütün 
mevcudiyetlerile onun emrind 
idiler. &.şbra.hman onları ma_ 
budla.r namına her şerre alet e 
diyor, mabedi biiytik bır zahire 
deposu haline getirmek, Hindin 
en kıymetli mücevherlerile 7.etı 

ginleştirmek için bu çeteyi mu 
budlar namına her kötülüğe sev 
ketliyordu. Bu suretle onun se _ 
leflel"i bu kale halindeki ma 

fütiyacına tahs s edılmesi zaru_ Fe ıerbahçetlen: Oih t Fs 
retile karsı karsıya bulunuyo -ı Fikr t, Muraıt, Melih, &! . /ıı
ruz. Aksi takdirde kar yağdık_ 1i Rıza. 
ça yolları sık sık kapa.nan Kas Vefadan: Muhteşem. 

gaflarla bıle zeı re kadar sıkıl _ 
mıyan Ferhad şımdı a eta utan 
mıştı. F'akat h:ikünıd:ırı.n emri. 
ne karşı g 1 bili iydi? Bu cm 
ri bır mahine i tiealile yerine 
getırm k hı.zmıdı. Nız.1mın onün 
de eğildi. Sınıra M yı biı L 
sa.retle davet etti. 

kesilerek 
ti. 

ele ve birlikte çıktığını farlrot_ 
ti. Bunun manası d rhal anlaşıl_ 
mıştı . Kıyamet kopa:rcasına 
bir alkış tufaıu ve "yaşa, bin 
yaşa" sesleri yer yüzünü tuttu. 

Bu sırada Ferhaclın aklına. ge 
ne çadır altındaki halkın alk1şı 
ve "yaşa, va rol Ferhad, bı avo 
delikanlı" diye haykırışları gel _ 
di. Adeta titrer gibi oldu. Göz _ 
leri dolmuştu-. Parmakları ya _ 
vaşça Melik:ının elini sıktı. Genq 
kız, yan gözle delikanlının heye 
canını hissetti. Deıiıı bir hatu-a 
ile sarsıldığını anladı. Merdive_ 
nin son basamaklarında tatlı bir 
sesle: 

- Ne düşünüyorsunuz Prens? 
Diye sordu. Genç kız, sevgili 

s· ·n acı bir hatıra :ile sarsıldı_ 
ğını sanarak endişe etmişti. A_ 
caba bu kadar bliyük bir saadet 
de bir tehlikeye mi maruzdu? 
Acaba kendilerini yeni felaket _ 
ler mi bekliyordu? Ferhad ba _ 
şını çevirdi. Sarı benizli genç 
kızın endişe ile cernp beklediği_ 
ni anladı. Gülerek: 

- Ne mi dtişiiniiyorum '! 
Prenses, ben binlerce kifıiyi ha._ 
zı camb:ızlıklnrla hayretten hay 
r lü ürmü ıd m Şımdi ak _ 

adam_ 
"orseler 

. Her_ 

be.lde dünyada 1uç bir şey w 
der.ece büyük bir şa.şkınlık u -
yandıramaz. Değil mii' 

S1V AYA NEZREDİLEN 
GENÇ KIZ 

Golkonda harabelerinden 100 
mil ötede ·göklere çıkan bir de.ğ 
eteğinde oymalı kubbeleri, yu _ 
v.arlak pencereleri, altın yal~ a.lbn ve gümüşe boğnıu.ıglardı. 
larile dışından . ktiçük gibi gö _ Şimdi Başbı-ahma.n Mert.o · _ 
r e11 bir ibed vardır. Bu ma Doro seleflerinden biraz daha i 
b de fU.bud sıvanın ismine leri gidiyor, mabedi zeile,"'Ulleş -
t i edilınic:ti. Fakat bu diğe _ tirmek için, hemen bergiin ma_ 
rin en t:a.:mrunile ayn, müstakil iyetindeJtlleri tahn1c ederek : 
ve bazı erkan eve adabı .ile :farklı - Bu gece mukaddes mabutl 
idi. Burada B:rahmamn ve Siva_ sizden iki gümüş şamdan istedi. 
nın simlerinden, heykellerin - Diye veya iki çuval pirinç. 
den başka bir de Kali takdis e. beş çuval ~ker istendiğini ileri 
d" ·yordu. Ka.Jıi Hind Mibudla - sürerek salikleri arasından bir 
rının en zalim ve hunhandır. iki kişiyi bu hayır işini temine 
Her fırsatta 98.liklerinden kur_ memur ediyordu. Onlar bu çu 
banlar, büyUk hediyeler ve fe - va.Han veya gümüş, hatta altın 
~lıltla.r mter. !'°.~,z~'ıaı;, şamdanları, avaniyi1 mabudun 
Hmdin en meşhur büyuculen, boynuna asılacak torba k"l'ne 
fak~r~eri bu mezh~ ~rasından we askıları nasıl bulaca'.kı;rdı . 
yetı..c;ır: Esrarengız cmayetler Bunu Brahmanlar aralar·ında 
kendilerınden olmı~anların kur tayine mecburdular. Zenginler 
ba.nt rı ~ nların olinden çıkar. den, ha:tta Kali ve Siva. dinin~ 

. M b~m. Başbrahma.nı, em - salik olmıyan fakirlerden ma 
ı,:ınd ~ı altı~ old?-- budların istediğini ne yapıp y~ 
gu e c~v rda h~ ~~ pıp elde etmek lazımdı. ~ · 
gu ve ıvaı:,d~ hıç bir~ mabedin BraJımanla.rı.n.ı.n kemendleri, 
k tabı olmedı_gı . halde drrıne.lan bu işin halli için bel 
bu Ras rahmanın maıyetinde _ baŞı vasıt.aJ.ardan biri idi 
kileı iizermnA tesıri · n1tttılıŞH. (Ar.kası ~) 

tamonu ve havarsmin bu k tst. Sportlan: Kadir. 
bir ekmek darl1ğil~ karşılaşma Beykozdan: Bahadır. 
sı ihtimali göz önünde tutu _ Yaylak kazasmm ismi 
larak, şimdiden, yerinde ted _ 
birler alınmağa başlaınmı.ştıı. değiştirildi 

Piyasada diğer gıda madde_ Ur&. vili.yetine bağlı Yayl~k 
!erinin fıyatlcı.rı da baş clöııdü_ kazao;ıı adının Bozova olarak dr 
rücü bir hızla günden güne yük ğiştirildiği Dahiliye v ckilliğin . 
selm~ktedir. Bir gün evvel 150 ; den alakadarlara bildirllmiştir. 
hatta 140 kuru~ satılan zey uı 
yağı ertesi gün (180) kuruşa r 
yükselmektedır. 

Saytn Ticare Vekil miz.in Kas 
TAKViM 

tamonu'n~ iaşe durumu ile ya Hmr 146 GUN 271 A~· 9 
kından aTB.kadar ohnası burada ----• 
herkesce temenni edilmekte .J 29 1358 
dir. 

• ----:>mc---

Yeıaiden dört 
ticaret okulu açı' dı 

Maarif VekiUıği mevcutları _ ! 
na ilave olarak Bursa ve Eski 
şehiTde birer ticaret li e 
Gaziantep ve Zonguldakta biı er 
orta ticaret okulu acını tır. 

Mezkilr oktillair 1 Birine· 
rin sabalıından itibaren tedrisa
ta başhyacakla.rdır. 

Üniversite imtihanları 
Üniversite Hukuk Fakü 

nin Eylfıl devresi med . • 
kuk imtihanları dlın yap 
tır. Bu fakültenin di~ r me 
imtihanlarına ya.nn sabahtan L 
tiba.rP.n başla~caktır. 

18 
Eylftl 

1942\ 
SAL 1 

Gün~ öğle İkindı 

11.57 6.08 9.28 Ez.ırıı 

6.5!) 13.04 lG.24 Vas<ılı 

iftar Yatsu tm ak 

12.00 1.31 10.19 

ABON BEDELİ 
T' rk )e Een.el>ı 

Se~l k 1400 Kr. 2700 ı<r. 

6 Ay. k 750 • 1450 • 
3 Ay k • 800 • 
Aylık 150 -



YENİ SABAH s 

(SON" FI-A:_•---.c:: l:BI ~~~Fi~). [~ SABAH] 
S ı• d l . Artık ~Ui kanunıas.J General 

Tojo 
Mister 
Çörçil 

ta ıngra afıa tatbiki zamanı gelmi§1lıi 
dayanıyor Vekilimiz. ,, ... -= A.

0

c . .s..,,.,.,. 
girıttği1e meşhur bir ahbabının e
vine Jef.der, üt.ar eder, kahveler 
ıebneden çubuğunu tellcmdirir 
~ keyifli teme e 

Dtftden.. tepeden, 
ıiden ba.hsedllirk , meclist.e 
bahJDILR koyu eofulardan bir ho
ca alayla ve jğıııeli bir lisanla 
lliOl'3I": 

- Qmmı eren!eri Cennette 
atee yok.; sız orada çubuğunuzu 
Cleftden yaıkacaksınız? 

Baba erenler, çubuğundan de
ilin bi.r nefes ç t kten sor4m 
~ · ve zarif bir 
tebessümle derhal cevabı yet14-
t!irir: 

- S re mahall bi, kuzu ve 
helva gibi cennet taamları pişi
nlen ~! ...• 

lk yazısı 50 yıl evvel çıkmış 
~slekdaşlatımız kimlerdir 

YAZAN: HAKKI TARIK us ... 

- a., tarafı 1 incide -
t!b1 kabil erine gUvemneltte 
ve ı taarruza hazır ol 
duklarını göstermektedirler. Bu 
devl lerin b mak Uarı kü _ 
çumse:nmeme ı r. G rçek mu _ 
ha.rcbe henüz başlamam r. Ja 
po nın çelık en ola.n işbiriiğı 
sayes , vaş kudretimiz iki 
mi erlt.,ınl cak, · 'h m i _ 
mmi bir şe de e.rttınlması 
mümkü nolacalrtır. 

Ba.cıv l bundan sonra harbi 
ye ıı.azırı sı atile kOll~ §ÖY 
le dcmı tır~ 

Umumi durum bakımından 
_şimdiye kadar yaptığımız şey 
yalııız (Agcd) devletlerinin ab _ 
lukasını yarınal olmuştur. Müs 
bet bır şekilde söylemek gere _ 
kirse, Birleşik Amerika _ A vus. 
tra.lya münakal i şimdiye ka • 
dar t.amamile kesilmernıştir. ve 
merkez ve cenup Pasifikile or. 
ta şark iu.erlnden İngiltere.Hin 
distan stratejik hattı tedricl su 
rette kuvvetlenmiştir. 1ng~z • 
lerle Amerikalıların karşı taar_ 
ruz teşebbüsleri miisbet bir şe_ 
kil almaktadır. Harbin gerçek 
gelişnni gelecekte olacaktır. 

ToJo sözlerini şöyle bıtirmiş _ 
tir: 

Büyük Asya ha.rbi .UUdi uzun 
sürecek bir harp haline çeyril _ 
mektedir. 
Düşmanı ezmek için bir çok 

en~leri derir:mek, bir çok BOr_ 
bıktarı yeamek gerektir. 

- Baı tarafı 1 ınc de -

kışa zaman zarfında hemen he_ 
men 500 tane büyük yük 
sinin inşa o 
yeti a<Jeta inanılmaz bir 
dir. 

Yurddaşla.rımız d "z üzerin _ 
de cereyan eden d muha_ 
rebede bugtin biten sene 
fında 5.300.000 e y 
gemiyi h · ZIJ1ete koymuşı:ıu 

Dün dalci bü 
cephele · e dw" ~LDA 
eden btr:le:smiS ...... n ... +ı.~ 

i m b m:.u.u .... .. 
d etti i d bl 
ziler de bilir. Nazı zul · n 
bo} nduru da kurtulmak i _ 
ç.in bu kuvvetleı e gtlvooen kö _ 
leleı,t.1rılmioı A pa milletlerı 
naza.rmda bunun ne mana taşı _ 
dığını bilırsirriz. 

Alman 
denizaltılan 

- Baı tarafı 1 htclcle -

miyı ve "Derby Slrire" smıfın. 
dan 11 bin tonilatoluk üçUncü 
bir gemi i~ bir refakat multti _ 
bmi batırmışlardır. 

Diğer ta.raftan Alınan den. z. 
altıları Afnka ve Amerika. .kıyı 
lan açığında top yekÜn 57 bin 
tonifa.to tutarında 11 düşman ti 
caret gem.isini de batınnıilar _ 
dır. 

80 YETLER .BİRKAÇ 
BU A.YI GERl ALDIIA& 
Moskorn,, 28 {A,A.) - Ccp

h dun alqle.uı bır tel
grıaıfta Sovyet «ıtalarının Sta
lingrad iQ:nde birçok y· k bi-
naları ri aldJlrla n bildirilmek
tedı.r. E clki gün Ahnanh,r, 
(lehir dahili.nd.e bic; bir ileri ha-
reket k.a..ydetuwn 4 r. 
ALllAN ZA.YİA'1'1 OOll A.Gm 

Londra, 28 (A.A) - Sovyt:t 
Defll"IYabna göre Almanların 
Sta gt9ıd muharebesini k 
30 · za.rf mda 200.000 telefat 

erı ve 1500 tank kaybet
tikleri tahmin edilmekted · r. 

SOVD.."l' UÇAJUAJUNA 
BA.IJJi ·~ -GILDANtz" 

D1YOB 
Atman hududu, 28 (A.A.) -

Röyter: Gem. hareket ahalı 
ft1IB bomba uçakları llOR ~}er
de Bratiela~ ile bud\ltt&ll gelen 
bahel1ere g re. Zilina, Tarnava, 
Treacianste 'Ve T~ee ~irle-

Hitler 
( Bafiaraf 1 tte ite 

sed'ne hitaben llOZ ahnı~ır. 
Führer, gene; aekerien bu _ 

gtln, Abnanyanrn muJmdderatJ 
için cereyan etmeJrte an m _ 
aazam lft'Üeadelede zaf enm bu 
lan büyük A!man ta.rihını anlat: 
mış ve sobaya lrendısme teslım 
edilen askerlenn ~ nd ~n 
yüksek vazıfeierı kayd tıkten 
l!IOlll"8 Alman askt>rın n vnkSt"k 
eall'aŞ kudretme l z 
imanını ve- uf ere olan ~ı 
bildirmif}t r 

eiindell gelm bu pcı-....;. &r· 

tik somı ~ oldugunu ~ 
ha.her verirken ~ bir neles 
almış ohlyonmı. 

B~ NfUJtt't • BW 
Nv.tıık Söylıedt 

Tbkyo 28 (A.A.) - Haridye 
auın ll. Tani.. üçlü palda im_ 
21a.s1 yıldönümö münuebetile Ja 
pon ınilletine hitaben rad.Jo L 
le nep«:tiji 1De111Ljda eııdıale 
!fÖYfe demiştir: 

A~Bw~ 
Söylemiyorlar rille ~ etmiıtlerdir. Bit şe- ·------------

Memleketinim:le baamın il~< 
filim ı.tantaılda ~ 
plduğu ~ mıntaka bmnLllla 
mesleki vaZlfelerindea birilli Je
r-..ne getinaiııt olacaktır. 
Bilıyorswım bizim meıdeği

mızın btiytiklerini ayırmak oka
dar basıt bir 1' değıldir. Doğulu
ların yıldönürnlerıai ele a.lmak 
hem sa.dece tabiaftı bit- tes.dü
f u 'Eilkıslanıagıa kalkışmak gi-
11J bıi.r manzara alıyor, henı ar 
tık kindi:m bile hlsseder obmlş
tıun iti bu bır u.ygı deg l, aaııki 
bır saygısızlık oluyordu. Yq ha

katinın olçuswıü bir düdye 
k ırm.aAftı çabalıyan bir JU'&
mazbktan o-eleıı masam bir say-
~! (Dtmum v..) 

tıgünün zulümleri, 
Yarımn saadetleri 

Bugünkü harbin mee'uliyet;V. 
nio İngilizlerle Amerikalılara a. 
it olduğunda hiç bir şiipbe Jok. 
bır. 

Bu mlcadeleyl ne ohsna o1 _ 
sun sonuna kadar göttırmeğe 
azmetmiş bulunuyoruz. İşte bu 
a.macı güderekitir ki bütün kuv. 
wıtimisle mlUlığıa kurt._. 
- doinı üertiyoruz. 

Reisicümhur•z 
- Bq tarafı 1 ınclde -

Londra 28 (A.A.) - Miitte_ 
fiklerin asker yillclü fu; aakl y 
vapurunun batmldığı bakkınd 
ki "Alman tebliği haJrluada Lon 
dradaki karargibta hiç bir ma. 
lfunat m~ut değildir. 

Türk gazatecileri 
- Baı tarafı 1 ınc.ıcı. -

birieria hepli Skwakyadadll'. 
Taarnadan Wrllıaıç gtiD evvel 

Rus bomba uçakları, halkı Al
WlllD •Üi~ kaqa isyana 
daYet eden bevaınnameler. UW?l 

~ şelülere ab1uf bukıml· 
,.ortımiı. 

v erileR ..._, Sotyet uçakhi-

le sihirdir, ne keramet Tfirk vazeteruen Londrad .. kı 
demiryolu istasyonla:rmdazı ti
rindıen ayrılmaşlardır. Garda a-
ğurla.ndı.kları sıra.da :tngwz me- - s., tAırafı 1 h'lcı4e -

murtanyle göribJmelerı çok sa- bize şonlan söyledi: 
mimi olmuştur. Ttirkiyeuift tn- - lata..ıbulda. halen faaliyet. 
gi1tere bti,ytl:k elç:iı8i pnla bulun- te bulunan ve Of'.ia hesabına ça
m111 ve yutddqlanna uğurlu ıı.- değfnnenJer, Aynmanıy
yolculuklar temenm etm şt:ır. da Kozmeno, Haskayde Kosta

A:Mlan., 28 (A.A.) -Dil bay- Büyük Elçı, Hüser'o Cahid Tal- D, Balatta Değ:mıenciyaıı, Be-
raımı dolaywiyie lılilll Şefiıııaiz, çınla miısafalıa etımştir. Garda ptaşta Ohaniyan degmnenle
KW"Wll Genel Seltreterindea a- lngi:lter.e istihbarat nezareti bftş n i1e Kasım.paşa ve fam.hane 
şa.ğıdaki telgrafı alm1'lardır: - müfett(w 1ı1 Kmnetlt _..p ~~0nleridir. Buntardan K0z

Bi:r.i:DCİ Tirle Dil Kuntlteyara m n~ 0pa.rli.mento··r-k~:~~ ~ .. ~ (210) ton, Kostaki 
açUd.ığı kuthı giuön onuncu yü teftiş heyetine mı 1 p 'Mabna- (135) tıon, Kasımpaşa de~ 
dönümiirııe dülerı Dil Bayranw.ı, zel Mımro w AnJrıaradaki t-...-_ nı f90), Değ'irmenciyan (60), 
.:1 ı.. cırimündıenberi öz, criizel ve .l.llJ? Ohanyan '60) ve .,..Jm--~ ..a-. 
UA e- e- liz matbuat CI§ zsj Jıl. TJ' Btra.m ' .m. ncuq: u-ı;-

.. tanlfı 1 111C••• - zı menddan ba.flqı bir şey de.. zen~in ttirkcenın bayrağını tu- ile Tür\ gıazetecüerine reftıkat ğirmeDi de (35) ton buğday O. 
tine- mil tefıklerım zm ğildir. Sovyet topraklarını ve W.. yüce ft sayın vwllğuııza, eden Birl....mk Amerika Bü·"•ır .r.. .... J.er ki bu altı değirmenin 

o kada.r r yet ~ ık_ halkını da Rbmanya pek 0 ka.. Türk Dil KurumundalW bü Ü."l Elıgi•ığme~ bir heyet "'ı:: ~ imaıl ettikten un ımkta-
ıakkaktı. I!.: er o vakıt dar hazmedemez. Macarlara ise çalışma arkadaflanmla birlikte. lumıyord&L rı cama.n yekun (590) tondıatı 

...!.!_ gal p gelse idı. zalenr Macar olmıyan ahalı verilmi _ kutlar" geçen dokuzuncu Dil Tren haı"eket ettiği arada ıbarettir. Bun.larda.n hariç bu

... .__ müatemleke olan. V?-- yecektir. Artık ekalliyetler ara Bayramındaki yüce hitabınız- Tlrlüye Bıü.yük Elç.i&i ile orada luna.n ğer küçük değinnenle· 
ı tam b r müste.iı 1 ke o mı bir daha tekrarlanamaz. Fa daa ve dinlibıcü kunı~ti 'bmunan uğurlayıcı lriiyiik halk nn .hM; b:.nsi koordiıı8Syon heye

Adeta Fnmsızfann Fas kat müzaffet bır Almanya ha_ eş b"ç lmez ilgi ve ilt!ifatmı2dan lriitleai "Yıne göriişelim' dive ti karan mucibince bugday oğti-
_ • .,,,,u, k. 1 kikaterr ıkı mı8lı büyüyebilir. ksn-et elan Tlrk dilcı~ mğlı'JIUfilardlır. temezler ve münhasıran ~hut, 

U :'rll Harb n mağ -ı lş bu ,büyümede d.MPH, fakat yiilaıek himavenız altında daha -• fasulye, bakla vesaire gibi bak-
arı•uKla kaldı u a bugün Miıhver devleti:riam AL biiyiik ve daha ileri başanlara ... _ byat taharu ile ~tirler. 

:-...::ı1ıııe~kPi1 ıızı haksız yere; manyad&n çektiklerindcdir. doğru olanca varlığı ile yiiri- Mı.1.1.L;r olan itim Binacıınleyh bugün karaborsa-
ı.~? umye ı ık ıilı 1 Alman milleti ile ordusunu mek -yolunda olduğunu an.eder, lllUUll&I IUDI da çuvalı yuz yirnu liraya sa.-
-,e aayan gab n de beslemek için bütün Mihver sonsuz şUknn ve saygılarla kut- _ ••ı ... ~ 1 1_... - tıldığı söylenen ekstra unun ne 

1
Y:Yen boşıud ola.mudık. I memleı.etlen l:ııuciia açlık çe _ sal ellermizden ôperim, pek sa- suretle elde edileb:leceğinin sa-

ne llriittefik Almanyanın 1 kıyor. Almanya zor ile miltte yın Milli Şef;ımlz. de öğren.ilmeaine, bu yok deii- rüı olarak ıaalai•\mam iç n buğ-
ve ne d g ıp düşman f'lderinin bütün ~llerinl Ankata, 28 (A.A.) - Tirk şin Ani7.elbergin (e aırada yok-J day ipi baştan, yani Haydar~ 

e tahkiri Bız bu fkı ellerinden alıyor. Açlık çeken Dil K.unmıu Genel Sekret«li tu, ondan öyle söyledim. Kurt pejPda vagondan itibaren tetki-
ve her ıkisi. bu müttef'k mili l vikı.a bu ğiJıden. bildirilmiştir: Hiııae Mltediğ• zaman gelmişti, ile gll1İlimek doğru ~r. Anado-

ve ısy net _ gün ben' wa.n u açacak OD.uncu Dil Bayramı ciolayıSJ- 9el"'dun1) diye iılalı etmtel·ue ba- iudan g buğda. Ha} 
halde Uer lt~ yarın kış le ymduD her yerinden gelen k rak hid.s de Edvard Anizel- pw ada vag n an mavnay !'ilk· 
geli or kö iır yok. ı....,,...... kutlama tel ve yazıb.nıua hep.. berpı rohmiln talı ik edilmesi- ı kell aIWradar ına.kamlar 

y sonra ..... t' sıa· e ıca-h11 Y" .... lmak -::..-ı-w·· uwlak- uzu-. hem de milli •.ııa- ...... UKllllA ne lu.rar verJmesinı" illt~ ıı. ta.hli1 ett/rmek ma.ksadiyle bun-
ve h~ py;·el" pek meydan_ olamaaıışbr. FJJhakika mamun Kurt H.ae, lardaıı bir miktar nüm elik a-
da değil. Almanya 1 10 İtalyan --~~ı:>~~üm~:. asla inkira. sapmıyerak motörü brlar. Fakat analiz ıç.: alı-
lann Ma.ca n R enlerin, ~-w-- $.KF. de tezgibtar Edva:rddan - b'1 l>lılğday' vagonun daima 
Bulgarların tikleri artık yet sında bütün yurddaaları karşılık 245~ lira.ya ~ (208) 1'.ra da 

1 
.at, yani Çnde nıevadı ecaebi 

? G.. b" . d ohrak kutiaı- ve "elen yUllm'm komisyon .. ve i.htiı1181ma_ 1'ygu& y 1 rok olan k'lıMIWWlen ahıur. 
mıyor m~ :ı~ :nn ~ yer lıepsne birden candaa -.e yü- ~et ucreti il&ft ederek 2l8ı;o ş. ~ t rapor nda gE . 
yer ısya 0 ursa Ş84 rekten sonsuz teşekkürlerini bil !ıraya A çae ~~· de-- len 0 buğdayın i!tndeki ecnebi 
mam&lıyız. Hele .Aaglo - .Sak - ci'rir m~. S.K.F. fllirlr.eti .ıae mo- maddeler tabii olarak çok g:.n·ü
son uca.k fi olannm aürekli '!!EZ~~· ~!!1111111!11-llll!lll!lll!l~---~·I törü 1418 Iimya satmıştır. nlır kı bu görfuıüş değ rmeıırJ
bombardımanlan, karlara re • Alman işgal ordusuna ve Vişi • ~ f'rket mtiiıilri Jıl~şel lerin lehinedir zu.a degırmen-
kabet edercesine gökten yağ - de Peten _ Laval Darlaa Hüki Russo ıse ııorguaunda, tez~ah- . _ 

-a baii kları • kit Mih • metine rağmen Fraıısarun ruhu tarın satış yapmağa, bedelini 6ere gidıesl laıu ~dayın ~f kl 
veren.erin harpcilik gayre leri _ •a ve kalb ne hakim olan Gen \ altkoymağa. '1!181ihıJetı :mı ~ ~rda h1l' aara-
n_in hararet m kaybedeceği gö _ ral Dö Gol mı m harip old tezgihta:r mat satar- hat mevrut d ğ'ıldı:-: Bundan 
rulecektir. Fransız hareketidir. General ken r ·et.in tıa.y.ı.ıı ettiğ'j fiyat- b ka ~dayın degı.rmenJ kıi 

F a asıl M verin ışgal et_ Do Gol'ün emrim beklerken sa. tan f zlaya satarak farkını ce- teslim ve tesellümü sırnsınd-:. 
tıgı t:mlekct e r va görü _ bırsızlana.n kahra.mu Fransız tM:ıe atana bww kontrol tnıe- kullanıl<Lll t:artı iJetleri h r a-
len eına ere bir baka... mil el' alde ya.nu 80ln sö _ ğe imkin •adıgım l!IÖylelllış- man değ'rmencıU~rı.n menfaa.tle-
cık 11e gô rüz. Nor _ zünü 0ylemek, vatani ve tarihi tir. riru kaydetmıKt.edir 'O ü 'e 

Belldlı>&dıL D umarkada, vazifesini yapmak, 1939 da kay -----------· en mühim mesele de rutu t e
Leh tanda, Fran _ bettiği bir u aharebeye karşı a_ tında inleyen en medeni millet_ ••• idir. 

umı.nilıanda, Çekyada, sıl bu ikinci Umumi Harbi ka _ leri zulüm ve soygunculuktan -..-A- dün)'!aılUn he!' tara ın-
erın i gal kuv. manıak için harikalar yapnıağa ırwiarın:ak için grejaı lcıŞltl fe - da ;an~ tecriibele- •••••••••••••••••••••-

fttlerm te muharebe_ ltıazırlanımşbT. WretlElindea ziyade müakkak re pe Buğdaydaki tabiı nı ' 
1.eri iiddetle devam ediyor, he_ 1789 da böyttk ihtiWi ile lle.. gelecek olan Anglo - s.ım-ta - bet'in üzde 13 ile l,3 b .... ı. YARIN AKŞAM M E L E K St..mnasamfa 
le Sırbistanda bu çete muhare_ me hürriyeti öğreten Fransız nn ıdthit bava,, denis ve ıra. sında ~~a.sı li.mndır. ~:~: HıuUR& 
b eri General Mihailoviç'i• milleti daha 7jyade h~ ıve blicmnlanm bira& 4aM bekle - zia değimMlınlerdeki Buğdayl 1• 

kahramanlıgı aayeainde adeta istildilmden mahrum ed!lemi ~ memiz limmdlr. da 'tııu lliıMet mç aııir zaman 14 
büyük bır harp ba.lini aldı. yeceği gıbi daha fazla da Vışı Bu kıttan w -.u .Mgk> - Sak ..._uktlıa - ..ııı-.- A ... n- 1-

Bütün bu milli c;eteler birer hiildlınetine t:ibi ola.mu. son ta1lırr'1nAllld emra illdııa -.. ..-gıya ~\lılt-,; 
8..si kuvvet deg ldir, bunlar tıp_ Hele Sovyet. ordularının clıer_ her ile bel'aber,.. yklıle y.; dir. Ofisle de~ an.sın-
kı bizim (Kuvayi Milliye) mis me çatma çeşitli ve aayes'z Mih ve tekrar ha,.t, MI.niyet, aa _j da vapılmış olall ogutme muka 
gıbi t birer mtmtazam ordu_ ver ordularmın h larile ta det ve Dler llep 1*dm gıelecek_ vele0 en iııe göre -tiz kilogram 
dur. 'l'l!ımrleri, pı ileri gar _ mam n mahv ve periş<\ll edil _ tir. buğdaydan uamı ytiz tir ~k 
lan. faki karakDDan u_ melenni beklemek art lr tRTu Biz Tlr1Mr ~ ile rm.DetiDde • verillnelli ....-.ı 

b · · yerlerin git elmt Yflr ınu., o ~ günlerin llinr Miri tllr. lld'9ıuki yakanda aöyledi 
· ·ıe _ Hasılı g rek Mihver mütte _ olınas ~ atan • ğım tutubet fazla.lığı ytiztlndeft 
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Besmi dairelerin ilan işleri 

hakkında mühim bir 
Müracaat: Her gün ıo dan 17 ye kadardır. Ecnebı lıs::ını ılk :ımıflnrdan bıışlar. Gunduzhi talebe mektebin ~ ~ bl 
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Nakıl ~e t as ı ma ... uz ur --------

Şahin:r.adcnın kurduğu fJld.Y
vant SU"a dilcrnfüı oldu. Fakat 
Yörük Alı, hasmuu aşıramadı. 
Şahinzade 1ağır bastı. Yörlik A
li, küntevi birkuç kere zorladı. 
Hasmını a.'jlrnmıyacağmı anla
yınca. bırakt1. Ait:Uu! paça lk!.apa
rak ters dondüıım~ ~ Ş&
hinzade ondan da kurtuıdu. Ni
hayet tek paça kapa!Wt doğrul· 
du. 

- Yalnız o mu? .• Pomak Mu
rat ta seviyor ... 

latanbul kazan, ben kepçe: j'lı LMA< 4r:;J ! Şlındlye ııa.ıa • .....,; ~....ı.rin - _,rın. ıs .... 
- Amma., çok geçmez Yöı·ük 

Ali, bunlann ensesini de tuta -
o&k! .• Müstıakbel hasım bu ... 

- Pomak MW'at için, böyle
dir amma .. A.mavut'Oğlu için de
ğil.. Arnavut.oğlu o vakte kadar 
meydandan çekilir ... Art.ık ilrti
yarladı. Onun pehlivanlığı- sürse 
sürse bir iki sene daha... Belki 
de o kadar da sü.rnwz. ... 

Pirinç arıyorum! .. 
• • • 

~ 1 J~l;/ ~ sut eden merkff.i ı~tanbuWa Emırum ha.nmdaJ<i (Tiirk MiKl'" 
· - sı rir Oınıiyeti Resmi tıan İşleri Biirosu LimiWd Şirlrnti) tnsfiyt' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5halindedir. 

1 • 1 ,• ;: Ticaret kanununun 232 uıci maddesi mucibince mahkc-

Yörük Ali de ~ı kurta
rarak d~ basım tekrar ayakta 
karşı kl.la"şıyn geldiler. 

Oturak küntıcsinde hasmı aşı
rırken aya;;ı üzerine basıp aş.ır
mak lfwmdu·. BOv le '1ıareket o
lun. cak olursa hasım ayvant ıa
şı.ramaz. Çunkü ·\ğı destekli 
ve, bagh kalnuş olur. lşte Arna
vutoğlunun, Pomak Muratla k?.
nuHtuğu oyun bu, oyundu. Y o
rıiık Ah, bu, oyunu tam künteyi 
aş11aca<Yı zıaımruı yanmıştı. Böy
le hareket ise dom idi. Yörii.k 
A.linın bu hareketi Arnavutoı! · 
kına yem bn şev öğretmiş oldu 
Arnavutoglu g b icatçı \'e tec
nlibeli b r pc.hl van Yoriığtin kü
çük Gır hare' t.ındcn d r-s alınış 
buluımnı~'tu. Arnavutoğlu, ikıde 
-Oiı de Pomxk Murada hitaben: 

- Ben, onun Arnavut.oğlu ile 
tutuştuğunu gömıek isterdim. 
Asıl güreş o, oluruu. Kmıl1ılir 
bu, iki hafif ve m:ıhır adam na
sıl bu giireş yaparlardı. 

- Murat, bu, l'OCuk çok pch· 
livan ... Şa.5tım dogrusu buna! ... 
Tam kiintcyi aşıraca{;ı zaman 1 
bıstı ay... be! ... Doğrusu da 
budu!' be!~. Murat, bu, herıf bn- ı 
~a gi'ıı ı.:. ~irsc çekecc{,'lmız.' var 
vuUah! .. 

- Yalnız biz mi çekeceğa ... 
Sen, kendmi dahyn mı çıkan-' 
yorsun? .. 

- Bcıı, o vakte kaoar çeki?ı-
r.m güreşten be! .. 

- O sen çekilmeden g ef.r be! 
- O~lın~ berbattır .. ıJJfaştı-

nr \1.lillah! .. Kolay yenemez a
dam bu, çocuğu be!.. B ksana 
nclçr yapı"or ..• 

Çalık da. olduğu yerde dolrnz 
doğuruyordu. İkide birde uya· a 
Jrn.JJcı~or, hcyeC'aruı geliyor, soy
l~iyoı du: 

- Abe O:tzglr ... Bu ne hal be! 
Bi.:.im oglan nt> c. r yapıyoı l c '! . ı 

Yörük Alı ~.Uııınzndc ilen) nk
ta adeta o nuyord ı. Hamle ille
rine hamle ~ .4J»yc.ırdu. Ve, ik.ıie 
ru de de n ı a\ uruyor<lu: 

- Hayda. be: . 
- Hı yd..ı, maşa.lhh be! .. 
- Hay<l: $.ıhın l>c '. .. 
şa.ıı · n7.adc şnşırmıı,lJ. Ha.."illll· 

ıun agır l'?,ı:;tl.h'lllı go.-·uyoı·du. 
Heıro o der(?('C' -..ğıı l .:Uııyordu kı, 
Ş:ıhinza.de gııç koru;ı..ıy< rou. Yö 
ri.ılr Alı, t-.r has:mı. ı~. tı tuştu-ı 
f.u 7.An ı n giire:ıc FJnne-alı. tık 
tutuı::tugu lınsmıı.ı ."J (e u.rttık- 1 

t. · ı soıuıa. ve, onun lll ~ f.I bi· 
JC'ce"'ı r,; tera~ıiye koydukt.. :1 .,on
ra güreşe girerdi. Fakat guret;; 
yaı;t1ğı ve, tanıdığı hasımlara 
ilk dden dolamasa hücurr c<lerdı 
Çwıki.i tı•ıJllmış oldugu hasmın 
n. y patı leceğ:ni bılirdı . ~u 
St b P•l.. ~alıinzadeye dalı.ı ılk 
ekler ol ••. nc~ hı7.ıyl? gırmiştı. 
(; ılımzadc' ille yaptıgı !?tıreşte, 
) oriik Aliyi bövle bulmamışt.J. 
Ş:ıh nzade dü.<;ıünüyol"du : 

- Bu ne hıal! .. 

-- Vk'lllah çok karışık olt:rrdu 
bu gi1re.~ ... 

- Ben de öyle 2m.nnediyorum. 
Evet, A.mavutoğlu çok ustadır. 
Ve, korkunçtur. Lakin bir iki 
::;eneye kndnr Yörük Ali de kor
Jnınç olacaktır. O dn beş bclfu;ı 
\jır pehlivan haline gelecektir. 

- Şahlıızade ıle çocuk gibi 
ovnmmağa başladı. Rak ! Bak 
Mehmet Mollava! .. G<i1Jerini aç
mış Yörüğe nasıl bakıyor ... Ba· 
şına geleceğini şimdiden kestiri
yor. Şahiınadeyc.: böyle güreş a
tarsa kimbiJı.r ona neler ya}Ja
cak ... Allah bağışlasın, bugün 
cjdm-ha gibi Yürük ... 

- Yalnız ejderha gibi dP.ğil... 
Zt>h'idi yılana benzıyor .. 

- Topladı bak yinP!. 
Derken Yckiik Alı, hr.smını 

yıne toplamış süı iıyordu. Şuhin-
21acle , kendism: kaptırmamak i
('Jn epeyce ıığrnşnu~tı. Ve bu 
suretilc güreşi ayakt~n id:ır~ e
dcce~"ne k&'!li olnn.ştu. Fakat 
arslan Yörük hasmını yine bir 
çalımına getirer~k c:apraza gir
mışti. Şahirzz.de, küçük haSmı
mn çe_ngeiine gelcce~ m <lıye kor 
kuyordu. Yen i;k >. h, dişlennı sık 
mı hasmını ö le sürüyordu. Bu 
sefor."" siıriişiınclc daha ziyade 
şıddet, daha ziyade mah'il:ret 
vardı. Şahınzadenın <;engeJe gc
lcu:ğ; sez.iliyordu. &yırdlcr yi
ne ayağa fırladılaı; ... Ydrü.frü .se
'\i enler yine bnğmmnğn başladı
dılal': 

- Ha Yöriık! .. 
- Y et~şur çengelı ! .. 

- H ... atsıanım ! .. 
On binll·? ce seyircı knynaqı -

yor<lu. O derecede baf,rı.rışlar ve 
guriıJtül r oluyordu kı, Çahğın 
he) ~andan tiiyler i dımdik ol
rn .ıstu. Nıhaıyet Şahinzade çap
r u. ~·~ırttı. Vt.: ~ılta duşup teh
lıkcdoo kurtuldu. Şahim.ade has 
nunı bir ıılci ele.fa yan başa ge
l nrıek •çın çalıştı. Lakin muva.f
tal< olaımndı. Yiwük Ali, hasmı
na ıyH·e <~omuhniiş, ôylc> sürü-
yc1ıdu. • 

- Bıı tarRfı 1 ınclde -

- Bir ldlo bana ver! 
Diye bağırıyor. Arkasından 

.beyaz saçlan yüzüne gözüne dö
külmüş, Ustü kendinden kabart
ma dallı, büyUk analanmızın 
"Paçalık" dedikleri kumaştan 
k~hve TCngıi bir ipekli giyen ve 
ayaklarında bir çift yırtık erkP-k 
kundurası taşıyan b'ır bTıncni 
kadın: 

- Yavnun, dıye bağırıyor. 
Madem ki ortalık "erden kalkor
muş, bana da. iki yüz elli gNım 
veı ... İnsan Beniadem soyun
dandır. Bir daha alamaz isem 
belkim de yüreğim çeker. Tek 
ba.şın:ı Bayan Arşa.luz bir a.vuç 
p şirse nefsini kör eder. İk'ı yüz 
elli gramcık yavrus ... 

Dıyc titrek sesini bu gürültü 
iç:ınde duyurmağa çaba1ıyor. 

Göğsünde altın bir saat kor
donu ve ağ7.ının sol tarafında 
altın bir diş bulunan ve küçük 
parmağına kıaska.lın külçe altın
dan b•r yiizük takmış olan fjiş
man bir adam tok karınlılaııa. 
mahsus tok bil' sesle bakkalın 
çırağın.:ı değil, bu kalabalığın i
çt:ne girıneyip kasadaki bıyıklı 
bayanın arkasına sığınır gibi o
turmuş olıuı patrona sesleniy~r: 

- Bay Ligor, bir kilo pirinç ... 
- Aman pa.'}am, emredersm; 

sana canımı vereyim amma ... 
Tok sesli adama bir göz kır

pıyor: 

- Pirinç nerede ... Bak, han 
küf kokan, hem kJnk olan kötü 
ve bir çuval kadar bir pirincimiz 
var .. Kilosunu yüz kırk yedi bu
çuktan millet kapışıyor... Size 
göre değil. 

Yiıne bir göz kırpması ... 
- Amma, madem ki istiyor

sun uz. Ben size eve bir kilo gön
deri rı. m... Siz beklemeyiniz pa
şam. 

- Sağ ol Bay I.ıigor! 
Bu deıfa tok sesli bay gözünil 

kırpıyor. 
- Ne yapalım, alemle bera

ber geln düğrün bayram:.. Dur 
şu kilonun pn.rasıru sana hıra.
kayını. 

Cebinden bir elli lirnJık çıka
nyor. K:a!i.yer bayana uzatıyor: 

- Üsti.inü bana gönderirsiniz. 
İk'ı üç aylık çocuğunu kuca

ğı!ıda tumn siyah soluk manto
sunun altmdnn soluk ba"'ma ya· 
mrı.~ elbiseSı görtinOll, soluk b& 
nızli bir kadın : 

- Emzikli olmak çolt güç ... 
lçim çektJi ••. Yarım kilo alaymn 
ded"m; yüz kırk yedi buçuk Jw
ruş diyorlar. Yağı, domatesi, a
te$.. kaça mal olaook? .. 

Diye söylenııyor. Ve yine bir
birini itip kakan müşterilerin 
hept;i w· a:vaza bağın yor: 

- Y arun kilo... -
- Beş kilo .. 
- Eır kilo .. 
- Üç buçuk kilo .. 
- Yüz gram .. 
- Altı lef.do .... 

H'.sk:idcn alış veri& ettiğ1m bü
yUk hir1>aklml dükJtaruna uğra
yonım. Ö'teber.L alırken pirinç 
soruyonım. 

- Vallahi, diyor, si?,e şimdi l 
almağı tavsiye etmem. Bugün 
yüz seksenden satlyorlar.. Fa
kat bıraz be.kleyi:rnz, yeni mah
ı::ul gels.n. Çok daha ucuza alır· 
sınız. 

,. . . 
İlci gün pirinç aramaktan vaz 

1Teçiyonmı. Oc.;uncü ı,riınü, yani 
aynı ayın yt.nm.i altıncı günü, vi
ne aklıma. pırinç gdiyoı. Şışli, 
Pangaltı, Kurtuluş ve Nişantnş 
semtinde yok .. Beyoğlunda yok .. 
Galata.ya işım qfu tiyor. Bir bü
yük b .. ıkkalde, bir çuval pirinç 
var. 

- Fiyatı kaçR! 
- İlci yiı?..e ... 
Elim vannıyoı , alamıyorum. 

• • 
Maama.llih bir müddet düşün

dükten 'e sonrn da evde aile 
meclhmıi kurup pirinç alma*a 
kı:ıırar veriyoruz. Bu gid:şle i'J· 
yatlar çok yiikselecck, iyisi mi 
kış basmadan birkaç kilo bir ta
rafa afı:ılım, diyoruz. Bu defa 
İstanbul Balıkpazarına gidiyo
rum. Zah.ireCı.lerden ucuzuna al
mak cçin ... 
Fak~ heyhat ... Hangi bakkal 

dükkii.nının kapLSJ.nJ aşsam, al
dığım cevap: 

-Yok ... 
- Yok Yok . Yok • 
İstanbul içinde pirinc:lcr o ka

dar yükaeldi... O kadar yü'k· 
seldi ki, hor halde g{mün birindi? 
ka.nıatla.nıp uçtu diyeceğ'ı geliyor 
insanın. 

Eve döndtığüm 7..aman bir ah
babun beni ziyaret ediyor. Pi
rı.ınc bulamadığımı anlatıyorum. 

...::.... Ben buldum, diyor. İki üç 
gün evvel aldım. İki yüz ondan. 
Fakat çok güzel bir pirinç. 

- N ercdcn buldun? .. 
- Orta.köyde bir t.ıa.kkaldan. 
- Aman, }j.ı.ze de bari alsan, 

diyorum. -· . 
- Alırclını amma, vere<.·egmı 

.zannetmem. 
- Niye... Yoksa bitıniş ınll

dir? 
- Bitmemiştir a;ınma, adanı 

her halde benfi unutmuştur. 
- .Aallı va.madnn ? 
_ Kiar<İcşim. anlaşıtnuyacak 

Nr şey yok. Ben bakkala bir 
tavs'iye ka.rt,yle gittım. Bakkal
lar ancak çok :ımtiyazlı müştcıi
leı~ kartdôv'izitleriyle gelen
lere pirinç veriyorlar. Ben bir 
ahbaptan tav5ıy<! mektubu rua
rak gitıti.m. Fa.iınt bakka!tarm 
burnu ş;mdi havada, b~ ~ut
muştw· bile. O ahbabım 100 .§1~
di üç ey içm Anktıraya gıttı ... 
senı=..ıı eEtn, dostun 'içinde her
hangi bir bakkala sözü, nazı ge
çocek kimse yok mu? Kart alı· 
ver ... Bak:lnıllann heps~ndc pi
rinç yardır.- Yalnız iş bir tavsiye 
mektubu bulmakta .... 

"ti' - ·········· SUAT DF..RV1~ 

2 " 1 llil I ~menin tasvibine iktiraı.ı etmiş bir şüreka kararı olmudığından 
m il Erı1urum haııındaıki 9irkettn muamelata davamı kabil def.il· 

3 1 ı 1 l • ı 1 5 illr. Bu sebepl1' il&ıla..""lnızın doğrudan doğruya: 
4 1 IAI I•{ = İSTANnUL ANKARA OADD~İNDE 
5 I , la 1 1 § KAYA HANINDAKİ 

~ l •: 1 
1• ,.ı 1 ; Türk ~asın BirliQi ve ortaklan Resm1 

: m~: 1 sı ~ ilanlar Kollektif Şirketine 
= gönılerilme...<fuı..i ri<~a edt>riz. ~imdi)·e kak.l;..r Enurum baıırıt-

SOL DAN SACA DOC.Ru !'"- daJ..i şirlif'te gönılorilen ilanların .;:la ~irk~timire tevtli eclilm4'· 
l - Büyuk denızlerdcn biri, 2 - ~ sinin bildirihnesin.i tavsiye eyleriz 

Elbise yapılan ~ey. 3 - Şik':\r - Bir g ~ · ' 
::~~~--; Şa~c:c;:ı~4 Bir ~~1;:r;; 0~~: ~mwıııııııııınnnıımmmnnnııttm!nnıınıııınmnıııımıııuıınıırnıınııilfrn1ıımınımnmıınııııııııw Ol· 
tı . 6 - Ga bden haber \'erme -
Aızın yuksek kısımları. 7 - Ednt -
Bır meyva - Neiı edatı. 8 - Nak_ 
k:ıre. 9 - Boru. 

VUKARIDAN AŞA~IYA 

1 - incelik. 2 - Dogup bilyi.idu_ 
ğumıiz toprak parçası. 3 - Beyaz -
J<;mır - Nota. 4 - Curlım - Geni,5 
olınıyan. 5 - inanç - Ku~un evi. 
6 - Tuznk _ Klorsudyuın. 7 - Fi. 
ıl - Anmak - Nota. 8 - Domuz 

'\ 
p;ıstırına ;:.ı . 9 - insan ııı konuşnıası_ 
nı ~aklid eden kur. 

- Dünkü bulmacanın Jıalli -
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~OYO P~OCRAMI 1 
29 EYLUL 1942 1 

7 .30 Program kestrası. 

7.32 Vucudıimıi _ 18.45 Milzik Fa 
1.u çalıştır::ı _ sıl Hey'cti 
hm. 19.30 A. Haberleri 

12.30 Program. zelt!SI. 

T. iŞ BANKA..""f 
K. TA8ATlRUli' 

HESAPLARI 
2 İkinc·it.pşrin 

1\.eşid~~fop ayrıfaıı 
İkramiveler: 

ı adet ıoôo Liralı!\ 
1 " 500 " 
2 " 250 " 

14 " 100 " 
10 " " 
10 " 

7.40 A . Haberleri 19.45 Müzik. 
8.30 Müzik (Pl.) 

1

20.15 Rndyo Gn 

12 33 Müzik (Pi.) 20.45 Müzik. j . 
12.45 A. Hııberlcril2100 Konuı;ınn ._., - ŞÇJ ARANJJ,.OR __.,~ 
13.30 :\1uzik. Şıır_ 21.15 Müzik. 1, , 

21 30 K 
S< kir ZiıınrE> 'l'llrK sanavii haı:bıye ve mııdeniyı:- fabrık:ısına bı~• 

kı \.e turltu_ . onuşrna · • 
ler. 21.45 Muzik .1 C' 'e ık'lrıd sınıf tornacı, rczt'd, lımekcq ve amele ısçı alınne;ıktıı'. l 

18.00 Pro~rrm 22.30 A. Habeılen t klılerın nl• le ısıanb111 H.ılic:il' Km ::ı ::wtnk1 fııbı ik::muzn nıuracrı'.ltl· 
18.03 Muzik: Rnd 22.50 Kap::ınış 

YO. Sıılon Or 

Göz Tabibi -~ 
DR. ~AZ!\11 AZİZ SELCJ~S ' 

Haseki Uastaha.ıı~si Göz l\Jiitch:ıssısı 

Her gün ~aat 14 den 18 e kadar Beyazıtta Çarşıkapıdıl 
tt".amvay clurnğı karşısmda 99 numaralı muayenehancsind1

' 

hastalarını kabul eder. *" # 
========================~:==============:=:::::~ 

Erliek Asliye Hul1 uk Mahkemesi: IOI 
Eı·dek Asliye Hukuk Hakimliğinden: 

Ş:ı.h n:J.l<l~, bu sefer biiyuk ü
rn d rle m ycla.n.ı. çılrnııştı. Ona 
kahrsa Yonik Alıy: meyd::ı.Dllnn 
çık:ıracaktı. Fakat ilk ellcrede 
aj! r bır b1skı)'.ı: gir"nce nC' ol
du 'Ttmu şaşırdı. Canının deı ct
ne • düc.otü. Ve, güreş tabiyesıni 
tamam'lc- d -ğ ş!trdi. Ve, şeyle 
b r k:ıra m vardı: 

- Bu, h~m! Boo; yenecek! .. 

Yorlik .AJ.1, hasnuıu •altına alır 
aln az .. Şah:nzadeye ke-maneyi 
bastı. Ve, bekledi. Mehmet Mol
lanın gozleri dört ıaçılmıştı. Ol
duğu yerdmı ncf es almadan he
yeC'arıla Yörügu takıp ediyoıdu. 
., :.:.h nzade kcmnned ın don üp içe 
koHarını sokmakla donmek iste
dı . Yoriık Al", hasmının bu, mu
kabil oyununla fırsat verdi. Fa
kat umduğunu bulamadı. Kur
naz Şah:ı.nzade ay.aga kalkarken 
ayaklarını )Umma a~ış ol<lu
ğı halde kalktı. Yôrük Ali, 
avnklan kıpalı ve l::lıtişik bnlmt ş olsaydı, elsız denilen .oyu
nunu yaı1acaklJ. Fakıat Şahınza. 
de çok u ta bir adam okluğu 
CıJheUc bu gı.bi :nceJiklcri bilirdL 
H ı.ta Amavutoğ1u, Şa!ıinzade
niı, bu suretle kalkısını beğendı 
v .. Pomak M uradıa dönerek : 

Ve ila ... Bak.kal çıl1aiklan Jınç 
edilirken kendini müdafaa eden 
insa.nJar gıibl ellerini kolların) 
sallıyarak.ve telaşlı hareketler 
yaparak kağltlara. durmaJan 
pirinç dolduruy-0rlar ve her ta· ------~=-----....;.. 

Erdeğin lsınet Paşa mahallesind~ı İbrahim Uyar'ın 9~ 
malıalleden karısı Emine Uyar aleyhine açtığı boşanmrı d~ 
ı:;ının cari muhakemesinde; müddeialeyh Eıninenin ikaıtl· t ~ 
meçhul ve ilanen d~l\etiyc tebliğ edildiği halde mahkemeye tı1 
memiş ve muhakemenin gıvaben 'icrasına karar verilmiş ve d 

'.F1ı"".ı~t ' istifade eder. b: f c>Y 
yaı b"lirc".,em ne- filli •.. Yupama.z
S.."IJll b"ı'nci giırcş gibi bu musa
baI,ııyı d:ı. bcı :ıbcrc götiirmcğe 1 çal m ..ı..hdır. 

Şah• . .n.zadc bu kararı verdikte .... '1 

sonra tu.mt:miylc müdafaaya geç 
1fı. Pırsat buldukça hamle ya
pıyor .. Ha..cmuıu blr ~tan. ka· 
pa.rn1irse kapıyor<lu. Neticesı gel 
miyE'n oyunlara yamışnuyortlu. I 
Yöı tik AJJ", çok neşeli ve, cnnlı 
idi. Hata 1.ikide birde bab'.IBına 1 
doğru dönüyor, öyle nara savu-
ruyordu: . 

- Hav<la. !.. ı 
- Hayda be! .. 
Çalık, neşeli idi. Çünkü Y ôritk 

b:ıslun güreş.yord. Yıanınöa bu
lunan eski dostu ve Y&·üğun 
~ sevgilisi Cazgıra: 

- usta: .. Obıia.n çok canlı 
mıısalla.h ! .. Onu hiç böyle göre
mcm·o/.ı'.ın.. Neler yapıyor ~ahin-
7.UClcyc ... O, Şahimtade 1&, b~-1 
allırun serfirazıdır. Onun kar
~ıs.ında. ooylc horoz gibi kanat 
<;a.rpmak marifettir. 

- Görmüyor ımusun, nası s.ın
dirdl koca adamı?.. Güreşi tıa.
mamiyle :müdalaaya döktürdü. 
Büzülüp duruyor şimdi karşı
tUDda... P.etı, Yörütün böyle öir
kaç güreŞm gördüm. Çok hızlı 
bugün. 

- .Allah bağışlaBın bu ÇOCU· 
ğu.. Bak, bak .Arnavut.oğluna! 

"O, bile gözlc.rim dört a.çnll!j ba
iloy('-.. Vronruk Muratla ikide bir
de l·onuşuyor ..• 

• Çok sc-V'iyor Arnavutog-111 

OD • 

- urat ağa, ğördün mü Şa
hınin k.1.lkışmı! .. 

- Ayaklan açık kalkU d~il 
mı usta! .. 

- Ş:ı.hın, ince bir pehliwın ... 
Bff yor bu incelikleri. 

- Evet, usta herif! .. 
- Fıaıkat Yürüğe dikkat ettin 

mi? .... Hasını <lônlip kemaneye 
gir<lıiği zaıma.n zorlanmadı, yol 
verdi. Eğer ayaklan kapalı doğ
rulm~ olsa idi. kıç altından bu· 
da}tıırak yenecekti. 

- G(;rdliro .. 1şt.e Y örüğiin us
talığı da bw'flda. ... Hasmı -alttm 
serbestçe bırakmak ve, net1 ce-
a!mak için beklemek ... Bunu hiç 
bir pehlivan yaprunla2 ... Ne olur 
ne olınaz diye hasrruını Qya~a 
:ka.ldınna.k ~remez. 

- Evet~ Yörük Ali, bu, hu· 
susta temkin.Ndir. 

Dedi. 
Şahin.zade bu sefer de anc:ı..1< 

beş 13.lltl dakika kadar kendini 
muhafaza edebildi. Altı dakika 
solU'a Yr)rük Ali, tekrar hasmını 
tek paça kaptı. Yörüğün çok 
gili',el tek paça. kapışlan vıardı. 
Tek parma.kla paçaya takar. sii
:ı::erd:i. l<tte ŞaJ1i117..adeye böyle ttır 
tek pagaı ta1onışU. Orta panna
ğım pac;a,ya geçınni.ş açıktnn sü
rüyordu. Şaluızade paçasını 
hasmının elmdeJı alamadığı gi
bı, boyunduruk fiilii.n muk • .>ele-

. dC' h. t bl 1illl" clı. 
( \, ~ ı \ar> 

lehe: 
- Bir kilodan fazla olmaz. 
Cevabını vcnyorlar. Ben de 

bekliyorum. Sıram gelsin de bir 
kilo da ben nla~ım diye .. !nkat 
ne mümkün sıra bana gelinceye 
kadar pir..nç QUValı dibe iniyor. 
Ben alanuyorum. 

1942 sen.esi Eylül ayının 21 in-
ci günündeyiz. 

• • • 
1942 senesi Eylül ayının 22 n

ci günü ... Sabah erken kalktım. 
1~ gitmeden evvel Pangaltı sem 
ti...-ıde dükkan, dükkan '1olaşıyo
nım ... 

- Pirinç var mı? 
-Yok! .. 
- Pirin~ var mı? 
-Yok! .. 
- iNe zaman gelir? 
- Belli olmaz ... 
Blr tek dükka.ndan var ceva

bını alıyorum. Hemoo pirinç san 
dığm.a yaklaşıyonun. Kıpkırmı
zı renk~ bir pirinç, etime alıyor 
burnuma götıürüyonım. He.tıf 
llir küf kokusu da var ... 

- Ne pirmci bu? 
- İşte pirinç... Beğenmedin 

mi bayan! ... Bugün bütün Şişli, 
Pangaltıyı arasan bir yerde ffe
rinç bulama2.Sın! 

- Fiyatı kaça.? 
- Yüz yetmiı beş kuruş. 
- Bu pı.rincin mi ? 
Adam suratıma öyle ters, ters 

bakıyor ki korkarak diikkandan 
çıkıyorum. 

• • • 
Aynı senenin aynı ayının 23 

üncü guıı.ü .. 

hakeme 21 JO 942 Çarşaınba saat 11 bırakılmış oldu~ur~(ill 
mezkıir gün ve aatte bizzat gelme3i veya kanuni bir •vckıl r 
dermesi, aksi halde muhakemenin gıyabında bakılarağı ıe 
makamına kaiın olmak iizcre lian olunur. 

DOKTOR --• 419.mm--ım111lm._m11.:m; ______ ~· 

Her oczuıedıe sa.tıhr. 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye Müt.ehassısa 

Dlvanyohı ................. 

İstasyon binası yaptırılacak 
Devlet hava yolları umum 

müdürlüğünden 
1 - Afyon tayyare meydaninda yaptırılacrık istasyon bin::ısı için talip 

tıkmadıgmd;ın keşil bedeli 113888 lira 78 kuruşa yiıkscltilmek sureıile mcz_ 
kur bına 7/Bırincj Teşrin/942 Çarşamba gunu saat 10 da kapalı zarf usulile 
yenıd~n ekıa\ı.rr.eye kcmulınu~tur. 

2 - Mu\ akknt tcmınat 6944 llra44 kuru~iur. 
3 - EKsiltrne, AnKnrMia Devlet Hava yol1arı Umum Müdiıl'ltlğil bi 

nasında mC".lklır Urnunı Miıılurhik Alım Satım Komi<yonu tarnfıııdan ıcr71 
olunrı~ağından teklıf ıncktııµlıırının eksiltme gün ve saatinden bır saııt ev,·e_ 
line kadar ndı geçen Komir) onn tevdii liız.ımdır. Postada vnkl geclkmeler 
nazarı ititınr::ı nlınmaz. 

4 - Şnrtıınme, p?an ve rair evrak 870 kuruş muknbillnde mezkOr Ko_ 
misyondan alınabilır. 

5 - İsteklilerin eksiltme tarihinden en geç snkiz gün evvel Munakn_ 
hlt Vck.Uetine bir istida ile milı-ac;ıat ederek yalnız bu 1şe rut olrr ak üzC're 
ehliyet v«lsıkası alona ı l•wmdır. . ı 

6 - Taliplcı ın bu i e nıt teklif me · tup\<> rilc.> temın:-tlar nı 2490 sayılı 
r.onunun 32 fn<'j H' 1 ıt(' in m dde r 'ltf(' ":lZ 1ı T. • • \e ıh :tr 

r-i! 1( Knm "VOna wvd. t"tmcl r "hin ol n• ,. cR 27 10 . 
• 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

Z İ RAAT B ANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1H88 - Sermayesi: 100.000.000 Türk tiJ9i1 

Şube ve Aja.nı-J adt>di: 2G5 

Zirai ve icaıi her türlii banka muameleleri 
::.)ara biriktirenlere 28'800 lira ikraınıye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e kumbarasız tasarruf hesa~~ 
en az 50 lira:n bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaııd• 
plfınn göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 ...... 1.000 LINllk ....... l.lra 1100 .... . Lllıllll& .. - .......... . 
4• - • '--'• -··. 40 • - • .._ • • 

DiKKAT: Hesaplarmdakt pa alar bir sene içınde 50 liradan t' 
düısmiyenlere ikramiye çıktığı ta~ lırde % 20 fazlasiyle verilecel< r. 

Kar'alar ı•eıle dört cı.ta 11~11H•±-,11 9r. 
liU ve 11 B;rinclkanuo tarihl rinde~· 

lllla ,.1-
Sa h lb 1: A. Cemaledd n Saraçocı.u; Ne~dyat MUdür'ı: M. Saoıı " 
Saaıldıgı yer: (H. Bek' bürsoyloır e A, C'emaleddin Sı,,..~11 M•l» 


