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Ekmek,Şehirli,Memur! Norveç
t STAN BUL'DAN EKMEK, te isyan 
VESiKASI KALDIRILINCA .. 1 Ç 1KT1 

100 bin 
Alman 

muhaciri 
• 

1 

Eğer hükumet Amerikadan bir an önce bol 
miktarda un ve buğday getirtip piyasayı 

bcğars;& bir hayli sıkıntıdan kurtuluruz •• 

• 
Dün öğleden sonra 
10 kişi idam edildi 

Bombalanan yer
lerden gönderiliyor 

llkkafileSlo· 
vengagageldi 

Bu yıl garı garı.lJa 
az Bayram 

Şekeri yapılmış! 
Şeker ,ırketl piyasaya bol IJtker verdi· 
tını ıOyUlJ or lakat niçin yine bazı 

Jerıerde ,eker bulunmuyor 1 ETEM iZZET BENiCE •• 
Orfi ·idare 

Henib viikıa lıAt:ne gelmediği 

~:in hahr-rio ~ğruJuğunu ıytee 
bılmlyoruı. Fakat, Ankaradan 
akoettlrılen bahl"rlcre göre, Islan· 
bul, Ankara, Jmıir ı:ıbi şehirlerde 
de ekmek satl'jı. serbest bırakıla- 1 

ukt>r. Ancak bukümet memurla· 
J'lna, hii~Un1etten gelirlilere har
~irah niı.amnan1etSiuiıı aile çerçc· 
vesi na.zara alın<ır:.k devlet fiatı 
He ekmek verilecek. 

Bıınıın hak>ki sebep ve saikini 
bilmiyoruz. Ticaret Vekilimiz ilk 
2aırumlarda çok konuşuyor, bu 
sayede halk yapılacak ve y~pılr 

makta ol.tn i~Ier üzerinde aydın
lanıyordu. Şimdi Dr. Uz çok sey
rek konu~nııya ba~lamışlır. 
Ekınck \ es:kasıuın kald1r1lma· 

sında nkla gelen ihtimaller ~un
lar olabilir: 

1- S<rh"'t kaıanç sahiplerinin 
u~uz f iatla ia csL nıes'uLyetini 

1ıükünıelio deruhtle etmek iste
roe-ınesi 

2- Şcbirlt"rdeki Ltihlaki kar
tılıyacak ~c.kildc stok Jııığda)·a 

•ahip olmaması 
3- Pazarları sonuna kadar aç

bu&-dayı Ak ve Kara<leniıı liman
larwa ı!öküHrirse hakikaten ik
tısadi vaziyet birdcııbı..Te dcğşir, 

umumi hayata bakim olan fiatla· 
rın ~ebresi çok tebeddül eder, 
hayal beklenmedik kadar UC\17.· 

!ar, O>Ü>t•hsilden itibaren ) üksek 
fiat düşkünliiği.iniin borusu ütme· 

ilan olundu Lor..O..·a, 7 (A.A.) - Almımıar 
• Yu~Iawaoı.n Şimal bölccltrinc 

Londra, 17 (A.A.) - .S,B,C:• A,ıııan mulıa.,;r,erl e<.nd<rnw«•c-
Dün ımülıöm NO!'lleÇ der.;z (iJG!i dirler. Bıı muilocirle"'D bÜifük bir 
Tıı:ındİ)('ym'Qe mühi.rn kargaşa- kt~~ l!ii.y-tr:cc V'\' ingıtliz bQrrı ... 
lık!ar olm~ur Norveç .RadıYo-- \ C-c;rd111..a.ntnt•ı il! alır hasara ui-
sunda ilan edild;ğ,ne göre, on ı Sovyet ıırduhırı başkumandan!>- rayar. dlfer A.man ş<hır!eriııdlr•n 
Non·~li sabotaj yap(ı'ldaTı ;çın ğın" getirildiği haiokında.ki haber gdmell'led<r 

P iyasada ~ker azlığı her gün 
bi<az daha faııla kendisini göst.er

In<'kt«lir. Bozı kıınscler fazla fi
y&tla şeker aldıklarını bile idrlia 
etımektedirJ.:r. 

Y.ne baz; ufak kahvehuıe; ga
zino sahiicrı de şeker bulama
dıklannı söyle!llE'ktedir1er. 

Şeker pııyasada nC<l~n bu'una
mam a.k:Uodır? 

Rivayet muhteliftir. Satıc .ar 
c<omıyctlerine 1() - 15 gün CV\'cl 
para yatırdıkları haklc kcD<.i ._~ 

rine şeker verilmcd.ğ ni S<>).e

mek~ler. Toptancılar· Aldık-

(Dev•mı 53: 3. Su. 8 .le) 

miye ba~lar. 
İaşe da vnsı üzerinde berşcyi ma

kule avdet ettirecek olan en e
sash - darbe halindeki - tedbir 
hiç ~üphc yok ki, bu olacak ve 
bundan ist'fçi , .e vurguncular 
dışında hiç kimse de zarar gör-

[ dun öğlrdt'r> ııı:ımıı idam ediln4- 1 tcl<zjp edilen, fakat dün Lenin Slovııny•ya ı:onde1'!.t>celt olan 

~r. (D.evıcnu. Sa: 3. Sti: 5 de) 1 nişanı iJe tafüf edilen Rus ı, ~ı~=::;:.r!D .·.dedi 100.000' j 1 k •. K 1 z a te c av u·· z Mareşallerinden Sap<ışıükof 

VIŞIDEN GELEN HABERLERE GORE: ettikten sonra bo-
miy.,.,cklir. Fiat dii~nıesinden pa-

1 L d •• ı •• •• 
ranın değeri kemıni~·Minde değil a oga go unun cenu 
keyfiyetinde oldugu için köylü 

::r~~~;n~:t~İ~eer~!~~:d~:~zü~~ 7 Rus u·· men.. .• m ha 
tem:n etmı~·e muktedır hale ken-
diliğinden yiikselerektir. 

Anıeak, Amerikadan buğday gı>
tirtnıek davası uzun sürecek ve 
Jnuh-te!if sebepler \'C anıil.JcTJe 

ilıük<ıınet ls1anbırl ve emsali şe
hit-ferden vesikayı behemehal 
J.:.aldıracaksa bu takdirde devlet 

(Devamı So: 3. Sü: 3 de) 

daığu e a ·ı ! 
·ıd·ı Yalovada y&l.alanan canavar ruhlu bir genç 

kurbanlarından birinin mezarını gösterirken 
firar etti, fakat 24 ıaat sonra tutuldu! 

)~aJova.nı.n Guney koyunde lrorıi< l'IÇ' 

lJ: e:ına,yeı ış]Enn1·ştır· 1000 esir Alman 
~anadaya gönderildi 

ıııak 'urN;Jc köylünün lmii"day ı----------------1 

Almanlar I<..af kas yada bir çok 
noktalara paraşütçü indiriyor llu k""Öy halıkıIWJ ~n Bah ... Ltin 8llln

Oe 17 yaşında b:r gı r.ç P27.ar &ü.nıil 

!\ ~ bf'Silltd.e ot.urtMrkfn or<"ıd&.."l kauşu. ... 
CX.n a•dığı a~t) gı".çc:n ayni köydeı: Londra 7 ( .... A.) - C. B B. ,. hububat saklamasına mani ol

nıası ~e l'kmeği d :ğer i&Je madde
lerine rakip hale sokması ... 

Biitün bıı ,ebeplcr nazari tah
min.den başka bır şey değildir. 

f'<'"rçeği takdir elınek , .e onun 
icapl-arına tatb.k ~ylemek mevkj. 
ınde bulunan hükumettir. Bina
enaleyh, e-fkirı ntnunıi)'cye nıu

.,;p s&hebi i>&h etmek ve -
ya {"lınoınek vaziyetınde o
lan da odur. Yalnız, serbest 
ıkıısadl rl'jİtn politikası hiikıime
tin tuhmıwıu leşkil ettiğine ve 
bıı ~o4da ısrarla yüründüğiinP . 
gore ktsafet ifadesi i~inde bulu
nan ~ehirler hakkında da lıiıklı
mdin bu ıt-db:ri alması - filhaki
ka ya~ın yanında kuru da yana
uk olmakla beraber - -tabiidir. 
Elintl.-ki pirinç veya zeytinyağ 

nıadJesini yfüıde b~ yüz karla 
saıaıı ,.e bu şekilde zincirlemeli 
,.e l:ırşılıklı biribirine bakarak 
kar haddiri bu şekilde yükselten 

1 her tfrrlii alışveriş erbabına hü
kıimetin 16·11 kuruıa ekmek ver
rniye hiçbir mecburiyeti yoktur. 
Serb~t kazanç sahiplerinin ucuz 
fia(Ja i~e5Ö mes'uliyetini hüku
mniııı dt-rubde etıııek istememesi, 
tal>min'ndeo kasdımız budur. Pi
rınci 2ı•O kurwıa satan adam ek
meği de serbe.st pı) asadan müm
kün olan fiatla U:darik eder ve 
etnıelidir. 

Ancak bu arada ne hükumet 
Jnenıuru, ne de alıŞl'&işle ali.kalı 
olmaJ•p serbest meslek sahasın
da muayyen baHalı.k veya aylık 
larşılığı majşetılerini kazanan rş.. 

~ı, nı.enıur, müstahdem şu ve bu 
gibi zümre Libakkın mutazarrır 

olaca1tır. 

İlk mcekmelere göre; vesıka 
kalkar kalkmaz elrıneğin kilosu 
L.L:ıubulda 55-60 kuruştan eksik 
olm•yacaktır. Serbest mesai sa
Jıasında dc&'işmiyen ve değişmiyc 
tahammülü 11lıruyan ücretlerle ça
lışan lS-15 Hu ka:r.aoçlı aile sahip
lerinin bu ücretlerle ekmek t~ 
darik e.tmcleri güçtür. Fı>kat ,iki 
fr\tl!i ııokta'1 vardır: 

A- l{öy lü elindeki bütün hu
bubatın piya&alara dökülmesi, 
ekmeğın bo~lanması ve bol ekmek 
y..,iJnıc~i suretile getiınin k.ı.s

mrn fercJılar.m.ası 

B- lJ ,iJ,; iunclin Amerilrodan 
n•thzııl m ' kt:.rıla buğday gelirl
nır> i , damping yapması ,.e bu 1 
~url'tl~ fj..,t}arı lıa,tdi i'za.mi dil· 

şi.innİ)·e a1tt\'affak olnınsı. 1 
E,:!er, hiikiıınet sür'a ile bir kaç 

ı:enıi kiralıyarak ,-eya t•h•is ede
rek bir il.. ay i~iıı<le 3-400.000 ton 

Pamuklu 
mens cat 
Bu ay sonunda Yerli 
Mallar Pazarları hal· 
ka tevziata başlıyor 

Sürnerbank Yerli Mallar Pa-

Sta1ingradda göğüs göğüse muharebeler bütürı 
şiddctilc devam ediyor. Tuapse 

tehlike şimdiden daha büyümüştür limanı • • 
ıçın 

Vişi, 7 (A.A.) - Doğu cephe
sinin şimal kes'minde, La<lkıga 

bö!gesinde ·bir kaç haftadanlberi 
çevrilmiş bulunan 7 Rus tümeni>-

nin ın-Jıa işi sona erıın.-.ştir. 

Lond:ra, 7 (A.A.) - Ka.fk •sya
da, l:>.ır çok no.ktalara Almanlar 
paraşü.t;ükr atmaktodırlar. Rus 

kuvVEt.!cu bunlardan biiyi:k bir 
Joemını irr.!ıa etm, 'erdir. 

V {i, 7 (.-L ... ) - S~lingrad 

(!)(•vanu !Z;ıo: 3, SJ: ~ dt) 

H:ıbrbe ısmind.c b r Jt.tı.ı atp..şten siga
rasını yakn ~k bahanPSı)'(' kufülx>sl
ne çağırmı.şt r, Car.a\:nr ru:hıu gc·n41 
h;.r&da. kl7JCa.ğı:.cı tecavLz etrn ş ve 

""""' da boğmu~t<ır Boha, tL'n Haıı.- ı 
(De>amı Sa 3, SU: 6 ela) 

Alman Afri.k.ı o:d· .ıJmı mensup 

100 aııker Kanada <loğ-~ : m-nı~a 

çıkarılımuıtır Bun ar e&: !<> k.::m

pm. gönckri!:ı'- ' c r. 

LİMANDA FECİ BİR KAZA 

• 
• 
ır otör ala bura 

• zarları halkımıza bu ay sonunda 
IK'.mı pamuklu 'e ) ünlü mensu
eat tevzi elıııeyi kararlaştırmıştır. 

İdare g~·en ,eforki basma tev
ziatında •dind:-ği tecrübelere is
tİlıaden bu seferki lcvziah daha 
sür'atle yaparaktır. 

Almanya ile Danimar.1 KIZILA Ylı i ~g{~~·ı 241 n 
F B 1 yarım ı !C'c JJr kaza(# ~ tr 

taife boğ 1 
·a lırru:nda 

k a O U Ş U Y O r Brcg(, L-.manın& kcy tlı 10 ""'1.ık 
a e n z 1 bırak tığı bir iş!· ~p g,,~:~=~~{ s )ıh ;;;uve = -·~r ba acat .ada k 

\ 

R.\l •le. e Sar .,fbu-n. tı.. Hl>(..,; etr~ tabô< k ı 1•P .-

Bu sabahki An
kara el;:spresi 

üç saat gecikti 
iki Vekilimiz de Pos

ta trenlle geliyor 

Münasebet/er kesilmiş gibidir Balta limanındaki kin1· =o:-;;;n ·=ı.n=-=.r=n ı=e=··~=n=b=-=-=· =ı>""=""=ç'-=no~~ ~=----.,..---

k l .. . .l olu or ' ~esiz çocuklar yurc1u~.:::tl:.=..=--:::.=..=-=:=.: •••••••• 
an l numayzşter g kazma, kürek deposu ÇERÇEVE 

s~Lm. 7 (A,A.) _ nanbnarka J yıld:önU..'T1ilrılin kutlar.:rn~ı rr.ıüno~tbe- ı._ 1. k d 

(Yazısı S.: S, Sü: 6 da) 

ile Almafl)'a ~as!nda d'.:plınınatık n,ü- 1:yle Almı:.ı~1!ar1n- göndcrdı:Ct!cri tebr!.k: fla ine 00 U ! 
n•.svbeUer kesilmiş g'b;dir. Kopen- telgrolına, iK"•1 Krisllya:n'ın ctrşek- Kızılay, Yunanıstana yardım 
hag'd::ı._'k;, Ahnan Orta E!çlsl Frelh.crr kür cd.erim~ gibi c;ok kıısa ve ~ğu~ bir 

cevap vı;r<L'g. ı;öyleıtiyur. ede'1'kcn lOCO Yunan Ç<JCUğunu da 
Von Ren'.be - F!ı:ık, ;ini olarak Ber
line g.lmiştir. 

Kral K·c .... tyan k-cr.dlıs1~e göri.i.f$rnek 
m~k.s1d~le Dan.iın.arkanın .Ber)inı:leki 

Orta Elçi.s' M. Molır'ı çağırmıştır. 

Dauiıı1'lrkad:ıl< <.ıal ku.vvctler; <u• Türk l)'e)e geıirmcğe kara<'" ver-
m:ıOOo:ını Gı:ncr1J.l Lı..:ı d1Wc.or, Kraldan m ş \"e bu ı~ içın Balta Lmanın-
?wtilwer d<:vif·tk'ri ve UunlarJn ~'yk- dakı Balıkıçıhk en..-qtitiU.,."Ü bınası-
leıriy 'f kendi ar-z:ı..:;;ylrı b:r Uifak mu- nı alınıştı. 

Reemt mahfilJorde, Kra:ın 72 inci <D• va.mı Sa 3, Sü: 4 del 1 Pek harap O'lan bu binayı alan 

Sırp çeteleri ---
bir demir fstanbul'un Tarihi, Beledi Derdi: Temizlik! 

Krz:;lay, 'bura~ deııhal tamir et
t:r.miş, karyola. yarak; battan:ye 
\:C yıyeca.l.c. tahırn.iarı hazırJamış

t !. F"ka~ Yunan çocukları Türlro
yeye getll'il(\J'lle'11iştir. Bunun 
üzerine K.>Z1lay bu b:nada kim
se.;. olrnı-yan 1000 Tiirk yavru•u

<De•. omı So: 3, Su: 5 dt) 

yolunu kesti/ er Bir milyon insanın on binlerce 
L<>ııdra 1 (A.A.>- Yugoslav- ev ve dükkanın temizliği topu 

yada Mihailoviç kuvvetleri faali-

yet gö~le:ııııektodir. Şim~lden cı: topu kar kisi ile yapı I 1 yor 
nuba gılruekle olan demrryolu bır • • ~ .;, M O S k d k • 
kaç yerimle» kesilmş•tir. BiLiYOR MUSUNUZ ? _ova a. ~ 
Mısr çölünde çarpışmakla olan E l ) 1 Amerıkan sefırı 

Roıımıel kuvvetlerine takwye ( 1 
kıt'aları.nın bu yoldan gitmesi Al Röportajı Yapan: leat Ham r m " 
uıanları dü~iindürrnoktedır. rapor vermege 
IUSACA 

Ya bmıa ae demeli?. 
Eskiden İstanbul fonanına gün· 

de öç beş ecnebi vapuru ve beş 
on Türk vapuru gelirdi. Bunla
rın yükleıııme ve boşaltılnıasrnda 
bilyük teahhurlara raslama:cdık. 

Şimd.i bll- ve:ya iki n.pur bır 

araya gelince nıesele oluyor. 

-.1\fele• günlerdir boşaltıla<!ak, 

.Si:nopa günlerdir yü-klelilttek! 
Ya buna ne deınelı?. Buda mı 

harp tesiri, bud'a mı hariçten mal 
gelmediti için aıalan ~u ve bu?!. j 

A. ŞEKIP 

Dünyanın en güzel şehırlerin- 1 nı,;k isbyorlar, 
den btri olan lstan<bulun tar;h!, lşte ben hem bu ihtimaiı.er hak- gidiyor 
beledi bir derdi vardır: Temizlik k:ııda tam bir hUküm v"rrnek >-

Hangi yılın gazete koileksiynn- çi·n ve hPm de derdiçok deva.sı 
lar:nı karı.j't:<tN'ak, hangi sene- az olan İstanbulun çöplerden na-
nin mizah nıecmuatarına baksak sıl temizlendiğ!ni, nerelere topla-
filaoı mahallenin p sliğinden, kaç nıp d'Okü1dıliğıinü ve bu hususta 
gündür çöpçii uğramadığından, h;rulanuş tcı;k•tatın mekanizma-
çamıırhı, tıcızlu sulanmııyan l~ sır;ı tetki'k edereok bu işte çalışan-
laııdan !jllkôyet eden bir okuyucu lar:n haya tla.nnı Yakınd;ın g<ir-
ınei.tulbu, fıkra veya >:arikatiir mcği arzu ettim, İs teğ•m i şehr:n 
gfuüriiız. Bunları okuyunca insa- grnç ve dinam•k Belediye Res 
nın a.kJ.ına iki şey geliyor: Ya be- l\.luavini Lütfi Akııoy·a b.ld.rerek 
wlediye bu kaıbil şehır işlerin: yanlımlar:n· rica ettım. Sisteml> 
hakikaten ihmal ediyor veyahut ve progranıiı r.·alışt'"'as.nda temiz-
ta e!kfı:rı un1un-fıyen n ınünı!'ss:- t: K t~rr~n n sfus tlc- ıslah:nı da ön 
Ü olan gazNclcr l~t<ınbulu en le- 1 p"..ı·a alm.ş bulı;n1n Lüıf A<· 
mRrz. bir dt'inya şe-fır ,ya.prna~ gôr- \l)l-.ıT.J. S.J: 4, S:..ı. ô !.Ut) 

Lonrlra. 7 ( A.A. ı - c.B,B.C:> B:.-
leş.,K • .l\.nıerd\.allın Ru.cıyadak.i se-t;ri 
Arr ... ral StanMf·y A.merıika ve Rusya .. 
n~n harp gayre-tlerın!n sıkı bU- eur~t.
te t"ırle.şt•ri!n1'eii için rapor wrmek 
üzere Amt'r:k:ııy a hs.relit>"t Mec.·ı .. :kt1r_ 
Kendiıslne drnk, kara ve hava ata.. 
e:e ieri de ref&.kat edect«tir, 

Amiral Stanh'y Rusy:1cta.n ~~rıl- ı 
rnadan evvel Savy~t lideı: ı&riylt:ı ko.-
11uşnl3.k ü.2err Pa~ar aktamı Jı.tosk:o

'\"3ıya gitmiş ve St.ı lif' ile l\.fv!otof ta • 
rafından kabu: ohmmuşf.Ul'. Kt>nd.ıısi 
Amt':·•ködun a\.·det t>dı.nc.yc kada::-. ha
!en Ru.s.y .ıea h;:lun:r.ak•a olan Alr.erl
kan l f c y' . .,in Şa k1 ı\vr..ıp;ı Su- / 
b· ~ Rı ı.. ... J ser~rt.k vaz.fls•n da ede
coK~r. 

f azım, Nizam, Manzume 

iki günlü.k siıkiııfan SOlıl1ll bu-

re ağuını açıyorum. 
Edebiyat, .-debıyat, •h "debi-

•endNı ba a kirv Hrebilir? 

l\.lf!'l'Zuum naı.ıın, nız.am, man-

zume .. 

Naızım nt' r df'rlr:r? 

Na;ı;ım, tıpkı bir devlet gibi, 

unsur1a.r! ara ında, m1~a, '\'er.in 
ve kafiye şek! de ölçü birhkleri 

bulu-nan söz he)'etidir. 

Oldu mu, tarilim hakikati çer
çewliyebil<li mı?. 

111.ısra: 

Bir sö~ • etnil , tıpb d"·le-t 
ıube-leri gib~ 1'üt · ii teşkil etmek 

ü:ıere parça pa1""> ol) nlan lelime 

birlikleri.-

Bir maırmmede gii<re "' çok 
mma göriindiiiü lıalde, haki.kat-
t.o mısram müstakil viieudu yolı:
tur. Asli ve hakrki vil<!ut, tıpkı 

bir devlette olduÇu gibi, hCT mı,,_ 
raı öbüründen ayırt ediıc; büyük 
ölçü, yani vnrndir. 

Ve-ıin: 
Bütiin bir ~öz heyetini, tıpkı 

bir devlette olduğu gibi, bir ana 
nıihralı: c!Tafında tl)Jllıyarak par· 
~alara ayıran ölriidür ki. )'B htte 
sayılarına ,yahuı h<·crlorin uzun· 

NECİP FAZIL KISAKı°RFK 

Juk ,.e luMhkJarından rıkm 

muntazam bir ahenk e<a ma göre 
§<'kil aı.. 

Tıpkı ılnlet bün~·elerindeki U• 

sul H et.as farkı gibi, bu ~kill<r
den birinc:sine ht'ce, iihiirün df' 
aruz '\·ez.ni denir. 

Kafiye: 
Vezin ölçii•ünün lahd;ı l'tt;ği 

mısralardan her bir;Je o mısraın 
alakalı cldtı[:ıı bir Ve)·a bir kaç 
mı.ra arasında, tıpkı devlet sube
J.-rfodeki iş ,.e ahenk irtibatı gi
bi, son kelimelerin son httr ferini 

birbirine bağlı) an ses birliği ..• 

Şimdi tekrar ilk tar:.finıue dön

mek lıhıuı geline, i1te bu ôl{Ü

ı.,.,n çerçeo\ .-)ediği söz. he)'<'Iİne, 

tıpla başıboş kalabalıkları billür
laştınn de. Jet miyarı gibi, naıına 
elerler. 

- ller nazJnı hidisesi bir niza~ 
iladesi ... 

H~r naızın1 hftdisesinin mÜ!<-th· 
bas e.scri manzume ... 

Her mamume bir niıamın ya. 
tağı ... 

Bir manzunıede nıııı;;ra silik. \'C• 

1in 'bo-.uk 'e kafiye ~iiriik olun
ca, fJpkı sahipsiz kalabalıklardı 

oJduğu gib', o manzuınen!n vlİ· 
cut hay,İ)·etinden ~nahrunt oldu .. 
i::una karar \·erilır. 
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TAŞTAHTA 

Eski mekteplerde. bir taştahta 
vardı. Kıiçük t2hta çerçeveli. ~an 
taınwn :çine bile sığan kiiçük bir 
s~_,ah ta'?hıhta .. Bunun, ince, kü
çücuk tehe,irleri de vard,. Ya· 
;dr, ç fı.er, i)O'.Lar, .}-ine ~J:zardık. 
Bu tu'?. "al ha, arduazdır. 

Bugün, o bizim <>ski ıa,talıta-
mıztn ~:cri"ni, ın.i.i~vedde defteri 
tııtıııu~tur. Çocukların en çok 

:-.ar[ettiklcri şey de ınüsvedde 
delıeridir. C,"abu.cak dolar. yeni
s'nı almak liızun eglir. Bilmem 
Lir milyon mektep defteri hazır
lnnadur.un. Fakat, ortada şu 

manzara var ki, mektepler açıldı
ğm.daııberi, babalar, arnç dolusu 
para vererek defter satın ahnış

tır. Yahut da, bir :!.ısım talebe 
henüz defter tedarik edemediği 
içiu >ıkıntı içindedir, 

REŞAT FEYZi 

Bahsettiğim bu e>ki taşlalıta
lar nasıl, nerede yap hr, kaça 
ına.lolur, bugün bulunabilir mi?. 
Bu hu•u,ta hi~bir C'kriııı )Oktur. 
l•~aka.t, zannediyoruın ki - t-ğer, 
tedariki kuufü-e . bu eski taştalı
laların kuJlanıln1a zamanı tek
rar hulfıl etmiştir. Belki, iptidai 
bir vasıtadır. Fakat ,zaınanın sart 
Iarıııa uymak ge-rektir. NaStl, ki, 
atlı araba da iptidai olnıasına 
rağmen. bugün fazlaca malik ola
madogıınız için lıayıflanıyouz. 

Bana öyle gelir ki, taştabta, def 
ter sarliJatım belki de yaTı yarı
Ja indirecektir. Bu ınevzuun bir 
kere tetkiki fa)dalı olur kanaa
tiııde~ıinı. Eğer, tetkikler müsbet 
netice vermez, bugiin, böyle bir 
, .. a~ıta buhnak ınih11kün oln1azsa, 
bir diyeceğ'inı yok. 

I Sahte Polis rlemurları 

1 
:Beşıktaşta :Vlu,·akht sokagın-

;;;:;:~~~~~~;J 

1 

da 27 ı.umaralı e\'Cle oturan Ilks-
ta!anın Murıı.d;y~k gatinosu
na dün akşam iki x şi gelım~lir. 

İSTA!iBULlr.'I' Bu adamlar gazınocuya z•bıta 
• 't'FUSU >emc.ru o!duklarınt söylemişler, 

ht•11bıılun nül'.ılsu son yıllarda burada arama yap:caklar:nı bil
dır>n slıerdır. 130 bin k!}i kadar artını~! Bu ar-

tı-• . ..cıhir kaJıııbalıklasyor, diye, l\!ustafa kendiler'ııden şü.plıe 
· , k · d -' y kat ett',;i bu ~aıhıslara ar<ma yapma sev'rnne ~uın e .,,ur. a , 

tramvaylardaki Myahat mıteera·· müsaadesi venm~mekle berber 
lar mlllı dü. ünüyorum da, arian diğer tarnftan elalitın.dan poLse 
bu in.;anlara, do!rlfiu • ôçin için haber salmışt:ır. 
:k.ızı)urum • Sahte memurlar gaziın().!)'u baş-

:KEVYORKTA 

VE İSTA."IBULDA 

:\c\'york şehrinde 33 bin taksi 1 
\ıtrtıı•'· Bunun 11 bini ~mdi harp 

1 
dulu ı;,;le ıııeııcd'lruf:1• i.tanbıılda 
hulcn i~ltd•giııi farLcttiğimiz tak
sı sayısı iOO kadardır. Nevyorlnın 
ııufu:-.u on nulyon, İstanbulu.n nüe 
fu,u b"r nı lyoııdur. Aradaki ui~
beli tctk.k ediniz. Neden tabi 
bulmakta ınüşkıilat çektiı(iroili 

ani.~ acaksıruz. 

O,"LARDA 

YE BİZDE! 

İnı;:Iterede, kadın iskarpinlerin 
de ökçelerin Catla yük...ı. olması 
mcnedilın.i+ Bu, bir ne\'İ kösele 
t:a>arrulu tedbiridir. 

Fakat, bizim, İngilizlerden daha 
7eıı;:in okiu,,aumuz muhakkaktır. 
Çünkü, harbin ha~ındnnberi, ayak 
kabılarıruız githkçe daha lüks, 
daha ~iiksek topuklu oluyor! ı 
BİR HAois:ı: 
ÇUCAR l\ll? 

Bizim Osman Cemnı,-geçenler
dc, İsmail Habibe ~. fena 
halde atıp tutuyordu. Os.manın 

har.kulade nefis bir romanı var
•lır: Çigeneler .• İsmail Uıı.bib, bu 

eseri ,garip bir ek.ilde tenkid .,_ 

d' > or. i.\lüell'f do, elbette bnna kı
zı) or. Bau arkadaşlar, bu iki ü • 
tadın ar 'nd• lıir hiıdisc çıkına
sınfan korkuyorlarJı. 

Fakat, bereket \'er<-'n ki, ayni 
lok:ıntaya devam etmiyorlar. 

AC\B.\ 

.!\l.RELEROE? 

.n·r İngiliz Lordu. geçc.nleırde, 

i .liz ordusunun 13 cephede 
hıtrbettlğini s<iylemişti. Halbuki, 
imla. ıkinci bir cephenin a<;ılaıoa
m:hından şJtayetler oluyor. 

13 rak~mı pek uğurlu sayrlmaz. 
Lord, müsaade etse de, şu cephe 
miktarı.ııı 12 ye indirseler •.• 

AHMET RAUF 

Devlete ait gayrimenkuller 
hakkında yeni bir emir 

Ba~e <alet verdi.ğr yen bir ka
rarla devlete ait gayrimenkul1e
rm um:.:mi muvwzeneye dah.l b r 
ela ~e ısılıısisi veya böyle bir 
taoh ;n knldmlması ''E'Ya d~ğllş
t mesı mı;aıneleleri mub:ıse
b , umı:: ;e kanununun 23 ün
cu madd ne gı:re badema Ma
l ye Vc•\a · ts .. ıJaıdan izah o
lu..,acakt r 

--<>--

Mesken ve yol paraaından 
alacağı olan muallimler 

!93~ yılııdan 1941 yılına kadar 
B ur ' .yeli em:r.nıde çalışan 
1 mcik q; muall'IT'ler nderı mes-
Jc ı de ·e •at bedelı ve yol 
ı:ıa ~da'1 alacağı olan.ta.r ~n bu 

bütç ; e ıcap eden tahsisatın 
k u d ~~ bunla an şehrim~ 
t.. olan! rıı- aıcelc mürarac:.a.tı 

fa2ri! • !.üdu• ~i!üne dün bi>ld:-
rllrr.J• 

tan ıu;ağ araır ıjlar, nıhayet bir 
mthalde t~adı.U elt~kl.eri J4 çuval 
ihl.muru görerek ıbu mad::lerrn 
sak1anmas-:nın memnu o:rluğunu 
sô;-4e..,,:şler, 200 Ira rii et ver
medliği takd:rde garz'ııocu hak
kı~ a z· 'b < tuta<' · klarJl'.ı !eri 
SÜ'"'!' ü~lc rd · r. 

Mt. ıtafa p0Lı-'er gc •nccy€ ka
dtr bu aa~ !arı cıya!anq, az 
sonra ga,ınova gelen rremurlara 
aç it gfuJeri tPS!lm etmı.«ı:r 

Alıımet v Mua~fa a.dınöaıki 
sahıekarlar hakkında tırhk kata 
b ~..anmıştır. -----
Gıda maddeleri ve akar yakıt 

talepleri 
Ticaret Vekaleti; TQpra.c Mah

sulleri Of sinin iştôgal mev'luunu 
teıık:ı eden her türlü gıda mad
dc.ieri haklondaki taleplerin ba
dema T:caret Ve'kal.etile yapıJ.ım
yarak doğrudan doğruya Topraik 
Mahsulleri U. Müdü•lüğüne ya
pı'masın.ıo ve yine her türlü akar 

ve madeni yağ iht;ya\la-
... srni taleplerinin de Petrol 

OfüL U. Mü.dürlüğüne yapı1ması 
şebrimiZd ki alakadarlara ıcf:ıı!iğ 

9-iunımuştur. 
--~--

Hukuk Fakültesi son si.nıl 
imtihanları yarın başlıyor 

Hı:. <de Fakut·~ ndc ı ı ~!i 

ı(, devresi sözlü in' lw r.a 
)arınb lanacaktr Avnis~.ı
fın rk 1 p ta- imt.lıan· da bu 
C· rna gün'.; saa.t 15 •,eh,.ri ola
rdc yapı' "'."aktır 

oğday satı,ı 
BelPd!yeler, urnı.ımtyetle, fiaıt mü

rakabe iş.ni. başaramıyorlar. Bunda, 
bir 91*: MnJ.ıer var. B;r kısım kasaba 
ve ,OOitc!erde' ekmt•k kaıne ıı.e satıl
~. B•ı gibi yerleıde Be!PdiyeJer, 
bufıOOy üboyaa ına mooıur ea;~ 
tir. Fakat, ~}ed&e!er buğda.Y loplı.. 
yanu.yıcn"iıır. Dolayı...~le, un yapamı
yor ve fırınlarda ekmdı: bulu'llIDUl)'Q!'. 

Bele~(lerin bujday miibayaasına 
memur eti<kllğl k"'"11balarda balk!D 
müşkül vaziyott.e ·okluğu görülmfiş
tü.r. Belediyeleri her şeye kad1r zan

n""'1;ıeıı: hatadır. Bu g;t:,; mınlakalarda 
blJl'!da.Y Yükselo f:ııtıa b~a ell<>re 
sat: •;vw. s, suretle milııtatıstı köylü 
de tab. ı·yte fazla ~r Y"lnmu tercih 
ecı;,.,... 

BURHAN CEVAT 

( e TAKVİM e °' 
ır ... ·1 u5a Hızın 

EYLÜi, 

?4 155 
1-UctJ I~~l 

BA.'IIAZAN 

lıl !>42 Ay 10 \. > 
• S Vaıtıı 

1 ikteırin 1 o3 Gun .. 

7 1302 öııe 
16 15 lıdııd. 

18 42 Akf•ır. 

~arşamba ~~ ~~ ı:::. 

E.za 
il D 

12 19 
6 19 
9 32 

12 00 
130 

10 42 

..._.iliıılYıidııiı:lıiıııl~ 1 H a re Va-z i y e ı: i i 
Bu llarptekı içtimai 

lnkiliplar 
Ft:ansıgn.n, ne tam-ar.dır, ıes, .\<l.a.ıiı 

l,·~:..n.yoL. ~n g l (' d , b~~.ı g;..z tı•e 
leru.e, Fı :.ı ·,ya datt" bi.r •ki ıu~ie .)"9-

z(dı.. Mıı "Cşat Pl·lt>n'ın Fıao'sade y .. µ
nıaok. t::.tcct g şeyler ıöylı.'nda.. 

Uzuktan. l...:..6<1, O't·aoo, ha~lçatta, ne 
o:.up bıtt.gı gO. ülı·m."z.. Fakat, ternın 
u . ..tr...;,,..~urıa &ö:e, 00..(lln Fraın.:.a, nru
v.ı: .. ~a! ve ellnl.ı gıUın lıı:~ jçİn bir ~ ı 
İ'-Lu.:a ek~ . ., devamlı b r rf'J-«n kurmıak 
tı;·U b·r precı..; p ~ .... ii • .. .:-..\.tı;.dir Maı-~l 

1 P~·tt~ı. Fram,...ı:e ç-em. ttcr.doe, btr ın'..i.ılAp 
yapıı.ak IıUwngeldig..ne kıa.nidlr. \'e bu 
•nlkılap, çolk d.a:ha t·vve yapıl~ liı
zmwiL 

Hatta, bu nk!lo.p, F'raasa h .. ·J.iıl)(:fu
ckn ev\e~ yapıım1:> ~, bıı~ün, 
Fransa bu \'azıy~,·ıc 0Iınaz1iı.. Çür.·,ü, 
harı>ı..en ı'\.\.eJk.i .F'rsnsa, tefıea.üh et.. 
mlş bir cı m:ye-tti. Dunun :nn:htt!l.J ae
bopleı:ı val'uı.. Fran.sa'<l.a oklı{\er ve 
ceıı ryı·tçi bır ck\.·let. kuJ-m.ok lfrzrrr:dlı
Hunu, Mar( c.l Pı·ten yapmaık.tadır 

H .... !'"pten rvvplki Ftacıs,ayaı 90k atı
lıp tL.rtul~r. O .:.aınnr&i Fra!U::ia, Wz
de dıenr.ıoıkraL ici~ Ji .. "' t tı~ OOic. kür
ç~ b:r cltalliyete dayanan bir ıdıaı:e 
ta· .ı.ı ,·:ıröı, Bu i"():k kliçii:< rk.cıl:.i~t, 
&ernK.yeG.;ırlardan ve b~Gk SMn~yi 
erb.tbıOOan di. İik.tid;ır bunlarda idi. 
Bvn:.1t.r, ôEıcHk eı,n. yıapıyoı-lardı. Ha
ltJk.ı. ttı•, d ıd'!"a9' •d.<.. resi hakim de
g .d.i.. Yanl h.a.Lk, b~f"<İet' vıtzıye<tte 
deg idi. 

Pol!ttro. l>iı: ~un zümre ve ,şabsl 
men!ıaatler ll'i 5.leH olınlJCı1tu. Bu ;;t>ki.L. 
d<Jc, t>r ceıTJ>yeb'-<>, b:tarat nl('r)fa"llere 
Met olını.Y.n blr ·d.are bu<unamazd.ı .. 

Ahl~k; tı0n ()(' l't ce sıJkuL eıtrnşti. Sa· 
ll'~ti tnanz.n tek ud:ın>. yoktu. Fransa, 
hıç btr ~ye i.nanrnıyan, ~ad<rı.ce, günü .. 
nü hoş gı-çir.ınEk fç!n uğr:apn. blr ta
lk.!ım HlSl.nlaıtlan n1üt-ek!k-ep bir idarfye 
ro..ITip~i. 

İı1Jticl:ır mıe-ı.<rt.t f}e sah p om-ı.aık, bır ta
k!ın nlCnfaat er;n. lda re m"lılcareııma
sının b3.$ına gcç:rnek idi. Bll sebepten 
öc>layıdır kı, ikLidar mt'\'lkii, herltf'&izı 
hırs ve ;şt:hasını kabarhyordu~ 

Sırndl, bütün bunlan tası;YI' efımek, 
niz prt 113tp•er ci.ı.yamın b:.r de\'let 

kı.ü'f1: alk lazı:.lJdır. ~ta "E:faJ Nt.rn bu
nı.:n ~ n ~· ,rı;,'-..tadır. &.ı Ş('(k:i~ 
fn;('j"ciana gPlecek yl'pyrni ruhta bir 
Frarıea ku,~ı-t.!1 olac..:ktır. 

Mal' o.ııl Peten, bôy ,. bir F't"ansa ,.a
ratuıa..,;:a mu\.·affa:< c.lac· k ın .. dır? .• Bu 
i'JS. n t-e-,-ıbını Vl unlC'kte acele et.. 
nH)ır. k • r.dır. 

Yarın, b.::.·p bii~"rlc-n sonıra1 Fanll':a
n~n \"nı.:i~ti de b!:- QO:.: dı>vlet'-cr g:ıbi 
belli olac:o!ktı.r. Eğ~ı·, Fı ansa, bu lr.l~ 
ten, sağ:anı vP.k:uvvetli çı..k.arsa e(fFğ(.'r 
bir şekiide ifade ed<'lim- eg..-r, Fran
sa, b rıdnn sonra da ıüstak l b~r dırv
l~ o1anı.k ka 1 ır ve kuvvcL"ıı.i h~
riı'sıe, r..1a1·eşal Pet.cn lrAfY3ffak o?.n-mş, 
tiomıP kıt. r. 

R. SABiT 

İkinci bir cephe açılması 
lüzumsuz olabilir mi? 

\...Yazan: 1. S. Eski bükreş Ate~emiliteri 
İKİNCi BiR CEPHE AÇIL:\1ASI 
LÜZUMSUZ OLABİLİR Mİ? 

Almanya b~ü!lkÜ vazİJeti ile 
İngiltere ve Amer;ka nazarında, 1 
Avrupa lut'asında elde etfği k.,.. 
lonilerle bitişik bit- baş rakip sa
yılmak !azını gelir. Yeryii7.ünde 
den:;zaşırı bir Alm•nya mevcut 
değild::r. İngiltere \•e Amerika 
için kat'i netice yeri, Avrupa kıt
asındıulır. Avrupadan gayri 3er
lerde ~apılacak muharebelerle 
müttefikler=., Almanyoyı ye,,me· 
lerine imkiın yoktur, 

Demek asıl Almanya ile harbet

nıek için onun askeri kuvv<>til. e ı· 
Avrupa kıt'ası üzerinde döğiiş· 
mek ve knt'i neticeyi Alman tap
raklarmda aramak lazundtr. Esa· 
6en İngiltere ve Amerikanın bü
yük deste~i olan Sovyetler B'rl ği 
ve diğer memleketler de Avrupa 

kıt'asında bulunuyorlar. Denıek 
istiyor';..IZ ki. ikinci cephenin açıle 
masıııa s-ebep, yalnız RusJa)·a 
yardım etmek mecbuTi~·eti değil

.. ir. Mesele valnız bu noktadan 
tetkik ed'ldiğı iç:ıı, nrtaya bir sü
rü yanlı} fikirler atılıyor, 

Dış hatlar üzerinde harbeden 
mütteCikler, harbi kazanmak isti
yorlarsa as:l rakrpleri sayılan Al
oııanya jize~inde birleşmek. daO. 

ma biTleşmek mecburiyetindedir
ler. l\lütteCikler Anupa garp sa
hiline çıkmakla ilk safhada, Rus
yanıo yükünü hafifletmi~ ofduk
brı g"bi _t\tlantikte büyük bir ser· 
bestiye ..,h\p olacaklardır. 

Avrupa garp sahillerin<le bulu· 
nan lıava • deniz üsleri. bundan 
büyük zararlar görebilir. Bundan 
sonra Atnıanya tanı n13.na5-ile ki I 
cephe üzerinde, yani iç hatlarda , 
harhetınek m«buriyetinde kala
eaklır. 

Müttefikl"r Avrupa batı sabil
lerin1l i.lıraç hareketleri yap•p 
muvaffak olabilirler mi, olamaz. 

!ar mı? Bunu göze almaları ve 
ba~al'malar& onlarnı menfaatleri 
'kt;zasıdır. Aksi takdirde, siyasi 

ve :.kt.rsadi hedeflcr:ndco vM~e~· 
n1eleri icap l"der. 

Bugiiııkii. \·aziyete göre, nıiit· 

tefiklerin ikinci cephe açmaları 
daha çok gü~•leşıni§lir. Çünkü Al
manya Rusya da bü) ii.k espace el
de etm•ş, yan: iç bal mesafesi çok 

uzanuştır. Miitle{ıkler iktnci cep
he açmıya teşebbüs ettikleri ıa

ıuan, bunu karşılamak için Al
manya düne nisbetle daha büyük 

serbestiye malıklir. Rusyayı oya
lanın mulıarcbelerile bir müddet 

meşgul edebilir, Rus ordmunun 
binlerce kilometelik mesafeyi kı

sa zamanda aşmast varit olanıaz. 
Fakat bu müddet zarfında Alman 

ya batıya büyük kuvvetler çeke
rek mütfef klere karşı büyük bir 

imha ın11hare-besine g·r~cbilir. 

Görülüyor ki şimdiden sonra 
Rıısyaum geri çekılmesi müttefik 

ler için de çok zararlıdır. Çünkü 
onların Rusyaya yardım etnıel&

rineıı nasıl dt'niz 1nilni. ol~orsa, 

yarın öbüı· gün Rusyanın kendil<>

ri-ne yardını etmesine de espace 
ve mesafe nıini olacaktır. 

Arkadaş katili 6 
yal hapse mah

kum olc'.ul 
Küçill<;pazarda Dı.;ıııu Stlikağuıda 6 

numaı ada atı.ıran ~r g: bııcükl:.ı yara
lıyara:k ölıC t' t n K tt)Qliyeli hallTJQI 
Hakkının dıJruşması dün 2 int'i A.,.&ı.r 

cezada sona eı•ıniştıt. Ilaık.'kı dil~ ya
pılan dur ·nasında: 

- Ben a,ık.ad.aşım Kfıımil:e bı rabPr 
b.r ·b!raha·nıede oturo,>"OrdUr!ıl. Az scm
r~ Şcfrk gı·lı..ii. V b.:.ze ev 1 eı-i:nc gt>~ 

mOln:zı söyledi, hep berabı•r Ş •fl<:le
re g!t.ti.k. Orad.:ı cia. ır:t<i sof'"ast kuıru
lu !jı. Bı>n Şef ge faz a IQkı ka1ı rmı

ya.cağ::ı.:n iç;n beni maınir göpn:es.inJ. 
rıca ~·ttan. Bwıu.n üzerine araw'.1Xla 
ka\ ga ç!kL. Selik brni d(,,.,,.eğe baş

ı adı. B!''n de müda[aa rr_::::ı: adı:yle bı

ça.ğmu ~l!m ve vurdum.> dt ;tir .. 
N•'>fi.cede 11 ltıkı mah!oorrw• k:ırnn.y

Ie 6 enı tı ose m<dl.kUm edilnli-;tir. 

l~~~T_A~R_İH_~S_O~H_B_E_T_L_E_R_İ~~= 
Eski Gedikli Meyhaneler 

Gedikli meyhane aşçİları ve Galatada kanii bir vak'a -
lmameci Gırbah Ahmet - Meyhane köçekleıi - Küçük 

Ben!i Ali ve Gafatah Hüseynin Köçek Destanı-Ars!an Sudü 
GcdlklJ meybane aşçıları, ken

dı devamlı rrıüşterilerın:.n lizıme
tine can ve b:.ş ;!e koştukları hal
de, ytıbareıla«n i " .j, para 'kar
ş• lığında b:lc görrr~zlcrdt ı. t1a 

yüzr.ı.e''\ knnh, vak1al.ar ~ur
dL.: 

B'r sd ·rinde, Ga':ıtadal;I r.>da
sı~a tnl ~ı.r:ieri gelen b:r kai}Vfle 
cu neferi nı~)1hanc aşçılarınd.n 

bil'ın~ pışi.r~ ek iizere et götür
müş. adam: cSen ıbi111m Ş('dlıeti

mizi içen m~ter>ınrz değilsin! 
d;ye piş:mıek istememiş, bu yü.ır 
den çıkan ımünazaada kalyoncu 
neferi me;ıhane uşak.lan taraflllr 
dan öldürühn~tü. Hükumet 
mey'lı<ıneo<Jere karşı şiddetli dav
ranmış, otuz kadaır mey!baııe u
şağını, o gece, Gal.atanın muhte
lif yerler n.de 3M111flı. 

Gedikli me:YiıanelcrLrı müşteri
J.eri, yalnız yeniçeııi nefer • .ıri ile 
esnaf ak~amcıları değildi. Devlet 
ricaJntlen, 'ka'lem iiım mlel'i.ııden, 
ülemadan ve müderrisi~n kı
yafetini tebdil ederek me;iıane
lere devam edenler vardı. 

Meyhanelerde bazı f k r akşam 
cılar ela vlh'dı ki, bazıları güzel 
gazel okur, k.r.isi ~~y üfler, ke

mon çalardı öylelerini diğer
leri idare eder onlara para ver
dirmezlc.rdi istaılbul akşrumcıları 
içinde, sazı yüzüınô€n el üstün
de tuıulmu~ olnn'ardan biri, İ

rr..ı.meci kn.'aalaır•nd.an Kırlbah 

Ahmet idi. Geçen asrın b~ların
da yaşamış olan Almıet, daha ço
culduğunda cÇ:ğırlıma• den Jen 
düıdi1ğü çalmaığa haves etmi:ş, bu. 
sazda, eşsiz bir h iineı-e yükFe 'tnriş
tL; dana pek genç yaşın.da ak.~am
cıla-rırı arasına düışmliş. yakasım 
eUerindcn kuı't:ırı:mam:1, mey-

Y~zan: 

P.cş t E re KOÇU 
hane ınt> 'ıanc cDolaşına,a ba~a
mışı.; .Rakıyı bol, ahlı .. bı k"~r
lifsiz. bu'.anuş, ,Qkkalı.klar, ara
sıraa yera lmış idi; öyle k t, yap
iırd ğı yarım okkalık 'tlır gıııfua)'!b 
da eve gideriken doldurturdcı. 
cKıı!balu l:Sıkdlıını da bu.ııd n ö
türü almıştı. 

i.stan'bulun en narr.ılı k<Y,t>k'e
rt de, bu gediklı mejhaııelcrde 
oynatılırdı, yenic,ıeri ocağmın kalı
dınlmasından 'biraz evvel cBen
li. lakıııbı ile meşhur b>r çingene 
k6çeğ;n, :lstaDbufon akşamcıları 
arı.ısında baştacı olduğunu, G,... 
latalı Hüseyıin adında J<ıı bir ycni
çerının cKüçi!k dıcstanı. nden 
öğren i ytır uı:ı:. 

On d'Jkuz kıt'adan mü:rekkep 

olan bu destanın !bazı yerleri pek 
ır<.~k saçıktır; fa•kat, o devrin kı
y•fet, alıliı.k ve zevklerini göster
mek bal'"'1TTt11?1dan l<ıy;metlt bir 
vesi:kad:r. Ben, neşr·nde hiç bir 
ıoo.hrzur giirmecJlğin şu bır kaç 
kıt'a ·ı naokı!edflbil~·orı.:rn. 

Yazaynn BcıılİJ<ı bir şanlı destan 
Okunsun hey çarşı pazar bedestan 

Kalem nr hüner var benimdir 
meydan 

Definin Lillcri altmdandır 
altından.. 

* 
Ilançerlide iÇ<'nler yiğit hovarda 
Çenıı:i Ali geliyor savulun urda 
Samur saçlar lüle lüle omuzda 
Delin.in ıllle ri. .. 

* Yaşını sorarsan yirmiye bıısınış 
Boybo. n anın selviye aı.ııuş 

Yiıziinc bakanı.ıı gözü kanıaşınış 
Definin z:Ileri ... 

* Topuk: ,:ura '\,.ra geli-şi vardt.r 

Uzakla J•kmış deli rüzı!ardır 
Sanma niiiarzda bir e~i vardrr 
D1lfinio zillei.~ 

* Ayağınııı on parmağt kınalı 
T<>pıtklara dü~er altın halhalı 
Ona derler D:mitokanıu balı 
Defüun zilleri._ 

* Parmak basar fi.skeleme lm'8ğzı 
Alınca eline beş telli sazı 
Yaman oynar köçeklerin ~ehbazı 
Definin zilleri.~ 
................................................ 
İstaııG:ıulun eski !büyük gedikli 

meyhrnelerinin dillere dcs-tan ol
muş akışamcı~arında biri de Bek
rlı Mu!ltafadır. Bıı ayıyaşa ı>t· 
fedilen fıualar ise, günliJk bir 
gaııeıede, kaıtı!eri :ııeş'e ile şeta
retle sürükleyebilecek zengin bir 
yazı silsilesi mcvzuud'ur. 

l!Miyaçelebi üç yüz efü sene 
evvelki gedikli meyhanelerden 
bahsederken: 

• İ.>-tan'bulun dört çev.res>nde 
mcy'lhaneler ~tur, amma en çcJk: 
Samatyada, Kurnkapıda, Bal.ık
pazarmda, • Unkapanında Cuban. 
de, AyakıtıPıda, Fener k<pısında, 
Biilat kapısında, Kal'Şı.da Hasköy
de bulunur. Hele Galata demek, 
me}ihane dem.-kt:r. Orta'köy, Ku
ruçcşıne, Ar~avuı:'kıiiy, Yeni
köy, Tarabaya B ü yük d ere 
Ans<lolu tarafında K~uncuk, 
Çengelkoyü, Üsküdar ve Kad1kıö
yünde de t:.baka tabaka me)'lha
neler vardır. (MeY'!ıaııe alemi) 
akı" e.mez bir dol 0 phanel şey
tan.dır Şar&bın hır katres: ha
ramdu- amma hükcma kavli.nce 

MA c.,"(F.MELERDEı 

Ulan kadına bak. 
' Amma iri kıyım! 

Erkek ufaktcfek, kadın iri ya
pılı, kem:klı. bo) lu bosluydu. 
Kad111 h5.kıln, er.kek 1>ıs1rık, kıJ.ı. 
bık ı;9rıınüyordu. E•l><·ğin yüzün
tle, yer .)t>r, flitslerlcr ,yapt~tırıl· 
mı~ gaz bezleri vardı. Bu davacı 
idi. 

- Hanuuı refikan1dır, diye SÖ· 

ze başladı. All"'h k:ınselere böy· 
lesini göstermesin. Olur oJnıaz. 
bir bahane bulup günde en aşa
ğı üç defa döğer. Hem de, kuın
ea, beni tı.ıttugu gibi SLrtına '\"U

rur. sc.:m sokaktan duyulmasın 

diye arka taraftaki odaya ı:-ötü
rüp orada düğer. Bugün yine kı,,_ 
dı. Sırtına •urup arka odaya gö-

1 
türdü. Şu gördüğünüz hale gelin- ı 
ciye kad;ır döğdü. Kendimi elin
den kurtarsam, pencereden ıLtlı
yacaktım; kurtaramadım. Ferya
dıma krunşular )·eti~ti. Bütün 
nıalıalleli kapıya to1>landı, Ondan 
sonra bıraktı. 

Siinuler, güJmeınek için kendf..1 
!erini güç tutuyorlardı. ı 
Davacı kocadan sonra. dava et

·t"ği karL~t, pürt:ıaınet a)·ağa kalk • 
tı; söze ba~ladı.: 

- Zaten bu hınzır herifle ev· 
len:.rkcn gef'.'iııaıniJeceğiıu..'.:zi aı»
lam.:§tını. Sonra da uınduğunı gi~ 
bi çıktı. Ben ı:ı.cden hazzetm-eu.em 
onu y~ı~or. Ben de artık ıbasla
dı.ııı döğıııege. Bugiin de döğdüın. 
Amma, nasıl döğıuyeyim? Sabah
ley.:n kalktım ki büiüu bulll§ık
lar, .akşaından btr-okt.ığ:nı \~·,hl 
duruyor. Al<>ş yanmamış. Çay 
hazırlanınan1•ş. Bir de ib.1.elik, 
bana ni>.bet ynı>ar g'·bi: 

- Hanını, ben geç .kaldım; ka1ı 
'\·altı etıııedeu g:di)·orıım.. Alla
haısmarladık' diyor. · :., olun da 
dögnıeyin bakalım!. 

Komşulardan b:r iki şahit din
lenildi. Bunlar, feryadı duyup 
kapıya b'r.ken komşulardı . .Malı 1 
keme, şalıitler dinlcnildikteıı sıorı 

ra, Zeıhrannı su~tınıL sabit gürdü. 
Bir ay mü.ddetle hapsine ,luibili 
temyiz olmak üzere karar verıdi. 
Zehra mahkemeden çıkınca, ko
cası Raufa: 

- Ben. "edi, en temyi.zederiın, 
ne istinaf! Ş.nıdi C\'e gid;uce s<>-
11i bır j~· i ıslatrp temJİze havale 
ederim; ak! n başına gelir. Rauf: 

- Eve gelen k' m ki? dedi. Ben 
şimdi doğru abla1na gideceğim. 

Onlar birb:rıerine söylenerek 
yürürlerken. arkalarından, on dört 
on beş yaşlarında bir külhani: 

- Ulan, kadına bak! Amma iri 
kı),ııı, diyordu. Ust::ı bir maran· 
goz, ibuaıdan ,kocası gibi sekiz ta
ne çıkarır. Herifi bu sefer evde 
sağlam öldürür bu ıkarı!. 

HÜSJ::'l'JN' REIIÇET 

Hırvatistanda kadın
lara sigara yasak! 

Anado u. Ajan . ...:nın Bude.~n 

bik!Urdiğ!nı> göre lhrvat.:slanda her
kt!\5 günde az..:: ·nt o:ı .gara ıçebıleceK .. 
tir. 18 y:ı.ş>r. 'l aş:ı !1 ge-. r~e ka
d:ırıların ı_• en .çım:-: , .... k ed.ilml§lir. 
A. kı"rle-re clı:. .... "~erinden tCitQn veril
d a;.irıcte:ı. bl ar öL.'~k;.ı.n rd:ı:n ..i.tün 
a.lamıyac· 1dn.r .r. 

Kadıköylülerin 
kömür ihtiyacı 

K.ö!Tlür te\.1Zi 111iic~ı Su.at vapı> 
ru ıle l!aı."Za~n lim:acwmı.za gr. !('n 
15'!0 lQıı kok kfurrürLnü Kodııkoyliıl~
ri.n thl!yac:mıa a.yı....,ın-ışhr. Bu kömiir
ier Kadık.tJY bayılt r·ne · •r11miye 
b3,itanmıış.t: r. 

Toptancı işportacılar! 
Zücac'yc, hıro;,vat eşyası a

zerine ticaretle uğraşaın lb•rzı tq>
tancı Museviılerin mallarım dU!c
kiınlarında satıımyara1k i'şportacı

lara verdikleri ~-e lbu ŞJ>ortacı
larm toptan saıtı.ş yaptıldan, ıbu 
su.reb!e malı.n pahalılaştı.ğınıı ve 
bu işpOtl!acı-ların da kazanç veııgi
si vermedilk!lcri al'iık.adarl3"a iıh
bar olll!lltmuşnıır. 

Keyfiyet t&hki·k olunmaıktadır. 
Bu yılın •on hayvan aergiai 

yarın açılıyor 
Bu yıla a •t hayvan sergiıleıirılıı 

sonuncusu yarın Çatalcada açı

lacaktır. 

mel'uııa .Ruhu saıııa demişler. 
Nu.şeden canların canına can ve
rip bilıayat iken şirane cilnbüşe 
merdane harekele başlay;p blhi
cap olur. 
Yare yalvanııağa bir kimse hicap 

etse hemen 
Bir kaueh mey kiŞ:nin cümle 

hicabın götürür 
Bunu nuşedenler .Arslan sütlü• 

demişler. Ka& hiikemadan; 
•Eha yiyip sabahlıeyin 'b r kiise 
şarap içenin ö'Klü•üne şaşarı:ıc• 

d«nişl"rdir. AJımna yalan et.mas
ter!• divor. 

7 İlkkAl!DD • 
7 İlllteırın •• 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Bu haxbio başında bir japoo 

anıiral·~n:n neşrettiği bir nıakale 
dünya matbuatında lilyık oldugıı 
chemm.~ etle kar~ılanmı~. dilden 
dile çevrilerek yazılnu~lı. ;\faka
Jenin hulasası belki bıisbütün ha
tırdan çJcınam _ştır~ anıiral a~ğ1 
yukarı d:yordu l<i: 

Alruan~aıııu deuiz kuneti yok 
tor. İng:ltcrenin bilaki · büyük 
bir deniz kın·veü var. Fransanın 
• o zaman daha felakete uğrama
IUtŞh • doniz ve ka-ra kuv\"eti var. 
Her iki kU\'\etli de,·lct b"rbirile 
müttefiktir. 

ltalya • daha o zaman Almanya 
lehine ol•rak harbe girıueın,~i -
gayrİmu!ıarip kaldığına gitre o da 
İng:ltere ile Fransanm lebiııdeki 
vazi)e:le nıii~alt demektir. Akde-
nizde İta1)anın bitaraf kalma.sı 
İngiltere ile Itrans.ının lehine de
mektir. 

lsp~nyanın da bitaraf kalması 
Akden;z.n garbında \'e Atla.. Ok· 
yanusunda İııg"ltere ik f'rarua le
hine bir netice teşk.I eder. Bu 
Jıallere bakınca Alınanla içiıı de
niz muharebesi ta.btelbah r lıa·r>
binden ve deniz nınceralarından 
ibaret kalacakılır. •Deniz kuvveti 
olmadıkç:ı harp kazanılanııyacak 
tır. İngilıcr<> keııdis;ıti lo.ı>lıya.
eak, harbi kazanacaktır. Fakat o 
za1nana kadar japon~ a da ne ya
pacagına ka:ar ,·ermeli, fırsat 

ge-çtiMen soma bir daha gelın.iye 
b!lir .. •e ı.aire gibi. 

japon amiralin:n dedtkler;nin 
esa..ı bu idi. Söyledtkler'nden 
bangı.,; çıktı, hangısi çıkmadı?. O 
da bellid r. İtalya harpten uzak 
kalamadı. lngillere alcJhinc har
be g rdi. Fransa da~ anaınadı. İ~ 
giliz donanma>1mn ı>blukası ile de 
Almanya mağlup ~di·lemedi. 

Fakat japon amirali Ru.sya ile 

AlmanJaııın birbirlerilc böyle 
döğüşeceklı,,;"ni kcrı-fedcmenıişti. 
İ~panya da şiındiJc kadar bıtaraf 
kaldı. 

Am'.Tahn dedikleri:nde as,l dik• 
ırt edilen notanın ne olduğunu 

söylemeğe lüzum olmasa gerek. 

japonya için brsa•ı kaçmruraralı: 
vaktinde hare-kete gO('meyi am~ 

ral 939 ;oııbaharında ehemmiyet> 
le tavs.ye ediyordıı. 

942 sonbabarınd.a ise japoııya 

Uzak Şarkta ve Büyük OkJanu.9-
ta vası ülkelezi ele geçirmiş olıt>

rak kend:ni gö,lermektedir. Japon 
amfralin:n o zaman açık olarak 

anlatmak istediği ~'il idi: Angl.,.. 
sakson tarafı bu harbi kazana

cak olunca sonwıda japonyan.ın 

vaziyeti çok zorlaşacaktır. Onuıı 
iç~ o xamao dalıa gelmeden ja
ponya harekete ge.,;mell. jop n
ya uzun zaman bekledi. En·elii 

kngasız nereleri almak ka.bilse 
aldı. Hindiçinide i.te<ligi )'c.rlere 
hakim oldu. Yine bckl"yordu. Fn• 
kat bir gün geld, ki miitlef'ki Al
manya larafındıın ın ihverin n1üş-
terek dn\'a ı iç"n jaııonyanın da 

artık harekete geçnıes ken<lis"ne 
&öylendi. İşte 7 !lkkfuıun 942 de 

jı>ponlarm b.ı:dcnbıre Amerikalı
lar aleyhine harp açması mütte

fik Almanyarun bekl<..Jiği bir işe 
girişmek demekti. Almanya, İtal· 
ya ve japonya arasındaki m"sak 

ve askeri bir mahiyet almış olaıt 
itıtifakin harfine ve ntlıwıa sa
dık kıalmı>k arzusu ile beraber 
bir de (ırsatı kaçırıp kaçı.rmamalt 
endişesi Tokyada biı1"'m olmuştu. 

Beırlio - Roma • Tokyo mihve
..inde japonyanın rolü Amerika• 
nın kuvvetlerini bağlı tutabilmeli 
ve Anıcrikadan İn;: ltereyc ve Ru.t 
yaya 3·ard1n1 gönder:Jmesine ma .. 
ni olabilmek için Amerikayı iyi· 
den "yiye uğ·raşlıı-maktır. 7 iIJaa· 
nuıı 911 den 7 ilktcşrin 942 ye ka• 
dar ge.,;en on ı~Y zarfında i. c ja· 
ponyanın Uza!< Şarkta ve Büyük 
O ·yanus sularında kışın ve :Ik· 

baharda büyiik mu\'affaki~ etle! 
elde ettiği malfınıdıır. Fakat ja• 
ponya aleyhine İııgili-cre de J\,

merik He birleşmiş ı>ldu. Belki M 
İng:!İ7.lerin japonya ile harbe 

girmiyeccğine Tokyoda ihtimal 
verenler vardı. Faknl hu 'şte J\• 

mcrikayı yaln!".! bırakın.anııştıt• 
japonyamn harbe girmesi ıle ye• 
ni dünya kıt'as.ında da büyük bit 

harelret başgöstermiş oldu: Yal• 
nız şimali Amerika değil, Ameri

kanın rf'nubı>ndııki devlc!ler dd 
artık hatb:n itaplarına ı;öre i.,ti" 
kamet alm:şlardır. 
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Esir bir Rus Generali Türkiyeyi Ruslar Don nehri Fransız. işçileri Bir Japon kru-
i1gilendiren bazı ifşaatta bulundu boyunca Almanyaya git1 vazörü ağır 

~:.ta· n'ın n-,tr~tPf:k :vard!"fnJnın 

a7. o.Uugunu \e iklncı c('\lhenin 
&:ı'ınas• lciz~.rn gekliği l~attKında
k .-w. bl"yana·t mtittefik malıf.1-
lerit"ce ok ı;ler uyaııdrnmıştır. 

Anlt.:rıka hariciye mü~teşarı 

S'>n.ll't'r Velıi gazelccik>r toplan
tı...~ırıria ~un1 arr. OOJ1lemiş1.ir: 

- B.ı l:ıeyanatı büyi.i<!< bir dik
katle okudum. füu'e~ik Aemr',ka
DlP Rus)·ava m~ddetcn ve ,bc<le-
r."'' mCımkG. '!an büLün yanb
mı vapn•ak niyeL'de bulunduğu
nu t• •dr etıırcğe pek az lüzum 
\'Uir. Bcı )ard m el,clcn ge:diği 
ka • .ır SO\)'et ııi.lkümetinin emri
r.e !lsis ed Im1~lır 

Dü!l Avam Kamarasında da, 
A'Ck" aled Press'in ,M.,-ık0<\•ada -
1c' ırvhd.>irinın 90rduğu sua~!.ere 
(la.Lr ni verdiği ceıvarlıar lıak .. 
kırıda C,..:.C,ı '\.'f'11 bazı suat.'.<'r ro-
ru n ştur \Ötıç-il dem §tir .ki: 

- İ-ngi!rere huümetin:n ~imdı.
ki lı.ılcle bu,,dan evvel -yapıfan 
beyanat lıaricinde b:r şey ~öyle
m€ re lüzum o'ımad•g· hakıkm
ciaki kanaat!ıniı1 hiılen ınuhfa
za <.'<Jivor~z. 

l:.SİR RUS GENERALi.NİN 
İTİRAFLARI 

<;ofvada ç;knn Zora gazetesi, 
SCll. ·<'t'erın Bulgaristanı kendi 
h ~·.t sahaları •çin<' alır.1'.<a lıu
su<umkki niyetler'nden ıbahse

d<'n b r vazı yaımı,ştır. Gazete, 
c .r ed ln.i ~'" So\·yt>t Generali
r GJ..- ,e.f1 i )azısina esas tut
moka ~ır. Bu Generalın ~y1edi
t;ır e 7' re Burıg .. 1ristanın l{.ı·zilıor

du t.ı.r fıttda<ı 194-0 yaz n.da isga-
1.. !<ara· ver:lm'-Şrr. p!jn rnu
c '> rn:c Sov•)dler Varnaya bir 
ç ka•ma yap<:caklandı. Diğer ta
rJftan ela ':ıa~ka bir Sovyet ordu
su Dobrucadar. Bulgaristana gete 
cüti. Bu hare·ket sonunda BuJı.. 

gaw ar.ın tamamile Sm·yetler 
B,.ligme bağ'.anması d~ünülü
. dıı. Hatta Stalinin <ağ kolu o
lar Sdarof Bı..lg.ri6tana gönde
r''oırıek ÜZere yüksek .kom·ser o
la-ak layiıı ecfümişti. 

Yine 'bu Generalin sözlerine 
göre, bu p'dnda Tüı'kı'ıye de ihmal 
ed mem!ştir. General bu husus
ta, l'üılk - Bu'Lgar 'hududu üzerin
de Kızılcırdu tarafından garn.:ron
lar tesisi lüzumunun da na>:an i
t hare a ındığını söylemiştir. Kı
zıl or<lunun Bu).gar'.<tandaki kuv
vetr~ri ahında, Boğailar mese
le;mde Tü.~iye Uz.erir.de tazyik 
ya~ .aı!a kal gelece'luir. 

Bulgar garetesl yazısı.nı şöyle 

1:; · ri y-ar: 
S<>vy~t Generahlnin ı.e,aatı Sov

ye-ıJer B'.-Hğinin Bulı,garist .. na 

Senih l\Iuamıııer ALATUR 

karşı lıazııbdığı taarruz planla
rının yeni bi·r del'1in.i teŞ!<~ eLmek 
tedir. 

İT AL Y ANLA!R AıM!ERİKANJiN 
l\1İSİSPİ ZLRHLISINI 

BATIRMIŞLAlR 

Romadan resmen bilcli~iklığine 
göre. Bamboarigo isminde İtal
)"~n den.zaltısı, A1lanLikte Misis
pi tipinde bir .Aaner:kan ~ırh!,ısı

nı ba.tıımışLır. 

l\fosiöf>i, 33,000 tonluk bir gemi 
idi ve 1917 de denize ind d:ıniş
ti. 35 buçuklılk 12 topu vardı. 8 
uçako;avar topu, ayrıca 5,7 santi
metrelH< 12 topu vardı. Gemide 
3 tayyare vardı. Mürellelb,.tı 1565 
kişi id'. 
.AM'ERİKALliLARIN F'RAı:'<SIZ

LARA BİıR MFSAJI 
Vaşingl.ondan bildirildiğine gö

re, Amerıka Genelkurmayı Fran
sız hal:kına hi>ta'lıen bir mesaj 
neşretunisrir. !Bu masıej.d:.ı hula
saten şöyle denllımektedir: 

cFransada A'.lmanya hC'ôabına 
çaiışan fabrikaları, demiryolları
nı, hava aı,..nJarını, deniz üıSlcr;ni 
boım/balyarak tah.rilbe rnr:iburwz. 
Bu sabadan ikişer kilaıı:etre u
zakla,,"IDl.:;.ğa di'kıkat ediniz .• 

RUSYA HARBİ 
Sovyeı Mareşali S31J0rnikof'un 

60 ıncı doğum yılı münas.:l\.u.'tile 
b'r toren yapılmış ve Mareşal Le
n n nişan Je taltif edilıın ştir. 
Mareşal n Ba~kuandan'.ığa, ge

tirilrl ği hal'lk,ndaki haber M\:G
kova mahfi11erinde kat'i olararK 
tekrzip edıtmiştir 

Harp sahalarında.ki harekattan 
b:;h.seden son Rus tc'lıfoğlerine 

göre l•e Stalıingra.d'da A·ımanla.

rıır. yedi tııi.iıc:umu ~ürtiilmüş, 
şdır n şimal 'lıatı~ır.da, arll''i ~a
zanıı!m.ştır. NOV'J'OSi.sk' n d'Ogu
sunda bir tepe zı.ptedıimı.~ir. 

Timoçenknnun Ahnan sol cena -
h:na y apmakta olıduğu \a'Zyik art
maktadır, Bu taarruz 1225 k.ilo
metrelil< b~ bar ü.zerinde icra e
d !ıınektedir, Ruslar Klctskaya 
doğusundan Don nclırini a'.'Inış
Jardır. Bu taanuzu yapan kıt'alar 
Sı~hıgradın 25 kilometre yakı
nına gelmişlerdir. Binız daha i
lerlediklerı takd:ncle Nrnanlar 
muhasarayı kald:rmak mecburi
yetınre kalaca:frlardır. 

Ahnan teM\iLer:ne göre, Sta
liograd'da göğüs g(:.gü<c ''tpılan 
muhareO.:ıelerdcn sonra yenı te
r&kk !er elde edi!ımi~ı'r. Don CC1>
hesind Romen, İtalyan ve Macar 
kıt'a13rı Ruslların Don n<'hrin. 
gccımek ıçin yaptığı bir 1:.mılel.eri 
piiskürbmüıştür. 

(_;s;.,;E:;..;.H;..;.I .;,;R;.,D~E_N_._·e_M_E_M_L_E_, _K_E_T_·r_· _E_N_J 
J\Ii..1 EFERRIK: * !ımirdc Jllkrcm isminde 24 
) ~ 1ındaki Erzurumlu bi.r genç 
b r kasket meselesındcn kavga 
eltı.ğı 26 yaşında İırnirlıı. Recebi 
dün İmıir Sanayıi. Mektebi kapı
sı önünde tıorna ile vurarak ö). 

dünmüş ve ya.kıala.nmıştır. 

of- İnhisarlar umum miJdürlü
i'ü arta mektep ve lıise mezuonla
rı arasından memur almak iiıere 
Konya, El&'kişelhir ve B ursa tnhi
ead ar başmıi.i.cl.ü.ı' ii1' Jer:ode btr 
imtlhan açmıştır. Mü.racaa-t müd
deti bu ayın on bırinci Cumar
tesi gün üsaat 13 e kadardır. 

TİCARET ve SA..,,.AYİ: 

* 65Q to• "* cDenıOr• şilebi Am•
rik n,..-nleket'mi.ze buğdlay getir
cı Y'(' LJhsl.s olur:ırnll{ll.ur. Bu ay &onW' ... 
u:ı hal'f'k•t edec'd<: ve ik, am g;J'p 
ge bil'!Cdr •, Ayni maks.,lla hvcç
~ de 3 t'caret g"""5i k•.alaI>111ışlll', 

+ B -.ay el<>k.u mlkia ınm •am o-
la a3t teıbit olunma=.; :'n aeınra nw.-

na ll?laWtıe iı. n v rıleb: ccrğl ve 
tek tıip UL r ... MSlltarno. yapılaca-

0, a~I~ nakb .. Eger Ofis maka.r.
nacılara kı ce.ı otuı u tlQlan buğday 

sr bu '.lor blr kilo m...ııc.arooyı alt.. 
, ı:ı k u:s1an a.lav'lt celı'lerdir. 

y Ttearet t..nıs· l~i:i "v e ~on, 

çuva.I, p n~ ~pl!.ğı, n\a-t.Calur"a g·bi 
el~k4 Hiha!fı.t ('ŞJl'RSlDı serbest pL 

Y3"'1 tia 1 :ndan ı;ıok ucu:ııa o I • , k tevzi 
etm:ye başlaımış!ır. 
+ Lr4to..rııtacılar her sınıfa: gfZ'··: 

tabldot fiatlarlJlrıarı kQça c>i~b:lt ce,fni 
Beleıd>ye-~ bildıJrmiışlerd.ir. 311 -ı;:.-t: :ı~ 

tetl< ik edi ldJ!ı:Mın o.ınra ; llın ol uııacıı k -
tır, 

Tevkif edilen fırın· 
cı ve memurlar 
Ekme-it kameıı; yolsuzluğu yap

hlcl.,rı i.ddiasile; 7 karne sayıırn 

memu,ile 14 .fı.rınc, İstanbul mil
li korunma mahkemes.ne ver:J.. 

mişfen:li. Bunlardan 6 kişili il.k 
parlin.aı muihak.em~ine, dün İs
t:J.nlıul birinci mi\li korunma 

mahkemesine başlanmıştır. Mu

hıM<emede hazır bulunan emeJc

çı Şevki ile te .. tan Z:)ya, fı
rır.cı Niko ve iki sayım memııru 

haadannda tevılı:if miizekfkerele
ri kes lanişti<. M~,hJkemeye gelmi

ye-n bir sayım mımurunun mü
z<kkere ile get.iriimesi için mu
h&kemenin devamı kalmıştı.-. 

Toprak Pt'2ahsulleri 
Şubesinden: 

Ofisi isten bul 

K•"1lcabeyde T, C, Z..·aat Banllası d<'polo~ınila mffl<:ut ve O!dltniZ" s;t 00-
b~J~"' Iet.a.ubu.La nak:i işı bir mto.teabhiae ıhaLe eıdijece.ğıloden ta!._p olııı.nların 

O 10/912 Cuma ıüııü soal on 00.~ 1-l Lim•o Ha1>l0dıldci Şuh.:ın:ze mücacaatla-
rı ı ca :>l r. (4 1G) 

aşağıya sarkıyor mek istemiyor\ hasara uğradı 
M<>skova 7 (A.A.)- Yrğınl arla Vişi 7 (A.A.)- Alm<tnyaya a- LC>11dra 7 (A.A.) _ Amerikan 

Alman p araışütçiisiin ü.ıa Boz.kırla- mele ve işç i göoderilmesi kara- 1 ba b.riye nezarntiıwleaı bildirildiği- I 
ra indirilmiş oknasına rağm.en 1 rını protasto maksad.ile iş nezaı:e-- ne g-Ore, Saloınon adala rı dolay .. , 
S ovreli ef kolunun, Don nehri tin ;n e n az 10 y üksek meomru ı s- Iarıoda Aaneriluıo k uvvetleri a-

' boyuoea Stal:ngrad islikameti.rı.- illa etmişt ir, ~ naz.ı rl ıg ı dovlet ğır bir japon kruvazörü.nü aığır ha 
de ile ri luııre.kcle devam ettiği sekreter i Lagardell ein yanında sara uğulm=§lardır. 
bildiril iyor. çalışan lardan çoğu istifa edenler Y~ ayni bölgede dün 11 ja-

Almanlar, Timoçeoı.konUn yar- arasındadır. İstifal a r, toplanan pon uçağı tahrip t>dihn'ştir. 
dun kohınu lurpalamak iç'ıı bil- işçilerden hiç birin in Almanyaya Loııdra 7 (A.A.)- Yeni G:ııede 
hassa p•ra~t.çüler kullaııımakta• git.mediğ:ni ve sılılı.i muayene ile ilerloo:ı.ekte .,ıan Avustralyalı 

iş konıtrotlannın imzalanması ;.. kuvvetler şimdi ]"aponlarm b'rin-dırlar. Paraşüt.çiiler her tarafta . • 
çin daha en az 15 gün gcrekt.ğuı.ı ci ileri ü;sü olan Kokodaya 16 tuzaklar, pu.>ular manial•r kur- . 
bildiren resmi. tebliğin iııtışarı gü- kilometre y:.klaşmış bulunuyorınuşlar, en akla gelmez yerlere 
nün<ı tesadüf <ıtmiştiT. kadar sokulmı•~lu>dır. 

Bayram f ekeri 
(1 ıncl Sah•fe<!en ~vamJ 

ları şekeri ta•mamen piyasaya çı
kandıklarını bilcbım·şlerdir. 

Şeker şirkeıi ise, piyasaya nor
mal şeker çıkardığını, tev:ıı için 
i1oi günden fazla kimseyi beklet
mc-diğini beyan ehmektedi-r. Fa
kat piyasada ŞEker azdır. 

Dün bir arkacl:c~:.ır.ız bayram 
şeker; yapan ve satanlarla ko
nuşmuştur. Bunlar geçen yıl'ara 
nnaran şekerin yarıdan a:ı ya
pıldığını ve pak fazla satıldiğini 
söy!c~lerd'r. 
Diğer ta.rafı.an 1>:~ kaç gün ev

vel Ticaret Vekaleti vibayeı.lere 
bir tamim yollayarak tıopıanc'.a

rın şekerlerin; p'Yasaya çıkarım~
dıkl.arını bu yü.?.den piyasada şe
ker •buhranı olduğunu b;:,hrmiş, 
ve ,bunun sıkı kontrolünü iste
mişti. 

Aradan bir hafta kadar bir za
man geçmiştir. Şimd:ye ka.d.ar a
a.lıca kontrol yapılmış mıdır? 
İk gün evıvet vilayet İstaı!lıula 

fazla şeker veri~ için Ticerat 
Vekôleti01e müracaat etin~ti . 

Bundan da hiç b r cevap çıkıma
mışt:r. 

Son Telgraf: Şekersizlık bil
hassa ufak çocuğu o!an aileler .
çin pek güçtü.:. Şelker mem'.eke
timizde 'bol yapılımaktadır. Bu 
yı.lk·i şeker mahsuli.iırnüz memle
ketin ihtiyacını bol bol temine 
kiıif1d'ir. Gerçe bayram mürıase
betile şeker sarfiyan arllmıştır. 

F<kat bu, bakkallarda şeker bu
lunma.masınt icap ett.. ırmiyeceği
ne ve eşker ş•rketi de bol seker 
veniğin. beyan ettiğ r.e göre i.j'ın 
içyüııü süraıle incelenmlidir. 

Ekmek, Şehirli, 
Memur l 

(Başmcrkalt'.'d• n D"Y:ı.ml 1 
nıeınurları :l~nında, mü~tahdenı-
Lerin.e 01na1 zammı )'ap.ınak ikt\.. 
darında buluıımıyan hususi mü
esseselerde çal~anlara, işç'lere, 
alışverişle aL;knlı olnııyan SCI'

hest me. lek erbabına da vesika 
ile ekml'k vermek - ~erilebilirse -
çok yerinde ola<:aktır. Nerede ve 
kimin yanında çalt§ırsa çalışsııı 
n hıtyet giinde 1-1,5 lira kazancı 
~İ:ın lıiv<dRmuı veya aile reisi· , 
niıı SS-60 kıırllo}I> bir kilo ek mek 
alabihnesi ıı•k de kolay değHdir. 
,Filha.\iu ekm~i IH>I bulnıak ka· 
tık il>tiyacıuı bir hayli azaltacak, 
hıttta d 4:er iaşe maddelerinin fi. 
atına tesir edecektir .. den ilebilirse 
de bu nisbet ölçüsü i,siııdeki k a
zaıııç erba.bmı himaye de her,hal
de !ayd asız olnııyaa·i<lır. 

ETEM iZZET BENİCE 

* V.ş; 7 (AA.) - İngil.iz bom
ba uçakları dün Fransanın Pica.r
die eya!etini boınbard;man e~
lerdır. 8 k ~ yaralanım:ştır. 

-v--

16 Metre bez çalmı ş! 
Bakırkıövünde Cevizlikite Mu

ha:;<><bec ~ağında ~7 numaralı 
e\"<İe oıuran ve avni ye.de bez 
fıibvkasında çalışaiı a.melelerden 
Hıüsnü dün a~ fabrik&dan çı
aren şi.iPhe ürze.ıı.lne üslıü aranmış 

ve lj) metre bez bulunmuştur. 

A lmanya ile 
Dani marka 

11 ıncl S&.1ı1fedın Devaml 
a.hedesi iım.a 1 a.m&\nı ;,,te.nıÇe de 
Kral bu tal.-Oi l'l'drieı:ıı:iıtil". 

Gestapo Şefi KPnsteni. Danim..."rl::a
yı, !<lareyi elıne almıak \<arın ile telı
d't el.rrı<,iktedir, Alımıınl r, ~odn 
bulunan Bolşev:Jc alcytarı Danimarka. 
alaylarını grri göndcnmi{1.Prdıir. Bu 

iıarrket .kasden yapıJnnş sıaııılı!YOI' ve 
... bunların, A1ihverin ayrılm ... ğa t('mQ
yül eclı n Da.nima'rk:ılılarııı terı:ıcill 

Şincle kiulkınılac.WCan tah'!J'Sn edtfi

.f'SJT4 Bu alaylara ~ olan!a.r 
K•operıhag"Cl..a. tehir 'ç'od" sıJa.tı. oJ.a. 
rakôo!a~. 

Şimdiye kad&r fl<i patıl"dılı nU:nı:ı

y.iş olm uıı .,., 28 ki ; yara a ıwıı ıştır, 

Bir ~;., kahve ve lokantalar yaı)rıa 
edilmışlır, 

Ledoga gölü 
cenubudda 

(1 inci Sahifı•cioPn Devam) 

şelırir.de ş:dldett! göğfö g.C.ğüı;e 
çaqı•~alar cereyan ebmeredır 
Yeni tnr kaç nıaha'~ &ha Aman 
kı V'\'et' r:nin eLr.e geı;ımiştır. 
Şehr'n .ç'ıııde Lkınci bir Rus gru
pu sarılmış ve in-..fha edı 'ımişt.r. 

K.fk29ya cephesinde bir kaç 
müsta•İkcn m€"ikii mih,·nr kuv
vetJ.erı! tarafından hi:cumla zap
kd Jımist r. 
Tua~ liman için l<:'ılike ,un

di d ha bcyümü:ştlir. 

Alman ta3rrtıZla•'ı piis1<.iiı"tıildü 

Va ırırtW, 7 (A.A.) - Slalm
grad'da Ruslar bütün Alman ıa
ar• ııtarını geri atm .şlanLr. Sta
lir.grad şelı<i rokaklan~ da ş'd· 
<ktli ve karsıllt çarp .mı:.lar cere
van et..~ekl.ed1f. 

- Alnıan~n 2 tümı<m .. ~ U'pnğı. 
talal'1'U.Z 

L:)l'ldra, 7 (.A.A.) - M.o.s.Kova 
ra&yoo;u, Volga kıyısında bulu
nan Rus tqıçusıınıın Rus P'Y'a
desir.e •büyük yardımda bu4undu
ğunu bilıdİ'l1lnektedi.r. 

Mosova gece yarısı l>ı:ililiğ> eki, 
Sinyavino kesiminde AJmanl.arııı 
2 W.ımenle ıaa.rruza k.alkıtıllclarını. 
fal:at hiç bir netice elde edoeme
dik!erini bildüımektedir. Düşman. 

4000 kşi kaybetmiştir. 

lar. 

•k i k aza 
Arna·vutköy kız kollej:nde du

var ta.m:ratile meşgul ol"-n tme
lelerden Yusui :skeleden dGşmiiş 
ağ:r yaralanarak Beyoğlu hasta
ha.nrsine ka1dırılmıştır. 

11 yaşn<ia Daman i&mi·nde bir 
~uk ta Beşikta~ta tramvaya at
lamak isterken düşmüş ayalkfarın
dan yarala-rmıştır. 

K ızl!ayın yarım 

bıraktığı bir iş 
( ı in~i S2hıfed&ı,. Oı>vaml 

nu besleyip, bü~-ii.tmeğe, yeı ı:;tli
meğe karar vcmıi<ti. 

Fa.loot r~ber ald:ğımıza • göre 
Kızılav bu hayrlı tcŞehbüısünden 
va;ııgeçmi'ş. hazırlfinan bü tun malr 
zemeyi aldı ; yerlere ılag tmtş 
ve b:nay N.::f'a Vekıaletı <·r.u-:ne 
VC1il)1iştir, 

Bililıassa büyük ~"'hi rlerde da
ima kurulması i..<;tediğimiz bu şe
k;ldcki sosyal yaııc!.m yuva 1.arı

nın ilki açı' mııdan kapanmı.ştr. 

Br ~.:ılı; yardıım, emek ~·e feda
kirlıkla hazırlanan bu mües.«CSe 
da.~ıtılmış ve kazma kürek depo
su haEne konmuştur. Aşoca.ktan 
kurarak a~ kazanç'.! kiını>eleri do
yurmak g ıbi büyük b'.r i:e girı~ 
şen Kızılayın; başla-dığı, fakat 
v.czgeçbği bu hayırlı i<ji hy a ede
rek 1000 k m:'<'siz, fak;r ve sefıl 
çocuğu adam etmes .nı u;rada ıe
meımi ederiz. 

Nor veçte isyan (!!lltı 
(1 inci Sahlfc•d-'n Devan1) 

Norv•('<;-in Aımftn \"alr:i Tronrihı·yme 
g~trmş ve• mu:ealob•'n lı r b ·y nname. 
.ı..e::;:reıe:.ı·ı ek Örfi idarı• ·ın e<S..ldlğ-..!ll 
ye f,.\.f.\.al3de tedbır r a!ınc:Lj. :a bil
dirml.şt;ı-

Alma!'\ \raı\Jl bey.ı~~~-"'. b · va
zryr•·n <lC'\'lIT\ mi.idıd.et nr.n tam mly}e 
ha a bağ, ol~uıııu \'e t:ıi<ıncllklan 

bvırlarlo L<ntradaxl Norwç hlllal
meUn<' ya mı .. r.dt?n bır çıok kllmSE'l-r
.,.;n halk t "ıriic et jk t'".tın i, ma:ıma.

fıh rn s·u!Je ln tn.t ~ "lna ç kırıkıc:ı

ğını b 'riinn~-t .r. ::; h rde llf'r •.ır:u 
t )pi n~ıl r y8..-~'\k1ır r.lu!lıJ"Yen Oir ısa
stt,,n ra sokağa çı ~ ta nle'r»
lumnuşt.rr. H1.1S1asl pasoları ol nıya~ 
iar .seyahat edE;mf;)'cceklerd:ir 

z.ni - sı.;,.ı Nul Meımııduğuı>-

dan aldığım n!l!llfl !.e:ııkeMm •le Fa"lı 

A!lcerl>k Şl>besinden aldığım ••k•rl 
trrbis teırn:ert'lml zayi ett:.ın. Yeni-. 
M<rini alacağmnon ...,...nin hükımü 

~. (499) 
Muetara Dab<ınr 

ZAYİ - M~ İlkokulundan !Kl -
942 sel"IE."6inde aldığım dıl>lorruımt ka

zQ.('n ~ ~ttiğ.İ.rrıdeı, l>n- Y"niohıi üa
c;4i!!tı cihetle eskismin hülomil olma
dığım llii.n ederim, Mil&;ın H"8rbaşı 

mahalk'Siıııde 475 No.dlı F,rnın Sarıoj!!u 

10 Birinci Teş rin Cumartesi Akşamı 
( İstiklal Cııı!de8i Lale Sineması Kar~ıtoında ) 

ıs B GAZI osu 
Pek Muhteşem bir G A L A 

S A F İ Y E ve S A Z 
ile çıhyor 

HEYETİ 
Bestekar Tanburi SALAHADDİN PINAR Klarnet SALİH Okuyuc,.far: 

Kanuni AHMET YAT:\lAN Kcır.an sAinı AGYAZAR 

Cümbüş CEMAL Keman :\lAKSUT FARUK 
BaT11nlar: FAİDE - İzmirli MELAHAT - BİP.SEN - SA."'l'İYE- Cılli.:OE- NERMİN - SEUER 

MUAMMER VE ARKADAŞLARI 

ALA BIA NDA R EV ÜS ÜNÜN 100 cü GÜNÜ 
Yoni delror ve yeni mizansen ile kı<a bir zaman için salımumuzda devam edt'C .. ktir. Gaz~ 
muzun iç ac;ıeı dekodarıru, b.eynelmilel şöhre-ti haiz , . ., Nonwındiya lraıısatlanıiğ;nin del.orlan

nı yapan :IJ SÜ. hazırlamıştır. Tl'lofon: 40J7t. 

ettikten 
(1 inci S1h:trdPn Dı•1.·am) 

ber .. in Cf'::oiedinı. btr Çl..""\<lla koyınuş ve 

kö.yden a~trnı.; metN" mesafeorki bir 
linrul!Af!'a g(jLür~rek gcirndu.k~n 1'-"'üf\!'"& 

b.l:reği dt• kcyu,ya atrn t~r. 

KDca.gıır.ın eve dörmnPmesi üzer!n'f" 
ana ve baba..-1 muhtara baı;,.-..-urarak 
~ıp birot>n kızı aran1tya b s!aaıısla.r

du·. Bu sırada Baoh~ettion şıiphı•I; bir 
vaz.yetıte ahırda yaka 'uıanaştır. Krn
disinr nıçin b:ıraya .saklD;ndığt 90nıJ ... 
dtığu zam.an; f':SKi b;r ~hk:ÜJ?::vt't.i~ 
den dolayı janda.~alaı ın el~ geç
llıt rl{ic için Cİ;tk"ndig CC'\'aıb.nk V'Cr

rrAAr. Fakat vazlyett sü.phe!i gO üldli
ğtinden 00-az •lkışl. ·ılınca hıık'kıN 
j.tiı·a.c ~İi Vt" Ha.lnb~•yı bogduğunu 
S<'Yl!,yereıc g0nı.dügü yeri ~1.<>nı,.Ur, 

Bu sabahki Anka· . 
r a ek pre si 

ü ç s aat g e c ik'i 
Bu sabııh saat 9 da Haydarpa

şaya gelm<ı.Si icap ede n Ankara. 
ekı>yresi 3 sat on dakika gecik
miştir .Trenin saat 12,10 da gel
mesi bekleıı.ınekle idi. 

Harôciye V<ıkiliıniz Numan Ri
fat .Meu.,.mencioğluna muvaffa
kiyetli iki "11teliyat ~apın"ı ola!t 
Alman doktoru profe.ör Zaver
ler uh da ek~presle ~ehrimize gel
mekl.edir. 

sonra 
Bu MTı&da, dön. b·-, ay e>vvf'[ blt

BUŞ"rnrn günU ayni 'ktJ:ı.·d<'n bC1 ya ... 

şındıa Raz\yf'll'in de es:arlı b·r ~Llı· ""l~ 
ortadan k.aybolduğU11u b&lH"hy•n 
köy"üler Babae-&.tine bu i-şi d~ l«'t~ 
·nin yapıp yapmadığını SO:"Tr. .ışta('-

dlr. K:ı.LJ bu oinıryetı de lt,•'1d,ı;u1.o 
işleciiğ:nı, R.::.DııYfn.n de na \ • L,,,. 
teca vfrz ettikıtt'ıı ıııo n nı öklü Al,p gom.
Oüıi'ün ü nmayet ıı:rar e lm,..tc-. 

Katil Ra-V.yenln ce~(·dini iörı•d :.ıJtU 

yeri göııleıımiye gıd Jdlği ,·akit nası.s& 
bit' m;ayıul bulut> kaQm.,tı.r. F .. k.at 

ertesL günü Orhan Gaz d"' jand:ırma

lar tarafından yakalaı>.a raat y.,. !ovaya 
getıırilrn~r. Tahkııt;ı,ta M.ild;e.umllm( 
Hakkı Şiilc.rü el koym -.ıtur. 

ME VLUD 
RADYOLİN. DİŞ MACUNU 
Sabipleriden Necip "' Cemal 
Akar karde}lerin pederleri 

MLRH U .tl 

BO SEY İ N AVKt 
BEYİN 

Vefatı S'enei devriye~i nıüııa-.,.. 
betile Kamanı ,er:fin 26 ıneı bu
günkü ÇARŞA:\IBA ak~mına 
tM&düf edeıı 

Mübarek Kadir Gecesi 
Di,,""" tar:ıilan İkt .. at Vekili · teravih namaz nı müleakip Be-

Sırrı Da~, ile Münakale Vek.li A- yazıt eamii §eıifimle l\lcvliıdil 
mira! Fahri Erginin de postır tre- Nebe~i kıraat ettir;lercğmden 
nile saat on liçl.,. şehrinıizo gel- merhumu tabıyanlarhı bilcümle 
roeleri beklemnektedir. din kardeşlerinin teşrifleri rica 

T:carel Vekili Behçe-t Uz'un bu 1 olu.nur, 

gün !?chrirrize gelme:ti nurhte- l'llmiil!E:SBBl!l!'l!llllCimı::S•mmcıa 
meld'r. ı• 

ASKLRLIK İŞLLRl: --- -
1339 luları davet 

Flmini\nü Y el; As Ş b('l;J.ooen.: 

ÖLÜM 
Elmokll Pc1 ' ! i· 't"";.-d n 

lıı.sL"" ALI b\'RI:.~OSOGLU 
Ted<ıv• edilımıt<tc olduğu Almorı 
H~n 'nd~ bu •aba..'> nhmeU 
ra.lıırıaınıa kavıçmu~tıır. Cenaze ra.
mnı y'1.rıt&i P 'rf"!llb• gUllÜ öglcy :> 
Bryıı.zıt Camii Şer!ıncle lnhoc' tt n 
şıon:r »i!rııe.ka ı Şch1tlığndckı A !e 
l<aimstaruoa clcbrdile«.lol<r. 

Şı.ıbmıw!<ı k~y•tlı 339 D>fur.o'u ve 
bu dcğumlula a mua:nel-e~ t.&bi ~r
ler•n LcYk«!lrrı.f'lt Ctzıt>re 11'.Jl[Teş/ 
942 Pa20rlsi gfrnı'.I nı:1tııs cü.zdanl:ırl- ı 
le birJö!ote nat 9 cıa Ş:zbt'<le bulun-
maları i?OO <>lunur. mmım11111m•m•:mmıc:ı=•ıı:a 

,_ ,Sine.ııw ditnyas:ın.111 s<;nmİyecek parlak güııeşi 

Vatan kurtuan arslan .. Keşif alalayı ... Kaptan Blod'oo dahi 
Rejisur:i MİCllAEL CURTİZ'in yarattı~ı 

DENiZLER ASLANI 
ERROL FLYNN - BRENDA l\IARCHAL' in 

son şaheserleri 

i'arm akşamdan itibaren senen in en büyük galası olarak 

LALE Sinem 
Numaralı ,...,rlerin imdİ1!en ka patılnıası. Telefon: 4.3595 

Bu fhn İ:zmirdc LALE ve TAN siıımalarında ayni zamanda 
göstcril.,,,.,ktir. 

Sineması 
SES 

ve 

Beyo~lu•ıda, İst'klal Cndılesinde, Halc!'(:arşısı.da yeni binasında 

Yarın geceden itibaren faaliyete başlıyor 

l S E S .. I Sineması we Tiyatroıu 
Sa~,ıı seyircilerden gördüğü rağbet ve tevet'Cüht.-n cesaret 

alarak büyük fedakarlıklarla Avru,pa ve Amıorikanm en tanın
~ yıldızlan.nwı çe~-irdiği eu seçme {ilimleri getirtmeğe mu-

vaffak olnıu~tur. Y an n Gece Saat 21 de 
Fevkalade açılış töreni, Gala Müsameresi 

Gincers Ro;:ers'iıı şen, şuh. pkrak, nefis bir komedisi 

HANGİSİNİ ALAVIM 
(Tonı Dkk And Harry) 

Sazlı sözlü , danslı özlü enfes bir aşk mcıcerası 
Ayrın: ···- Türkçe sözlü bir spor gazetesi, iki bii~·ük İn

giliz futbol takımı arasında maç. 2- Walt Disney'in renkli bir 
çiftliJ< senfoni~i. 

Gişeler Pe~enıbe gününden itibaren açıktır. Telefon: 49369 

Mevzularile gönül ve kalpleri teshir <!Geıcek, nağmclcrile 

İslanbulıı mestedecek ııene nin ilk büyük eseri: 

TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKIU 

Zeyneb in Aşkı 
Elmacı Güzeli filminin unutulıııaı )~ldızı 

BAŞ ROLDE AZİZE EMİ 
Pek 

TAK S İM Sinemasında 
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SAÇLARI 1z1 
Ba>an saç sabuniyle saçlarırun yıkayınız. Hasan Odekinin ile saçlarmız.ı tarayınız. Kepekten ve dökülmekten kurtulan saçıarımz uzar ve saç hastalıklarından ve mikroplardan azade kalırsınız. 

)euLMACAt 
1 
2 
3 
4 
5 

' 7 
8 

123456789 

- ---

• 
.-

il ·---- - - ---• • • • • - - --
il 

' .. 
_,_...._......_,,__.._.._.__.._~ 

ıSOLDA.1\1 SA~A: 

l - Awupada b~ sıra. d.a-g:ar 2 -

Alc.l<L.•loer, İ:yS, 3 - Habcııı büyüğü. 

4 - iom, Okh1':u tı:odar, s - Fuli>ol 

tak>:nlmla mü.ıat., Söz dinl!'mO!<, 6 -

Azamı>ıılım, Be:ırn, 7 - Süııme, 8 -

Bir\&r banc'ai, Nol&J 9 - lfoıieın ol
malt. 

YUKARIDAN AŞA~IY A: 

ı - ihw.ır.r pi;rmıatı (<k.i ""lôm<0), 
2 - Bilı:ioler Mec!•&, 3 - Habeş 

WYülü, Tıt};)ı oyuı><ı, 4 - Tüıl.üon iç
me v..-ı. s - zec, 5 - .Adada. o
~a.rı. Kırmı:zı, 6 - Ced, Tt'l!"Si köpeJr. 
7 - Kıbn.ıa br lcasaba, 8 - Karışıı. 

;rrrıkli. 9 - Ruat evi. 

Düııkil bulmacanm halledilmiı 
tekli: 

1 
2 
~ 

' 5 
6 
7 
g 

' 

1234567e' 

AIYIA Zjlll~IA 1 L s 
ÇAB UıK TılD A 
il s u L!A M Aj• v 
E•K A\V u K• R 
R•S •Rt•B u 
t K A •U N • A K 
K A B A1

K • E M • • B u Rı• A z y E 

• A K TA R • A H 

S:-.1 "' 'YC Başnub1rrlri E:em izz.et 
B• .ce - Neşriyat D<rektOıil 

c~vdel KAnABİLGIN 
SON TI'l.GRAF MATBAA~l 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
ller yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

ILORIE:NZ 
0 1943 MODELi 
~ W. 167 5-.6 LAMBALI 

R • <:) ALMAN T ekniüinln Şaheseridir 
~ ~o 
~ 

==== Türkiye Umum Mümessilliği 
SADETTİN SÖNMEZ • M. LOOOTETİS 
İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 

Tclgmf: LORENZ - fstanbul 
7/25 

Telefon: 20412 

Şehir tiyatrosu 
DRAJ\1 KIS:\Il 

Bu akşam <aat 20,30 da 

KIŞ MASALI 

KO~tEDİ KISMI 

ASETİLOPİRİN NEŞ'ET 
Grip - Nezle • Baş ve Diş Ağrıları 

Soğuk algınlığına karşı tesiri kat'idir, 2 lik zarl ve 20 lik 
tüpleri her eczaneden arayınız. 

1 
1 

Bu akşam soot 20,30 da ............... mı:m ... ıı-.mım:--~---~ 
YALANCI 

Cwnarlcsi ve Pazar giinleri 

15,30 da lif at ine 

lstanbul Defterdarhğından: 
İstanbul Defterdarlığı M.a!iye Teltiş Hry'ı·U oç•n yap'1rılıı<:ııl< (1440) LiTa 

ikeşol bf'del!i !J;r adet •.<•ne masası ıle 12 adet mru,.ııu•n sanda:ya 14/10/942 

Çaı'Ş811'llba günü .aat 15 de Milli Em;5ok !l!üdürf(lğnde müte~ekldl Jwm•sycm<ia 
a~ Eitsiltn~ ile iha.ie edilecektir. 

i LAN 
:h-lu\1'81\cıkat temlnat 108 limdır. Re&!.m ve ren.nı ı.:e huSUE.t şs:-tnaıı1 si her 

I glin gorü!ebı~lr. İ.$ekliıerin rrı,•zkür gün ve saatte trJni~t .m2.kbuz!arı .v~ 
nü!cı; büv'yot cliııdankrı ile b:ı·ı.k1e ~.lli E:n'tık Muıclürlüğün~ müracaatları. 

(200) 

İstaı1bul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden~ ı A ~ 1 ST ANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 

~~----------·----= .... ______ .... _____ .,, 
Atina Be' f•dııyesl m{"mlll'laTına gönderilm~~ üur~ Amara Bch'diyesi 1a

ra!:..r..d~n satın..ı alı.nrııcak e\."'."&fl ıszrtnamesinde yaz.ılı Kuru İnc-'r, ~erd.a ve • Tuzlll Ba ık •çlk e 'itmeye konu.m\ll,'tur. Şartnomu;i Zabıt 'e Muamelat 
:WlüctürlüJ.IJ kJh.'m'lnde görü!ebi!ir, 

b1a·e ıo, J0/942 Pa. .. Jrtcs• gtinıü saat (14) de D<A1r:l1 J:lr.ctmı.ende yapıla-
ce.ırtır. 

7 İlk Teşrin 1'4? 
18.00 

18,03 
18,45 

19.30 

1'9,4{; 
2il.l5 
20.45 

Prognım ve .lfuni l'ftt SaM 
Ayarı. 

Müz'.k: Fasıl lley'eti, 
1'-tu.zık: Ra.d1'Q Da'Os Orkestra
•• (Şef: !'l:h&.d Esentrn). 
Memlodt<!t Saat Ar.ın ve A
ja.rrs Habe-rl"ri. 
Müzik: Yurttan s.slrr. 
Racly<> Gaze<e.ı. 
~ıüzijc. Blr J\.tc.rş Öğren(yo-

I'\ll. 

21.00 K<>n.u,şrne. (EvWrı Sa.at;) 
21,15 !lfüz•k: Kl:ie>k Ed<b;yatt.:ın O

da Mu<ik;a! (Pi.) 
21.30 T!'OM>I - Kimf;il Aileei. 
21,50 Müı.Ik Riyn-set-icr.»nlıur Ba.n-

doou. (Şd: İlls;;n Künı:er). 
22.30 Memlekıet Saa.t Aşarı. Ajans 

Haber~('J-i vı1 Bot'fal.ar. 
22.45/22.50 Yaruılo ~ •• K:ı... 

J>"nlŞ. 

Nazarı dikkate 
f stanbul Terziler, Ha

zır Elbiseciler ve Di
kişçiler San'atkarları 
1 s tih lak Kooperati
finden: 

Yü!l<:s('lc Vek.ill\'r Hel·'elinin 11/9/942 
tarın. ve 2/18717 sayılı kar•rnan"'6'1e 
Koo per a ti:f ımiz!n arı a tr'ftbt a \ ~ 1 en~ nesi 
tasdik kılınmış 'Ve istıtD'.J·;~ AısJ"yc Bi
rinci Ticaret ı.1.ı.h~emes-ı.n n 29,'9/942 
tar•h vt !!.861>7 ıS(fıJı s:cı. ~ kayck'-
dilrrı;;;; o!cıugunGa..,, Stıylın t.snıa'f.ıınuzın 1 

rnc.•n(aat!erl OOı;:;ııll'tı.Ndan Koorperatif 
IDC~f"D olan Ista.1;bu '.da ]/I-cnc.ar:da 
Yıldızlı hanın ÜS! i<Jlır>d._ (N) ~a-

m..h"aca-
aı1a ar1.ak ka:ydo ll\.'.l:arı . A·ı olunı~". 

Müessis: Ahmet H.lrnrta<>i;kı 

iLAN 
Fatih Sulh 3üncü 

Hukuk Hakinıliğinden 
942/99 'f. 
Cerı ... h.p<tışa li~;:ıncs·ndc Şubat 

94.2 ayınrla o~en Ş.Wıın ~eydi, Şev

k•:ı Ml'hım{'t, Ko:"'1 ' !\:luiıat-rem. Ne
uime K(tmi. Yl8.J'. llarr..:dl. :\:hmet J.-lu
rat, ]..fın::affer Ha.yJar, NUTt Jıı1u~Ia, 

İbrah"" H""""ın, AhllW't Sab.t, Sab
riye A:bd~. 1\Irız.1f.a!a ?\!ltıorrl'm, .h·Ieıh
met Mı..;ı 0 tnla ve :.~art !t-1: ayında öif·n 
Şc\ki Yıısul, 1-Iü..~1~1 M · hınet Tı.ır
gLıt {)ı;]m;;n, hlust.ı!a lli!sıryin, Meliha. 
Rıfat, !wte-hm~'t A)i Riw'..rı, Basri Mı·hrııet 
Avni Eyüp, İs.ar Naı.ı:ı. N:.,YJ.ıi Haısan., 
ve Künu'IlUCı\\'ı' l 941 a.JL"'lıel:ı o!-en 
Mt1 hnııt:t ()frn"'n, RC'CE"p l\'l.tftn'Ct, :iııı
san l\lclrrw.:-t, Selim. .Al!, lialil Rl.J.&. 
teırn , Ağa Hii-fYin. SU'.•:, .. n Slilt.·y
man, İ.unaH Abdul~ah, F.;.;"tana .ı\bınet, 
Satı AWullahJ ioo1~ l Kad1r, };...:;:ıdu!
lah Lü:.!ı.ıl's-h Rr.Jn• lla .ı, Abdu!l.ah 

fstanbul'un Tarihi, Beledi Derdi: Temizlik! 

Bir milyon insanın on binlerce 
ev ve dükkanın temizliği topu 
top~ ~aç kişi ile yapılıyor 

BiLiYOR MUSUNUZ ? 
Tanzifat ameleleri nasıl yaşıyor, nasıl çalı
şıyorlar? - Kadroda heran boş duran 900 
yer niçin dolmuyor? - Temizlik işçileri 

m ekte b i ve k o o p e r a ti fi ... 

( Röportajı Yapan: 

(1 lınc; sahifeden Devamı 
"'1'J benden jzahat ve dc!liılet.ini 

..,sirgem-edi. Yazıma başlaıiken bu 
münaseıbetle, evvela kendisine 
ve sıonra .çöp_ oordi• ni teşrih 
eden, .t!ottmalıte ağl~r;nın doğur
duğu büyük ımüıŞklilat ve mahru
miy-ete rağm-en İ.stan'bulun tan
ıı:lfat işierini f-eragı;tle ifa, idare 
eden remizlik işlcl1i müxlüırıü E
min özyürek'e ve yine benimle 
günlerce dıcllaşarak tc.kmilı teşati
li'ıu, ıııtasyoıılnrı, eki-pleırin me
saisini gösteren gayyur müdür 
mua'\i'lli muxakip Hayıdar Sa.va
şa t-eşekkıürü, takıder ve tebr k1 
bir burç bilirim. 

Temizi\ık t~,kiliıtı ve temizlik 
a.mcle!eri ... 

iJk nazarda }retık~e bas'.t, e
he'l'l!IIliyet.siz g bı görünen bu a
lom in, hem<>n çoğull'uzun biJme
d.ği bir iç r<:>hresi ve husus·~et
leri var ki... 

Onlar kışın,; karlı, fırtınalı, u
zur• gecelerin sabahır.da, yazın, 

günün ;Jik ışıkları altında erken
den vazife alıp ak.şamın gün ba
tısına kadar duıtmadan uğraşıı'la~. 
en k'rJ.i mad'deler içi,nde dlidinir
ler .. Biz daha uyıkuda ik-en c;öıp
lerirrlzi alır, yun.a.rınuzı teani:z
lcr 

Bunlardan 'hemen hemen her
kes iğrenir, t .ksinir, hn·rta aş2.ğı 
ad•m göcr~l-e bakanlar bile olur. 

Ki.mlb !ıir kaçımız onların yırtık 
e;;biseleri, emektar süpürgeleri 
ile toz bulııt'arın:n arasında• ça
bı.lar görürkc n dudaklarııruzı is-. 

istihfafla l:ıüı.'<ereık: 
•- Çöpçü..... diy;p geçmişiz

dir değil mi? ... 
Ha~tb1iki bilir misiniz fbu· zav<.J

lılar ayda kaç kuruşla ,.e nasıl 
b:.,.bir ömre bedel bu şled görlir-
1.er• .. 

Bfilent Hamdi Erim) 

ı 
1 

ve te1aırı!J mesai arkadaşlarıııın 
titiz ve gayret tınalari'.() k hl\ 
a:tmaktadır. 

Kadrod<ki 900 boş yere adam 
bulunamamasının muhtciif 
bepkr vardır: Bır kere; am<>le
nin çoğu istihsal mıntak?.larırı

dan gelen rı>nçpederd!r ki hun
i.ar ya.zın köykrine, tarfalarına 

gitanekte, kı~ın . çaJ.ışmaktadırlı:ı~ 
lık:nci wbtp te bııg:ün<ü haya~ 
palıalrlığına nazaJ"on o:ımelenin 
eline ge~n paranın çok az o!ıma
sıdır. Gerd Beledi) e Daimı Er.
cliımeni y.evmiıyC'lcrin bu koCrt 1,5 
liraya i'bl.iığ nı kız•·nrla~hmı·~- , 
tr. Fakat halen harı\~e daha h&
Lf n:esai ile 2,5 - 3 Ura kazar. ıa· 
nın k.o~·z.ylığı ka,~ sında bu 1 5 
haya da pc< rag>bct olmıvac.~ 
anlz6ı1makt~d r. 

İşçikrin hayat şart.ı .rı d lc
miz k teşki'5tına rnğbe'tl: a:al
ma:-0tadır: E,-kickn birer .bı:ıe. 
den farks,z o!rn harap, basıl yer
lerde yahp 'kalhn tanz fal .. m( 
.leleri için Bdec>i:;'C Re,.:; Muavi· 
ni Lıltfi Af«..~oy Bc:rınd "ma 
yunrarı .. tesis et.'ll ştir. Stib~b an 
aık.:ama kadar ağı.r ~arıtlar ol+ı.r:· 

da çalışan amelt?ler a~am ü>tü., 
yorgun ""gırı bu yurt1ara. c;P.ı
m<:>kte ve kendilercrıi bokl<:> ·en 
tem'.z bir karyola, r:..·hat, mur+J. .. 

zam bir eda ve nihayet sıc:ık bır 
yemek buhrıaktad rk.r. Hatta )< • 
mekte e i.ıstira!ıat zamanlar1 nrla 
kağtı§"laki ra<ll)llnun şm n.:ıflrr.-t
lerilıi dinin erek köy!eriıı,n t;:,
bassü.rler~ni g:ıdeımekte .ç1ıer·a;

deki hıcran ve ele~ mı. '1<inm 
mu.<cl'ik sesilc uyu bmaktadır'ar. 

'Jlli.>it TıcaTE1 Banbısı vck; li tarafından İstrnil>ulcln Kruka.h

tıruı nda 12, 13 No. da Ser dar Zade füıc Sahh mahl:!t mi arı 
ve Hacı Ali H.fıız Zace mah dı:ımı...,. aler;tıjel'Jl1A' 19:)8/10 No. 

•le ıki k t'a t-m.re muharrer s-ent:t bede!uıa<.:n bak;ye all!.<'akla

rı 'bırlunan 1000 l'ranın !ı;.lı.>J li ~kKında açıl.an dava nt'tıcesin

dt;>: Mücl<kialeyihlerden Cıran ıa H:.rı Ali Hafız Zade ındıtwnla

rı Şirket haıkkmd.l<• d:ıvan:n 606 ıncı madclcn.n m tufu ırue 

~97 iPcı maddes. hıiimıütıP tc vfikal:' mılruru zaın.ından dol.ay. 

reddir.e ve diğer .ısıl borçlu Serdar Zac!e Hacı Salih mahdum

'. rı şi.rketıne yel! n iç,n iliır.e n te\ı.ı);at i!a ed !d·" !-&'de mah

,emeye get:ıed.Kl.erinden H U. M. kanununun 337 ınci mad

c esine tcviika.n yem:Tlden çek inm;ş saıyılartlk davaya stbit na

zan ile bal<ıldığ ndJn müdde a.b.'lıten mütelbakıi 1000 liranın 

10/l/93S tarilı:n<lcn itibaren yüızde beş kanuni faiz ve )'Üıxle 

ibtş ücr<:>ti vekaletle birlıkıe miridei.al~lerden Serdô.r Zade 

nıebdum!an Şirket ndcn tahs.illiıe 5/2/942 ta~l!ıı.nde karar ve-

Nur!, Sa.t Abdi .,l;;h, .llkhmct H<;.n, 
T:!hir.in brnc:ı (24:0) L•ra iJJ< teminatı (182) J;ra (25) Joun:ııtur. Hü.st•y ' n Mehmet 11_ ,, AJ;. Ah:r.et 
TaJ~ler n ilk t~n:lt rrxıkbu: \'Cyamd...~1-a:ı ve kanunrn iıbrazı ).Qzmı · 

Beled!~·e. da·ha geçen yıla ka
dar ıermzlik işleri için bütçesine 
535,'is.5 lira tahsisat .koyarken 
şehrin çalışkan Bek<liye R.e'si 
Dr. Lıl1.fi Kırdar bu rakamı bü
yili< oır fedakiırlıkıla 759,877 IJra
ya \ık<rımş ve bu suretle temi7'
liğe daha geniş ölçüde €henıan,;
ye< vermiştir. 

Faka• bu kapalı •: ı bu i\nt 
du.var aras r.dalri k<''~UŞ l-o 

12ra 

k.iı.fi deği.J.d'r. Sayısı 17 ye ba"ıt 
olan bu yurt1arcıa ~rıır!e'('S'e ru
h{.n ve bedrncn kuvvet V<" zen
delik \·eren k daha baŞ'.<a ıır <Iİ·n 

ve vasıtalar "~a !C'Th"ni 15.z mdır 
Bu im:k.ft..nlarırı başı ·u·ta da • + • ı.<
balın ı;.· ,.nr.! si bu unr-,z.ı.kt o r. 
E"\'(1", cGcılc .... Ek km•kusı.. her tr
mızl:;k i~ı n-. er n.ıe: t &nırci.:ı. 

bu rahat yurtta bi"• hı.zu ,.~u 

ko.ç1ran bir d'Üiii...,-c~c. r ÇunK ı 

biliyor kl a~ıd·ğ1 p ra; çal ştıgı 
günler, ay 1ar, yıllar içıncf:r. İle
rde biT gün, hasta'andıJı ''CV~ 
ihtiyarladığı zarroan her şcy bi
tece kt:r. Onun bir trav'JP !'3.Ji.(l•"' 

ğı, tekaüdiye bi ·'kt•'-ecek,"kurıılu. 
yoktur. Aldıgı ıicrc, an02k bu
güniiırıe yet.mektrclır 

Halt, l'brah·m Ilbr:Jımı. 
gelen dğer \·es:kal:!!.rı ıi,. ~hale günti mu<ıyyen Sdatt. ~.1 EırC.mt:n.de bu- &n·eı;h-ibaifı. ce:rr~ r.paşa ııast.,ha
kmmal.ar-.. (351) ; nes~nde Kl'nuın.ue'\-9\ l l ~ıı \•e K~. '.lU!lU 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel fslet-

1 
meleri Umum Müdürlüğünden: 

ı _ Nt:v'' ... ~ .rnHttarı a.şağ•d-a yazılı <'!""Z.nk rrıek.1u;pla fıa1 ve tcklit istemrııc 

l U!"Uıi1 ile satıın. alıruıcs.C<!lıı'. 

1\fe1'Cİm{:k : 15000 K i!v 

n!miş olduğundan iŞbu kararın iNıo tarihir.dı>n iı:ifuaren on gün 

zarlınd.,, mahlc.emeye müraca atfa tem'.YiZ ed'ilmes; alm takd:rde 

llı>:ikr-ün keS!ıi kat'iyyet etımiş addolurıacağı ılfuı olunur 

Nohut 20000 > 
Bt:~ur 15000 > 
l' ruıç 15000 > 
Salça 1000 > 
Bak:a 5000 > 
2 - J\Tuvakkat trmlnat maktuan 1807,50 Lfr<ıd>r 
3 - T,•kH!eı'n en geç 16/10/1942 Cuma l:'inü saat 17 yr hdor Lev.zım 

.-..ııım•ımmıa••••••m•••mı•••mmı::mmı•mmı,JP M.lJd(ll'l:ıi;iınc tevdii l::.z~'lldJr. Kısmi teeliır.~ da kabul olı.ırJ.ır. (361) 

Zabıta Romanı No. 120 l 
•• 

Sen ıni Oldürdün ? 1 

t 

Yazan: EDGAR VALi.AS Çeviren: MUAMMER ALATUR 

Hangi yeni e•<lerunişt.? 

F.r0 r..!< Sutılon evılenel.i seneler 
var Ben şımdi s'tz.in yerinizd-e ol
sam, ~u ev.me gider, rahatı
m:ı bakıarıan. Burada hiç işini'Z 

y<Jk. 
Le!.ı yÜ<'Üldü ve kapının kana

dını ardına kadar açtı. 

Tirnan yine istifni ]Jo?ımadan 
te krarlad>: 

- Hi2l!Tletçiler bana sizin mai

maz.d B-eril ile berabeı- çıktığı
nızı söylediler. 

- Herhalıde öyie clma.sa ge
:re kı ... 

T iman Leli'dcn fazla 17.r şey 
hıparı:mıyacağın• öğrenince, çıtk

tı, g' tı. v~ çok geçmeden de ba
0

ş
lrn bir a)·ak s.esl fY·V<:la oldu. Fa
luı t bu ayak sesi öyl.e iri ay akla-

rı n ç ı.l:.a r<hğ ı sese 
du. 

benzerrüyQI'o 

Ha.t.ta Leli bu ayak sesinı ta
rumıştı. Deııhal yermden fıriadı 
Kapının önü:ne gdrliği zaman, 
matmazel Beril'i l<Wlar!lla ~
müş buiklu. Genç kız nefes nefe
se anıeak: 

- Coo, Con! diyebi1ıdi. 
Leli genç kızı ıe.ık.ne çalıştı: 

Nere<len geliy0<sunuz biiy-
le? 

Viımlb'.d.on'dan ge!.iynrum. 
Yal'nı.z değ'iim. Babal~ğım, aşağı

da otomcıbilde bekJ.iyor. Kendisi
ne ihtıyacını~ olursa, buraya ge
leceğini söyledi. 

- Fridinan aşağ:da mı?· S iz bu 
al<şam .ParSlar Klübli• nde mi 
jdjn iz? H.er §eyi Öb1ı°end.niz mi? 

- Fcan.k; m-eS<!l«:sini mi? Evet 

Con, öğrend,m. Ö]dü değ\! mi? 
- E\'et sevgiLm. Frank Sut

lnn ö.ldıü. Faıka;t ben siz.in için 
muztarip oluyonım. 

Beri iç•ni yeyen sual> bir tÜJ:"Lti 
sıormağa ce•ar-et edemiyondu. Fa
kat LC'Ji sarJk.i yaıdımına gelmiş 
gibi: ' 

- Adıyorum, de<li, ana kur
şun sıkı)dığ1 zaıınan, benim nere
de o!duğumu SOitm< k i&tiyorsu
nuz değil mi? 

- Oh Con! Sen öllü:mıedln de
ğil mi? Sen ö'ldüıınıedm değil 
mi? Km ö•dürdü? 

Con Leli, genç kız gii'derinden 
bo.r şey arilamasın diye başını çe
virdi. 

-31-
Leli gayet cidld'i bİ'r ıavıxta dedi 

Jı .: 

- Kim öl>dıürdüyse öldürmüş 
olsun, Sut.lnn liıyıf.c ollduğu ce
zayı buJmu~tur. Larri Grim'i d<i 
öldüren o değil m ıyd.? 

Ve. ilave etti: 
- Ber~ı, buı ~·um <lb~ay·ısile 

Franll< Sııtton h:r1okında sı.ze baZl 

i:f.şaatta bulu1'rnak mec'lmr··yet.:n
de bul,undu-ğuana ~"<f.< müt~

füıı. Fakat hakikat, nasıl ol.sa za
ıen tlaha zun müıd~t s'kl~a
m&zclı. Rica edermı, şöyle otuTu
nuz. Niçin Vimlbledbn'dan ayrıl

dınn. Herkes beni.m peşimden 
koştuğunuz zilhabına kapıldı. 

- Ycı.1< ,ydk, öy1e şey mi olur? 
Siz b2'hçeden çııkıp git.i"ıden soo
ra, ben de odama çıtkhm. Orada 
uyuyup kalmışlJll. Babalıığım be
ni ar•mış, bulı:ımamış. Fakat hiç 
bir zaman kalkıp sizi atlkanıızdan 
aramağa çıiktığım1 düşünmemiş. 
YaJnız Fr•r.l< Su-tton haikıkmda 
b~ı şeyler öğrerıdj.ğiıni V<! 'bunun 
için evden 'k.çLğmm zannetmiş. 

Uyandığım zaman, baktım, evde 
kimseler yok. Ben de ancak o za
ma.n sizi aramağa çıktım. Şiand!i 

söyleyiniz rica ederim. Benim öğ
renmekliğim ica eden ne va'l'oo, 
lıes' ni de söyleyiniz. 

Con Leli gülfünsedi: 
- Evvela bir sual sorayım, 

ded:, niçin beni • .rımıağa çı'ktırıız? 
Seo~tıi nev-di? (DC'\amı varı 

sanıi, Şubnt \ ... :ı.t.ı:rt 942 ayl:ırııntla ve
fat edt"':"l.lcrJn •J;jn ~rıh nclı.:-"'l itibaren 
al::ıcak \.'P bor~1u1a: ır -ı l>ir ay ve id
diayı ver8.6t't edcnleı>m üç oy içind-c 
ma.h!kf'rrtı(mze mür~ca~tıan, aJu;ı tak
dirde terekeleri!'lin hazinrye d.tıv

redJPceği Pfın olı...ı-rur 

Eskiden ayda 17 liraya çalıştı
rılan lemiz'ik a.rnelesiaıin ücrdt! 
de 30 Ji.:raya çıkarılmış ve kadro
su d'ıha genişletilmiştir. Fakat 

İstanlbu.I As!zyr 12 inci HJ:<llo 
!l!ahkemc•ôoo~n: 9421551 buna rağmen bugün amel<e sayı-

Müddo<>i Ha<ice Paraşut. sı eSkisinden çok azalmıştır: Ha-
11.üri::ieôalt·yh: Abdu!Uıh Pol'a.ş"t· O:- ı !.en belediy-e sını11lan içlnde kad

taköy ş:ra Yııc:ı:luoıea pd!•-r """ ıü.en a 787 süıpiWgeci olması icap 
iJııMn.elgi.tıı m~u : .~ --. . . 1 ede en bu raJ<am bugün 500 

Müdd.> • Hat.ec t,ıra!l"<iQn rr.t•'cC•- .1 287 di K 3?5 -
•'.<yh Abdıfil~h Pi.raşClçu aleynice 

1
• no.ı<E~~ı e.. r. eza ara 

;ı,;ı!an d:ı,ası oçl<> ır.t:.od .. !eyhln :ııoı balı çopçuye mukaıb:l de 105 ck-
9-12 C=ıa günü saat (10) da mo!ılı.c- slği ile 270 arabalı çöpçü vardır. 
'""n .uıe .. ""'".r bul"~" lüzl.!r.u ;ııı- Ve yine bütün teşkilavta amelle 
n~ .e~ edilmesı ~zenne ır.>.•,.~d<·l~ k d 1600 k.i olmaıa Ia:zıım 
h;n o gun gr!ancnl61 veya bft- vfkıl . a ros~ şı . .. 
gö";Jıdertnıeme~ınf" ır.ebni ha.kf.mda gı- ıken hıalen 900 kt§1dır. 
yap' karan ôtt•haz ol"r.rı"".ş davacının Bundan baŞka kıoca temizlik 
şah;tlerl din]('tll!<:ek~r ve ımtA kılın.an te.şk1ı.ltmda 35(} çöp arabaöı ilıe 
bu kara.ra a:t ih:barına.menr!n bir nilis- p 4 8 .. . 27 ka"""orı mavna ve ar32XY~ 
bası da mai*emc dı\·antıaneFıne a<nl- u .. ,, 

mış ve kt"y:!Qıe~n .,,, bs gün mücldeL meveuttur. Faka.t kanı(Y«llaro'an 
le ll~nı i9rı talık•katın G/11/942 cu- 18 i malzeme yokluğu dolayısile 
1llQ. eünu ·~aıt (10) mı bırakılmış .~ı- bugün atıl dunnakıa, çalışaıma-
Ouıiu toı>Jıg yerme geçmek Uzt re ı.an J<t ıh Arazözlerden birer ta-
olunıı.r. (4952) ma a r. 

nesj Kadıkı'iy, Ba.kırıköy ve Üs
küdarda, diğerleri ele Bey.cığlu ve 
İstanbul cihetmded.i.r. 

Gelen İf ııerme mektupları 
Bayan Semahat: B:r iş verme 

mektubunu'l vardır. Acele aldır-

1 

m<ınız mereudur. 
· Bir genç kız iş Qrryor 

· Orta mek•ell:>''ll 2 'nci smı!rna 
kadar dlmmuş gerıç bi,,. bayan 
yazıha.ne işlerinde ve terc;lıan ka
sadarlıkta, lf•borawvarda çalış· 

mak ig!eıtn(.<kte<l:r. Kanaatıkiir b'r 
ücrete rı.zıdı r. Tal;p olan muh

. terem ·ş sahiplerinin Son '1'.,1ııraf 
j hakl sümnooda ;u. S. ne müra· 
cadları men:uıdur. 

İşte bir mi1yondan fazla nüfu
su olan ve on bmlerce eovi, apar
tı.ınanı, dliıkık;.,ıı bulunan lroca. 
İstanbul şehrinin tekımlll tıemi.zlik 
iŞl-erini hiılen clıotkwzyüız amele (!) 
rfa etmektedir. Evet cean'an 00-
kuz yüz amele ... 

Ve yine bu koca şehrin çöple
ri topu topu 350 araba ve 9 kam" 
yuı He taşıımıa.ktadır. Bu kadar 

dar bir kad·ro ve az vasıta ile 
şehrin tanzifat işleri hemen he
men aksamadan görü lm•~:!.edir. 
Hı.. da; Müdür F.lm n Özyürck'iJ> 

Moderıı bele<l.yec lik pr<"n<,.... 
la ni kabul eden be'ed:ycmiz te
m!zl k teş..1<ıl5tını tak:vive '--C ;f:· 

lahla da ayr.i prensıbi güdenk 
cTanzifat ameleliği~ ni esKi mü· 
niidak.i .Çöpçföüık, ten ayı~ al> 
ve bunu ca2l'.p bir meslek ihal .r.e 
soı1'ımalıdır. 

Tamfıfat ameleleri h;in aç•laı> 

yurtlar ayırıi zamanda bir mc 'de 
vazift'-Sini göıımeLdlr. Bu mc,~<·i<
te muayyen bir k·<Ç yı!-da derece 
de1'€ce terfi ed p ücretin ar1ma
sı, jstiklbal iç'm her ay p•ra kc~i!ıo 

mesi, ikramiye esa•lan da ko-
nulmalıd :r. 
Ayrıca tanzifat amc~elerme 

'badana, dülgerlik, boya ıif.c-ı; de 
öğrı>t:lıme!J ve •Mahdut müt<d<ı
vil ser.maye1'i lt'mizlik lşçıler• ko
cıpera•tifü kurularak tekımil bele-, 
diye, vilayet dairelerin.n sıva, 

be.dana, boya işleri mc:;aj za-man· 
!arından artam saatlerde bur. ara 
yaptırılarak .geliri iız· aımdt rin 
terfihlerine ayr:kl'lai?dır 

Bu kabil tedlbit!cr ve tem ,k 
işle!":ne cazip b·r \'1""· · ·;,. :ın

tıli lfr ist'kbal tn 'r.i !:'" ~ı ıhe 
yok k me~leğe -ra•"'·b~~ a~ 'PU

~a~ ve bugün ar1k dt:r.ı.n kz i"IT

lar t2~1p, }:aL~r~ ·~kLr 
I'ıilc11t 11 ımd.i };rim 

l 


