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Dediklerine 
Bakılırsa .. 

Dünyanın başına çökmüş olan bu harp :faciasını birer kıta büyilklU
ğiindekt Asya memleketlerine reva görülen muamele doğurmu~tur, 
Biz Turkler bu muameleyi milli mildacelemizle ortadan kaldırdtk Bi
zim Dumlupmar askeri zaferimizle Lozan siyas1 zaferimiz bir ba!;kıı 
devrin miljdesinJ vermiştir. Bu müjde dünyada artı:{ hiirriyet ve 'ıs
tlklAl hakklnm bütün milletler için tanınması lüzumu idi . Memnuni
yetle müşahede ediyoruz ki, bu basil hakikati şlmdiye kadar anla
mamakta en çok ısrar eden milletler de artık ırnlamıya başlamışlar
dtr. CUmhuriyetln XIX uncu yıldönümü bu güzel müşahedenin yapıl
masına vesile olmu~ur. 

YAZAN: BURHAN BELGE 

Cümhuriyet Bayrammuz, dı-ı
şandaki dostlanmıza hay PASiFiKTE 

G·ÜNLUK SJY ASJ HALK GAZETESi 

--·---....--
Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK AN S 1KLOP-ED1S1 
\lınız, çı.r.kü bu Anslklopedl ona mek~ep ı<•t"b• k•O., ve oolkı 

oıtdan dıha ziyade IA.ıırmJır. 

FlYATI (8) LlRADIR 
TAN mO-eseelnde ve "ıcıt,.pctlard• ırutunur. 

Cümhurreisinıiz Ankal'ada yapıla ıı baloyu şereflendirnıişlcrdir. Resimler :'\tilli Şef ve Bayan lnönii il~ Rasvekilimizi davetliler ·araııında göstermt'ktedir. n manilı sözler sarf ettirmiştir. 
insan bu sözleri gözden geçirince 
iki ayn hükme varabiliyor: 

1 - Türk milli kurtuluş hare. 
ketinin manasını bütün dünya an Harbin Yeni 

llir Safhası 

~······························ ... ·········································"-\ 

Büyük Millet Meclisi '"_ '_ . . . lamıştır. 
2 -Muhariplerin hepsi, millet 

terin istiklil ve hürriyeti için sa
vaştıklan iddiasındadir. Şu halde B 1 d 
bu harp, neden icap etmiştir? 1 a' a 1 
Neden devam ediyor? , · 
Bayramımızın mani ve ehem.. • 

miyetinden bahsederken, mütte - Knox, Japon Fılosunun 
fiklerimiz lngi.lizler, şunlan söy- S 1 Ad I d 
lüyorlar: a omon a arm an 
~ ıt.~ :ı->da;tım~;!~e b?:;:; Çekildig" ini Bildirdi 
Tilrı.ı,. tarlbinde bQyil,k bir sü11 dciil 
bilt011 dQnya tarihinde llnemli bir ıtlndür. 
Londramtı, hllrriyetleri •• iatildlllerl lçhı A 
......... bOtiln memleket h!ikOınetlerinin vustralyalı Kıtalar 
merlrerl bulanduta •e bir colr milletler 
lr.abramanlanm "aret ••J'• ıncnfad• tut· 1 
]kll\•k aoraındl o\dulr.1arı ıu anda Zf ilk Kokoda da 1 Metre 
teırin, manbı TQrlrfJ"e cerçevninl aıarak • 
dünyada hllrrl,.ctln iadesi ınakaadile ,.apı 
Jan mUıterelr caJ'rcttw birlcımlı bOtUa ınllt Çamurda Çarnacıy--
tcfilrler için bir aembot olaralı: sll.rtllr· r!'S: ... 
mektcdlr. Bııııdan dola:rı 111.tı:Utere ve -• "• ... \' 
mi:ret itibarile Tilrlr.i:rnla lralaNlık olan 
lbOtOn doatl•n bııcibı bu tarihi sllailn Irat 
\anmunıa l1tirak etmlaı-dlr. 

Dostlanmiz Almanlara gelince, 
onların da istikliıl mücadelemizle 
ınkılaplarımız hakkındaki diişün. 
celeri başka türlü değildir: 

Anadolu Ajansının bir telgrafı 
na göre, Völkischer Beobachter 
gazetesi, mill1 mücadeleyi, Türk 
milletinin esarete karşı ıtriftili 
ve zaferle neticelendirdiği bır ha 
:eket olarak vamflandırdrktan 
sonra, "1nlan söylüyormuş: 

"'llutıdaa aonra Tllrlr.lyenia lrurtant1ı Ata 
t\lrlr.lln, Tllrlr.4-eyi lruvvetlı ve ieııiali mo
der11 bir aıUU devlet haline setlren btlyUt 
ıallıat eaeriııe lreııdlni nlrfctmelr. imlrlnnu 
bı&laıuıtW' Alman milleti, Pilhrerinde bu 
kere mUaabcde ettlfi c{bi, dost Tilrlr mfl· 
).tinin mllcadelulnl ve tallumnauııı bil· 
71lk bir atılaJ.tıll tllr;p ctmiı ve bunları 
lbia.ıat lı:endlsıne de ,.. .. ı bir llmlt veren 
mlaal ftrici barclıeü.r olaralı takdir et• 
mlıth-

* * 

Bugün _Uilli Şefin 1Afrıkadakı ıngıll~ B. M lk · ı A l k ,Taarruz ve H_edefı 
lT u l e Çl aca lngilizler, Birgün Orta Şarkta iki Cephede 

C. H. P. Meclis Grupu İle Müstakil Grup 
Umumi Heyetleri Dün Toplancillar 

Anluara, 31 (TAN) - Büyük 1 bu nutkunda geçen bir sene 1 
Müe& Meclisi 6 ncı intihap lik faaliyet hakkında söz söy. 
~ 4 üncü içtima yılı liyecek ve yeni yıl çalışmaia· 
çalı§malaruıa, esas teşkilat ka rı hakkında direktifler vere • 
nununa tevfikan, yarın (bu· cektir. Milli Şef Jnönü'nün 
gün) başlayacaktır. Bu mak · bu nutkuna fevkalade önem 
satla. memleketin muhtelif verilnıektedir. iaşe meseleleri 
bölgerin.de tetkik gezilerine giinün ıne,·zuu olması itibarile 
çıkmış olan mebuslar, \'C ec. Milli Şefin nutkunda buna da 

nıebi gazete muhabirleri de An 
karaya gelmişerdir. 
Milli Şef'in nutkwıu mütea. 

kip, Meclis. riyaset divaaı ve 
encümenler intihabı için bir 
hafta tatil yapacak ve gelecek 
pazartesi gilnü tekrar toplana 
rak çalışmalarına devanı ede· 
cektir. 

nebi seflrter MeeUsbi lnıgün· temas olunacagı sanalmakta -
kü toplantısında bulunmak ü tadır. Nutuk radyo ile yayıla ff eclis Grupunun toplantısı 
zere Ankaraya dönmüşlerdir caktır. Ankara, 31 (A. A.) - C. H. P. 

Meclia, yann (bugün) saat Meclisin topkıntı.sında bulun.. M~dis Grupu umumi heyeti 
14 de CUmhurresimirin bir mak ve Milli Şefin nutuklan· bugün 31/10/1942 saat 11 de 
nutkile açılacaktır. Milli Şef nı dinlemek üzere bir çok ec l:.i!!r Devamı Sa. z, Sü. 5 

............................................................................. ..1 

Mısır Cephesinde 

Muharebe Etmek Mecburiyetinde Kalmadan 
Mısır ve Dolayısiyle Afrika Meselesini 

Halletmek Zaruretindedirle> 
r- Yazan: Emeldi Deniz Subayı -, 

1 NECATI YA$MUT 1 
1' frikada, uzun zamandanberl bek-

lenılen İ~iliz taarruzu nihayet 
2~ Bırincı teşrin cumartesi cünü bar 
bdı. Siz, Elalemeyn hattında her iki 
tarafın karşıhk!ı afak mikyasta taar• 
PWıleJ" Y.:1Jıp -!uraklacbiı .. ralaf'Cla bu 
hareketlerin manlsını incelemiş, cephe 
o.in bugunkü vaziyeti dolayıslyle cePo 
he taarrnzunun çok elle; olduiu ve her 
ile! tarafın dı diier tarafı taarruza kal· 
dırmaia teşvik etUiini 73:ımıı ve iki 
tarafm da kat'i bir taarruzdan nlyçjn 
çekindiğini izaha c;atı,mıştık. 

Yanlard:ın c;evrilmeie müsait olmı• 
van ve derinliğine sıkı bir surette tah• 
kim edilmiş olan kısa bir cephenin 
taarruz eden tarafı göstcreceil büyük 
zor!uklar ancak çok üstün zırhlı kuv-

ti "· .. ıtasiyle kıımm bertaraf edilebl• 
lirdi. ln&iliz taarruzunun da ba kadar 
ıeı: kalmış olması, lngil!zlerln ıerek 
orhlı kuvvet gerek hava kuVTeti iti· 
bariylc kahir bir üstünlük temin et
mek için J.bım oaelea lhzsratı •e tan. 
tidatı hiç 11obansız bir surette ikmal 
etmece çalı$tıklarmr ve bu ihzarab 
uı:un deni:a: yo!lan nakliyatiyle ancak 
şimdı ikmal ettikleri keyfiyeti ile izah 
rdllcbillr. 
Almanların elma!.i Kafkasya ve ce• 

nubt Kafkaıyaya doğru büyük gayret• 
!erle ilerlemde çalıştıktan ve bu su• 
retle bir rün İngilizlerin orta şarkta 
iki cephede muhar4ıe rlmek mecbur:t• 
yetfnde ka!aCllklan düşünntürae İngi• 
!izlerin. Kafkasyada tehlike lrak hu• 

Cümhuriyetin XIX uncu yıl 
dönümü münasebtile 1ngi Albay Knox Muharebe 

l:Werle Almanlann yürüttükleri Vaşington, 31 (A. A.) - Alba'I 

ST ALINGRAT'TA 
Almanlar Yen iden Arazi 
Kazanıldığını Bildiriyor 

vetler ve yine ı;ok üstün hava lruvveo ~ Devamı Sa. 2. Sü. 1 

mütalaalarda, görülüyor ki, tam Knooc Japon deniz kuvvetlerınin ş•ıddet•ın•ı 
bir mutabakat vardır. Gerek, Salomon adalarından çekildiğini 
Türk mll.11 mücadelesinin bütün bildirmiştir. 
milli hürriyet ve istikıallere bir • Kaybe++·ı 
örnek olması, gerek hün·iyet ve Muhare'benin yeni safhası 

F. Bahce Bulgar 
Takımını Yendi 

UrtikliJin dünyadaki bütün millet Londra, 31 (A. A.) - Albay Kahire, 31 (A, A.) - Müşterek • 
lerin br hakkı olduğunu tasdik Knox, Salomon adalanndaki çar orta şark harp tebliği Moskova Haberlerine Göre de, Bütün 
baktmmdan. Şu halde; pı~ala.rdan bahsederek muhare 29/30 ilk teşrin gecesi ve dün Al H •• 1 G k d 

1 - Neden ha~rlar? ~in ilk safhası bitti, şi1!1~i ikin yeni mevzlerimize karşı düşma- rman ucum arı eri Püs ürtül Ü ve 
2 - Neden lngıltere, mesela cı safhası başlıyor, demıştır. nın yaptığı taarruzlar zayia-tla Almanlar llerlemiye Muvaffak Olamadılar 

Bulgar Muhtelti Bugün Fenerbahçe • 
Beşiktaş Muhte&tine Ka111 Oynıyac:ak 

Hindistanın !hürriyet ve istiklili- :Al~ay Knox şunları da ilave et geri püskürtülmüştür. Çölde müt ğlama.k 1·· tniştı Berlin, 31 (A. A.) Alınan ordu çok kayıp verdiğinden şehrin ce 

~u b!ı;:~: ~= neden, ~:u:r~ . ~·.ş~diye kadar elimize geçir- ~~~O h;~a ~~~~~i g~:e v!d~~iii ları baş komutanlı~nın tebliği: nubunda hücumunu durdurmuş
ta Almanya, Avrupe.nın. birçok dıg~mız top~aklardan hiç birini ileri iniş sahaları ile diğer hedef Nalçık yakını~daık ~a.n ve Ru- tur .. 

emlek tle 
. d -teden beri mev gen vermedık , ıl t 1 d men kıtaları dagın duşman un. Savaş tayyarelerinden mürek 

m e rın e o .,, lere yap an aarruz ara evam I lar k t ı'şlerd k h f'l ı A ~h k • 
t lan h ·· · et istiklal hakkı Kokoda dolaylarında ~lm. t. •ur ını yo e m . . r. ep ava ı o arımız l'UI a a nm 

cu o - ~y . ve . • . s· v v ışır. . . Çok ehemmiyetlı bır noktada şimalinde.ki demir yollanna yenı 
n.ı, muddetsız bır tecile tabı tut- ıdney, 31 (A. A.) - Avustral Agır bomba tayyarelenmız ye 1 b' h' ·d· · zo.rla 1 d den hu"cum etmişlerdir. maktad ' yalıl d.. K . ftra t · 1 rd" ır ne ır geçı ını mış ar ır. 

ır. .. ar, uşmanı, okoda dolay nıden rTU% e mış e ır. ıstal.lı1gratta hücum kıtaları ye- Italyan ve Macar kı taları, Don 
1:3? Devam1 SL 2, Su. 3 t:!ii'" Devamı Sa. 2, Sü. 4 l:1iT Devamı Sa. 2, Sft.:...!._ ni arazi kazanmışlardır. Düşman nehrini geçmek üzere düşman ta 

rafından yapılan teşebbüsü püs -

r \. ----- . . 
Kafkas bölgesinde Nan karlar btr Iki metre::1i bl,ıldutu balda. dal eWtlerinıte tMmt!l Pf'PllP'l'\lllv w1mtmlmakb, Almmlm buubra ~re-

1,.,-lP tımklıır nıtkletmektedir. Temsili harita bh-çolc noktalannda Ç'tT'pl,malar w'kubulan Kntkas bölgesini göstermektedir, 

kürtmüşlerdir. 
Doğu cephesinin diğer kesimle 

rinde değişL'lclik olmamıştır. 
Hütum kıtalarımız bu büyük 

sayıda Blorıkhavz ve muharebe 
mevzii tahrip etmişler ve esir al 
mışlardır. 
~ Devamı Sa. Z, Sii. 7 

1 Almanlar Atlantikte 
1
1
14 Gemi Batırddar Fener ınuhaeimlm Bulgar kalesi önüııcl& 

Berlin, 31 (A. A.) Alınan o~d~ Bulgaristan şampiyonu ve ikin P" takip etmek pek zorla§mış, 
ları baş kumandanlığının teblıği: . . . b' 1 ....._-. . ı~1-1...-ı 0 ... -.....ın .. dahi b ri 
Şidd tli bah 1 

___ ft casının ır e~u:- tertip e WAUJU ,,_......... azen gay §U-

v e son ar .fırtma~ wa muhtelit fut.bol takımı, dün mi hareketlere kapılmışlardı. 
ragmen, Alman denıza.ltılan At- a . .: . da ~ ._.1-;a- Dk anlard~- "tib F 'L..-'h 
1 tik d 

,_. d d'' . k uullC'l maçım .,,.,....... s-.. uu. Cl.U ı ı aren enerucı 
~n . enaın e uş.man g~ı a Fenerbahçeye karşı yaptı. Stat çe hakimiyeti tesis etti ve takı 

filelenne. ka~ hareketlenne de bundan evvelki maçta oJduiu ıi ma çoktan beri &irmem~ olan 
vam .. et~şlerdır. . bi yine baştan başa dolmuştu. ~üyük Fikreti.a de dün oynamasi 

Dun bır Alınan denız altı gru Saat tam cın bet kırkta önce ile düzgün akınlar yaparak, Bul 
P?- K~arya ~ ~çık~annda misafir takmı. sonra da Fener • gar kaleeinl zorlamağa başladı. 
bır duşman gen>:ı kafilesini yaka bah elô>l saha çıktı ve Fener 4 üncü daldkada Fikretin yu
lamıştır. Bu kafile cenuptan gel- bahçelil A ı:r! ın- - ,__ varladığı U>pu gayet gu-zeı ibir po 

k•- ı ·ıte d x.-. •t• çe er ta 1»• ve onu -
me ac ~e. ngı reye 05 ..... gı bartmalarina bir çelenk koyma - zisyma girerei yakalay~ Naci 
~e~~ılanıdı. K~ık tblas~adafde- smdan ve sahada kısa bir mera ~~ sıkı bir ~tle oyunun ilk 
nız an. rruz auvve e mu aa . Sami A-*" • golünu yapıverdi 
edilmiş olan kafleye hep birden ~imden soma 'r-ttneyin Büyük tezahuratla karşılandı
taaTnIZ etmiflıer ve fafak sökünce tdaresinde oyuna başlandı. tı kadar Fenerbahçeyi de daha 
ye 'kadar ~k"11 111,000 toni Oyun başlangıçta o JcadlT hızlı düzgün ~ da'ha hnlı oynamaga 
latoluk 14 gemiyi batırmışlardır. ve o kadar heyecanlı ~ldu ki to ~ Devamı Sa. z, Sil. 4 
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~I GELiNLiK ~iZ] 
No. '1, Yazan: KERİME NADİR-

Gazetecilerin: 
Dertleri · 

• 

ı A.1' 

Cumhuriyetin 19 uncu Yıl Yeni Ekmek 
Dönümü Münasebetile Karneleri 

Okuyucula~ın • • .... , 
, -"·" • • Şikayetleri ı 

* Blgadan yazılıyor: 

-~ 
müş deii!im.,. 

iaşe İşl eri için 
Faaliyete Geçildi 

Halk Karneleri 
Dün Dağıtıldı 

"Burada aylardanberl tuz, klb· 
rlt ve ufak pııra bulunmuyor, tuz· 
ıuzluk yüzOnden bilhassa tdlylO· 
ler çok eı kfntı çekiyorlar. Hay
vanlari için ıehlrde ıofra tuzu ı· 
rıyorlar, fakat onu da bulamıyor· 
laı-, Klbrltslzllğln sebebi, kibrit 
yokluğu değrl, ticaret az olduğu 
için bakkalların kibrit satmıma· 
!arıdır, Bakkal kibrit .atmayınca 
halk klbrltılz kalmaktadir. 

- .... 
- Ha! böyleyk!n, benim fyl krsmeı:

leri dııhl aeri. çevirmem, muhakkak ki 
çok garip ve hayret verici oluyor, dee 
ğil ml?h 

Bclkia bilyUk bir dikkatle dinliyor
du, FeyzAnrn ıuıtutunu ve ch::rin derin 
düşündüğUnU ıörUncc: 

- Hakikaten h'yrct verici bir balı 
Diye mırıldandı. 

Ge-nr; kız dalıın bir tavırla. devam 
etti: 

- ... Panzehir! kendisinden olacak 
bir zehir tasavvur et ı. Bu zehirle 
tesemmUm etmlı blr insana hangi deva 
fifa verlr? .• 

- Hiç bir ıey anlıyamıyorwn Feyza! 
- Haklısın ... Simdi anhyacaksın! .• 
Masanın ıözünil çekti. !çinc!m bir 

t(ımar mektup çıkararak amcazadesi• 
nin önüne koydu: 

- lşte üç yıldanberl bunların ne"° 
rettifl ıörürunez zehirle erimekteyim .. 
BenJ yine onların ıunacatı şifadan 
tıaşka hiç blr eey jyi cdemiyecektir. 
Belkıs hayretle doğrulmu~tu. Gözle

rini ıçarak: 
- Fakat hlill bir şey anlıyamadım; 

dedi. 
- Çünkü üç Ytİ evvel burada, Bai• 

l:ırbaşında değildin... Aramıza döneU 
hcntiz sekiz 3Y o!du ... Ve bu sekiz ay 
!cinde de bu bahsi tazcliyecek hiç bir 
vak'a cereyan etmedi .. 

- Feyza rica ederim çabuk anlat.~ 
- Feyza mahzun mahzun gillümsü• 

yordu: -

- Bir renı; kr:ı: evleıinck istemedi 
mi: bekledi fi var, iııtedifi demekte ne 
kadar haklı imişlC'r değil mi? .-

- ım 

- Beklediğim, isted.iğlm ... Evet am
ma, .. : 

Devam edemiyerek ııustu. Belkis bir 
den canlanmıstı: 

- Birisiyle mi sö..ıleştin? .. Daha ne 
kadı:r zaman bekliyeceksin?. Diye sor• 

• du. 
Fcyzinm gözlerindeki hüzün artıyor, 

mektup tomarını okşar gibi yokhya 
rak düşünüyordu. Sönen bir fmltı i!e: 

- Hiç kimse Jle sözleşmedim ve ne 
kad<.r bekliyeceğim de malüm deiil, de 
d• r' ı. ' 

Belk!s ldeta yerinden stc;ramışh. 

H:ıyretten açılmış gözlerle onu sfüı:e• 
rek: 

- Nasıl?. Diye yükıeldl. Çabuk an· 
la!!. Adeta bir muamma karşrsmdayım 
Feyı:al. 

Feyza yine garip bir tarzda giltnm· 
süyor, avucunda tuttutu .zarfları, la• 

yar gibi parmaklar.iyle bir bir aralr 
ycıdu. Bfr müddet böyle kaldıktan son 
ra, dirseklerini masanın kenarına daya· 
dı ve sakin bir sesle: . 

- Üç sene evveldi, dedi, İlk eserlm 
"Bahar .. tablomun ıerıide teııhlri ıı• 

raJarmda idi. Nedense bu eser büyilk 
raf bet gördü ve görenlerden ııayısıı:, 
ardsrz tebrik mektupları aldım ... 

Bellı:ls gil!erek onun sözilnil kesti: 
- Bu tablonun aan yaplıiı ~öhreti 

ben de uzaktan duymuştum Feyzi! ... 
Fakat seyircilerin neden bu derece he 
yecana kapıldıklarını sen herkesten iYİ 
tııkdlr edersin ... Bu tabloda neler yok 
tu kil .• 

Feyzi, sesini derinden ve hUzünlU 
çıkarark onu tudik etti: · 

- Evet ... O, rençlif im!n bütün rü
yalarını ihtiva ediyor, en temiz duy• 
rulann, en yiiksek hayallerin sembolU 
bulunuyordu. Orada renklerle his!er 
muhteziç, gölgeler yeryüzünün erişıl
mcz iftealleri idi. Bütün giizell!kler pay 
tauna dü~en hazzı sunarak ıec;iyor, 

neşve ve neşe ayni zaviyedm gözleri 
l":t<:ı\rtıyordu ... 

Bir an sustu; sonra tuhaf bir can• 
lanışla devam etti: 

- .•. Her seYi baştan anlatmak ıs
~ım !., Evet, tab!onun te!;h.!r cdildiii 
tarihlerde idi ... Onu ıörenlerden sayı
sız, ardsız tebrik ve takdir mektuptan 
ahyordum... İıte "Ciineyt Halet,. ten 
al-:iığım ilk mektup da bunlar arasrnda 

idi. .. Sana bu mektubu okuyayım da 
dinle! ... Zaten vakayi! ıırasiyle, vesl
l:aları okuyarak, aralarında icap C'den 
iz11hatı vererek anlatacağım ... Aksi tak 
dlrde bir şey anlıyamazsın ı .. 

(Devamı var) 

Altın Fiyatlari 
Dün bi; altın 3705 kuruştan ve bir 

gram külçe 515 kuruştnn ııatılmtştrr. 

8.30 Proırram 
8.32 ll'liudk (pi.) 
8.40 Haberlrr 

19.15 Sırkılar 
19.30 Haberler 
19.45 Serbu 

Bugünkü geçim güçlüğü karşısm

da gazete ve mecmualarda çalışan 

muharrir, mürettip, makinist, çlnkoııt
raf, mücellit vesaire ııtlb! biltün mat
buat mensuplarına ucuz yiyecek te
mini maksadiyle diln EminönU Hal
kevinde bir toplantr yapılmıştır. 
Toplantı neticesinde Türk Badn 

Birliği İstanbul mıntakası yardrm 
sandığma ballı bir teşekkül yapıl

ması bu teşekklile Bııstn Birliğinde 

aza olan gazete ve mecmuaların dahil 
olması kararlaştırılmıştır. 

Gazete ve mecmualar çalııtırdtkla
rı şahısların beslemek mecburiyetin
de oldukları aile efradını tesbit ede
cekler, her fert baş!na bir meblAf 
kabul etmek suretiyle bir ilk serma
ye aytracaklnr ve bu sermayeyi te
şekkillti ldare edecek komite emrine 
vereceklerdir. Komiteyi Basm Birliği 
tstanbul mıntaka~ı idare heyeti se('e
r.ektir. Komite gerek dofrudan doğ
ruya mlistahsllle, gerek birinci elle 
tAcirlerle temasa geçerek piyasaya 
nisbetle ucuz yiyerek veya giyecek 
tedarik edecektir. Komite, tedarik e
dilecek mallardan da .adam bnşına ne 
kadar verileceğini ve fiyatını tesbit 
ederek gazete ve mecmualara gönde
recektir. Tevzi3tı gazete ve mecmua
lar yapacaktrr. Yeni teşekkülün bu 
ay içinde faaliyete gcçecei:i tahmin 
edilmektedir. -'* 

Kundura Fayatları 

HalCi Yükseliyor 
Yabancı memleketlerden kUlliyetli 

miktarda deri ve kösele ithal edildiği 
halde kundura fiyatları hAIA dilsme
miştir. Yapılan incelemelere göre, 
toptan deri ve kösele satanlar getir
dikleri mııllan muayyen kArla ver
dikleri halde aynkkabr im<ıl edenle
rin eskisi gibi fiyatları indirmek is
temedikleri anlıışılmtşttr. Rızı kun
duracılarda seksen liraya kadar kun
dura s:ıhlmaktadır. 

·· M anif aturacılnrin 
yeni sistemi 

Milli Şefle Bütün Devlet Reisleri Arasında 
Tebrik ve Teşekkür T efgraflarr Teati Edildi 
Ankara 31 (A.A.) - Cllmhurlyetln 

19 uncu yd dönUmil mUn11ebetiyle, t· 
ta!ya Kralı ve İmparatoru MaJeıte 
Vlktor EnıanueI, Almanya Rayt Şan• 
ıölye!i Ekselinı Adolf Hitler, Fransa 
devlet reiıi Mıreşal Petain, Japonya 
tmparatoru Majeste Hlro Hito, Afıra· 
nlstan Krılı haşmetlu Zahir Han, İn• 
giltere Kral ve İmparatoru Majeste 
~ltıncı Jorj, Amerika Birleşik dev

letleri reisi Ekse!hı Ft1nlı:lin Roose• 
vdt, Yugoslavya Kralı İkincl Piyer, 
tnn Sehinşahı M:!jeıte Mehmet Rıza 
Pehlevi, Sarki Erdiin EmlrJ fehametld 

emır Abdullah, So'V)'et Soıyallıt ııt· 

rıJırr i~t1hadı ytlkıek ıOrasr reisi Ka• 
llnin, Mac1r Kul Naibi Son Altn A-

mit:-! N. Hortl, Rumen devlet Kondu• 
'tatörü Mare~a~ Antoneıko, Çin Cüm-

1urlyetl devlet rciıl Ekıcllnı Lin Sen, 
Buiıariıtan Kralı Majeste UçUncU Bo• 

:Is. Yunan Kralı Majeste ikinci Georıe, 
Mıaır Kralı Majeste Faruk, Polonya 

CUmhur Reiıf Kacckiewiect ile Cum
'ıur Reisimiz İsmet lnönU arasında 

~ebrllc ve te~ekkllr telcrafları teati e• 
dilmletir. 

Fenerbahçe Bul9aı 
Takımını Yendi 

Bulgar Muht eliti Bugün Fenerbahçe -

Muhfelitine Karşı Oynıyacak Beşcktaş 
~ Baştarafı 1 ncide 

sevkeden bu gol, topun mütema 
diyen Bulgar kalesi önünde do 
l~şmasını, Fener bahçenin de ince 
ve kısa paslarla kale önünde po 
zisyon yakalamasını mucip olu -
yordu. Nihayet Naci yine Fil;cret 
ve Müjdad anlaşmasının önüne 
düşürdüğü topu sol bir şütle ik;n 

ci defa Bulgar kalesine soktu. 

Oyun, bundan sonra tamamlyle Fe
nerbahcenin hakimiyeti ııllında cere
yan ediyor ve Bulgar müdataast bu 
şekli boT.mak için canla başla çabalı
yordu. Bu arada Müjdadın uzaktan 
yaptığı bir eşape ile kalenin önUne 
kadar yalnız başTna sürdi.lğü topu. 
Bulgar kalecisinin yerinde bir plon
tonu ile Fener santrforunun ayağın
dan alındt ve Fenerin ilsiüste yap
ttğı akınlarla ve kaçan birçok fırsat
larla devre 2 - O Bulgar takım[ a
leyhine bitti. 

sonra hızmf kaybetmemekte. buna 
mukabil Fenerbahçe yavaşlamaktadtr. 
Bulgar taknnınm bu mütemadt taz
yiki nihayet 22 inci dakikada bir kor
ner atışında neticesini verdi ve solic; 
topu okkalıyarak sol köşeden kaleye 
ı;oktu. 

Oyunun bundan sonraki kfıımı hep 
Fenerin mUdafaası ile geçti denilebi
lir. Son dakikalarda Fcnerbahçe akm
cıları biraz acrUr gibi oldular ve Fik
retin açığmT besliyerek verdiği uzun 
paslar. Küçük Fikretin de yaptığı a
ktnlarla Sarı Lllcivertlilcr bazı anlar 
ağır bastı. 

Ve netice dP.ğiimeden oyun iki ta· 
rafın gayretiyle 2 - 1 Fenerin gali-
0Jiyeti ile bitti. 

Bu maçta Fenerbahçe takımr şu şe- I 
kilcte teşkil edilmişti: 

Clhııt, Muammer, Murat. Ömer, A
li Rıza, Aydm; Küçük Fikret. Naci, 
Mlijdııt. Biiyük Fikret; J-Tıılit. 

Ayni takım en kuvvetli kadro~iyle 
buıı\ln Fenerbahcto' stadtnd:<1 BPşiktaıı
F'enerbııhc~ karfşık takımma karşı 

oynıyacaktır. 

Ekmek kame!l tevzi&tr dUn akşam 
!Ce<; vakit sona ermlııtir. Mahalle bir
liği mümessilleri bazı mahallelerde 
evleri dola~arak nülus cUzdanlarınt 
mühilrlemek suretiyle karneleri ver
mşiler, bazı yerlerde de halk mahalle 
birliği merkezine giderek karnesini 
almrşhr. Buna rağmen bazı kimsele
rin karne alamamış olması gözönün
de tutularak bugün bütün mahalle 
birlikleri açTk bulundurulacak ve 
karne alamİyanlar birliklere giderek 
nüfus cüzdanlartnı gösterecek ve kar
nelerini alacaklardır. 

Ucuz ekmek karnelerinin tasnifin
den anla$ıldığma göre, şehrimizde 
halk karnesi dışında 290 bin kame 
dağittlmıştlr. Halka da 569 bin kame 
tevzJ edilmiştir. Bu suretle şehrimiz
deki nil!us 859,000 i bulmulitur. 

Ayın 15 inci günü sabahma kadar 
herkes 600 gramlrk ekmeği 17 kuru!i 
üzerinden alacaktır. Ayın 15 inde 
halk ekmeği 28, memur ve mütekait
ler 17 kuruş üzerinden satın alacak-
ttr. ' 

VüdyetlerUı tahsisleri 
yapıldi 

Ankara, 31 (A.A.) - Memur, müs 
tahdE>m. tekaüt, dul ve yetim maaşı 
alanlarla bunların beslemiye mecbur 
olduklan kimseler saytsını şimdiye 
kadar 29 vilAyet Ticaret Vek:Uetine 
bildirmiş olduğundan bu vilA.yetter 
emrim• Toprak Mahsulleri Ofüıl U
mum MüdilrHlğü taramıdan ekmeklik 
hububat tahsisi yapıim~hr. Di~er vi
lAyetlerden cetveller gelince tahsisler 
yapılacaktır. Bundan evvel haber ver 
diğimlz gibi Ankara, İstanbul ve İz
mir !Şehirlerinde İkinciteşrlnin 15 in
ci gününden itibaren ekmek halka 28 
kuruştan ve değişmez gellrlllerle bun 
!arın be!iılemiye mecbur oldukları kim 
o;eJere eski !lyatt:ın verllece~lnden. bu 
ilç vil~yetin ıtöndereceğl cetveller de 
bekl~nmektedir. 

Okul Defteri Yine 
Bulunamıyor 

Ufak para buhranına gellnce, 
bunun ıebebı· pek malOm olma· ı 
makta beraber, bir kısım ihtiyar 
kadrnl1rın tirbllr kuruşları IJlüm 
parası olarak biriktirmeleri yu· 
murta toplayrc:ıların da uf;k pa· ı 
ralari köylere taşımurnın bu 
buhrana sebep olduğu aanılmak· 
tadır.,. : * adreıl birde mahfu:r: bir o· t 
kuyucumuz yazıyor: t 

t "20 lira tnaa,ır bir devlet me· 
J muruyum. Odunun mebzullyetlne 

ve ucuzlıyaea~ına dair gazetelerin 
ne,riyatr Ozerlne lı.111 odun al· 
mııdım 

Ve ilk partide maliyet fiyatına 
odun ve kömür vereceği vldl U· 
zerine memurin kooperatlfJne a· 
za oldum. Ucu:r.lamak şöyle dur· 
aun; ıslak odunun çekisi on 09 il· 
raya çıktı. 

Kooperatif de henllz böyle bir 
şeye te,ebbllı etmedi. Vltlere ka· 
prlan biz memurların hal! çok fe· 
na oldu. Biz memurlar, Mahrukat 
Ofisinden ucuz fiyatla odun ala· 
mu: mıyız? 

Bize ueuz fiyatla mahrukat ver· 
mek mUmkUn clei'jll midir? Hava• i 
lar çok soğuduğu lçln artık ge· 
clkmlye lmkı'n kalmadı.,, .. ._ ... ._ ................ .. 

Devlet Resim 
Sergisi 

Ankara, 31 (TAN) - Devlet resim 
\'e heykel sergi~inin dördilncüsil bu
gün Başvekilin huzuriyle açıldt. Ser
gide Vekiller, Parti Genel Sekreteri 
ve diğer seçkin birçok davetliler bu
lundu. Sergide 3U muhtelif tablo ve 
altı heykeltraşln eserleri teşhir edil
di. Gfü:el Snnatlar Akademisi 8ğret
menlerlnden Zeki Faik t:ı:er'ln tablo
su blrlncili~i, BP.dri Rahmi Eyübol
lunurı tablosu ikincUiğl ve Ankara 
Gazi lisesi öğretmenlerinden Eşrefin 
eseri üçiincülüğü kazandı, 12.30 Proııram 

ı2.33 MGıik (pl' 
- Müballga etm!yOU..!Jn.,. Hakiki 12.45 Haberler 

b. ! 13.00 Ovun havaları 

19 5 S TUrklller 
20.15 Konu,mı 
20.10 MUzik 
21.00 F.vin uatl 
aı. ıs Fuıl htveıl 
21.50 At koıuıarı 
22.00 Milılk (pi.) 
22.30 Haberler 
22.45 Kapanı, 

Hariçten getirilen manifatura ların 
büyük bir krsmı heniJz tevzi edilmE'
miştir. Tevzi edilmiş olan kıııtm da 
toptanr.t k~rının azlıl!md11n dolayı pe
rakende olarak sntlmaktadır. Bazı 
toptanctlar da bu mallarm bir kısmı· 
nt imal ettirmek suretiyle dUkUn
larda ıömlek, kravat, pijama ve.~aire 
yaptırarak bu gibi mamul eşyanın 

kAr hissesi olmadtğı ı<;ın lsten"len 
yüksek !iyatlarln satmak imkAnmı 

bul:ıbilmek!cdirler. 

İkinci devrede Bulgar takrmrnın 
çok ağrr bastığı, hpkt Fenerin birlncl 
de~-rede olduğu gibi rakip yarı saha
,ına dolduğunu görüyoruz. Fenerbah
çe buna mukabil daha :ıdyade bu a
kınlarr durdurmak için uğraşmakta, 

müdata.asın1 hücum ederek yapmayı 

dü~ünmemektedlr. ::'lfuhtelit ml!!afir 
takım ilk on beş dakika geçtikten 

Maç saat tam on beş buçukta bnş
lıyacak ve futbol ajanı Nuri Bosut 
tıuaftndan idare edilecektir. Du maç
tan evvel ayni stadda kupa maçları 
yapılacaktrr. 

Derter imal eden müesseseler mek
tep defterleri yapmak için ~itıt ala
m:ıdtklarını ileri sUrerek defter sat
mamaktndırlar. Mektepler için lüzu
mu kadar de1ter haztrlanmadı~ı için, 
talebe gUçlük çekmektedir. Sokak a
ralartnda satılan defterlerin de pnha
lıya satıldıiı görülmüş ve bu pera
kendecilerin nrsattan istifade ettikleri 
anıasılmısttr. 

Ba~vekll ve davetliler açılma tllre
ninden sonra sergiyi gezdiler. Maarif 
Vekili sergide eser te!ibir eden sanat
kArlarr Başvekile takdim etti. Sergi 
yarından itibaren halka açılacaktır. 

ır muamma . ız.ao Salon orkutraa 
- Seni dinliyorum · • ıtı.oo Proaram 

·•• 18.03 Dlns orkuırası 
- Anlatacağım .. Amma göreceksin 118.45 So uerleri 

k', bizzat ben bile bu muammayı çöz• 119. Konu,ma 

Stalrngrat'ta ASKERİ VAZİYET Mısır Cephesinde 
~ Baştara.fı 1 ncıdcı Daştara!ı 1 ncide l.tlfr Baştarafı 1 ncide l::ifr Ba$tarafı l incide 

Dedüklerine Bakıhrsa ,. · Büyük M~llet Meclisi Pasifil<te 
Başta.rafı 1 ncidt 

,l'lJr Baştarafı 1 incicle 
öullarma dayanmadan Mısır ve doıa
yisiyle Afrika meselesini halletmek 
zarııretinde bulunduklarx meydanda 
idi. Başlıyan büyük taarruz bu neticc
Yi de iıtihdaf etmekle beraber bu ta• 
arruzun asıl daha büyi.ık gayelC'ri bu
lunması iktiza ediyor ki bu gayeleri 
ge!ecek yazımızda okuyuculara etraflı• 
ca anlatmağa çalışacağız. 

Taarruz haklı:mda bu lna kadar gee 
len habe~lerden İngllizlerln taarruza 
g~rçekten çok ilstün hava kuvveti ve 
belki ayni derecede ilstUn zırhlı kuv
,·etle ba5ladıkları anlaşılzyor. Cep
ht'nin. taarruz ed~n tarafa gösterdi • 
ği Torluklıırı yenmek için en mühim 
vazifeyi havıı kuvvetleri üstlerlne a!
ınışlar ve taarruza takaddüm eden .gün 
ler ve geceler zarfında cephenin mihıo 

ver tarafında der)nliğine doğru pek 
biiyük faaliyet ıöstermlvlerdir. Bugün 
ler zarfında hava kuvvetlerinin en mü 
him vazlfeıl cephenin derinliğine olan 
tahkimatını eiddetli ve fasrlastz bom• 
bardımanlarla milmkün oldufu kadar 
tahrip ederek hücuma geçecek zırh!ı 
kuvvetlerin vazifesini kolaylaştırmak 
ve onların f&inl mümkün olduğu kadar 
az zayiatla basarmalarrnı temin et
mektir. İngiliz kaynaklarından relen 
haberlere nazaran ilk taarruzlara ni .. 
beten zayıf zırhlr kuvvetler aevkedil• 
nılştlr. Bu ııuretle i!k ıılddetli muha
rebelerde verilecek tank zayiatını da• 
ha ziyade niıbeteıt eski tanklar üstle• 
rtnc almış demektir. Asıl biiyUk zırhlı 
kuvvetler ve yeni tanklar kat'i neti
cenin alınacaiı anda ve Mareşal Rom• 
melln büyük zırhlı kuvvetlerini orta• 
ya attığı zaman vaziyete müdahale e
deceklerdir. 

Mihver teb!iğlerl bir çok İngiliz 
taarruzlarının pU•kürtüldütUnU bildi" 
riyorsa da bir taraftan da İngilizlerin 
bu taarruza ı;ok yüksek adette tay• 
yare ve tank iştirak ettirdiklerini na.· 
ve ederek efklrı bu taarruzun muhte
mel fena netlcelertne alıştırmafa !l;a• 
Jı~maktadır. 

Taarruzun neticesi hakkında İngiliz• 
lcr oldukca iimitll görünüyorlar, Ta• 
crruzun tam manasiyle muvaffak o~· 

m.uı ve hattl bu taarruzdan elde e· 
dilmek istenilen çok büyük gayenin 
cen;ekleşmesi ancak taarruzun ilk ıün 
terinde İngilizlerin elinde bulunan tay• 
y1re ve tank büyük füıtünlüğilnün mu• 
h-ı.rebe!erin bütün snfahatT müddetince 
muhafaza eı:'.;ımC'sl ve verilen zayiatın 
•Üı-atle teHHis!y!e kaimdir. Her halde 
fnf!ilizlerln Afrika muhıırebelerlnln es 
ti ::aihalarınd;m Jbikiyle ders al;nı~ 

Ola kl • b r b h 1 d Cevap.· 1 Sahil bölgesinde düşman na~li 
u anm ·~ u se er u usus ar a l d k .1 Baivekil Şükrü Saracoğlu'nun reisli- t k f 1. t b 1 lazım ~elen bütlin tedbirleri yapmış _ Almanyaya göre milletlerin arın a i mevzı erinden icker te iinde toplandı. Bu toplantr ruzname- ya ına arşı aa ıye te u unan Alman hava kuvvetleri Volga 

olduklarını ve en aı"ır zayı·atı bi'.e su··- hu··rr· t · t "kl'li '. · t i ker atmaktadırlar. Müttefik kuv .. B Uk M·ıı t M ll. . t dl uzun menzilli avcılarımız bir 'lun menbalarında asker toplulukları 
ıye ve ıs ı a nı ı.s em yen 1 . ıını uy • ı e ec sı rıyase - k .. . . .. .. kl' 

rarle telifi için icap eden tahsidah lngilteredir. Ve onu ek la- vetlerı, şimdi bu mühim düşman vaııt intihabı ve Parti Meclis Grupu ers 52 duşiırülmuş ve bir iniş na duşman na ıyatına ve iaşe de 
iL:mal etmiş olduklarını kabul etmek• dı k . d .. b yenm üssüne 11 kilometrelik bir mcsa Reis vekilleriyle idare heyeti üyele- sahasına hücum etmişlerdir. Duu polarma ve düşman cephesinin 

z.ım r ı, unya, u. gayeye eriş 1 1 1 · · ~e büyük bir hata yoktur. sın. {eye gelmişlerdir. Çamurun yük- dn!n seçimleri teşkil ediyordu. pike bomba tayyareler de faali • çok geri erınde sanayi tesısatma 
Bu taarruzdan nazarı dikkati çeken In ·ıt .. d b sekliği bir metre ise de, bu, Avus Genel başkanlık divanınca Büyük · yette bulunmuşlar ve bu arada hücum eylemişlerdir. 

d.. b. ı . 1 gı ereye gore, ava, unun d \.f'll t M 11 . ı ıı-· t .. 1 bi Yunk 8 l ıger ır mese e de, ta ngiltere ada• t t 'd " M·ıı ti . h.. i t ~ralyaılıları dur uramamaktadır. ı e ec sı re s gıne nomzc gos- avcı arımız r ers 7 i e 
ı.ındaki ana vatan hava kuvvetleriyle ; a~ ~rs: .ır. ~. e erın urr ye 'erilen Çankırı Mebusu Mustafa Ab- en aşağı 3 avcı düşürmüşler bir 
Mısır cephesindeki taarruzun gayete-! ve ıstiklalıne duşman olan, Al - Hava ve deniz kuvvetleri tulhallk Renda ile Reis vekillikleri- çok büyük düşman tayyarel~rini 
rlne elverişli bir suretle ve ayni Z8• ı' rnanya~ı~. arasıııda ıe namzet gösterilen Aydın MebU!;U d h - t şl d 
nıanda bir plan dahl!inde sevk ve ida• Her ikı tarafın ayrıca mutabık Ioktor Mazhar Germen'in ve Bursa e asara ugra mı ar ır. 
reye başlanmış olmasıdır. F ilhakika bnlundukları nokta, zafer kazanı Vaşinıton 31 (A.A.) Pearl ~1ebusu Refet Canıtez ile Sivas Me- Dünkü cuma günü düşman bir 

k d l E-Iarbour'dan bildı.rildig-ine göre son JU ş ett• a ·· ıt • el kere daha Malta sahilinde tayya 
::aarruza ta a dUm eden gün ve ta· ıncaya kadar, bazı milli hürriyet su ems ın una ayın namz - teleri ile aşmağa tnuvafak olama 
arruz günü ve diğer günler zarfında ve istiklal haklarının, harp icabı, on heş gün için<!,e Salomon takım a- 'ikleri müttefikan kabul edilmiş ve mışlardır. -
1r.giltereden uçan hava filoları Alp. tahdidi lüzumudur. dalarında vaziyet daha müsait adde• :trup Rei~ \'ekllllklerine de Trobzon 
l:ın cec;crek şim:ıli 1talyada bir çok dilmektedir. Burada General Mac V!ebu!'u Ha!'an Saka ile Seyhan Me- Bu harakattan ilç tayyaremiz 

Yani, her iki taraf da, milletle Arthur'un ucan kalı:leri ile orta bom- )Usu Hilmi Uran mütte!ilrnn seçilmiş- i d"· · t• 
yerleri, sanayi mıntakaları ve llman• rin hürriyet ve 1.stlkV~linin so""zde ger onmemış ır. 
ı b i:L ba tayyareleri Japon işgali altında bu• lerdir. Al " bl'ğ• 
ıırı bombalamağa baş!amışlar ve u_ aşıg· ı, fakat 1·u·ı "e harekette vası' man resmı te ı ı ., b 1 - v lıınan bö!l'elerl bombal:ımr•lar, bir Bundan sonra Trabzon mebusu Ha• 

tanrruzlarrnua devam etmekte u un ı"'dı· B ü"k d · · t s r. U vas ı ne en ıcap e - Japcn harp gemi~lne veya kruvazörU· •ıın Saka'nın resliiinde cel&eye devam 
ınuşlardır. Bu hava t:ıarruzlıırı hakkın mektedir? Ne gibi br hakka da ne isabetler kaydetmişler bir tayyare olu:ı.uak icra edilen intihabata Büyilk 
da çok ihtlgar edilmiş İtalyan tebliğ• · · · . . -
leti milmkün olduğu kadar şimali 'İtııl yanmaktadır? Hıç bahıs yok. gemisini muht~el olarak haııar:ı uğ• M:llet Meclisi idare Smirltkler!yle ri-
ya şehirlerindeki tahribatı ve zayiatı Her iki taraf da bizden ba•hse- ratmı~ 1 ar ve Buin bölcesinde h:ıfif bir ya'!et divanı katioliklerl için aşafıdı 
saklamab çalışıyorsa da yine bu teb- dip bizi beğendiğine ve kendi kruvazöre zararlar verdirmişlerdir. ıstm]eri yazılı zatların parti narrtzet-
11i1trden, tahribat hakkında bir fikir dünya görüşlerine hakim olan ide !lklerl takarrür etmiş ve grup idare 

1 
.. t k Albay Knoks Japon filosunun Gua l:evt.ti azahklarma yine' isimler! aııa-

edinmelı: mümkündür. ngiltereden u- alizrni bizi örnek gos erme sure c!,1kanaldan çekldliiini ve bu bölgede• 
t r.:d:> blldirl!mlı; olan zatlar secilmi•tir. 

çup şimali talyayı bombalıyan ana va tile ifade ettigvine göre, milletle- kı Amerikan ku•.ıvetlerinln ia~e edi!-
v Ruznamede başka madde olmııdıiından 

tan hava filolarının bu taarruzların• rin hürriyet ve istiklali bahsinde ~lğ!ni Va!;ng. tona bildirmiştir . ' 
'oplantıya son verilmi3tir. 

dan llk maksat şilphesi.z ki Afrikaya bizim de bir kaç sör; söylememiz Btlvük Millet Mec1i~i idare &mirleri: 
yapılacak mühimmat ve malzeme ı~ yerın' dedı·r. 
k[yatını mümki.ln oldufu kadar daha B iz Türkler. bu muameleyi, Halit Baynk (Ağrı), Avni Doi;an 
fabrikalarında ve llmanlarda lken * * milli mücadelemizle C1'ta rCıarıkırı), İrfan Ferid Alpaya (Mar-

tahrip ederek Mareşal Rommel ordu• M illetlerin hürriyet ve istik dan kaldırdık. Bizim Dumlupınar fü). 
Rüvük Mi!let Mecliıi riyaset divanı 

sunu mUteaklp safahatta mUmkUn oldu lali davasını, biz de öteden zaferimizle Lozan siyasi zaferi _ 
ı:atipleri: 

tu kadar mühimmat ve malzeme sı· beri, kurulacak yeni dünyanm miz, hakikattir ki, bir başka dev 
kınt111 ic;inde bırakmaktır. Fakat Ma· başlıca şartı telfilcki etmekteyiz. rin müjdesini vermiştir. Bu müj 
reş:ı.I Rommelin de bu zamana kadar F ·nk lAb h"" ·· · h"" · 
k dl • 

1
• 

1 
iihi t ransız ı ı a ı, ur ve mus. de. dunyada artık urrıyet ve is en sıne azım ge en m mma ve . . . .. .. . 

mııl:remeyl Afrikada kafi derecede t~~ıl mıllete, ınsan hak~arı v_e tiklal hakkında butun. ı:nılletlcr 
sto~ ettiiiini kabul etmek llzımdır. hur _vatanda_ş yolundan gıtmek ı.s liçin t~~ınm~sı y.~~umu ıdı. Ve ~iz 
l11gıliz hava akınları bundan sonra Af lemış fa.kat ınsan haklarının veril bu müJdeyı butun yakın dogu 
rikaya yapılacak sevkiyata mani ol• mesi hareketile hür vatandaşın memleketlerine verirken ötede 
mağa çalışıyorlar kl bundan da Afri- zuhuruna, ancak bazı memleket- Çin, ayni müjdeyi uzak doğu 
k;da başlıyan muharebenin çok çetin, lerde şahit olunmuştur. memleketlerine vcrmeğe hazırla
d_evo~!ı .. ve u_zun olacağı ve t~rl!izl~ Diğer memleketlerde, mesela nıyordu. Çin, davasında muvnf 
rın buyuk bır karAr ile bu ıııe baş• Çin'de yahut Hindistan'da Fran fak olacaktır. Çünkü yeni dünya 
lomı~ oldukları anln~ılıt". Bundan baş- sız inkılabının hükümleri asla tat ı b " h.. e müstakil Çin'e 

· 1" tt ı 1 k n n ır ur v ka şıına ı a yaya yapı an hava ı m~ . . . .. .. v b t . 
lariyle elde edilmek istenilen diier bir bık edılememış, çunku buı:aları, muhtaç oldugunu, uzak a ı, yanı 
netice daha şumül!u ve daha büyük bir hür vatandaşlı memleketlerın ida Amerika anlamıştır. 

Nccmeddin Sahir Sılan (Binıöl). 
Bekir Kaleli <Gaziantep), Hsmdl Stl
:uk (Hatay), Kemal Turan (İıparta). 
Vd'4bi Bilıı:in (Konya). Vedat CJzgören 
(Kütahya). 

Parti meclis grupu idare heyeti U-
rf'leri: 

'Rasih Kaplan (Antalya), Adnan 
Mendere (Avdm), Feridun Fikri Dil· 
ştinıel (Bingöl), Dr. Sadi Konuk (Bur
~a), Atıf Tilıiin (Çoruh), 1amet Eker 
(Çorum), Emin İna.nkur (İçel), Rahmi 
Köken (İzmir), o~man Arıkoilu (Ser 
hın). 

Bertin, ' 31 (A.A.) - Alman resmi 
tf'bli"'i : Mıı;frda düşman dün geniş 

ökünf' hi.irumlarma devam etmemi~
tir. Mevıit bir İngiliz hücumu ııka
metl! ııi?ramıştır. 

Alman ve İtalyan hava kuvvetleri 
düşman motörlü kuvvetlerine ve iaşe 
koll:ırma hücum etmiştir. 8 Britan· 
ya uçağı ıHi"iirillmüşHir 

ltalyan tebliği 
Roma. 31 (A.A.) - İtalyan ordu

ları umumt karargahının 888 No. lu 
tebliği : 

Mrsır cephesinde dün muharebe 
muvakkaten durmuştur. Dün yalnız 
keşif unsurları arasmda çarpışmalar 
\•t topçu düelloları olmuştur, Gerile-
r!mize ııarkmak istlyen bazf hafif 
zırhlı taşrtlar süratle keş!edilerek 
tahrip olunmuştur. 

Mihver av teşki11eri dU$mııntn ha
va fa:ıliyetine şiddetle enııet olmu3-
lar ve hava çarpt$malarrnda 7 İngiliz 
tı;yyareııl düsUrmüŞlerdir. Hava ba
taryalarının ateşiyle yaralanan başka 
bir tayyare de yere düşerek parça· 
lanmışttr. 

ElAlemeyn ile Hamman arasmdaki 
~lmendifer hattı ve yol teşklllerlmlz 
tıırafından muvaffaktyetle bombalan-
mıştır. 

Yeni taarruz baıladı 

lJ1 oskovaya göre 
Moskova 31 (A.A.) - Sovyet kıta• 

tarı bütün Alman hücumlarını geri 
piiskürtmüşlerdir. Dünkü cuma günü 
Almanlar durmadan bütün gUn taarruz: 
etmişler ise de i!erlemeğe muvaffak 
olamamışlardır. Almanlar sekiz tank 
ve on iki top bataryası kaybetmiıler• 
tllr. Şimali ıarkiden inen imdat or
dusunun bir kolu göfüs ıöiilıc ya• 
pıl&n bir çarpıımadan sonra yeniden 
ııra:ri kazanmış, ayni zamanda ccup• 
trn llerliyen ikinci imdat orduıu üç 
şrlıir zaptetmiştir. Alman kıtalarr bu 
ı;uretle iki ateş arasında kalmış!ardır. 

Tuapse'nln şimali garbisindcki Sove 
yet deniz U11U bölgesinde Ruı kıta• 
ları dilımanı miidafaada kalmak zoe 
ru~da bırakmışlardrr. Sovyet kıtata• 
rı hir kaç gün devam eden bir mu• 
har~beden sonra Tuapse civarında M: 
k\:n bir srrtı zaptettikten sonra bu 
hci'.p.ede ağır ağrr ilerlemişlerdir. Zan. 
nr.dildiflne g!Sre Almanlar Naltık böl 
e-eslnde ymfden tauruza geçmek fı;in 
M•ndok'dan ana kuvvetlerini geri çek" 
mişlerdir. Nılc;ık bölgesinde Sovyet 
lrıtaları 24 sılat içinde ikinci defa ola• 
rak geri çekildiklerini bildirmişlerdir, 

Tanklar tavyarelerle 
naklediliyor 

Londrn. 31 (A.A.) - Rus tebllflne 
yaptlan ilflveye göre Ruslar, Tuapse•
nln şimnl doğusunda Almanların anu
dane mukavemetini k:ırarak hafif bir 
ilerleme yapmışlardır, Bil- tepede ya
pılan muharebede Almanlar 800 za
yiat vermişlerdir. Başka bir kesimde 
yıpılan Alman taarruzu kendilerine 
200 askere mal olmuş ve Sovyet de
niz efradt tarafından püskürtülmüş

tür. nelice vardır ki bunu da bu taarruzun ri, siyasi, ~al~ ve ikt~sadi esar:ti Bu basit hakikati, anlamae:ak Müstakil Grupun toplantııı 
esas gayesini izah edecek yazımrzla o• :ıltma girmı~t;r. Uza~a . gitmege ta, şimdi e kadıır en çok ısrar e. Ankara, sı (A.A.) - C.H.P. MUs- Berlln 31 (A.A.) - "Reuter,, Se- Bı-ltlshe United Presse ajansına. gö-
kuyuculara b1Id!rer.eğlz. en hacet, Çın deki ımtıyazlarm d k y b t ır· t e A ı . takil Grupu Rels vekllll~inden: ldzincl İngiliz orduaunuıt, bu nbab re, çembere alınan bin kişilik bir Al-

Hariciye Vekilimiz 
Gazetecilerle Konuşacak 
Ankara, 31 (TAN) - Yarın öi!le

den sonra, Meclisin toplnntısını mli· 
teakrp, Hariciye Vekili Numan Me
nemenrioğlu'mın gazetecilerle bir h:ıs
bihal Y<lPm?S.! kuvve!le lllUhtenıe!dir. 

ı d en ya ın a mın a v ıuı:ar f ki ld t b 1 .1.JL;i kaldırılmasına daha geçen er e çiil,.kün" b ... ~;lr milletleri idi C.H.P. MUstakll Grupu umum! he- ııa 8 a, yen en aarru.za aş a..._.nı, n garnlzonu teslim olmak lsteme-
WiUkie Çunkig1de iken karar ve ~ u UJ ~ • yeti, 31/10/942 Cumartesi gUnil, Reis Alman ha.berter ajansı bu ak§am bil• aiği cihetle son neferine kadar yok 
rilmiştir. Bugün tnemnuniyetle tesbit e- vekili İstanbul Mebusu Ali Rana Tar- cfümekte~ır. edilmiştir. 

Halbu ki işte, dünyanın başına diyoruz ki, ayni hakikati, artık han'rn reisliği altında toplanmış ve bu Avni alanı şunları 119.ve etmektedir: Ordjonn!kidje yolu istlkametinde 

1 ı;. b içtima senesi için Müstakil Gnıp i- "Taarruzıt yeniden başlamak için. uuınan birkaç dağ silsilesinde şiddetli 
çökmüş olan bu harp faciasını, bun ar da ar.lamal!a aşlanı.ışlar darc heyeti azallğma: Muğla Mebusu Clf'neral Montgomt'ry ceııup ve merkez muharebeler vukubulmaktadtr Al· 
birer kıta büyüklüğündeki bu gi dır. Cümht:7iyctın XlX uncu y!l Hüıınll Kitapçı, Rize Mcbu!':u Fuad kesimlerinden takviye getirttı!ştir, bu manlar, tanktan tayyarelerlyl~ nak~ 
bi Asya memleketlerine 'reva gö dönümü, bu güze) müşahedenin Sirınen ve Tokat mebusu Naznn Po- t:ıkviye kıtaları içinde bi!hassa topçu lctmi~ler ve Ruslar geri Çt!kilmek za-
ri.ilen muamele doii:urmustur. yapılm~sw.a vesile olrnu~tur. ~ ro'YU secmi:ıt.ir. ~ve tanlı: lı:ıtaları vardır runda kalmı:lardır, 

1 
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Dünkü lstanbulda Meçhul Edebi 

ı·;i!itii~i Hizmetçi Çeşitleri 
BALIK VE 
BALIKÇILAR 

. 

Yazan: UL 
Edebiyat meraklısı bir c---:; 

edebiyatı hakkında bu!l!!!!I 
lısrlni halletmek tçin _ adam 
da - bana başvurdu. Genç ~ 

B 
' 

ki N V k"f H" Ed J ? istediff "cörilfme vaktini ., m 
a 1 ar 0 d I ICref er er • yetle teıbit ettim. Fakat nı~lı 

Amerikan 

Muvaffakıyetleri 
Yazan: M. ANTEN 

Beyaz ve Siyah Derili Halayıkların Son Devirleri • 
"Hüccet.. le Ahnan Evlcithk, Ahretlik ve 

H
- J edinmek istediği malO.mat bakm 
erşeye E verişli Balıklar Hangileri? onu tatmin edemedi. Aramııdak 

ve cevaplan hemen hemen kelı 

Lekarda ve Konserve Nasıl Hazırlanır? kelime~ıne naktedivorum: 
- Sizce divan !!dl"bfyatınm bll. 

Japonyarun Pastflk harbinin ilk ay- ı 

larnıda kazandıfl yı!dırım mu• 
vaHakıyetleri bütüıı. dünyayı hayrette 
bırakmııtı. Japonyanın kendisinden da 
ha kuvvetti olan İngiliz - Amerikan 
grubuna kar~ı kazandıiı bu muvaffakr 
yetlerl, evvela Hindiç!niyi teslim eden 
Vkhy'nin ihanetine, 11onra büyük bir 
maharetle ve kurnazlıkla tertip ettik"' 
leri baskınlara ve büyük kuvvetlerini 
bir anda karşı tarafın en zayıf olan 
hayati nokta!arma teksif etmelerine 
borçlu olduğu anlaşılmıııtır. Japonya 
b!l fayede bir kaç ay içinde Felemenk 
Hlndistam adalarını. Birmanyayı, Yeni 
Glne'nin bir kısmınr, Ffüpinleri zapteo 
derek bu suretle temin ettiği deniz ve 
hava üslerine dayanarak Cenubi Pasi• 
fikte hakimiyetini teıls edebilmiııtl. 

Beslemeler • Rum ve Ermeni Hizmetıf!iler M emteketıınu de-3' • nizlerlnde bol 

Hizmetçilikten, Beslemelikten ve Halayıkhktan :11~~:a ıı1:a:~ı: 

~.-.-- YAZAN• llllııııı.. Her bfrl c!l5rt, beş şahsiyetleri kimlerdir? 
i • - ' ldlo gelmekte olan - Pek çoktur. Sü?eyman Çelebi. B 

1 
1 torik bahl!t yiyecek ki, FüzOli, Nef'i, Nedim .... Ne bileyim 

Japonlar bundan sonra, bu çok zen• 
r;in topraklardaki ham maddeleri Ja
ponyaya nakletmek ve çok dağınık oe 

\an cephe!ere takviye kuvvetleri gön• 
ierebilmek için bu hakimiyeti mubafa 
!a e'tmek, bunun lc;in tse müttefikleri 
~!inde kalnu' olan Midway'ı, Haval'yf, 
~vostralya'yı, Yeni Zclftnda'yr, Alöııi• 
venlerl ve Çinin bütün sahil eyaletleri
'' de, bu yerlerin kendilerine karıı ta• 
ırruz ilslerl o!arak kullanmalarına ma· 
ıi olmak maksadiyle, itıal etmek :to
runda idiler. 

Fakat müttefikfer kendilerini çabuk 
oplıyan ve kuvvetlerin! yeniden tanrlm 
•e tensik ederek Japonların bu pllnta· 
·ının tahakkukuna m8nl oldular ve bu 
~retle Japonları Pasifikte yıldırım ta• 
ırruzundnn müdafaaya ge!;mek zorun· 
la bıraktı!ar. 
'.Japonlar 4 Mayı11 19'72 de Mandabay'ı 
ılatak Blrmanya yolunu keıUklerl 
ciindenberl hemen hiç bir. mühim mu• 
mffakıyet kaydedememişlerdir. Yalnız 
~ Mayıs 1942 de Alöslyen'lerde Kiska 
ıclıırına asker çıkarmıııtardır ve orada 
ıata tutunmaktadırlar. 

Bu tarihten sonra PasHlkte hemen 
ıütUn kara, deniz ve bava muharebe
erl mllttefikler!n lehine neticeler ver" 
r.ı,ttr: ~- . 

22 Nisan~a Andkan tayyareleri Tok 
royu ve dlfer Japon ıtehlr!erlnl bom• 
:ı;ırdıman etmişlerdir. 

O Mayısta Mercan denlz'nde cereyan 
~elen deniz muharebesinden sonra Ja
pon filosıı ağır kayıplarla çekilmek 
wrunda kalmııılardır. • 

4 Hazlranda Amerikan deniz ve hava 
rnvvetlc:rl Midway'ı zaptetmek maksa• 
iıle Uerliyen bir Japon filosuna, bi!hu 
sa tayyare gemisi bakımından, cok aiır 
kayıplar verdirerek bu teııebbüsli ikim 
bıraktırmuslardır. 

H 1 v y·•k ı• • mfilıim bir kısmtnı - -a~~m~,ga u se ış • Bir Maskeli Balo Hci+.rası teıkil eder. En fazla 

S 1 T K 1 O N E R 
1 

maddelerinin pahalı- Beş asırlık bir edebiyatın bütiln sima. 
l lığı karsrsmda, gerek Tan bence ayrı ayn tetkike defer. 

nefaseti ve gerek u- - Bunların hu"rosi hayatlannı naıı 

B 
en beyaz ha.layık alım M , ::. d tutulan balıklar geçici zümreye dahil 

euzluğu b akım ı n dan ete her 0itrrnebil!rim? 

YAZAN 
ese- olma, taze domatesli ı 1 rdı 

satımı devrıne yetı"şme _ ,,,._ •• _ ... , "ana r. , , ezikçe pilav, lalanga, gözleme, G tcl bal!kl h diın. Ancak bunlarırı genç carı..' • - eç ar er sene tlkbaharda İ 1 hele "muhliye,, ve "aside., hu- Marmaradan, Karadenlze ve sonbahar 
ye çağından kınalı saçlı emek- i Refik Halid KARAY susunda emsalsizdiler. Pek din da da Karadenizden Marmaraya mun 

halde ilstandilr. Esasen balık eti her - Buna dair hal tercümel"ri l>nla. 
vakit diğer etlerden daha besleyictdir. nan lı:amu~lar ve "tezkere .. denilen e. 
Vücudü kuvvetli tuttuğu gibi nesil ye- ~l"rler vardır. Orada istenilen maın· 
tlştinnek hassalarına da matlkllr. Bol ,,ah bulursunuz. 

tar kalfa ve dadı payesine er- $ dar olurlar, efendilerinin çocuk- tazaman akın ederler B hkl b 
dikleri, hür olduklan halde bu : .......................................... ._.. d m h ti . a arm u larına erin bir sevgi ile de bağ u acere , alıştıklarından değil, doğ-

lunduklan kapıya canla basl:ı kasma, bir zengine beğendirip lanırlardı. rudan doğruya denizlerin sıcakltk 

çtktığı zaman ballğı bıkmadan yemeli - Bir flklr edinmek için bana ala 
ve bilhassa çocuklara, beyaz etli o- d~ mevcut o!an ht'I glbl kitaplardan bl• 
lanlarından, tercihen dip balıklartn- ..:nı gö~te'rir mi-ıiniz? • 

' o# , t k yarı aile ırüknü olarak nefisleri- satmak için... Satabilnıi§ mi? Bunlar arasında pek güzelle _ ar 
1 dolayıslyle olur. Balıklartn ba-

dan, mümkOn olduğu kadar fazla ye- - Hayhay. Meseli işte bir "Sl!!ftt 

ni feda edercesine bağlı kaldık Hayır. Zira, yalnız başına gece ri, endamlı ve oya gibileri dP ra~~t~ dereceleri yaşndrltları suyun sı-
dinnelldlr. ".let•il• Şııuara,. Banda şarkın mcthuı' 

lan zamanı hatırlarım. yatısı misafirliğine gidip dön- d ca ıgına hemen hemen milsav!dJr 
· Çabuk inkişaf ederler. Kuvvetli o· •airlerinin hayattan vardır. 4 

d
.. var ı. Bu itibarla sular ıstndıkça 11oğukça su- !urlar. - O haMe mesda dediğiniz ıfbi S1!. 

lçlerinde, bir aralık kocaya uğü zaman birde bakmış ki Hatta zamanın kudretli bir 'arm, soğudukça da mutedil suların Jf. .. eyman Celebinin hayatmı arayalmı. 

varmak hevesine kapılıp da a- kendi yaşlı efendisi taze halayı paşası öyle bir seçmesini "istif- bulunduğu yerlere. her cins. sıra takip 
ğızlarınzn payını çubuk alarak ğa, Allahın emri ve Peygambe- iI'aŞ,, şeklinde değil, bas bayağı ederek sürüler hallnde giderler. 
yine eski efendilerinin yanina rin kavlile nikahı kıymış ve o- nikahla almış ve hanım efendi. Balıkcılar balıkların Knradenlze çı
dönmüş olanlar çoktu. Bunlar nu baş köşeye oturtmuş ... Yani lik derecesine yükseltmişti. A- kTşma (Anavaşya), Marmaraya inişi
büyük konakların bolluk, eğlen hanımla halayık artık "ortak,, rabada veya vapurda. rastlardım ne (Katavaşva) derler 
ce ve g . r ~. alı olmuşlar... Beyaz göderi eldivenleri, siyah Cecicl baU'Jdarm en. ehemmlyetlile-

. enış ıgme şm1şlardı, I . ri, yani gerek günlük '"daya ve ge-
bırden bıre" mahall a d şte tıcaıret işlerinde çogv alıp çarşafı ve yu·· zünu·· 0··rten peçesı·. k ,... .. , e rasın a, re ticaret ve sanayle elverişli olma-

yor!k balıtmnı uk:arası, tavası, ma· 
yonezllsb kflttest. rnikAp sek

Unde kesilerek aralarına domates, bi
ber ve defne yapratı konmak sure
tiyle (kılTI: bl\lıtl ıtibi) şişi. nefis vf' 

ft?r Devamı Sa. 4 Sü. 3 

b 
aile yuvasında kökünden tarine le vakarl k ak b k h sunepe ir koca, ve eli maşalı • 1 ve ıvr • aş a a !arı bakımmdan, palamut - torik, u!'-

b
. k karışan bir kelime de budur. nıml rda f k dil d" B. ' ~r aynana yanmda küçücük a n ar e mez ı. ır .ıte 'rnmru, istavrit VE' hamsJcllr. 1 

bır eve tıkılınca pek taze iken Bu kelimeyi, daha on sekiz sene re peçesini kaldırdığı zaman da ~ "' 

... ŞARK'da •' 
abacmin krzı - Gece ve gün

l7 benimsin filmlerinin parlak 
yıl dut girip içinde ferah fahur büyü- önce ne kadar tabii bulurduk; gördüm: Harp sonu Avrupasını Bir aya yakın zam~ndanberi inı . 

dükleri konak gözlerinde tüter- "üstüne ortak almış., sozu ne hayran bırakan Josephine Ba- (Katavaşya) başlamış ôulunu 

di; geçinemezler, boşanıp geri kadar kolay söylenirdi! Lakin ker'den daha manalı Çehresi ve vor. 
dönerlerdi. halayığı - ne kadar yüksek gülümsemesile gerçekten nadir t~ı haftadır da torik ve palamut 

"ld K hl fn en sor 1 e ra yarattı~ 
Ctlgın ve ölmiyen bir aşkın 

hazin romanı mevkiie erişse - şu sözle ayı- bir mahlıiktu. l'{aradeni2 bo~azı dzşında ve ktsmen 
Istanbulda en son halayık nrdık: Kul cinsi! Bazı aileler zenci halayıkları ~e Bo,i!az a~zmda. memleketimizin en 

curnatası - anamın bana ço- nı yine tamamile zenci olan bir ıılltekamtı baltk tutma Aleti olan gtr-

cukluğumda öğrettiklerine gö- * * erkekle evlendirirlerdi. Siınsi- '!Tr A~larlvle avlanmakfaclfr. Bilhıı~~" NUŞKA 
re - Moslcoıf harbine rastlar. zenci ve habem halayık a- "u ırllnlerde havatarm mil~ıııt gitmpc:ı 

r yah - kendi tabLrlerince - ka ., bl ı Beyaz esir fiyatı 
0 

kadar dü~ lızn satrmı _ beyazla • ""e Y e mlkdar fa:ı:lalasm1"tır Ya· Gece için yerlerinizi evvelden 
müş ki geliri pek az olan orta rınki ortadan tamamen kalktığı ra böcek gibi bir yavru almak Tnda. JQfer. U!'ökumru ve ista~rt a- ııldrrlnız Telefon : 40380 

llid ha 
için... ·~ını da ba!ll1V'll<'J1ktrr. ... .... •••••••••••••" 

ha · en daha aşağı kimseler lde - gizli şekilde Meşrutiye · 
k* bile halayık sahibi olmuşlar. te kadar sürdü. Bizim, o zaman 

HattA şunu da anlatmıştı: Ma. Yemen'e asker götürüp getiren 
hallede bir kadıncağız on bir, gayet kötü vapurlarımız vardı. 
on iki yaşlarmda, inci gibi bir Bunların suvarileri o sahiller _ 
kız sa.tın almış; fa.kat bu kızca- den pek ucuz bedelle zenci kız 
ğızın bir tek kusuru varmış, el lan elde ederler, siyah derilileri 
parmaklan küt ve tırnakları Süveyş'den geçerken kömür yı
~ekilsizmiş. Kadın tutmuş, ma- ğınlan arasına saklayıp beynel
kasla parmaklan yanlanndan milel esir ticareti yasağı kon!ro 
yontmuş, Tırnaklan biçime sok !ünden gizlerler ve lstanbul'a 
muş, bu suretle bir nevi estetik getirince ya rütbe, nişan almak 
ameliyatı yaptığı elleri sıcak için nüfuzlu saray adamlarına 
balmumuna batırmış, sarıp sar- hediye ederler, yahut da kırk 
malamış ve bir ay açtırmamış. elli altına istediklerine satarlar 
Nihayet günü gelmiş, sargılar dl. Babalan tutmamak, yani is
çözülmüş, bakmışlar kı kızın teri nöbetine tutulmamak şar
elleri, değme güzel ellilerin eli- tile Sudanlı kızlar evlerde kaba 
ne su dökemiyeceği kaJa.r güzel iş görmekte eşsizdiler. Hele ba 
leşmiş... zı yemekleri pişirmeğe ve o ye 

Bütlin bu emek ve gayret ni- meklere ayn bir çeşru ve lez
çln? Kızı, büyük bir karla baş zet vermcğe elleri pek yatardL 

~ ................................. ~ ... 
BUGÜN TYRONE POWER 

MELEK ve 

DORÖTHY LAM O UR 
Sinemasında 

l'atara!ından ıahane bir surette yarahlan 

-Johny 
<KİRLi 

Apollo 
MiRAS> 

Beyaz ve sıyah bu iki sını1 
halayıktan sonra "ahret.. 

lik,, "evlatlık,, "besleme., isim
leri altında Anadolu ve muha 
cir kızları revaç buldu. 

Onları ailelerinin gönül rıza
sile ve bir "Hüccet,, le verirler 
di:. Pek meraklıları bu hüccetı 
Şeyhülislam kapısında, şer'i şe-ı 
rife uygun olarak, şahitli, mü. 
hürlü bir "ila.m,, ve bir senet 
şeklinde yaptırırlardı; Alanın 

satanın adlan ve satiş bedeli 
kağıda geçerdi. 
Çoğu öksüz ve yetim oldu -

ğundan, yara bere, bit ve çıban 
içinde, pek düşkün ve iğrenç 
halde geldiğinden temizlenme. 
leri uzun sürerdi. Kel olanların 
~ Devamı Sa. 4 St1. J 

Filmler Harika~• ~ ıl 

ARJANTINA 
Renkli 

s 
o 
N 

GÜNLER 

, MAKSiM' de 
HER AKŞAM 

MÜZEYYEN SEN AR 
Keman! N E C A T t T O K Y A Y ve arkadaşları 

Üstad MUHLİS SABAHADDİN'in 

EFENİN AŞK 1 
'l,'anmmJŞ artistlerin Mlraklyle 60 klşnlk R E V tt 

HER PAZAR a::ıp::ır!~ıa l~lcisiz Alle Matinesi 
DiKKAT: Yarm akşam Khtlay menfaatine saat 3 e kadar tevkal~de 
eğlenceler_ Programa ilAveten san'atkl'ır İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve ar-

1 

kadaslan tarafmdan kahkahah komedi 

~ .................................. ~ 
' 

M ERLE O'BERON 
Tarafından yaratilan tamamiyle renkli ve 
bastan nihayete kadar şen ve kahkahalı. 

Sahnelerle Dolu-

Ceviz A ve darı 
l'lefis Kome~isi: Ya!i-ında 

BUGÜN 

- Suteyman Çelebi orada yoktur. 
Fakat ben size onu şifahen anlatablU• 
dm. 

- Ben kitapta yerini gl5rmek Jıteı
dim. CUnkU btı ma1Gmatı elde etmeli 
ic'Jn daima bir bilenin arkasından lı:o
>ulma:ı:. 

- Haklııınız • 
- Bir de 'Ful'1'i've balı:ııhm. 

- Orııda Fu7uli n• vokfur Fuzulf';; 
tıf''>cli Nact l.Ogatinde buluruz: işte 

rlktıyalım: "Molla M,.hmet bin Sille,.. 
.,,an,. igJBf ic:Jnde vedne sairi hassas-
ır. ''Hille,, lı:a<ı::1ha<ıtncla d"ğmıı$'tur. 

f)C'fUm tarihi malilm değildir "971,, 
:te Kerbeld'ıb ölmü'!tfir; k;ıbri de ma
'ılm cleğildir .. İşte bu kadar, 

- BUvilk 'T'iirk sain Fuzu!I bu ka• 
rfar ml? H11lbukl onun divanında bU
•ıısi havatına alt hlr rok safhalar ola• 
cak M!"!""Hl "~::ıh İ<ımail,. e kaaldderl 
vH, evkaftan hakkr ol"':t önlnu akçe
nin verilmeme<=inden dotaYı elkbetf 
var: hav:ıtt"da takdir edilmemesinin es 
'>abr nedir? 

- RımT:ırt !!ize anlatahf!frlrh. 
- Rlliyornm fakat ben, bent tatmin 

•dec!!lr, me-chuldeıı kurtaracak mllıbet 
bir vesika arıyorum nurun bakalım. 
Rir dt> Nef1y! arayalım. 

- Nef'l 1\01 Öme.-, Erzurumda "Hb 
~nka'e .. de doğmuş, • ' 

- R'ac; senesinde? 
- B.ilmiynruz. Birinci Ahmet devrln-

rl" t•t:ınbula g!'lmlş.. 
- Ne suretle? 
- Yazmrvor 'Fakat Kuyucu Murat 

?aş2nrn getirı'li~lni billyorum Sadri• 
"'aJtl BRvram Pa!llyı hfcvetUfl fçl.a 
ı 044 df' idam edil!'l'l.lııtlr, 

- Bu hiciv nedir? 

7 Ağuıtoıta Amerikalılar Sa!omon 
11.dıılarına yaptıkları harekette dört 
ııdaya asker tıkarmaia muvaffak oı
~mıolardır. O zamandanberi Japontanrı 
Amerikan kuvvetlerini bu adalardan 
kovmak mak:sadlle yaptıktan bUtUn te• 
eebbllıter tklm kal?tnştır. Takriben iki 
~aftadanbcrl bu adalar civarında cere
yan e~cn cok çetln deniz ve hava harp.o 
!er!nln de yine Amerikalı!arın lehine 
!\etlcetendiil anlaşılıyor. Filhakika A
merika Bııhriye Nazırı Albay Knox 
fün verdiil bir beyanatta: 'Japon de
niz kuvvetlerinin Salomon adaları böl· 
geılnden geri çekildlğinl,Amertkalıların 
simdl:ıııre kadar kazıınrnt" oldukları top. 
rıtklardan biç birini geri vermedik!eri· 
nl Satomon adalarındaki muharebe
nl~ birinci safhasının blttiltini, ikinci 
safha!!ı baııladıimt, Amerikan kııv- Büyük, Hissi ve Heyecanlı Bir Şaheser 
vetlerlnJn Guadalk:ınal'da vazi.ye;e ta· ' 
mamiyle hakim olduklarını b~l~!mf~.-,. ,.-h•••••• IHE••••••••••••••••••••tl' BETTY GRAEıLE 

DONE AMECHE 
<:l=IMFN Ml~ANnA 

I TüRKÇE SÖZLÜ KAHKAHA KASIRGASI 
tir. • 

Mım · Ceplieslride 
ıogl.ll.z ltaynakları 8 inci ordunun 

taarruzunun muvaffakıyetle do • 
varn ettiğini ve mihver karşı taarruz" 
larınm büyük kayıplu verdirilerek püs 
kürtüldüğünü, ve hava üstünlüğüıı.ün 
tamam!yle müttefiklerin elinde olduğu 
nu bildirmekle ikPfa ediyorlar. 

Muhtelif kaynak!ardan alman haber• 
tere göre: İngilizler Elalemeyn'in 300 
kilometre garbinde bulunan Marsa 
Matruh'a bir çıkarına hareketi yapmır 
tar<llr. Almanlar Norvetten Mısıra 68• 

hil mlldafaasYnda ihtisası olan kıtalar 
Mısıra ııetinn.işlerdir, Diğer bir habe· 
re göre de Rommel petrol sıkıntısı çek 
melrtedir ve bir kaç gün evve! battrılan 
3 petrol gemisi bu sıkıntıyı bilsbiitün 
slddeUendirecektir. 

öLUM - Eski Ordu kumandanla-

,, 
Marmara' da 

1 Meşhur ARŞAK PALABIYIKY AN'ın ŞAIIESER1 

\ 3 AHBAP ÇAVUŞLAR Dünyanın 8 inci Harikası 
Sinemacıllğm icadindan bugüne kadar yapılan EN MUAZZAM .• EN 

GÜZEL .. EN NEFİS 

$AHESERLER ŞAHESER\ 
HARİKALAR..... MUCiZELER FiLMi ı ":;-... -.i:.:-::~; .. -· .. -·i-~ 1 POLİS HAFIYES 1 

i Kahkahadan kırılıyor ~ 1 

Bağdat Hırsızı 
pek yakında !stanbulun 2 büyük sinemasında birden 

~ ... =--...................... 1----, ı 
ARTHUR Melwyn DOUGLAS I 

. Fr.ed Mac MURA Y . 
Jean 

·- ' 

tlbi 3 büyüle ve müstesna yıldızın beraber yarattlklan 

ı ................................ i 

LOR EL 
HARDi 
DENİZCİ 

Tilrkçe 
On binlerce balkı coşturan 

Ayrıca: 

1943 On yeni bediası 

1 

' 

1 
' 

i PEK ve SARAY 
SİNEMALARINDA ,! ____ ,__________ " - - -~.!..-

,.ilflll _____________ 'iıS __ .;-__ 9', 1' E :;i EK K Ü l? ·-
Şere.t \tlkelerin1 Aşan .. Zafer Göklerine yükselen Rov~ l'üccıın. Yorsıı Mavrodi'nfn 

Şaheserler Şaheseri (Tilrkce) ... !l'lu lraklı MA VRODİ'nin ölllmil mll-

DEMiR T AÇ 
Bugün LALE Sinemasında 

1 ııs.,.betlyle cenıt:rP merasimine bizzat 
~elen veya şifahen, Tahriren beyıını 

t:ıdyet ve Celenk göndermek lutfun• 
ia bulunan bOtün akrabıı ve dostla-

• ~1m17.ıı ayr• ayrı teşekkllre teessürü· 

rtndan Emekli Ceneral All ihsan NE ÇOK KOCAM VAR' 
sABIS'ln ı:~:~i~ABIS EmHl•lz film, umumi bl' heye'"" uyand•mok ve önümü.dok! • s E c E GÜ NE s i 
tedavi altında bulunduğu B!lyükada S A L I okşamtndan itibaren Ü ,örülmemiş bir heyecan. sonsuz bir hayranlıkla durmadan allmlııın• 

r -nüz mAnl bulunduğun:fan bu bartıık! 
"'~Pkkfırlerlmizin lb15.~ma savm g -
Ptenlzin tavassutunu ric:ı edPrlz. 

Alleıı.1 rıfr11dı 

Sanatoryomunda ve!at etmiş ve ce- SON G NLER vor. Kaptda ezilmemek için !Otfen yerlerinizi erkenden kapatmı .. 
nazesi dostlarının omuzlarında ve bir s u·. M E R s i n e m a s 1 n 1 n 1 d M·ıtl"ı 1 Telefon : 43595 mUfrcze asker refakatinde BUyllkadal Alem ar nll( l< .l.T. Bu film ayni zamanda İ7mlrde LALE VP TAN cıinemal ehlr Tlyatrogı.ı Oram Kı$ml 20.so d: 

meznrll~ma defnedılm!ct!r, Ebeveyni- ,. • ., " Yeni bir muvaffakıyet! olacaktır... .. .... rmr'lıı el~ "il•tt"rilmt"kt~dir 1 K 1 Ş M A S A L 1 

ne sağlık dilerl2 Wıı.•••••-""ll••••••••••••••••m•• ı &-·-.•••••••••ril , ... .._ _________ ~~::;;:::;;;: ... :::iii:i&::=====-~~~,ı1fl 1 Komed• Kismr ( Y A L A N c ı ) ~ ıw W .. 1• - ~- ,_,. ·ti* -• ----1!!1' Bunlln 15.30 da matine 



.• ... ·.... ' . ~ . : ·. . . .. ,.,, : .,., ...... --
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DİŞLERİNİZİ ÇÜRÜTÜP DÜŞURMESİNE SEBEP OLAN--• 

Diş Etlerinin Cerahatlanmasına Karşr 

a 

.an-
.Karnı 

.ı. ~arı 

.msız v~ 

AŞ:ev~a~~f~I İLE SABA öGLE ve AKŞAM Diş Macunu Gayet Müessirdir. 
.ışmege, gur Bol Köpüğ'ü '\'e Şifai liassasile Diş Etleri.ne Nüfuz Eden 
endamlasıp I 

.tşlardı. Saçİar HAr \IPmektF~n ~onra annde 3 dPf~ ,,,.,,, ... ~.,~m-=-n diı:IP ... n;.,; ~ırcrl'A"'""' 
,rulaşır, bakışlaı 1 

ıe mahsus, şehirli 

SANiN DİŞ MACUNU 
..._~-----•Bütün Eczanelerle Parfümerilerden İsrarla isteyiniz. ---•-•11111 - . ,·ı .... ti; ·~. , . .,,. ··~·-,~~t ·:~ .. ·.. . 

.emiyen bam başkaı-----------------------
yani oynaklık ala - , ••••••••••••---------

.ş gösterirdi. 
• evlendirilinceye kadar 

.;vin küçük beyile, dama 
,aşlarına bir felaket gelin 
kadar, yahut da uşağa, ara 

.ıya, mahalle delikaniısına 
cı.çıncaya kadar devam ederdı. 
Sonra, aradan vakit geçerdi, 

bir gün o, kabına sığamıyan, 

canlı kanlı, yosma ve koket kız, 
kucağ\nda bir kundak, bir elin 
den de sümüklü bir çocuk tuta. 
rak eski kapısını ziyarete gelirdi 
Rengi sapsarıdır, kadidi çıkmış 
tır, bütün tazeliğini, sevirnlıliği 
ni kaybetmiştir, harcanmış ır! 
Bununla beraber, hannnlarımn 
ayağını kaydırıp yerlerine geçen 
paşadan çocuk doğurup birinci 
rütbeden şefkat nişanı bile alan 
beslemeler görülmüştür. Ama 
böylelerinin çocukları "ahretlik 
ıten olan,, diye ayırmak adetti. 

** 

Türkive 
~ 

ZİRAAT 

Cümhuriyeti 

BANKASI 
Kuruluş Tarihi . 1888 - Sermayesi: ıno.ono rıoo 1'ürı.. Lırası. 

'\JC1'1~ RC1f"dl 26:5 

Zirai ve Ti<'ari her nevi hanka •ııu:ımelel"ri. 
Para hir"ktiı .:nlt>rr 2ıt >WO lıra ikrami\'t' vt-rıvor 

Ş•Jbe Vf' 

Ziraat Buıkaıund& lcumbsralı v~ ihbarsız ıaso1rruı Ot'Sapıarıoda er 
az 50 Llras1 bulunanlara senede 4 dela ~eıttlac.ıt< kur'a Ue asa~ıdıık 
plAna !{0re Loamiye dağrtılacaktrr 

Bir başka sınıf hizmetçiler 4 .. 600 • 2,000 • • 20 • .o • 4.soo • 
de rum ve ermeni kızları 4 .. ıso • 1 ,ooo • 'ııo " 20 • B.200 • 

1 - ihtiyacı ıçin aşagtda :ılçusü ve mıktarı yazılı kayışlar 
~Jrtnam<?si mucibince pazarlıkla satTn alınac::ıktır. 

Ölçüsü M lktan EVSAFI Kalın hı. 

Yaıı~ı kayı ~et 50 120 m/m .lik 5 m/m .. 
,. 

" .. 

.. .. 
" 
" 

60 
50 

80 
18 

110 .. 
100 

80 H 

300 .. 

" .. 5 
5 

.. 4 .. ~ 

.. 
h 

" 
çift kat 

2 - Pazarlık 13.11.942 Cuma günu saat 10 da Kabata&ta levanm şu
be~iııdeki merkez altm komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Şartname her gün öğleden sonra sö:ı:ü geçen şubede görülebilir. 
-4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede

cekleri fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezkür komis-
yana müracaatları ilAn olunur. (975) 

4 adet ,.000 l.lrahk 4,000 Lln ı · 00 adet. ISO Uralık IS.000 Lir .. 

ile kadmlan idi. 40 • 100 
11 

4,ooo • • ,.. --••••••••••••••••••••••-. 
Bunlardan yaşlı ermeni kadı- ı DiKKAT Besaplarmdak1 praraıar bir sene ıçtnc'e 50 Liradan ~ae 1 

nı tipini (Metres) romanındaki 1 düşmıyeo;ere tnamıye çııı:tıgı ~ktt~rde % .ı~ r~~sıyıe verılecetttıı il Devlet Denizyolları lıletme U. Müdürlüğü ilanları 
(D d ) b .. t.. k 13.lığile gayet ı<.ur'a.lar senede 4 defa ll l!:ylill, 11 Bmnt'ıkanun. 11 Man v .- •---------------------------.. 

m:ke~m~ un :an~andırrnıştrr · 
11 

Haziran tar•hlf'rinde <'ekilM"t>kti"r , MUDANYA HATTI KIŞ TARiFESi 
Rum kızlarının bazı hususlarda "- -
arzu edildiği kadar temiz olma

dıklarmdan ev hanımları sızıa- Balak ve 
nırlardı; ermeniler bizim adet 
ve huylarımıza daha yakındı • 
lar. Fakat rumlann eli ütüye 
ve sofra hizmetine daha yakın
dı ve evdeki erkeklere daha 
sokulgandılar. Güzelceleri kısa 
bir müddet hizmetçilL1<te kaldık 
tan sonra birden bire meslek 
değiştirirler, Beyoğlunun adları 
belli sokaklarına yerleşirlerdi. 
Aralarında ilerleyip iyi kısmet 
bulanlar, şöhret ve servet y::ı.pan 

1 , -Bahkçı ar 3A YIN DOKTORLARIN 

lar da olurdu. Bir misal: 
Ancak yirmi yaşında idim; 

Tepebaş1 tiyatrosunda ver~~e~ 
bir umumi baloda yanıma yuzu 
maskeli, alımlı çalrmlı, bir genç 
kadın geldi, türkçesi az buçuk 
rumcaya çalıyordu, "nasılsınız, 
dedi, köpeğiniz Bobi iyi mi? Yi. 
ne ispirtizme yapıyor musu • 
nuz? Tavşanlarınız çoğaldı mı? 
Ata biniyor musunuz,, böyle 
sordu ve kalabalığa karışıp git. 
ti. Beni o derece yakından tam 
yan ve baloda bulunan bu ya
bancı kadın kimdi? Merakla ar 
kasından koştum; yakladrm; 
büküle kıvrıla, kahkahalarla 
gülüyordu rve diyordu ki: "Size 
yatak odanızı anlatayım. Karyo 
la sağda, aynalı dolap solda, ma 
sanızm üzerinde ku;rbağa ağzın 
da duran yeşil abajurlu bir 
lamba var!,, Evimize, yatak oda 
ma kadar giren, biri ancak akra 
ba veya komşu bir müslüman 
kızı olabilirdi. Böylesinin o de 
virde baloya gelebilmesi ise im 

kansızdı. 

. l2ir Baştara_fı 3 üncüde NAZARI DİKKATİNE: 
lezız lekArdast ve en nıhayet konser-
vesi de olur. 

Köfte ve lekardasiyle konservesin
den gayrisinin Yaptlmastm her aile 
bildiği için Tan okuyucularına burada 1 
lekarda ile konservesinin leziz ve ne
fis olmasmt ve başka bir yazımda da, 
umumiyetle balık köftesinin, ne ~e
kilde ya.pılacağmr tarif edeeeğim: 
Lakerdanın hazırlanması: 

T orik, yan yüzgeçlerinin, baş tara-
fma doğru bil' santim, kuyru

ğundan itibaren de l!'övdesi istikame
tinde 8 _.ı.. 10 santim ilersinden kesi
lir. Bağırsaklart aytklandıktan sonra 
vasfına göre 5 ı:antimi geçmemek ü
zere, beş veya altı parçaya ayrılır. 

Senelerdenberi 

Diyüretik kabiliyetini takdir 
ettiğiniz 

"EUPHYLLIN" • 
ın 

Tablet, entravenlhı v.ı 

J ntramllaklller ımpulluiyle 

Süpozituvarları 

GELMİŞTİR. 
Biltlmum Ecza depolaı1:nda mev
cuttur. Piyasada bulunmadığt 

takdirde Türkiye Umumi 
Acentesi: 

Kanmm tamamen etinden ayrılması i- . K N E c H T E L • e 
çin tatlı suda 10 ar dakika bfrakmak 1 
suretiyle üç dört defa y1kamalı ve bu 1 Müracaat edilmesi rka olunur. 
ameliyatın başlangınnda karnında ve' fosta kutusu No. 139 

belk.emiğinin yanında bulunan pıhtr- '-••••••••••••'• 
lajmış kant ile murdar iliğini birer 
çöple çıkarmahdtr. Suyu da süzdük- 1 H T 1 R A 
ten sonra bahk tuzlanm:ıya yarar bir ILANI 
hale gelmiştir. 

Bir aile nihayet bir veya iki torik
ten leknrd:ı yapacağına göre. yaMm 
gaz veya ufak zeytinyağı tenek!!!:ine 
bil' kat tur. -tuz bir santimi aşmama
lıdrr- bil' kat baltk istif edilir. Balı
ğt bastırmak ve tuzu iyice intibak et
tirmek icin, üzerine bir tahta parça
m ve onun üı::tüne de 2, 3 kiloluk taş 

"Demirden gayri madenler ve bil
hassa bakır, nikel ve kobalt çıkar

mıya mahsus usul. .. hakkmda alınmtş 
olan 7 ,10.1935 gün ve 2023 sayılı ih
tira beratı bu defa mevkii fiile kon
mak üzere ahere de:vrüferağ veya i
car edileceğinden talip olanlann Ga
lata 'da İktisat Hanında, Robert Fer-

konur. Bu vaziyette lek:lrda 10 - 12 ri'ye müracaatları il~n olunur. 
glin sonra kemale gelir. Salamurasını 
süzmemeli ve yirmi beş gün sonra or
taya çıkacak yağı almalıdır. En nefis 
zamant yağ bırakmasından evvelki 
zamamdfr. Bol su ile yıkanarak yeme
lidil', 

Konservesine gelince: Evde fabrika 
açmrya lüzum yoktur. Tarif edeceğim 
ev konservesidir. Torik lekArda hazır
lanmasında olduihı gibi baş ve kuy
ruğundan ayrılır. Üç santim enliliğin
rle kesilir. Oldukca tuzlu olan suda 

Cr. NiHAD TOZG 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
t BiRiNCi S1NI1 MUTAllAiSJS 1 

Puar n Pertımbldn mUı llerııı 

!stanbuldan 2/11/942 Pazartesi günü kalkacak seferden itibaren 
Mudanya hattında KIŞ tarifesinin tatbikine başlanacaldrr. Bu tarifeye 
göre postalar İstanbuldan Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 9,00 da ve Cumartesi 14.00 de kalkacak ve ertesi günler İs
t.anbula döneceklerdir. PuartSi, Çarşamba ve Cumartesi postalart 
Gemliğe kadar gider. (980) , _________________________ _ 

ÜNiVERSiTE A. E. P. KOMiSYONUNDAN 

Yıpthlc•k ltfer 

Sıva. badana işleri 
Havagım t.esisatı .. • 
Sıva ve döıeme tamın 
Sıva ve tavan tamiri 
Duvar~ pencere tamiri 
sıva ve yağlı boya 
Çatı v~ sıva tamirleı; 

Dam tamiri 

'teo" bedeller 
Lf1'1 t<r. 

100 
175 
172 
222 
1()1 .. 
490 
485 

51 

5-0 
30 
50 

Yukarıda yazılr tamir işleri ayr.. 4T1 5.11.942 ~embe gflnQ Rek
ti5rlükte par.arlıkla verilecektir İsteklilerin ehliyet vesikalariyle gelmele-
ri. . (974) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Buhar makineleri, Dizel ve benzin motörleri tamintmda çalıştınl

mak üzere birinci stnıf tesvi,.ecilere ihtiyaç vardır. Talip olanların bon-

servis ve iyi hal kAğrtlariyle birlikte imtı'lıan edilmek üzere Göknk deniz 
fabrlkalart genel miidürlüğ{Jne mfi.raeaatlan. (1005) 

M. M. V. 4 N o.l n lstanbul Satınalma Komisyonundan 

Altı kalem mubtelif miktar ve cinste spor mahemesi pazarlikla iha
le edilecektir. Muvakkat teminat 654 liradır. İhale 5 İltlnciteşrin 942 Per
ı,ıembe giloü saat 15 de Tophanede M. M. V. 4 No. lu satm alma komis
yonunda yapılacaktır. Nümuneleri germek için tatil g{inleri hariç her gün 
talip olanların da muayyen saatte komisyona gehneleri. (994) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Gölefilt denh fabrlkalan fefn d&kOmdıye ihtiyaç gl5riildüğünden, ls

teklileıin iyilik kAğfdı ve boruıerviı;leriyle imtihan edilmek tızere genel 
mQdürHlğe müracaatlan, ( 1006) 

Çermik C. M. U. Utinden: .. .................. _.. 

T esvikivede Satıhk Arsalar 
Teşvikiyede Emlak Caddesi üzerinde her türlü bina 

yapmağa müsait iki arsa saulıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No 

399 

401 

Yeri 

Te'ivikiye - Harbiye 
Vali konagı mahal· 
l~si Bostan ve Em- · 
lak caddeleri eski 
8/4, yeni 23 numa-
ralı arsa 
Tcşvikiye - Harbiye 
Vali konagı mahal
lesi Bostan ve Em-
Uik caddeleri eski 
8/6. yeni 27 numa-
ran arsa. 

Kıymeti Metıahaaı Temınau 

21.325.- Lira 426.50 M2 2133,- Lirı 

30,130,- IJra _507 M2 3011.- Lhı 

izahatı yukarn:la yazılı $tayrimeenku11er peşin para ne ve açJk art
tırma u!:uliyle astılacaktır. thale 11/11/1942 Çarşamba günü saat 14 de 
Bankamız İstanbul Şubesi Satış komisyonu huzurunda yapılacak ve en 
yüksek bedel merkeze bildirilecek ve haddi lAyık görilldüğil takdirde 
Maliye Vekaletinden istizan edilerek muvafakat cevabı almdıktan sonra 
lcaU ihalesi yapılacaktrr. 

Satış esnasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde te
minat akçesi derhal arttınlmıyarak ihale kimin uhdesine icra edilirse a
~adaki fark ondan tahsil edilecektir. 

Müzayedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu nls· 
oetinde teminat yatırmalan l~zımdtr. İ!öteklilerin teminat akçesi. nüfus 
tezkeresi ve Qç adet fotografla birlikte bildirile?\ gün ve saate kadar Şu-
oemlz Emlak Servisine müracaat etmeleri mercudur. (528) 

K, TASARRUP' 
HESAPLAR! 
t fklnclteırln 

Ke~ldeslne ayrtlaıı 
fkrruntyeler : 

ı adet 1000 ll.ra1ık 
1 ,, 1100 it 

ı • 250 • 
tf • 100 • 
10 • 110 • 
ıo• 211 • 

,. 80 10 
~t 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No.. CiNSi 
...._uhımme11 . ,. 

bedel Temlmı 

52175/734 Beyoğlunda Sütlüce mahallesinin Taşçı A
rif sokağında eski 27 yeni 29 kapı No, W: 
135,20 metre murabbat arsa 

:'il217-l 114/47 Mecidiyeköyi.lnde 3 pafta. 18 ada, 4 parsel 

40 B ., 

1809 

Nihayet, bir üçüncü yakala. 
yışımda ··Kim olduğumu anla
mak istersen birgün şu sokakta, 
şu numaraya geJ!,, dedı. GıUım. 
Lüzumsuzca süslü bir ev .. Kapı 
yı prostelalı bir hizmetçi açtı, 
adımı söyledim, bekledım v~ 
_ tahmin ettiğiniz gibi - eskı 
hizmetçimiz Elcni ile karşılaş

iki üç ~ııat kııynatılıl'. Knynamr$ su- j H T ı R A 
dan çtkanldTktan ı::onra soiılmasmı 

müteakip. !öl:vah etleri ııytklıınarak, 

mlkAp şeklinde pal'C~alara ayrılır. Kıı
vano7.:ı bir srra dl'fn!' y;ı.pr:ıih ve bir 
sır;ı balık olmak ii7.ere istif ı>dilir ve 
zeytinvai!ı ilı> örVilılr Aralarma da 

ILANI Mahkumiyet İlanı Galvaniz Boru l stiyorm· 1 ,,;11691112 
! 

No. lu 6030 metre murabbaı arsa 
Çarşı mahallesinin Cevahir bedestam bi-, 
rinci oda sokağında eski ve yeni 3 ltapt 
saytlı ahşap dolap sahası. (2,25) 

45 . 

tım!. 
Br gün gelp de dünkü hi~ 

metçisıni, uşaklı, hizmetçili ~U: 
hanım ve uşağını ev sahıbı 
olarak. görmenin acaip bir şa~
kınlığı ve utanması var. Bır 
birimize uzak, soğl.lk ve vahan 

cı kaldık. • 

** ' 
Siddetli bir hizmetçi buhra 

nı geçirdiğimiz şu sırada 
her darlıkta ve her zorlukta ol 
dugu gibi insan eskiyi düşun -
mekten ve maziye zihninde ge
çıt resmi yaptırmaktan kendini 
alamıyor. Unutmamalı ki hiz -
metçi meselesi, içtima} meseı:.ıe 
rın başında gelir. Eger bugmı 
bizde ve bütün dünyada aile 
havatı değişti, herkes tek katlı 
apartmanlara tıkıldı. ocaklar 
y.ırı tutmez oldu, gece yatısı mı 

tane knrahlht'r ııtTlmı1lıdtr. 

Bu ıc:11r1>tlr h:ınrl,,nmış olan konsPr
''e bi1Uin krQ "" rl~h<ı uzun müddet 
,.,,ııhafaza edilebilir. Yemesi de lezb: 
nlur. 

Gal.ı•••"" klflbünd•n, 
Senelik konııre 14 itinci te,rln 942 cumlr· 

t~•İ •:Ut 15 tc klllo m'<kez lolt'•Hndt> toplana 
caktn·. 

T~berklllor remıvetinden: 
Bu ~ene-nin ilk toplantısı iKind te,rinin 4 

ünrü car1ambo cünü qaat itltı buçukta c.~Jlıl ~ 
oğlu.,.<l:.kı F.tibba o<!a., ~•ln"IUn~a V>n•lacalctrr 

tıafirliği sona erdi. herşey kücü1 
dü ise bu islerde hizmetçi buh. 
ranıntn da büyük tesiri vardır. 
Hizmetci buhranı, bir şeh,in ,.e 
bir milletin değil, tarihin gidiş 
tarzını tanımıvacak d<>recedP 
değistiren cınsyal ve sosyolojik 
bir hadisedir 

"İdrolik bağlama vasıtaları, harç 
ve betonun eyileştirilmesi için usul,, 
hakktnda alınmış o1an 28.10.1938 gün 
ve 2585 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak ü:ıere ahere dev
rüferağ veya icat' edilecğinden talip 
olanlann Galata'da İktisat hanında, 
Robert Ferri'ye mürııcaatlan ilan o-
lunur. 

Fatih Sulh Hukuk Hlklmllğlnden: 

Kö!:eleci Nureddine ~aama!öraf 160 
Lira 84 kuruş borçlu Beyıızrt Ça~ı

k apt Çemberlitaş Sinanpaşa cami ve 
medreı;e karşısmda 57 /l numaralı 
dükkfmda kunduracı Halit Ak güıııün 
h:ıd7. edilen dokuz parçada 170 Lira 
kıvmetind~ki muhtelif cins kad!n İs
k;rpinleri 17 /11/942 tarihine mUsadif 
Salı güni.i saat 16 da satılacağından 
talip olanların yevmi mezkür ve sa
atte Çar'$ıkııpTda satış memuruna mü
rncaatları ilan olunul' 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
Lıitfi Dördüne-Ü. Gazet.-cillk ve 
N«!ııriyat T. L. S. TAN Matbaası 

Milll korunma kanununa muhalif 
hareketten suçlu Çermiğin Saray ma
hallesinden Ali oğlu fı:rtncı amelesi 
Bekir Aydemir hakktnda Çermik 
Asliye Ceza mahkemesinde yapılan 
açık duruşma sonunda: 

Suclunun on tane büyük ve üç ta
ne küçük şahsa aft ekmek karnesi 
mukabilinde on t:ıne üç yüz gr-amhk 
ve Qç tane yüz elli gramlık ekmek 
vermesi lAz:ım geldiği halde on altı 

tane üç yüs gramlık ekmek -rerdi(:i 

ve bu ruTetle hilkılmetin ekmek is

tihld kini tahdit eden kal'artna mu
halif harekette bulunduğu suçlunun 
sarih ikrarı ve yeminli olarak dinle
nen Amme şahitlerinin ifadeleriyle sa-

bit olduğundan hareketine uyan MilU 
korunma K. nunun 21 ci maddesi de-
tllletiyle 55 ci madde!linin 2 d fıkra

Yeni veya eski Avrupa 
malı bir parmak ve yanm 
parmak. galvaniz boru la. 
zımdır. Matbaamıza mü-

raca at 

'~.AN FIYATLARI 
g , 

Haşhk maktu olarak 750 

t tncl 11ayf•,1.antimj 50t ı 

• • • 40t srna tevfikan 25 lira ağ!r para ceza- ı 8 
sına mahk-Omiyetine .ve hüküm kesbi 
katiyet ettiğinden 63 cü maddesine it • • • 15• ı 

tevfikan gazete ile ilAnma karar ve- ı "9 .. h••••••••••
rildiğinden ilAn olunur, 

ıt217-1114/48 Mecidiyeköyünde 3 pafta, 18 ada, 5 parsel 
No. lu 3042 metre murabbaı arsa 

51122/32 Etninönünde Dayehatun mahallesinin Bü
yük yenihan ikinci katta eski ve yeni 11 
kapı sayılI kArgir oda sahası (24,50) 

1521 

135-0 

fil217-1114/56 Mecidiyeköyünde 4 pafta, 2 ada, 18 par- 375 
sel No .lr 150 metre murabbaı arsa. 

115 

102 

29 

Yukarıda yar.ılı gayrimenkuller 11/11/942 Çarşamba günü saat 14 de 
:'.Vfilli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda aYTT ayn ve açık !lrl
tlrma ile ı;atılııcaktrr. İ:!tt>klilerin teminat makbuzları ve nüfus htıviyet 
cüzdanlariyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahat için Milli 
Emlak l\'Hidurliill;üne müracaatları. (9S6) 

Devlef De~lryoltarı ·ve limanları İşletme idaresi ilanları 
. -··.-

Evlerinde hastalanan memurlartmızın muayene.ıerlne gidecek doktor
lar ıcın her gün saat 13 - 17 ye kadar İşletmemiz emrinde kalmak n
ıere bir sene müddetle çift atlı bir fayton veya bir banyo kiralanacakttr, 

İlk muhammen kira bedeli 240 liradır Muvakkat teminatı 218 llra
drr. Açık eksiltme 3.11,942 Salı günü saat' 15 de Haydarpaşada birinci ie
etme komisyonunda vaptlacakttr. tııteklilerln muayyen g1ln ve saatte ko
misyonda h::n:lr bulunmAlRrı ve faz.la izahatla şartname almak için i,let-
meye müracaatları l~znndtr. (847) 


