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tefrln sabahı neşredilen Sovyet 
tebliği: Gece Sovyet latalan bu· 
tilJı cephede düpnanla 9U'PJllDII 
lardır, 

Merkez cephesinde Sovyet tay 
yareleri bir giınde 80 Alınan tan 
kı tahrip etmiflerclir . 

Boatol ı~ri aluub 
Moskova, 29 .A.A.) - MoekoYa 

radyosu bildiriyor: Ruslar Boa -
tolu istirdat etmiflerdiİ'. Rostof
da 5.000 Alman askerı oldürtil • 
miıf ve Von Kleist kuvvetleri ta 
mamen imha eclilıniştir. 

Rostofdaki Alınan kuvvetler! 
bozgun halinde Taganrog istika
metinde ricat etmektedir. 

Sıvatopol'da ~ 
vOhim 
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GüLEn GözLE~ milli .. foeoi 
ROm~n 

'i:uan: MEHMET ABUT No. 14 
- Açık konuşun, ıizln bilyuc lral- bininden aldıiı bütün parayı lrumar

b"nlzde t 'J tdir iri, bu çİtk:ln tiiphele- da. kaybetmiı. beynine biC' kurgun sı
rın, bu haksız 1thamların. yeri yok. Fa- karat kendini öldürmü1. Zayalh an.
kat bu üzüntulere ıı.ilıayet ver'' ek ll- nem iki çocuk ile borç içinde yapa-

Yeni Et 
Narhı • 

Yarından İtibaren 
Tatbik Edilecek 

zın: değil mi'> Eıaıen hepsi bmim yalnız kalmrttt. Bir ıürü alacakh Vali IA:t!i Kırdar, d .. n ubah Röl'e 
azimden k:orlruyor. Ona mubayyil.- kapıya dikildi. O zam.an kahrın etY•- T!crıret l\fildf.lrlil!üne giderek l"iyııt 

Ier de oyle esrarengiz, öyle kirli ya- lar •• n müıayedeye çıkınldı. Da- Milr:.kabe Komisyonu üy lerl1le cö ... 
tıyor.l. r ki... Benım ha7atım belki ha henüz eYi terketmemlı idik, bir rilı,m~tur Vat, Konıısyorun et nar

cı ol.abilir a 3 kirli delildir. B!Ilci ıtirü yabancı çehreler mütemadiyen hmm kllod• on kuruş art:n ıtma~ı 1-. ı 
oyle duşlinmek t. 1 ~tarı da ...-r. yarı bairııan, kavıa eden erkek: aewleri. çirı, YerdiğJ karırı yC'rinrle bula.,.ak, 1 

r lak cclmıı bır sehn. Anaımdan ba- Kard«imle ben annemin diı:lerine bunun ilgı1i kasapları bı dır .mf" irıi 
!md n hi; bahıetnrlyen, oyıuı: liOP... Y•PJtmıı ailıyorduk. E•imiz, her emretrrıittir. Knrn ~syonı r;ıi:rılan .tta- ı 

uz bır kul Onlar icin belki t hlii:a- ak:$am oynadıiımıı: kö1elerimiz bom- eaplara ıııon karar btldirilmiı \'e et 
.ı.. • ... On~ara, heıap •ermiyc hiç bir bot kaldı, 01uncaklarımıza •arıncı - ıatı1larında vtcdanl haf"eketten U7.;lk

arıyet m yok Yalnız ılıe ıükd- ya kadar aldılar. Ben ert ıe•cili be- taımam•l:ıırı, konulan narh f 1yatından 
net v .mek ıçi" enJatacatım. B.ı:ait beiuni cöisümde sımııi:ı tutarken fazlıya et 89tm-.malırı ve et gizlemi
vc kısa olarak lamlmiyetime .inanı- hıtkırıklarım araıında hayk:ır:yor - yerele ınü,tertlerin tfkAyetler,ne ıe-

tz Çünkn. ıirlnle p:rçıplak Mc kalp- dum: .. Vermem, bunu •ermemi,. bep olmrnııı:lan ltOyl-enmişttr Vali, 
• nu'uyornm. Ye"il kadife bir koltuk ... Onlara 'ne k ı "- ta · ı d bili 11 a5ap arıt. f.lftZI Y~1ye er e unmı·~ 

Paıazadeleri pek o lradıııt' aevmom, ifade edebi.lir? Sitman bir bey ancak ve kRnuna, niı-~ma ayktrı bir durum 
z ·a, babam aenc~n •e aın hi.r ailenin rahat olmadıtrna bakarken iri •ücu- elmak: lstiytteklere kctrfı çok ıld
e ıa ı olmasrna ratmeft, aon derec~dc düyle bir ıürU hltırayı eıdifini far- detU 11\Uamele yepılacaı:mı bildirmtş
z. yrf karakterli, ıımarık ve baıit bir ketmiyordu bile ... Annem her aklia.m tir. Yenl narh a.J'rn birinci paıartC3f 
ar':tmdı Bana !:rle celircr ki. bütlin ° koltu~a oturup beni k:ucafına al- ~ününden itib~ren ba~hyactıktrr. Ka
p cazadeleT, 'hiraz babama benzer. mu mı idi.; ma&31 anlatmaz mı idi? ., ranuın ~inin pcrRkende k.iloıu 67,5, 

TAN 

Dlinkü celsede Muhsin Ertuğrul ınüdafasını okurkc·n 

Hamlet 
Doğan 

Piyesinden 
Davalar 

) 

Pasta ve Tath 
Yasak 

Bugünden İtibaren 

Yapılıp Satılmıyacak 
Kool'dinasyon Heyetinin buğday u

nundan ekmek, francala, makarna, 
sehriye, peksimet, bisküvi ve simit
ten ba,ka maddelerin yarıılınası sa
tılması ve istihlB.kinin yasak edilme
sine dair olan kararnameye göre, bu
günden itibaren pasta, kek, baklava, 
börek, boğaça, çörek. sandviç ekmeiU 
yufka ve benzeri unlu maddeler dük
k~nlarda satılmıyacaktn·. 

YaSAk edilen şeylerin evlerde, lo
kant...'l ve mutfaklarda yapılması ka
rarnamede yasak edilmemiş oldu~u~
dan, buralara un verilmesi için evl'!>
re dağıtılan fh;lerden istifade edile
cektir Bu un dağıtma işinin şekli ve 
mikta~ı hakkında hcnÜ7. keain bir ka
rara varılmamıştır. Önümüzdeki haf
ta içinde yapılacak incelemelerden 
sonra dağıtma işi bir düzene konula
caktrr . 

ç cc.kluk bu ,,.. Babam ayni 2ama11- Uıun tırnaklı. ıarışın bir hanım, kıvırcık Ye d:ıJn,ıc 72,5 kurtı.ftan sah-
da npkındı, kabawdı Annem, orta piyanonun tuşlarına dokundukça un- Ma,.ka Yannını - " l.ıcaktır Sığn' etine rıarh konmamli- ,... ':il 

alli bir memur lun otmaıına rat- ki küçük kalbimi tırmalıyor. "Arhk t Eı· . . k"t· 1. •n .. 1 
Dünkü Duruşmada Müdafaalar Yapıldı 

b. •. k 1 h' ır, ın ıyı \•eya n ıı Uıı; na gorP, Şehir Tiyatrosunda oynanan "Ham temi1tir, .. • . . T hk•k + 
-nen hassas, aın ve 1ncf ruhlu bir ka- annem ıze o ~ş,.j ,ar ı arı iÇ ıöy- sı"rr 40 - 60 kuru• ara.smda satıl- d hi b h k a 1 a 1 
d j A 

. . 
1

• 
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lcmiyccek, hiç çalmıyacakl,. 1;. " let,. piyesinden doğan yazı ~oluy~a Avukat da ıozlerı~ e ç vır a __ a-
t, nnemı sCTmıt ve ueta zora m~ktadrr-. Et narhınm prttrrılma~t bü- hak""et davalarına dün de adlıye bı- ret ve hakaret kasdı olmadıaıını soy- E•"•elkı' •Un saat ı~.30 da l\riaı;ka-

B .__ ,_ .-: ı...J. ı Velhaıll yüzlerce a7ak bütün hı- ~ "· • 
nııb. A1;1arm PeK ,,, aontr ryorum. tün kaıaplart memnun etmiıtir, Ba.- n·ncı· ceza mahkemesinde devam e- lem~ıtir. da Gu··ne< aparttmanmdan cık.an ve 

ı ·· - r- h u d tıralarr cifneyip seçti. bir ıUrü el, f • 
•en omrunun yaf'T9'f ıe:ra a er • ıı ka.s.ı.plar narh bP.:; kuru$ bile art- .:ı;ınu·•ıı·r. Bunu müteakip Peyam.i mtida aa- da··rt saat su··ren yangın tahkikatına 
h •ı ı ~d · en kı1metli, en ıevcili eıyalarımızı u.: ., 

'Y3 ut •• encı Ye'I'" er~· • aıçtrmt•. · tırılstl memnun olecaklarını söyle- Bı'rı·ncı· ceza mahkeme ıalonu kü.. ıınr yapmıt. ıuçsuz oldugunu, yazı devam edı·ımektedir. Yangmm hava-
d · bü "k b' d k L e•imızden ıökUp aldı, 

en en uc Yat Yu ır • er e& mektcydiler. Komisyonun fiyatları on çu'k olduau ve bu yüzden duruıııma.. !arını hiç bir kaıde dayanaraı·_ ."•z.- •a•ı fırınının patlamasından ileri gel-• • dı A ~tu L Fakat bu tllcı- hoyrattı, onları hır- • " 1 " • 
r eşı.m var · nnem ı;,u n &1•1N palayacalr. kıracak diye korkmut _ kuruı, birden arttırrn<ı.11 kabul etme- tar sıkıntılı bir hava içinde ıörüldü- madıiını, idesinin sadece mıl ı ti- dili anlaşTlm1:$trr. ttfaiy~ye e""'."ve~~. 

bıze vermişti Tahıitimh:, rt1hntmiz tum. Kalbim ıökillmtiı bir dit yeri ıi, bundan 11nnra. kıı.upl11:rm yeni bir ğil için, müddeiumumilik duru!Jma- yatromuzun gelişimi oldu~unu söy- baca tutuşması, diye haber verılmlŞ, 
n babamla mfttemadlyon cenkletl- c-ibi ıızhyor, alrıyordu. arttrrma i.steğlnt"!eı- btı1ıınmalarını ön- yı, birinci aiır ceza ıalonunda yap- Iemiı ve Tanda çıkan l&maı.1 Ha.kkı fionra yangmm ehemmiyeti gôrülilnce 

Y rdu. Babam, Hfahat •e kadın. ut· Yalnız bir araba efy& ile evi ter· lernek için oldutu anta,ılmaktadır. urmııtır. Baltac.ıoğlunun ve Ulunayın bu ışle Beyo~lu grupu tam kadro~tyle çaA'-
:-ıda. büt ""' "~r nı l'Oiu!'lu ıattı. Hic kettiFmiıi hatırlf1orum. Bir müddet Dün toptıııneılar koytıT'\ mıntakalarınııı Taraflar yerlerini alınca, iddia ma.- ilgili tenkit ve fikir yazılarını oku- rılm~. daha sonra Fatih grupundan 

urıutmam h ... kardetlmlı oynar- annemin daJııında ııfıntı l"ibi kal- t~lgraf çekerek ittanbula devamlı kamının Tasv.iriefklr cazetesi aley - muştur Peyami mildafaasınr hiç bir yardım alınmış, biz.zat itfaiye ku-
en aıınerr. ad.i.İı ıeniı afladıtını dık. Sülr:Unet itinde Jatamıya ahımı~ surette ve !azla m tktnrdıııı hayv3:n hine açttğı yenl davaya bakılmış, Ga- suçu olmadıiını söyleyerek bitlrmii, mandanı da yanım yerine pılerek a-
~rdüm. Ku.ı.. C"ina tlrmandım: •Nan in•anlar için en uılu çocuiun patır- göndermelerini bildlrmislerdir. zetenin sahibi Ziyad Ebbüzıiya ve neş beraetini iıtemi1tir, teşin ~trata yaytlmasma meydan ver-
.:ır arıne,. t!iye kumral baıını okıa.- dıaı bile f•zladır. Kardeıiml ve be- riyat müdürü Cihat Baban'ın sorcu- Peyamiden sonra söz alan Celilet- meden şöndürülmesi için tertibat al-

dım. Göz ya~·'•rma nıtmen ctilmlye ni bırpalamaa?a ba,ladılar, o zaman Yoksullara Odun ve lırt yapılmııtır. tin Ezine, avukatının sözüne ilive Ur 
Ç"'İ1Şı1ordu. yalnız ftrde.imı nrı:zar- annem tahammül edemedi, Zaten yap Her ikiıi de, kendi aleyhlerine a ... edeceği bir aeyi olmadıiınt söyle - m;ak~t terkoı musluklarında k3ii 
!arını dikerek: "Sen dedi, btlyfidütiln likları iJiliti ikide birde annemin Kömür Daii;tılacak çıtmış olan davayı, bir kere yazma- miştir. Ezineden sonra Ziyad Ebü~- derecede su bulunamamıs. ancak Ta$· 
zam~:l. ıakm kumar oynama • mlP,. yüzüne çarpıyorlardıj çıktık. lıtın _ ':il fa sallhtyetli olduklarını söylemi• - ziya söz almıı ve 30 senelik temız vikiy-' camliinin hawrundan tsti!~_de 

Kardqfm anlamıyan cı"§zlerle bakl- bulun en kuytu bir köıeıinde, kas- Mangal kömUr1lnün pahalıhııemı~t ler, beraatlerini latemi1lerd1r. bir maziıi olan gazetesinde çıkan edilıftek ve ba,ka yerlerden aruoz-
vor ayni zamıı:nda Nouw Hlhyordu: vetli blr mahallenin bağrında, devril- üzertne, yoksullara odun ve k&mür Miltaleaıı ıorulan iddia makamı yazılarda hiç bir hakaret bulun~a- terle su ıetirmek suretiyle ateşin 5-
t' ki anne. pekit,. memiye eabıthyan, aşr boyaları dökül yardımı yapıtmasma kırın· verllmi.$- da; suçluların matbuat kanunun 27 ve dığını söyleyerek. beraetlerini ıs- nüne ıüolükle ıeçilebiln1ittir. Güneş 
Oturduiumuz. t!'T anneme aftti. B1r müt. ahtaıı. küçücük bir eve ıömül- tir. Kt.1m vaktinden evvel fiddetini 42 inci maddesine ıöre cezalandırıl- temi$tir. aparlımnnmın en üst katı tamamen 

Jn lcoyu renk elbiseli, korkunc çeh .. dük, 1törlermesi ve kömür fiyatlarınm yillt malarını istemittir. Ziyad'dan sonra Cihat Baban mü- yanmış, onun alh ile Günet apart! .. 
1i •damlar ret.ip annemle sert ıcrt (Arkııı var) ıck bulunmaı-:ı, RPlediyenin Sosyal Bundan ıonra durusmanın aııl kıa- dafaasınt yapmış, meıul müdürü manmm yanmdakl Ayaa.1 apartımanı-
~aştuktan ıonn. onun ricalarına, Yardnn tahsisatından bu ı, için pa- mına cecilmişür, Geçen duru,mada olduğu gazeteye koyduğu bu yazı - nın en üst katı da k:L..m.en hasara 

va ·va.rma!:ınna kulak aenu.cba hah- Altın Fi'-' atan rı ayrılmasmı ical' ettirmiştir, Ru- müdafaaıı yarım kalan Peynminin a- tarda hiç bir hakaret bahis mevzuu uğramtetır. 
r:. bUyük yaldırlı aynalan g6tliT - " nun nıerin~ $ehir !\fl'<':li!i, ynksuTI"-- •ukatr Retat Kaynar ıöz almış ve olmadığını bildirmiş ve beraetini is- Yanımın çıktığı Güneş apartrrna-
"·let ni farkettlm. O s11nden sonra Altm dün yi.ikıelrnemibtir. Bir ı.1 4 ra odun v• könılir •~rilmfti için Hal- müdafaaımı tamamhyarak demlttir temiştir. nmm Ust kalındaki dairede yedek 

u z!yarc;ietler ev'mizo ıılt sık cel- hn 263~ •• Dir ıı:am kül(ı altm 368 krvlerine nn bin nra vertlmetini ka- ki: Bunlardan sonra $ehir Tiyatrosu olarak bulundurulan y3I, gaz vesaire 
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GüNUN 
, ., , MESELESi 
Nafile Orucu ! 

Yazan: Nıu:ı Sadullah 

Bilmem, camilere dadanan hırıtz

ların çoialdıilnın farkında ırtısı
ntz? Üç gün evvelki gazetelerden bi
risinde okuduğuma göre, belli ba,lı 
camilerimizden birisinden bir hayli 
kurşun aşırılmı~. Evvelki gün, ga
zetelerimiz, ylne büyük camilerimiz
den birisinden kıymetli bir hah c:a• 
lındığını bildi.Jiyorlardı. 

Nihayet, dünkü cazetelerde, şöyle 
bir hav4Jdis okudum: 
"- Evvelki ııün. (x) cami.inden, 

iki kıymetli seccadeyle, yi(mi kilo
ya yakın kurıun çalınmııtır. Tahki
kat neticesinde, ıeccadelerin, ve kur 
tunların, Zeki ve Mehmet adında iki 
çocuk tarafından aşırıldığı teshil o
lunmU$tur. Hırsızlar aranmaktadır .. , 

Camilere, ibadet edenlerden ziyJ
de hırıızların dadanması, insana gay
ri ihtiyari Ömre Hayyam tarafından 
yazılmış bir rübiinin, türkçeye naz
men tercüme edilmiş olan ıu ıeklini 
hatırlatıyor: 

".7.lhiren 111esc:lde nam.ara nİ)'••• aeldikae, 
"Bil ki, s..-rap almıya aelmedik bir, 
"Bir vakitler orad•n ,.ııldıtımız seccade, 
"Pek harap oldu d.ıı yeniden çalmıy.ıı c.eldik 

bUI .. 

Seccadeyi, kursunu, sevaptan kıy
metli bulan in!'lanların çoğalması, din, 
iman sahibi kimseleri... 0 dinden. i
mandan çıkaracak., bir vlkıadrr. Yal
nız, hiç süpbe yok lef, küçü~ c.ızeki,, 
ve "Mehmet,. , o seccadelerı ve kur ... 
tunları karınlannı doyurmak için 
çalmışlardır. vakıa şimdi onlar, ya
kayı ele verirlerse, kanun önünde 
suçlarını asla mazur gösteremezler~ 
Fakat hikimin önünde açık alınla he
ıap veremlyecek olan o küçilk vatan
daeların, Atlafün huzurunda kendi
lerini affettirmeleri mümkündür .... 
nrrım Ve sanırım ki, c.ı Alla hm evi.., 
ndcn 'çaldıkları eıyanın hesabını Al--
1aıhın huzurunda vermeie ça(rrılrlar
ıa, 1öyle bir cevap vererek yakalarım 
kurtarabilirler: • 
"- Ne yapalım efendim, kamımn 

açtı, çaldık: Ramazan ayı olmadığı 
için, oruç tutmamız, sizin emrinize 
muıayirdi: Çünkil 1 ~amuan,. dan 
eayri zamanlarda tutulan orucu, siı 
bile .•• 1•nifile, 1 ıayıyorıuna.ıl., 

Meclisi Son Şehir 

Toplantısını Yaph 
ler, OT'Jar ~idik~ biz annımlz-e kuruıta.n. ıatılmıılll'". rırlııııştrnruıtır, Bu hidlıede Peyami Safa'nın mü~- rejisörü Muhsin Ertuğrul söz alarak gıbi maddeler de atesin çabuk ~on-
r,·'-:yor, yabancıla"n adımlarını, ha :c:: - __ ..;.,_---=~-- YArdı..-n ~e d"irtm• işinin burüıı- tekiye hakaret etmekte hic bir men- müdafaasını yapmıttır, memseinde Amil olmuştur, rı::ı~~nM::~is~e.~~~~~~;.!~1~~~ 

r ketlertnl lrkct ....,-1.al'Ja taktp e- ı~· trrde H~Ykf"!T1f'rinfn ~my~I Yardım faati yoktur. Peyami Safatmuharrir Rejisör, yaZllan tenkitlerde ya- ı • sin çal:ışmasmdan memnun olduğunu 
ıyorduk. Kollar1 tar11.fmdan orıanlze edilme- ve münekkit olarak yetiomiı ve bu zıcılarm bitaraf olmadıklarını, yazı- tere cevap verm~ıe mecbur bıra~ıl-

1 
b ld rmiı ve gelecek devrede 

Bir cece annem vı babam ar:ıf!;ında. !ini! başla:nacakt!l'". mesleie sadık kalmayı ııar edinm:ş- tarda tamamen şahsi gayeler güttük- dıiı, bunun yazıfesi ica~ı. b~lun .u- ie e"; 1 1 
ilin nlerin bu defa 

c bir milnakap oldu. Annem btzi. BUGtl'NKO PROGRAl\l .., tir... terini ıöylemiş ve Hamlet piyesinin ianu bildirmiş ve beraetını ıstcm.ış- ~ :~-~n. v~~~mı ~östereceklerinl 
T-liınde sımsıkı tutarken yalvarıyor Fırıncılar Ara!'iında Vekil yaııdil hir bir hakaret bu- Tür\rlyede 3 defa oynandıiını ve 3 tir . gos 1 en .. ·· lemi tir 

1.11> PrQITam ıı.o.s Orke•tr• .. b at kuvvetle umdu~nu ,,,oy Ş 
•t1 a.ihyerdu: "Yapma, Allah rı- ı . .ıı MOaik (Pl) ıl.40 lta1d Rekabet Başladı lunmadığını söyliyerek mü/ekkilinin üncü oynantıta 54 ıece tiyatronun Rejisörün yaıısı_nı .~~n neşr:y · · 
sı icln ıatma, ıa •ktılne acı, başı- ::!! ~~l•:Pl) • ıı.ıo Haberler beraetini istemiştir. dolduğunu, Şehir Tiyatrosunu ı.s kişi müdür~ Neyi~e, hır soıu cJ.m.a~ıgın~ ,-- 1 

sokacak ya?m• ltu " kaldı. lo- ı.ıı ll•tn •••ri ::::! :;t::i:t ~ehrin bazı aemtlerinc\e ftrmcdar Bundan sonra iddia makaını söz a- ile aldığını, buglin o mtiessesenın 150 aöylemıt. aynı mecmuanın sahibı d,~ • ı 30 PA~AR -_-cc-===-=,--" 
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f 1 G CE GE.LE.M J:t~BERlE~ 1 
Uzak Ş~rkta 

• ( llaıtarafı 1 incide) 
munun tahrikı neticesinde hl'lsıl 
olan vaziyetin tetkiki maksadiyle 

btldirdiğine göre. bu şehirdeki Ame
rika Konsolosluğu, Arneri ka tebaası

nı derhal Hong - Kong'u. terketmiye 
davet etmlstir. 

Amerika ünıidiıİi kesti 

AFRiKA CEPHESİ 
(Blııttarafı 1 lnc1de.l 

SOVYET TEBLiGi 
(Ba,ıarafı 1 lneldo) 

ettiii binayı berhava etmiıtir. İnfi 
lik neticesinde 170 Alman subayı 
ve Gestapo memuru ölmU,tür. Bu
na bir mukabele olmak üzere Alman 
Jar ahaliden ilk rasaeldi.klıri yüz ki
fiyi tevkif ederek bir çukura sok
muşlar ve dinamitle havay~ o.çurmuş 
tard ı r. Bundan ıonra SO veya 40 ka
dını cesetlerin bakiyeıinl toplamata 
ic.bar etmi~ler ve bu iı bittikten son
ra. kadınlan kurşuna di.rmiılerd.ir. 

•i.1•; r!l~••#=ım • 
( S aftarafı 1 lnclde) 

Bir Rus generalinin sözleri 
Berlin 29 (A.A.) - Rus aokerleri 

ve onların sabitleri büyük: bir muka .. 
vemet gö•termektedirler. Çünkü on-. 
ıara verilen e.mirlcr mucibince ya_ı .. 
nız alçalchi:la ıtham edilen askerlerın 
deiil a.ilelerinin de Gepeo'nun zul~m· 
terine maruz bulunduklann:ı bıl ... 
mektedtrler. 

Zir at Enstitüsüne reis Rooı;evelt tarafından içti - Vaşington, 29 (A.A.l - Pek 1Bll- Bir Jtaluan tümeni , 
maa davet edilen Amerika yük - hiyotll bir membadan bildiriliyor: • ı d "ld' 

Yeni 1 alebe 
ıek müdafaa meclisinın içtimaını Amerıka hükiım..ti Çin me.sele•i hak- ını ıa e ı ı 
müteakip verilmı,tlr • kmda Jaııon.ya Ue bır anl_l'lşmaya _var- 1 Kahire 29 (A.A.) --;- ~sker! İngl-

J apon murahhularının Vaşing 1 m~k~n umıdını kea>mı;tır' Huk~me: ı liz sözcüsü ·.Bolo.nya . ısmındeki İta~-• zren 
Anbrı: zg (TAN) - Buıüt\ J'llk

ek tlraat Ot\ltltilsfindo, moktobt y ... 
nı kabul edilen talebenin ıınd içme 
eraıJmi yaptlmııtır. Ziraat YU\li 

;1uhliı Erlmıen, Ziraat Veklleti n
dnı, Milll Mildafaa erlrlnmdan ı.a
rılıriyle Ank.arad:ıki fakUltelec ve 
~kullar müdür ve dekanlarının vı 
y.ıksck .draat enstltdıü l5fr.tmen ve 
p,ofea6rlor!nln bulundutu bu ictima
da 25 yeni talebe mektebe ı.abul e
dilmiş1~ 

Yiı.bek ı:lraat enstltftıti.nDn rek-
tor·.ı Sürıyya Ciınçer vecit blr hita
bede b11lunrnut v~ yeni taleb•F• n

J ... 1erıni anlatnnıttr, 

Rektar caıetemiıe bentu1.tta bu -
ıın.ırak ınektep talebe rn:kt•rmın Kit 

• çe arttıftnt bttdlrmfıttr. Gecen H

'1e ıez. yeni tıılebeyo mukabn bu 

Asker Ailelerine 
Yardım lıi 

(l!aft,a,.aft 1 fnefd•l 
J:jtQI\ tıhlrdı 17 bin 407 lr:işlyı 

yardım paran verilmelı:tedtr. Yeni 
kab~ ı4ilen :ram nlda 600 bin Ura 
•.-onu\ etmektedir, Bu ıuratle aıker 

1e.terıne istenilen intizamda yardım 
:ımak mümkün olacaktır, Bunun

la beraber hesap i'leri mUdaru kannç 
""" gwne• yapılan yüzde bef; ö1çilıün 

"ri zammın yüzde ona çılcanlmaıt-
ı ıstcme1rtı ve ihtfyaem bir ııniJyerı 

J yı.;z bin Ura ne karıdaftahllece· 
~ildipnoktttlr, 

Yeni nın 040 ltannc beyaflnamı .. 
... ~ eıaıt tutu111cak 19p1b:caktır. 

1' ardım lı«kA:ind• 
bir temmnl 

t1.ğt"T taraftan aıker aittlet1M J'lır .. 
(hm icln zım J"ftrıılmıı.ıı ıehlT meo-

tnde konusulurlcen mec1h relst 
ve · Abdülkadir kıramUrıel, aıker 
a le1er'ne yapılacak yardımın derin 
n 1emelerden ıonra yokaul oldutu 
ıı ı•an • 1ere verilmeıini bildir
ıs ve Beyoflunda attı hin aıker a-

ıles ne, ylni ~O bin nüfusa yardım 
y ptldıtını Eyüp kazısında iıe yar

ıene 2S1 tılebe, mektebe ılrmek }çin 
müracaatta bulunm\l1tur, Bu hldiıe
den daha mühimmi, kendi ~r~,t ile 
okuyan talebe mikta.rınm artmaıı

dır, Gecen ıene 10, bu sene g~ pa
ralı ta1ebt enstitüye girmittir. Fazla 
yer olmadıtı için bu kabil müracaat
lardan 3 tane•ini seri çev:rmek mec
buriyeti hlııl ol mut tur, Para ile enı
titü,.. cirmek istıyen talebenin mü
him bir kıamt bizzat ziraat He itt!
pl edel'\ ailelerin çocuklandır. Yer 
temin edildiıli takdir~ &ünden rı.i
ne fazlalaımakta olan bu allka1a tam 
bir cevap verihnıı olacaktır Bu hu
sustı icap eden tcdb:rler alınmakta
dır, Gerek Ziraat Veklleti, a-erek 
enıtjtil z•mı.nla bu ihtiyacı kartıla
mak için tedbiı·Jer almak kararında -
dır. B. B. 

Bir Avrupa Birliği 

mi Kuruldu? 
(B•tt•rıafı 1 lneldı) 

Bunun bugün ilanının faydası 
Avrupayı birle§mlş göstererek bu 
na engel olan dcvl.,tleri harbin 
devamından mesul g<istermek -
tir. 

Danimarka paktı kabul etti 
Kopenhaıı, 29 CA.A,l - Danimar

k• dıyct mec1iıılnde dokuılaf' kemis
yonu Danlrnarkanm antlkomintem 
palı:ta ılrlıl hıltltlııda bır )M,1annamo 
"ett'etnllıjCr. Bu beyannamede ltraluı 
.... diAl ıı!Ahfyetle horoket eden, hü
l<Qmetlll itimadın! ha!.z olan ve Por
IAmento kooperaayonlar lc:omlsyonu
Au.tt muvafakatini alan Horiciye Na
sırının eahUler ve menfaat petlnde 
kotanı.r krlfD'\dan yayılan eaytahtrı 
lokılp ettırı n Mktlmet beyannıme
ılnde dkr ve ilin edllet\ hükümler
den ba,ka hlcblr hUkmU ihtiva etml· 
yen bu paktı kabul eyledill blldiril
mektedlr, 

Bir Fabrikada Yangın 
dım rörenlerln ancak 400 aileyi bul- Dün gece Sütlücede Ali Kemal ve 
d 1iunu ıöylemişti:, Bu rakamların terik.I Yakuba ait bezif'"yai fabrika .. 
voksc' olmryanlarıı da yardı01 Y<'Pll- ıında bir yangın çılnnıı ve 800 kilo 

r eHst -,.cef.!ni sOzlerinc ekleyen beılryai yandıktan ıonra ıöndürül ... 
hdülkadir ~ "amilrse1 ''v.ıtanda~la- muştür • --.. .. -..--. .. 
ı yardım bortu itdeH.ii 11'\

0

.Z nkit • 
la,...., iy l:rir şekilde harcanmaıı l Fabrika. klcir cıtduı:;u itin binzıJ,a 

Mt.1nu .. \tt~..,_ tK'. iıır te7 elwııoı.•ılit•. 

t d lht bah e geldiklerı Buyuk Okyanusta sefer <11•n Şımalı ran tümeninın Lıbyada hemen klmı-
on dan JIU en 5s. . t"l. Am~ika tican-t gemilerini sil.ahlan· len imha edıldiiiıU. bıldirmiitir, 

$ıra a, aponyanın ıyamı ıs ı a domayı dÜşilrunektedir l 
hazır~ıkları~ın, itimat _ve hüsr_ıü l * · 7 JtaJymılar bir Jngiliz 
nıyetın ,vahım bır_ §7kıld<> lhlalı ! Ankara, 29 (Radyo ga\zetesıı - generali daha esir almışlar 
gıbı telakkı edıldıgı Japonyaya / Nevyork radyosuna göre, 1 Amerika 
kat'i bir lisanla ihtar edilmiş ve Hariciye Nozrrı, Japon m~;ahhasla
Tokyo Uzak Şarl:ta yeni bir ta- riyle son görUşmeılnde: "Si~ _bir da
arruza girişirse, bir anlaşmaya ha &örebilmek ümidinde del:ıUım" de .. 
varmak imk8nı mevcut olamıya- mtşt~r. •. ', • 
cağı d:ı Japon hükumetine bildir· Çı.rıe kuvvet gonderı.~ıyor 
miştir. Vaşington, 29 (A,A.) - ~vv•k• 

Japonya harekete hazır Amerika ordusuna men•up bhlunın 
100 pilo\la 400 mütehaıslım, t imdi, 

Tokyo, 29 ( A.A.J - "D. N · B.,, Çin heııahma muharebe •tmek icin 
Domei Ajansı, sıyasi müşahitle - Uzak Sukta bulundukları öğı·enil

Roma 29 ( A,A,) - Italyan ord~
ları umumi karargihınm S4S numara .. 
h tebliii 

Dün Marmarlk muharebesinin 11 
inci günü, mücadele ortalık aydın
la11dıjı .zaman ıiddetle baılem ı ı ve 
geceye kadar devam etmiıtir. 

Sollum cephesinde topçu faaliyeti 
olmu1 ve düımarun taarruz teıebbUı
Jeri boşa ıitmlştir, 

Rusların bir muvaffakıyeti 
Londra, 29 (A.A.) - Moskova ra~

yoıunun bildirdiğine göre, bu sabah 
Sovyet kıtalarının kalenin keıirnlnde 
ileri hareketleri devam etmektedir. 
Almanlar bir piyade taarruzu netice .. 
sindo dört kalabalık merkeıdon tar· 
dedilmiıtir. 300 Alman imhll ve 35 
cephane yJklü vaı:on, ikı tank. 12. 
kamyon tahrip etılmi~tir. 

Şiddetli muharebeler 

Alman radyosunda bunlan ıö1le • 
yefl eıir Rus aenerallerinden 29 un
co motörlü Sovyet tümeni kumanda .. 
nı Piçanof şunları ilive etmi,tir: 

Rusyada herkeı tcthi1 hareketle -
rinde Sovyet hükUmetinin ı:ayıf '>ldu
iunun bir deliUni ıöstermektedir. 

K:omünist partisi azas1ndan olan 
bu gen~ral haydutluk diye tavıif et .. 
tifi taraftarlar arasındaki bu hırbo 
İtiraz- etmitti. Ku:ılordunun kıyme ... 
ti hakkında aorulan bir ıualı ceva• 
ben bu huıustakl bedbinliilni ııiıle
mernlt ve demiştir ki: 

rin Japonyaya karşı bir Ameri - mel<ledir, 
kan notasının tevdii hakkmda tef Japonlara göre 
airlerde bulunduklarını yazmak -
ta ye bu müşahitlerin Amerika -
nın bu •uretle hareket elmekle 
Japon - Amerikan müzakereleri -
ni nihai bir safhaya intikal ettir· 
diğini ı<iyledikleriııi ili.ve etme!< -
tedir. 

Nomura Amerika Hariciye NaıU'1 
Cordell Hull llo ııörQılükten •onra r .. 
ml Amerıkan not.asuun eaasll bir tet ... 
kike tibi tutuldutunu ve J •Pons•nın 
bunun üzerine kendlni harekete eeç
mek mecburiyetinde hissettiğini söy
lemiı. Japon siyasetinin ParlAmen
tonun fevkalade toplantısından evv~l 
Başvekil Tojo tarafmdan verilen Uç 
prPnaipten ilham ald'i"fnt ilAve et· 

Londra, 29 (A. A.) - Tokyo r ad
yosunun aplkeri, Roosevelt1ln be) ra
naUnı rağmen Amerikanın Japonl:ı
ra bil!ill bir ültimatom tevdi ettillr lİ 
ve bu ıurf'tle eon sözünü IÖyleıni., 
olduğunu beyan etmiatir,. Spiker Ja-' 
PQnyanm birkac kere noktai nazarını 
izah etmiı olduğunu batırlatmıştcr, 
.Amerikalıların ileri sürdüğü ıartlar, 
bu noktai na.zarla tam bir tezat tes
kil etmektedir. Milli ~ref Japonlara 
bu 1"klifi kabul etmelerine mAnldir, 

Tobrukta düşmanm etrafındaki çem 
beri yarmak Jçln Sark iıtlkametinde 
yaptııir yeni bir taarruz Bolonya tü .. 
meninin krtaları tarahndan ıır•h•te11 
geri püskürtü.lmü,tür, 

Merkez bölcesinde zırhlı müfreze
lerJe topçunun ve tayyarelerin hi
mayeıinde hareket eden piyade kuv
vetled araı1nda anudane muharebe 
ler olmuş ve bu arada düşmanın bir 
motörlü piyade tugayı imha edilmia.
lir. 1000 den fazla eıtr Almanların 
v<.ı İtalyanların eline dtişmU~tür. Eıir 
ler arasında bu tugaya kumanda e .. 
den.t İnciliz sencrallerinden James 
Kar~ges de bulunmaktadır. Ell iden 
faz~a İngiliz tankı tahrip edilmlştlr. 
Biı 1 c;ok makineli vasıtalarla kamyon 
larl yakılmış veya kullanılmaz bir ha
le ~ getirilmiıtir. 

Silihlar iyidir, Fakat askerler 
bunları kullanamş.maktadırlar, Mu ... 
vazzaf ordunun imhasfnd~n ıs,onra re .. 
jimi kurtaracak oıan elli yatındak1 
ihtiyatlar del: ildir. 

Moskova, 29 (A.A,) - Şimali gar
bJd~ cereyan eden muharebelerin 
ıiddetJ her saat artmaktadır, Sovyet 
krtaları b1ı.r.ı köyleri tıcal ell'l"ıişler
dir. Kalabailk merkezl!'{}ll :'$--!.,! ~=-ı
J.ik dOrt yol ağfzlarmın zaptı için mu 
harcbe edilmektedir. Bununla bera
ber Sovyct kıtalart Alınan mukabil 
taarruzları karşL.,mda bu köyleri t:th-
1•ye etmek mechuri:vetindP. k3lrnu;lar
dır. 

A kim kalan Sovyet 
hUcumları 

Berlin 29 (A.A.) - Aık•ıi kay
naklardan uo .N .B . ., ye bildirildiiine 
1öre

1 
bu son günlerde Sovyet karii 

hücumları, Sovyetlcrin insan •e mal
zemece aiır kayıplara ul:ratan Alman 
müdafaası karşısmda ikim kalmııtır. 

miştir. 
İyi habe-r alıtn mahfilleı:de hasıl ">

lan kana3te göre, Amerika dokuz 
devlet paktınm esas prensiplerine ri
ayet edeçek olu.rıa Japonlart müza
kereye devam etınek imk:Antndan 
mahrum bırakacaJıı;.tır, 

Uzak Şarktaki Am~rikalılar 
a11rılı11orlur 

Sonyhay, 29 (A, A.) -· Woke ls
mlndek.I Amerikan ıambotu buraya 
ge!mlstlr, Sangha7da bulunan Ame
rikalıların 1'-lanilla "Yit gitmek: üzere 
bu garnbota binecekleri sOylenmelt
tedir. İdaho ve Luzon gambotları da 
Şanghay ciyartnda Amcrikahla;rı 21-
mok için beklemc-ktedir, Amerikan 
Konsoloshanesi mcmurlarmın son o
larak vapura blnf'Ccl~leri ve icııp e-. 
derse diğer Çin şehirlerindckJ Kon
Salosha,nQ menn .. -ıarınln da onlarla 
bırlikte h::ı.rckct cd cckt...~r. söy~cn
mcktodir, 

* Toky , 0 9 AA.) 
te:i.ru.n Wort • - Al'J!\I 

A ahi lt~c
rnLL"ı,abirinin 

Netice olarak spiker, cereyan ed~
cek hadiselerden yalnız Amerikanın 
meşul olduğunu ve bu h&dise:lerin 
§imdi hemen hemen tintinc gec:llemt .. 
yeceğini söylezniftir. 

/ngiltere Siyam'a bir 
nota verdi 

Şanghay, 29 (,\_ A.) - "D,N,B,., 
lnglHz Matbuat. Ataşesinin itırar et
tiği gibi, !!!On &ünlerde İngiltere Si
yam üzerinde kuvvetli bir tazyık 
yppm!!ftcr. 

İnglltere, Japonya ile mün<ısebet
k:rinl ııklaştmna)ı: niyetinde oldutu 
t.ı,kdirde lngl.Uz kuvv tlerinin derhft\ 
Siyam topraklarına girece41ni Siyum 
hilkümetine bildirmiştir. 

i :inler kesUdi 

Il;ont Cinno Romayn Döndü 
ı Roma 29 ( A.A.) Kont ÇianQ 

bı; ı sabah Berlinden buraya gelmittir, 

Eczacdar Bir Depo 
Kuruyorlar 

( S att•r•fı 1 lnalde) 
Her sene bütün masraflar çıktr"':i.

tan sonra elde kalacak alan k5.rın 
yOıd~ l>•ıl yedek akte olarak ayrı
lacak, yüzde beşi birinci k!ı.r payı o
larak ortaklara daftıt11ac::ak, yüzde o
nu kuruculara (mlieoai•lere), yüı;le 

---..,...-----'="'-~~,.... ... onu idare meclisi üyelerin(', yüır.leı 
ble ri şarahnten haıınane bir hareket beıl memurlara verilecek, geri ka,· 
ol. :ı:rak tclflkki edereğini beyan et.. lan yüzde altrnış beşi de ikinci kfır 
mr~ktedir. payı olarb.k yinQ 011.qklar arasında 

Bundan maada, böyle bir hareket, pay edilecektir. 
A. B. C, D. grupu devletleri tarafın Şirke~ yllba~md• _f;;lemıye başla
d ın yapılmış bir tecaVilz vakaat ola- m1ş bulunacakttr, Tilrkiyedekl bütün 
c kbr. CünkU, ayni maha!illn kana- eczacıların bu şirkete ortak olacakla
at ·ne göre, Blrl"81k Amerika, bu gru- rl umulmaktadır. Şirketin müddeti 
p men~ı>. dev_lcUerle iatlıare etme- otuz senedir Ntıamnarneat resmt mB
d n ve fıkırlerıni aloıadan böyle bir kamlar tar~f\nd11ın tasdik; e-d,ilmlştır, 

Singapur 29 (A.A.) - Buradaki h· rckete katiycn karar veremez. Çünkü bu tirket ayni ınmnnda bir 
kıtaata veri1en izinler bu aktam ip- Y_i~e sö~Iendiğine ıöre, Japonya, kooperatif gibi olacak, ecıacı Avr\1-
tıl edilml•tir. Satlhlyetli bir kay- p sılıktckı Birleşik Amerika müda· padan getirtilerek kendisine sahlan 
naktan bildirildiiine ıöre, Paaifikte· fa çevresinin genişlemeşinJ hiçbir malı da kdrmn ort.s.k olabilecPktir. 
ki vaziyet bu nnrma.1 tedbirin tatbl- za an kabul etmlyccekttr. Çünkü. Anlatıldtğma pire, bu ıirkete ecı.a 
kini icup ettirmiştir, Bi leşlk A.merlknnın kendisini haklı depoları sahipleri alınmamaktadır. 

Yeni Wllafmazlıklar gö ıtermek için beynelmilel hukuka Sadece eczacılarla 1$ yapan, .O. vrupa-
Tokyo, 29 (A. A.} _ Rirle ·ık A· ta namon riayet teşebbUılcrl ne o- dan ı:•tirdlklerl i!Aclarl eczacılara •a

merlka':lm Birmnnya yolu tiıcr·nc lu sa olsun, bu hareket, ayni zaman .. tm ıetinen ocza depoları .ahiplerJ, 
ha' a ku\l"\·ctl~ri ıönd~lye karar dn ııiYi\fii olıiuiu kaditr askeri nlJ.- bu ıirketin işe ba,ıarnaaiylo zarara 
, erdı"'·r.ı.e aıt h3berleri tefs;ir eden sa- hiı·ettc. bir tehdidi de ta:aıınınwı ı..:t- düşecekleri için aralarında blr bi.r
t:ı.hi3retlı mo.ıh .. !il, Jiilponyanln, bu ted- ! m ktedır, lik yaparak ik inci blr şirket kurma .. 

I 

\ 

Şimalde 

Alman 
Batırdan 

Gemileri 
Londra 29 (A.A.) - ln&iltero A

mirallik dairesinin tebliii: 
Sima! bu• denlı!nda har.kit yapan 

Kraliyet donanmasına mensup denı -
zalt1 gemilerimiz, Murınınık cep .. 
besindeki Alman kuvvetlerine asker 
ve malzeme ta,ıyan dii,man rıakliye 
ıemilcrine vahim nw\at vcrdimıişler
dir. 
Tiviı denizaltı cemimlz, dü~man 

malzemo ıemilerlndcn betini torpil· 
leyerek batırmıt, birini yine torpille 
ciddi hasara uiratmıştır Tiırii de
nlıaltı ıemisi tarafından yapılan ta.
arruılnrın biri, kuvveti~ himaye edi
len üı;; ıemidf'n mürekkep btr kafi
leye tevcih eddm.iıtir. Neticede Uc; 
üd'iiman mulıeme gemisinden iki~i ba 
tınlmıttır. 

yı dilş!inmO~lerdlr, 
Fakat ecıac;ılar, fiifrketıertntn. 'JU

tiln 10.ılm olanları bir anda gctlı t~
miyeceğl içlo. yine hu&usi ezca de
polariyle i~le:--inin ve alıs "·C'r. lerll""*n 
.OrOp gfdec,.ini söylerrc .te<l°rlc., 
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/\merika • Japonya 
Görüşmeleri 

Yazan. M. ANTEN 
A mcrikan - Japon müzakereleri 

hakkında son ~elen haberlere 
g::Sre: Amerikan notasJnın Japon hü
kô.mcline verilmesinden sonra Vaşing 
ton müzakerelerinin sona ermek üze
re olduğuna hükmedilebilir. Dün Ja
pon kabinesi toplanarak Hariciye Na 
zırırun bu notanm muhteviyatı hak
kında vcrdiii izahatı dinlemiştir, 

Tokyo radyosunun sözcüsü, bu 
notanın bir ulti.matom mahiyetinde 

ldufunu ve Amerikanın son ıözünü 
ı5ylediği, fakat Japonyanın milli 
'erefi ile telif edilemiyen şartları 
re.bul edcmiyeeefini ve artık l'ayri 
kabili .içtinap bir surette vukua ge
lecek olan hi.diselerden yalnız Ame
rikanın mes'ul olduğunu beyan et -
ıniıtir 

Do~ei ajansına göre de: :-Japon
ya Amerika notasınm esaıh bir su
rette tetkikinden sonra harekete geç
mek zaruretinde kalacaktır Sallhi -
Yettar mahfellcrln kanaatine göre 
Atnerikanın 9 devlet paktrmn esasla
rı üzerinde ıırarı, Japonyayı tek
rar müzakereye ba$1amaktan mene -
decelctir.. 

Londra ve Vaşington kaynakların -
Wuı, Amerikan - Japon müzakere
leri hakkında birbirini tutmıyan ha-
berler celmcktedir. . 

Bir Vaıington telrrafına cöre: Ja
POnya fte umumJ bir anlatmaya Tar
!llak ic;in yapılan teşebbüsler ikim 
kalmışın. Şimdi, bir kaç ay müddet
le Japcnya ile Amerika arasında 
harp tehlikesini ortadan kaldıracak 
mahdut ve muvakkat bir anlqmanın 
formülü ara1trrılmaktadır. 

Amenb kaynaklanndan celen di
İi'cr bit habere göre: Japonya, Hindi
çiniden, Hayınan adasından, Hong
Kong ile Sin1rnpur araıındakl adalar 
dan askerlerini çekmek teklifinde bu
lanmastur, fakat buna karıılık ne 
istedii! bilinmiyor ZannedildiiHne gö 
re Japonya, en az, ikttıadi ablukanın 
kaldınlmaımı ve bilhassa petrol it.
hali.tının coialtılmnıını istemekte -
dir, Siyasi mııhıfillerde hlikim olan 
k:ı:naat ve arzu ıudur ki: Tokyonun 
sıkıntı ve yorrunluk alimetleri l'ÖS
tE'rmeie ba,ladıiı bir zamanda lizım 
illan, Japonyayı kuvvetlendirmek de
ğil, bilakis ü:ıerindeki tazyike devam 
etrniktfr. _....._ , 

Japonyanın Durumu: 
L ondra mahafHindc bu mesele 

hakkında ıöyle bir kanaatin 
hlkim olduiu haber verilmektedir: 
Japonya ayni ıamanda dört büyük: 
devletle harbe girecek bir vatiyette 
deiiJd r Hindiçini yolu ile hareke-

' te seç sini mümkün kılacak kadar 
•ılcer.i yo~tur. Ba ıartlar içinde. Ku.
ru._ıunu .. v uifeai vakit ka.:ıanmaiı te .. 
aıın etmektir. Japonlar hayale ka
P1lnuyorlal' ve ıeri adım atmadıkça 
Aıncı:ikadan hiç bir ,ey elde edemı• 
;ec~klerini biliyorlar. Amerika ve 
ngıltere. ancak Japonya H:ndiçini -

den askerlerini çektiği takdirde eko
noınik :ıecrl tedbirlM'i kaldıracaktır, 
'f'una raıimcn, Japonların rneı-buha-1" ,bir harekete ıreçmelerine kartı 

e-ıltcre, Amerika., Sovyet Rusya 
"'e HotandJ Hindistanı ihtiyat ted-
1-frlcri almaktadırlar. Tayland her 
htimale karıı haıırlanmnktadır. 

İngili.ı: matbuatı: Hona - Konc'a 
Yen den Kanada kuvvetlerJnin gelme
&l, Singapur sularına mayin döküL
ttıtsl, Singapurun hayati ehemmi
Ytt1, Uzak Sarka giden mühim İngL
lı.ı denir kuvvetlerinin Amerilc n fj ... 
loıu ile iıbirliiii yapmaıı hadiseleri 
uzerlnde ıırırla durmaktadırlar 

Hun evvelki gün gazetecilere· yap
hft beyanatta: Paıifik vaziyetini 
lnriltere, Çin ve Rotanda. Hindistanı 
llltimeııi1ler.iyle tetkik ettiğini, Ku ... 
ruıa ile mü•akerelere tekrar bl\şl11. -
nacafıru fakat müzakerelerin deva
mına mUıaade edecek esaslar Uzerin .. 
de mutabık. kahnabilecefini ıöyle -
°!"enin mevıımsJa olduğunu söylemiş
tır. 

Vaşincton kaynaklRrından alınan 
son bir_ habe~e ıröre de~ Amer:ka Ja 
P?nya ile Cin meselesi üzerinde hiç 
hır anlaşmanın mümkün olamıyacağı:
na kanaat getirerek Pasifikte sefer 
edecek tjcaret gemilerini silihlan _ 
dınnakla meşguldür. 

Bir Londra telgrafı iseı Amerika
nın Japonya.ya Çinde •ulhün iadesi 
ve Pasifik için bir ademi tecavüı -palc 
t~ irnıası ıırtlarlyJe bir anlaıma tek.
hl etti&in! bildirmektedir. 

Bütün bu hiıdiı;eler, Amerikan • 
:l'aPon mUnaıebetlerinin kritik bir 
laflıaya ve müzakerelerin bir çıkma .. 
ta rirdiii hiııinl vermektedir. Ka
rıaatirni.ı'e ıöre Japonyayı - Amerika 
lngiJiz ve Sovyet kuvvetlerinden 
haeka - harekete gecmekten alıkoyan 
tc:i eıash Amil vardrr Bunlard.tn bi
ri, Moıkova taarrııı~nun umulduiu 
~elcUde inkişaf etmeme$idir. lkinc!sl 
lae, - Hindic;intnin iıtili!ında Vichy 
hiiktmetlnin muvafakat.ini temin etti· 
İi gJbi - Birmanya ve Singapur isti· 
kamctlerinde yapacafı tilarruz1arda 
Taylaad hUldlmetlni yard1mcı olarak 
teqıin edememiş olmalarıdır. 

Bugün bütün 
göreee~I 

PERİ 
lstanbulun 4-
Film 

KIZI 
NllOferle Demlray'ın aşkı 

Emaall görlilmlyen fevkallde 
güzel büyük Şark Filmi 

TUrkçe StszlU - Şarkılı 

Beıteler: Kanuni Ahmet • Ş•r· 

kılar: QU:r.ln Arkın • Gar.eller: 

1: A l'I 

l HAIFTA IKONUŞMASD) 

Karakışta Öz Türk 
Yemeklerine Dair 

. ' . ............... .............................. , r ···-·······-··········-····· . : :------· ·· · · ··· 1 ! Yükte hafif, kaloride ağır bir çorba: Tarhana - Karnınızın içine yün kuşak gibi sa- i 
! rılan bir yemek: Keşkek - Oya gibi işlenmiş bir hamur işi: Mantı - Rifai devri- i 
i şinin yuttuğu ateş parçası: Balkabağı -Tadına doyulmıyan Türk makarnası: Erişte l 
~ Bunları apan ··•·· ·· ı y· ··•·· ·· ı ı ·-·-··.. -· - y ogunsun. ıyen ogunsun. - ........................ ,...,. .----·-

REFiK - Bir tarha· 
na çorbası pişir· 
seniz ... HALiD 

KARAY Ve babamın 
böyle söy 

!ediği karlı kış 
sabahının öğlesinde, sofraya o 
çorba konardı. 

İstanbul tarhanadan yüz çe
virmiye başladı. Neden? Ev ka 
dını, ev kileri, ev sevgisi, ev 
yemekleri merakı azaldığı için .. 
Analarımız, yaz ortasında kara 
kışı düşünürlerdi; kışın ılık 
dumanı ile odanın havasını süs
liyecek, sofranın keyfini getire
cek olan tarhana çorbasını ta 
yazdan hazırlamıya koyulurlar
dı. Çocukluğumdaki tarhana 
hazırlıkları hfila gözümün önün 
de ve tertemiz Amerikan bezle
ri üzerine parça parça dizilip 
güneşte kurutulan taze tarha -
nanın mayalanmış ekşimtrak ko 
kusu hala genzimde duruyor! 

Dükkanlarda satılan tarha -
na eve sokulmazdı; bunun ter
temiz ellerle temiz kaplarda ha 
nımlar, ustuplu hizmetçiler ta
rafından yapılması lazımdı. Ha 
tırımda kaldığına göre yoğurt, 
yumurta, un, et suyu, domates 
yoğurularak bir hamur yapılır, 
[Yarın, fen dünyasının bulaca
ğını söyledikleri doyurucu hap
lar, bence bu terkipten, bu 
kalımdan daha kuvvetli ola
maz) lokma lokma bezlere sıra
lanır, güneşte pişirilir, sonra 
ufalanır, torbalara konar, kile
re asılırdı. "Oh, denirdi, tarha· 
na işi de bitti!., 

ğil, midenizin içine dolanan bir 
yün kuşak tesiri yapar; ısımı 
bütün vücude yayılır; artık Bo
ğaziçi anaforlan istedikleri ka
dar sırtınızda dolaşsın; kara yel 
göğsünüzü tartaklasın, kendini 
zi bir sığınakta sanır, içten zırh 
la kaplandığınızı duyar, kayak 
eğlencesine ve kaydırak oyunu 
na can atarsımz! 

Eskiler, üstlerine kürk giyme 
sini bildikleri gibi içten de ısın 
manın yolunu pek iyi bulmuş • 
]ardı . 

* * Mantıya ne buyurulur? 
Korkuyorum ki, oku -

yanlardan birçoğu: "o da ne -
dir? Biraz mantoya, biraz man
tinatoya, biraz da mantara ben
ziyen bu kelime? Canlı mı can
sız mı? Yenir mi, yenmez mi11 

diye düşünmesinler! Bu yazım 
bir yemek kitabına girecek ol -
saydı bilmiyenlere mantıyı yağ 
!ayıp balhyarak bir anlatır, bir 
öğer, şeklinden, çeğitlerinden 
başhyarak tadına kadar öyle 
göklere çıkarırdım ki, hepsinin 
fikrine merak salar midesinde 
bastırılmaz bir iştah açardım. 
Her taraftan: "Aman, yok mu 
mantı?., sesleri yükselirdi. 

çeşitlisi yapılır: Kurusu, kızar
mışı, et suyiyle yumuşağı, yo
ğurtla yumuşatılmışı.... İçleri 
kıyma ile doldurulmuş bu mini 
mini, yüksük büyüklüğündeki 
hamur parçalan, biribirine eş, 
o kadar biçimli ve zarifçesine 
tutturulmuş, kapatılmıştır ki, 
fabrikadan çıkmış sanırsınız ve 
en ince oyaları, halıları, çevre
leri, tenteneleri işliyen ve he -
sap işlerinin hakkından gelen 
Türk kadınının bir anda yenip 
yutulacak bir yemeğe verdiği 
bu emeğe, katlandığı çileye hem 
şaşar, hem hayran kalırsınız. 
Mantı da sayılı kış yemekle -

rinden biridir; sanki mideye, 
bir sobaya istiflenmiş küçük 
kıyım antrasit kömürü gibi di· 
;ı:ilir; yavaş yavaş, hesaplı, fakat 
ağırlık vermeden erir; uzun za_ 
man dayanır, sıcağını eksiltmez; 
bana· öyle gelir ki, karnımda 
- bir salamandr sobasının mi
kası arkasında duruyormuş gi
bi - tatlı ve kızıl ışıgı gözle gürü 
lcbilecek, raf raf ateş dizileri 
vardır. İçten ısınmış bir halde -
"İm ve soğuktan korkusuzum! 

* * Göz ısıtan sıcak rengi, ağ-
dalanmış koyu şekeri ve 

bol cevizi ile balkabağı bir kış 
tatlısıdır. Eskiden bu mevsim. 
de her ev sofrasında birkaç ke
re yer alırdı. Kabak tatlısını 
yerken insan kor parçaları yu -
tan bir hokkabaza, bir sihirba
za, bir Rifai dervişine benzer, 

(Devamı diirdünoüde) 

Bizde, frenklerin "spasialite~ 
dedikleri seçme memleket ye
mekleri yapan lokantalar hiç de 
necek kadar az. Tatar böreği, 
pirohi, keşkek, mantı bunlar a
rasmdadır. Son uncusu halis 
muhlis bir Anadolu yemeğidir; 
Ankara ve Çorum bölgelerinde 
en özenilmiş!, en çef11llisi ve en 

Derken, bir sabah gözümüzu 
açardık ki, damlıır bembeyaz, ı= 
bacalar duman püskürüyor, kar 1 .. 
lapa lapa yağıyor. İçimizde bi
berli baharlı bir sıcağa, mide -
mizde ise yükte hafif, "kalori,, 
de ağır bir yemeğe kuvvetle is
tek var. İşte o zaman böyle der. 
dik: 

- Bir tarhana çorbası içsek! 
Tarhana çorbasına ufalanmış 

tulum peyniri ve tavada nar gi· 
bi kızartılmış zar biçimi, ek -
mek parçaları karıştırmak a
dettir. İçmesine doyum olmaz; 
mideye indiği zaman bütün vü
cude yumu~ak, okşayıcı ve can 
landırıcı bir sıcaklık yayar. O 
kadar ki, sofradan başımızı pen 
cereye çevirip kar tipisine sü. 
nepe sünepe, içiniz katıla katı
la değil, meydan okurcasına 
bakmıya başlarsınız; kendinizi 
tam miınasiylc tok, besili ve 
hayat güreşme hazırlanmış bu
lursunuz! 

lf 'f 

BiR MEKTUBA C EVAP 
Sadece tbra9 im diye tmıa e.den bir 1 yüzde kırk... Bur,ıdan dolayı kadın 

okuyucumuz, halsizlik bahsine a.it bir veya eı·kck şeklinde 1ördüğün1üz in
kaç sual ıoruyor. Bu ı:atm sualleri sanlar, yüzde doksanla yüzde altmış 
ba5ka okuyucularımızı, bHhasıa er- arasında kadın yahut erkektir. Yüz
lı:ek çotuk babalarına da alika ve- de yüz kadın yahut erkek olan insan, 
rir. Erkeklik tohumlarını ve erkeklik şimdiki halde, tasavvur olunamaz. 
hormonunu hiııl edecek uıuvların, er Erkeklik tohumlarını ve erkeklik 
kek ı;ocukların bazılarında yerlerine hormonunu çıkaran uıuvların yerle
inmediğiai herkes bilir ... Okuyucumu- rlne inmemelerln de erkek çocukto, 
ıun sorduiu ıeyler de bu hal üze- kızlık tarafının yüıde ondan daha faz 
rinedir. la kaldııl;ma del1let eder ... Ondan do-

Yerine inmiyerek karın içinde sak- layı erkek çocuk o halde büyüdüA:ü 
1 Jc:nlan uzuvlar, yerlerinde olanlar vakit karakterleri haylice k:ı.rışık ka

cibi vazifelerini yapamazlar... Onla- hr ... Böyle karakter karrşılchir ya
rın Yerlerine inmemelel'f, zaten, bir nında halsizlik en ha(if kalır. 
l•adüf tıtri deiildir. En yeni fikir- Erkek cocukların baztlarınd:ı o 
lere göre, çocukları büyüten timüı ıııuvların iklıi yerlerine inmezler ••. 
güddeıinin iyi iılememesinden tleri Bazılarında • fakat böylelerj pek ns
gelir ... Çocuklukta o ıudde iyl itle- dirdir - bir tanesi yer.ine iner, öte
rneyince erkeklik hormonu da yolun- ki yerinde kalır, yahut inse bile pek 
da işlemez, onun için, o uzuvların i- küc;ilk kalır. O vakit erkek diye tanı-
k.isi birden yolda kalınca erlr:eklilt dıiımrz insan, bir tarafından erkek-
az çok halel gelir... tir, bir tarafından da ... kadın denile ... 

-
rşEHIRDEN RÖPORTAJL-AR-f 
"---·------ ____ .) 

11Santur''un Unutulma Yine Muharrir 
Kitapçı Davası 

• 

Tehlikesi Karsısında .. Yazan: ULUNAY 

"Son Poata,, nın yaptı~ anket al-, 
Ziya Sm~tur'wı anlattıkları - Santıırda 11aplığı değiı1ik
lik - Santıır ö.ıirenenlerin azlığı kar~ıs111cla dııy11la11 endişe 

dı yürüdü, Muharnrler. kıtap
c;dar ''telif hakkı,, dolayisiyle .yüre.k· 
lerinde toplanan hicran zehı.;lenru 
doya doya akıtıyorlar. Evvelki clinklı 
"anket .. te bir kitapçı diyor ki 

"Bi:ıe para kazandıran okul ktt:ıp
larıdır Muharrirlerimizin bir balta 
da ya~clıklan eeerlerle: aparuman de
fi!, pabuç bile alamayız!,. 

Santur üstadı Ziya, 

Belki doğ-ru Fakat kitapçıların aıu 
harrirlere verdikleri telif hakkı ile 
de muharrirler pabuç değil peynir ek 
mek bile alamazlar. Sonra madeınlu 
muharrirlerin eserleri ıattlrnıyor, o 
halde neye onlara bır hak takdir e
diliyor? Kitapçılar hfden küçücük de 
olsa bu feclak!rlıiia katlanıyorlar? Ne 
den bu satılmıyan eserleri baıtırm:ık 
zahmetini göze nhyorlar? Paracıkla4 

rını muhakkak bir kayıba koymakta 
rnlna var mı? 

Buna verilecek parlak cevabı bir 
yoruz •· Memlekete hizrnet içini,. De ... 
necek. 
Kitapçmın dediii cibj iıe bir ha' 

tada yaztlmıı eserlerden memleket 
muharririmizl~ konuşuyor hiç blr kazonç elde edemez. 

1 
Muharriri, bir haftada eser yaz -

"- Karanlıkta, bi, ut cibi. kucak .. ma%a eürükliyen sebep: 

r - Yaza11: -"'\ çal H ' • ve görmeden çala- ta ınırmı' •~ . buki, ben, ıtİ.nturun Jbti1ıct1r, ibtb-acnı-, ibtlya; 
oilenler çok azdır. NACI. SADULLAH altına ıu ııördü - Ve o ihtiya(tan kendilerine kir çı-
Fakat bu sanatta •----------- iünüz sehpayı ka- karmak iıtiyenler kimlerdir? Yine 
'llelekelerini arttır 

1 
tarak, santur çala - kltapçılarl 

mış olanlar için, karanlık çalını- cakları, bu koskoca aleti. saatlerce Eğer kitapçılara yalnız mektep kitap 
ya mani değildir. Onlar, gözlerini kucakta taırman1n , uncak bir pehliva- tarı kazandırıyor ve memleketin "irfan 
kapayıp her istediklerini çalabi- nın kat!anabilecefi derecede ağır bir malı,, dom•k olan bütün iibür eser
lirler!..,, ıahmetten kurtarmış bulunuyorum. ter zarar ettiriyorsa biitiln kitapçı-

au .mukaddemeye bakıp de. san-
atinin erbabı bir klefteci ile ko

nu$tuğumu sanmayın: Muhatabım, 
santur üıtıııdı Ziya Santur'dur. Geçen 
rünkü yazımda size kendüıinden bah
ıedeceğimi adadığım Bay Ziya, adı
na santur denilen sazın Yl!ı1J3Yan ye
rine hocasıdır. Hic. bir piyasa ıa
ıında yer bulmadığı için, santur, bir 
colr: vatnndaşlarm meçhulli ohıın blr 
ıazdır. Santurun bir adı da: 

"- Türk piyanosu., dur. 
Hic. erkek evlldı olmadıl:ı icin, ıa

ıının iımini ıoyadı yerine seçmis 
bulundııfunu ıöyll7en Bıy Ziya San.
tur, hakikaten, santurunun piyano tuş 
lan kadar kalobahk telleri Uıerindı 
znhmelerini, cözlerini yumdutu !'a
man da ayni maharetle rezdirebiıt
yor. Bir körün, karmakarıısık ve ka
labalık YOllarda, hiç bir yere carp• 
madan dolaşabilmesini andıran bu 
marifet, Ziya Santur'un da ıöyledlii 
cibi, cok uzun bir cmeiln cok müıa
tesna bir kabiliyetin yaratıbild!ii bıy 
ret verici bir meleke. 

Ziya Santur, gtiılc.ri yumula. olarak 
muvaffakıyetle tamn.mJQ.dıı'h bir talt
ıimle, bu melekeıin1 iıbat ettikten 
ıonra yeniden ıöıe baıladr: 

"- Su tur, ıneıeli keman, veya 
kemençe gibi, kendi baıına iı cöre
bilecek bir muıiki ilet! deiildir Fa
kat fasıldaki vazifesi, fevkati.de. mü
himdir. Diyebilirim ki, ıanturau~. bir 
fasd heyeti, te!fbihtc hata olmazsa, 
limonu, ya(r, veya tuıu unutulmuı 
b:r ıalat11.ya benzer, Fakat mııleııf, 
buna ralmen, ıantur, liyık bulundu.
iu derecede rılbete kavutmuı bir 
ıaz değildir. \Bul'Ün, santur çalan
lar, benirn y•tietirdiiim mahdut ta
lebeden ibarettir, Radyomu:.ıdı cah
ıan bir tek ıanturimiı- müstesna. ta
lebemin hepı; de, piyınyı cıkmıyan 
kimselerdir. 

Bu itibarla, bu prtlar içinde, Yn
turun ıüniln birinde biiıbütün orta
dan kalkma11ndan enclifelınmemek 
mümkün deiildir , •• 

Sonra, ıantura, tam alu tsne ses larm ayni derecede servet yapmaları 
k.att~m. Bu sayed«', bugün, santurla lizım gelirdi. 
tabım y~pma~ bJ.te mümkiln oluyor. Muharr(r, kitap,ının hoıuna clt
BunJar gıbi, üzerınde yaphfım ufak mele mecburdur Çünkü ev kirası 
tefek ba~ka deiisiklik aayesinde. son birlkmiıt!r, Jaı İıelmittlr, karısı bo
tıır, kuı_ıa.nıu çok da~ _elv_crlf!i bir iuk botuk öksürüyor, çocuklann pa 
l~e~ halın .. aldı. Buno.n ıoı:ndı~ .. ~ı, k~n bucları yama ister. Ve bunların hep 
diııne bu derece emflr: verdıgım bır ıini önliyecek bir tek çare vudın 
ıazın, hem de cok lüıumlu bir 11uın Ortaya ne olursa olsun bü• eser koy
ortadan kalkmaıı ihtimali, bana her- mak: ve onu aza çoia bakmadan sa
keıten ziyad.e ü.ıüntU veriyor. Cünlı:ü ta bilmek. Muharrir, sobasında ko
ben bu ~:ıı:.ın . ~.kıbeti düıünürken ı.. mür yokken yazacatı eser«' kendi kut 
deta, ~e.:ıı~r~ı.-1 cok hayırh bir ev- ıu ateşini koymalı dU1ünemez. Ma
Iidın olumunu tahayyül eden bir ba- jeste kitapçı hazretleri ne irade bu-
bı eııaıı duyuyorum!" yururlaruı ona! 

Bucün yetmi• beş yaşına basmak 
Ü7.ere bulunan .Ziya Santur'dan. mu· 
sikiye ne zar.ıan başladıtını da sor
dum: 

"- Ben1 dedi, muıiki iJ11 tam SS 
senedir meıiQlüm. Evveli. ney çalar .. 
dım. Fakat bir müddet sonra. ciğer-
lerimi zayıf. bulıın doktorlar, ney 
çalmamı katıyyrn yasak ettiler Bu 
Y8ıaja karoı davranmak hıYatım• 
mal olacaktı. Fakat bu yaaaia boyun 
•imek de bana, •evcilimden ayrıl • 
mak .kadar acı &"eldi. Nihayet musi
ki. ile Qı;e11ut olmak zevkimi, sıhhati• 
mı bo:ımıyacak bir saz '8larak do
yurmak istedim: Ve bana. diier bü
~ü.n sazları çalmaktan kolay l'tldiii 
ıçın, ıantura baıladım O c:ün bul'ün 
bu ııula uiraşıyorumı. ' 

İ çeriden Ziya Sıntur'a ıctlf'niyor-
Jardı; Kudüme vurulan zahme1e

rin, derin bir kuyu dibindeki ıuya 
iri bal damlalorınm dökillü,linil an~ 
dıran ıeı, falıolu baı1amak üıere ol
duiunu anlatıyordu. 

Uatadı daima &tıkane bir muhabbetle 
ıarı1drlı i,inden dah1 fazla alıkoya
mazdım. Ben ayrılırken o; 

0
- Su, diyordur körolası harbin 

ıarırı, bl::zim saıa bile dokundu: E
ler bu hal böyle devam ederse, ha
Um haraptır, Çünkü piyasada bir tek 
tel bulmak müınkiln delil. Vaktlyla 
almıı bulundufum teller de biterse, 
ıavalh santurum telsiz kalacak ı .. 

- Ferman efendimiıindir 1 Diye -
cekt!r 

Bir eser haldı::tnda dava olmut, o 
eıer fuzuli ıurette rek.llm edilmiş. 
Mahkeme bcrıet kararını verir ver .. 
me• etrafında pek çok dedikodu rlö
rı.en bu kitap meyda.na çıkarılacak: ve 
satılacaktır. B8y!e bir vurcmı içi:' 
bir ba1ka k:itapcırun hemen paçaları 
ııvaclıfını ve ayni eıerl bir haftada 
detn yirmi dört natte tUrkçeye çe
virtip piyasaya attığını bilirim. 

O halde muharrirleri böyle "ıeriııı 
mal çıltarmaia ı:orlıyanlar yine lııdtap.-. 
çılır olmuyor mu? 

Evvelki ııünkü ankette Alı:"'m ra
zcteşinin kurduiu kitap yurdunun ut
radıiı muvaffakıyetıiılikten bahsedi
liyor, Kjtapc;m.m dedifine cöre bun
da kabahatın "teıebbüı.. te olma.-
yıp b11ılan eıerlerdc oldutuna hük
metmeli: icap .. eder. O cıerler k1 bu· 
gün memleketin irfan hayatında de• 
ıilmiı bir yara a-ibi açılan adaptas• 
yonlardır, Onların satılmamasını bit 
muvaffakıyetsizlik defil bir "müjde,, 
gibi telikki ediyorum. 

Kltapcdar, y~lmz tıin "klr,, ci... 
betini düşünmemeli Blraı: da mem, .. 
leketin irfanına hirmet tırafmr kol
lamalı. 

Gecenlerde Osman Cemal, adaptas
yonlardan bahsederken: 11 Kitapçılar 
telif eserlerin bile adaptaayonumsu 
o1maınnı muharrirlere açıkça ı6ylü .. 
yorl:ır ... D\yordu, BClyle eıerlerl halk 
bir yutar, iki yutar, üclincüsünde gar 
ıara bile etmez, 

Yine böyle, karlı günlere 
aynlınış yemeklerden bir 

de ke~kek vardır: Et ile buğda
yın saatlerce kaynamasından, 
saatlerce dövülüp helme, macun 
kaymak - modern benzetişle -
krema haline getirilmesinden 
meydana çıkmış eşsiz bir besin ... 
Tabağa yayıldıktan ~onra üstü
ne kimyon ekilir ve kırnnzı bi
berli tereyağı gezdirilir. Birçok 
güzel ve özenilmiş yemekler gi
bi 'ilk kaşıkta tadını tam ala -
mazsınız; fakat, sonradan ye -
dikçe yemek hırsına kapılır, bi
tirmekten korkarsınız. (Türk 
Galip), divanında keşkeği öğer
ken Kastmonu diliyle şöyle der: 

O uvuzların yerler.ine inmemeleri, mez - kadınhk1a karışık bir erkek
erkeklik ve kadınhk hormonlarmrn tir ... Hayvanlarda cok rörülen böyle f 

Şahsen kendim, bu N1a levk:all
de emek vermişimdir. 

Meıell, bu ıız, eskiden, kanun gi-

O zaman artık bana, çatınecak bir 
tek şey kahyor: Be,eriyeti bu h"Je 
retiren talihe ..• Yuf borusaf., 

Bu bakımdan Halit Fahrinin de
dili ıribi '"Türk killtür ~!eminin eğer 
l<l! tedbirlerle önü alınmaısa görül
memJı bir ıulruta doğra gittıt!nı, 
kabul etme-k icap ediyor. 

Gaşutu al, yürü, yi. Çok ı\izel 
atdu ce11cek, 

A.layuna yimeiin dofrusu başdu 
ıeıgek. 

(Ga!Qba) hevle gibi ben zabah 
ahşam yudarun 

GuUıca, nazlu aıa. kökden 
adaadu ceuekl 

Keşkek karnınızın üzerine de 

===--======~= 

·------· lll!ıı. Büyük Yıldız 

HiLDE KRAHL'ın 
En yetti temsili 

MUKADDES 
YALAN 

F.mşalsiz !ilmlndo 

fa7.laca karışık olmalarının önemli bir yalnız bir taraftan karışıklık, bereket, ===-=-= =--======= ============="'F 
al3meti aayılrr,. Hormon karşıkhiı- versin, insanlarda pek nadir &"örü- ~.----···············-·······' 
n1n ne demek olduğunu bilirsiniz: lür.. j 
Her insan yavrusu ilk teşekkülünde Onun için, ••Y•n okuyucumuzun M SHA AUER ve BABY SANDY 
hem kızdır, hem erkektir.. Sonra anlattrlı hal, hekimllkçe pek Hnemli 
- fakat, tabll, yavru daha anneıinln ıayıhr. O halde bulunan coeuiu rör-
karnında iken - kı.ıhk yahut erkrklik meii, doirusu, ptk: arzu ederdim 
tarafı &ılebcı oder .. Bununla beraber Zaten coeuk kücülı yaştı iıe opera·~ 
gatelJr-ademiycn taraftan az cok bir törler o hali düsıltmeie c;:are h\llur-
parça kahr: En az yüzde on, en çok lar. 1 

Bir ~ahkaha tufanı . ., l!lir ncı'e kas,rgaa:a olan 

Bir Bebek Aranıyor ••• 
Konıtdlılrıi yııoatblır. 

BU SALI 

SÜMER 
AKŞAMI 

Sinemasında 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
~ SI N EMAN I N İ D EAL. ÇiFT ARTiSTi " 

Büyük 

Sinemaımda bütün &eyircilerin tak .. 
dirini kazanmakta ve alkJi}armı 

toplamaktadır. 

bir maıukanuı şe!kııtini \aiVir eden ve dahi rejisör GUSTAV 

1 WILL Y ta~~!~~=~"~~ ~~L!~~ !"!~VEY 

Modern Hayat 
Silenceli ve orijinal büyi.ık Kor ediT 

Bugün SOMER Sinemasında 
Görünüz ve hoş iki saat 

ilaveten : ö L O M G E M 1 S 1 
' ••••••• Bugün saat 11 de tensilitlı matine ••••••I 

Bunda ''muharrirlerimizin b.tr haf
tada Y••dıklan eserlerle pıbaç bile 
ahnamıyacııiını1 , Heri süren ldta~ı· 
lara büyük bir meıuliyet payı var 
dır. 

Baıtığrnız eserler nedir ki onların 
klrından bfr de ıparttman ılmajı 
belır:liyorsunua1 

Halbuki bizlm bildlfimize göre (yı 
eser basanlar apartt1T1anı peklll ka.
ruyorlar, 

- . . ' 
1 MiLLi PIY ANGO 

7. likkinun. 1941 çekili,ı pliru 

' lkra:i;°e ikramiye lkr•mly• ı 
J adedi miktarı tutan 

Ltra Lira 

1 25.000 
3 10.000 
5 5.000 

40 2.000 
80 1.000 

120 500 
800 100 

1.200 50 
4.000 10 

80.000 3 

25.000 
30.000 
25.000 
80.000 
80 000 
60.000 
80.000 
60.000 
40.000 

240.000 

86.249 Yekun 120.000 
--~ -=-

UCICKY'nln Yilnttıj:ı bu toheıerl mutlaka görünüz. 

ı "'••••., Bugün saat 11 de tenıilath matine •ı•--•1 
!lu çeklllft• yüz bilette 21,69 BEYAZl'JTA _______ _.., bilet ikramiye kazanacakbr. 

,, ....... -, .. ------------! ... 1.5 liradır, Sabf haııl.thnın q.;,, 

Nadir Duyguluıe&. 1 t 
fıtveten : so Kiflllk Mehteıo 1 

ŞAR K 
Sincma•ında seyircilerin takdir
lerini kazanmakta devam edi
yor. Suareler için yerlerinizi cv-

i BİR KADIN YARATTIM 
M AR M ARA GAZiNOSUNDA 1 

Tam biletler 3, yırım blletlcr 

" ------:- 60 it lkramlyedlıo. ~ rl 
Türk sanatkarlarından müteşekkil misilsiz SAZ HEYETİN! 
sayın İstanbul halkının her gece zevkle dinlemesini tavsiye 
ederiz. Her şey halis ve nefis olarak sıcak ve soğuk yemekler 

heyetiyle Mevlevr Rakı•, 1 i 

1 E ~ 1 ~e !a s~n ~a A 
Bugün aaat; de te~tlı "::~ J 

\•clden nldrrınız. 

Buııiln nat ı do te'™!AUı m~tinc ________ , (P Y G 1'1 A L 1 O N ) 

BERNARD SHA W'ın Eserinden 
~-------... , ..................... .., 

fevkalild servis 
En son sistem sıcak hava tertibatiyle salonumuz mtılmaktadır. 

ŞEHIR TiYATROSU 
DRAN KfSUI ı Oündilı 15 . .ID, Akıal\l lD • .SO '1 

Mt:RDtVENOR BiR 1ŞI4 

GUndü• ıs.so da, Akııam ıo.so da 
IAADBT YUVA.Sl -----------............. . 



TAN 

Hafta ('._Bevliye Matehaaıs: _,, 

K [Dr. Hasip Emiroğlul 
onuşması Belsoğukluğu, frengi, böbrek, 

(~ tarafı üçüncüde) mesane ve idrar yollan hasta-
Dudağa dokunuşu sogııktur a· lıklan. Parmakkapı Tramvay 
ma boğazdan geçti mi mideye mı durak yeri No. (121) _, 

hır ateştir yayar hatta fazla ye- _, 

n.rse sıcaklıgı damarları k ap - Adem i i~t.ctar, Bclsoğukluğu 1 
lar. Kanınıza , tutuşmasından çc 

~~r~~u~~~ :ü~~=}Z· a~~~~şı~~ Gi4~:D.cuhQı_,nKTReerAkyeı·bTı.kdaı.İrrN.şı 
Kış iqkilerı: Boza, pekmez, BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA lükenmez, nardenk. salep ve har il... Reçete ile Kutusu 200 Kuruş, 1 

daliye... Bu son ikisine çoktan -. 
dır raslamaz olduk. Tahini se -
kerle. daha iyisi halis pekmez
le karıştırıp, iyice dövüp yiyen
ler de azaldı. 

KAYIP : 31 / 415!il3 sı,.ıh ik•mct •esikırnr 
•ayi ettirn yenislnj .;ık.ar.aa•fırndan eakiıinin 
hfUunQ :roktur. Beyof1u Alp otelinde Ioaiti.ı 
tcb a.;ı.1tn<hın Franus Deniı Sandrey. 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

Şimdi bir işkembe çorbası bi 
liyoruz; vaktiyle zengin konak
larında bu çorba işkembeden de 
ğil, hindi boynundan yapılırdı 
ve büsbütün başka bir ince çeşni 
alır, hem tadı artar, hem de ka
balığı, bayağılığı giderdi. Amma 
bunu kaç tane hindiyi harcıya
rak yaparlardı? O zaman sor -
mak aklımdan geçmemişti; üzü 

iş Çi ARANIYOR 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
münü yiyip bağını sormadığı - • İdaremiz Şişli Tramvay tamirhanesi için imtihanda gö.<terecekleri 
nuz dc-vırlerde idik... kabilıyete göre saatte azami 40 kuruş ücret verilmek suretiyle 8 soğuk 

Küçük evlerde kapuska, kır- su demircisi, 4 sıcak demirci ve 5 dökmeci u. .. tasiyle yine imtihanda gö~-
mızı biberin dudak, dil ve da- terecek leri kab iliyete göre saatte azaml 30 kuruş ücret verilmek sure-
mak keyleyen, yani ağzı kızgın tiyle 12 tesviyeci, 4 tornacı ve 2 frezeci ustalarına ihtiyaç vardır. As
demirden geçiren ateşi dolayı _ kerlikte al.iikası bulunmıynn isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnü hal 
sıyle kış yemeklerinin ilk sıra- kağıdı. aşı raporu ve şimdiye kadar ç~lış!tkları müesseselerden alınmış 
sında gelirdi. Bu, zoraki bir ısı- iyi hizmet vcslkafan ile birlikte 4/12/941 tarihinde Şişli Tramvay Depo
nıştı; işkenbeyi andıran bir ka- su dahilindeki müteharrik malzeme müdürlüğüne müracaatlan lilzumu 

rın doyuruş! Kapuska, yemek bHdinlir. • - • -~..ı--• - (10530) 
meraklısı büyük evlerde başka.--------------------------

i LAN 1 türlü yapılırdı: İri baş bir la -
bananın, şeklini bozmadan içi
ni ustalıkla oyarlar, bir kısınunı 

SATIŞ 

~ı~ah~~~~s~~~ ~1~~:~ = İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 
koyarlar, kapatırlar, güvecin 
ağzını da hamurlayıp küllü a
teşte ağır ağır, tıkır tıkır, saat
lerce bırakırlardı: Zamanı ge -
lip de açtınız nu, bakardınız ne 
lahananın lıihanaliğı, ne de pas 
tırmanın pastırmalığı kalmış. .. 
Hepsi ilik! Ya bumbar? Ya şir
den? Kendileri değil ancak ad
lan Karagözdeki Tussuz Deli
bekir'in ağzında kaldı! 

* * ortadan kalkan bir şey da-
ha var: Erışte ... 

"Nedir bu?., diye yeni nesil 
bayanlarının sormasını bekliyo 
rum. Erişte, süt ve yumurta ile 
yoğurulup açılnuş ve biraz da ir 
mil< kanştınlmış hamurların 
şerit eni.nde, nihayet serçe par
mak boyunda kesilmi , yine gü
neşte kurutulmuş şeklidir, Türk 
makarnasıdır. Onun bir de fırın 
lanmışı vardır; pliivı yapıldığı 
gibi ayrı bir çeşni vermesi için 
pirinç pilavına kanştınldığı da 
olur. Anadolu kasabalarında e
:riştesiz ev yoktur; İstanbulda 
da yoktu. Fakat bugün onunla 
kim uğraşacak? Hangi bayan? 
işte bakkal dükkanlarında boy 
boy, biçim biçim, cic~li bicili pa 
'ketlerde makarna yıgılı. Fakat 
hem masraf, hem lezzet. hem 
besin, hem de onurlu, hünerli 
ev kadınlığı bakımından arada
ki ayrun ne büyük! 

Gato değil. krem ranverse 
değil, özenti bez çiçek değil_ !~.r
ahna, mantı, erişte yapan ogun 
sün! Bunları yapabilenin kocast 
öğünsün! Yiyebilenler öğünsün! 

BULMACA 
1 2 3 ' il 6 7 B 9 

ıj-ı.ı•ı.ı='= •---•-. -· 
ı- - ,_ - - - --
- - - 'il'- - ,_ 

- - -
:ı-- ,_ ı-

YUKARIDAN ASACI: ı - Bir kuş yemi 
J!ıir lran 1airi 2 - Bir denıır - Kıaı:ıuktaa 
emir J - Ter!ll: $i.klr - Bir deni• nakıl v.a
aıı.u 4 - Hapn. acar S - Bir renk 6 -
Doktorluk 1 - Bır renk - Bır kız ismı 8 
Ott\lne ~teberi konur - Taramakt.ın emir 
9 Kom,u bir d"'lct - Ka lkma kta n emır. 

DONKU BULMACA - SOLDAN SAOA: 
ı Uman - Mavi 2 - Zılc - Acem a 
Adam - Don 4 - Reb - Kemal 5 - Ben 
6 - Siva• - Tas 7 - - Erat - - Ti.re 1 -
Jıı!ad.a Arar 9 - Atık - Meri 

YUKAR1DAN AŞAGl: 1 -- Uıo:ar - Sema 
2 - Mide - lrat 3 - Alllh !hala} - Va
di 4 - Nem - Batan 5 - Kes 6 - - Ma • 
den - Tam 1 - Acem - Tire 1 - Veda -
Arar 9 - Imel tLemi) - Seri. 

SOLDAN SACA: 1 - Bir çöl havvın1 -
Jlir renk 2 -- Bir unvan. llkap - K tıp n J"a· 
tar s - Bir nota · Denizde bu1untt!' -
Bir nota 4 - Bir 'lıllyet merk,•İ 5 Yakın 
ltlt 6 - Sı'lamakt.an emit - Te-r i: Bı.r renk 
1 - Tersi: Bir reya:ilmbtr ~- Bir,klı:ı .8, 
Btr u,.van - FiıUer 9 - Bır harCı deılı11rse 
inan olur - Bırakmalı:. 

Askerlik işleri 
SUBEVE DAVET 

Yır.l E.m.tn&nil At. $. Ha .aı:ıbbnd.an; 
Smıf 7 muamele memtıru Ah. Fvat of. Ha· 

fı.ı Nuri S04 (3211·1Zl Sınıf 1 muamele me • 
muru Halil of Ah. Hıkmet J07 (327·1ll) 
lhaap memuru Sevki Gillm.an (1711711 ) Piyade 
Tim. Mıhmet Bahaeddin 313 Bu subayların 
acele ıubtJ'e mOraca.atları. 

YENİ NEŞRİYAT 
CIGTR - ilim fikir, ıanat mecmuuırdır. 

J07 nci ıa1111 An
1

kar.ada netredilrni1tir. 
YENi ELEKTRlKÇlLIK Sanat okullı· 

n ve soı:ı ehhyetn.ame 11roa:ramtaı;n.a ~run 
cı'ar.ak Rıfik Yenmen tır.a( ndaa ıllveh ol.a• 
a Ankarada noıredilmiıtir. 

lablp .e Neşriyat mDdi!rO Eaıin 
UZMAN, Gazetecililt ve Neıriyat 

T. ı. S. TAN matbaası 

Alt Saip tarafından Vaktf Paralar ıdaresinden 24333 ikraz: No. siyle 
borç alınan paraya mukabil nmr: hif!sesi birinci deTecede ipotek gösteril
miş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli ntsd hissenin sattl
masma karar verilen ve tam.amma ehlivukuf tarafından (5000) lira kıy
met tnkdir edilmiş olan tapu kaydma göre Tophanede Cihangir mahal
lesinin Tophane sokağında eski 9 mükerrer 9 mükerrer yeni 17, 19 ve 
mahallen Tak.simde Sıraservilerde Arslanyatağı sokağında 12, 14 kapı No. 
1ı haremeyndcn mazbut Ragıp paşa vak.!ından kayden sağ tarafı Alman 
hastahanesi bahc;esi, sol tarafı Yani velet Yorgi hanesi, arkası Elbik bah
c:esi, cephesi Somuncu sokağı ile mahdut bir çab altında mukaddema iki 
ve elye"'m iki kapılı ve ilti bölükten ibaret bir kA.rgir evin evsaf ve me
sahast aşağıda yazılıdır: 

Mezkür gayrimenkul Alman hastahanesi dvarmda Andanyatağı so
kak 12. 14 tai No. 1ı iki kapılı kargir bane olup dört kattan ibaret ve 
ikişer kat bir daire olarak kullanılmakta ve her dairenin kapısı ayn bıı
lunmnktadır. 

Birine! kat: 14 taj No, b çili kanatlı demir kapııları girlldilde bir 
antre, bir oda, bir hela. zemini çini döşeli bir mutfHktan ibaret olup, 
yandan bahçeye çıkılan bir kapısı vardır. Bahçe,,e sekiz basamaklı kAr
gir bir merdivenle inilmektedir. 

fklnel kat: Ufak bir sofa iizerinde biri balkoı:ıln ilç oda ve bir be!A
dan ibarettir. 

Üçüneü kat: Bu kata 12 taj No. b çift kanath ...e camekAnlı demir 
kapıdan girilmekte ve mozaik merdivenle çıkılmakta olup bir sofa üze
rinde biri büyük balkonlu ikl oda, bir heU ve bir kilerden ibaretttr .. 
Bıı kat ile dördüncü kat bir daire olarak kullanılmaktadır 

Dördüncü kat: ~ap merdivenle çtkılan bu katta biri bftyük iki o
da ve bir kiler vardıt. Bu katın Ostllndf' çamqırlık ve taraça mevcuttur. 

Umumi evufı: Mezl<Qr gayrimenkul kiirgir olup, ikişer katı bir dai
re olarak kullnntlmaktadır. Pencereler kısmen demir parmaklıklı ve kıs
men panjorludur. Birinci kat cumbalı ve Qstil balkonludur. Binada elek
trik, terkos ve havagazı tesl.sah vardır. Tamire muhtaçtır. 

Mesaha11: Tamamı 71 metre murabbaı olup, bundan « metre mu
rabbaı bina, 27 metre murabbaı da bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yaztlt gayrimenkulün nıstf his
sesi açık nrttınnaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 5/12/941 tarlhlndl!D 
itibaren 9411208 No. ile İstanbul Dördüncü icra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler. işbu şartnameye ve 941/208 dosya No 
siyle memuriyetimize müracaat etmelidir • 

. 2 - Arttırmaya iştirak için yukarı~ yazılı kıymetin )"'fu:de 7,5 nb
beUnde pey akc:.esi veya miill bir bankanm teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diker al.Akadarlarm ve irtifak hakkı 
trohiplerinio gayrimenkul üzerindeki haklarını. hususiyle faiz ve masra!a 
dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden iibaren on beş gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bfidlrmelerl icap eder. Ak
si halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
ma!ından hariç kalalar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaYa i$tirnlc edenler art!trrmı şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malılmatr alnuf ve bunları tamamen kabul 
etml:J ad ve itibar olunurT~r. 

5 - Nmf hisse gayrimenkul 20/12/941 tarihinde Cumartesi gQ.nü 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç de
fa bağnldrktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen klymetin yüzde 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağı
na n1çha.n1 olan diğer alcaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimen
kul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arttrranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gUn daha tem
dit ed;lerek 2H/942 tarihinde Cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar İstan
bul Dördüncü Icra memurluğu odasında ikinci arttmna yapılacaktır. 

Arttmna bedeli ~atış istiyenin alacaiuta rüc;hanı olan diğer alacakltl.a
rm bu gayrimenkul ile temin edilmiş alaca.klan mecmuundan fazlaya 
çıkmak ş:ırtiyle en çok arttırano ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü.set". 

6 - Gayrimenkul kcndi~ine lliale olıunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı venneı.se ihale karan fesholunarak kendisinden 
ev\'el en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almıya 
razı olursu on.:ı, razr olmaz veya bulunmaua hemen yedi gün müddetle 
arttırmaya c;ıkarılıp en çok arttırana ihale edilir İki ihale arasmdaki 
fark ve geçen gunler için yilzdc 5 den hesap ol~nacak faiz ve diğer za
rarl:ar ayrıca hukme hacet kalmaksızm memuriyetiınizce alx:ıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttnma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcı
nı, ylrmi senelik vakıf tavi.:ı; bedelini ve ihale karar pullarmı vemıiye 
mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellAliye re~min
den müteve-Uit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmnvıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İ$bU gayrimenkulün nısı! hissesi yukanda Rösterilen tarihte İstanbul 
Dörduncü İcra memurluğu odaı;ında işbu nan ve gösterilen arttrrnıl'\ sart-
namesi dairesinde satılacağı i.Mn olunur. (10522) 

M. M. v. Deniz Müsteşarhğından 
Muhtelif cinsle hususi tip elektrilt ampulil alınacaktır Teslim mUd-

detı uzun olacaktır. • 
İsteklilerin izahat atmak ve resim veya nümunelerini görmek üze

re Mi.tsteşarhğımıza veya Kasnnpoşada Deniz Levaznn Satmalma komis-
yonuna 15.12,941 tarihine kadar müracaatları. (8780 - 10394) 

lstanbul Çiçekçiler Cemiyetinden : 
Çiçek mezadı 1 '12/941 Pazartesi gününden itibaren Beyo~lunda Ba

Iıkpazarmda Çeşme sokağında 24 No. da yapılacağından esnafımızın mal
larını oraya göndermeleri lüzumu nan olunur. 

M. M. V. Deniz· Müsteşarhğından: 
Şehit olan deniz eri 940/1034 tertip No. lu·ve 1334 doğumlu İbrahim. 

Ertürkün babası Süleyman ErtQrk halen !kamet ettiği sarih adresinin 
lJcnız Milsteı;arlığına bildirilmek suretiyle müracaat etmesi.(8870-10438) 

TORNACI VE FREZECi ARANIYOR 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

İdaremiz Ş!ııli Tramvay Tamirhanesi ~in tmtihanda gösterecekleri 
kabiliyete göre günde azami 325 kuruş llcret verilmek suretiyle 4 tor
nacı ile 2 trezeciye ihtiyaç vardır. 

Askerlikle alakası bulunıruyan isteklilerin nüfus. hüviyet cüz.danı, 
hüsnü hal kAğıdı, aşı raporu ve ~diye kadar çalışın!$ olduklan mües
seselerden alınmış iyi hizmet vesiknları ile birlikte 4.12.941 tarihinde 
Şişli Tramvay Deposu dahilindeki Müteharrik Malzeme Jllüdürlliğüne 
müracaatlan IQzumu bildirilir. (10529) 

Maliye VekCiletinden 
Gümüş "100" Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırllması Hakkında 
GümQş bir liralıklarm darp ve piyasaya kH! mikdarda . çıkanlması 

üzerine 1.2.941 tarihinden itibaren tedavOlden kaldinlmıs olan &ümüş 
yüz kuruşluklann 1.2.941 tarihlndenberi yalnız mal sandıklarlyle Tar
klye Cümburiyet Merkez bankasmca ve Merkez bankası bulunmıyan 
yerlerde Ziraat bankası şubelerince yaptlmakta olan tebdil muamelA.tına 
31,1.942 akşamı nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra mezk11r paralar 
nakit olarak hiç bir veçhile kabul edilmiyecektlr. 

Elinde yümüş yüz kuruşluk bulunanlarm 31.1,942 akşamına kadar 
bunları malsandıklariyle, Türkiye Cümhuriyet Merkez bankasında ve 
Merkez Bankası buluıınuyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerinde tebdil 
etirmeleri il.An olunur, (8262 - 9836) 

J/I. ................................ ~ 

Devlet Deniz Yolları lıletme idaresi llônlan 

Adalardan Köprüye ilave Sefer 
1/12/941 Pazartesi gününden itibaren Büyükadadan saat 5,50 de, 

Heybeliden 6,00 da. Burgaz:dan 6,15 de, Kmalldan 6,30 da hareketle 
Köprüye 7,20 de varmak üzere muvakkaten illve bir seter yapılacak-
tır. Bıı !Uve sefer Pazar günleri yapılmı:racalctrr. (10461) 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Adana şehrinin tutan meskun ve gayri meskQn 2570 hektar o

lan sahasının 1/500, 1/1000, 1/2000, 114000 ve 1/8000 mlkyaslarmda ha
lihazır haritalannm alnnı işi kapalı zarf mutiyle eksiltmeye konmuştur. 
İşin maktu bedeli 31000 lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksilbne 12.12,941 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 18 da 
Adana Belediye dairesinde toplanacak eksfltme komisyonunca yapılacak
tır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin toplu olarak meskıln ve gayri meskOn 
tutan 500 hektarlık bir sahanın muhtelif mikyasta haritalarmı yaptığı
na dair Nafia Vekaletinden alınmış vesika ile ihale gününden Qç gün 
evvel Beleliyeler İmar Heyeti Fen şefliğine müracsat edere1ı: iştirak ve
sikası almalan lazımdır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve ~rtname ve teterriiatt 155 kuruş mu
kabilinde Ankarada Dahiliye Vekillet! Belediyeler İmar Heyeti Fen şef
liği ile Adana Belediyesinden almabilir. 

4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı arttırma ve eksiltme \canunu bD
kümlerl dairesinde ihale saatinden bir saat evveline kadar Adana bele--
diye reisliğine makbuz: mukabilinde teslim edilmelfdir. (10264) 

Askeri FabJiikalar Satınalına Komisyonu İlanları 

::>alıpazarmda Askeri Fabrikalar Yollama binasındaki Satmalma ko
misyonunca Koşuma elverişli at satın alınacaktır, İsteklilerin her gün 
mezkOr komisyona mllracaaUan, (10214) -1200 KllD Pınıso. 

900 • Soğan 

1800 • Patates 
1200 • Lilhana 
1500 ,. İspanak 
Tahmin edilen bedeli 762 lira olan yuksrda cinsi ve mikdan yazılı 

5 kalem sebze Sahpazarmda Askeri Fabrikalar Yollamasmdaki Satm
alma komisyonunca 11 Birinci kAnun 941 Perşembe günü saat 14 te a
çık eksiltme. ne ihale edilecektir. tık teminatı 57,15 liradır. Şartname her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin o gün ve saatte ilk teminat 
makbuzu ile komisyonda bulunmaları. (10359) 

Belediye 

Sayin 
Sular idaresinden: 

Abonelerimize 
Su sayaçları icindeki myun soğuktan donması. sayıcm bozulup kı

rılmasına sebep olur. Tamir mayafı olarak birçok para ödemenize ma
hal kalmamak Uzcre sayıçları soğuğa karşı muhafaza için tedbir alma ... 
nızı rica ederiz. (10528) 

1 
Malın cinai Miktan .. GUnD Ekelltme saati 

Tuz çuvalı 1,000,000 Ad. 9.12.941 9,40 
Düz beyaz kanaviçe 300,000 m. " 9,45 
Çizgili kanaviçe 180,000 m. 9.50 
Çul 150,000 Ad, • 1.0 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazdı malzeme şartnameleri mucibin
ce pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Tuz çuvalı için bir ~ilyon adetten daha aşağı miktar için de 
teklif kabu\ edilir. 

S - Pazarlığı hiz:alarmda yazılı tarih ve saaUerde Kabataşta Leva
zım Şubesinde müteşekkil alrm Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler adı geçen şubeden parasız olarak alınabilir. 
(10260) 1-4 (10260) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp Fakilltcsi Anatomi Histoloji ve Fizyoloji enstitüleri için tedris 

uzvıı olarak yetiştirilmek ilzere bu yıl Almanya ve lsviçreye her §Ube i
çin iki hekim gönderilecektir. !stcklUer buna ait esasları İkinci kAnun 
1942 başına kadar Tıo ;E'akültesl Dekanlziımdaıı. öğreııcblliı: w Y32l ile 
istiyebilirler. (10121), 

30 -11 - 941 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten eonra gOnde Uç defa 1r1untaz.amaa - -. 

dlılerln'zl fu•çalayınız. 

lfl//l~----~~--~--------1 ........... ' Meşhur SİN GER Saatlerinin 

1942 Modelleri Gelmiştir. 
En dakik, en sağlam, en hassas, en 

zarif, en ucuz. 
Çelikten mamfıl ince modern saatleri
miz az miktarda geldiğinden; bu sa.. 
atleri görmek için muhterem müşteri
lerimizin mağazamıza bir kerre uğra-

malarını hassaten rica ederiz. 

SINGER Saat Mağazası 
, , ____ Istanbul Eınin&ı.ü Cad. No. g,----~ 

Çuval Y apıcıhğı Eksiltme llunı 
Toprak Mahsulleri Of-.si ... 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - Bezi teşekkül tara!mdan verilmek lizere beş yQz btn mı b!.1; 

mllyan raddesinde jüt, kendir veya pamuk ipliğine un ..., mJkset çıı""4 
yaptırılacaktır. • 

2 - Bir hafta zarlmda imal edilecek miktar yirmi bindir. ----, 
3 - Taliplerin elailtme ıün ve saatinden evvel şimdiye kadar en• 

valcılıkla meşgul olduklarma ve bıı işi yapacak kabiliyet ve teşkll!ta 

maille bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi Odalarından vesika aıma... 

ları, muvakkat teminat olarak Beş bin Türk lirasını Ofis veznesine te.
llm He makbuz almaları veya bu miktarı, mektuplan devletçe kablll 
edilıni.$ bir milli bankanm muvakkat teminat mektubiyle temin etm~ 
leri ve eksiltme gUnil imal ettikleri bir çuvalı nümune olaraJc getirme
leri ve bugünden itibaren Toprak Mahsulleri Ofisinin Anknrada Umum 
Müdürlük mübayaa komisyonunda ve İstanbulda Sirkeci Liman handa 
İstanbul Şubesi Müdüriyetinde her i!rtiyeno verilmek üzere hazırlanmış 
bulunan şarbıameye göre hareket etmeleri 15znndır 

4 - Eksiltme, ikinci moddede zikri geçen şarinamede yazılı oldu~ 
llu tarzda kapalı zar:! usul!yle icra .edilecektir. 

5 - Teklil mektuplan 3.12,1941 tarihine ra•tlıyan Çarşamba günil 
saat 15 şe kadar Ankarada Umum Müdürlük milbayaa komisyonuna, 
İstanbulda İstanbul ı;ubesi müdürlüğüne mokbuz mukabilinde teslim e
dilmiş olmalıdır. 

Tekill mektuplan mezlırdr gün ve saatten. evvel bild1rilen makam ... 
!arda bulunacak tarzda iadeli taahhütlü mektuplo da g6nderilebllir. 

6 - Talipler teklinerini mühürlü bir zart ic;ine koyrıcakla.r, zarfın 

üzerine isim ve adres'lerini yazacaklar, bu mühürlü zarfı muvakkat te
minata ait makbuz veya banka mektubu ve 2 inci maddede yazdı vesi
ka ile birlikte başka bir zarta vaz ve bu zarfı da temhir edecekltr, dış 
zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun ÇUval imal işine ait oldufunu 
Jşaret eyliyeceklerllr. Teklif mektUplarma şartnamcnJn tam,men okunup 
knbul edildiği yazılmakla beraber, imalatın jütle, Kendir veya Pamuk 
ipliğiyle yapılacağına göre, t~klif olunan !iyatm hem yazı ve hem ra
kamla açık olarak derci lhundır. Mektuplarda hiik ve silinti olmıya
caktır. 

7 - İhale Umum Müdürlükçe yapılacak ve teklif mcktuplarmm ac;ıl
ması için kararlaştmlan günden itibaren nihayet on gün ic;inde teklifi 
kabul edilene keyfiyet iadeli taahhütlü bir mektupla tebliğ olunlcaktır. 
Umum Mildürlilk ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir, Tek
lif sahipleri ihale için muayyen mJ.ddet zar!md::.ı tekliflerinden dönemez-
ler. (10251) , 

Devlet Ziraat işletmeleri 

lstanbul Bürosu 

Kurumu 

Sayın halk1m1z:ın ihtiyacını k arstlamak üzere Lilleburgaz'daki 
Türkgeldi c;ifUigimizde imal edilen Beyaz peynirlerimiz satılığa çıka
rılmıştır. l\'lüesseselere, Bakallara ~zfımt üçer teneke, evlere almak is
tiyen kimselere birer teneke satılır. 

Fjyatlar Mürakabc komüıyonunun koymu~ olduiju narh üzerinedir. b••••• latanbul Balıkpazarı Süngerciler No. 83 41••••.ııl' 

Deniz . Levazım Sa~nalma Komisyonu İla~ları . 

Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira Kr, Llraı Kr. 

17 Kalem muhtelif clos malzeme 
Çelik ~rit, Bronz çubuk, 
MakkaP, Eğe, Mengene ve sair . ,. 
Bronz 16187 40 1214 06 

6 Kalem muhtelit eb'atta el« ata 
maa somun ve pul 1198 04 89 8f 

~ ~ 

... 17385 44 1303 91 
1 - Yukarıda iki kalemde yaıd1 malzemenin 2/1. Kıi.nun 941 Salı 

ı günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yaptlacaktrr. 
2 - İşbu iki kalemde gösterilen ve hizalarında ille teminat ve tah

min bedelleri yazılan malzeme bir istekliye ihale edilebileceği gibi, ayn 
ayn istekWerc de ihale edilebilecektir. 

3 - İsteklilerin belli giln ve saltte Kasımpaşada bulwıan kami.-;yontt 
kanunun istediği vesaik ile birlikte müracaatları, (10330). -

1 - Tahmin edilen Gedeli (2727 ,50) lira olan 500 adet buranda fır
cası. 150 adet tahta fırçası, 1500 adet borda !ırçasu 500 adet çamaşır fır
çası, 50 adet badana frrçası, 100 adet abdestiıane lırçası. 500 adet yağ 
fırçası ve 500 adet toz fırçasının 5/12/941 Cuma günü saat 14 de Ka
sonpaşada bulunan Deniz Levazmı satın alma komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı (409.13) lira olup şartnamesi her glin ~ saati 
dahilinde mezkô..r komisyondan bedelsiz almabi.lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kaJ\unun istediği vesaiklc birlfkte adı 
geçen komisyona müracaatları ilAn olunur. (10469) -

1 - Tahmin edilen bedeli (12598.74) lira olan 9999 kilo 10 ve 12 
numara Çinkonun 2/12/941 Salı günü saat 14 de Kasnnpaşada bulunln 
Deniz Levaznn Satın alına komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (944.91) lira olup şartnamesi her gün lı oaatl da
hilinde mezk\1.r komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte ndı 
geçen komisyona müracaatları UA.n olunur. (10405) 

üniversite A. E. P. Komisyonundan 
İspençiyari Kimya Enstitüsünde .. yı:ptırılocak 3657 .66 .. liralık 

ve tesisat işi a.XII.941 Cwnartesi gunü saat 10 da Rektorlükte 

tamirat 
açık ek-

liltme ile !hale edilecektir. 
Ke:ıU ve ~amc Rektörlilkte görülllı:' (10153) 


