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Duvar Takvimleri ÇıktL .. Noel "e gılbafı geceleri 

TAKSIM BELEDiYE GAZiNOSUNDA Bu eşsiz ve emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldan
mamak için, takvimlerin gerek kartonunda ·gerek bloklann 
üstünde (Saatli Maarif Takvimi) adına dikkat edilmelidir. CUMARTESİ 
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Çok Zengin Kotiyon ve Sürprizler 
Masalannın evveldt>n lt>tlnrik Pdiniz. 

!Korunma Kaftunundal<~: 
L. . .. Tadilat Mecliste - __ ) 

TicaretVekiliGeniş 
-Beyanatta Bulundu 

Layiha, Müzakerelerden 
Sonra Kabul Edildi 

Bazı Hatipler, Kanunun Tatbikatında Daha 
Fazla Şiddet Gösterilmesini istediler 

Ankara, 19 <A.A.) - Büyük cümene havale edilmesıni teklü 
Millet Meclisi bugün Şemsettin etmiş :ve bu teklif de kabul edil
Günaltayın reisliğinde toplan - miştir. 
mıştır. Celsenin açılmasını müte Bandan 10nra Fuad Sürmen (Rize) 
akip ticaret vekili Mümtaz Ök - müzakereılne karar verilmiş olan M~l 
men kürsüye gelerek evrak ara - ıt Korunma kanununun bazı maddele
.ında muvakkat encümenin müs rini defiştiren kanun lbilıaıı b"!k-
taceliyetle müzakeresini teklif et kında müıtatil rruP adına ıöz almış 
tiği Milll Korunma kanununun ve liyilıanm kabulünü ırup adına ri
bazı maddelerinin değiştirilmesi ca ettikten sonra demiıtir ti: 

~ıcaret Vekili Miimtaz Olmıen hakkındaki kanun lilyibas>nın Arkadaılar, içinde bulandutumıız 
ruznameye alınmasım ve terci • vaziyet ciddidir ve buıünkü müıkü------------r, ban müzakere edilmesini tekli1 lltm yamı daha z!yade artmaıına da 

1 
intbar etmek llmndır. Hük6metimiz ki Tarafln Uzun etmiş ve kabul edilmiştir. bıı m~kınat. ısnuyebiımek için bepi-

Müteakiben kürsüye gelen ma· m.izin de bildiif gibi büyük ıayretler 

• Harbe Go•• re li~e Vegili Fuat Ağrah yine bu • aarfetmekte ve faaliyet ıöıtermekte
gun gelen evrak listesinde buğ • clir. Ancak bıı müıkülitm yenilmez 
dayı koruma vergisinin kaldırıl • bir ıekil almaması için bebemahal 

V-'yetler·ı Hakkında ması hakkındaki kanun ıayınası- harp e1ı::onomi•inin ıcapıanna uyuıaU&I rak istibaalden iatlhllke qdar bilft-
nın şimdi müstaceliyetle müzake mum iktisadi faaliyetlerde procramlı 

Mukayese& Bir Tetkik resi kabul edilen milll korunma Ye hareketli devlet müdahalesine lü-
kanunu ile şiddetle aWtadar bu- nm oldaia kanaatindeyim. 

----------- lnmpepndan dOlayı DlunJikat eD (8oH 8.ı, & ... tl 
tld tarafın unayi. insan. bam 
madde ve petrol ba.kmımdan k1n 
•etleri arasında büyük farlı: var 
dır Ve saman demokrasilerin 
ıebhıdedir. Mihvercilerin her gün 
saJ'lflamalarma mukabil, onlar her 
ciin biru daha kuvvetlenmekte
dirler Bu itibarla harbin uzaması 
clemokİ-aıilerin lehindedir. 

il. Zekeriya SERTEL 

Bütün dünya iki muharip 
kampa aynlmlş bulunu -

yor. Bir tarafta müttefikleri ve 
peykleri ile Almanya, ltaly~ ve 
.Japonyayı, diğer tarafta ~utte. 
fik.1er4 dominyonlan ve müstem 
lekeleri ile Amerika, İngiltere, 
Çin ve Sovyet Rusyayı gor~o-

ruz. • hıı.~:- 1 Birinciler dünyaya -.uu o • 
inak istiyorlar, onun_.içm ~arr_uz 
dadırlar. İki.lleiler dunya ~erın-1 
de veya kendi h~dutlan ıçmd~ 
ki hikimiyetlerını kor~ .~çm Lord Raliların Kinr Georps mtıhm De Amerib7a hareketine 
harbediyorlar, onun ıçm müda.. ait bir resim: il.ister Churchill İn&iliz diplomatım teşyi ediyor 

~:1=Pıadan. iki iaraftan y • 1 'd 1 
birinin galip vey_a ~ağ~_üp ~- aııng on a SARK CEPHESi flD& göre yepyew b~ ~uny~ <lo
iacak. Eski dunya butun anane-

leri, iktıaadi ve sıyasi sistemle - y k d B • r C t d ~~eı:ı~:~::~ a ın a ı enup a a 
=~~ı:::~ats: = Konferans Rus Tayziki 
harpten SOIU'aki dUnyawn_ harp-

ten evvelki aıeme benzemıyece - To 1 k F 1 1 t ğme manm11 bulunuyorlar. Fa: p afta C a az a a C 1 
kat bu deği§i:klik iki taraftan bı- ~ 
rinin galibiyetine göre ~uhak -
kak ki, b~a ba§ka şekiller ala· l J · Ch h"ll'• .d C ı_• G • Al d cak:tır. Bu bakımdan iki grupa Mr. urc ı ın e ~ eıuno erı ın ı, 
mensup devlet adamları, filosoi R "k • 
ve nazariyecileri daha şimdiden usya veya Amerı aya Karadenızde Bir Rus 
ortaya bırçok fikirler atıyorlar, G"tt• v • S •• 1 • 
projelerden bahsedıyor, planlar ı ıgı oy enıyor Denizaltısı Batırıldı 
kuruş Y~· harpten hangi tarafın Vaşington, 19 (A.A.) - İyi ma Berlin, 19 (A.A.) - Alman or-

.u ......... ! _ lesi bugun·· bü itimat alan Amerika mahfillerin dulan başkumandanlıjının teb • 
galip ~agı meseakmd _, ıı. den bugün bildirildiğine göre, liği• 
tün milletleri en y an i:&Mll - • • • 

* Brltanya kuvvetlerlnln Llbyı taar
ruzu, son bir hafta zarfında bilyilk 
bir inkişaf göatermlye baılamittsr. 
Bu cephede yeniden hareklta girişil

dikten sonra ilk bDyilk meydan mu
harebesi Tobruk'un cenubundakl Sidl 
Rezeg bölgesinde olmuı ve gDnlerce 
sUrmU.ıilr. İngilizler. bunu takl'>en 
yeni bir hamle yaparak Gazala clva
nna kadar llerlemı,ıer ve 5 gün silr~n 
bir mücadele netlceılnde mihver kuv
vetlerinin rlcate baıladlkları anıa,.ı . 
mıftır. DUnkU haberler ise. 1 nglllz 
ileri kuvvetlerinin Derne kapılarında 

.,ulunduklann• blldlrmektedlr. 

MÜTTEFİKLERE GÖ~E 

Malezya· da 
Penang Ossü 

Boşaltı ldı 

Birmanva' dan Yeni 
Kuvvetler GöndePildi 

jAPONLAAA GÖRE 

HonCJ Koi1CJG 
Dün Kıtaat 
Çıkarıldı 

Adadaki Mukavemet 
Kırılmış Gibidir 

1!1i;ıı:ım5~ UJI 
İngilizler 
Derne'ye 
Yaklaştı 

--
Geri Cekilen Mihver 
Kuvvetleri Fasılasız 

Takip Edilmektedir 
--o-

Beş lngiliz Harp 
Gemisi Yaralandı 
Kahıre, 19 (A.A.) - Orta Şark 

Ingilız umumi karargahının teb 
lıği: 

Mekılı etrafındaki ve ilerisin -
d ı:kı duşman .kuv.vetleri bakiye • 
smın Derne ye doğru takibine 
dunku perşembe gunü butiın gi.tn 
devam edılm1şt ır . 

Ortaiık kaı ardığı zaman Deme 
tayyare meydanı bızım elimu.e 
geçmış l;mlunuyordu. Fakat kıta
ları heniız nefsı Deme'yı ve Me
kıü bolgesını ışgaı etme,kte idi • 
!er. Tayyare!erımız çok mükem
meı hedefler bulmuşlardır ve dün 
ku perşembe gunü bomba tayya
relerınm faaliyetı, harekatın ba· 
şındanberı sarfedilen faaliyetm 
en yliksek nısbetıne ulaşmıştır. 
Derne ye ve Mekilı batısına gi • 
den yollar üzerındekı duşman 
kollarına karşı miuterrer hücum 
lar yapıl~tır. Bütün dikkatimiz 
rıcat halindekı dlışman üzerinde 
yapılan şiddetlı tazyikin devamı 
içın teksif edihruş olduğundan 
Gazala ve Bazala batısı harp mey 
danında a1man ganimetler hakkm 
da henüz tafsilat mevcut değildi. 

Bardia ve Halfaya bölgelerin .. 
de henüz mukavemet etmekte bu 

Honcı Kon~asında Şimali Malezya' da 
~tiii lif a e ~ptınldt YmTpt.- Basvekmmiz IUtJiln 

(Sonu Sa. 2. 81, 7) 

uevam Etmektedir Filipindeld Amen"kan kuvvetleri Hakim Bulunuyor 
Başkomutanı. General .Mare Art ol' Ankaraya Do·· nu··yor 

Singapur, 19 <A.A.) - Ingiliz _ Tokyo, 19 ıA.A.' - Imparator-
kıt'alan Malezya'nın şimali şar-\ ı luk umumi karargahının tebhğin Hacıkın, "Adana., 19 (A.A ) -
kisinde yenı bir müdafaa hattına M t• •k de, Japonlarm muvaffakıyetle Başvekil Dr. Refik Saydam, bu-
çekilmişlerdir ve Penang deniz ar 1n1 jHongkongta karaya çıktıkları kay gua saat 11 de Ankaraya hareket 
üssünü ele geçirmiye. ç~lış~ ~a-

1 

dedilmektedir. etmıştır. 
ponları durdurma~ ıçm pırınç • • B • Domeı ajansı Kaulum'dan aldı * 
tarlalarında nevmıdane çarpış - 1 ç n 1 r ğı bir habere atfen çıkış hareke- . 
maktadırlar. Büyük bir kısmı 1 tinin 18 ilkkanunda saat 22 de Ankara, 19 (TAN). - Bır ay• 
Hintli olan İngiliz kıtalan Jua - ld - tas ih t k ed" Ç danberı mezunen Mersınde bulu 
laktay hattı uzunluğunca iyi tah A 1 l~~H ıgı~ r d eme .t ~ ı nan Başvekıl Dr. Refik Saydam 
kim edilmif olan siperlerde bu - n asma :; ong on~- a asının şıma J şar yarın (bugunı saat 12 de hUIUll 
1 aktadırlar. ~ k~n uç noktasında ve trenle şehrımıze gelecektir. 
unm Penan bofaltıldı ı garpte bır noktada yapılmıştır. Dahiliye Vekili ,ehrimiıde 

g . . Japon bahrıye ve kara kıtaia- Anllar l9 <TAN) _ Dahili 
Londra, 19 <A.A.> - Jngılız kı Amer·ıka Bu Fransız n. Kaulum'a yerleştirilen Japon . a.. ö ye 

talan Penang'ı tahliye etmişler- ' bataryalannın şiddetli ateşi ile Vekıh Faık ztrak bu akpmld 
dir. GarniZbn telefat vermeden Müstemlekesi ile ek_sp~sle lstanbula hareket et· 
çekilmıştir. Haber alınabildiğıne (Sonu Sa 2. su. 3) mıstır 
göre, sivil ahali Penang'da kal - Bir ltilcif Akcleffi 
mıştır. 

Japon ileri hareketini durdur- v· 
mak için Malezyanın şimali gar- ıchv Y alanhvor 
bisine makineli birliklerle bera- . • . 
ber taze kıtalar gönderilmesi Vaşm~on, 19 <A-A.J .-. ~alihi: 
muhtemeldir. Bu kıtalar şımdiye yettar ~ı~ menbadan bildırilıyor. 
kadar ihtiyat olarak saklandığı Martını~tek~ Fr~nsız makam -
sö !enen İngiliz kuvvetlerinın lan ~me~a ıle bır anlaşma &:k
~ küllisinden ayrılacaktır. detmı.şlerdır. Bu -~laşma mucı -

Stngapuru tnguWerle beraber mil- bmce ~ransız mustemlekelerıyle 
dafaa etmek llzere. oraya Amerikan bu must~mlekele!~e . . b~unan 
askerlerinin gelditi haber verilmek- harp gemılerı eskısı gıbı bıtaraf 
tedir. Dl.ter taraftan Rangona da bü- sayılacaktır. 
yük saylda Hintli kıtalar gelmiş ve Söylendiğine göre, Amerika Ka 
muhtelif h~ sahalanna gönderil- raip denizinde Fransız müstemle-
ıni,ıir. keleri ile ticari mübadelelerin de 
HONG • KONG'DA: vam etmesini kabul etmıştir. Yal 

nız Fransız gemileriyle Fransız 
Stngapur, 19 (A.A.) - Hongkong'a tebaasının Amerikan merıUlat -

mühim miktarda Japon kuvveilerinin \lerini ihlal edecek bir tedbir al· 
mamaları şarttır. 

(Sonu Sa, 2, SD, 8) S s .. sa 5) 
------------ ( onu •. •· 

Hocayı il ekletiyoruz Nasrettin 

REFi K 
HALiD 
KARAY 

Yazık ki, bizde, bugüne kadar Nasreddin Bo
ca fıkralan ıyi kağıtlı, hoı resımli, düzgün 

ı.fadeli, seçilmış, ayıklanmış, emek venlmiş bır 
-1elulde basılamadı. Kusurumuz buyükttır, av
saklığunız olçusuz ... Kıymet bılmezlığın bu dere
cesınden üzülmemız liız1m. Fikrımce o fıkralar 

yuz agartacak güzellikte bırı buyukler, obiırlerı yalnız çocuklar 
iç.in iki ayn baskıda, bütiın memlekete yayılmalıdır; başıta dWe
re bile usta kalemle çevrilmelıdır. Fakat, asıl dııtkat edilecek iki 
nokta vardır: Osliipta keskmiik, piıruzsuzluk ve ahenk; fıkralarda 
gerçeklik! Resmi daıreler, Kurumlar. şırketıer ve bankalar tara
fından parlak kağıt üzerine elvan elvan resımlerle menevişler, 
IJ}myatürlerle en zengın. en göz alıcı ıutaplar. 1>ro§urler, dergiler 
basıldığını gördükçe zıhn~den hep bu sorgu geçer: Ne zaman bir 
(Nureddin Hoca fıkraları> na kavuşacağız? Ne zaman bu mılletler 
arası göhretin büyükliığüne uygun. ogunmıye deger bir basım or
neğini, kitap raflanmızda g6rebileceğız? 

k eden en mühim davadır. pek ~da Amer~.a Başşehrin Düşman taarruzlaruu tardeder 
~verciler tarafında 300 mR- de! Mihvere .. karşı. muc;a~ele eden ken. Şaı:k cephesinin muhtelif 

ye>nluk Avrupa ve ıoo milyon • milletler mumessillermm yapa - kesimlerinde anudane harpler m 
luk J n a vardır. Buna karŞı- caklan ~plan~da bllh~ ~bin kişaf etmi§tir. Dijşman ağır zayı
hk d'~po y üfusunun dörtte üçü sevk ve ıderesme ait bırıncı me- ata uğramıştır. Havanın kötü ol
d O:!:ı:rıe beraberdir. Bu sele, müttefikler arasın~ yük - masma rağmen Alman tayyarele 
.::ı,ıe ınsan bakımından demok sek harp meclisı tefkili işi ola- ri, düşmanın ~r toplulukları-
ruiler üstün vaziyettedirler. caktır. na, topçu mevzilerine, Zirhlı kuv 

Bilirsiniz ki, Hocanın fıkralan başlı başına bir ilemdir
Hangı iş için başvursanız dileğinız, derdinız ve dunya gidip ba
kımından siıe en akıllı, en pratik, en manalı, gulwıısetıci ve ıç 
açıcı cevabı verir. Şımdi, şu tutum ve besapulık haftasında, dalsa: 
doğrusu gıyim kuş.anı ve azık katık darlığında da onun zelDJJl 
ve zamana uygun, mal kıymetı belirten fıi:taıarını hatırlama
mak mümkün mü? Meseli. duğün evme gırerken Hocanın - kay .. 
bolur korkusıyle - papuçlarını gogsune sokması ve ev sahibuuıt 
"koynunuzdaki kitap neden babsedıyor?.. dıye sorması uzenne• 
"tlmi iktısattan. .. ., ve "Sahaflardan mı satın alduuz?,, demesıne 
karşı: "- Hayır, Kavaflardan!., cevabını vermesı gibı... Yme 
bôyle, bir gün, çocukların ltendisme oynıyacak!an oyun~ ~ze
rek ağaca çı,Jtarken kunduralannı yanına alması ve sebebmı so
ranlara: "Belli olmaz, belki ağaçtaa öteye yol vardır!,, demesi 

Bu harp sadece insan harbi de- Toplantı, vaziyetin son inkişaf vetlerine ve takviye kıtalanna ta 
iil, ayni zamanda makine harbi· lan neticesinde, dünya Strateji- arruz etm.i§lerdir. 
dir. Oyle olduğu iç~ de büyük sinin tanzimi için mütte~:Ut bükıl Sovget ileri harelteti 
saııayie dayanmak ihtıyacındadır. metler Azalarından murekkep, 
Büyük sanayide ancak ham mad birleştirilmiş bir meclisin kurul- Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet 
de Ue yaşatılabilir. Bu ba!t~ ması lüzumlu olup olmadığı hu kıtaları, Almanları, Kalinin'in 
tetkik ettiğimiz zamaıı göl'dugu- susunda karar verecektir. cenubunda takip etmektedirler. 
aüz man:ıara şudur: 

(luu a.. a, aı. 4); 1sonu aa. 2, •9- 7) .ıeon.- .._ a. ID. il 
mevkiini ~st.eıir harita 

gibL.. 'd f k Fakat onun bu işler hakkında, çok hoşuma. gı en ı rası f14 
dur: Hoca, davetli olduğu bır evde, yemeği beklerken sakız çığ
Diyonnuş. "Buyurun softaya!., denilince sağına bakmış. soluna 
bakmış emnıyetli bir yer bulamamış; sakızını ağzından çıkanp 
burn~un ucuna yapıştırmq ve sını başma çökup o halde atıştıl"
mıya bB§lamış. Sofra~ilerin şaştığını görüne~ demış ıu: "liel'4 
kesin mah kendi gözünün önüncie bulnnmahdlr!. 

'I '. ' . 
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'~~~~~~~~~~~~~~~~~~==================== TAN 
Amerikada Casus ve 
Kaçakçılara Karıı 

(Bq tarafı S iincu sayfada) 

.. mit flkirleri yanlrmıtır. Hattı I· 
leride onlardan ne suretle iıt fade 
edileblcceii bile unatalawıuştır. 

* * Yangmı Tercih Ediyorlar? 

BULMACA 
1 2 3 t o 8 T 1 8 

~ .arda harp yalnız muharebe 
ID81'danlanaa münhasır kalmıyor. 

Palırfblarda, çiftlılderde, olna1larda, 
llaftl evlerde her yerde harbedılıyor. 
a. harpte cnmlar bozcunculann 01 
mcldrlan roller ordular kadar .nu-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
bbpdir,_ 

Harp tıebdici altında kalan bır mil
let c:uaalardan ııtıllcı ordula: kadar 
bdmahdD'. 

NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla isteyiniz. 

Boqaucalann IDllhtelif ıısullen 
....tır. Pakat amumıyetle dört turlu 
calllma tarzlan mevcuttur: Yangın, 
patlaaa, makinenin durmaaı n iıçiler 
•.-mda karpplık. Bozpncular en 
n,.de :ransını tercıh ederler. Çün
kl 1-naala bir anda uç hedefe va
ul olımq balanayorlar: 

1 - Atetle tahrip tamdır. 
1 - Suçlu hakkında u: bırakamaz. 
J - Mineviyat kuvvetlerini kır -

_. lluaaııncla tesırt buyuktür. 
Dllmanlann yanım çıkartmak için 

bllandıldarı ea ıeytanca hk r bir 
Jrliıt .epetine kapalı bir zarf atmak
bit ibuettir. Ba hareket rupeciın
dis bir çok ldımm karıııında da ya
plbr w kımsenın d kkauni celbet
-· JlWt Arim içı ilı:i böluktur. 

SAATLERiNi TERCiH EDJNIZ. , 
MUTEHASSIS B& .,rı lıaıunlardaki lı:imyevi mad- REJtlli 

dek birbirleriyle temu edince tııtıı- fi' 
~ ~~ Bütün Türkçe Gazetelerin Çıkmadığı Günlerde 

Dfiw" borpncular da ufa.. madeni • 
bir tilb kullanıyorlar. Bwıl&rdan bi- Kus~ 
rlllia mnelenin iı esvaplarını koy-1 
dakl&n dolaba atılma11 yancın çı- ı 
brtmaia kifıdir. Bır ba1ka madde 
ftrdır ki ıuymı temaııiyle yanar. Ön 
ce m&a.- bir yangın çıkartılır. Tu
lambac:ılar gelip ıu sıktıklaı ı zaman 
Mil kim~ maddeyi tutu1turmağa 
sebep obarlar. 

ka~=t ~ v~: BAYRAMDA ÇIKACAK 
l 

'~- - .. No, ı KIZl~!!ekGl~~EIİ~~I ne 
Ademi lkttdar, Belıevtekliti I' MOnhallnın ILANCILIK tlrketl'ne mOracaat edllmelldlr, Ankara 

Ye Zafiyeti Umwnb'e79 karfl Caddal • Kahnıman Zade Hın. Telefon : 20094 - 20095 GLANDOKRATIN " lıan uyf-nda aant lml 50 Kuruftur. , * * Celiennem Makineleri: 
~qancular bombalarını sakta
~ hususunda akla gelmez kur 

aaııbklar balmaelardır. Bır kısmı 
bpnr açıldıfı zaman patlıy n yemek 
dolaplanna koyarlar, başkalan bir 
Ubnanm içine yer•eetir rlet". Bazıla
nnm da bayatı komurden farkı yok
tur. 

Fabt b6ttin banlar tayyareleri tah 
r p içia lıaıllanılan bir iletin yanında 
eocuk O)'llncaiı rıbi kalır. 

Mot6r bujiııne benzıyen bu llet 
bir tayyare motiminün içerisine ko
nahlr. Tayyare havalandıktan ve bay 
Ji ,.ebelclikten sonra ba llet oyle 
kanetB bir sıcaktık neşreder ki ni
baJet benzin tatuıur n tayyare ya
narak düler. 

~ * 
Sınai Bcrzgunculuk: 

5 maatte boscuncularm bir çoa 
aaalleri Yardır: Bunlardan biri 

renkli maddelere tahrip edıci eczalar 
ilhe etmektir. Fabrikalarda yapılan 
Jnanqlar yalnız üniforma ve hattam,. delildir. Paraeflt. tayyare mal
semeal. mitralyoz ıendi c bi bir çok 
teYler ele yapılrr. Bunlara karşı ya
pdac:ak bozC1lllculaiun hududunu dü
ılnelim. 

Federal Bilro IOn zamanda bozl1lll 
calata biitün ıimendiferle.· balclı:ın
da 9'erilen bir tahmatnamey ele re
çirmiftir. Ba tahınatnamede bir lo
kOmotlfhı. vagonun ne ıuretle iıle -
~yecek hale cetirileblleceii izah 
edlll7or; battl yer altında olan yuk
aek cere,anlı elektnk hattmm bile 
talari1ıi anlablıyorda. 

Şehirden Röportai : 

Şehrin Bircik Doğum 
~urdu: Zeynep Kamil 

(Bat tarafı 3 üncil sayfada) 

........ setirilen doktorun bimme
tl71e bq6nkii mükemmel hale ifrağ 

edllmittir. 
Baatahan~ kuran bayır sahiplen 

llatahaneniıı bahçesindeki türbede 
siSmtiUldilrler. KimU (Pata) Türk
tir. Araplrirde doimat, tahıılini ts
ualRalda npmıı, ıonra Mısırlı Meh
met Ali Paşan ınt NP etmlı, ona da
mat ol111111tur. Mehmet Ali (Pata) 
61dllkten 1011ra Mısırlılar tarafından 
..._. atılmıt ise de Sultan Mecit ta
nfmdaa lnartanlmıı, lltanbala ıeti
l'iladl, harada da udrazam olmaı
tar. 

Karm Zeynep (Hanım) pek çok 
lıQoın olan kadmlardandır. Kocaıı 
• bJrlkte kıırduia bu haıtahane
aill sakin, ihtiyacı çok olan bir 
..ı.ttte balanmaıım temin etmit. 
Jıaptmblı binanın etrafmı reniı bir 
1aahce ile budutladıktan ıaonra ba b:ıb 
se)'l cam ataçlariyle besemiıtir. 

Knyıp Deste Anahtar 

Prf. Stelnadı'm Terkıbidir. 
Reçete ile Kutusu 200 Kurut. ' ~ , _____ ..._ 

TAN Gazetesi 

llCin Fiyatları 
!!!. 

Btıflılı mdlu olard 1SO 
1 inei .,,, • .antimi $00 

J • • • "'" 1 Galatasarayla Taksim arasındaki 
mesafede halkaya bağlı bir deste a- 1 • • • 1$0 
nahtar kaybolmUftur. Bulan zatın • -· 
42240 numaraya telefon etmesi rica ı KAYIP~ Bqilrıaı llllt~ rllıtı:reaiııdea 
olunur. Mukabilinde mukAfat verile- ıu.ı ta~ladlı ~ ......_ .....-'"-' 
cektir sayı eıreldun "ıuaınl alacüımdu bllltmU 

. '°mır ...... ıır~ 

---------------------!, 

TÜRKiYE iŞ - IANKASI 
Küçük Tuamıf Hesaplan 1942 ikramiye Plim 

Kelideler: 2 Şubat, 4 MaJU. 3 Atustoa. 2 bdnctıe,m 
tarihlerinde yapılır • 

1942 lkramlyelerl 

BeleliJ"e, ZepDey Klmil hastaha
lllliDi. doiam hastahanesine ifrat 
.-k •retiyle pek buyuk bir itabet 
dlltawiıtlr, Yuıya batlarken zik
l'eılllen rakamlar da bu isabetin eu 
lıblk c1elilldir. Dolum haıtabanesi .....,ele tehrin en fakır ·.ıre dotum 
~ balwıması en güç muhiti in
t:ll80 olamnattur. Bana raimen has
tahane)'e latanbaldan da haıtalar 
pblwktıe, battı vakti ve hali yerinde 
.._, baaall haıtabanede yatmıya 
lrlldretl bulunan bir çok kalmlar da 
• 1lutaJara cCSıterilen ıeflı:at n lti
M71 da:vdaklan, doktor EyübUn ih
tiUllDJ bildikleri için - bu haıtaba
_,. sfderelr ilcretle ,.tmalr iste-
mektedirler. 1 adet 2000 llnlık-2000.- Lira 1 40 adet 100 ~- Lira 

Hastahane fakir lıaatalar için be- 3 ,. 1000 • • -1000,,.- • 
•vadD'. Pakat vaktı ve hali yerinde 2 • '150 • -1500r- • IO • 60 • -UOO,,.- • 
olanlardan ilcret alınmaktadır. Alı- 3 ,. 600 • -1500,,.- • 200 - IS • --IOOO,.- • 
... a bir Ucret çinde Yemek, yat- 10 • 250 • -ac>o- • - 10 - -' .- . · -- · 
.... cocak ve b ata balmnt, çama- j ~--••••••••••••••••••••••••' • • .ır rrbt qrer aaa&dir......_ · 

1 

Devlet Oemiryoliarı ve Limanları işletme idaresi ılanıarı 
Muhammen bedeli (3875) lira olan 1500 adet 60 ldlometrelfk 1000 

adet 100 kilometrelik ve 500 adet de 120 kilometrelik iğneli sistem Lo
komotif; sürat kontrol saat bandı (5.1.1942) Pazartesi günQ saat (14) on 
dörtte Haydarpaoada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usuliyle sabn alınacakbr 

Bu iJe girmek istlyenlerin (253) lira (13) kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunu n tayin etUli veıaikle birlikte eksiltme güntı saatine ka
dar komisyona milhıcaatlart lAznnr"ır 

Bu iJe ait ıartnıımcler komisyo~dan parasız olarak dalttıbnaktadır. 
,- (10943) ---Muhammen bedeli 51,000 lira olan lokomobı1 - Jeneratör w tefer-
rllatı 6/1/1942 Salt günQ saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satm almacaktD' 

Bu ile girmek istiyenlerin S,800 liralık muvakkat teminat .ne kanu
mm tayin ettltf vestkalan ve tekllneT"ini ayni gün saat 14,341 za kadar 
KomiQon Reiılillne vermeleri lAzımdır 

Şartnameler parasız olarak Haydari>aşada Tesellüm ve Sevk Şetli-
tinde ve Ankarada Malzeme dairesinden dafrtılacaktır, (1Jl88) 

Tramvay Pasoları ·· 
lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1941 ııeneıdnde verilmiş olan tramvay pasoları 1.1.942 tarihinden iti

baren Belediye Meclisinde tanzim edilen listeye göre tebdilen veya ye
niden verilmiye batlanacalından ilgi ti zevatın iki kıta fotogratlariyle 
birlikte nihayet 10.1.1942 tarihine kadar Elektrik, Tramvay ve Tünel İş
letmeleri Umum MUdUrlWc kalemine müracaat etmeleri rıca olunur. 

(11286) 

Kazanç Yergisi Mükelleflerinin 

lstanbul 
Nazarı Dikkatine 
Defterdarhğından : 

Kazanç verıtlerinin ikinci taksit tediye müddeti BırlnclkAnun 
1941 ayıdır. Taksitlerin ileride yüzd!! 10 zamla ve icra yollyle tahsiline 
mahal kalmamak üzere sayın miıkel letlerin vergi borçlarmı bu ay sonu
na kadar ballı olduklan Maliye tahsil eubelerine ödemeleri rica olunur. 

(10813) 

Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

1 - Dil 'ft Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Siyasal Bilgiler okulu için 
bu ders yılı içinde basUrılacak k taplarm tabiye işleri açık eksıltmeye 

konulmuştur. 
2 - Bu kitaplar asgari 80, azami 200 formadan ıbaret olacak ve 

her formadan da a111art 500, azamı 2000 adet bastD'llacaktır 

3 - Malzemesi Fakülte tarafından vtrildigi takdirde beh~r forması
nın muhammen bedeli 28' liradır. 

4 - İlk teminat asgari fıyatt uzerinden 192 liradır 
S - Şartnamesini görmek istJyenlerin Fakülte muhüebesine tnUra

caatlan, 
6 - İhale 5.1.942 Pazartesi giinQ saat 14 de Ankara mektepler mu

baaebecllilinde yaptlacalmdan taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar 
teminat akçeleri.ni yatınnalan lAznndD', (9462 - 11289) 

İnhisarlar Umum Müdürlü9ü ilanları 

CiNi Mlktan Eksiltme .. kll 

Muhtelif ebatta storlu 
perde 14 .adet 
ElbiR ft kasket 5 takım ) 

Pazarlık 

Gocuk 2 adet ) 
Palto 2 • ) • 
İskarpin 3 çift ) 
Ust.ik çi7.me 1 • ) 

GUnD 

21/XII/ Hl 

• • • 

laat l 

9,40 

9,50 

~ 

Bidon kapalı 1000 adet • " • • 10.20 
1 - Yukanda cim ve miktan J'azİh malzeme pazarlıkla utm alına

caktır. 
2 - Pazarlllı: hizalarında gGırterilen gün ve saatlerde ICabatatta Le

nzmı blnumda merkez mübayaa komfsYonunda yapılacaktır. (11095) 

Me M. V. Hava Müsteıarlığınclan: 
Haft Militıeprblı teknik tabura için otomobil Ye trakt.ılr maldnlat.l 

ft meydan ve J'Ol fnıaatına vakıf uata1ara ihtiyaç nrdD". 
Verllee.!tt tlll'et lhlktarlan yapılacak imtihanla gösterecekleri ehliyete 

llh'e 50- - 130 lira eıaımdıdJr. Tallplerbı dilekler:\ ile Hava Mtıııe.ar-
ltlma milrac:aatlaq, (9310). (1t05f). 

zo - ız. eu 

SUGO N , boş masrafJardan kaçını labili r 

Bu da cereyanı yuta rcası"a harcıyan bazı ll m:' 
baların yerine Tun&sram limbatarJ kulları• 
makta o tu r 

Tungsram llmbaları yaln ız bol bir ışık vermelere 
kalmaz fakat cereyanı cokça idare de ederler. 

UllGSR 
BUR LA 
B İRADERLER 

İSTANBUL •ANKARA• ız•t 

Maliye YekCiletinden: 
Gümüı "100" Kuruıluklann Tedavülden 

Kalclarılma11 Halduncla 
Giım~ bir Hralıklarm darp ve piyasaya lı:Al! miktarda ~ 

Qzenne 1.2.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldmlm11 olaa ıQmüt 
yüz kuruşlukların 1.2.941 tarlhındenbeıi yalnız Malaandıklart)'le Türki
ye Cümhuriyet Merkez Bankasınca ve Merkez Bankası bulunmı;:vmı yer
lerde Zıraat Bankası ~lerince yapı}makta olan tebdil muamelAtme 
31.1.942 akşamı nihayet verilecektir, Bu tarihten sonra mezkar paralar 
nakıt olarak hıçbir veçhıle kalul edllmiyecektir. 

Elinde gümüş yiız kuruşluk bı.;lunanlarm 31.1.942 akşamma kadar 
bunlan Malsandıklari31le, Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankumda " 
Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankasl eubelerinde tebdil 
ettirmeleri ilin olunur. (8262 - 11886) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluı Tarihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
7.irRi ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlore 28,800 Lira 

iKRAMiYE YERiYOR 
Ziraat Bınkasında kumbsrah ve lhbaıwz tasarruf heNplarında en az 90 
llrast bulunanlara Mnede 4 defı çekllecek kur'a ile a .. Oıdakl pllna ~· 

re lkr1mtye daOıtılacaktır 
4 Adet 1,000 Liralık • 4,000 Lira 
4 .. 500 •• 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 • 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 ., 50 " G.000 " 
120 .. 40 • 4,800 • 
110 " 20 .. 8.200 .. 

DiKKAT: Heaaplartndekl pa rala r bir ıene içinde 50 llrallan •Pli •Dıml• 
yenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlaılyte verlleeektlr. Kur'alar 
eenede 4 defa, 11 EylOI, 11 BJrh,clkAnun, 11 Mart ve 11 Hazlraft 

tarlhlerln.:te çeldl~ektlr, 1 

~,,.........-:...-~.....-~ 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Emin Uzman Gazetecilik ve NeonyaS 

T. L. Ş. TAN .Matbau: 


