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1 Ekmek Karneleri 1 ingılizleı 
yakında Dağıtılacak i Derne ve 

AFRiKA CEPHESi 

Ekmeklerin Bayat Olarak Satılması Kararlaştırıldı. Undan Ekmek 
ve Makarnadan Başka Hiçbir Şey Y apdmaması d·a Karara Bağlandı 

Evlere dağıtılan f~lerin yaş miktarına göre 
•ynlması ve bölgel-:re göre listeler yapılması 
dün sona ermiştir. Öğleden sonra tatil olduğu 
halde ayırma işiyle uğraşanılar geç vakte kadar 
çalışmışlardır. Aynlmaş ve listelere bağlanmış 
fişler yaran Ankaraya gönderilecektir. Bu lis· 
teler Ankarada san'atlere göre yapılacak bir 
ayırmadan sonra tekrar vilayete &öndcrilecek· 
tir. 

rarla~tırıldığından, hazırlıklar hızlandırılmıştır. 
Bu yönde alınan kararların yann veya salı gü
nü vilayete bildirilmesi beglenmektedir. Tica· 
ret Vekilliğinin hazırladığı karne işlc·ri arasın
da bütün büyük şehirler için tek tip kuponlu 
karne bulunmaktadır. Bu karne örneklerinin 
bugünlerde vilayete gönderileceği umulmakta
dır. Öbür yandan ekmeklerin ba:vat olarak ır.a
tılması k~in olarak kararlaşhrıl~ıştır. 

Ekmek satışlannın karne ile yapılması ka- (Sonu sa. 2. su. 4l \., ____________________________________ _,_,_,,. __ "·--.... ---------------------~ 

Demokrasiler 
Ve Müttefikleri 
için Harp 
.Yeni Başhyor 

Müttefikler harbe yeni başlıyorlar. 
Şimdiye kadar reçen zaman onlar 
için sadece bir hazırlık devresi '>1-
muıtur. Mihverciler için harbin 
bittiii yerden müttefikler harbe 
7eni baıhyacaklardrr. 

Başvekilimiz, Dün 
Ankaraya Döndü 
Dr. R. Saydam Meclis Reisi, Genelkurmay 
Başkanı, Vekiller ve Cümhur Riyaseti 
Umumi Katibi Tarafından Karşdandı 

' 

Mekili'yi 
Aldılar 

Bingazi'nin de Zaptı 
Bir Gün Meselesi 

Haline Geldi 

~"" l!iinlt>rrlı> T:ınon hRva hii<"umlanna maruz kalan Holanda Hindistanında yerli Hükumet erkanı 

ı:liiiHE!!ME·WI ı( Chur~hiil' 
Honkon9da K h. d a ıre e 
Son Durum 
Vahimleşti 

f!Ja·l:ttJ;tP~1;1j 

Mindnaoya 
Dün Asker 
Çıkarıldı 

Yenieami ile Mısrrprşısı methalinin, bu çarşının ilk kurulduh, 
zamana ait tarihi ve enteresan bir resmi (Yazısı 2 inci sayfada) 



GULen GözLER nıilli.Joeoi 
uonınn 

Husrev Paşa sevimli bir gUlüşle ba 
s lladı: 

- Evet evet, söz veriyorum. Am
unutma, ila cambaz bir ipte oy

• bir mizden biri duııecek. Vay 
1 İ1p olanın haline. Mesela be:ı 

Jcn ıkı bin l:ra üç bin lira iste
m, ne yaparsın o zaman? Hele 
b r soyle de arzunu, ben de ;:en
nki i sonra söylerim. 
'ha yerinden kalktı. Oyunculan 
a t•. Suavi mütereddit: 

- Evvelli siz söyleyin. Eğer ka-
ırs !T1 ben de söylerim. 

- Öyle mızıkçılık yok, 
İhtiy r adam cebinden bir onlult 
rtarak sordu: 

- Y zı mı, tura mıi' 
- Yazı .. 
P r yı avucunda snlladıktan sonra 

nın üzerine bıraktı: 
- Yazı, o halde sen söyllyeceksın 

dl, korkacak ne var? Ben. \ıaban, 
gonlun ne istiyorsa söyle, bu 

m cömertliğ m var. Mahvolaca-
' a~lı ad:ım kahkahalarla güldü: 
ı bılsem yine yaparım. İste son 

m n olacaksın. 
Su vi heyecanla: 
- Baba, biraz zor Hem... çok 

k bir şey... · 
"h ar larına atıldı: 

- B r otomobil istiyor dedi, fa-
s ze soylemeğe cesaret edemiyor-

İsteclğin bu muydu? Doğru mu 
yorsun? Vah yavrum, ned.:n 

emedııı? Istediiln otomobn y:ı
abn cak Amma oyunu kazanırsan 
1 mi Saliha? 

Genç kadın geniş bir nefes aldı: 
- Y slLin arzunuz dedi. 
H srev Paşa mıişfık: 
- Ban hep guleceksin dedi, an

m mı kuçuk bey? 

* * anoviç portreye başladı. Ciddi -
le çalışıyordu. İlk günler Husrev 
l atelyede bulunuyor karısının sı 

maması için tatlı tatlı konuşuyor
b r k ç zam:ın sonra ikisini baş
bıraktı. 

- Gulunuzl Diyordnı size gülmek 
k yaraşıyor. işte tuvalin üstünde 

tebcssumü tesbit edeceğim. Fa
t bu portrede sakın aynaya akseden 
'uenızin hayalini aramayın. Ben 
c k bu gulüşün, bu çehrenin te
m fUhumda uyandırdığı hey:canı 
de etmiye çalı51yorum. Blr cok 

ter ler resimde fazla bir benzer
a.rnrlar. Zannederim ki onlardan 
ılsiniz Yoksa bir fotoğrafçıya gi

P resminizi çıkartıp çerçeveletip du 
ra asardınız değil mi? Bilmem mak 
dnnı anlatnbiliyor muyum? 
- Sozlerinızin manasını anhyo -
m. Esasen portremi yaptırtmak ha
lımden geçmezdi, bu kocamın ço-

ukc;a b r arzusu. 
- Nedeni' Zannediyorum ki sonun

d bu sıkıcı saatlere acımıyacaksı-

modeline uzun uzun bak-

Yazan: MEHMET ABUT 

Kendinizi bırakın, daha tabii 
fotoğraf makinesinin korkunç objek
tifi karşısında değilsin.iz: sanki res
miniz yapılmıyor: odad1 kimse yok; 
kendi kendinize dü,ünüyonunuz, rev
diğiniz bir şeyj düşünün, eski bir h:ı
yal; bir çocukluk hatırası; uzak bir 
ııey; ona tebessüm edin; nazarlarınız 
da biraz hasret, biraz ı!$ık olsun E
vet, sank! ben yokum, siz o hlitırtı 
veya hayalle b:ışbaşasınız Onu bul
dunuz fakat tutnmıyorsunu~ Eliruz -
den kaçacak biliyorsunuz,· bir daha 
dönmlyecek hissediyorsunuz. Buna 
rağmen mesut bir an yaşar gibi na
zarlarınız gülüyor. Evet biraz daha . 
Güzeli · 

Bir kaç küçük fırça daha vurdu 
Biraz evvelki sabit nazarlara lıi; 
kaç ışık koydu. 

Hareketsiz dudaklara fırçasının u
cu ile dokundu 

- Bugünlük 
0

bu kadar 
Saliha yerinden kalktı Şövı.lcnln 

önünde bir müddet kendi resmine 
baktı: 

- Güzel renkler: soğuk fakat ca
zip; gittikçe canlanıyor. Bitti gibi hir 
şey değil mi? 

- Evet. tc.f::ruat kaldı. Esbabın 
gölgesi ve (fon) a bir kaç fırça da
ha, o kadar. 

Beraber çıktılar. Genç kadm fv:ı 
n?vlçi teşyi ettUtten. sonra salona gir 
dı. Suavi yalnız, elinde bir kitap o
kumakta devam etti 

- Suavi! · 
- Ne var? 
- Kaç gündür bana dargın gibi-

sin· sana ne yaptım? 
- Soruyor musun, bu meseleyı aç 

mıyalım daha iyi. 
- Öyle. 
- Gitt;Jer mi? 
- Kimler? 

- tvanovlçten bahsediyorum. por
treniz ilerliyor mu? Ressama ısını
blldin mi? 

- Evet ilerl!yor. Bazen ne kad.ır 
manasız sözlerin var. Haksız düşün•i
yorsun. Her halde o soğuk adl:nın 
karşısında, pek hoş, pek eğlenceli sa
atler geçirmiyorum. 

- Onu bilmem. Fakat beni müt~
madiycn atlattığının farkındayım. • 

( ArkaSı var) 

l~I ~ B!rl· R 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8,30 Proıram 
8,33 MOılk (Pl.) 
8,45 Haberler 
P,00 Müzik (Pi.) 
9,15 Evin aaati. 
9,30 MUzik (PL) 

ı 2,3 O Proıra"ll 
12,33 Şarkılar 
lZ,45 Haberler 
13,00 TDrklller 
U,30 MOzik 
ıs 00 Proıı:ram 
18,03 Danı mllılfi 

11.40 Saz uuleri 
19,05 Fasıl 
19 30 Haberler 
19 4 ~ S.rbest 
19,55 MOzik (Pi.) 
20,ı 5 Xonuıma 
20,SO TOrkUler 
21.00 Ziraat uatL 
21. l O Türkuler 
21,35 At :v•ntbn 
2ı,45 Danı mualklsi 
~? 30 "•h~rln 
22,45 Spor •<rvisl 
22.55 Kapanııı. 
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Cümhurreisimiz, Dün Devlet 
Konservatuarını Şereflendirdi 
Ankara, 20 (TAN) - Cümhur re
·m1z Mılli Şef ismet İnönü, yanla
nda Maarıf Vekili Hasan Ali Yüc:l 
duğu halde bugun öğledl.'n sonra, 
vlet konservatuvarında verilmekte 

olan konst'ri şercflendirmişlerdir. 
Cumhurreisimlz gelişlerinde ve &i-

: jAPONLARA GÖRE 
fl:!fj" B~tnrn!ı 1 incide 

bombardıman tayyareleri bir Ingiliz 
harp gemisini batrmışlardır. Bu ge
mınin Hong - Kong'un cenubunda 
Chun - Chui körfezinde demirli bu
unan bir kruvazor olduğu zannedil
mektedır. İki tam isabet neticesinde 
gemi bir infilaktan sonra batmı;jtır. 

Bir Birmanya taburu 
Japonlara katıldı 

Bangkok, 20 (A. A.) - Mand:ılay 
(Brmanya) dan b!ldirlllyor: İki Blr
ınanya avcı taburu Tayland hududunu 

eçerek Japon ordusuna iltihak ctmiş
t r Bank-KoK radyoıu, radyo tara
fından Birmanya lisanında yapılan 
ne riyatm Birmanya ahali$ üzerinde 
c ıid' te rler bıraktığını kabul etmek
ted"r. Rangoon'dan alınan haberlere 
gore Blrmanyalı Hintliler Japonlara 
ve Taylandlılara karşi mücadele et
mek istememektedirler. 

Hava harbi 
Tokyo, 20 (A.A.) - imparatorluk 

umumi karargahının deniz t>ubesl bil
eli ·yor: Japon deniz tayyareleri 18 
İlkklinunda Filipinlerde İlo adasına 
b skın suretiyle bir taarruz yaparak 
ikı büyuk tayyareyi, bir hangan ve 
bir J:>enzln deposunu yakmı&lardır. 

Japon tayyareleri Filipinlerde Del
monte hava Ussüne taarruz etmi'11er
d r. Bu hareket esnasında düşmanın 
altı bUylik tayyaresi dil3ürülmllıs ve 
yerde bulunan bes tayyaresi yakıl

mıştır. 

Japon tayyareleri bundan başka Çin 
denizinin cenubunda düşmanın bir de
niz tayyaresini düşürmüşler ve bir 
gemiyi ağır hasara uğratm15lardır. 
B r Japon deniz tayyaresi denizde 
duşmanın bir deniz tayyaresini dü
şurmu tiır. 

Beı·linde memnuniyet 

dişlerinde konser salonunu dolduran 
kalabalık dinleyici kütlesi tarafından 
içten gelen bliyük tuahüratla karşılan 
mış ve uzun uzun alkıulanmışla:

dır. 
Milli Şef, konseri, büyük bir dikkat 

ve alaka ile takip buyurmuşlardır. 

Churchill Kahirede 
J:tir Bastnrnfı 1 incide 

Eden, JJloskovaya gitmiş 

Amsterdam, 20 (A.A.) - Ko
lombiya radyosunun verdiği bir 
habere İngiltere Hariciye Nazırı 
bazı askeri müzakerelere iştirak 
etmek üzere Moskovaya gitmiş -
tir. Fakat bu haber henüz teyit e 
dilemem ektedir. 

JJfüttefikler arasında 
mühim görüşmeler 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) 
İngiltere, Amerika, Sovyet Rusya ve 
Çin arasında görüşmeler yapıldığı giz
lcnmemelrteydl. Reis Roosevelt görüş
melerin bir haftadanberi devam et
tiğini bUdlrmişUr. Görü mt'lerin ne
rede yapıldığmT bildirmemekle bera
ber, Vaşlngtonun görüşmelt're sahne 
olduğu anlaşılıyor. Bunun hedeCl as
keri ve iktısadl kaynaklann bir mer
kezden idaresinden ibarettir. 

hesinin bir unsuru olan bu İngiliz 
müsteınlekesinin fevkalade ehemmiye
tini belirtmektedirler. 

Völkischer Beobachter gazetesi bil
hassa şöyle yazmaktadır: 

Japon askerlerinin cesareti kareısın 
da İngilizlerin hazırlıkları erimiştir. 

Lokalavzeiger gazetesi şöyle yazı-

' yor: 
Şarki Asyadaki ilk İngiliz kalesi yı

kılmıştır. Hong - Kong'an ı:iyaı ile 
tngilterenin bu prestij merkezi artık 
tarihe karışmıştır. İngiltere Çinin a
nahtarını kaybetmiştir.Kaybedilen şey 
bir ileri karakold1.n daha mühimdir. 

Japonyanın hedefleri 
Ankara, 20 (Radyo Gazetesi) 

Peru, Şill, Arjantin ve Brezilya ha
riciye nazırlarına verilen bir nota ile 
Japon harp hedefleri blldirilmekt~-

B rlın, 20 ( A A.) - Hong - Kong-• dlr. Buna göre. Japonya doğu Asyada 
91 Japon krtalan tarafından işgali miı istikrar ve Japonlara yaşama hakkın1;ı 
•!'lebttiyle Bertin gazeteleri Japon inklrına karsı harbetıncktedlr ve ec
e du uun kıymetinden bahsetmekte 1 nubi Amerika devletlerinin kuşkulan
'li 1 .,o.,v v k ~~ı c:trnbı-rleme ceo- maların:ı !!>r>heo voktur 

Yoksul Halka 
Ucuz Yiyecek 

- n 

Belediye Bir Teşkilat 

Kurmayı Tasarlıyor 
Belediye, yoksul halka yardım için 

yalnız parasrz kömür dağıtma işiyle 
kalmıyarnk bu yardtmı genişlcttniye 

karar vermiştir. Bunun için yoksul
lara kAr almmaksızm ucuz fiyatla 
yiyecek maddele!'! satacak bir teş!ti
lllt kurmayı tasarlamıştır. İnceleme
lerden sonra buna 30 bin lira kadar 
para yeteceği anlaşılmıştır. Bu \şin 
Belediye Kooperatifi eliyle yaptlm'l
sı dilşiinalmüş ve tetkiklere koope
raUf teşkilfltı memur edilmiştir. Be
lediye kooperatifi, yoksul halkın da
ha fazla bulundu{;ru bölgelerde birer 
satış yeri açacak ve buralarda kt'ır 
eklenmeden alun fiyatına yiyecek sa
tılacaktır. Yoksullar kömür dağıtma 
listesinden çıkarfl:ıcak, bunn Halkev
lcrl sosyal yardım kollarmm seçe
cekleri fakirler de eklenecektir. Şu
beler yalnız bunlara satış yapacaktır. 

0--

yakalanan ve Ceza 
Gören Vurguncular 
Dün vurgunculuk suçu ile mahke

mC"ye verilen ve ikinci asliye ceza 
mahkemesinde duruşmaları yapUan 
suçlulardan, Beyoğlunda Nektar bi -
rahanesi bira, Çemberlitaşta kasap 
Osman Nuri et, Beyoğlu Yenişehlrde 
bakkal Sergis beyaz peynir, Gedik -
paşad:ı kasap Niyazi et vurgunundan 
25 şer lira para cezasına ve 7 ser 
gün dilkkdnlarını açamamıya mah
kilm edllınişlerdlr. 

Beyazrtta fazla fiyatın yün satan 
Hiıseyinle, Beyoğlunda fazla fiyatla 
et satan kasap Arif Ahmet Altay 
tevkif edilmişlerdir. 
Bahçekapıda Şirin tuhafiye mağa

zası sahibi de metresi yüz yetmiş ku
ruşa satılması lfıztm gelen bir ku
maşı iki yüz elli kuruşa sattığından, 
sahibi adliyeye verilmiştir. 

Dahiliye Vekili 
lstanbula Geldi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak diln 
sabah şehrimize gelmiştir. Vekil, is
tasyonda Vali, Emniyet Müdürü ve 
dostları tarafından karşılanmTstır. 
Faik Öztrak yarın akşam tekrar An
karaya dönecektir. 

Bir Kadın Gezerken 
Denize Düştü 

Mnltepede Bağdat caddesinde 60 
numaralt evde oturan Kdmll karısı 
Fatma, melAnkoU hastası oldui;ru için 
sokakta rastgele yürl\rken, denlz ke
narına gelmiŞ, belediye iskele -
sinden denize düşmüştür. Fatma, oo
ğulurkt'n kurtarılm1ş, Nümune has
tanesine kaldmlmıştır. 

- Af RiKA CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

mızın şiddetli tazyiki neticesin
de, düşman kaçmağa devam et
miştir. 

Bingazi'ye doğru 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) -
Londra radyosunun haberine gö
re Mekili istikametinde ilerli
yen motörlü ve zırhlı Britanya 
birlikleri Bingaziye 150 kilomet
re kadar yaklaşmışlardır. Binga
zinin alınması gün "meselesi ha
lini almıştır. 

Ceplıe lıer tarcıfta yanldı 
Londra, 20 (A.A.) - Mihver kuv

vetlerinin Şarki Sirenalk'de tam bir 
ricat halinde bulunduklarına dair 
General Suchinleck tarafından neş -
redilen tebllğ Londrada hayret uyan
dımıamışttr. Tebliğde liOYlo denil
mektedir: 
"Beş gün devam eden şiddeUl mu

harebelerden sonra düşman cephesi 
bütün noktalarda yarılmıştır. İleri 
hareketimizi durdurmak için bu mu
harebeye el altında bulunan bütün 
Alman ve İtalyan kuvvetleri l:ıtlrak 
ettirilmllitlr ... 

Düşmanın yakından sıkıştTrıldığma 
ve İngiliz kuvvetlerine karııı koymak 
için Rommel'in geri dönmek frsatı
nı bulamıyacağma şüphe yoktur. 

Bii11iik Almarı lıazırlığı 
Londra, 20 (A.A.) - "Times,, di

yor ki: "İnsanın düşilnces1 pek tabii 
olarak hareket halinde bulunan İngi
liz orduSundan henüz uzak bulun'.ln 
boğazlara, Sicilya ile Şimall Afrika 
sahili arnstna gidiyor. Şarka uzanan 
büyük İngiliz mUnakalftt yolunu da 
düşmandan teml:ı:.lemiye çalışmalıdır. 
Bu ise İtalyanın muh:ırebeye devam 
etmekten mcncdilmcsiyle kabildir.,, 

Time , İngilizlere karşı araziyi mil 
dafaa etmek için Rommcl ordusu ge
risinde mühim Alman kuvvetlerinin 
toplandığını ihsas etmektedir. Ha~ 
Afrikaya Holandadan tayyareler ı:e
tlrllmiş olduğu da zannedilmektedir. 
Bu hazırlıklardan belki de müdafaa
dan ziyade mukabil taarrur.a geçmek 
için yaplldığını hatırdan çıkarmamak 
lAzımdır. 
Almanların Şimali Afrikadn üsler 

elde etmek için Fransayı tıı?.ylk et
tiklerini hatırlatan Timcs, Virhy hü
kümetinln Rus muvaffakıyetlerini 
düşünerek teslim olmıya meyyal ol
madığını yazmaktadır. 

ltalyanlara göre 

'l'A.N 

Parti Kaza 
Kongreleri 

-o-

Dün Beyoğlu, Beykoz 
Kongreleri Yapıldı 
Dün Beyoğlu ve Beykoz kazalan 

Parti kongreleri yapılmıştır. Beyoğlu 
kaza kongresinde Vali Doktor Lillfi 
Kırdar, Parti İdare Heyeti Reisi Re
~at Mimaroğlu ve Halkevleri Umumi 
Müfettişi Hatip Ayton bulunmuşlar
dır. Kongre reisliğine Raif Güner se
çilmiş, idare heyetinin bir senelik m
aliyet raporu okunmuştur. Biitçe ve 
dilek encümenleri ve idare heyeti se-

Beyoğl n Halk Partisi kaza kon ~esinde bulunanlardan bir grup çimlerinden sonrn, kongreye son ve
rilmiştir. Yeni idare heyeti relsliği-

-ı ne Meki Hikmet Gelenbeg seçilmiştir. 

M Y 
• s k ı • ı Beykoz kaza kongresi de dün saat 

1S1 rç a rs 1S1 en 1 e 1 e 15 de yapılm~. !dare hey~tinin faali-
yet raporu tasvıp ve yenı seçimler 

• f ı yapılmışttr. 

Güze 1 Bir Eser O 1 a c ak .. :.~:k.:':."" ...... P•rll ....... , 
Baro Umumi Heyeti 

Perakende HCili 1 Haziranda Açıhyor Dün Toplandı 
Mısırçarşısında göze çarpan bir ça- zeler İdaresinden bir mimar lstenil- İstanbul Barosu umum1 heyeti dün 

lışma var. Yapılmakta olan inşaat mıştlr. birinci ağır ceza salonunda toplan-
Mayıs sonuna kadar bitirilmiş ola- Mısırçarşısı istimlAk ve tamir be- mıştır. Toplantıda idare meclisi t'ıza
<'n'dır. Çarşmm kanalizasyon tesisa- deli ile beraber Belediyeye bir mil- hklarI seçimi yapılmış, yaı::dun san
tT, kubbe kurşunlarının değiştirilme- yon iki yüz bin liraya mnl olmakta- dığı i:ıi görilşillürken, münnkaşalar 
cıi. ve. ha~ld" raspası bitmiş gibidir. ı dır. Fakat çarşı önümiizdc>ki Haz!- olmuş. birkaç avukat, ölen baro flza
Şımdı dükkanların bodrum katların- randan itibaren Belediyeye ı:enede sma yapılan yardım şekline itiraz 
dan mecrnlar açılmakta ve kanali- iki yOz bin lira kira getirecek. sar- etmiştir. Mürakıp seçimi de yapıl-
asvona b ~lanmaktadrr. fcdllen bir mliyon iki yüz bin lira dılttan sonra, toplantıya son veril-
ı:ısırçar!IL<ımda göze çarpan husuı:I- böylece altı senede geri almmış ve miştir. 

vetın, sadece çarşıntn heyeti umu- bu suretle şehir de bir perakende ----------
mlyesinin görünüşlyle, pek eı;klden hl'ıli kazanmış olacaktır 
kalma ahşııp tezyinnttan ibaret al- · 
dul!ı.ı anlaşılmıştır. Carşmm etrnfmdald bütiln dfikkl'ın-

Çorsıyı tadil etmek üzere bölme lar - Sultanhamamı ciheUndeki, ü
duvarhırma el vuruldultu zamnn. bu zerinde apartıman, altında çaycı, ziic
duvarlarm birer metre kalmlıj!'fnda caclyccl. gözliikçQ dükkflnlnrl bulu
\'e pek bastan savma, fıd<>ta doldur- non cephe müstesna - tamamen is
ma bir şekilde inşa edildiği görül - timll'ık edilmiştir. Carşı bedeni oiitun 
mOştür. Harç da gayet fenadrr. Çarşı giizelllğiyle meydana çıkmaktadır. 
Adem enkaz ile inşa <'dilmiştir. Ay- Rultanhamamı cihetindeki knpmm 
rıcn mimari bir klymet de taşımn- güzellli!ini kaybeden diikkAnlar da 
maktrdır. Çünkü inşaatta bir hesap istimll'ık edilir ve yıkılırsa, eser o 
inceliği, bir hacim ölcüsü kullanıl- zaman tamamlanmış olacakttr. 
mamış. ı;tile dikkat <>dllmemiştlr 
Mısırçarşısınm tadil ve tamiri . ile Çarşının Eminönü ve Suıtanhama-

u!n"aşan mimarlar, çarşı bedenini <ıç- mı kapıları {!zerinde ?lr~r han var
ttkları zaman - bir krvmet olarak dır. Bu hanlardan bı~sınln kapısı 

Yenlcami avlusunda, dığeri d<> Cam-
s?tklbııinan kb~ldbtn.anm ed-llb~ kadl ar ba- cılar caddesindedir. Şimdi her 'ki 
sı r şe ı c ınşa mış o maıtına h t k d 1 1 1 
h 1 1 rdi 

an n apısı a çarşmm ç ne a m-
ayret etm & e r. maktadlT Bu hanlardan birisi 'ıl\1 
Fakat çarşı, yeni şekliyle ortaya idaresi iç.in daire olarak kullanılacak 

çıktıih znman hakikaten pek gQzel diğeri de belki hOldeki esnafa mal 
olacaktır. Her dUkk!ln bir metre dok veren tAclrlerc kiralanacaktır 
san santim derinliğinde bir bodru- · 
mu, bir de asma katı ihtiva edecek, Mısırtarşısmda yapılan tadilfıt bil-

Tramvay Karneleri 
ve Aktarma Biletler 

Tramvay idaresi yüzde dfüt ten
zll5.tlı ve 26 yapraklı trarmvay kar
neleri çıkarmıya karar vermiştir. Bu 
karnelerin birinci mevkileri için 200, 
ikinci mevkileri için de 125 kuruş 
verilecektir. Biletçiler, halka Maç
ka - Tünel, Şişli - Tilncl ve Kurtu
luş - Tünel scmUndeki hatlarından 
da Bebeğe aktarma bilet verecekler
dir. 

laşe Teşkilatı G:ıılataya 
Taşınacak 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Sirkeci
deki liman hanından Galatada Ömer 
Abit hanına taşınacakttr. Ofisin Ga
lataya nakllne sebep, daha merkez! 
bir mevkide bulunması içindir. İaşe 
teşkiUıtınm da Galataya nakli dil~
nülmektedir. Yeni İaşe Müdürlüğü 
için İstanbul tarafında milsait htna 
bulunamnmaktadır. 

Altın Fiyatları 

bu surt'tle Oç katlı olacaktır. Aynca yük bir itina ile kontrol cdllmekte
her dükk!lnm önünde bir de sergi dir. Diikkl'ınların kapılarının şekli 
bulunacaktır. DükkAnlnrm önünde de değiştirilmiş, yapılan tadilAtın ileride 
birer bodrum meydana çıkmış ise de kolayca anlaşılabilmesi için kapı ke
bu bodrumların faydası olmadığt dil- merleri (sepet kulpu) denilen şekilde 
rünlilerek kapatılması kararlaştırıl- yapılmıştır. ÇarşnıTn dahilindeki kub 
mıştır. beler ve üst kısım raspa edildikten 

MUtt'ahhlt henüz eski ahşap tezyi- sonra, hnll nsltsl ile bıraktlacak, alt Altın 2815 kuruşa çıkmıştır, 
nata dokunmamısttr. Bunun için Mü- kısmı ise sıva ile örtillccektir. gram kiilçe 391 kuruştur. 

Bir 

Ekmek Karneleri 
~ Baştnrnfı 1 incide 

Ekmeğin ucuzlatılması maks:ıdiyle 
Toprak mahsulleri ofisi tarafından sa
tın alınan hububatin en yakın demir 

SARK CEPHESi ve Demokrasiler 
Müttefikleri için 

Harp Yeni Başllyor 
ı1fr Baştarafı 1 incide 
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.,v iLE YAZMIŞLAR: 
Dunkü "ikdam,, da (Dış politika -

Şükrü Baban) - "İ5çi fırkası Buyük 
Britanyarun müdafaa kuvvetini eski 
kudret!nde tutmak hususunda belki 
çok itina göstermedi. Daha ziyade iç
timai ıslahata, fakir halkın mukadde
ratını tashihe çahııtı ... 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"İşçi fırkası Büyük lnftanyanın 
kendin! koruma kuvvetini eskisi ılbl 
tutmak yolunda belki çok çalışmadı; 
daha fazla milletin ya5ayış tarzını, fa
kir halkın mukadderatını düzeltmeye 
çalıştı.,. 

BÖYLE YAZMISLAR: 
Dünkü "Akgam,. ın illinlarından: -

"İşbu kirgir hanenin ön cephedeki 
birine! kattaki iki oda başkasına ait 
iki dükkanın havasını işgal etmekle 
bu kısmın zemini başkasına aittir. 
BÖYLE YAZILABİLİR: " 

"Bu kagir evin ön tarafında b!rincl 
kattaki iki oda, ba5kasının malı olan 
iki dükkanın havasını kestiğinden bu 
kısmın bir katı başkasınındır ... 

Garip Bir Neşriyat 
Davası 

Muharrir Nadir Nadi Cüinhurlyet 
gazetesinde bir müddet evvel yazı 
yazmrş. "Farazt bir tetkik seyahati
nin neticeleri,. bıışlıklı bu yazıda id
dia cdUdiğine göre, Türk müııevver
lerlnin bazılarının milli duygulardan 
mahrum bulunduğunu ileri sürmüş
tür. Bu yazıyı Boluda dava vekili 
Osman isminde bir vatandaş okumu:ı 
ve kendisinin de bir Türk münevve
ri olduğunu düşünerek bu yazf ile 
kendisine de hakaret edildiği sonu
cuna varmıstı:r. Bunun iizerlne, dava 
vekili Osman, muharrir Nadir Nadi 
ve gazete neşriyat müdürü aleyhine 
bir dava açmıştır. 

Miiddeiumumtllk bu dileği incele
miş ve hazırlanan iddianame altıncı 
asliye ceza mahkemestne verilmiştir, -- _,, ____ _ 

Basın Ailesinin B ıılosu 
Basın Birli{;i İstanbul Mıntakasmm 

Basın afleslni toplamak üzere hazır
ladığı yıllık balo, 10 İklncikAnun 942 
Cumartesi akşamı· Takslmde Belediye 
ga1Jnosunda verilecektir 

Bütiln güçlOklere rağ~en balonun 
ananevi muvaffakıyctlnl temin için 
çalışılmaktadır. Şehrimizde en geniş 

yer Taksim gazinosu oldufu halde 
birlikte !lza olanların 350 yi bulması 
bu yll dışarıdan davet edilenlerin a
dedini çok eksiltmektedir. 

,,_ -
Bir Adam Kayın 
Babasını Vurdu 

Sehrcmini Cami sokağında oturan 
Hacı Mehmcdin damadı barsakçı 

Kadri evvelki gece kayın babasının 
evine gitmiş, geçimsizlik yüzünden 
araıarlnda bir kavga cıkmİştır. Kad
ri bir aralrk bıçağını çekmiş, knym 
prot'rini dört yerinden ağırca 7ara
lam~tır. Yaralt Gurcba hastanesine 
gönderilm ı:ı, suçlu yakalanmıştır. 

MÜTTEFİKLERE GÖAE 
tt1fr Ba5tnrafı 1 incide 

Japonlar Daı·ao'ya asker 
çıkardılar 

yolu istasyonlarına ta,mmaları lc;in 
şimdi yapılmakta olan masraflar indi
rilmektedir. Bu taşunalarda kilo başı
na verilecek ücretin altmııı parayı geç
memesi karara bağlanacaktır. Koruma 
vergisinin kaldınlması da ekmeyi 50 
para daha ucuzl:ıtacaktır. Bu suretle 

l:!ij» Brı5tara!ı l lncıde 

akim kalm~tır. Neticede taar
ruz tnmamiyle imha edilmiş ve 
bir tek kişi kurtulmamıştır. Tü
mene kumanda eden General öl
müştür. Bir miktar esir alınmış 
tır. 

Garp kesiminde faaliyette bu
lunan Sokanof Yoldaşın birliği 
bir günde dört mahalli geri al
mış, bundan başka 6 tank, 3 
hofif tank ve beş tayyare ele 
geçirmiştir. 

İşte Londra, Moskova ve Va- 1 Manllla, 20 (A. A.) - U~ak Şa~k 
şington arasında yapılan konuş- Amerikan ordusunun tebllğı: Emın 
maların hedefı budur ve bu he- bir membadan alınan haberlere gö

0
re, 

d f k · · "Ik d"" .... 1 muhlm Japon kuvvetleri Dnvao da 
e e v~:ma. ıçın ı uşunu .~n karaya çıkarılm11 ve burada öğkden 

bugün 16,S kuruşa satılan 950 gramlık 
ekmek en az 100 para noksaniyle 14 
kuruş olarak satılacaktır. 

Bu hususta.ki kararname bugünlerde 
neı,ıredilecektir, Undan lüks maddeler 
yapılmasını yasak eden kararname e
saslarının genişletilme~ etrafında oa 
incelemelcJ" yapılmaktadır. Undan ek
mek ve makarnadan başka hiç bir 
madde yaptırılmaması karar altına a
lınacaktır. 

Karne i{}ini Tevziat Ofisi 

diizenliyecek 
Ankara, 20 (TAN) - Mümkiin ol

dutu kadar kısa zamanda faaliyete 
geçmesi kararlaştırılan tevziat ofisinin 
tesisi hakkında bütün hazırlıklar ik
mal edilmiş ve bir teşkilit projco;l 
hazırlanmıştır. 

Bu proje önümüzdeki Pazartesi gü
nü son defa gözden geçirilecek ve 
hafta içinde Başvekalet tasvibine arz 
olunacaktır. 

Karne ile ekmeğin tevzi işini, yeni 
tevziat ofisi organize edecektir. Ofis, 
Tıcaret Vekileine bağlı olarak çah$a
caktır. 

tertibatımıza karşı kütle halinde hare
kete geçmişlerdir. BüyUk bir kahraman 
Iık veM'tlanevra kabll!yeti ile Demenin 
garbinde yeni mevzilere çarpışarak 
çekilmiş olan İtalyan ve Alman kıta
lan düşmanın bcd~fine varmasına ma
ni olmuşlardır. Deme hava meydanı 
düşman elindedir. 

Polonyalıların faaliyeti 

Londra, 20 ( A.A.) - Ubyada ye
niden dört inme sahasmın ve bilhassa 
Derne sahasının ele geçirilmesi uıun 
menzilli tayyarelere ve Hurricane'lara 
rlcat etmekte olan düşmana durmadan 
taarruz etmC'k imkanmı verecektir 
Düşmanın bozgunu ilerledikc;e har~ 
malzemesini tahrip etmek için kencH
ne kalan :zaman azalmaktadır. 

Bu Libya muharebesinde dikkatl tn 
çok c;eken nokta Polonyalılann Al
manlarla karşıla15mak hususunıia gös
terdikleri şevk ve heyecanoır Polon
yalılann müsavi kuvvette bulunduk-

Teğmen Kazurof'un bataryası 
bir Alman taarruzunu bozguna 
uğratmış ve 8 siper havan topu, 
6 mitralyöz, bir tank topu al
mıştır. 

18 ilkkanunda tayyareleri -
miz 28 Alman tayyaresi, 340 as
ker ve malzeme yüklü kamyon, 
venumara erleri ile birlikte 11 
top, ve yüzden fazla cephane yµk 
lü vagon tahrip etmişlerdir. Üç 
tren yakılmış, bir piyade a'ıyı 
ile iki süvari takımı yok edilmiş
tir. 

Almanlar Sı;vastopol'a 
lıücum ediyorlar 

Moskova, 20 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor- "Şu dakikada 
Sivastopol önlerinde şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. Almanlar 
şehre karşı umumi bir tarruza 
başlamışlardır. General Petrov 
birlikleri anudane mukavemet 
etmektedir. 

Alman tebliği 
Berlln, 20 (A.A.) - Alman ordu

lan başkumnndanlığlnın tebliği: Şark 
cephesinin merkez kesiminde anudn
ne muharebeler devam etmektedir. 
Düşman yeniden ağır zayiata uğra

mıştır. Muharebe, Stuka ve av tay
yarelerinden mürekkep teskiller düş
mnnın sahra ve batarya mevzilerini 
imha etmişler, bombalarla ve mitral
yöz ateşiyle motörlü ve koşulu Sov
yet kollarını dağıtmışlardır. Diğer 
müessir hava taarruzları hava üs
leriyle şimendifer tesislerini hedef 
tutmuşlardır. 

Barentz denizinde bir şilebe ağır 
çapta bir bomba isabet ettirilmiştir. 
8arentz deni7lnde Sovyet ve Alman 
muhriplcri arasında gece bir çarpı.ş
ma olmustur. Bir düşman muhribi 
torpille batırtlmış, başka bir muhrip 
top ateşiyle hasara uğratılmıştır. Al
man muhripler! salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

şey ,mu.ttef.~kler aras~da muş- evvel ~lddetll çarpışmalar olmuştur. 
terek bır yuksek harp şurası kur Davao ahalisinin büyiık bir kısmı Ja-
maldır. pondur. 

Harp şurası nerede, hangi düş 
mana karşı müşterek bir cephe 
açılması lazım geldiğini, mütte
fiklerin elindeki zengin insan, 
sanayi ve ham madde kaynakla
rını nasıl bir organizasyon yapıl
ması icap ettiğini tesbit edip ka
rarlar verecek ve müttefikler bu 
müşterek plan dahilinde harp 
yapacaklardır •.• 

Görülüyor ki müttefikler har
be yeni başlıyorlar. Şimdiye ka
dar geçen zaman onlar için sa
dece bir hazırlık devresi olmuş
tur. Mihverciler için harbin bit
tiği yerden müttefikler harbe 
yeni başlıyacaklnrdır. 

Polonyada Tifüs Salgını 
Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyork 'I'i

mes yazıyor: Polonyada hiiküm :;ü
ren tifo salgını do~rudan doğruya Al
man gaddıırlığının bir neticesidir. Fa
kat Almanlar bu salgının Polon:ra 
hudutları içinde knlacağmdan emin u
lamamaktadırlar, bütün Balkanlar ve 
Rusya tehlikededir. İspanya ile Fran
sanm cenubunda tehlike!' addedilmek
tedir. Bir c;;ok Avrupalıların zehirli 
mikroplardan ve pirelerden vereceği 
zaylat bomba ve kurşunların tahriba
tından daha mliesslr ol•cnktır 

besinde Rus ileri hareketi az sUrat
lidlr. Fakat başka tararıarda devam 
etmektedir. Harkofa karşı tazy•k 
başlamTştır. Kursk ve Orel tehlike
dedir. Merşezde Almanlar, tekrar 
Koluğa, Viazma ve Rezev Uzerine 
düşmektedir. 

Rus tazyikı Lenlngrat üzerindeki 
Alman sıkısını genişletmek için Val
dlnyet tepelerinde ve İlmen gölOnde 
genişlemektedir. 

Fon Lcebs'in durumu sıkışıktır. 39 
uncu Alman kolordusuna ku \ ında 
eden General Chimlt 68 kilomt'trellk 
bir saha üzerinde rlcat etmiş ve ta
mamen çevrilmek tehlikesinde kal
mTştır. 

Durumutı hiiUisası 
Londra, 20 (A.A.) - BüyOk Ok· 

yanusta askeri vaziyetin hillfısası: 
İngiliz krtalarr tutunamadıkları i

çin Penang'dan çekilmektedirler. Ja
ponlar Malt'zya ormanlarında 160 ki
lometre kadar ilerlemisler ve Pe • 
naııg'rn karşısındııki sahili işgal et
mişlerdir. 

Malczyanın şimali garbtsinde İngi
lizler Krian nehrinin cenubunda yeni 
müdafaa hatlarını i:ıgal etmektedir
ler. Kelantan bölgesinde ~iddetll mu 
harebeler omaktadır. 

Japonların kttalarmı takviye et
tikleri müddetçe devam etmiş olan 
sükilnct bu suretle sona ermiştir. Ja
ponlar şimdi pek zayıf surette teç• 
hiz edilmiş olan kıtalarını ileri sür
mektedirler. Bu nskerlerln teçhl:ı:atı 
birer miğferl<' birer küçük mnkincll 
tüfekten ibarettir. 

Vaşlngtonun tebliğinde, 24 saat -
tenbcri Japonların karada ve hava
da şiddetle taarruz ettikleri kayde -
dilmektedlr. Japonlar Wake ndasmt 
bombardıman etmialerdir. Amerikon 
bahriye silfıhendazlnrT şiddeUe muka
bele etmektedirler. 

Hongkong'da vaziyet karanlıktır. 
CUnking'de Çin öncülerinin Kan

ton ve Kowloon bölgelerinde, Kow -
loon hududuna 15 kılomotrelik bir 
mesafl.'ye kadar gelmiş olan Japon
lara taarruz ettikleri bildirilmekte
dir. Felemenk Hlndlstanının bomb:ır 
-tıman tayyerelerl Borneo'nun şimn
tinde karaya çıkan Japonlara taar
ruz etmektedirler. ---

Maas 
Evvel 

Memurlara 
Bayramdan 

Verilecek 

Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ordu- lan yerlerde Almanlar taarruza gec;
lan amumt tı:arardhırun 566 namanh 

1 

memektcdirler Polonyalılarla ilk kar
tebliği : Düşmanın :zırhlı ve motörlli şılaşmalarında Almıınlar bin esir ver
hirlikleri Sirenaik'tc !;ırk c:rbclindeki rnişlerdir 

Sovyetler H arkof'u 
tazyike başladılar 

Londra, 20 (A.A.) - Cennp cep-

Ruslar, cenuptaki ileri horcketin 
yavaşlığına ra~men son günlerde yal
nız bir kesimde 500 dl"n fazın kasa
bayı geri almışlardır, 

Ankara, 20 (TAN) - Cümhuriyet 
hükumeti, memurların Sonkanun maa
şını Bayramdan evvel bdemeyc karar 
vermiştir. Bu karar üzerine Maliye 
V eklleti huırlıklara başlamış ve vi
layet defterdarlıklarına lizım geler 
talimatı göndermiştir 
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r T A N ' A B ON li B E O E L 
TUrklye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 1 Ay 1500 .. 
400 .. 8 Ay 800 .. .. 1 Ay 800 .. 
150 

Adres de§lstlrmek (25) kuru$tur 

1 :IIIcJIJ~I 

TAN 

(HAFTA KONU.ŞMASGl 
'----• .. •• -=cww w w -..ııv * ı mwwa tııhUtutııtum• .,,1 

Hiç Bir Hükümdarın 
Erişemediği Devlet 

(,_G_O_N_u_· N __ M_E_s_E_L_E __ L_E_·ı_ı_J 

Parasız Okumak Usulu 
Okullardan Kaldırılmalı 

3 

TAKViMDEN 
BiR VAPAAK 

Heybelideki Kurt 
Yazan: ULUNAY 

Dünkü gazetelerden birinde iri 

lıf arbin Yeni 
Geliıimleri 

r----- . • • • • -----···-···· ----·--······, Fakir Vniuersite talebesini beslemek ve giydirip yatırmak 
için evvelce vakfedilmiş para ve binmardan istifade etmeli 

harfli bir başlık altmda havadis 
olarak, Heybelladada vurulan bir kurt 
tan bahsediliyordu: Eline geçen canlı 
mahlukları ya öldürmekten, yahut ka
fese koymaktan zevk alan insan cin
sine mensup bir münasebetsiz, yedi ay 
evvel Burs::ıdan bir kurt yavrusu ge
tirmiı. Bu mini mini canavan her
kese gösterip çalım etmek için va
pur, Heybeliye yanaştığı zaman kurt 
yavrusunun zincirinden tutarak kara
ya çıkarmış: bir aşaiı bir yukan pi• 
yasa ederlerken kurt bir kolayım bul
muş kirişi daha doğrusu zinciri kır
mış, kendini çamlıklara atmış. Bütün 
bir yaz kimseyi rahatsız etmeden ya• 
şamış, fakat kış, o Napoleon~an a
mana düşüren kış gelmiş; kır fareleri. 
köstebekler, tospağalar deliklerine 
girmişler. Yedi ay Heybelinin mis &i
bi çam sakızı kokan bavasmı tenef
füs ederek ormanlıkta cirit oynıyan 
canavar, artık mini mini bir kurt 
yavrusu değildir; ııelişmiş, ııürbiizlcş
miş, büyük şair Sa'di'nin dediii &ibi: 

5 65 Kilometre murabbaı yer tutan.bir saray - Fillerin kurduğu park - Kısrak sütile j 
1 sulanan çayırlar - Av köpeği yerine pelenk - XII. asırda "Parmak izi" bürosu -1 
i Hergün sıcak su banyosu, her adam başına 5 at - Biberin çöktürdüğü bir medeniyet! i 

yoksul talebeye 
,- Yazan: ' 

~ğer talebeden ye
mek artarsa dile1-
cllere verilecektir Bu 
günkü imaretler bu 
mRk!lattan tamamen 
zakla11mış bulunmak-

Yazan: M. ANTEN 

Alman propaııanda nazırı Doktor 
Goebbels, Das Reich mecnıu~

sında her hafta yazdığı makalele~ın 
sonuncusunda şunlan söylemektedir: 
.. Rus cephesinde istikrar ~a~ıl .o~muş
tur. Şimdi İngilterenin Işını bıtırnıek 
zamanı gelmiştir. lngiltere. . esasen 
mağlfıp olmuştur, fakat kendisın~ bu
nu kabul ve tasdik ettirmek lazım-

\.. .. - ....... _._ .. -..... -- • • • • J 

yardım işi her 
sene düşünülen. [ak:ıt 
kesin bir karara bağ
lanamıyan işlerden
dir Bu yıl da ou 

ı SA.ID KESLER f 

ya;dım iş! üzerinde duruldu. Ve parti 
Üniversitedeki yoksul talebeye 25 lira 
aylık bağlamak kararını verdi. Bana 
öyle geliyor ki, bu yardım kararı ile 
:ş kökünden kesfüp atılmış değildir. 

tadır. 

dır.,. .. 
Propaganda neşriyatınm gayesının 

doğru malumat vermek değil, fakat 
düşmanı aldatmak oldu~u .. rC9~en 
soyliyen doktor Goebbelı'ın sozlerme 
inanmaya hakkımız yoktur. Goebbels-
in iddiasının zıddına olarak, şark 
cephesinin iı;t:ltrara kav~t~dığnu, 
fakat Alman ordularının butun cephe 
boyunca çok zayiat vererek ve mal
zeme bırakarak çekilmekte devam et
tıklerlnl görüyoruz. Bununla beraber, 
Alman harp makinesi tehditkir vazi
Yetini beniiz muhafaza etmektedir ve 
Almanyanın, şark cephesinde bu biç 
beklemedikleri vaziyeti teli.fi etmek 
rnaksadiyle, başka cephelerde bfr ta
kım hareket planlan hazırladıkları da 
muhakkak sanılmaktadır. BBZl tah
minlere göre Almanlar, İspanyadan a
şaiıya doğnı sarkarak Cebelitarığı 
almak suretiyle Akdenizin garp kapı
smı İngiliz donanmasına kapamaya, 
ayni zamanda Süveyşi de şiddetli bir 
surette bombalayarak Akdeni2in bu 
şark kapısını da tıkamaya, Kazablan
ka, Dakar üslerini. Aıor, Mader ve 
Y eşilburun adalarım da işgal ederek 
Atlantiğe hikim olmak niyetindedir
ler. Japon donanması, uzak şarktaki 
İngiliz ve Amerikan donanmalan~a 
Yeni darbeler indlrdiktetn sonra Hint 
Okyanusuna ve Atlantiğe açılacak ve 
Alman denis ve bava kuvvetleriyle iş 
birliği yaparak, Am~hnm tngiltece
Ye, yakın şarka ve Sovyet Rusyaya 
harp malzemesi ve bam maddeler gôtı 
dermesine mani olacaklardır. 

F::ıkat bu kadar geniş bir pllnm mu 
\'affakıyetle tatbik edilebilmesi için 
şu çetin meselelerin hal edilmesi li
zımdır: Kızılordunun tazyiki altında 
gerileyen Alman ordularının başlal 
cepheler için kuvvet ayırabilecek bir 
durumda olmalan - Fransanm ve 
İspanyanın mihverle beraber İn~ilte
rcye ve Amerikaya karşı harbe ııınnc
)'e razı olmaları - İngilterenin Ak
deniz ve Atlantik filolannm imha c
d'Jmelcri - Japon donanmasının A
merikan deniz kuvvetlerini imha ede
rek açık denizlerde faaliyette buluna
hilecek bir vaziyete gelmesi. 

Şark Yarım Küresinde: 
Şark yanm küresinde vaziyet çok 

sarih bir şekilde mihvercilerin aley
hindedir. Müttefiklerin şark cephesin
de ve Libyadaki taarruzlan muvaffa
kıyetle inkişaf etmektedir. Almanyanm 
y'yecek madde ve benzin stokları a
zalmakta, iegal altındaki meml~ketleı-
de sabotaj ve isyan hareketlen &eırlş
lemektedir. Japonyanm uzak şar~a 
kazandığı ve kazanacaiı bütün mu
\>affakıyetler Almanyaya benzin we 
l'iyecck maddeleri temin edemiyecek, 
aınbarlan boıalan Avrupanm çok cid
di olan vaziyetini değiştirmiyecektir. 

Kuvvetini hissetmeye batladıiı ve 
her şeye rağmen yeniden harp sahne
sı olmak istemediği anlaşılan Fransa, 
dahill harpten bitkin bir surette çık
lnış olan ve İngiliır ve Amerikan yar
dımlariyle mevcudiyetini zorla muha
faza edebilen İspanya mihverle i•bir
liği yapmak hususunda gittikçe fazla 
nıütereddit davranmaktadırlar. 

Ingillz donanman Akdenizde ve 
Atlantikte bakim bir vaziyettedir. 
Ancak Fransız donanmasmm mihver 
kuvvetlerine iltihakı bu hilômfyeti bir 
dereceye kadar tehlikeye düşürebilir. 

Japon donanmasınm açık denizlerde 
lnüessir bir surette faaliyete geçebil
ntesi ise, henüz uzak bir hayalden i
barettir. Japonlar Hong - Kong, Fi
lipln, hatti Singapur üslerini alsalar 
dahi Amerikalılar Havai ilssü'nü mu
hafna ettikçe ve Amerikan donanma
ır baki kaldıkça Japon donanması'1In 
iislerindcn uzaklaşarak geniş denizlere 
açılmasına imkln yoktur. Ancak mün
ferit bazı korsan gemilerinin faaliyet
lerine fotizar edilebilir. Bunun içindir 
iti Amen"'ka birkaç ay için on binlerce 
tanrare ve yüzlerce küçük ve sür.ıtJi 
hücum botlan ve denizaltı1an yapm
can kadar Amerikan donanmasmm 
tedaftit btr vaziyette blacaiı ve ken
dini tahripten koruyacağı tahmin ed'.
lebiıir. Sovyetlerln harbe girmesi bu 
1"aziycti, tabiatiyle. değlştirccektir. 

ı--KüÇf}KiiABEii:ER".i 1 ----- . 'lRINC FiYATLARI - Pirinç fi. 
httannı tesbit etmek lçnl lncelemeelr ya
J>ılınaktadır. Henüz kelin olarak fi.yatlar 
~Obit edilmediği için nll bu fiyatlar tlzerin· 
"e hiç bir kimaeye direktif nrmemlı ve bir 
llarh listesini reddetmemlırir. * IHTIYAR BiR KADIN OLDU - Ba· 
~lı Rum ahıtııbanesinde yatan 70 yapnda 

•ıro pencereden d010p lllmOıtllr. 

MEYLOD 
tlcüncü Seneyi Devriye! Vefatı olan 

A VRAM MUTAL'm 
lı.ıhuna 22/12/941 Pazartesi akşamı 
Baat on sekizde Mevlilt okunacağın
dan akraba ve seven dostların Has
~öy'de Piripaşada Boduroğlu sokak 
"'O numaraya teşriflert rica olunur. 
~ ................... . 
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Bir talebenin rakat rahat okuyabil
mesi için giyimini, doyumunu, yatacak 
ve ısınacak yerinl, kitap, defter g"bi 
şeyleri satın alabilmeyi diişünmenıesi 
lazımdır. Yapılan para yardımının ta
lebeyi bu düşüncelerden kurtarabıle • 
ceğini hiç sanmıyorum. Çünkü bır kı
sım taleben:n ellerine geçecek par.:\yı 
bu işlerden daha başka yerlere har
camaları mümkündür. Yardım işini 
teşkilatlandırmak, bu arada yüzlerce 
yıldanberi bu iş için kuruhııuş teşki
lattan ve ayrılmtş parala dan foyd;ı

lıınmak daha doğru olur. 

* * 
tstanbulda eskiden bir med·es!' 

Medrese teşkilatı zamanında ima
retlerde muntazam yemekhaneler var
dı. Bunlann çat;ıl. kaşık. bıçak, bar
dak, surahi, tabak, peçete, masa, is
kemle gibi eşyası her halde saklan
mış olacaktır. Vakıflar idaresinin ima
retler tahsisatını bir araya toplayıp 
bugün bili işe elveriısti vaziyette bu
lunan Laleli, Nuruosm::ıniye, Sehzade 
imaretlerini işler bir bale getirmek 
Beyazıt imaretinin yerinde de y!!ni 
bir imaret kurmak suretiyle her gün 
pekala üç dört bin talebeyı beslemeı. 
mümkün olac;ıktır Bu suretle yapıla
cak yardım da de.vlet bütc;es:ne yük
ll'nmivecc-ktir. Çünkii 7.<tten ba iş için 
avrılmış bir para vardır ve bu para 
bugün bambaşka bir yere harcanmak
tadır. 

"Akıbet kurd oilu kurd olmuştur." 
İnsanlar evlerinin, at ahırlarmm, tavuk 
kümeslerinin etrafında dolaşmasını, 
hatta uzaktan yutkunmasmı en büyük 
suç gibi gördükleri için ba masum 
hayvanı pusuya düşürerek katletmiş
lerdir 

Vaka bundan ıbaret. Fakat btr i!e 
öldürmeden evvel kurdu dinlemek doi 
ru değil miydi? Mevliıtanın mesnevi
sinde konuşturduğu hayvanlar ci?li 
kurt da dile ıelip: 

Ateş Uzak Şark'ı büsbütün 
sardı. Eski Ce·ngiz lmpara· 
torluğu yangının ortasında -
dır. Bir taraftan, büyük Cen 
giz medeniyetinden bahseden 
yazımın okuyucularını üze -
rinde tesir bırakması, öbür 
taraftan ikinci cihan harbi • 
nin Uz.ak Şark meselesini 
gündelik bir konu haline ge
tirmesi bakımından size bu 
sefer de Cengiz torunu Ku
bilay devrhıi anlatmak, öyle
likle birinci yazımı tamam -
lamış olmak istiyorum. Ay. 
rıca (Menemen) ayaklanma
sı s;rasında Türk devrimi ve 
medeniyeti uğrunda can ve
ren öğretmen Kubilay'ın, ya
rın ölüm yıldönümüdür. 0-
nu:ı da ruhwıu saygı ile se
limlatmş oluyorum. Sanırım 
ki şimdi okuyacağınız kısım
da da akla sığdırılması güç 
bir sürü şaşırtıcı noktalara 
raslıyacak ve ne derece ileri 
gitmiş olursa olsun, bir gün 
her medeniyetin yerinde yel
ler eseceğine beniı:p gibi siz 
de inanacaksını-z. Belki de 
bizim nesil böyle, yeni bir 
çöküntünün önünde, yalnız 
önünde değil, içindedir? 

Kubilay harp kulesinde 

teşkiliitı vardı. Bu teşk:latıı 
bağlı olarak kurulmuş bir imaret te:;
kilatı da bulunuyordu. Medrese teşki
latı ortadan kalkmış, fakat im,uet 
teşkilatı -bütçesi daraltıla ak- ;şin~ 
devam emiştir. Bugün İstanbulda st
cak yemek pişirip dağıtan 3 imaret 
ıardır. Bunlar, LaleUde, Eyüp'te ve 
Hasek!dedlr. Buralarda her gün se
kiz yiizden fazla aileye sıcak yemek 
verilmektedir. Ben, bu imaretlerden 
vemek alanları tetkik ettim. Hepsi de 
dilenci güruhu ve tüfeyli insanla!dı. 
tmaretler tufeyli insanları beslı:nıl'.'.t 
için kurulmuş değillerdir. Vakfiyete~! 
tetk;k edilirse görülür ~ bu imaretler 
medreselere bağlı ol:ırak kurulmıq
lardrr ve evvel emirde yoksul talebe
nin doyurulması şart konulmuştur. 

Yoksul talebeyi yatırmak i$ine ge
lince: Bu imaretlerin yanmda mutlaka 
birer medrese vardır. Bu medreseler 
bıraz tadilat He bugünün sıhhi şartla
rına uydurulunca talebenin yat3calc 
yerleri de temin edilmiş olur. 
Yalnız Fatih ve Süleymaniye medre
selerinde en azdan b'n talebe barın
dırmak mümkündür. Bu takdirde hem 
bu medresel"r: harap olmaktan kur
tarmış, hem de talebeyi hiç masrafsız 
barındırmış oluruz. 

- Beni öldürmek istiyorsunuz. Fakat 
suçum ne? Ben Buraadan Heybcliada-o 
ya hava tebdili için kendiliğimden yij.., 
zerek ıelmedim, Ormanlarda babam,, 
anam, karder.:'erimle yaşarken sizden 
birisi beni hiyle ile avladı, bofazıma 
bir tasma geçirdi., halkasına bir zin
cir taktı. Sürükleye sürükleye vapu. 
ra bindirdi, bu adaya getirdi; Robenoo 
son ıribi yedi ay kimseden bir ıey U... 
temiyerek kendi yalımla lı:avnıldunı. 
Tekrar doiduğıım yere dönmek iste
sem vapur parası lizrm. İster iste
mez burada kaldım. Bunan için bana 
ölüm cesazı vereceğinize bir yavrq 
kurdu bile zaptedemiyen o beceriksı-. 
zi cezalandırsanıza ... * * Hanbalık denir, 

şehri,, inde ... 
"Hakan 

Bugün o yerin adı "Peyi -
Pink,, dir; "Şimal Sulhu,, ma
nasına... :F'akat daha önce "Pe
yi Kink,, idi, "Şimal Konağı,, 
demesine... Fakat, herkes gibi 
"Pekin" yazalım da anlaşılıver-
. ' sın. 

Kubiliy'ın sarayı burada idi, 
bu şehirde .. Ondan dolayı da adı 
"Hanbalık,, idi Balık, - Orhon 
Türk yazılarında okuduğumuz 
gibi - "şehir,, derneğe gelir. 
Türk illerinde bir şehir vardır 
ki adı Beşbahk'dır. Peki, deniz
dekilere niçin balık denilmiş a
caba? Bunu, pek merak ediyor
sanız, ehline sorarsanız. "Dil 
Kurumu,, gibi bir fetva kapısı 
ne güne duruyor? 

Kubilay'ın sarayı, üç ayn du
vıarla içiçe çevrilmiş tam 64 ki
lometre murabbaı genişlikte 
bir arazi ortasındaydL 64 ki
lometre murabbaın ne demek 
olduğunu bildiğinize şüp' .elen
memek'le beraber, bunun göz 
önünde daha iyi belirmesi için 
yazıyorum: Sekiz kilometre, 
yani yayan gidildiği zaman 
bir buçuk saatten fazla tutan 
bir yolu göz önüne getirin. Şim
di bunu bir de dörtleyiniz... İş
te Cengiz torununun saray bah
çesi o genişlikte bir yeri kap
lamaktadır. Nerede Versailles? 
Nerede Yıldız? Nerede Hanba ~ 
lık? 

Acaba asıl sarayın ölçesi ne 
kadardır? Yani, damla örtülü 
yapı kısmı? Gözümüzde cisim
leşmesi için bunu da şöyle an
latacağım: Ereiıköyü ile Gözte
pe istasyonlıan arasındaki ye
ri murabba şekle sokunuz ve 

r Yazan: ' 
l Refik Halid KARAY 1 
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temellerini atarak üstüne - bir 
kilometre murabbaı - bir bina 
kurunuz, oldu Hanbalık sarayı! 
Tam manasiyle içinde at koş
tur. 

Tarih, yer yuzuncıe bu sa
raydan daha geniş, daha büyük, 
daha azman bir saray kaydet
memiştir; hiç bir saray bahçe
si de, hala bu genişliği bulma
mıştır. Yalnız genişliği değil, 
göz kamaştırıp akıllara durgun 
luk verici parlaklığı ve zengin
liği! 

Çeşit çeşit hisarlar, kuleler, 
köşkler, ahırlar, hayvanat park
ları, kışlalar, karakollar bir 
yana dursun; saray bahçesi baş 
tanbaşa ormanlıktır; yollar kal
dırım döşelidir ve yağmur su
ları birikip kalmasın diye ba
lık sırtı yapılmıştır; çayırların
da dünyanın her cinsinden hay 
vanlan dolaşmakta, kameriye
lerinde çeşit çeşit kuşlar ötüş
mektedir. 

Yapma bir dere, mermer Ke
merli köprüler altından geçe -
rek bir göle dökülmektedir. Göl 
ve dere kazılırken çıkarılan 
toprakla, 30 metre yüksekliğin
de geniş bir tepe kurulmuştur. 
ve bu tepenin üzerinde, bütün 
İmparat.orluk arazisi için yetişen 
ağaçlardan bir "örnek bahçe,, ye 
tiştirilmiştir. Ağaçlar binlerce ki 
lometre uzaklardan nasıl getiril 
miş ve nasıl kurulmuştur?Kolay 
şey: Filler gönderilmiş, isteni
len ağaçlan, bu filler hortum
lannı kullanarak kökleriyle sök 
müşler ve sırtlarında hırpala
madan taşıyarak saraya ulaştır
mışlardır! Kubiliy'ın tepede 
bir gizli bahçesi de vardır t Hint 
ihurmalariyle Maleziya'nın biber 
ve bahar ağaçlan altına yalnız 
çayır ekilmiş bir bahçe_, Fakat 
bu çayır, Çin çayın değildir; 
Türk bozkırlarında yetişen ve 

YALOVA 

.OTEL 
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ve 

TERMAL BANYOLARI 
25 Birinci Kanundan itibaren Açılaca~hr 
Otel, Restoran ve Banyolarda Kalorifer Vardır. 1 

Yalova i.skelesinde Kaplıctdara aül hususi 
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YILDIZLAR KRALiÇESi 

DEANNA DURBIN 
En son ft en güzel temsili 

Bahar Resmi G'eçidi 
Filminde; musikisi, fiS.l'kılan, lüks vıe ihtişamiyle 

Hergün SOMER Sinemasında 
laferden zafere koımaktadir. Mutlaka bu fllml görUnUz. 

Asya fatihlerinin çevik atlarını 
beslemiş olan kutlu ottur! 

* * 
Parti tarafından J'<lpılması kararlaş

tırılan para yardımı da toplu bir hal
de talebenin giyim, kuşam ve kitap, 
defter masrafına tahsis edilirse yar
dım i$: halledilmlş ve bu suretle ha
kiki muhtaç talebe için bir nevi ıic
retsiz pansiyon kurulmuı olur. Bu üc-

(Devamı 4 üncü sayfadıı) 

Hakan , yılda bir kere gidip 
sarayındaki ahırları gözden 

geçirir. Burada 10,000 kır at ve 
kısrak bulunmaktadır. Bir ya
saya göre kır atlar ancak İm
paratorun malı olabilirler. Ku
bilay, ilahlara kutlu kısrak
larımn köpüklü sütlerini sun
duğu gün sarayın yeşil çimen-

leri kar yağmış gibi bembeyaz --.. ~~rrrw.,r • .,. .... 
:::.~ş~n:ıd~::.~~~~ğ~!~t~ 1 t•] tı ~ ıJ: tlMM;n 

İnsanlar kendi ballcrlt(de ya.Ş!7811 
aslanlan yakalarlar, pulat kafeslerde 
hapsederek ucu sivri demirlerle, kır
baçlarla döve döve deli ederler. Şayet 
bir gün aslanm canma tak der de, bet 
on para edinmek için mütemadiyen 
kendini sinirleştiren o münaaebotıW 
bir pençe darbesi ile bccerlvcrirse hetı 
kes hayvan mürebbisine acır: hlç b~ 
günahı olmadığı halde dar kafeste 
müebbet kürek cezasma mahkilm edi· 
len o güzel hayvana kimse acımaz. 

pesinde bir yazlık sarayı daha 
ve ülkenin her tarafında da bir Y E N J D O G A N Ç O C U K 
çok av köşkleri vardır. Sürek 
avlarında on binlerce davetli 
bulunur; ayrıca, "Av Nazırı,, 
nm emirleri dtında, mavi ve 
kırmızı renkte esvaplar giyin
miş bir "Av sürücü,, ordusu, 
önlerinde köpekler ve ava alış
tırılmış pelenk'ler, pars'lar, el
lerinde kartallar ve şahinler, 
.avcıların arkasından yürürler. 
Bu, şimdiye kadar görülmüş, bi
linmiş, hayale sığdırılabilmiş 
sürek avlarından değildir. Zira 
öyle bir av için, bir çok defa 
koca koca vilayetler !halktan 
boşaltılır; bomboş kalan şehir
ler, kasabalar ve köylerle bütün 
bir vilayet, daha doğrusu bir 
devletlik arazi "av alanı,, ha
line getirilir! 

Her ~y, her iş teşkilatlıdır; 
Cengiz imparatorluğunun temel 
taşı teşkilattır. 

Bu teşkilat üstünlüğü ile
dir ki Kubilay bir emir vermiş, 
iğri büğrü, dar, kirli eski Pe
kin şehrinin karşısına, tıpkı sa
raydaki şekilde, dört köşe yep
yeni bir şehir kurulmuştur. Ye
ni şehrin sokakları, birbirleriy
le birleşen geniş ve dümdüz cad 
delerdir ve evler de dörder kö
şeli, biçimli ve düzenlidir. Mil
yonlarca nüfusun o eski Pekin
den kaldınlıp, bir gün, aksama
dan, karışıklığa meydan verme 
den yenisine taşınabilmesinde 
yine bu teşkilit kuvveti rol 
oynamıştır. 

(DC'ftDll 4 indi ea7,fada) 

İnsan yavrusu doğduğu günde'.'! 
başlıyara!ı: üç gün kadar, ağırhğrnd'ln 
yüz elli, iki yüz elli &ram kaybe<l,.r. 
Üç günden sonra yen·d~n ka:ıa:ı.ma
ya başlıyarak onuncu güne kadar -ba
zrlarında müstesna olarak on beşinri. 
hatta yirminci güne kadar- doğduğu 
gündeki ağırlığı bulur.. Yeni do~an 
yavrunun böyle, ağırlığmdan birazını 
kaybederek sonra yeniden toplan~a
sı, sadece insan yavrusu için değil, 
memeli hayvanlardan hepsinin yavru
lar,ı için tabiidir Şu kadar ki memeli 
hayvanların yavruları dara a:ı: kaybe
derler ve daha çabuk toplanırlar .. 

Yeni doğan çocula yirmi dört saat, 
hatta kırk sekiz saat hlç bir şey ver
miyerek büsbütün aç bmıkınak dün
yanın her tarafında adet olmuştur. 
Bu adet acaba doğru mudur? 

Yeni doğan çocuk, kendisine hiç bir 
gıda verilmezse, susuzluktan rahatsız 
olıır. Bazı çocuklann doğduktan bir 
müddet sonra, hiç sebepsiz gibi, hara
ret derecelerinin yükselmesi susuzluk
tandır. Onun iı;in yeni doğan çocu
ğa daha ilk gününden bir kaç kahve 
kaşığı su vermek lazımdır. 

Şekerli su vermekte de hiç bir mah 
zur yoktur Çocuk hekimlerinden l.ı.ı
zıları suya yüzde 17 nisbetine kadar 
şeker katarak, yeni doğan çocuğa bir 
kaç kahve kaşığı şekerli su verdırir
ler. 
Meşhur bir Alman profesörü, yc..rıi 

doğan çocuklara hafif çaydan bir 'aç ! 
kahve kaşığı verdirir. Onun fikrine 1 
göre çay çocuğun sinlrlerine dokun
maz ••. Kimisi şekerli su yerine tuzlu 
su verdirir. Fakat tuzlu su bazı .o- 1 
cuklara şişkinlik verdiğinden mahzur- il 
lu sayılır. 
Bazı hekimlerin fikrine g5re ağu 

sütü. 7eni doğan çocuk için en iyi gı- I 

69------------------------~ I Amerlkmnfa et1 wıhıf •halarında ••• 

henDz hlklm bulunmadıiı 

Ve Vadllerlnde Medeniyetin 

devft'ferde Yaf&lnlf 

da ağrz sütüdür. Fakat çocuk bu gı
dayı emmekle beraber. ağırlığıodın 
yine biraz kaybeder. Çocuğa ilk gü
nünden ağız sütünü emdirmek, asıl 

sütü daha çabuk getirir ... Şu kada:- ki 
çocuk ilk günlerinde hiç bir tey em
mek istemez de, sadece uyursa ona 
zorla meme vermeye hiç lüzum vok
tur... Çok ağlasa bile ağzına kahve 
kaşığiyle su verilince çocuk artık at
lamaz. 

Hekimlerden bazılan da yeni doğan 
çocuğa, emzikli başka bir kadının sü
tünü yahut şişede inek siitün verme
yi tecrübe etmişlerdir... Fakat böyle 
yapılınca çocuk ilk günlerde ağırlığın 
dan daha ziyade kaybeder, böyle, ilk 
günlerinde sütle beslenen çocuklardan 
rahatsız olarak kay edenler de çok
tur ..• 

Demek oluyor ki, ötedenberi dünya
nın her tarafında, yeni dofan çocukla
n yirmi dört saat olsun aç bırakmak 
adeti doğrudur. o idete daima ria
yet edilmelidir. Yalnız, çocuğu susuz 
bırakmamak için arada sırada bir kah 
ve ka51ğı su vermek yetişir. 

Boğa, hayvanların en güzeli, en ke
visi, ve en cesurudur. Açık l&hada o.. 
!ursa. hücumuna aslan, kaplan bile 
dayanamaz. insanlar bu ha,..anı bir 
meydana getirirler. Atlarla pibdcır• 
lar, kızıl örtülerle Toreadorlar, celllt 
cibl matamorlar ba haşmetli hayvanı 
saatlerce kanlara bulayarak çdclırta 
çıldırta öldürürler. Boğa arada bir,, 
pundunu kollar, bir boynuz atar, G 

sırmalı cetlitlardan birini temizleyi• 
verir. Herkes Toreador'a acır, en aı .. 
çakça hücuma mukabele etmekten ba• 
ka suçu olmıyan boğaya kimse &Ch 

maz. 

Ben hiç 5yle defilim. Ne uman bht 
ulanm, milrebbisini, bir boğanın cel· 
ladıru öldürdüğünü haber alırum: 

- Oh olsun 1 Diyorum. 
Heybelide öldürülen kurda acrdım. 

Onu Bursadan ııetiren sahibini ölme
den evvel paralamadığına daha .ziyade 
acıdım! 

Son senelerin Türkçede olduğu gibi bütün dünyada eıı çok 
okunan romanı.. En nefis Eseri 

REBEKA fREBECCAJ 
Baş Rollerde: "Ölmeyen Aşk,, rılminin unutulmaz yaratıcw 

LAURENCE OLIVIER · JOAN FONTAINE 
Dalına bayram haftası, en büyük filmini gösteren 

Sinemasının MELEK 
ÇILGIN 50 R ucu ~-y-eni bir-zaferi-olacaktır.. ___ , 

nün Mütlıiıı Olduğu Kadar Eğlenceli Maceralan l , 1-------•. __________ ,._ 

Bat Rold .. ~ 

WALLACE BERRY 
LEO CARILLO • ANNE BAXTER 

Sah ·Günü Akşamı 

WlLLY FORST'un Rejisörlüğü 
GUY DE MAUPASSANT'ın Müellifiiğl 

THEO MACKEBEN'in Miizlği 

A M 1 
İPEK Sinemasında 1 a..~--..... Fümini bir fQheser yapmıştır. ~--r 

.. ,.----~1,----------------..-. ~--------· Bugün Ş A R K Sinemasının 
EDDI KANTOR'u Son yarattf~ı 

T 0 R K Ç E aözlU 

ALİ BABA KIZLAR 
PANSİYONUNDA 

Neş'ell, kahkahalı filminde 

SARAY Sinemasında 

ı A~$KDA~GALIP 
.... 

Filmini mutlaka görQnilz. BAŞ ROLLERDE : 

L E N 1 M A R E N B A C H ve 
ALBERT MATTERSTOCK'm 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine (11118 la.... CISrmek Dzere aon 3 gDnUnden istifade ediniz. Takdir alkıtlan toplamakta devam ediyorlar, 
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' '•••••• Bugün saat 11 de tenzilAUı matine -~'l•ll'I•••~ 
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Hafta Konuşması 
(Baş tarafı 3 üncü ı:ayfada) 

"'ekin'de ve büyiık şehirlerde 
Jıüf us işleri ve zabıta teşkilatı 
bugün en modem memleketler
dekinden daha ileridedir. Her 
evin kapısında, içerısınde otu
ranlan gösteren bir liste asılı 
olduğu gibi hanlara, kervansa
raylara menler de - şimdiki gi
bı - bir huviyet kağıdını dol
durmak yükümiındedirler. Ka
gıtlara yolcunun adı, memle
keti ve yolculuk sebebi yazıla
caktır. 1940 da oldugu gibı! 

Ayrıca, zabıtanın bir "par
mak izi,, bürosu vardır. Zira 
parma:k çizgilerinin her adamda 
başka çeşit, birbirine benzemez 
olduğunu daha 1270 de Cengiz 
medeniyeti bulup cinayet ve 
sahtekarlık meselelerinde de 
kullanmağa başlamıştır!. 

Zabıta, bu devirde o kadar 
kuvvetlidir ki cmayetler, hiç 
bir ülkede, misline raslan~amış 
derecede azalmış, bütün impa
ratorluk - ömrunde bir daha gö
remiyeceği şekilde - güvenliğe 
ermiştir. Altınla dolu bir ·çu
valı sırtına yükliyerek Tibet ve 
Hindiçiniye kadar rahatça, kor
kusuz ve tek başına gidenler 
çoktu! 

':.#( * 
Bütün bu gilveni, selamet 

ve bayındırlığı, zabıtanın 
işini kolaylaştıran yollara borç
lu idiniz, yollara ve posta teş
kiHitma._. 

Avrupalı tarihçiler ve muhar 
rirler, ağız birliğiyle diyorlar 
ki: "O zamanki vasıtalara gö
re Cengiz İmparatorluğunun 
postacılıkta gösterdiği ileri gi
diş, bugünkünden cok üstün -
dür!,. Zira her 30 kilometrede 
bir, bir posta istasyonu vardır; 

, bu istasyonlarda posta beygir
leri, her dakika, eğer sırtta 
hazır bir halde beklemektedir. 
200,000 beygir, böylece en uzak 
merkezlere kadar dağıtılmıştır. 
Posta tatarlan, önde meşalcci
ler, geceleri de yol alırlar ve 
yolcular, her merkezde temiz o
dalar, arabalar, bol yiyecek ve 
ıçccek bulabilirler, posta mer
kezleri etrafındaki köyler aha
lisi vergiden affedilmıştir; bu
na karışılık posta beygirlerine 
bakmak ve posta tatarı yetiştir
mek vazüesıni üstlerine alm,ş
iardır. 

O zamanki Avrupada [VIII. 
Haçlılar seferi bu sıralarda ya
pılmaktadır) daha hiç bir hü
ltıimetin düşünemedıği kanun· 
lar ve yasalarla Kubilay, bir 
"askeri mükellefiyet,, usulü 
oymuştur: Filli hızmct 10 se

nedir; 75 yaşını dolduran asker 
ve sivil her yurttaş emekli sı
nıfa geçer ve maaş alır. Dün
yada ilkonce maden komuıai de 
bu ülkede kullanılmağa başla
mıştır; madenler en geniş olçü
de işletilıp kömür, kusursuz bir 
füizenle her tarafa yolanmakta
dır; o kadar ki yakacak ve akar 
su bolluğundan faydalanarak 
yoksullar bile günde bir kere 
olsun sıcak su ile yıkanabilmek 
teclirler. Avrupada Kralların 
bile vücutlerine su dokundur -
madıkları bir devirde~ 

,------------------------~---------Devamlı Bir Hatıra Temin Etmek İstiyorsanr.. 
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BAYRAM ve YILBAŞI için 
KİTAP Hediye ediniz. Kitap, kültürlü bir insanın verebileceği hediyelerin başında gelir. Yalnız 

iyi intihap edilmiş olması lizımdır. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA Aias 
Antigone 
Elektra 

Size güzel birkaç kitap hatırlatıyoruz: 

YUNAN KLASİKLERİ: 

Sophokles 
., 
.. 

Kr 1 Ekonomik Tarihi 
sÔ \Felsefe Tarihi 

Hukuk Felsefesi 
!~ ~ersleri 

Idarenlıı Kazai 

L. An<lre 
Weber 

G. Del Vecchio,., , 

Kr. 
85 

200 

200 

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

Kral Oidipus 
Oidipus Kolonos'ta 
Philoktetes 
Trakhis Kadınlan 

,, 4o Mürakabesi R. Bonnard 
;~ lsJam Ansiklopedisi 1 - VI her cüz 

• 170 
100 

BULMA C Al.--------------· 
1 

ı 2 3 t 6 6 1 e e I 
2 . ---- +l 31---.-- -- 1 

4---=ı---. 
~r·-=ı·ı • • ~Lı-=--: •• --9~--1-ı ,--j 
Soldan u~a: 1 - Bir Alman şehri - bir 

nota 2 - Alamet, uer - mc1hur bir ku· 
mandan 3 - !..ikırdı - Bir Yunan şehri 
4 - LAhıa • umekten h.il 5 - Bir uıvumuz 
6 - Hanı>hk 7 - Bir erkekismi - iıtira· 
hat. durmak 8 - Bir mlbct - arı !I - Eğ· 
elndJren şey. 

BAYANLAR ve BAYLAR 
MOeaeeemlzde dalma kadın ve er~ek Kol, Cep Saatleri, Masa, 
Duvar Saatleri, Altın ve Platin nişan yüzükleri, kıymetli 

ta~larla aUa1U Çiçek ve Plaklar ve Yeni "Şevaliye,. yüzüklerinin 
;rengin Çeşltlel'lnl bulundurduğumuzu bildirmekle ,eref duyarız. 

... Yılbaşı ve Bayramlık Hediyeleriniz! 

SiNGER 
Sa af 

Mağazalarından 
Tedarik Ediniz. 

Adres: İstanbul, Eminönü N o. 8 

,, 

LATİNCE KLASİKLER: 

Deliliğe Methiye 

FRANSIZ 
Adamcıl 
Kadınlar Mektebi 
Kırmızı ve Sivah 
Vadideki Zam'bak 

Erasmus 

KLASİKLERİ: 
Moliere 
Moliere 
Stendhal (cilt ı; 
Balzac 

ALMAN KLAsiKLERİ: 

Keşf-El-Zunun 
35 Kürevi Astrooomi 

Muasır Fransız 

Psikolojisi 
50 Muhammedin Hayatı 

Napoleon 
60 Pastörün Hayatı 

W. M. Sı:nart 

Dwelshauwers 
Dermengheiın 
E. Ludwig 
Dr. R. V. Radot 

60 Sosyalizm ve Sosyal 

100 Mücadelelerin Umumi 
135 Tarihi Zühtü Uray 

fiyatro Tarihi B. Tuncel 

1000 
200 

120 
130 
220 
140 

400 
220 

Faust Goethe 90 YAVRULARIMIZ İÇİN BİRKAC ESER: 

Annemin Yeni Ma-
Ademoğlu E. Ludwig 120 sallan 
Altınordu Devletine An Maya 
ait metinler t. Hakkı İzmirli 250 Aşar Soyıunculan 
Anormal Çocuklar A. Binet 80 Baybiçe 
Ar~iv Kılavuzu 1-11 lSO Bir Yuvanın Şarkısı 
Büyük Ekonomistler P. Gemahling 250 Surla 
Celalcttin Harezem • Destan 
şah N. Asım 50 Gavur İman, 

Maucl Lindsay 
V. Bonsels 
M_ Aşır 
Şaziye Berin 
N. Sami 
İffet Halim 
Galip Naşit 
Burhan Cahlt 

• 20 
125 
20 
35 
'10 
25 
30 
30 

Yukarıdan •ıafı: 1 - Siz - Hacca ıritmiı 
2 - Minarede okunur - Qye 3 - Mayi ha· 
hne celmek 4 - Bir nota - bir ..;JSyet mer
keıi 5 - Ters: lkinci 6 - Nuıl ki 7 -
Bir uyı • ıcra: oymalı:'tan fail 1 - San· 
maktan emir - ters: Koyun tOccan 9 -

~--------------------' Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul 
Cengiz Hat. H. Lamb 80 Kaptan Maıtonun Ser· 
Cenubu Garbi Anado- güzeştleri L. Cahttn 80 
luda Türk Mimarisi Riefsthal 350 Kızıl Çağlıyan Nihat Sami 45 

Dunku bulmaca - Soldan safa: 1 -

Şubesinden: 
;ocuk Pathologie'sinde Küçük Erkelıle:r Louisa Alcott 110 
ferbiye Hatalan Dr F 'ed. 80 Nesrinin Üç Elbisesi Halit Fahri 5 Neıir - tek. 

Mussolini 2 - 01 - ararat :S - Luca • para 
4 - On - dua S Taret • Ana 5 - Oy • 
tarh 1 - Naili 1 - Muvauaf 9 - Mian . 
Efr. Yukarıdan aıali<: 1 - Molotof 2 -
Uluna,. • mi 3 - Tuz 4 - Saadet • ten: 
av 5 - Or - utanan 6 - Llpa - rar. 7 -
Terıı: Ori - ilhize 8 - Narin • 111 9 - lta 
- Arife. 

· rı Jung rarih Utandı Ali Zühtü 15 

Şubemizin muhtelif servislerinde 50 - 120 lira kadro tahsisatlı me
~uriyetl~re billmtihan memur almacaktır. Bu münhallerden 50 - 100 
lira tahsısat olanlara lise ve 100 - 120 liraltklara da yı.iko;ek mektep 
me~nlan bareme göre alabilecekleri ücretle tayin edıleceklerdir. Aşağı
daki kabul şartlarını haiz toliplerin 25.12.941 Perşembe günü saat 14 de 
yapılacak imtihana iştirak etmek üzere 24.12.941 akşamına kadar lüzum-

Çocuklarda Biyolojik Vergi Hırsızı Reşat Nuri 20 
Bilgiler Dr. J. Brock 160 Yaman Vasfi Mahiı 45 

Bu Kit~plar Maarif Vekilliği Yayınevlerinde ve Diğer Kitapçılarda Bulunur. 
_. 

Günün Meseleleri 
(Ba, tarafı 3 üncü sayfada) 

retsiz pansiyonlarda talebeye a1lu bir 
disiplin tatbik edilerek çalışmaları 

temin olunur. 

. * * au arada, Şll noktaYt göz önüne 

lu vesaikle birlikte şubemize müracaatları ilfuı olunur. (11144) 
Kabul fartlan : 
1 - En iu; lise veya buna muadil bir mektep meı.unu bulunmak, 
2 - Askerlikte ilgili olmamak, 
3 - Yaşı 18 den aşağı 40 dan yukart olmamak. 

FRENGi 
VE 

Belıoğukluğuna 

tutulmamak için 
EN iYi iLAÇ : 

PROTEJIN dir almak da lazımdır. Bizde fena 
bir bedavacılık· itiyadı vardır Benim 
tanıdığı~ bir kaç üniversite ·talebesi ı Her Eczanede 50 Kr. Satılır 
vardır kı, lıer ay ellerine vasati 60 
lira para geçtiğl halde -ilmü haber a- ı 
tarak- üni~er~iteye fakir talebe ola-\' Edirne Asliye Hukuk Hakirn-
rak kayded:lmışler ve her Ytl verilme- ı lig~inden: Hazine tarafından Edır· 
si icap eden 45 - 10 lira ücretten kur- Bütün Türkee Gazetelel'in Çıkmadıg~ ı Günlerde tulmaşlardır. Düşünülmeldlr ki bunl.u ı • nede Ayşe kadında tüccardan 
-ellerinde ilmü haber olduğu için-! BAYRAMDA ÇIKACAK Ali Kaşif Fülbe aleyhine açılan 
üniversitede fakir talebe sayılmakta- ecri misil ve tahliye davasında 
dırlar. Halbuki 60 lira bugün orta Ki z 

1 
LAY G • müddealeyhin ikametgahının 

halli bir ailenin geçimini teşkil etmek- AZ ETE 51 ne mcçhuliyetine binaen yevmi mu-
tedir. Bunun en kestirme yolu orta h k 1 
tahsilden !tibaren bedavacılığı kaldır- a eme O an 16/ 12/941 günü 
rtıaktır. Bizde mecburi olan ilk tahsil- Verilecek llanf ar İçin : mahkemeye gelmesj .• veya vekil 
d!r. Bu tahsili bedava yaptırmak .ı:a- göndermesi gazete ile ilanen teb 

'd L' b. · MDnhaafran ILANC1L1K $1rkett'ne müracaat edilmelldlr. Ankaı·a ı·~ d·ıdi-· h ld run ır. ıse ınnci devre dediğim!.ı 
1 

ıg e ı gı a e mahkemeye 
orta mektep tahsili iJe lise ikinci dev- Caddeat • Kahraman Zade Hnn. Telefon : 20094 - 20090 gelmemiş ve vekil dahi gönder-
re ve yüksek mektepler tahsili ücretli ..._ lıın sayfasında santimi 50 Kuruftur. 
olmalıdır. Bu ücretin, üniversitede rıl· ~•••••••••••••••••--••llliı••••'f' memiş olduğundan müddeaaley-duğu gibi tahsil edilemiyecek kadar 1 he gıyap kararı tebliğine ve du-
yüksek olması doğru değildir M. M. V. Hava Müstecarbg-ından: r.u~manın 291121941. tarihine ta-

orta mekteplerden her t~lebeden !'f lıkına karar verilmış olduğun -
her ay bir lira, liselerde iki faa Hava Müsteşarlığı teknik taburo tein otomobil 

1 
ve traktör makinisti ~~n i~bu. gıyap .. kararının tebli-ı 

yüksek mektep ve üniversitede 3 lir~ ft meydan ve yol inşaatına vakır ustalara ihtiyaç vardır g ta h d t b alınmalıdır. Esasen bugu··n orta mek- · ı rı ın en ı l aren beş gün - Verilecek Ocret miktarlan yapıl::ıcak imtihanla gösterecekleri ehl:y!'te f d T ı 
tep ve liselerde yard~, J··ırnnast·ıkhane - zar ın a. ı ı.r. az etmediği veya ~.. gore 50 - 120 lira arasmdadtr. Taliplerin dilekleri ile Hava Mü~teşar- bi k 1 d 
harita ve saire parası diye muhtelif lığına müracaatları. (9310) ( 11054 ı r ve ı gon ermediği takdirde İ 
bahanelerle talebeden heray b!r lira"a muhakem~nin gıyabında icra kı- 1 

J' __ ._..... ... _._.._. • ._...._ -

yakın para tolpanmaktadır. Demek k1 Imacağ ıtebliğ makamına kaim 1 
her talebe bu parayı zaten vermekte- T u· · R K ı· y E C u· · M H U R 1-y E T 1· olmak üzere nan olunur. 
dir. Bu, mazbut bir şekilde ahnxr ' 
harcanacağı yerde bir nizamname il~ 
kesenkes gösterilirse hem talebcdek: Z 1 R A A T 
bedavacılık zihniyeti ortadan kalkar 
hem de mektepler bir çok zaruri ih
tiyaçlarını kolayca telafi imkanını bu
lurlar. Üstelik de üniversitede ve yük
sek mekteplerde ücret tahsil edilcme

BANKASI 

mezl!kten kurtarılır 
Teklif edilen bu· paraYt vcremiye

c~k ~ile yoktur. Bu derece fakir bir 
aılenın mevcudiyeti düı:ıünülebilir. O 
zaman da asıl fakir aile ve fak!r ta
lebe meydana çıkmtş olur ki bunun 

Kuruluş Tarihi: J 888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Baı Lka 1\1 uamcleleri 

Kadıköy Kadastro Hlklmllğindeıı: 
941178 - Röne Novotni, Vera No-
votni. Alis Novotni, Anna Mikonio. 
Helen Kontentin, Alper Mar. ALc;:ın 
'.:\far, vekilleri avukat İsak Sages ta-
rafından: Kadiköyünde Caferağa ma
hallesinde eski Lorandi, yeni Şair 

Nafi sokak 14 No. lı gayrimenkul i
çin müteveffa Corç Çiznelin evlatla
rı: Müteve!!a Çarl varisleri: Karısı 

Etel evlatları: Firt, Corc, Con, Corc 
Alfred, :Müteveffa Eviine varisleri Jı<-

TÜRI< TiCARl;:T QAN~ASI A~ 
KUPONLU VA·D~Li M~VDUAl 

PARAM 1 BURADA fıLIT , -

-~ 
1 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden f . 

Şeker, Bnbilli, mütehassıslar 
getirtilerek arıtılıyor ve bildiği
miz şekle sokuluyor. Buyiık 
gemileri, ağır yükleri, koca ko
ca balyaları kaldıracak kuv -
ı; ette vinçlere yalnız Kubilay 
İmparatorluğu limanlarında ras
layabilirsiniz.. Hoang - Ho, ya
ni, Türklerin verdikleri isimle 
Hansu :amağının, Sançay'ın 
Tibet yaylasında, 4800 metre 
yüksekliğindeki kaynağını bul 
roak için bir fen salgttmın iç 
illkelere gönderilmesini de yi
ne Cengiz torunu düşünmüş, 
ayrıca bir Turk - Mongol alfa
besi yaptırıp Çin kitaplarının 
tercümesini bu alfabe ile kendi 
diline çevirten de yine bu Ha
kan olmuştur. 

sayısı yüzde onu geçmez. 
~onra dü?ünmeli ki bizde sanayi 

~el_ı:ımcktedır. Sanayi müessesel.er:ne 
ışçı ve usta Jazrmdrr. Ayda bir Ura 
vermek kudreti olmıyan aileler de c;o
cuklarını i~c;i ve usta mekteplerine 
vererek ayni zamanda müstahsil b!r 
hale de getirmiş ve sanayi müessese
lerinn en lüzumlu elemanlarını hazır

tıven, Gvdena, müteveffa Edite varis
leri: Neli Brarfor, Klaris, müteveffa 
Alis varisleri: Visant, Corc, Lilyan a
leyhlerine açılan tashihi kayıt da
vasında: Müteveffa Çarl1n varisle
rinden karısı Ete!, Flrt, Corc Con, 
müteveffa Evline varislerinden: Gv
dena müteveffa Edit'e varisleri: Neli, 

1 - 10.12.941 tarihinde eksil~eye vazedilip talip zuhur etrniycn 
ve halen tamirde bulumın Sogütlü Tatbikat gemisinin kaz.autnda ,.apıla
cak tamirat tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me 8/1/ 942 Perşembe günü saat 11 de Yüksek Deniz Ticareti Meltte
bindc toplanacak satmalma komisyonunca yapılacııktı:r. 

2 - Keşfine na?.aran muhammen bedeli 8500 lira olup muvakkat ~ 
minatı 637 lira 50 kuruştur. Şartna1nesini görmek arzu edenler m ektep 
muhaşcbesine müracaat etmelidirler. * * Kubilay zamanında nüfus 

sıklığı ve arazi kıymeti 
o derece artmıştır ki cenup vi
layetlerinin bir kısmında, gün
lerce, hj,ç bir boşluğa raslama -
dan çorak, kırak, ıssı'Z bir karış 
toprağa basmadan bir şehirden 
bir şehre gitmek imkanı elde 
edilmiştir. Bugünkü Amcrikada 
en az geliri olanların dahi na
sıl birer otomobili varsa o za
man da her köylu, en aşağı beş, 
altr beygire ve bir arabaya sa
hipti. 

Teşkilat kudretini ve altın 
'bolluğunu anlatmak ıçin eldeki 
vesikalar şöyle diyor: "İmpa· 
ıratorluk baştanbaşa bir arı ko
vanıdır; fakat bu arılar, petek-
9ere bal yerine altın sızdırır· 
lar4, 

Kötüsü şu ki servetin fazlalı
ğı halkı tenbelliğe ve eğlence
ye düşürüyor, pirinç rakısı su 
gibi akıyor; göller ve ırmaklar 
renk renk donanmış zevk ve sa
fa kayıklariyle sabahlaıp ka
dar - ışık, kadın, içki, saz ve 
söz - cünbüş icindedir. Baharlı 
biberli yemeklere istek o dere
ce artmıştır ki tek bır şehrin 
gündelik yalnrz karabiber har
cı 120 kantarı aşıyor, millet 

lamış. olurlar 
''ViJiytimi;deki orta mektebi Jı::aJ

d'.rmah, çünkü bu mektebi bitirip 
d:plo~~sını alan talebe, memuriyet 
talebı ıle karşıma dikiliyor ve orta 
mektebi bitirenin devlet memuru ola
bileceii hakkındaki kanuni kaydı bir 
ı:ı:ecburiyet _gibi telakki ederek ayak 
dıreyor ... Dıye dert yanan valiler var 
Bizde orta tedrisat tahsiline gösteri~ 
len düşkünlüğün bir sebebi de budur. 
İş paraya binince bu zihniyet de or
tadan kalkar. 

_ !!!!S 

kavruluyor. 
Ve kısa bir zaman sonra 

dünyanın bu en zengin, en te~ 
kilatlr en modern İmparator
luğu bir çöküntüden başka bir 
şey değildir. Aradan beş asır 
geçiyor; 1860 yılında İngiliz ve 
Fransız kuvvetleri eski Hanba
lık şehrine giriyorlar; Kubilay
ın sarayından artakalmış kı
sımlan da ateşe veriyorlar ve 
Türk - Mogol - Çin medeniye
tinin küllerini insafsızca havaya 
savuruyorlar. 

Bu, bir gün ayrıca anlatmağa 
değer başka bir meraklı hika
ye-3..Jr; okurken tüylerinizin di
ken diken olacağına şüphe et
miyorum. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

lKRAMIYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az 50 
llraai bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağıdakl plana wö-

re ikramiye dağıblacaktır, 
4 Adet 1,000 Liralık 4,000 •.ira 
4 .. . 600 ,. 2,000 .. 
4 .. 250 " 1,000 " 

40 • 100 • 4,000 ,. 
100 • 60 • 6,000 . .. 

120 " JO 4,800 " 
160 " 20 '' 3,200 " 

DiKKAT: Heaaplartndakl paralar bir sene içinde 50 llradan aşağı dU,ml· 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 (azlaslyle verllecektlr. Kur'al3r 
aenede 4 defa, 11 Eylül, 11 Blrlnclk~nun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecekti r. 

Klaris, müteveffa Alis vıırisleri Vi
sant. Corc, Lilyıın ecnebi memlek~t
lerinde bulunduklarından mahkeme
ce yapılacak tebligatın ahvali ha.ııra 

dola.yısiyle imk~sız olduğundan ve 
esasen yukıırıda isimleri yazllı olan 
şahısların halihazırda ecnebi memlıt
ketlerin.deki ikametgahları da meç -
bul olduğundan ve evvelce de 18/10/ 
941 tarihli Tan gazetesiyle yapılan 
tebli~ata rağmen mahkemeye gelme
diklerinden haklarında 15 gün müd
detle ilanen gıyap lı::ararniın tebligi
ne karar verilmiş olup 9/1/942 Cu
mıı günü saat 10 da Kadıköy Sulh 
mahkemeleri binasında Kadastro 
Mahkemesinde hazır bulunmamız i
çin gıyap kararı makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

KAYIP: - 4515 Iatanbuı ıid\ numaralı 
toforlOk eh\iyetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hlilr.mU lı:almamıştrr. 

Şoför Eaat ŞASMAZ 

KAYIP: - "Rize Puaınndan a\dıjlm u
kcrlik terblı tezkeremi kaybettim. Yenbini 
alacatrmdan eskiılnin hilkmU yoktur. 

Avramit kö)'iinden 319 do,twulu Yu
wf oflu lbrahlm Kwıan 

Sahip ve Nesriyat Müdürü Emin 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş_ T A . N matbaası 

3 - Muvakkat teminat İstanbul Yüksek Mektepler Muhasebedli~ 
veznesine yatırılacaktır. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki şıırtlarf haiz olmalan ve 32 cl madde 
tarifatı dairesinde ihzar edecekleri zarflan eksiltme günü saat 10 na 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(111'12) , En son modaya muvafık ' BÜTÜN MOB iL YAL.ARI NIZI 

J 1 Çeşitleri çok olan tstanbul'da Rı1.R Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEYZl'nin ASRl MOBILY A 

" - MaP:azasmdan alınt7., 

EmlCik ve Eytam Bankasından : 

Eıas No. 

2526 

Mevkii ve Nev'i 

Beyoğlu Beyazıt Müeyyetzade mahallesi 
Kemeraltı sokağı eski 58, 60 yeni 84, 86 
numaralı 466.93 metre murabbat değir-
men ve hane tamamı (Halen madeni eş. 

Mukadder kıymet'! 

16.257,- lira I 

ya fabrikası binası) 
Yukarıda izahatı yazılı gayri menkul peşin para ile ve kapa.JJ zarf 

mruliyle Şubemiz Satış Komisyonu huzurunda saWacaktır. 
İhale 25.12.941 Perşembe günü saat 14 dedir. İsteklilerin Şubemiz 

emlak ı;ervisine müracaatla mukadder kıymetin yüzde onu nisbetlnde 
teminat akçesi yatırmaları ve bir lira mukabilinde alacakları şartname 
hükümlerine muvafık teklif mektuplnrmı bildirilen gün ve saatte Şube
miz Satı:ı Komisyonuna veya ihale sııatıne yetlfTT\e kı:uretiylıe inrleli ta~ 
ahhütlü olarak postaya vernıeled (909) ( 11281) J 


