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Türkiye Miimessili Z. Saatman Sultanliamam 

Münakalat Vekili 
izah Ediyor: 

Tren Nakliyatımızın Hacmi, Harp.ten Önceye 
Nazaran 

·Geçikmeyi 
İki Misli Artmıştır • Her Türlü 

Önliyecek Tedbirler Ahnmaktadır 

~~;K~~~!-1 BALIK CILIGIMIZ ICIN 
BİRKAÇ SUAL 
VE CEVAP 

İngilterede hilkOmet mahafiU Sin
gapurun kayıbmdan dolayı teHış 
ve kaygu duymuyor. Onlara &öre, 
Singapunın müdafaası, kx.sa da ol
sa, müttefiklere zaman kazandır-

lstihs·alin Planlaştırdması Mevzuu Bahistir, 
inhisar Mahiyetinde Bir Tasavvur Y cktur 

Ankara, 13 (TAN) - Münaka
lat Vekili Amiral Fahri Engin 
muhtelif meseleler hakkında be
yanatta bulunarak demiştir ki: 

mışhr. Zaten şimdilik Uzak Şark / 
harbinin büyük ehemmiyeti de , / 
yoktur. Davanın eseıa Avrupa 
harbini kazanmaktır. Bunun için 
de Sovyet Rusyayı ilkbahar taar-
ruzu için teçhiz etmek lazımdır. 
İngiliz devlet adıımlarmm ~on 
günlerdeki sözlerinden çıkan rn!na 
budur. 

JJl. Zekeriya SERTEL 
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!Ankara Devleti 
ıKonservatuvarında 
MiLLİ ŞEFiMİZ BİR OPERA TEMSİLİNDE 

HAZIR BULUNDULAR 

1 
vekil, Maarif Vekili, sefaret
ler erkam ve bir~ok ' tanın • 
mış zevat da hazır bulunmuş 
lardır. 

Bu akşam hakikaten eşsiz 
bir muvaffakıyet kazanan 
Konservatuvar t alebesi pa -
zar günü akşamı Fidelio'ytt 
tekrar temsil edecektir. 

Bir Alman 1 Gilbert ve 
Filosuna Marshall 

' 

.. \ 
Taarruzlar Baskınında 

-o- -o-

Gneisenau, Prinz 
. Euqen. Scharnhorst 

Alman Kruvazörleri 

En Mühim Japon 
Üsleri Ağır Seki1de 

Tahrip F d rdi 

!Uanştaki nıuharebeye istirak 

-:n-ı PASifiK HARBı 

Singapurda 
Çetin Bir 
Boğuşma 

--o-

Adanrn Doğusunda 
İngiliz Mukavemeti 

Devam Ediyor 

HAFTADA 1 
.GÜN EKMEK 
YERiNE UN 
Pazartesi Günü 

Ekmek Kar+. ile 
Un Alabilirsiniz 

eden Gneisenııu knıv.a7Örü 

Heliıo-

Romanyada Harbin 
Neticesine Ait 

Endişeler Artıyor 

Halkın un ihtiyacını karşıla • 
mak üzere istiy enlere, haftada 
bir gün, ekmek kartı mukabilin
de un verilecektir. Bu husustaki 
hazırlıklar bitirilmiş, iaşe müdür .Mareşal Antonescu 
lü~ü tevz~at. için alakadarlara e. ı· Führerin umumi kararg5.hı, 13 
mır vermıştır. <A.A..J - Mareşal Antonesko, 

Yalnız, un tevziatı haftanın ı Fi.ıhrE>r'ı umumi karargahında zi
muayyen bir gününde yapılacak- yaret etmiştir. Mülakat, siyasi ve 
tır. ünümüzdeki hafta için dağıt askeri durum etrafında gecmiştir 
ma gtinü pazartesi olarak tesbit Quisling'in de Bitlerle 
edilmiştir. ·· ·· ~ · b.ld' il' Ekmek yerine un almak istiyen goruşecegı ı ır ıyor 
ler 750 gram ekmek karşılığı Stt'kholm, 13 (A.A.) - İsveç 
531, 371 gram ekmek yerine 265 gaz_eteleri?in ~erlin muhabirleri 
ve 187,5 grama mukabil 132,5 (~~~hng ıle Hıt~~r arasında . ük 
gram un alabilecekler ve karnele. m..ılakatın b1,1gun yapılacagını 
rinden o günkü fişi verecekler- zannE>tmektedirler. 
dir. Qu·ı.ıing yarın Göringin misafi 

Kağıt fiyatlarının yüksekliği ti oiac~k ve b~ndan sonra şerefi
dolayısiyle fırıncılar bu unları ne verılecek hır suvarede hanr 
kağıtla vermiyc mecbur tutulmı. buluna<'aktır. 
yacaklardır. f1:ar Sonu; Sa: 2; Sü: S 

MANS'TAN 
DENİZİNE 

-o-

ŞİMAL 
GEÇTİ 

Bazdarına isabetler 
Oldu, lnCJİIİzler 42 
Tayyare Kaybetti 

Londra, 13 (A.A.) - ''Tebliğ,. 
Dii.nkü perşembe takriben saat 11 
de İngiliz hava kuvvetlerı muh
r. pler. torpidolar ve mayin gemi 
leri refakatinde olarak Alman 
Charnhorst. Gneisenau ve Prlnz 
F.ugen harp gemilerinden müreıt 
kep bir filonun batıdan gelmek
te ve Pas de Galais istikametine 
yaklaşmakta olduğunu bilcUrl"' ı ~
lerdir. Düşman filosu büyük mik 
tarda av tayyaresinin hirnay<:> -
<ı•nde bulunuyordu. 

Bu sırada görüş sahası S ıliı a 
kilo'lletre arasında değişiyordu . 

,t:!ir Sonu; Sa: 2; Sü: 3 

AMERiKAN 
TEBLiGINE - -

RESMi 
GÖRE: 

Biri Tayyare Gemisi 
Olmak Üzere 16 

Gemi Batırı~dı 
Vasington ,1:-t (A.A.) -- Bahri

ye Nezareti tarafından neşredi -
len bir tebliğde Amerikan kuvvet 
lerinin 1 şubatta büyük Okya -
nusun cenubunda Marshall ve 
Gilbert adalarındaki Japon üsle. 
rine bir akın yaptıkları kayde -
dilmektedir. Bu akın esnasında 
düşman bilhassa 17 bin tonlu.'< bir 
tayyare gemisiyle bir hafif kru -
va7Ör, bir destroyer, iki den•;rnl
tı, 11 muavin gemi, 2 büyük de. 
niz tayyaresi, 15 av tayyan::si, 
1 l bombardıman keşif tayyaresi 
ve 10 bombardıman tay~·aresi 
kaybetmiştir. · · 

Tebliğde şöyle denilmekte • 
dir· 

Makin, Jaluit Wotje. Kwaja • 
lein. H.oi ve Maloolap, Merc:ı.n a
dal::ırından Tarda adalarına kar. 
şı ta;ırruzlar yapılmıştır. 

Makin'de Japonların iki karakol 
tayyaresi tahrip edilmiş, bir muavin 
(emi ciddi hasara .uğratrlmış ve ü
çO.nC'il bir karakol tayyaresi denize 

I d1l;;iirii1mliştilr. 

Roi'da iki hangar, cephane depola
" bem:in depoları. petrol hazineleri, 
ııntrepolar ve raılyo istasyonuna alt 
binalar tahrip edilmiştir. 

Wotje'de dafüli tesisler t<ımamiyle 
tahrip edilmiştir. Bunlar iki hangar 

l_,?r Sonu; Sa: '2: Sil: 2 
~~~~-~~~~~~ 

(Oünfeı ~~ı~~~ 
Fikir Değiştirmek Marifeti 

REFi K 
HALiD 

Sö~l_e söyliye~lere rastlarız: "Olur adam de. 
gıl! Nuh, dıyor. Peygamber demiyor, kırk 

sene önceki fikrinden şaşmıyor. Insan böyle olma 
lı!., Hiç de öyle olmamalı! Mademki günler geçi

KARA Y yor bir gün öbürüne benzemiyor; mademki kafa-
-. . mız işliyor ~e olan biten işlerle beraber bilgimiz 

degışıyor; mademki yepyenı buluşlar ve eskı inanımızı kökünden 
yıkan taze oluşlai-la karşılaşmaktayız ... O halde, kahlbeladanberi 
('dindiğimiz turşu bir fikre saplanıp kalmak, bırakılan yerde oL 
lamak ya kavrayışsızlıktır, yahut inatçıhk! tkisı de kusur ... 

. Evet, bilirim: Kavr.ayışsızlığrn bir rahatlığı, inatçılığın ise 
bır keyfi vardır. Bazıları fikir değiştirmeyi hoppalık ve meslek
sizlik sl!yarlar; daha ileriye de varırlar: "Zamaneye uymak, uyus. 
rnak, faydalanmak içi_n bir fikirden ötekine atlı~or, oportünist. 
lik ediyor:, ~er~er: ~oğumuz böyle tenkitlere uğramaktan çeki. 
nerek eskı fıkrımızın sınırında keçi gıbi ayak direr, mıdye gibı 
yapı~ır. kalırız. Bunu bir ızzetınefıs, bir onur meselesi yaparız 
Hayır, nasıl pratik işlerde yeniliğı kabullenıyor, mesela çimen· 
toyu bulduktan sonra havuzlarımızı artık lif, horasarı ve lökün 
ile sıvamıyor; "ültra septil .. in tesirlerinı gördİ.ikten sonra !<an 
çibanına pehlivan yakısı yapıştırmıyor, P.lt-ktrok olan yerde yağ 
mumu yakmryorsak; nasıl bugünün butün teknik icaplarına uy. 
maktan gerı kalmıyorsak aklımızı da yenı kalıpiara sokmaktan 
fikir dünyasındaki değişmeleri benimsemekten de ürk.memeliyi.z 
W. Emerson'un dediği gibi: "Ölmüş. göçmuş olan dün, yaşamak 
ta olan bugün hakkında hüküm veremez Kendı scizl\ni.i bozmu 1 
görünmekten korkmak, devlet ve fikir adamları ıç.nde ancak cu
ce ve kısır olanların ödünü patlatır!,. 

Anlaşılan cüce ve kısır olmadıkları içindir ki buguniin belli 
başlı ·dünya devlet adamları eski sözlerıni bozmuıı verdıkleri su· 
zü tutamayıp bir yenısıne girışmış olmaktan hıç korkmuyorlaı 
ve geri fikirlerinde mıhlanıp kalacaklarına ~ıkarına başvurmayı 
bir onursuzluk saymıyorlar. Şımdi. işliyen bir rüzgar rırıldağına 
benzemek bir kusur değildir. Onun paslanarak meseliı. garp yelı 
eserken şarkı göstermekte inat eden bozuğu zararlı \'(' gülünçtür. 

. Lt ( ı) 
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()vuNCAKLARqots{t Odun arhı 
~~--------....lli~~""~iı" Arttırllm!yacalt 

Yazan: 1RFAN REHCET -
up agır oldugu içın dah1 uz g 

d med ; yere du,tu. Nazmı koştu, 
tu ak ic;ın tam ayağını ü tunc ko
y \; gı ırad tekrar uçtu,., R çocuk 
g b gulunç hareketlerle ~ k smdan 
k mak c p ed yordu. 

u terslememesınden cesaret al rdlr 
kolunu boynuna dol dı; dudaKlaı ıylc 
agzını rıyorken Nazmı: 

- Dem n sana soyledi .m ual 
tekrar cdıycırum. Çunku bu mevzu:ı 
tekrar avdet lazım geliyor., Bu 

Fiyat Yükseltilmesine 
Sebep Görülmedi 

Odun ve oınilı culerııı f:lclcdlyc 
ımlrac:a t ederek yen zam talebıııde 
bulundukl,ırını yazmı tık Beledıye 
fktı at Mudurlu u taratrnd n yapıl n 
ncelemeler, bu tnleb n yerınde ol
madıgı netıce ine \ rm tır Narhın 
arttırılma Inı ıcap ttıren hıçbir e
bep gorulmemektcdır, Şehre müte
madiyen sevklyat yapıldığı ıçın ya
kında komürtin bolla c ı bıldınll-

Bu dort ko eli, ld ı renıcı zarf mektup .. 
k '1 top aiın uzeı nden kayıvor k b 
yuvaı tanıyor, kah fasılalı zıp'amala • 
la ı;ıyordu. 

Fahire: 
- Bır k! Ahmet.,. D"yo du. Bıze 

ne?. 
Koc ın o döndügu zaman ruk o 

d m deg ldi Yuzu 
Ye m ye muk edlr 

ofkeyle: 
- Ne? Dedı Bırakayım mı? Önu"" 

gelen bulsun ve açsın okus•ın değıl 
n Zarfın ü tunde senın ısm•n o du u 

n butun bu p slıkler mundlch.k 

H · ddetınden cumles nı tamaıı ıy:ı
adı. Tekr r z rfın ark sına duş u 

Kagıt otları ya.Jıyarak, ç.ıtleı e takı
larak hila kaçıyordu. N hdyct uf k 
ı ın ğın kenarına kad r atladı ve o-

d sanlr kendını suya atmıya ka 
r veren canlı bır mah Cık c b ufak 

b r tereddutten sonra havalandı \ e 
an kuşların yorgu k n tl:ırıylc 

Y ptıkları g bı suyun s thında uf k 
b r z bırakarak scktı ve suy.& duştu 

Ş mdı artık ınnagın durgun uvu 
e ınde hareektsız duruyordu O u 

bır akıntı kenara gettrenııyec,.k 

Bır v sıta ıle ona k dar uzanmak 
mumlrun değ ldı. Ahmet N zm a-

k arı kenarın yosunlu sularında ı ol 
ı,nı kavuı;tunnuı suyun yu:ıı:und~k 

u beyaz lekeye bakıyordu. Ka "ıt 
rçası ne kadar muddette ıslan r k 
t bılecektı, Ei•ldi yerden bir ta• 

a rak attı; vuramadı. Ke nrdan b ı 
a uç c;akıl toplıyarak çılgın bı na:ıaı 
a uç çakıl toplıyar k çılgın Lır na 

r çılgın bır tavırla z fı 'rt"cm 
e e baıladı, Suyun obur tar fı ıı;ok 

e dokulen ziyaları kızılla zyordu 
1 gın s thına duşen taş bu kan t • 

kasının yuzlinu lrımra tırıy rdu 

Sıyah go ler nde gumu hı madeni 
gıbı bır p rlaklık vardı. 

- Bu mektubu Ben arl·ad.:ışl rı· 
mr elametled g m zam melrtup ku
tusunda buldu'll Kutud yalnız de. 
ti dı, Başka kigıtlar arasını'! g zl<"-
neb l'rd tek r cd yorum bcrum ye· yor. 
r me bu mektubu buln sen olsaydın Edirnede yakacak fiyatları 
ne Y p c ktın? B na ond n b hsedc
bılecek mıyd n? 

B r elıyle onu kolunun u nahıld . 
ııı me af ede tutarak homurd n yordu 

- Yu.rnme baki Ve evap veri 
Genç kadın ııamımi ve uor..ıısiz n:ı-

zarl nnr oııa teııl m ederelt bacını 
kaldırdı. 

- Onu yrıtıp tm dan evvel te · 
reddut edeısem .. 

-Ooo 1 Öyle i e bu bır tıraf s 
yılı Hatta enın b t r med ı cum 
ley ben t mam1ı)'tıyım: Q .. u yırtıp 
tmadan evvel aı;ıp pek u7el oku

Traş Ücretleri 
Ar++ırdıyor 

de 

yacaktın 
· \ur r k tra 

- Hayır. T reddudum e ı şim- mı tcmı tır 
dik g b n rleşt"rek u lmem .. kl'eın 1 tetkık etmış ve · ç tra 1 rın 10 
~n~ • 

A • l tr ına 5 kuru z m yapılın f-
- ynı z manda ııan ne ı;; bı ma- nın do ru olduğu netıce ı c v rm~

r?z ~ta bulunduklarını da a ıl mak - tır. Bu zam kararı Beledıye Daımı 
çınd:... E 1 " d l ncume ne gvn eri ecektlı Encü-

- Ahmet! Yem n eder m kı boy1e men de bu zammı kabul ed;ı e 
bır mektubu açmak ve okumak fıltıi ucretlerı arttı ıl c ktır. 
hatırıma gelmemi t r Yemir ederim o 

Zaten sana tereddut ederdım deme~ Şehir .Meclisi Dün 
bir haya meselesid:r Zıra bovle nl. 
masa bilmem aramızdak Toplandı 
nasıl biterdi 

- Evet .. Belkı hem okuyacıık 
de cevap verecekt n. 

- Ahmet! 
O kad r yaralnmı tr kı klk ıak 

ki de bırakıp g tmek ısted Koc sı 
kuvvetli pençe ıyle onu old ı.u yerde 
tuttu 

(Sonu var) 

~-------

Miinakalat Vekili 
İzah Ediyor 

l:?f' Ba t rnfı l incide 

Diger taraftan haı p dolay· iyle hn· 
rıı;ten ıstedii mız kadar v gl r ve lo
kimotif ithal edemeyişimiz de nakl • 
yatta teehhure sebebiyet vermektediı. 
Maam fıh gerek Almanyad<I' gcrel< 
lngiltereden vagon ve lokonıotıf ~el
mıştir. B r kısmı da yoldac.lır. Bıı 

taraftan memleketın milli m ıdar •a· 
nrn ihtıyaçlarnu temine ı;ah~ırkcn ~ -
ğertaraftan her turlu ıhtıy çlara t'a 
cevap verillye gayret ed yorııx Nıık

liyatnnı• biraz giıı;lulıclC're te-ehhur
lere uğruyor F kat net ced '1\ecburi 
ve herkesin anlıyacafı sebepler ve 
bılhassa şıddetlt k dolayı ıyle de 
butun zorluklar raimen ı ler'mız ')iu
rliyor ve y ıruyecektır 

l'al"lm da diişii11iiyoruz 

bazı mıiteşebbislerin müracaatı doi· 
rudur. Tiirklyede herkes ist,.ôiği gl'!· 
mıyı yptırabilir. Bu gibi teknt"ler mik. 
tarının artmasını ıiddetle auu edı· 
yoruz Yelkenli gemilerin ;;eyri 580 
ııumaı alı kararname mucibince tama
m yle seıbeıttir. Ancak 50 tondan 
fazla olan motörlu yelkenlılere hU
kumetı;e el konulduiu ve lıukilmetln 
direktıflenyle hareket ettikleri ma
lumdur. Bu motorlu gemıleriıı yuka
rıdakı kararnamenin şartları dah;ıin· 

de ha ekeı etmelerı lizandı o:ter 
taraftan Vekalet te kendi hesabına 
mavna g bı nakil vasıtaları mıktarını 
arttrrmıya çalışmaktadır. V ·ınırlar -
dakı t hmıl ve tahliye işlerınde vu
kun gele teehhıirlerı onlemdt için e
l m zden gelenı yapıyoruz 

İstarya, yini vapurun . bıklemeııı 
Bıı çok naklıye malzeme ve ye meselesin n de kanunlarla h lledılmış 

dek parça sıpar şler mızın me nlekrte oldugunu söyliyen Vekıl. bc1lık tutum 
zamaıııııda getirilememesınııı duny ve sauşınm ınhisara alına\;atı h:ılı:lıı:ır. 
nın ateş ıçınde bulunma ı le allka- d kı havadısleıe daır şu ~evabı \et'

dar olduiunu vatandaşlarımı• hı: b, mu~t r: 
.ı:aman unutmamalıdır! r Y lnı hu- ··- Boyle bir inhisarı katiyyen d•ı
gunu de& 1, yarını duşunuvnruz fı;ı- ıunmuyoruz Balıgın tutulması ve sa
ltrimızı ve stıkbal plinlarmırzı buıı:iı tılması daıma serbest kalacnktıı. in· 
nun ve yarını iht ıyaçlarrna gciı e tan- hisar yoktur Yalnız fazla .st hsa 1 n 
zim edıyoruz. Gerek dernz gerek k· plinlııştınlması mevzuubah~t r M"
ra nakliye vasıt !arımızı lıcoordi:ıe et- seli b r çok lımanlarımızda tutulan 
miye çalışıyoruz, Hangı malları- balıkların bazan denize dokilldütu111i 
mızın denizden hang mallarım ı:ın b lıyorsunuz. Maksadımız bu balıkla
karadan nakled leceiinı tesbit ed yor, nn saklanması için icap eden terti 
kara ve deniz vasıtalarımız rn ında batı almak ve balık konse .. ncllifınl 
bir ış birrği hazırlıyoruz. teşvik ederek balık ıst hlikıni arttır 

'Den z naklıye vasıtalıırımı ın c;ı-ı maktır. Bu ış ıçin de bir çok memle
ğa'tılm~sı ic; ~ ~er b ri 350 tonluk 150 ketlerde ve bilhassa İtalyad.ı derın 
Yt"lkenlı gemın n yapılması h kkır,n incelemeler yaptırmı' bulur uyoruz ... 

A ifiK HARBi 
B ıştarnfı ı incide 

Evlerdeki 
Araştırmalar 

Mühim Bir 
Yapılacak 

HÜKÜMETCE EL 
Konulan Kaqıtlar 

t t nbul 

Altın Fiyatları 
Altın 33,5 liradır. B r gram 

altın 445 kuruştan satılmı tır. 

Hitler 
ile 

Antonesko 
Görüıtü 

l:fiT Baştaratı 1 incide 
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Satılan Mallara 
Fiyat Etiketleri 
Konulmaltdır ! 

Flyal MOrakabe Komisyonu 
birçok maddelerin, bllhuaa h•· 
yatı lhtıyaç maddeleriyle libum • 
lu eşyaların klh fiyatlarını, kih 
kir hadlerini tayin etmlı bulunu· 
yor. Bırçok maddeler var ki bir· 
blrlnın ayni olmasına rağmen ka· 
ı te fa kı yUzunden biri diğerin· 

en ucua oluyor Fakat bu ucuz • 
malın da dukkinlarda iyi malla· 
rın fiyatına satıldığını göruyoruz, 

Pek çok müıterller, bir cins 
malın muhtelif dukkllnlarda b ş· 

ka baıka fıyat aldığını gormekte· 
lrler. 
Hem vurguncu ile ve vurgun

İ ulukla ıavaşmay kol;ıylaıtırmak, 
1 hem de muoterllerın aldanmama· 

I
:• sını temin etmek için en iyi usul, 

etıket koyma mecburiyetini lh· 
das etmektir Bu suretle pazarlı· 

!.· ğın dıı önune geçilir ve kanunun 
cabı yerine getlrllmlı olur. 

İ Flyıt M ürakabe memurları, 
j IUıum gördükleri takdirde, eti· 

ketlerdek fiyattan faturalarla 
i : karşıt btırarak kontrollerlnl ko• 

'ayca yapabfllrler. 
Dukkincllar satış yaptıktan fi· 

yatı lnkAr lmklnını bulamazlar, 
muşterıler de bir dukkindan baı· 
ka. bir diğer dUkklndan baıka 

fıyatla mal almak vaziyetinden 
kurtulmuı olurlar. ············--··----- , __ _ 

Manifatura Eşyası 

Hangi Esaslara 

Göre Dağıtllacak? 

SARK CEPHESi ·· 

Pazar sabahı Quisling Os!oya 
e1dPcektır. Alman mahfillerın:te 
bugün veya yarın neşredilecek o
laı• resmi tebliğe intizaren ~imclı 
ki gor..ı!lnıeler hakkında pek ·hti. 
yatlı d.n ıanılmakta<lır. 

dordu du m n h va meydanlarında 
tahrıp edılm tir. Tahrıl" edilen Al
m n tayyareler nin yekünu 17 dır. 
Bız e z t yy re ybettı • 

Dinyeper'e doğru 
Londra, 13 A.A.) - Berline core, 

buzların tamamıyle ço ulmeııe \>2ş
lad gı dogu cephesin·n cenup bölce· 
ıınden alın n ıon haberlerde Tımo
çenkonun Mar gok a 120 :Cifomet e 
kadar uzaklıkta Dınyepere Y<"klaıttıı 
b ld nlıyor. Havalar def şmlş, ter
mometre sıhr altı 11 - 14 u kaydet
miştir, 

Ziraat Vekili Bütün Valilere Bir Tamim 
Göndererek Bazı Tavsiyelerde Bulundu 

Ankara 13 (TAN) - Zir~aı Ve1• 1 
tun valilere bir tamim gonderer .. k 

u sene stihsal n en az Jlu rnlslıne 
karılması içın vıliyetlere kifı m k· 

t rda mısır, darı ve patat.:ıı tohum
Jutu tahsıı edıld iıni, - ıiah fazla 
ekım yaptlması mlimkün ıorulı.iyorsa 
daha fazla tohumluk go derileceiinl -
ıld rbmiıtir. Yıne bu tamımde ta
ma külfetinin azaltılması ıc-:n her 
ayetin, tohumluk ıhtiyacmı kı:ndi 

hudutlan d hllınden tedar !( etmesi 
vııye olunmaktadır. Patates ve dtı

ı tohumlan Z raat Bankası t.nrafın

dan piyasadan satın ahnar k ver:le -
cekt r. Mııır tohumlarını toprak mab 
ulleri ofı11 temın edecektır Geç!r-

d ıımız flddeth kıı dolayıs yle pata
tes tohumlarımn donuk olmamasın 
darı ve mı11r tohumluklarının da yeni 
sene mahıulu olmasına dıkkat edıl • 
mes tavsiye edilmektedir. 

Tohumluklar, çıftçiye, stek ve borç 
cetvelleri imza ettlrlldikten onra ve 
r lecektır. Kendllen tohumluk tedark 
edeceklere banlarm tutarı mahalli 
r yıce ıore nakden avans olarak ve

lecekt r. 

Z raat Vekilıa t miminde, bu mad
de erı ekeceklere, Zir at Bdnkasma 
b lan olsa dahi bana bakılmadan 
7enıden banka tarafından çev rme k e 

ı verıleceğı, çlftç ye avamı olarak 
ve len mıaır, darı ve patateli tohum
luk ı ve tohumluk tedarik etmek 

Bundan başka, istıhsali art•ırm ba 
Jı:ı ınd n Z raat Bankasmc ayrıca 
ı terılecek kolaylıklar da alikadar-
1 ra teblıi ed lmiıtlr. 

B tu bu esasla ı ıu ıe 'ide bil
etmek mumltundur: 

C hçı alacalı tohumla e eceı de-
Jı: lrtarını ve toh 'JT'U aynen mi 
~ olarak mı iııted ni bıl-
• 1 !er de, e , d k r 

gore lazım olan tohum vey parıı a· 
vansını te bit ederek Z raat Rnkasma 
bıldireceklerdir. Ç ftçl dnldurulan 
cetvelleri lmzahyarak par vı veya 
tohumu alacak ve bu suretle bu cet
vel bir senet mahiyetinde olacaktır. 

Gilbert ve Marshall 
Baskınında 
ı 

ihtıva e
ıkı hava 
s h 1 to-

, bilt ı be z ıı 
b n lan t hrlp 

n nd y 1 n yaA
mura rağmen Amerıkan tayyaıeleri 

du manm ık! muavin gemi ne taar
ruz ederek bunl rd n blrıni c ddl ha
sar u r tmf !ardır. 

Kwaj leln d ınd dU man ı;:emlce 
pek ğır kayıplara uj!rnmı tır. Ame
rık n tayy rele b ırada 10 denlzüs
til gem ine ra tgelerek tayyarc ge
mlsı h ime etirilen bir gemi ile bir 
h f f kruvazörü bir de troyer. donan 
m ya. men up uç petrol gemı l, iki 
den z ltı, bır l p \e lk büyuk deniz 
t y re n tah p etmi lerdir. Başka 

d m n len de h ra uğr tıl-

Yeni Londra Sefirimiz 
lstanbula Geldi 

Londra bliyı.ik elc;irflne t yın e
d len eskı Bat\ ekillerden Ça kırı me 
buau Raur Urb y Ank rad'ln •ehri 
m ze ıelm'tt r Ye Londr .. elç m'z 
mumkun olan en kı bır z m nda 
Lond aya ha eket edec kt r. 

Berlln 13 (A,A.) - Ingi}jz kuv
vetleri ile temasa geçmiş olan Scharn 
horst ve Gneiıenau saffı b'lrp ıe
milerlnin batırıldığı daha ,ubat 1939 
da Churchill tarafından ilin edilmi,, 
fakat o zamandanberi bu iki gemi hir 
çok hareklta iştirak etmek ıuretiyle 
mühim muvaffakıyetler kazanm11tır. 
Daha sonra İngilizler bu gemilerın 
bıtıfından veya muharebe harıci kal
dıimdan bir çok defalar b hsetmi•
ler, hatta İngiliz menbaları bu ikı ıe
mın n tahrıp edılmiş oldugunu ııon 
aylar ıç nde en aşagı 30 kere ılan et· 
m şlerdir. 

* Londra, 13 (AA.) - tnı~liı kıta-
Jarının •iddetJi mukavemetine rai • 
men Slnıaparan lkrbetl hakkındaki 
kayıalar ıh:lenmfyor Mihvt"r kaynak 
fırı haberlerine göre, Singapur ıo
kaldarmda muharebe oJa:ror. tn(iliz
ler dlifman eline reçmemni için 81-

kert teıiıleri tahrip ediyorlar. Hava 
bombardımanlar1ndan ıehlrde bir enk 
:rancın çıkmııtır, Hava ve deniz üı
tünlliiü İngilizlerde olmadığından in· 
tılarm tahliyesi tesadüfe kalarak gibi 
ıCSrünüyor. 

'·'IL/PINLERDE: 

Vaşington, 13 (A. A.) - Harbiye 
Naıırlıtı tebllii: Flliplnlerde: Dilşmı
nm keşif taarruzu hareketi, son 24 
saat zarfında Bataan bölıeılnde fa
stlall bir savaş halinde kendini ıöt
termlştir, Dilşman pike bombardıman 
tayyareleri faaliyet göstermişler ve 
bunlardan lklsi tayyare karşıkoymı 
toplarımız tarafından dOşürülmüştilr. 
Dil mnn pike bombRrdımıın tııyyare-
1 ı, y nlı !ıkla kP l d pıyadelerlnl 

bo b ve mıtıalyoz te ne tutmu 

Stokholm Tıdnıngen gazete ının 
Berlın muhabiri Bolşe\ ızme kar ı te -
kıl edılecek hır Norveç lejyonunun 
Murmansk cephesındekı muh rebele
re iştirak etmesi beklenmekte oldu
tunu ya:unaktadfr. 

Romanyada endişe 
Nevyork, 13 (A. A.) - Bostonda 

çıkRn C,S,M. gazetesi yazıyor: 
Lizbon muhablrımiz, hnrbın netı

cesi hakkında Romanyada izhar edı
len korku ve Romanya hıikO.metiııin 
takip ettiği Alman siyasetinin halkta 
bıraktığı fcna intiba hakkında redde
dilemez de1iller elde etmiştir Muha
birimiz evvelce Rumen ordusu bas· 
kumnndanı olan İyon Antonescu'ya 
eskı Başvekil Doktor Jlvu M niu ta
rafından gonderılen bır muhtırayı 

gözden geçirmek fırsaUnı bulmuştur. 
G~en 19 SonkAnun tarıhınl ta ıyan 
bu muhtırada. Alman muzafferlyetın
den ve Bitlerin harbe iştirakinden 
dolayı Romanyayı mükAfatlandınnak 
arzusundan şüphe edilmektedir Ru
men ParlAmcntosunda en muhim gru
pu t~kll cden Rumen köylü paı1isi
nin taleplerinin is'af edileceğinden 
ııilphe edılmektedir. 

Franco • Salaıar 
Görüımelerine Ait 

Resmi Tebliij 
Madrit 13 (A.A.) Franco 

Salaıı:ar gorüımeleri ıonanda neıre 
dilen teblil söyle demelrtedır: 

11 Mayıs 1939 tarihli dostluk ve 
saldırmaıı:hlr JllUahedes! v~•nya ve 
Portekiz büldlmetlerl araımda doğru
dan dofruya gönişmeler yapılmasını 
derpl' eden munzam ,,rotokol mu\;ı
blnce, General Franco ile Hariciye 
Nazırı Suner Portekiz hiıkOmet Reisi 
Oliveira Saluar ile buluşmuşlardır 
Milııkere eınasında buglinkU dünya 
durumu kar,111nda !kı memleketi ıi
yaıl ve tkri11di bakımdan llgilendıren 
umumi mahiyetteki meseleler tiri mem 
leketin iyi münaıebetlerinl bellrten 
doıtlalr ve kavra:rıı havası ıçinde in
celenmiıtlr. İlpanya ve Portekiz hU· 
Hmetlerinin, evvelce imzal3nan mu
ahedeler hükümlerlne cöre müııterek 
menfaatler nln korunması iç'n istik
balde de ıııkı bir temas muhaflza et 
mf'lerınf' k'> "' \ ,.r im ct'r 

ve bu Pi" deye , ı kayıplar verdı -
m lcrd r 

Sovyet kaynaklarına göre 
Mo kova, 13 (A. A.) - Cepheden 

gelen son haberler oyle hul' edı-
leb lır· 
Lenıngrat cc h inde, Sovyet kuv

' cUE'rinln me.,; 1 b r t arruzu c 
ında iki gun çlnde 900 Alman öldil
nılm(ı ır. 

$mal 
bilh 

Almanl r 

Japonya. Ta~ta 

Gemiler Yapacak 
Tokyo 13 (AA) - MUnabllt Na

zın M. Terlllhima, d.yet me lısind k 
demecinde, deniz naklly tının mu11-
tacel ihayaçlartnı Jııar,ılamak iç ı 
bandan böyle ahıap gemiler yapıl 
maaı duşuniılduğunu oylemıştlr, 

Bu ıemılerin temin edecec: en lıı. 
rik menfaat, istenildiği kad· r bilyu 
tonajda y pılab lmeıl, hızla ve kolav 
hkla meydana getirilmesi v~ fiyatı 
rmın çok ucuz olmasıdır ------oo-

Malta'ya Akın 
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Ve ManCisı 
(Devafhı 4 üncü say.fada) 

baki kaldı. Çunkü. her tarafı de
nızlerle çevrilmiş, her §CYi dmızdeo 
gelen, ),>ütün hayatını denizle mü
cadelede geçittn b.ir milletin karak
terine denız çelik da~ bns
militr. 

*** ~4 harbinde Almanlann ilk tat-
mb başladıkları ticaret mu

harebesinde bıı ticaret gemlleri bir 
ikaç ay muvakkat btr şaşkınlık dev
resi geçirdiler. Bu devre btlc, dür 
maıı muavin tnrvazörime nfaak to
'PtIDUI\ son cephanesine kadar :rmıka
'V'Cll1Ct eden. cfüşman dcaizah:ı gemi
sinin ateşiııe aldırnuyarnk gemisini 
ona bindirmeğe ıığraşan, yarnu kop
muş oianık limana gelen gemilerin 
hikayeleriyle doludur. İngil:.Z deruz 
ticareti personalinin ruhunda uyu
yan haslet yı:ıvaş yavaş a;aklandr. 
Bunlar kendilerini harbin yeni icap.. 
1anna kolayca uydurdulaı. Bu ti-
1:at'et filoları tam dört sene tıpkı 
harp filoları gibi çarprştılıır. Battr
laı:, batırdılar. Öldüler ve öldürdü
ler. Her ~ geminin kurtulabilen 
mürettebatı başka bir gcmı ile tek· 
uı: denize açildılaT, çünkü zafer i
çin, İngilterenin aç kalmaına&l b:. 
rinci şart idi. Kral Beşinci Co~ 
928 de deniz ôcaret personaline hi
tap ettiğ! bir nutukta: - S iz deniz 
ticaret person:ıli değilsiniz.- Der.iz 
tıcaı:eti harp personalisiniz - demiş
ti. Işte böylece İng:Jtere 939 har
bine de denizde yekdiferiyle anlaş
mış iki müşterek filo ile glrmiıı bu
lımdu. 

Ahnan1ar. Fnmsamn Ma. ... , voe At
lantik sahiilcrindck! üsleri ellerin
de bulundurmakla ve ba seferki ti
.aı:et muharebelerine, çok tekernm:•l 
etmiş hava sitahııu da bütün kudre
tiyle iştirake sevketmeklc m.:ılik 

oldukları yüksek şanslara mukahil 
Jngmz ticaret personali de <>14 har
binin tecrübelerine ve c;ok cetm bir 
imtihanm müsbet neticesinin gunı
runa sahipti. Bahusus ba uzun ve 
~tin tecrübeden sonra gelecek harp 
lerde İngilız ticaret filosunnn kar
şılaşacağı vaziyet ve alacat:ı vazife 
de katiyeUe taayyün etmış ve buna 

göre de gerek personann yetiştiril
mesi usullerinde lazım gelen ilave
ler •e gerek gemilerin konvoy ve 
himaye tertiplerinde dıişüııülen ta
dilat hazırlanmış ve miik.emmol ter 
kııaıa ootı.anmış idi. 

!ııte ba suretle iki yllclatıheri de. 
vam eden Atlantik muharebelerinin 
heyecanlı vakalanm bütün tafsila· 
tiyle ancak harpten sonra okuyabi
Jecefiz. Bu başlı başına b!r Atlan
tik tarihi olacak. Bu tarihte, gün. 
1eroe avm:ı bekliyen denizaltrlann 
engin derinliklerin sessizlij;!ni yır
tarak patlıyan sa bombahnmn te
sirlerinden kurtulmak için çalışır -
larken geçirdikleri korkunç, heye
canlı anlan, fırtınalarla b<>ğuşarak 
hedefler! üstüne yırtıcı kartallar: gi
bi süzülürken aldığı isabetle birden 
s:ırsılıp sonra döne döne, pilotla
riyle beraber dalgaların aı;rlmrş a
ğızlnna gömülen tayyarelerin hiki
yerleı:ini, bunlara karşı kon\'OYtı hi
maye için kahramanca t.·upışan 
destroyerlerin. kruvazörlerin hilıa
yelerin! öğrenecegiz. Fakat, bir
birlerini ifna ic;ln didinen bu harp 
persona1inin mütekabıl fedakarlık -
larından cbha ziyade; asil ve ı;üyük 
bir gaye için, ana vatanın aç kal
mam.ası gayesi için didinen. ölüme 
göz kırpmadan bakan İngili.e ticaret 
gemicilerinin yüksek fedak3rhklan 
bu tarihin yapraklarını en yüksek 
bir ıercile süsliyecektir. 

*** Engin den!zin altından, üstünden 
ve havasından gelebilecek ö

lümle her dakika karşı karşıya du
rarak bltmu tiıkcnmez se(erlerinl 
yapan, hattın gemisinin bir tahtası
na sarılarak karanlık geceler dalga-
1ımn kuc.ağmda kurtuluş bekliyen, 
kurtulup sahlle ayak basınc:ı diğer 
bir gemi ile tekrar denize açılan, tek 
rar batan, mitletini beslemek için 
batacağı nokta ile ayak baı;acağı li
man arasında bıkmadan, VThnad'ln 
mekik gibi işli}'Cn bazan yarısı yan
mış, yahut yarm kopmuş gemisini 
b in tehlike içinde limana getirmeğt 
uğraşan Ingiliz ticaret geınlcileriy
le İngiliz milleti ebediyen övün
meğe hak kazanmıştır. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRA A KASI 
ıtunıhış Ts.rnıt: 1888. - &rmayesi: 100,000,000 Türk Urası, Sube vıe 

._ Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriy01 

Llraat Banknsmda kumbaralı ve ihbarsrz tasarruf hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pınna göre ikramiye dağıtılacnktxr: 

60 Llnbk 6,000 Lira 
40 .. 4,800 .. 
20 ~ 3,200 " 

4 adet 1,000 Liralık 4,000 Lira [ 100 adet 
4 " 500 ,, 2,000 • 120 " 
4 " 250• .. 1,000 .. 160 .. 

40 .. 100 " 4.000 • 

Df Kl<AT: Hesapl::ırmdakl par:ılar bir rene Jçlnae 50 Liradan aşağı 
dfişmi,-cnlere ikramiye cıktıfı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kura!ar 5enede 4 defa 11 Eylfıl, 11 Birincikanun. 11 MDrt ve 

11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. '= ..................... ._ ............... .,, 

T0RK ANONtM ştRKETt 

~İS TARİHİ 1863 

Statüler! ve Türkiye Cümhuriyetl ile münakit mukavelena
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 

edihı:ıiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

Mısın, KIBRIS, YUNANISTAN, IRAN, ffiAK. Fn.ISTtN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

l\terkez ve Ş
0

ubeleri • 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNAN1STAN. SURIYE. 

LÜ:BNAN • .Filyallerl ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka .Muameleleri yapar 
Hesabı enri ve mevduat hesaplan kilşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedaı 
islrontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altm ve emtaa fi%erfne avans. 
Senedat tahsilatı ve nire. 

~~~~~ 
Enyüksek emnıyet şartlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piı;asanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

TAN 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK YE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lır.bmda Günde S K-.,e A.hnabilir. Ret" Yerde Pah Katulan t.r.rla lsteyiDk. 

Askerlik işleri 

Emekliler ile Yedek 
Subaylar Yoklamaya 

Çağırdı yor 
i L A N 

~ .. 
inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 

Başmtıdürlüğümüz mmtaloısı dahilindeki tütün ve kapah şişe De içki 
satan bayiler ihtiyacı karşıhyacak nisbette olduğundan ikinci ilana ka
dar tütün ve müskirat bayiliği için beyhude müracaatta bulunulmaması 
ilAn olunur. (2194) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Kıldan gebre, t.orba, belleme dokutmak üzere bir mutaf ustasma ih

tiyaç vardır. San'ata aşina olanların elertndeki vesikalarivle Tophanede 
İst. Lv. Amirliğine müracaatlan. (562 - 2231) 

14 - 2 - 912 

'Osküdar ·Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden 

Halen mer'i loş tarifelerimizde bazı tadilat icra ve araba seferleri 
tahdit edilmi~tir. Muhtelif hatlanmtzda yapılacak ilk ve son seferlerin 
vaktü hareketleri aşağıdaki cetvelde gösterilmi§tir. 
16/2/942 Pazartesi gününden itibaren tatbik edilecek ve yeni bir i-

1.iı.na kadar mer'iyet mevkiinde kalacak olan yeni tarifelerimiz p!An
tonluklara asılmıştır. Muhterem yolcularımuın bu tarifeleri !Cıtfen tet
kik etmeleri rica ve i!An olunur. 

H A T itte hareket Son hareket 

1 Üsküdar - Kısıkh 6,lS 
1 Kısıklı - Üsküdar 5,45 

12 Üsküdar - Kadfköy 6,05 
12 Kadıköy - Üsküdar 5,40 
22 Bağlarbaşı - Kadıköy 6,00 
22 Kadıköy - Bağlarbaşı 6.35 

4 Kadıköy - Bostancı 5,20 
4 Bostancı - Kadıköy 5 ,50 
6 Kadıköy - Fenerbah~ 5,50 
6 Fenerbahçe - Kadıköy 6.05 
8 Kadıköy - Gazhane 5,50 
8 Gazhane - Kadıköy 6.07 
~ Kadfköy - Moda 5,50 
20 Moda - Kadıköy 6,05 

1) Aı;dette Kısıklıdan Bağlarbasrna kadar yolcu alır. 

22,2{) 
21,50 
22,20 
23,15 
21,00 
21,35 
23,15 
24,00 
23,15 
23,30 
21,30 
21,50 
23,15 
23,30 

(1) 

(2) 

(3) 

(~ 

(6) 

Z) Köpruden Kadıköyül'!e haTeket eden 22,45 vapurunun yolcusunu alrr 
3) Bu anıba 00,30 da (yarımda) Kadıköyünden Bıığlarbaşına yolcu nlır 
4) Bu araba Kadıköyünden 23.45 te Bağlarbaştna yolcu alır, 
5) Bu araba Kadıköyünden saat 22 de Bağlarbaşmıı yolcu alır. 
6) Bu araba Kadıköyünden saat 24 de Bağlarbaşma yolcu alrr. 

~----------------·-------' 
Beşlktaı Aıkerlilc Subeaiodcn: Beıilrtaı aa 

kerhk GUbesindc kayıtlı henDz yaı hadt!iae 
ui!ramımı, olan emekli ve yedek (61ki tabirle 
birinci ve i~incl sınrf ihtiyat zabti ile mcma 
rını nlreriye) aubaylarla askeri mc nı:ı•larm 
aenelik yoHamalanna 15 ıubat 942 ,c.nunr!en 
itibaren ba•lanacalı: Ye IS mart H2 •~tamı 
nihayet bulacakbr. Yoklama ır!lnleri h.ltauııı 
cumartesi ~nll bari, diter cllnler saat 8.30 
dan 12 :ve kadar aµfıda yaııh vesilca1"rla 
birlıkte biuat müracaat ederelı:ler'1ir. 

,ıııı•ı ııı • ını• ıı ıı•ıııı •nıı•ıııı•rııı• ıııı•ıııı •ı ıı•ı il 1 

i İDEAL BÜRO 
Bas+.rdacak Bir Milyon Adet "A" Fişi llanr 

' Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 istanbul Şubesinden 1 - Enıckli subay ve memnTlar: a) Küfl!a 

hUvıyet ci1:(!:1.nının tasdikli sureti. b\ Ma~ı 
r- 4mt tene<!i (Btraat), c) Var•• stkerlik '\'e"• ı 
ıl~ll•ı. ~) Her hanci bir fen ıubeılnde il-.tısu 

Yazan: lkhsat Doktoru GASSON 1 KAğıdr taraftmu.dan verilmek suretiyle açık paz.arlıkla bir milyarı nyapmıı işe dioıoması. rı ılri adet 5 " 6 eb'a· 1 Diyor ki: "Az masrafla iyı" iş yapmak, para kazanmak 
dında ..esl:Cs lılc Eotofraf, 

ı : - \'Hle1' subay ve ulcert ~ınur>ft: &) = • t• "İDEAL BÜRl'VJ k 
Nllfus hllviyet eQzdan.ının tasdl"kli sureti. bJ - lS lyOrSaDJZ, V yu 0 UYUllUZ.,, 
Askerlik vesikası {ttrbis tetkeresi. yedek '" 1 

det (A) fişi bastırılacaktır. Şartnamesi ücretsiz olarak şubemizin leVa-
1 zun :!!ervisindcn verilmektedir, 

1 Pazarlık 17/Şubat/1942 Sah günü saat 14 de şubemizde yapdacakhr. 
bay diploına..r) e) Herhanııi bir fen 1uhesin- SatıR yeri: TAN Jstanbul 
de ihtisas yapmrı; ise diplomur, d) Sıhht su- ~ _ İsteklilerin Sirkeci~ liman haomda dördıincü kattaki dairemize mu-
bayların diploma ve ihtrsaa Yesinın, f) Dd I 
adet t5,. s eb'ııdında nslk•lılı: fotol!••f Fı·yatı 50 Kuruc :;: racaatlan rica olunur. (2255) 

~, ___ , 
HAien lıtanbuldan hariç mahallerde bulu- : :f 

nan emelcli ve yedek ıubavlarla askert me
murlar yukarıda nnlz veailtalarm birer au· 
retlerini bulanduklan yerin askerlik tubesine 
mllracaat ederek pul luk otmek!l.izin tasdik 
ettirip taabhOtlü bir mektupla ~u~lre ırön• 
denniye mecburdurl&T. Mektuplannda bulun
dukları mahallin açılı adresini yannaltla !"~· 
kclleftirler. Sen~lik ihtiyat yoklam .. ına tftı• 
r11k etmiyen VCJ"a taırada olanlar yukarıda 
vuılt ve ilca ıurctleriyle bulundalrlan ~rle
ri bildlnnlyenler 1076 sayılı kaııunua 10 m~d 
desin" tevfikan 50 lira para ceza&< tatbik 
tdilecefi il.An olunar. 

Jf. 
YEDEK SUBAY YO'KLAMA!lNA DATET 

Bcyofla Yerli Askerlik Subealndea: 
1 - Şubemizde kıı1ıtlı yedek •ubay ve aa

kut memuralrın 1942 senesi yokalam•rna 115 
Şubat 942 ırOnU bitecektir. 

2 - Yoklamaya cclirken beraberlerinde 
24 V 34 eb"adında birer san >arf 2 vuil-a 
fotofufiyle nU(ua hüviyet cllzdanı, askeri hiz· 
met vesikalarını, umumi ohYali sıhhiye rapor· 
!arını, Doktor. Vet4'rnier. Eczacı Ye Dieçiler 
diploma Ye ıhtiıaa YHikalannı, birlikte ııet>-
recck1e.ıdir. • 

3 - Yoldamalan e..nasrnda i8tenilee ırıa· 
IOamtt pfahcn 'l'CYa emktırpUı lııldlrmemq n 
ıubeyc ırclcrek kayıtlannı 7aptırrnam11 olan 
Yd. ıubaylarnı ve askeri memnrlarn:ı (50) lira 
apra cer.uma çarptrnlaulttır. 

4 - Bu yoklamanın MayıKta ıraınlaıt nıaat 
70ldamasi:vle hiçbir allltası yolıtur. . 

5 - Temmuz g42 arihınde 7•t htlı<ldkwı 
•frayarak Yd. Sb. ve As. Memurlar 7(11cla
maya celmıye mec!>urdurlar • • 

6 - Taınıda buhlJlanlar babmdalı:lan .., .. 
hallin askerlik ıubel~rinc bir dilekçe ile mü· 
racaat edecekler •e J'llhUt taahhOtlO mel< • 
tupUı ıabedet.I defttt ol1'a No. lllftf bildırerelt 
•o tercQmei Mile AL YCSaik suretlerini c61>
derecekclrdir. 

1 - Rvvelce ,,., baddlnr alnım" oban 
sen dofumlular dahil ili 313 dofumlulardan 
(31S dahil) deniı ırOvenc 'l'C malrine ile bilO 
mum Dz. tınr(nıa mensup euba7lar ba ]OC'kla 
amlanm yaptrracaldardıT. 

a - Yolcalmaya ı:dceeklcn!C111: - H'-
len c6rdt!f0 i, ve memıırvcıi n ilrametıı:ib a<l 
resi. B - Tahsil dcreee..i (Muun balunduta 
mektep diploma wı ebliy.,tname tJUretlen). 
C - Milhcndis ve kimyaıerlcrin ahns.i f'Jbede 
lhtlu•ları bıılundula (su Yola.. elektrik una 
yı, v,._) vuaik auretlui. D - Do:Ctorhırın 
t.lahıli, harici. lcu1"1t vesair ib~ulanam -c: 
ıi~a suretleri., E - Yabancı dıllerdcn lıanaı 
5İn ine dcrccc)'C kadar bildiii ( Terreme vo 
telı:cllıun). F - Aıhrlğiinde ııördilliı ı.un.
lar., G - 5 'l'C 6 dereceden amlill ol•nlar ıra 
hlliyet vcır.İkalan ,.., YJlt baddıne airamıınu.-
la• lı:Amllen edeceklerdir. • . "-· 

9 - J.lüccctl YCY• 1Cftlen tttrir erl ..... 11 
bulurıan •ubay Ye askeri memurların müeccel 
•uıı•ı•.IFV"' uııııınpunınq !l'IA.. ı-nq~ı •A:a.a 
hAİe" deYa metn:ıe!ne bulunduklanıuı <Ulr ~o
tofraflı ve reaml muhilrlü birer w&ilia ıı:eurc 
cck!C dır. L" 

ı o - Yd. Sb . .e A& memuruna J"•••.,.,a 
~Qnl"1"İ ataft,'a Y11rılı C\JDlcr~a #a.ıııi C ;:'\ltM 

sırasını ıakil'>e~ccldcrd1r. ft 
16 17 ıubat ~2 ıctınu Gentt!'\ Kıır-, ı-a

de albayl•r. 

• • 
21-tl .. 
24-15 

.. 
28 $. 2mart. 

,_ ' • 
• • 

• 

.. • 
• 

• Tablo. di.ı tahib\ ec· 
:ı.aer Yeterin«, .. ı1111ın· 
ctt ""baylar. 
t.e.aımn, b{lblt~m, mu 

• haben:, süvari ber rllt• 
beden. 
Topçu. alçme, rtrlil•k. 

.. büyilk .. llc;lllı: l'\ltbeli 
""baylar . 
Jand•rma. harp _,-li, 
lı:ilcllk büyük rutb~lı 
•ııbaylar. 

Nakliye otomobH lrilç•ll• 
w bOyUk 'rütj).,li •!!baylar. 

Deniz. "emit"yolu, h•!•, 
bııriu. ber ıiltb<!de Sb . 
Hc••P mCTT1uru ve oıu· 

• amele rrı~urlan 
A&kerl blltim ~e mnpı-

• ..-\r muıika.. imamlar, 
.,..;..,at. 
Piyade ,._ rbe_y • Jıiıılıa6ı, 
yürba,.ıar. _ 
PiTal.e tıatt•I- tcıt-

• aıCA. uutm,nle<' • 
l%71S) 

'1-
Emfnllnll Terfi Ad:erHk 8utıcs+nıkac 
ı - 942 Yel. '~87 ve askeri mcınar ""' 

aanalr3rlann oendtik yoltlamalan lh ıbu94.2 
tarihin•lon ba'1J7ar11'k ISmaM942 ıtihun·le rı· 
ha>et bulacaktır. 

2 - Heı Yd. sııba7 70ltlamaya bi&ııat ır..ı 
melı: me~burip•tindedir Gdirken nUfus _c!izda· 
nı uk•rt vcHiki ve aılıhl auba7l•tn.a dıplouıa 
v~ ihtiıa. veııkalariyJe birlikte .el.ı:c.ekier hr. 

3 - Ahvali 11hhiyeleri doa)y11iyle ıubeye 
ırelemiye"k denced• hasta olanlar bulunursa 
bunla.r lmahall! hilkOmu tabiplerinden alııtalc 
lan mu•addak raporu ııondcrccekleri taahhllt 
10 mekıub' b.ıilaparak ve ,ubedc l:apıth bu· 
lundulu ddter sıra num1rumı bıldirmck IJUo 

reıiyle oube"' aönderecektir. 
4 - Şube runtakaıu haricinde olııp :voala

maıırm yaptıracak ol"ınlar İltenlle., vualkl 
bir dilekçe llıı bulundulı:lan mahalli As.. S. 
B•~kanh~ıua mOracaot yeyahut taahlıf•tlO raek 
tuplı ,·ıbe~ &llndCT"cceı.terdır • • Veuik (llal 
tercüme ı, terhıs tezkere aııretı. nüfu• kll'.0-
tt\nd~ !.ayıtlı old'!flı malnı!1&. cilt ve nr.ıfe 

1 
namanbnnı) bildıreceklerdır. 

5 - Yoklama11a ırdmr11en •0'"11 tı~aldM 
tevfiun n•elttupla ,..pnr.,.aya.,lar (1076) ••Y1 
lı lı:&.nt!'1 m~ddei mabsu.-una ı:b"' ( SO) lıra 
para cuur"l• tabi tutulacaklardır. . 

1 
6 - Ynldamalarda aıaitıdakı vesaik H?t:a· 

riyle birlikte ve tasdıkaız ot.ırak berah1:rle• 
rinde bµlur.dunJlacakalnhr. A - ·rernlı tU• 
keresi tckaut emri ve dijier ulterl vl!Saık B--
N!H•ıs' c{lrdanı var..e ahvali .•uhhivc. raµoru, 
C - MCbendis, kımyaecrlenn ba!'il lusı:n~a 
lbtis .. ıarı bulunduğu (su. elektrık, yol, ın
oaat voaire ıribi Yesilı:alar) 

7 _ Her 11nır i~in tayin ed~e.n ırtınlerde 
vcılı:lamayo ı:clmuine riayet ctm~sı ılln olunur. 

8 - Yoklamalar sabahlan aaat 11 dan :2 
ye ltedar aabahlan ,..pılacalı:tır. Oiledea ııon
ra yoklum yapılamu. 

il - Hı ıubat paıa.rtesinden 19 fQHt ııeı-· 
'~mbe 1.!lnüoe lı:adar pl7ade, oto. bava. de
mırycl 

J 
ı o - ao cerna runll ıreneral, lrunnayal~ 
ı ı - 21 şubAt cuınartesındcn 2S 'ubata 

kadar (TC'pçu, olçmc, 1411dak', silvarı, oaldıye, 

1 

i .. ııh~lnı. 
J 2 - 2E ,ub•t per~b~ 3 mırn ita· 

d .. r levar>m, muhabere. claniz, ıandanııa . 
Jl - 4 mart çar,amba-tın 1 ıruırt c rmM 

u.L dıDllııD J.:ıtdar haes> ve ıauamclc memur 

\ıııır•mı•ıı11•1111•1111•ıırı•ım•nıı•rııı•ıı11• rrıı•nı ; 

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

15rıün4t 

KADINLARIN HAYRETİ 

s\\\R~•\I s\R 
tlOlOR\•~l~'!oE ıEtt\~ anı;~ 
... ı\1'E SA ı.o" .. Dl \,.\~\tl\ Otl 

··ı\MZ.Atı • · a.ıtl1\IUIL 
- • nttpaA u " . ; .. * ' .. - -Tenlnıze 111 uygun gelecek pvdra-

oıa tam reagıni veren yeni bir Kolo
rımetrık makina icadedilmiştır.ı 

Bu sayede şimdiye tadar gö
rillmem14 emsalsiz blr güz.eIUkte 
ortjlnal pudra renklerinin l.sUhza
nna tmUn verilmiştir. Bunları 

yalnız Tokalon pudralannda bu
labilirsiniz. Bu pudra rüzgarlı ve 
yağmurlu bavaJarda bile bütün 
gıin sabit kalır. Burnun parlaması
na mani olur. Bususl TI! beratlı bir 
usul dairesinde istihzar edilmiştir. 
Bu yeni Tokalon pudrasının en 
son yenl 'V'e canp renklerini bu
gunden tecrübe edin.iz. Daha gene 
ve guzel gori.ınün\iz. 

ZAYi: 1-rtanbul limanından abnaJ 
olduğum 8/5755 numaralı ateşçi cüz
dantnu zayi ettim. Yenisini alacaimı
dan eskisinin b.Qkmı1 yoktur. 

lbrahlm Yıldırım 

ZA YI: Yerli Mallar Pazen 1ıoptan 
mağazasından alın~ olduğum 1826 
No. 1u mal abı:ıa cüzdanımı kaybet
tim, yenisini alacaltmdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Hakkı BüyiJk Armutçu 

lan cfi1 t•blp. ntcriner, sana.ırii h.u.,. 
per,em be r11n0 ne kadar tabip, eesac ı. timn· 

14 - 9 ınarı pazartesi cllnündeıı ı :Z nıart 
ceT. harita. adil a>Üµ•irler. 

15 - 13 man cwna aılnünd~:t l4 -rt 
cumarıol eür•Dne kadar unafat (dem:rd, ma 
kinin, muanıı:os. ıı.ııraç. imam, mı.bendi&, ka· 
'ilacı, aslı.eri muallim. 

* l. Tüm AskerJik Daireıılnden: 
lınanbul ve Be7oflu emdnde mevc!lt yerli 

•e :v•bancı tubeere melnaup tanı ebliyctn•me 
!ilerin 1 maM 942 tarihindt ndek •ubay ha 
zırlık lı:ıt"a5ında bulunmak Ozcn 25 ,ıtbat !142 
ıt11nünde ıubelerine muracaat euacle.ri ilin 
olunur. • l. Ttlm Ashrlik Daıre<rindcn: 

hunbul ~ Be70jlu eemtlernide bvlaıun 
uktrlik ıubelcri ıle Rakıriı:oy v' San~ ıube 
l,..ri nuntıkılarında bulanan yerli VI'! J'Abann 
ihıvati eratın ,.oklamaalnaa 16 JUbat 1942 
tarihinde baılanılacaktır, 

Bu ihtryat eratla mcn•DP olduklaft 111bdot· 
re m\iracaat etmeleri ilin olun.ura 

.... 
Eminönü Y4'r1İ A•. Şubesinden: LY. Atm. 

Ali oıilu lbrahim (52505 ), Top Tim. Tutilr 
oğlu Ahmet Kemal (S606S), P. Atim. Mu 
IOm oflu Mehmet Sakir (ll 747), P. Atim. 
Süelyman oğlu Ahmet Cenap (IUU), l' 
Atf.m. Ahmet oila Hakkı (48084) Tbb. Ysb. 
S.:ıtrak otlu Armanak 300 (SlS·71 ), Diınlz 
ııü• erte Yzb. Mehmet oila Mehmet Cemli 
( 1041 ). B u subaylar hüviyet cOzlantarlyle 
birlikte acele pbeye celmelerl iUn olunur. 

"" ŞUBEYE DAVET: Kattl'Ümrilk HıtTaççı 
muhittin Testeredl"r Sok. No. '28 de S. S Tu 
frkçi U5tası Om...- of. Ceıait (32ll-I) yahut 
(321·1) 

* BEEŞIKTAS AS"K ERT.l'lt 6UB~tNDEH: 
Teılelc top t~im. Kenan Abdi (3075$) in acclo 
oluak ıubeııuıc mClra.ca&t cunc&•, 

UCUZ.. ZARİF- DAYANIKLJ. 

Satış yeri: Yeni.cami Cad. 
Sultanhamam No. 4 Tel: !297'1 

İpe~ Mağazası karşı sırastnda 

~HTIRA ILANI 
'"Seleloz ile Mevaddı mümasil enin 

şekere tahvili usulü,, hakkında alm
mış olan 24/2/1929 da tescll edilen 
961 saytlı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzere ahere de\.TÜ
ferağ veya icar edilecejtinlen talip o
lanlarm Galatada, İktısat hanmlaı 
Robert Ferri'ye müracaatlan ilan o
lunur. 

~· Dr. lHSAN SAMİ 

1 
TiFO AŞl81 

Tifo ?e paratlfo tıastabklarma 
tutulmamak için tesiri lıcat1, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczaD«f.e bulunur, Kutusu · 45 

' • kuruştur E , 

.oı 
ft 

RE1'ııt.i 
(lı 

fP r' 

Kus~ı&m-~ii 

,. _______ , 
TAN Gazetesi 1 

ilan Fiyatları 
itil 

Başlık maktu olarak i6lJ 
1 inci Bayta ıanttmi 500 

2 • • • 100 
3 • • 

YENl NEŞRlY AT 

• 150 

• 

P ATOLOJtK ANATOMi DERS KJTA • 
Dl ...._ G. Rouss1 • Roırcr LeYoın • Cb. O · 
bcrlinc taraflarından yazılmıı ve Dr. Bc'1m 
Turhan tarııfındaa tDrltçeye C'!Vritmittır. Ma .. 
rif Vekrlliftnce nc$re<lilmiı ./e Maarıf mat!>•· 
aıında ltmiz bi.r ıekilctc b&rlmı~ .s&4 aabtfc>ıc 
bir oııcrdır,. 

• 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tas:ırruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Kqkleıer. J Subaı. • Ma719. a Atustos. 2 lkı.ocite~ ' 
tarihlerinde yapılır. 

~ 942 ikramiyeleri 
1 ad.t 2000 llralm-21>00.-:- Un 

~ 
40 adet 100 Hrallk--4000,- L1ra 

1 • 1000 • -3000- • 50 50 --:z500,-2 750 -ırıoo- • • • • • • 
1 600 -1500,- 200 • ıs • -sooo.- • • • • 

10 m -ısoo- • IOO 10 -2000.---
Devlet OemiryoHarı ve Limanları işletme idaresi ilanları 
Jı4Ubammea bedeli ( 31000} ııra oıan t:eman ımoo metre muhtelif 

eb'atta bez hortum (~.3.1942) Perşembe günü saat (15,30) on be, bu
çultta Haydarpaşad:'t Gar binıısr dahillndekJ komisyon taı:s.fmdan kapalt 
zarı U9tlliyle satm almacaktıı:. 

Bu l.$e iirmek lstiyenlerln (232~) liralık muvakkat teminat, kanu• 
nunun tayin ettiği "'4!Sikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni ıün sa
at (14,30) on dört otuza kadar komiı;yon ReiııllğinP. vermeleri l!zrmdır. 

Bu işe alt pr~ler komisyondan .ı:ıarııs1z olarak dağıtılmaktadır. 
(9";1) 

~ 

Muhammen beden rz.4SOO T1ra olan muhtelif 8 kalem NKBA ~1-
tı kablosu 1/4/1942 Çarşamba gtinu saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ank:arada İdare bınasmda t.oplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın 
almacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 945 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lazundır. 

Şartnameler paraı::ı:ı: olarıık Ankarada Malzeme Dairesinden Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefli ğinden temin olunur. (2190) 

lstanbul Defferdarhğından 
Be5iktaş Kaym':nmlık blnasmda yaptırılacak (1662) lira keşifli ya!Y 

gtndan korunma tl."!cisau 16.121942 Pı11:artesi saat 15 de Defterdarlıkta m~' 
t.eşekkil Komis:ronda açık eksiltme ile ihalP edilecektir. Muvakkat ~ı
.18t (125) liradır İsteklılerin en az bir taahhiıtte (1000) liralık bu ı:t 
benzeT iş yaptrklanna dair idarelerinden almış oldukları vesikaya müste" 
niden İstanbul VilAyetine milracaaUa eksiltme tarihinden tatil günleri h8' 
riç üç gün evvel alınmış ~liyet ve 941 yılına ait Ticaret Odnsı vcsikll' 
lartnı ibraz etmeleri muktazidir. Şartname vesair münakasa evrakı he! 
gün Milli EmlAk 4 eti kaleminde görülebilir. (893) 

Sipahi Ocağı idare Heyeti Riyasetinde11: 
Ocağnnrzm l.B .1.942 tarihinde içtimaı mukarrer yıllık kongresi ekst' 

riyet olmadığından 16.2.942 tarihine talik olunmustu. 
8 Sayın Azalanmızın mezkfir tarihe tesadilf eden Pazıır günü saat 1 

de Klübü teşriflerini ı:lca ederiz. (2220) 

S8hip .e nefriyat mödürii: Halil Lutfi Dördüncü. 
Guetec:llik ve neşriyat T.. L. Ş. TAN matbaası 


