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GÜ NLÜK SiYASi HALK GAZETES i 

Bu Sabahtan itibaren 
Nü/us Başına 300 gr. 

Ekmek Verilecek 
Ağır lıçilerin Hakkı Yine 750 Gram 

Şark 1 
Cephesinde 1 

ilkbahar 
# 
I 

Yeni Cesni 

M. Litvinof 
Diyor ki: 

Bah~rda Batıda 
da Bir CeDhe 
Açılmalıdır .. 

"Eğer Rusya, Baharda 
Seri Maddi Yardımı 
Görmezse, Hitler Her 
Şeye Hakim Olacak .. 

~ Mevsimin en güzel ve sai1am 

KUNDURALARINI 
MMüsait fiyatlarla, daiına yenilikleri takip eden 

Yeni Postane karpsında 

~ L T 1 N l: O. f!, 
Mağazasından teclarik edebillnbılz •. ----------

Taarruzunu 
Beklemiyorlar 

600 Gramlık 
1 Ekmeğin 

Fiyatı 1 O Krı. 
Birmanyadaki harekata iştirak eden motörlü Hint kuvvetleri 

$imdiden anlaırlan nokt•, ıerek • 
Sovyetlerin, gerek Almanlarm, kı· 

Anlkara, 27 (A.A.) - Ticaret 
Vekfiletinden tebliğ edilmiştir: 

Hükt1ınet, 28 şubat 1942 cuınar 
tesi günü yürürlüğe girmek üze. 
re ağır işçiden başka vatandaşla
ra verilmekte olan günlük ekmek 
miktanrun yüzde yirmi nisbetin
de indirilmesine karar vermiştir. 

ı:ıa ve aoğufa raimen, arkada bek
liyen yedek ku~etleri timdiden 
cepheye aürmiye bı,l•dıklandır. 
İlkbahar için saklanan bu yedek 
kuvvetlerin bugünden cephe1e ıön 
derilmesi ve ordulann birbirlerini 
imha ile meıgul olmaıı herhalde 
i1kbahar taarruza üzerinde tesirini 
ıösterecek büyük bir hareket ol
mak lizım ırelir. 

M. Zekeriua SERTEL 

Bu karara göre ağır işçilere 
günde "750,, yedi yaşından yuka. 
rı vatandaşlara günde "300,, yedi 

Amerika donanması Başkomu- ve daha aşağı yaştaki çocuklara 
tam Amiral Klny günde "150,, gram ekmek verile

cektir. 

K~ dolayısiyle §ark cephesin L.Angelos'a Bu tedbir, sürekli ve şiddetli 
de büyük harekat olama. bir kıştan sonra hala devam et • M. Llhinof 

d mekte olan yağmurlar dolayısiyle . ığı ve olamıyacağı için, Al - G • B • hububatın dahilden istasyonlara . Nevyork, 27 <A.~.~ :-- ~·. Lit-
lnanlar Moskova önüne kadar arı p 1 r naklinde uğranılan geçici müşkül vmof, Sovyetler Bırlıği elçısı sı • 
\'aran büyük taarruzlarını yarı. ler gözönünde bulundurularak fatiyle Birleş~k. Amerikada bul~~ 
da bırakarak kış hattına çekilmi- Hava Akı n ı her ihtıın· ale gar!ilı mevcut stokla du. ğundanben ilk defa verdıği Ye ve iWbah-....ıa daha bu""yük· :;' An ı Sak 1 la cu~ nmızı korumak maksadiyle ve bı: de~eçte. ~ o - son .ar: 

PASifiK HARBi J 

l 
Japonlar 

Rangon 
Kapılarında 

lngilizler, Başlıca 
Tesisatı Tahrip Etti, 
Şehir Alevler içinde 

ölçüde taarruzlara başlamak üze muvakkat bir müddet için alın _ muttefiklerıne hıtap ederek ılk -
re hazırlannuya karar vermişler. mıştır bahardaki Alınan - İtalyan taar - BIRMANY ADA: 
di. Bomba TayyareleriYe- 6ÔO gramlık ekmebfn ruzu~da k~n~ilerinden azami yar •. 

Müttefikler Cavaya 
Asker Çıkardı 

Aradan geçen iki üç ay fÇinde • I . dım ıstemi§tir. Şangbay. 27 (A.A,) - Salahı.. 
&vyeııer bir miktar arazi u .. n ne Casusfann dare 1ıga1ı 10 kunqtıır utvinot, ezcum1e demiştir ki: yetli Japon kaynaklarından ha -
ıandılar, Moskovayı tehdit ed6D Ett•v• Ti t T Viliyetten tebliğ edilmiştir: "Hitler'in ordulan, Ud cephede ber verildiğine göre, Japonlar 
tehlikeyi atlattılar. Bütün cephe ıgı ıcare ayya- 1 _ 281211942 cumartesi saba- birden, hatta daha fazla ceph~ - Rangon'un varoşlarına girmişler-
~Y~~t~it;ı~::fl:~tare~~: releri Kullanılmıcl hından itibaren halka verilecek d~ _yapılacak taarruzlarla yenıle- dir. • • • • 

~ . • . " .. t:1ff" Son . s · 2· sn· 4 bilır. Şehır alevler ıçerıaınde Yük hır askerı hamle yapamadı. Vaşıngton, 27 (A.A.) - Bugun U, a. . . l:1ir Sonu; Sa: 2; Sü: 7 v· h 27 (AA) o F ı B. 
lar. Alman loş müdafaa hattını açığa vurulduğuna göre, Los • ıc y, . . - . . : ır 
Yaramadılar. Bunun için birkaç Angelos üzerindeki hava akınını, manyada Rangon mu?arebesı b~ş 
sebep gösteriliyordu: Altı ay dur düşman bomba tayyarelerinin de ~ıştır. Japonlar, S~tang ne~rı. 
rrıadan gerileyen, birçdk zayiat ğil, fakat tayyare karşıkoyma top n~ uç. nok~dan. geçmışler ve on -
\'eren bir ordunun biırdenbire !arının ve projektörlerinin yerle culerı şehrın cıv~nna ?'ak~a~~ş-
lnüdafaadan taarruza geçmesi im rini öğrenmek isteyen casusların o la~ı.r. Ran~?n şımendiferı ~esıl. 
kansızdır, diyorlardı. Sonra kış idare ettiği ticaret tayyarelerinin Byelos,rsk mışt~. İngılızler ~troı ~ıyeha 
ayni suretle Sovyetlerin de bü • yaptığı sanılmaktadır. nelerıne .ateş vermişlerdır. Ran -
Yük hareketler yapmalanna mi- Tehlike ~reti iki saat ~ünnüş gon şehrı yanmaktadır. 
iri oluyordu.Nihayet Sovyetler de ve yüzlerce obüs patlatılmıştır. O ~ Sonu; Sa: 2; Sil: 3 
ilkbahar taarruzu için hazırlan • Hiçbir bomba atılmamıştır. Tay- Tçe,..pov•z 
ınak ve ihtiyatlarını harcamam.ak yarelerden bazısı en az sür'atle 
llledburiyetinde idi diğer bazısı ise 325 kilometre ile 

Bu §artlar içinde iki tarafın da uçmuştur. Riom Divanında 

( ASKERi VAZIYET) 

DENIZALTI HARBi 
Mihver Denizaltllarının Amen1'a Sahifinde 

Amerikan Ticaret Gemilerine Kartı 
Kazandıkları Muvaffakıyetin Sebebi Nedir 

r-Yazan: Emekli Deniz Subayı~ 

i N E C A T 1 Y A S M U_!__I 
::---------------------------·---------Mihverin, 1nıiltereye karıı iki yıl

danberi devam ettirmekte olduiu At
lantik mücadelesi, Amerikanın da 
harbe ıinnesiyle Amerika ticaret ıe
milerine lı:arşr da teşmll edılmiı bulu
nuyor Son iki hafta :zarfıuda Ameri
ka suİarında hatıolmış ticaret ıcmi
lerinin yüksek yekfinu Amerilı:ada hak 
b olarak bir endişe uyandmruıtır. 

etmek imkiruna maliktirler. HaltiaS 
Amerlkanm azan ubilleri üzerine n .. 
yılmrı limanları ve ba limanlara ıelen 
deniz )'Ollarmın birbirinden uakbir 
düıman denizaltı ıeuıilerine biç 4e mil 
aait bir vuiyet ıöatermez. Bahuaaa, 

l:lfr' Sonu; sa: 2; Sil: 1 

Yeni Londra 
Sefirimiz 

DünGeceAnkaradan 
Hareket Etti 

H•lbuki Amerika sahlllerinın mihver 
denizaltı üslerine olan buyuk meıafesı 
dolayısiyle Amerika ticaret ıemilerı
ne karır teşmil edilecek mücadelenin, 
mihver hesabına pek de büyük muvaf
faluyetler kaydetmiyeceii ümit edile
bilirdi. Bucün ise, zayiatm bu ıuret
le devamı takdirinde Amerikanın çok 
ehemmiyetle üzerinde durduiu naklı
yat meselesinin halli çok çetin bir va
ziyete dü:Jeccii rıu~akkak ıibi ıörü-
nüyor. Bunun ıf.:6ebı nedlr? Ankua, 27 (TAN) - Veni 

İngiltere, coirafi durumu itibariyle ı Londn llUyOk Elçlmlz R.uf Or• 
bu hususta Amerikaya nazar•n çok b•y bu •kpm aHt 23,55 de To• 
fena vaziyettedir. Çünkü muhtelif de- roa ekaprealyle lnglltereye git· 
nızlerden gelip İng"ltereye yaklaşukç• mek Uaere Ad•nay• hueket et· 
birbirine yalı:rnlaşan ve 11klapn deniz mittir. 
yollannı, bu yollara yakın Fransız Rauf Orb•y lataayond• Vekll· 
Muıı ve Atlantik limanlarında üsle- ler, Mebualu, Elçlllklar ileri ı•· 
nen Alman denizaltı gemileri ve ha- lerl ve birçok dostları t.r•fınd•n 
va lnıvvetlerl c;ok kolaylıkla kontrol a...;u;.:O~ur~la;,;n,;;m;.;,;•ı.;.;.r:..• ___ ____ _. ilkbaharı beklemekten başka ya. Tokyo, 27 (A. A.) - Faal hizme

l>abilecekleri büyük bir şey yok- tinden çekilmiş olan, fakat denizaltı 
tu, salahiyettar askeri mütehas • tıarbi mesel~sinde bir miltehassts sa
sıslann fikrine göre, bu mtiddet yılan Visamıral Toyoş~ Vanamf, Do
Zarfında Sovyet Rusyaya düşen mel ajaruma a~ağrdakı demeçte bu-

,--:z Alın h · · luıunuştur: 
\'cu.ue, an cep ~1!11 şurasın- "Kali!orniya sahlllnJ bombardıman 
dan burasından kemırıp zayıflat- eden Japon denlzaltısmın bu cüretli 
rnak, rahatsız etmek, ve yormak. hareketi yalnız Amerikalıları değil, 

Osorovitci 

Bol<>jloye 
o 

Vişni voıo,,k 
o M.Daladier (CünM U~j 

de So~gu.ya Birine: '"Kapa!'", Öbürüne: '"Aç! .. 
tı. Sovy~ kom~tanlığırun ~ üç b~z.at ~ap?n milletini bile hayrete ilmen l'Ölilniln cenubunda Stara Russa'da (evirme hareketinin 
aydanber~ yaptıgı da bundan ıba- du~ürmu§tür. cereyan ettix.i böll'eyi gösterir harita 
ret görünüyordu. t71r Sonu: Sa: 2: SQ: t 5 

Fakat iki üç gündenberi §&l'k -----------------------, 
eephesinden gelen haberler bu • K d • __ l 

Çeklldı RE F 1 K yarın Martın biri .•. "Ne o, mühim birff!Y mi 
var Bence var: Lokanta, aşçı, kebapçı 

H A L 1 D ve iş'kem~i camekanlarında, pi~i~. ".'~ ~i~, 

::::b~:ı:ı~~u:ö::e~ ~~ o o r ı nas JI on ı 
relerle doludur. Moskova, İlmen 

r~:u=~e~ c~~~~ HeJ1elı· Kararla•ı 
~=~ g~~ b~şi~~n b~o:;: • 1 

bk kuvvetin arka ile olan bağı ta. 

=~e k~~~i ;:v: 1:~t: iplik Tevziatı için 1 Milyon Lira Daha 
L~a~:iab:ı::~·tt!vvın:t;= Ayrıldı - lskenderun Limanı Devlet 
erzak ve mühiıxıma.t atarak yar - Demiryolları T arafmdan idare Edilecek duna çalışıyorlarsa da, Sovyet 
tayyare ve hava dafi topları bu- kuruşu geçmemek şartiyle düşü· 
na meydan vermemektedir. Ber- Ç K h St ki rülmüştür. 
lin de bu haberi yalanlamakta, ay• a Ve 0 Gri 3 - Milli korunma kanunu hü 
batta bu cephede Sovyetlerin ay lnh·ısarlarVeka" let·ıne kümlerine dayanılarak İskende • 
lardanberi devam eden hücmnla.. run limanının idaresi devlet de • 
rınm reddedildiğini ve ı4 binden Devredilecek miryoııan emrine verilmiştir. 
fazla da kayıp verdiklerini söyle- 4 - İaşe müsteşarlığı vilayet 

SARK CEPHESi 

Çevrilen 
Alman 
Kıtaları 

Stara Russa'da imha 
MuharebesininDevam 

Ettiği Bildiriliyor 

Sivastopol'da Rus 
Hücumu Püskürtüldü 

Mahkeme Salahiyet 
Bahsinde Öne Sürülen 
iddiaları Reddetti 

nıektedır. . . • A_nkara. 27. rr.~~) - Önüm~z iaşe müdür ve mürakiplerıne on ,. Berlin, 27 (A.A.) - Alman teb 
Bu karşılıklı ~dıalann hanşı- dekı pazartesı gunu. beş koord~ • bir ayhk kadro masraflarına kar liği: Kınında Alınan ve Rumen Rion mahkemesi reisi Caous 

sinin ,doğ_ı'1;1 oldugu elbette bır. nasyo~ karan ~m~ .• gaz;te ıle şıbk olmak üzere Ticaret V~ka • teşekkülleri Sivastopol önünde . 
kaç gün ıçınde anlaşılacaktır. Fa ~eşredılerek yururluge gırecek • leti emrine 689,500 lira ve ıdare ve Kerç yanmadasında Alman Riom, 27 (A.A.) - Adalet dı • 
kat şimdiden .anlaşılan nokta ge. ür. Kararname şunl8:~ır: masraflarına karfıılık olarak da hatlarına karşı yapılan düşman vanı bügün toplanmıştır. Evve -
rek Sovyetlerın ve gerek Almaiı- 1 D 30/111941 tarıhınde neşre 210 500 lira tahsis olunmuştur. taarruzlarını Sovyet kuvvetleri. 1' muhtelif suçlular tarafından 
ların arkada. bekliyen yede~. kuy dile~ bir kararna;01~ ile .Y~lü- 5' - Türk • Rumen ticaret mu ne ağır zayiat verdirerek püskürt ö~e sürülmüş olan iddialar hak -
\retleri şimdiden cepheye s~- ğe gıren p~uk. ıplik~ennın da - ahedesi hükümlerine müsteniden müşlerdir. Doğu cephesinin baş· kında mahkeme kararı okunmuş. 
ye !başladıklandır. ilkbahar ıç~ ğıtma satış ışlerinin bır elden id~ petrol mukabili Romanyaya ya- ka kesimlerinde Sovyetlerhı yap tur. 
&aklanan bu yedek .~vv~tler~ re~ için iktıs.at vek.aletine veril pılacak pamuk, palamut hülisa- tığı birçok taarruzlar kuvvetli ha Mahkemenin kanunt bir teşek
bugünden cep~~y~ .g~ndenlmesı, mış olan 1 mı~yon lıralık serma- ıı, kroozot, balıkyağı, zeytinyağı va birlikleriyle desteklenen kara kill olmadığı yolunda Bloom'un 
ve orduların bırıbırını ü;nha ile ye 2 milro~ lıraya çıkan~ıştır. ve tiftik satışından elde edilecek kuvvetlerim.izin mukavemetine serdettiği iddia ile Daladier'nin 
meşgul obnası. herhal~~ i!l'b~ 2 - Bır liman v.eya demıryolu meblağ ziraat bankasında hususi çarpmış ve akim kalmıştır. ak led şamiliyet iddiası ve 
taarruzu ~er~e tesırını goste. istasyonu~an 3 kılomet~en u- bir hesaba alınacaktır. Tediyeler Sovyet reımi tebliği :u~am e tahkikat isteki reddo _ 
:~ek b~~ük bır h~k olmak :.: oedlailn mukbayaah yellrlednne te

1
s • petrol ofise yapılacaktır. Lond-ra 

27 
(A.A.) _ 5ovyet lwımuştur. 

-.z.ımgeu.A. . ece ma su er en a ı - . . . • . . . . 
1 

,.,,.;;p Sonu; sa: 
2
. sn: 

7 ıtif"~~a; an nakliye ücreti ,kilobaşına 1,5 l::ifr Sonu; Sa. 2, Sft: 4 n- Sonu, Sa. 2, Stı. n.=.u • 

~ . 

her türlü yemek gösterme yasagı yururluğe gın· 
KARAY yor; şehrin iç manzara~ı:ıdan biri .d~~yor; bir 

kısım halk için imrendırıcı olduğu ıçm ığrendlri
cı de sayılması Iazımgelen sergi~eme ~l!etind~, bay_a~lık ve in
safsızlıktan kurtuluyoruz. Beledıye reısı, Şehır Mechsınden o kB:· 
ran almak suretiyle İstanbul estetiğine gerçekten hizmet etti; 
gazetemizin işe önayak olduğunu da unutmamalı. Ankaranın 
çoktan önlediği bu çirltinlik neden bizde köklenip kalacakb? 

Karar almak güzel şeydir ..• Fakat o karan gevşetmeden, es
netmeden, kaçamak yollar~ girmesine ~eydan vermeden hak. 
kiyle yürütmek daha güzel ve hiç şüphesiz dah_a güçtür. Bereket 
ki yeni yasağı korumak pek kolay. Zira suç, gızlenecek soydan 
d~ğildir; ancak meydana koyarak, gözönüne sererek,. gö~ soka.. 
rak işlenecek, apa.çık. cinstendir~ ~e!_llur, bakacak ki, bır came
kandan çiy veya pı~ış yemek gorunuyor; orası l<?kanta, aşçı, ke
bapçı, işkembeci dükkanı ise 'kesecek cezayı! Pe~ı: son zamand;a 
fazla ti.ıreyen mezecilerle tavuk, plav ve ~rba. pı.şın~ ~uhallleb1; 
eller ne olacak? Bunlar için yeru karara, tefsır,,e mı luzwn var. 
Hayır. Mezeci de, camekanına, bakkallann koyduklanndan bq. 
ka "şeyler, pişmiş v~a pişmemiş yemekler, meseıa mayonezli ba
lık midye dolması zeytinyağlı enginar gibi şeyler koyarsa di.ık· 
kaı'.ı, lokanta sayıla'rak o şekilde muamele görecektir; mezeci vit
rini bakkalınkinden faı'klı olınıyacaktır. Pilavcı ve çorbacı ma. 
hallebicilere gelince bunlar eskiden mahallebici dükkan~a bu
lunması adet olan sütlü aşlar ve tatlılar dışında camekanlarına 
yemek sermiyecekler, hele sokak yüzünde ~~ynar tt:ncereler eli. 
zerek yemek pişirmiyecek.ler, yahut bu gosterm.elik mutbap 
renkli kağıtla gizliyeceklerdir. işte, y~ .karar. ancak bu nokta
lara harfi harfine uyulursa f&l)'dalı olabilır. 

Yoksa mezeci, "ben kararda ismi geçen dükkanlardan deJl· 
llın,, diye vitrinini eski lokantalannkine çevirir; mahallebici de 
adet ettiği gibi yine, tavuk tüyü kokan safran renkli çorbuınm 
ve vıcık vıcık yağla pullanmış pilavının dumanlarını suratımıza 
savurur, yağlı tavuklarının şişkin gerilerini de burnumuza so. 
karsa yeni yasaktan kendisine, lokantacılar zaranna bir imtiyaz 
çıkarmış, onlann hakkını yemiş olur. Her yeni karann birini 
gadre uğratması, öbürünün de ekmeğine yağ çalması şart de
ğildir! 

• 
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DENIZALTI HARBi 
Ziraat 
Seferberliği 

--0 -

Mekteplere Ödünç 
Tohum Verilecek 

l2Jr BaştarafJ 1 incide 
bu deniaaltı ıemıleri, 1Ma ıahillerck 
hareket etmek için binlerce mıl mc

f eyı seyrederek ıelmek, haftalarca 
deniıde kalmak ve sarfiyatlarını ikmal 

n tekrar binlerce mil ıeyrederek 
u erıne dönmek mecburiyetindedir
er. Bu uaun menfelerı. muhtelif ha
a ve deııb ıartlan ıltıncla katetmek 
ecbııriyetinde kalan denisaltı gemJr. 
ınin penonali inııuı tahammülünu 

şan mepkkate ve 1orgunluia maruz 
l r ki bu da onlarm harp ltabıliyeti 
crınde büyük menR tnlrler 19par. 

una iliveten bıı gemilerin Amerika 
hillerınde kendi hava kq f ve taar

uz kuvvetlerinden de mahrum olarak 
ıh balına çahımak ıorlutunda kal-

maları da muvaffakıyet ıanslaruu 
aba ziyade ualtnuva sebep olur. O 
alde Amerika ıahillerinde mih•er 
enlzaltı ıemllerinln tim.idin ilıtünde 
r mııvaffakıyet kazanmaJan dotru-

dan doiru:JR Amerika ticaret penona-
1 ıun denizaltı 1remllerine karıı müca
delede henü.r pek acemi ve tecrübeau 
olmaları ve bımların rerek himayele-

nin gerek takip edecekleri rotaların 
Amrıb bahrl1t1I tarafından henüz 

untuam bir teıklllta bail&nmanu1 
lduiunu mt1dana ko:Jar. 
lnıiltere bıa hu111ıta eıki bürik bar

tecrtibelerine ve bllıiılne aah p
HorteJl dııardan ıetırmek mec-

1etinde bulunan Inı ltere için tı
et filoıunun ıeçen harpte maruz 

lclıiı vaziyet ıelecek harpte de ın~-
uz kalacaiı vaz"yeti söstermiu ol~
u dan o harpten sonraki deniz ma
evralannda dalına konovl hfma1e ııı 

esas olarak tutulmuş, hattl hava sı
bımn röıterdiii tekemmül kar11-
ında lronovi de ıerck donanma gc
ek hava kuvvetlerinin işbirlili husuı-

landırmayı bile dıha başarammış ol
duiu anlaııJır. 

Aemrika, her ıeyden önce bu mese
leyi halletmiye mecburdur. Çünkü ha
ıırlamakla me11ul olduiu muaızam 
malzeme ve kuvvetleri iıtediii cephe
lere ancak bu meaeleyi halledebilirle 
kolaylıkla sevkedilecektir. Bu kuvvet
letin cephelerde idame ve laıeaı yani 
muvaffakıyetle muharebe edebilmele
ri de bu meselenin halline ballrdır Bu 
meseleyi ihmal edene karııla .. ~iı 
zayiat ualmı111cak, artacaktır Bu hu
susta çok tecrübe ve bilgi sahibi olan 
müttefiki Inıiliz müııavirlerlnin mü
dahale ve yardunlar yle, Amerika hi
maye ve konovi te,killtını bir an ev
vel ikmal edip enerjik bir surette tat
bike ıcçene, mihver denizaltı ıemiler:I 
nin Amerika Hhillerindeki faaliyet
leri çok azalacaktır. ÇiinkU ba uhıl
Jerin cofrafl durumları 1ebebiyle bu
ralarda muvaffakıyet ıanıları çolr as
dır. Onlara burlinler'1e kuandıklan 
muvaffakryetlerin tanılannı veren doi 
rudan dofruya. Amerikanm bu huıııa
taki teıkilltıızbtı ve huırbbıshtı
dır. 

Hayriye Lisesinin 
Kantininde 

Yangın Çıktı 
Dun ıece uat ı de, Saraçhaneba

ımda Hayriye liseıin"n kantin daire
sinden bir 19ngrn çıkmış ve 19mba
ımda bulunan rmre de ılra:vet et
miştir. Vaka yerine hemen yetiıen it
faiye, yangmm, asd ıise binasına si
rayetine meydan vermeden stindür
miişttir. Kantin kulübesi tamamen ve 
revir de bamen yanmıştır. Hadise 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Fethiyede Bir Sarsmtı 

Dün Eminönü Halkevinde Maarif 
Mildill'(lniln başkanlıfmda toplanan 
müdürler ve baş öğretmenler okul -
larda yapılacak ziraat ıeferberliğ! et
rafında yeni kararlar almqlardır. 

Bu arada bahçesi olan okullarda 
talebe sebzeden ziyade :rerelmaıı ve 
patates ekecek, bahçeleri olmıyan o
kul talebesi yakmlartndaki bahçeli 
okullarda çal11&caklardır. 

Mekteplere verilecek tohumlar ö
dünç verilecek, mahaul almdıktan 
sonra satılıp tohum paruı ödene
cektir. Geri kalacak para mektebin 
kooperatifine ve yoksul çoeuklara 
yardun iılerine harcanacaktır Mek
teplerde zerlyat yapılmaktan illt mak 
sat istihsali fulala,tırmaktır. 

Hususi Fabrikaların 
lstlhsaU Artacak 

Ankaraya litmlt olan Milli Sanayi 
Blrlltl umumi kAtlbi Halit Gilleryilz 
şehrfmue d&ımilştilr, tkttsat Vekilli
ği, İstanbul bölgesinde mlll sanayi 
faaliyetinin arttırılmasına ve fabrfka
larm ~mi randıman verebilecek bir 
hale ıetırilerek çabpnalarmın tanzi
mi tein tedbirler almmaıına karar 
vermiştir. Bu karar, Sanayi Birliği 
tarafından fabrikalara blldlrllecek ve 
icap eden kolaylıklar gösterilecektir. 

Basm Balosu Bu 
Akıa"' Yeriliyor 

arına cok ehemml:vet verilmiş ve 1-
abmda hemen tatbık edılmek üzere 
u meaeltJere ait teferrüat oldukea 

kcmmel surette ihzar edilerek teş- Fethiye, 2'7 (A.A.) - Gece saat 
ta bailanmq idi. 2 de şiddetli bir fırttna arasında şld-

B&Jın baloeu bu akpm Taksim Be
lediye gazinosunda verilecektir Ha
ber aldığımıza göre, basın balo~unun 
hususiyetlerinden biri olan hediyeler
den başka zengin bir eşya piyangosu 
da hazırlanmıştır. 

Halbaki Amerika, gerek her 19ymi detli bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha
rice muhtaç olmadan dahilden tt-1 sar ve kayıp 70ktur. Blrutin mmtaka relslili 10 İ1tin· 
ın edebilmek iktidan ve ıerek kar- • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • eikAnun 1942 için yollanılan davetl-
şacafı dtiımaaJann denls ve ha- KİRİK OYUNCAKLAR Jelerin bu akşam da muteber oldu-
iiılerinin Amerika ana vatanından Münderecatumz okl ... d tunu sayın davetlilerine bildirmek-
~lı dola71ai7le ~uııinkil aibl bıı layısiJe ''Kırık 0 ID ç ki up ~ tedir. 

zıyctle karırlasacacını ehemmiyetle 'lr----- yun.ca ar,,. R"~
zan diklrate aJmamıwta. Bu mretle, n-..ıU4111 deıcedemedik. Ozuü eli .. 

abmda hemen tatbik edilmek üzete leriz. 
r hlma1e ve mücadele tqkilltı da 
azırlannwıu,tır. Buna Amerika b· 

et perıonalinin ba iılerdeki acerni-
iıni ve tecrübeaizliiüıi illve edebili-

~······················· 

.Nitekim batırılan ıemller hakkında BQ&11nkü P?OJ"t'1111D 
ft Stlen haberlerden, bıa gemilerin 7.30 Procrım 111.55 Danı orkestflısr 
iinferit olarak ae-ıttiL'erı· bat~" d·111· 7.as llüıilı <PL> 111.10 Haıı.tı., 

ı • -..ı wr. 7.45 Haberler ı 9..4• l•rbecıt 
man denizala semilerinin top ateıinc ı.oo MO.ilı (Pl) 111.55 TOrlıDlar 
attı kendilerini müdafaa bile ..... eme- U.JO Proırram 20 u Rad,... 11aıeıe11 

cu 13.H Jranl :ıo 41 Sarinin 
iklerlni tifreniyonız ki, bmılardan da u 45 Haberler aı oo Xoıuqma 

Ameribmn heniis konovi liıemini ta- 1154 •• ~oo B11ao".~.~ 21.ıs Iıt•lıler • .. ııı.4• Koau1191 
ınami1le tatbib baıhyamamıw ve hat· J JB.oo Prosram 22.00 Orkeıtra 

ti ticaret semilerinl toplarla aillh- :~:: ~: :~::.. :~.:: ::::~~r 

Belediye Memurlarının 
Yunanfstana Gönderecek

leri Koliler 

Belediye memurları, Yunanistan
daki belediye memurlarına yeniden 
koliler göndermek için Ankaradan 
müsaade istemfsleTdir. 

Altın Fiyatları 
Bir altın otuz dört liradır Bir 

ıram külce 450 kuruJtan satııinıwtır. 

PASifiK HARBi 

TAN 

Havagazi T ahdidatı 
Yarın Kaldırılıyor 

Borularda Normal ŞekDde Gaz Bulunacak 
Bir müddettenberi devam eden ha· 

vaıazi tahdidatı yarm sabahtan iti
baren kaldırılacak v~ evvelce oldutu 
gibi, borularda her saatte normal şe
kilde havagaıi bulunacaktır, 

Tahdidat kömür getirtecek vasıta 

temin ellldlğl için kaldırılmıştır. 
Pazartesi günü Üniversite Fel) Fa

kültesi, Eczacı mektebi ve havagazi 
ile işleri olan diğer mektepler, Uıbo
ratuar ve tecrilbe derslerini eski aek-

le ifrağ edeceklerdir. 
Havagazi saatlerinin bozuk olduğu. 

nu ihbar edenler iki gün içinde 2'1 
kişiyi bulmuştur. Bugün yapılacak 

"hbarlar da tesbit edildikten ıonra, 
Belediye Pazartesi sabahından itiba
ren bu ihbarları tahkik edecektir. 
Hakikaten bozuk olduğu görülen sa
atler derhal değiştirilecek ve fazla 
yazılan gaza mukabil ıirketten tas -
minat istenecekUr. 

ICoordinasıon 
Heıeli Kararları 

{tiF' Baştarafı ı fnctde 

Çay ve kahve aatııları 
Ankara, 37 (TAN) - Giimrük ve 

İnhisarlar Vekaleti ile Ticaret Veka
leti araaµıda, momteı.ete lthıtl edil
mekte olan çay ve kahveler hakkında 
bir karar almak için temaslar başla· 
mıştır. Bu tem&1lann takip etaii ga
ye, ticaret ofiai tarafından hariçten 
mübayaa edilerek ldilllyetll mikdarda 
ıtok yapılan çay ve kahvelerin, be
deli mukabilinde Gümrük ve lnhiaarlar 
Vekaletine devredilmesidir. 

Ticaret ofisi, elinde bulunan mUte· 
davil sermayesinin 3 milyon lirayı bu
lan mühim bir b1111mı ça7 ve kahve 
ıtolruna bafladıimdan memleketin ıh
tiyacı olan daha mühim maddeleri te
min ve stok yapmak için klfi 11rmaye 
bulamamakta ve Milli korunma kana. 
nuna iıtinaden bu ofiıln ıerma1eılnin 
tezyidi cihetine gidilmektedir. Ça1 ve 
~bve tedricen istihllk edilmekte bu· 
lunan bir madde olduiu tçln elinde
ki sermayeJI daima defiştinnnl lbını 
selen bir müessesenin bu itle mqrul 
olmaman düşünülmektedir. 

Bu müzakereler müsbet bir tekilde 
neticelendiii takdirde ithal edilmiş ve 
edilecek olan ça:v ve kahvenin Inhı
ıarlar Vekileti tarafından satı!J8 ~
karılarak rakı- sigara ve sairede ol· 
dulu gibi bu maddelerin de inhisar 
alt1114 alm~caiı tahmin edilmektedir. 

ltalyadan ithal edilecek 
mallar için anltlfma 

Ankara, 27 (TAN) - Ba.ı ml\lla
rımıı; mukabilinde İtalyadan 2.750.000 
liralık bir had dahilinde bir takım ı. 
taly11n mamulAt~mn hususi takaa :volu 
ile ithali hakkında Comiran anonim 
tirketl lle müzakereler yapılmış ve 
bir anlaşmaya vartlmışhr. 

Bu anlaı;ma111 g8re, hususi tııkas 
yoli1le İtalyaya zeytinyaiı ve afyon 

ıönderilecek, bunlara makabil ltalya
dan demir malzeme, çivi, demir tel ve 
demir Bidr n. saç, boru, şişe kapsülü 
ve iki tarafın mutabakati ile tayin e
dilecek sair malzeme, otomobil· oto
mobil yedelt parW.rı ve diier yedek 
parçalar getirtileçdrtir. Yine ltalyaya 
gönderilecek olan yumurta ve küçük 
baı; baJV&n derileri 111ukabillnde İtal
yadan kfllrilrt, aicara klğıdı, kim1evi 
ve tıbbi maddeler, sentetik bo7&laı, 
entetik veya tıbbi Nmllar, (limon e
sansı, bergamot, portakal csan11, ne
roli ilah ... ) ve ı;apk• ithal edilece1'tir. 

Bu takaıı çerı;eve•i dahilinde 1tal-
1aya ihracat yapılabilmesi· ayııi kıy. 
mette İtalyan mallarının nıemleketı· 
mize ithali ve bu nıallarm kara veya 
denia J'Olifle Türki1eye mUttvtccitıt'1 
yola çıkanldılınm tev•ild Ue kabil o .. 
lacaktır. An<:ak, vak"t zinma me~dan 
verUmemek üzer~ İtalyan maUamun 
vürut veya yola çıkarılmasının tevsi• 
1-inden evvel ihraç edilecek mallan
mıs için liııaııs verilmemesi Ticaret 
Velrlletlnce kabal edihnlştlr. 

Dağıtma itleri 
Halledlliyor 

Dağıtma bürolar! kuruluncıya ka• 
ıtar tevziat itlerbti idare etmek u. ... 
re kurulacak komişyonlar hakkmda 
Pl\zartesl günü M\irakabe Komisyo
nunda son karar verilecektir Bu ko
misyonlarda Ticaret Odası r~lslerlnln 
bulunması da lüzumlu görtilmilştür. 
Oiln Ticaret Odası idare heyeti top
hınarak Murakabe Komisyonunun bu 
karan üıerinde görüımeler yapmlf .. 
tır. Keımiayonlar, Anadol\ldan ıelıfi• 
mize getirilecek her nevi maddenin 
ıetirtilip dağrtdmaıma ve icap eder
se tAclrlerln sermaye koyarak malı 
ıetfrtmelerini temtne çalrpcakttr. 
Dağıtma büroları kurulduktan son

ra da, bu komlsyonlarm mesaisi de
vam edecektir. 

Petrol 
Tevziatı 

Dağıtma işini iaşe 
Müdürlüğü Yapacak 
Şehrin petrol ve benıin ihtiyaç

larmm temini işi, Petrol Ofisinin va
zifesi dahilinde bırakılm11, fakat tev
ıi işi İaşe Müdürlütüne verilmiştir. 
Martın birinci l(lnünden itibaren 

tevıılat bu .. kilde yapdacakttt, 
Diğer tevzi maddeleri de meslek 

cemiyetlerine brrakrlacalı:, her cemi
yet kendi mesuliyeti altında tev iat 
yapacaktır. Çivi tevziatını kundura
cılar cemiyeti yapacaktır. 

İa19 'Müdürliiğü tevziatta yolauzlu· 
ğa meydan verilmemesi için her ce
miyete bir kontrolör verecektir. 

Yolcalanan, MahkGm 
Fd;ı,.n Vurfjuncular 
Fazla fiyatla mal satan vurguncu

lıırdan Rumellkavağuıda bakkal Hay 
ri 20 lira para c1t2:aııma ve 28 ır(ln 
dükkAnmı açamamıya. Fatihte odun
cu Bekir 10 Ura para cezasına, 14 
gün dükklntnın açamamıva, Cihan
girde oduncu l{asan fe J'atlhte kö
mürcü Atıf beter lira para ceza"ına 
ve 7 şer l(ln dilkklnlarm1 açamamı
ya, şeker beyannamesi vermiyen İk
bşl ve Diyarbakır kahveler! sahibi 
Abdullah 25 Ura para eezaama mah
kt1m edllmitlerdlr. 

Karpit fl1atlann1 yükselten Gala
tada Muıtafa ve Nazmi ile Kurtuluş
ta Vaıll tevkif edllmlılerdir. 

Tophanede elektrik malıemeclsl 
Panayot ve İaak, 13120 tane elektron, 
fazla fiyatla kumaı satan Aıb, Lt\t
fi, Niko, M'ihal, Osman, Sami, Sil· 
leyman ve un ıaaldlJ'tn Zindankapldı 
Todorl, Kasrmpa .. dt 'kömtlroü Ali 
Mahmutpaıada manifaturacı Nubar, 
Ayvansaraydt bakal Muhittin Gala· 

Z8. 2. 9.f! 

,-- DiKKAT: -
Kömür T avziatında 

lntizamsızlığın 
Önüne Geçmelidir 

Mavalar bira. .. rıch. Malla11 
da ktimür ihtiyacı blras a••'"''' 
gibi gllzUkmlye baıladı. Fakat 
bl,de yakacak, udece 191nmalc ı. 

oln kullanılmaz, Blrçeklarımfaın 
evinde havaııazi yoktur. Atq, 
gamıı r ve yemelc glbl birçok ev 
ihtiyaçlarının hazırlanıp yapıl· 

mHında aarurf bir ihtiyaçtır. Bu 
sebeple, halk havalar '"'"''a•ıuı 

1 
ra§men kömilr pqlnde k91uyor. 

1 
Memlekette yakacak yok dtllf· 
dlr. Vole delll. hattA boldur. l'lı· 
kat bir daOttma lntLıamaıalılf, 

bir lltlmaı uıulil vardır, Bir ye• 
re bir kayık klmUr geldi mi, et
rafı mahalle bekçllırl ve rDçhan 
"hlpltrlyle çevrllmfı bulunuyor. 
Kayıkq kl"'Ur bitiyor da, bu 
bekçilerin ve rUçhan aahlplerlnln ı 
arka• bitmiyor. 

Günlerce 11kpmlar.ıı kadar bek 
leylp bir klle kömUr alamıyan bir 1 
vatudaı yazdıiiı mıktupta pek 
haklı olar11k diyor ki: 

- Mahalle bekçiler! ellerlnde 
birer puıula ile gönderlllp va• 
tandaıtara Ultün bir mevkle ç.
karflacaklanrı11 ,hiç klm1eye rDç· 
han hakkı verllm•ae de buhran 
efralarında fınnlarda yapılchitr 

gibi, halk gellı eıraalyle lklfOr I• 
klşer hizaya dl:dlsclır ve bir ıto• 
Ilı bu intizamı temin ette daha 
kolay ve dah• ldll•ne olmaz mıT 
Hem klmae lclmUraQz kal"'u, 
'hem de klmae rüçhan hakkı ka-

OıkUdar • Kadıkiy halk trawı• 
vaylarr müdürlüjünde" ahhluıH& 
bir te•kerade tzcUmle töyle el•• 
nllmektedlr: 

ta kalafat 79flnde Acop, Çartıkapıda • 
şlttar Abdullah da mahkemeye veril- Iİ 
mişlerdir. 

~~~--o--~~---

t z mirde İki Otelci 1 

8ervlıler :12 lrlcıtrfa Vt 8 rl• 
morkla temin olunmaktadır. Bun 
Janrı ancak yedi t.neıl blrlnçl, 
biri muhtelit ve yirmi lklal lldn· 
c;I mevkidir. Bu arada OakDdar
Kıt•klT, Kadıköy • Gaıhan• vı 
KadıklSy • BaQl11rba11 hatltrı11da 
ı,ıtyen bUtlln arabalar ikincidir. 
Oeküdu • Kadıköy hatbnda lfll• 
yen yedi ırabıdın altılı lklnol Tevkif Edildi 

İzmir, (TAN) - Bir hafta evvel Kadl'l<Cly - Bostancı h•ttrndakl· 
Basmahanede Hatay otelinin kıısasına terin lııe r8rnorklan ikinci, mot• 
otel mftşterllerlnden iki kili para bı- rltlerl blrlnoldlr. 
ralanış ve ~i rün paralarını al· Kadtk6y • Moda, KadıklSy - l'e-
ınak istedikleri zaman otel sahibi ça- nerbahçe hatlanna gelince, bu 
hndtğmı IÖylemiştir, hatlarda tahdidi tarife icabı tim· 

1 

dl birer araba çalııtrrrlmaktachl', 
Yapılan tahkikat sonunda tüccar F•kat ıon gUnlerdı bu hlltta, 

Göredesli Nurinin otelin sahiplerin- muhtelit ar•baların ttl'VIH vtl'll• 
den Abdülkadir Korku'da 8600 lira, memlı olma• yaza hHrrlrk tla• 
yin' ayni akşam Dumlupmarb tüc- rak eaaılf revlzyonlan için ta• 
car Ali 300 lira bıraktığı anlaşılmış- ı mirde bulunmal11rı n~lcetldlP. 
tır. Abdülkadir bunları otelin kasa- Bu hatlara ikinci mevki araba 
sına koymuı ve sabphJeyin de para• ayrflmamaeı lae, halen ellmlade 
larm kasadan ı:aUnmıt oldulunu za- kablll latlmal bafka lklnel 111tv• 
bttaya bildtrmlttfr. Fakat lnıııada btr ki araba bulunmamasındaıe ileri 
tazyik görülmemiş ve Abdülkadir ile 1 gelmektedir, 

kardeei ve otelin diier sahibi Betlr ;-------------• tevkif edllml;,tir. 

Riom Divanında ( G,C, G'LE.M H•B~AU:A .1 

Samsunda Tutun Satısı 

Nüfus Baıına 300 Şark Cephesinde 
8 ea,ıaraıı ' ıncıcıe Gram Ekmek ~ aa.ıaratı 1 incide ilkbahar Taarruzunu ~ Bqtanb 1 1ncıde 

Her fBY tahrip edildi a- Battaratı 1 incide tt;bliii: 26 -flibatta ~talanmıa Bundan sonra Daladier'nbı 901' 

1 

Nevyork, 27 (A.A.) _Manda- ekmek milrtarlan aşağıdaki tekil düşmanın mukavemetıini kırarak Beklemiyorlar ~:~!ı:~:1;:U:: = 
laydan Aınerikan ajanslanna bil de deiiştirilmtşttr, ilerle~ıler ve birçok me.ıttin l:lfj"' BaıtaratJ ı incide i kt7· 23 l"'' 1939 ta ' 
.w..:1~ R ı k A Av . ·ı 750 b .. ük mahallı işgal etmişlerdir 24 fU • Stalin 24 .. .ı..-+ta .. 1 d·~· g rme en ve ey uı r,_ 
\llU.u • .,..,r: angon un urtulınası - gır ışçı ere ' uy - b tt l bildirildi,.; 'bi 20 ş_,..11 soy e lal nu. hindeki toplantıda aldığı durum 
için pek u ümit.vardır. Japon ka lere 300,. küç~lere 150 gram ek .. d:ıw~ ;~::e t aJ1 tah t~ta, ~un bir an dumu~a· dan dolayı suçlu olduğunu haW: 
:ra kuvvetleri, hüktimet merkezi. mek verilecektır. . g.u, . tJm8ll ayyar • cagını, ilkbahudan evvel Lenın- latmı tır Reis ü sen zarfında 
ne doğru gitgide daha fazla ner. B - Pazartesi günleri ekmek rıp edilmiştir. 25 şubatta .. hava aradın, beyaz Rusyanın ve Uk. aınıi bha def ' ~ek t m 
liyorlar. Şehirde Japonlar için az kuponlan mukabilinde verilmek- savaşlan. ~~~da .. 17 d~şman ra~ kurtarılacağını vaadet. Tusi to lantıs:ı~ iftirakin'Zn d:: 

!amsun, 2'1 (TAN) - Tütün satlf·ıfiıere otomobilerle dolasmaktadalar. çok faydalı olabilecek biqey tah te olan un miktarı ağır işçiler tayyaresı duşurulmuı ve duşman ınifti, İlmen aölünün cenubunda layı D~ladier'yi tahlive etmi-+~ 
Rrma hararetle devam olunmaktadır. Şimdiye kadar görülmemiJ bir reka- rip ~n ...... .;., veya aıkılmıştır Bu için 531 bilyükler için de 212 hava alanlarında 4 tayyare tah • Stara Rusa civarında cereyan e- . " .,~ • 

yasanm açıldıfl ilk gilııde kilosu bet aöze carıımaktadD' Milltahall --~:Jın y • tri te b't ed"lm"ştir rip edilmiştir. Yekdn 21 tayyare- d b""viilr IDıl.lharebe . "S r . Daladıer, ordu teıkllltına ait olft. 
75 kuruıta takarrilr eden fiyatlar d d d • D" 1 ~..ı arada ... loü&4,,etli Japon lwvvetle- gram o s ı ı ı · d" B" IS ta k b ttik en u.,._ nın ta ının tu takdirde harbiye nuırmı Jillaü: 
o kuruşa kadar )'Ükl!tbnlştir A- ~~ :'enın': ur. ıs ~ ...... ri Mandalay yolunu himaye ve 2 - Ekmek 600 gramlık tek tip ü· ır. ız • yyare ay e . bu beyanatı ile bir münasebeti barP mecllıine baıbnhl: etml7e moc-

ltedar ınübayaayı köylerde Y&Pmak r:s1° satlbnllU: auıı e yarflmdan faz- müdafaa etmek üzere şimalden zerinden im~l ed!lecekttr. Aıtır !!çiler Çevrilen Alman onluu v_ar ~bi görünüyor. Sovy tıerin bur ı,uıuodutunu "''"' IÖ7lonait ve 
----------------·----- gelmektedirler. bir biltün ~1~ bır çeyfe~, büyükler Moskova, 27 .A.A.) - Stara:JR Rua- fU!ldiden yedek kuvve i de bu mecliıin 111 teaddit defalar topluı-

Çok Hararetlendi 

y kil.. H t• y • ı A h 9• 1 yarım ve küçükler de dortte bir ek- u'da 18 J1IC1 Alman ordusuna kar.. cepheye ıürerek büyük darberer maıqıu ıte ı laı11ına raiıııeıı ktıa· e r .,. 1 enı a ıap ına ann Yen /aJIOll tahfülatı met alacaklardır. . :Japılan hlicum emaunda birçok düt- vurmıya te§ebbüs ettikleri Al - d"liııin bwıdaıs IDCIUl tutulmaılDIQ -
lüfl!evl Mu•·zaker S" t T lf 1 Çungkfn, 27 (A.A.) - Cin askeri M: k b600K gra.mlık e~me~ı"ıı fıy~~ man esiri alınmıştır. Bozguna afra- manyanm ilkbahar plinını 'aıtulf: ·p olduiu u iv• etmiıtir. 

~ '• 9 ICJOf a ar eS s6ftill0, 8imall Tayland'daki Japon k ra al e ko~~~nu dil r~ştn: an tılan birlikler bakiyeleri onwıanlara etmiye ve teşebbüsü elierine Reis, o takd M rt 1935 tarlldn-
Ve Kaltul Etti yı;•de 50 ln•rllcll kuvvetlerinin arttl!'lldtAmı ve 70,000e uruş Ağara • .ı karı mıl r.l daiılm11tır. Tümenleriyle irtibatlarını mıya çahftıklan anlaşılıyor. -nazır olmad halde. gençlerin 

... çıkanldılnıı, bunların da başlıca gru- ır ıfÇI ne er b1~eden lcüçUk lcuvveUer ıruplar ha· uzun müddet lillh altında tıabılmala-
Aüara, 27 (A. A.) - İcra Ve. Ankara, 27 (TAN)_ Öğrendi- punun Banakok demiryolunun şimal VilAyetin yukarıdaki tebliğinde bil- line ayrılmış, kızdordunun temizlik A*erlik bakımından Sovyet • rına neden muhalefet ett tlni ıutludan 

killıeıd Heyeti bugün saat lŞ.30 jiıne göre hükumet ahşap ve kO son noktası olan sıenımal')'e yerleş- dirilen yeni tip ekmek, yeni bir ç"- 1ıau1totlerine mukavemtte devam .et- lerin bu hareketleri doğru mu· ıormuıtur. 
da Doktor Refik Saydam'm reis- çülı: evlerin sigoıU edilebilme tirildiklerint söylemiştir. Anlaşıldığı- niye göre imal olunacaktn". Bu cepıl, ıuokte balımmutlardır. 290 mcı tüme- dur? Şimdiden büyük hareket • luclıı, 135 ıenuinc1eki Ultlraclann 
lijinde toplanarak 1942 bütçesini leri için bazı yeni kararlar ahnış.. na göre Japonlar, Şlengmal'nin -240 yilzde 6 nohut unu bulunacak ve ne yardım etmek üzere getirilen 5 in- lere girişmekle daha ziyade ken. ordu mevcudunu arttımaktan .V.de 
müzakere ve kabul etmiftir. Büt. tır. Bu arada, kıvwıeti il,. bin ll- kilometre dotusundaki Tongot ile Pe. yQJıde fO nıtubetll olacaktır. '12 kilo- et Al~. pl:rade tttm~ni bu :vardımı dilerini yıpratmış olmıyacaklar sll~larm fultlattırılm11ını icap. et• 

Büyük. Millet Mecli$ine . .J- T • gu arastndald demlryolunu ketml::ve luk bir çuval undan 187,11 ekmek çı- yapmak uzere kendiaıne yol açmrya .rmdlr? S · iıh.i f . dah"lt de drdıji ctvabmı VtnlÜI vt keadinin 

gçe ~1-4..:- 1'ltY1 geçmıyen ~şap bhıalarm Si ve Yukan Birma117&11 IHale hazır- karflacaktır. Bir müddet sonra ek- mUTaffak olamaauıtır Bu arada Al· ye ıınız 1 n bcraıanwı ordu .raevcıaduman ve ıe1• 
O .. """'. gorta tarifesinde yüzde 50 tenzi- lamnaktachrlar. aeeen hafta Banıtok mek çeşnisinin yeniden değiştirile.- maıılarm ıermnc1eld Biliata gölü clva- olmadığı ıçin hu suale cevap ve. var nıuhahılar adediııia s 7adeleeti-

lit yapılması kararlattırıJ.mıştır. dan Simall Ta,.land'a :pıeni Japon ceği ve buğday ununa bir miktar da rmda Rua cetelerf genlı bir bölp~e recek mevkid' deiiliz, be~ de rilmesbıe taraftar oldafuna illvo ot 

1 ilt Hl • t Şimd'ye k dar bu m.ı.· binalar takviyeleri pJ.mJye d etmı.tlr mısır unu karıştQ'dacatı zannedil- tamamen hikim bulunmakta ve ıerek kıpn bir taraftan Mısırda, diğer 111l1tlr. 
ngı ere n s ana l a a--ı • evam . mektedfr. SQJ, ıerek tillh baktauıulao çok itı- tarafta prkta AJmcıulan yonrıak Dalad er, bundan başka a:PDI lelle 

dan sigorta bedeli olarak yüzde P HINDIST' .. ııı.rlNDA • Ankaradan "elen haberlere göre, tila ••- L.. ı in L- 1... b tl & 1-- 1 ·11-b f ncla 710 000 L• i · ... _.__ -'l .... al 
Muhtar·ıyet Verecek 12,s ~irim aluunakta id.i •. ~imdi r • J'alv, • .. """an .... net er • -rtı ana-· ve u aure • n.ıı-n vırı .ua •• ., ı . ..., nın............. -

İaşe Müstepl'lrtı altr i~ileri yeni bir vemete devaaı etnıQteclirler. • bar taBl'l'US kuvvetlerini azalta una almdıiını aö1letnit ve reJlin bir 
Londra, 27 (A.A.) - Tbnes gaıe- bu miktar yan yarıya mdi:rilmiş ToQo, rt (A.A.) - lınperatorluk: tasnife tAbl tutacaktır. Bu arada e- Sovyet ordusu birlikleri 16 ıncı Al- rak İngilizlere Avrupaya asker sualine cevabtıı, daha evval siWIWı· 
f. Delhl hususi muhabirinden al- bulunmaktadlr. umumi karardhınm teblitt: Bali a- lektrik, tramva)* ve tilnel lfletmesi man ordusunu gitıJde daha fazla ku- çıkarmak imkanını vermek 

1 1 
_ dırılmı11 batlaJUUll icap .- ISllm 

d1'1 qağ14ald telgraf! nesredi;yor: çıtmda Cfll'e1&ll eden bir deniz mu- umum müdürlütn müıtahdenılerlnfn şatırkeD tunreler ve karşı koyqıa yorlar leketl .u&lılaııdırnsals tı;bl 1931 MM 
tnıruz hilk6metınln Hindistan ile Amerika, Öclünl! harebe9bıde Japon kuvvetleri lld A- ağır işçi olarak kabul edilmemesi lh- topçaıu Alınan baP:WNnW1htnun • . . ıaitli btkleıntdijini bt7aıı t7ltııılttir 

lld1 olarak al!naoak kararın yakm- 'S merikuı ve Od J'eletnenk torpido muh timali vardır. ilfbatı kaybetmiı ıamizonlannı tay- Yalnız şımdilik muhakkak O • Suçlu, aıkcrl tahaiııata ait oJvak 
da müıakere edileceii ümicllnde bu- VercftlderinJ Geri ribi batırmı.ı1r, lld knıvuörle bir Bir jlreler vımtaıiyle iaıo etatetlnc ma· l1m feY, lu§a ve soğuğa r•ğmen, neeredilen ıtatistıkleri protc:1to etınt 
hmduiu hakkmda Sir Stafford Cripps torpido ınuhrlblnl alır hasara ujrat- Los • Angeloı'a ni olmaktadır. Kuşatılan batlıca Al· şarit cephesinde büyük taarruı • ve klfi n:ılkdarda ayfil?'e ve tw ol-

yaptJiı demeç, umumiyet ltlbariy- Almıyacak mrelaı'dır. 21 Subatta Tbnor adast Hava Alnnı man ttlmtllleri 290 ıncı ve 30 ll"OQ lann baıladılı ve Uti fUa.fın da rııadıtı bakkındald lddialarnı asularz 
le f~gD~:1''~=:tinın gayesi, Bin- Vasfngton, 27 (A,A.) _ M. Lafa!- ::m~rı=~~1=.;a:;n r:ae-_ tümenler olup h~.r ikisi de harbe alı- ilkbahar için hazırladtklan ye • hlmı . yakında iıbat etme7i v .. dcJ-
aı na :Britan- Commonwealth't i· lette, Perşembe ıünü Ayanda söyle- :vin ıemı.tni ve 'bir dtlpnan ticaret ~ Batıarah t tnclde ıık efrattan murekkeptlr. Almanlar, dek kuvvetleri kullanmaya lü - leın.itör • 

., - cüii tukta BüYük B •ta hareket noktası olmak balnmmdan 1- zum ,anlüklftridi.r. Bunun ilkba- ---
çincle muhtar hflkfunet ealAhfyetleri nu n nyanın ve gemJalnl tutu,turmutlanbr. 10.000 Fakat Amerikantn da Japon sahi- nemli olan bu •.trateJlk mevsU ilkha- har taarruzu üz.,.-:_..:ıe tesiri go·· • L•ı&..t--.e o· 
vıerıneldlr J'akat bu aarib siyaset. ödfhtç ve ldra kanunu gerelince yar- tonluk dJler bir ticaret temi.il de line hücum edebilecek denfzaltrlan har taarruzu içm trttrulr ilmldtnclc ..... ı.ı .. uu ITYllllllT ıyor kJ: 
Hindiatanda bu alyasetin kendilerini dundan faydalanan diler memleket- bafmılbr. vardır, Unutmıyabm ki. 20,000 mP idiler. Va n kmlmn ıimaldt Tillvi rillteeline ile hiç ~phe yoktur. ~ it ...... :afı 

1 
incide 

nasız bir vaziyete sokacatmdan terin kongreden istenen ve yek4nu S"""""'1an IJatıaında gidebilecek Amerikan denlsaltdan nin ve ctaapq Katinin blPl'bnar MI "'"1 -::r~ 
bil mühim ulıklarm bulunması 18,000,000 dolar tahmin olunan yar - bulı.uıdutunu söyllyerek övünmilf- :rilc ölı;iide telifi edeceklerine int sa Batıda bir !l\aliaJde iyi teçhiza 

ebeblyle karqık bir mablyet almak- dmıdan dola7ı tedlnt yapma]an icap Tokyo, 17 (A,A,) - imparatorluk lerdl. 13öyle bir denlzalb San P'ran- daydılar b cam pllskilrt:lllmllt, 2250 Rumen ol- 4 büyük oldular &ulurun e 
tadtr. Bu halde vaziyet, bir uzlapna~ etmedili hakkında teminat aldıkla- umumi kararrAhı bDdlrtyor: Japon alacodan JaponyQa iki defa lldlp J••-•t' .. -'11ıa t1R•~ ~vr''-n 4•ıiillll'it ve 200 nir tlııımııt~. ter bu ordıiih doğudaki ,;ri m~ 
71 cap ettirmektedir rmı sö7laıniştir, kuvvetlef'i, SWnatranın batı sahilinde ıelebilk. Bunun icfn Japon mmeıı: .. ..,_ ...,.. , ._ '5' ..- IK Hatlan l'Uılao ditman sen çclcıl· .b be ~ 

-----·--- M. Lafallette, 24 Şubatta haber ve- kA1n Benkoelen'i 111 l'ubatta almış- düpnaıun intikam tefeJ>'bflalerine lıu,,oetler 9I bin ltalltır IQl.~e aıecbar edilaıi§Ur • Rumen kuv.. :ı lifi ~dir•liyete M 
rilen İngiliz - Amerikan anla1Mıtaım lardlf, karşı koyrnıya hazırla!Unalrdtr,,, vetltrt takip eclillyor • z erse, • Bu mu Siberya Hududunda bahis mevzuu elerek, bu anlqmanm Cavada müttefik kıtaat ..... Stokholm, t7 (A.A.) - Almanla.ı. harebe bitt\kten eonra garp eep 
ve Atlantlk beyanoameeinhı "Ba,tık Meşhur Bir Alman Sana- nn ordulannr tahfJıe tein aldılrlan Leningratla luıva akınları beei oıdulan t~tn hedeflerini ta Sovyet Ha11klıkları Brltanyadan ve ödünç ve kira pro - Londra, 27 (.A.A.) - B.B.C. : F~ tedblrlu Rua ltaskramın pttlkoe arttı. Moakova. 21 (A.A.) _ Lenlııır\t baldıuk ettiımek hususunda bel 
cramt oreifnce ylrdun görm QJier lemenk HJndiatanmdald Hotanda kQv riciei Tevkif Edildi 1uu dltermektedlr. ıarntzona, Subatta 10754 Almanı aı- ki it if*en geçmlf olacaktır. Soy 

TQkyo. 2'1 (A.A.) - Asahi gaze- milletlerin her hanıiıinden tediyede vetleri baikuınandant limcll Cavada N...,... .. ı. 27 (A A) otom bll llm..ı gölü lttibm.Uao 16ncloril•a dfll'llllittflr. Dl-an ta-"-len' telrrar yet zaferle•-• ,....a.~-·-----'· ,.._,_,_ uh bl ı, Slb'-a hududu bo blrka" bin fn .. nız, Amerikan ve .A- -· ... --. • · - 0 ,..... ,,,,...... &·uı.ı T-e-•--uauuau 
__.. m a r UJ - bulunmaaı isterunl;yecetı .. hususunda " ... fmalA4-da _,,_ olan Alm J'W tiiınonler sı.ra- Raıaa•A .... .., faali-• ba-1--11tır. Vo .... , ..... bir ~·-. Düının•••- '---eti ----'-·· $ovyet 8Skerl hazır cllltf VUStrftt-.. askeri bulunduı..•nu lf•n HU uuyv .. eP Q1 S~• ~- '°" " ı•• ....... _.......,. \4U" r~,....q,u AUVV lllCIU"llUılDJ 

ebemmiyetinl bellrtm~ :n<Usine kanaat ver ~ nl söylerniı- etrnit ... ~ demtrtb' ki· 6
.. .... nayi erbabından Baron Van Opel rilmit ~ıhman 16 mçı Alman ord•· eolr tthllke lt1retleri verilmitttr. tJ.r. J'aıkat henüa imha ad.ilmi 

e Sovyetlerin bilhaaaa Vorotllof .-ıı- . .._ Vaılyettn cldcll olmaama raı- Floıidada Palmbe,ch'da tevkif edil· siyle tı1ibat nfUDaIIUltu', tıveatt. DU,#Jrükıe Ru tqgarekrl delfldir. Eğer lllrbaharda liizuın' 
önünde hakiki bir ''Sibarya MaJi- 'e!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 sneo bedbin olmak için sebep ;yoktuı-, ıniıtır. • • · ::ıet~~!tara~e:= 9eç~! Berltn, ı? A,A.) _ Son alman ha- lu olan mllddl yardımı görmez • 
hattı,, v cucle ı~lerini söY~ garp cephesüıe sevkedtlmek Ozere Düşman, uıun trtn>ı.t yollannm son Dır Muhnp Battı dulunu tahmin e(tiyor berlere röre so.,etler, 26 Subatta 18 sek Hitler, eline geçi?eoeii büt~ 

tedır Bun uiı; bil muhabir cephenin bu kı mmdan alman ınal- ucunda eıuk ve petrol anyor, Ja- Londra, 27 (A. A,) - Amirallik lJ"'-• ... - .&- ,_., taJ')'lll'e bJbetmişlerdir. Bu tanrare- servetlerle her şeye lıllrim ola • 
d d m a ed J pon kıtala- zeme Ue nf beten za)'lf düşen Sovyet ponlar, aradıklarını bulamamışlardır, dairesi "Belmont., Amerikan mubrl- "'' 114ftHW ce111w8w-we Jerden 17 •I bava nvqlarında dfişll- cak ve Q uman müttefiklerin 

st kıymıet e ehemmi- krtalarma nazaran üstilnlüklerinl be- Şimdi tüten harabeler arasında a", bine kaybolmu• nuari•le bakılablle- M k 27 (A A ) Ukr d ...ı.ı•-ı LJ tt kurtulm 
tle b te .. bu kıtalartn lirlmektedır" .. y ., 08 ova, . . - •Jnaı a ,..,.. .. u r tannl 7erde tahrip eclll- e en alal'ı ..... ~ • • bıil4ç savapyorlar,,. c...a:ni bJllirmek.tedir. d dö ..... eni ~ .__ l ~ _. upnamn rt ... m e 11ptı... -rıı nt ıtlı'. azalacaktır. 

t 





,_ MAKSIM SALONLARINDA 
BEK AKŞAM 

S A F i y E 
~ 

20 KİŞiLiK 

SAZ HEYETi 

REVÜSÜ, işmdiye kadar misli görülmiyen muvaffakıyetle de
vam etmektedir. Muhteşem mizansen, zengin dekorlar, 16 kişi

lik orltestra ve 500 kostüm. 
Aı1e1erin ''aki ~lan arzu ve talepleri illerine 

'- Her pazar saat 15 te içkisiz büyük matw _ , 

Devlet Oemiryollan ve Lirfan'.aı iş!e~me idaresi ı ian !211 
Muhammen bedeli (18,500) lira olan 3000 kilo kalay 5/3/942 Per

ljCIIlbc günü saat 15 de pıızarltk usulü ile Ankarada İdare binasında 
toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satm alınacaktır. 

Bu ise iştırak etmek istlyenlerJn kanunun tayin ettiği vesikalariyle 
birlikte ayni gün saat 15 de adı geçen Komisyon RcisUgindc bulunma
Jan l~zımdır. 

Şartname Ankarada Malzeme Dairesinde, Hnydarpa~da Tesellüm ve 
Sevk şc.ruı1nde görülebillr. (2795) 

TAKSIM İçkili Çalgılı HALK GAZiNOSUNDA 4' 
Temiz ve nezih geceler geçirmek !stiyen saytn MQşten"1erlmlze müjde: 
Bayan ve Baylardan Müteşekkil 18 kişilik SAZ Heyetinin iştirakiyl~ 
Okayucu Bayanlardan AYDA. FAHİRE, KLERA,, MELAHAT. ADVI· 

YE ve NADiRE 

ve 
Pfyat11st YORGJ. llCemanf DEM i R Alt: K11rnet ŞEREF, CDmbOt= E· 
t>iP. Hanende HAFIZ NUMAN, Seanalanna devam ediyorlar. 

Muntazam Servis ve ehven fiyatlar 

' NOT: Aynca her Pazar 14 den 118,80 a kadar çalgdr matln~I 

Fi K R 1 _ T. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Bomontl Tramvay Duraği Karflaı - Telefon : 80259 
11 Mart 942 de açtlacak yeni devr~e iştirak edlniz. 
Bu devreden sonra okul, Hazirandan Eylôle kadar 
yaz tatili yapacaktır, Bu makine devresinde motör 
bOglsine ve otomobil kullanmasına yabancı kalma
yınız. Henüz bir meslek tutmadmızsa; otomobilcilik
ten daha ~abuk elde cdileninl bulamazsınız. Vakit 
kaybetmeyiniz, Talimatnnmemizi isteyiniz.. Adresi
nize gönderelim. 

' Devlet Deniz Yolları lıretme idaresi ilanları 

Denizyollan umum! yük navul tarifemizde bazı tadı1at yapdmıştır. 
Muaddel tarife 1 Mart 942 tarihinden itibaren İstanbuldan kalka

cak: olan vapurlıırhı yapUacak nakliyata tatbik olunacaktır, Acentala-
mızdan izahat almobilir. (28'77) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
lmhmd• Günde ı K-.e AJmaMDr. e .. y.- hlhl Kllhllm ı..m ..,..._ .. 

Sayın Mü§terilerimizin Nazarı Dikkatine 
• 

I 

Pırlant.h ve elmaalı uat demek, bir kellme ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇOnldl: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin biltnn hakiki evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: ~aat alaca~nız zaman. tereddütsüz S 1 N G E R saati almalısınız "1e saatin üze
rindekJ 8 1 N G E t markasına. mQessesemizin adresine llkkat etmeniz lAzımdır, 

Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taslariyle ve netts işlemeleriyle hak!katen nazarı dik
kati celbeden böyle bir harikulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmalı: Adeta bir saadettir, 

SINGER SAATi ::~uır:::~u~; HEDiYELiKTiR 
No, 82 - D ElmHh '" 11 pırlantah 550 llra, No, 82 • C. Elmaslı ve ortadaki büyük olmak Dzere 11 pırlant&lt 
660 lira. Na_ 82 - E. ElCftaah ve ortadaki ile iki kenarındaki büyük olmak Dzere 11 pırlantalı 800 llra. 

EMSALLERi GiBf 15 SENE GARANTiLfDIR. 
DiKKAT: 8tfl0Ut ...Oert İstanbulda yalnız Em.lnı5nQ merkezindeki matazamı::ııda satdrr. İstanbtı1da 90bemt2 

' • ;roktur. Adrec 8INGER SAAT Mağağazaları,. İstanbul EmtOOnO., No, 8 , 

TORKTAB 
Tütün lhra at 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin hissedarlar umum! 
heyeti 23 Mart 1942 tarihine müsadif 
Pazartesi günQ saat 10 da Ortaköyde 
Muallim Naci caddesi 116 numarada 
kiın ıirket merkezinde adlyen tap -
!anacağından, saym hissedarlarm mez 
kôr gün ve saatte içtimada asaleten 
veya veklıleten haz:tr bulunmalan ri
ca olunur. 

RUZNAI\IEI M0zAKERAT: 

1 - 1941 'hesap YJ!ı ve hesaplan 
hakkında İdare Meclisi ve mfı.rakip 
raparlannm okunması. 

% - 1941 senesine alt bilAnço ve 
kAr ve zarar hesaplarının tetkik ve 
tasdiki ve Meclisi İdare Azası ne mü
raklbin ibrası, 

3 - Mürakip tayini ne 1941 senesi 
için milrakiplerin ücretlerinin tesbitl. 

Erzurum, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kayseri. Sıvas, Trabzon. 
Samsrm, Karabük, Nazilli ve Mersin mağazalarrmrı için lüzumu kadar 

MUAMELAT AMiR ve MEMURU ile SATIŞ 
MEMURU ve SATIŞ MEMUR YARDIMCISI 

ALINACAKTIR 1' 
A - Türk olmak, 
B - Aakerllk hlzmettnf yıpmıf bulanmak, 
C - Vafi Kırk betten yukan olmamak ve tam a'ihhat hannde bulun

mak, 
D - Muamellt lmlr ve memurlarr lçln Lhıe veya Orta tahafllnl yap• 

mıı olmak, 
E - Yapılacak tahkikat netlcealnde alcll ve .eclyeal ltlbarlyle hlı:me· 

te alınma•na mlnll bir hali buluıımadığı anlatılmak llzrmdır. 
Yukarıdaki şartlan haiz bulunanlardan Muhasebe ve yazı işlerin

de tecrübe sahibi olanlar ve tezgahtarlık yapmtş bulunanlar tercih 
edilir. 

Alınaetık Memurlara haiz olduktan vaSJflar derecesine göre 

60 liradan 120 liraya kadar ücret verilecektir. 
lsteklllerin 20 Mart tarihine kadar bu mağazalamnızm bulunduğu 

mahaldeki mağaza baş memurluklarına ve İstanbulda Müessesemı,, 

' ..,. Zat İşleri Servisine müracaatları. 1 
JSTANBUL iKiNCi 1CRA MEMURLU • 

GUNDAN: Kira bot-cundan dolaJ'1 haclı al
AmHRlllHIJIDllDJlllllUlll.UllllffUHllHJl"14111tlllffl ... tında olup paraya çevrılmuine karar Yerilen 

"' 7emek muaaı, koltuk. elektrik abajonı. san· 
Deniz Le\'azı~ Satınalma Komisyonu İlanları 

,. ; dabre, aemaver elelctrilt QıQall vualreden - Yen·ı Mu··şter·ı Bulmak Sanatı - ibaret ev eıya .. 11 Mart 942 çar,amba ırOnU 
M = saat 111 dan 17 ye hdar Bevoilunda Mis 
: - aokaltnda Efi apartımanmda 6 No: lu dal· 
: : ruinde açık arttırma ile satılacaktır, Mu· - D G d• ı.: • : hammen lnymetıuinlıı yQzde 75 ini bulma = T. tJ.880R lY01 M . - dıiı takdirde ilrlncl arttırması ı2 Mart 942 
:Z - a,.ni mahalde 'IC tayin edılen aaatte icra 
-- "Der tacir bu kitapta gösterdigw im usulleri tatbik = edılmktlr. 
- • isteklilerin mahallinde hartı' bulunacak = etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde = memuruna mQmaatlan illn olunur. 

~ = § müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu E 
i kitabımda size bu sanatı öğretiyorum., : 

= e ; fiyatı 50 Kuruı 5 
'rnmnnnı1Hın11w11nı1tınnM11mt11tnmnnn11111m1nJ 

OSMA NLI BANKA Si 
TCRK ANONİM ŞlBKETI 

RSİS TARİHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena

mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete> 

Sermayesi: 
• 1 

Jhtiyat Akçesi: 

10.000.000 İngiliz LirasJ 

'.1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARlS, MARSILYA ve NIS'de 

LONDRA ve MANCESTER'de 
MISIR, KIBRIS. YUNANISTAN, IRAN, IRAK, FllJSTTh 

ve MAVERAYI ERDUN'c:\S 

Merkez ve Şubeleri.. 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN, 

LttBNArt F1lyallerl ve bütüıi Dünyada Acenta ve 
Muhabirlerf vardır. 

Der nevi Baııka Muameleleri yapar 
Hesabı cari " mevduat hesaplan kftpdı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Ttirldye ve Ecnebi memle'!etler üzerine kef!de 9e!ledat 
tstontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvillt a1bn ft emtaa tlzerhıe anm. 
Seneclat tahsilAtı ve qlre. 

~~!!!!!!!~i!!!i!! 
~yüksek emnıyet prtlarını haiz ldralıt 

Kasalar Servisi vardır. 

Pigasanuı en müsait ıartlarigle (Kumbaralı oe11a 
Kumbarasız) tasarruf heaaplan tl(llır. 

KAYIP: Polonya tebaaaındanım. An•enıte 
Polonya Konaoloslulundan aldıtım IH/26 
numaralı paoaportumu lt.,,bcttim. Ycniıini 
çıkaracaftmdan c:sl<ialnin hQkmQ lıalmadılım 
iUn eduun. Suaialao Gua. 

J[A YJP: Emlnmntl Aalterlllt Şubesinden 
kayıtlı nQfua cQıdanı1n1 lı:uaea ıayi eıtim 
yeniainl alacafımdal esltiıinla bQk.mD olma
dıfı ilin olunur. Beıilııaı K!i,.;ci orta bah
çcai 76 No. da lılubarrem oflu lılea'ut Bincin 

KAYIP: Jtıı1ı:lattli niifusundan aldıfım 
hilvY"'t cOzdanmu zayi eıtinı ve cOıdanda H · 
lterhiiml de yaptıiıma daır EmlnonU ır~ba.n 
a askerllı 1ubeaince de me1ru!a~t nrılm15 
olup ycnishu çıkaracaftmdaa eskısının bQkmü 
yoktıız. Anam otlıı Mleon JU doiumlıı 

ı~----~ 
Dr. Hafiz Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

iç hastahklan mOteha-• 
!stanbul. Dlvanyolu No, 104 

Tel. 22398 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
,. . " t-.-!. 

Btlflık inaldu alaralc 160 
ı bıci 141/f a MJnttmi 600 

1 J • • • 100 

' • • • 150 

Sahip ve Neşriyat MüdQrü: HaW 
LQtfj Döı'dünl:ü. Gazetecilik " 
Hesriırat T. L S . TAN matbaan 

150 Kilo Bezli veya telli levha 14stık (komisyonda mevcut nilmu
neye göre) 

4 Adet Tevzi tablosu 45 x 60 sm. mermer 
Yukarıda cins ve miktarlart yazılı fki kalem malzemenin 4 Mart 942 

Çarşamba gtinü saat 11 de Kasmıpa.şada Deniz Levazmı Satınalma ko
misyonunda pazarlığı yapılacağından isteklilerin belli gün ve saatte mez
kU.r komisyona müracaatlnrt ilfın olunur. Tevzi tablosu hakkında her gün 
1§ saati dahilinde komisyondan izahat alınabilir. (2761) 

~ 

1 - Tahmin olunan mecmu bedeli 30,100 lira olan 50,000 kilo zey
tin tanesinin 16 Mart 942 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2257 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gün mesai 
saatleri dahilinde komisyondan 151 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin kanuna uygun şek!lde tanzim edecekleri kapalı tek
Jlt mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
srmpnşadn bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri. (2703) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türlı: Llrası. Şube ve 

· Ajans adedi : 265 

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

Ziraat Bankasında kumbaralı ve thbarsa: tasarruf beaaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a ile aşalJdaki 
plAna ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 Urahk 4,000 Lira il 100 adet 
4 .. 500 .. 2.000 • 120 .. 
4 • 250 .. 1.000 ,. 160 • 

40 .. 100 ,, 4.000 • 

50 Liralık S,000 Lira 
40 .. , 4,800 ,. 
20 • 8.200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Liradan aşalı 
dOsmiyenlere ikramiye c:ıktığı takdirde % 20 fazl:ısıyle ver!lecclı:tir. 

Kur~u senede 4 defa 11 Eylul, 11 Birincikinan, 11 Mart ve 
11 Haziran tarihlerinde çekilttektir. 

M. M. Y. Deniz Merkez Satın Alma 
Komisyonundan 

ı - Beher ~ tahmin edilen bedeli 445 kuruş olan 25,000 
metre kaputluk kumaşın pazarlık eksiltmesi 9 Mart 1942 tarllılne rastıı
yan Pazartesi günü saat 14 de M. M. V. blnasm.daki komisyonumuzda 
icra edilecektir. 

2 - 556 kunı.ş rnukabntndc şartnamesini almak istlyenlerln her gün 
, c eksiltmcyç girmek i tiyenlerln de 13625 liralık kati teminat mektu
bu veya makbuzu H' kanuru -.c ilrnlaıiylc birlikte belli gun ve saatte 
konusyona mllr<ıcaaUarı (.l."193) ~7ıl5) 

28. 2. 942 

İstanbul Belediyesinden 
Umutnt Mecllidn 19N'42 tarih ve 71 sayılı karariyle 1 Mart M2 ~ 

rlbfnden itibaren muteber olmalı: il.zere Beled,lye vergi ve reslmlerindıeD 
buılarma ,.apılan zamlara ait yeni tarifeler ~ den:edllıniş ~ -

tranzüat ~isi ve l'enviriy_e resmi . 

·. -
l\ılubarrer n r -'f &l'U6İan sooo hİiıp b\1tar dan eV!eriien .,.:la 2,1 

ısooı • 2 0000 .. • • .. ,. 5 
10001 .. 200ÔO .. • • • • 'l.I 

• .. 
• .. 
• • 20001 • 10000 • .. • • 1 • 20 

30001 • 40000 • • • • • 12.t 
40001 • 50000 • • • • 1 - 25 

.. .. 
• .. 
• .. 50001 • 200000 • " • • • 17, 

100001 " 200000 • il • • • 20 
%00001 • 300000 • • • .. • 22,111 

,. • 
• • 
• "' 300001 .. 500o0o • ,. • - "' z 
• • 500000 • Yukansı içhı 25 kunlp Dlveten 1Wıher CJQ 

bin kuruşta yinni :oara istifa olunur .. 

Lô.biyat resmi 
Hasılatı g8.)'l"t safiyesi üzerinden resme tAbi olan Sirkleı1n, tslc~ 

lerin, pehlivan müsabakası ve cambazların, at, kayık, !1'8ba vesalr 7adt
larm (Stadyomlar da dahil) ve Luna parklarm mOşteriler tarafından diJı,.. 
bul.iye olarak 6clenen ücretler üzerinden resme tabiiyet nlsbetlerl kaıoo 
nunda azamı h.ad olaıı " 10 a iblAI edllın1ştir. 

~ Pazar :rerleri İ§gal resmi ... -Odmı eergııerinln ı !nd smıfmdan 'beher mel[re marabliaı !dn s:cflilbe 40 
ı • .. .. . 20 

.. a ,. • -= . " • ıo . ..... 
... ,_ 

Panr yeıierlnl !nal edenlerden al~ • • • 
Meydan. mezat '\le :iskele mahallerinin ı fncl smrfmdan ~ ~ 1K. ıo 

2 • .. • 1 
Sahnde bostan satanlarm işgal ettikleri yerlerin beher metre ~ 
batndan yevmiye birinci smıttan ; '! 

" ikinci • v 

• ·"---eti "' • 
Hallerde .. f;tİfa olunan ardiye resmi tarifesi 

Kilolar Realın "'lkt:Mi 
En az En 9011: KDPUf 

.___ - -
A - tclltwfıtt", .... k....... Sandıttfat'C 

1 - Kutular 
2 - Tok portakal pabtlerl 'ft 

sandıklan 
3 - Şeker saplıklan w emsall 
4 _ Orta sandıklar 
5 - Büy,ük sandtkln 
6 - .. .. 
'1 - Yurnuria sandıklan ('nfJ) tr1t 
8 _ ., " (HtO) lık 

B - Sepetler ve KOfeler: 
1 - Küçilk çilek sepetleri 
ı - Karadeniz çilek ııepetleri ft 

benzeri 
3 - Kaletkebir, Adana '" ufak 

İzmir sepetleri ~ 
4 - Tapaç ve yarım arka 
5 - Arka ve kapelya 

c - Torbalar ve çuvallar 
ı - Kuru yemiı torbaları 
2 - .. .. " 
3 - • .. .. 
4 - Kunı ~iş torbalaı1 
5 - Küçük çuvallaı 
6 - Jılilyük " 
7 - Hararlar 

D - Tenekeler, F~lar, Var111er: 
1 - Küçük ~lurt tenekeleri 
2-0rta " .. 
3 - Büyük ,. " 
t - Ya"m gaz 
5 - Bütlln gaz 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 
8 - " 
9 - Variller 

10 - " 

" 
" 

ı 

lI 
21 
41 
81 
31 
o 
o 

1 

4 

18 
sa 
61 

1 
6 

11 
26 
41 
66 
91 

o 
o 
4 

• 12 
31 
51 

101 
151 
301 

10 I • 

20 1 3 
40 3 

80 ' 80 • 
100 ıı 

o 8 
o 12 

3 ı 

15 1 

35 5 
AO il 

150 10 

\ 5 1 
10 1 
25 4 
40 1 

85 ' 
90 ıe 

150 .u 

1 ı 
3 t 
8 3 

11 4 
so 5 
50 il 
ıoo ıo 
150 12 
300 ]8 
500 ıo 

E - Kavun, karpuz. bal ve helvacı kabaklarf: 
1 _ Bir tonu (küsuratın her 100 kilosu tahakkuka t 

esas tutulur.) 100 
1 _ Hale girecek eşyadan yukarıdaki tarife mucibln.:e ardiye resini 

almtr Bu resim umumt, hususi pazar yerlerinin işgal edildiği mtıddetle 
mukayYet değildir. Bir ay içindir. Bu müddetten faz~ duran her ay i
çin aynca tarifede yazılı miktarların yarısı kadar ardıte resmi almır. 

2 _ Meyvalar 100 kilodan, sebzeler 150 kilodan !azla kaplar içln~e 
geldliti takdirde bu miktarlan tecavuz eden kısmın her 50 kilOllU içın 
ayrt<'.a (S) kunı~ ardiye resmi alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir.) 

3 _ Ardiye resmi kabm cins ve eb'adına göre tahakkuk ettirilh' 
ve eşyanın hAle getirilmesini müteakrp tahsil edilir. Kabın ci~ tarife
nin hanl(i maddesindeki kap ismine uyarsa, bu maddede giSsterılen reshD 
tahakkuka esas tutulur, Kabm cinsi yukarıdaki maddelerde Y_azılı fslın
lerden hiçbirine uymadığı takdirde, büyüklüğü ve ağırUğı tarıfede yazılı 
kaplardan hangisinin vasatı büyükluk ve ağırlığına uyarsa o madde ü-
zttinden resme tAbl tutulur. • . 

4 - Cinsi ve şeklinin hususiyeti dolayıslylc yukandakı tanf~e g~ 
re resme tabi tutulması mfimkUn olmıyan eş>a ireden _yukarıdaki 
tarifedeki sıklet miktartndan h ı ne uyar o te resım a1mrr. 

5 _ Hale girmesi mecbur! ıyan kuru meyva ve sebze gibi me-
vııdm Ml dahilinde bOf ytt bulunduihı ve MI idaresi bu mevadın içe
riye kabulüne muvafakat ettiği takdirde, bu gibı mevattan da ayni resim 
alm.ır. 

Levha i lin resmi 
TAlikl mecburi levhaların asılı bulunduklon mahallerin ftrldatı 

gayri sa!iyelerinin beher metre murabat için iki liradan llPiı W al1a 
yüz liradan fazla olmamak üzere binde (4) de na_, __ 

KAğıt ve mukavvadan gayri mevat üzerine tertip edilen ~
behtt metre murabbaından (5) lira 

Elektrikli llAnlarla projektör zlyaslyle sinema tarzında teşhir edilen 
llAn ve resimlerin, geceleri elektrikli lAmbalan veya sair sureUe aydın
latılıp okunabilecek bır hale getirilen llAnlardan senevi (10) lira 

Sinemalarda gösterilen UAn ve reklAmların beherinden hartada (1' 
lira 

KAğtt ve mu'kavva üzerine tertıp edilen el ilAnlarından (10) para du-
var UAnlarmdan (tO) para 

Süs köpekleri resmi 
Süs lt~lı:lerinden senevi (5) lira 
Selelik bedeli ican 50 liraya kadar olan mukavelelerde % 1 kunış 

" " daha fazla olanlarlan % 2 kuruş 
Ancak 4100 numaran kanun mucibince istifa edilmekte olan muh~~ 

asker ailelerine yardun zammının bu kararla kontrat resmi tartfesinın 
'ı tezyidinden mütevellit farklara sirayet ettırllmiyecektir. (2878) 

, 11ıı•ıııı•ıııı•ıı ıı•ıııı•ı ııı•ıııı•ıı ı ı•ıııı•ıııı•ıııı• " 

'i i D E A L B U R O ! 
i Yazan: lktısat Doktoru GASSON İ 
§ Diyor ki: "Az masrafla iyi it yapmak, para kazanmak : 
1 istiyor1&111z, "İDEAL Btnw" yu okuywnız.,, f i Salıf 11eri: TAN lıtanbul ! 
§ Fiyatı 50 Kuruı i 
1 . ~ 
'-ıııı•ıııı•mı•ım•1111•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ını• 111 • 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundall 
bAn No. ın H8: 
Bir çuval undan % 40 nıtubetll 187,5 adet e1anek imal olunan 800 

gramlık bir adet ekmelin fiyatı 10 kunıstur. 
Şube ve satlj muraflarmm bu fiyatm içinde bulunduğu !Hin olu• 

nur. (2882) 


