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Seylan Adası 
Açıklarında 

Bir ingiliz 
Tayyare Gemisi 

Batırıldı 

Diğer iki Kruvazörün 
Daha Battığı Haberini 

Londra Yalanlıyor 

Amerikan Kuvvetleri de 
Filipinlerde Bir Japon 
Kruvazörünü Batırdı 

r 
Bir hava hücumu neticesinde batırıJan 10850 tonluk licrmes Jngılız tanııre J.!Cmisi 

Tokyo, 10 (A.A.) - İmparator 
luk umumi kararglı.hı, Hint Ok • Tokyo menbab hnberlerde battığı iddia edilen 7,550 tonluk Emerald kru\'azürü 

yanusunda yapılan harekat esna-ı r ............... ···--·· .. ··-· ....................................... , 

~:ra~ bv~ ~aJQI .ha~~ ~sirl~ri~in iki ~n e':"'el İzmir limanında mübadele edildiğini yazmıştık Yaknrıki resimler 
mu a e eye aıt ır aç ınubaı tesbıt edıyor: 1 - 1nıiliz hastahane gemisi Llandovcrg Castle 2 - İnglliz 

~aratılan Italyan gemisinden çıkarılıyor 3 ve 4 - Aiır yaralılar gemiden rinçle indiriliyor S - S~kat ve yaralı 
İtalyanlardan bir kaçı salda 

~~~~;:e;ı;ı~~s~r!°deb;ti:rı~~~~~ ı J t •h L .Ak B • ı •kı • ! 
bi~~r:~~~~?~~50 tonluk bir.tay s l a lTı l erı i 
yare gemısf ıdı. 1918 senesınde ı 

~~1:!!:~~r:::: E~~~lr~'.i!~ 1 eşkı·ıı· v a --a --laştı t 
PAHALILIGIN ÖNÜNE S. Cripps'in 
. _ ~EÇMEK iÇiN 

BiRiCiK ÇARE: VESiKA 

olarak kullanılmasına karar ve - n , 1 , 1 

rilen ilk harp gemisi Hermes'tir. 
Sür.ati 25 mil olan bu gemi 14 san 
timetrelik 6 top, 102 milmetrelik 
3 hava topu, 47 milimetrelik 4 
top ve 14 hava mitralyözü ile tcç 
hiz edilmişti. 20 tayyare taşıya -
bilmekte idi. Hazarda müretteba 
tı 664 kişi idi. 

Halk, Dağıtma Ofisi Tarafından Verilecek Maddeleri 

1ier ~eyden evvel yapılacak ııey fiyat ve Jaşe meseleıini bir kül hali d 
tetkik .ederek kat'i v.e manyyen bir iaşe ve fiyat siyaseti tesbit ve ta~f; 
etm~~ır. Sonra bu sıyasetin tatbikinde bütün devlet teşkilitmı birbiriyle 
elblrliii yaparak çalışacak surette koordirte etmelidir. İstihlak ıle istih
sal arasında yahat arzla talep arasında bir müvazene tesisi için dev 
letin mudaha!esi zaruridir. Bu müdahale talebi tanzım için olunca bi; 
P1alın idil bır nisbet dahilinde teniinl icap ettirir. Bu da karne v~sika 
~· kupon usulünü zaruri kılar. ' 

li" AZAN: M. ZEKERiYA 
D evletin müdahalesine rağ •

1 men fiyatların yükselmek 
tc devam etmesi, hayatın boyu
na pahalılanması, piyasada bir 
türlü bir müvazcne teessüs ede. 
memesi de gösteriyor ki, şimdiye 
kadar takip edilen fiyat siyaseti 
muvaffak olmamıştır. Ne fiyat. 
!arın murakabesi, ne istihlaki a- ı 
zaltma.k çin fiyatlann yükseltil
mesi. ne de devletin bazı malla. 
ra el koyarak azami fiyat tayin 
etmesi hükıimetin temınine ça • 
lıştığı gayeye varmayı mümkün 
kılabilmiştir. 

SARK CEPHESi 

Bu muvaff ak:ıyetsizliğin sebe
bi de bizce basittir. Hükı1met 
muayyen bir fiyat siyaseti takip 
etmemiş, fiyata müdahale sistem 
lerinin hepsini ayn ayrı tecrübe 
etmiştir. 

Bunun c:fa sebebi iaşe ve fiyat 
meselesini günlük ve geçici ted
birlerle halledeceğimizi umma • 
mız olmuştur. 

HarbiQ. ve anormal vaziyetin 
doğuracağı meseleleri tiı başlan
gıçtan bir kül halinde ortaya ko· 
yup muayyen bir fiyat ve iaşe si
yaseti takip etmiş olsaydık, şüp
hesiz bugünkü vaziyet e düşmez
dık. Fakat her vekalet kendisini 
alakadar eden meselelerde günün 
ıcap ve ihtiyaçlarına göre tedbir 
almakla iktifa etmiş, ayni mese. 
le etrafında bütün devlet teşkila 
tını organize ve koordine etmek 
lüzumu üzerinde durulmamıştır. 

Ayni hatayı İsviçre de yapmış 
tır. Orası da, tıpkı bizde olduğu 
gıbi, radikal bir fiyat siyaseti ta
k ip etmiyerek fiyatları rnürakabe 
ile hayat pahalılığının önüne ge
çebıleceğini ummuş, fakat iki se. 
nelik bir tecrübeden sonra ııiha
yet o da bütün diğer devletlerin 
tuttuğu yola girmiye mecbur ol
muştur. 

İlkbahar 
Taarruzu 
Geçikiyor 

Almanlar 
Mayısın 

Harekete 

Belki de 
Sonunda 
Geçecek --

Rusyada Büyük Tank 
Birlikleri Kuruluyor 

S tokholm, 10 (A.A.) - Stok -
holm Titningen gazetesinin Ber
lin muhabiri yazıyor : Almanlar 
belki Mayıs ayının sonundan ev. 
vel taarruza geçmiycceklcrdir. 
Cenupta arazi Kafkasyanın pet • 
rol sahalarına karşı harekete ge
çilmesine imkan vermekte ise de 
Almanların, cephenin diğer kısım 
larındaki şartlar ileri harekete de 
vam edilmesine fmkan vermedik
çe, bu bölgede t aarruza geçmek 
istemiyeceklerd tr. 

Sovyetler büyük tank 
bfrlikleri hazırlıyorlar 

Moskova, 10 (A.A.ı - Kızıl yıl 
dız gazetesinde neşredilen bir ma 
kalede deniliyor k i: 

"Büyük tank teşkillerin Sov -
yet taarruzlarının esas unsurunu 
teşkil edecektir Tank kollarımı -
za gayet mükemmel yeni maki
n~ler verilmiş ve kuvvetleri son 
derece arttırılmıştır. Bu makine -
ler düşmanın zırhlı biı-liklerine 
şiddetli darbeler indırmek vazi -
f-esiyle mükelleftir. 

ttfj9 Sonu; Sa: 2; SU: !5 

Onun için bizde de, her şey. 
den evvel yapılacak şey, fiyat ve 
iaşe meselesini bir kul halinde 
tetkik ederek kat'i ve m uayyen 
bir iaşe ve fiyat siyaseti 'esbıt 
ve t akip etmektir. Sonra bu siya-
setin t atbikinde bütün devlet teş Girit ve Malta'ya 
kilatını biribıy1e eıbirligi yapa - Karcılıklı Akınlar 
rak çalışacak surette koordine s 
etmelidir. Her vekaletin bu işten Kahire, ıo (A. A.) - Dnn ıece 
az anlayan mümessillerinden mü bomba tayyarelerımiı Girldln hava 
rekkep salahiyeti mahdut bir ko- meydanlarına ve Libyada Binıazi ve 
ordinasyon heyeti yerine, hem Martusan.m asker! hedeflerine taarruz 
devletin bu işlerden anlayan un- etmi5lerdır. 
surlarından hem de Millet l\lec. Berlin, ıo (A.AJ - Tebliğ: Malta 
lisinin ve ticaret aleminin iktisa- adasına yapılan hücumlar gece giln
cli ijlerde kendilerinden fatüade düz devam etmlştır. Tersanelere, 11-
ed l b ' l ek .. k .. n~inden mütc man tesislerine, doklara ve hava a-

l c 1 ec m UJ ~]'t' · ~ }anlarına tam is~bct1er kaydedilml~ 
~ sonıı· sır~ 2; sn: 3 tir 
a=u. " . 

Teklifleri 
Reddedildi 

Hint Milli 
ittifakla 

Kongresi, 
Verdiği Bu 
Tebliğ Etti Kararı 

Hint Milli Kongresi liderlerinden 
Nehru 

Yeni Delhi, 10 (A.A.) - Hint 
kongresi icra komitesi bugün it
tifalda kabul ettiği karar sure -
tinde Cripps'in teklülerini red -
detmiştir. Bu red kararı Cripps'e 
bildirilmiştir. 

Reuter Ajansının öğrendiğine 
göre, evvelce üzerinde bir anlaş
maya vanlması mühtemel görü

tii'J'" Sonu: Sa: 2: SU: 5 

~ Sonu; Sa: 2: SU: 7 

Yedi Bulgar 
Tümeni 

Sırbistanda 

Bunlar, Çekilen Alman 
Kuvvetlerinin Yerine 
Kontrolü Ele Alıyor 

Bütün Balkanlarda Altı 
Tümenden Fazla Alman 

Askeri Kalmadı 
Londra, 10 (A.A.) - Times ga 

zetesinin diplomatik muharriri 
yazıyor: Bitlerin emirlenni al -
mak üzere Almanyaya giden Kral 
Borisin seyahatinin ilk neticeleri 

Alabilecek Y alniz Bulunduğu Semtin Birliğ inden 
Ankara, 10 (TAN) - Ticaret Veknteti iaşe ı ti~ aç lan dağıtma ofüi tarafından bu bakknl-

müsteşarlığı, yurdwı her tarafına t~mil edil- Jara verilecektir. Bakkallara) ni zamanda hal-
mek üzere istihlak birlikleri kurmıyn karnr ka dağıtılmakta olan karne işleriyle de nıc.ğgul : 
vermi~tir. Bu birlikler, dağıtma ofisinin em .. olacaklardır. Her mahallenin sakinleri, iknmet- ı 
rinde olacaktır. l\Jüsteşarlık, maksadı temin gahtarmı deği tirmedikleri müddetce bağlı t 
için bilhassa biiyük istihlak merkezlerindeki buhınduklan i tihlak birliklerinden alış \'Cri i 
küçük ve büyük bakkal dükkanlannı organize edeceklerdir. fo'aka"t, bu kayda tabi maddele- t 
edecetir. Bilhassa mahalle bakkallarından &7.a- rin dağıtma ofisi tarafından istihlfık lıirliltlc - i 
mi surette istüade edilecek, halkın biitiin ih- rine \erilmesi şarttır. J 
~ ....................................................................... ~.~·~·~·~· ............................. . . 

PASiFiK HARBi 
Bataan'dan 

Sonra 

Corre9idor 
Kaleleri de 
Dövülüyor 

LUZON 
Subic 

Alingapo 

oron 

Bagac 

Sırbistana giren Bulgar kıtalan- J 1 o·· Cebu 
nm mühim hareketlerinde görül apon ar un 
mektedir. Londraya gelen haber Adasına Çıktılar 
lere göre, Bulgarlar şimdi he • T k, 10 (A.A) J 
men bütün Sırp topraklarının . ~ ) 0 • "h b ld" :- apon umu 
kontrolünü ellerine almaktadır. mıFil~r~rgl a dl 5ı ı:ıyo~: J Filiplnlerdc Batnan ~arım adası ve Corregidor adılSl la ıpın er e gun suren apon • 

r . taarruzu neticesınde bu sabah 60 ı-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;İİİİİİİİİİİİİil-
Son zamanlarda cenubi Sırbis bin ~meri~alı ve Filipinli muta-il r r ,~ ~ ~ 

1 tana inh isar eden Bulgar işgal reke ıstemıştır. 

1 
~ 

bölgesi şimdi Belgradın 50 kilo- Jf :,(l r "'Of#O J 
metre kadar cenubunda bulunan Tokyo, 10 (A.A.) _ Bataan cep ~· 
Malednovak'a kadar uzanmakta- hesinden gelen son haberlere gô- •-----••••••••••••••••••• 
dır. Halen Belgrad ve civarını iş re, düşmanın dağlık al'azidekı mü Dolandırılan Daha Sut!!.ludur 
gal eden tümenden başka Sırbis dafaa hatları büyük Japon taar- "S' 
~ So11u: Sa: 2: sn: 8 ruzu esnasında yanlmıştır. Diış- ,- st:mbula gelerek ceplerindekı paıayı, bir ko. 

ı---.::== Km 
o 10 20 

man müstahkem Corregidor ada R E f 1 K yup 1ki tı1mak hırsiyle nıanitacıJcıra knptı 
------------'\ sına geçmek için yarımadanın ce H ALI D ranlann biribine eş gülünç hikayelerini çocuklu. 

11 
nup noktasına kadar gitmek ıs- ğumdanberi her devırde ardı arası kesilmed 

To HUM L U K T Evz temiştir. Ordu ve Japon donan- KARAY okur, dinlerım. Bu hikayelerde daima koynun 
masına mensup hava kuvvetleri banknotları ıstülemiş bır taşralı bon tip. bır ik 
taarruzlarını Corregidor'a çevir - de uçan külhanbeyi vardır. Başlangıçta sıhırl 

~ 1 mişler ve bu münasebetle bu su- kutuya daıma ufak değerde bir para koyarlar. Ertesi gün bak • 
!arda bulunan vapurların bir kıs lar ki. o para ikiz olmuş! Yeni dostlarının ve ortaklannın huner 

Ziraat 
Milyon 

Vekaleti Emrine Bir 
Lira Daha Veriliyor 

mı batırılmıştır. ti ellerıne hele ınarıfetli ~ utularına karşı ytlreğınde artık zerr 
Corregidor adası ağır kadar şüphe kalmayan adamcağız sen imalatı ıçm cebındek 
akınla,-,a maruzdur tamamını sıtk ve ıınan 1le boşaltır. Mesele şoyle soruı erer. ).' 

fazla ecza sürüldüğünden kutudan sadece kul ve yanık ka ıt ç 
Vaşington. 10 CA.A.) - Harbi- üar, yahut ortada ne kutu kalır ne de kutucular! 

'Je Nezaretinin tebliği: Filipınler Işte bu değişmez klasik usulle geçen gun bır Malatyalının 
re Bataan ve Corrrgidor arasın'ia yedi hın lirasını dolandırmışlar, polis suçluları yakalamış ve p r • 
muvasala 24 saattenberi kesilmiş yı bulup tekrar sahibine vermiş. Verı:nemelıydi? Ve dolandırı 
bulunmaktadır Bataanda çarpıs· m da serbest bırakmalı mıydı ? dersinız. Çare yok, kanuıı b 

Bazı lktısadi Teşekküller, Devletle Yaptıkları 
ı Alım Satım işlerinde Eksiltme, Arttırma ve ı 
f ihale Kanunu Hükümlerine Tabi T utulmıyacak! 

malann sona erdi~i aşikardır. türlü muamele yapılmasına imkan vermiyor. Bence o mese d 
l:lfj" Sonu; Sa: 2: sn: 6 dolandırılan dolandırıcılanndan fazla suçludur. Zıra dolandır 

Ankara, 10 (TAN) - Yarınlma ve ihale kanunları hükümleri p 1 d Öl"" 
(bugün) resmi gazetede çıkacak ne tabi tutulmıyacaklardır. o onya a um 
bir koordinasyon karariyle mııh- y . L- l . . t db. l Mı·k+arı Çog"' alıyor 
taç çiftçiye aynen veya nakden enı manllU ıçın e ır er 
tohumluk temini için Ziraat Ve- Ankara, ıo (TAN) - Hükumet, zi- Londra, 10 (A.A.) - "Pat .. Lon-
kaleti emrine ayrılan 1,600,000 ,• .. t seferberliğini en ıenlı bir tarz- draya gelen son haberlerden isgnl al-

k ı 1 • k k tmda blitunan Polonyada sıhhi vazi-liralık tahsisata bir milyon lira da tatbik etme c; n ıdra ı ya ınta~- . . 
dah ·1:. 1 kt d mıı olan mahsulü mahallinde kont- yetin gıttlkçe vnhımleştığt anlasıl-a ııcıve o unma a ır. 1 •• ti llm la ıb rol etmek, zamanında kaldırmak :ve maktadır. Mem e ... e n e o n s -

Yine bugün neşredilecek bir ko istihlak merkezlerine aüratle aevket- ht şartları ölü mlktprmtn görlllmemiş 
ordinasyon karariyle sermayesi • mck ıçin yen! bir takUll tedbirler atım, bir ölçüde artmasl;Yle kendini göster-
nin tamamı veya en az yarısı dev bulunmaktadır. m~tedfr. Mcseltı Var&ovada 1938 se-

. ·· b'k d'I k ı b d nesınde 15.500, 1940 da 26 300 ve 1941 
letçe temın olunan muesseseıı:rle b' Dl erhal tat_.'_ lcUıhecale o ank al t~ 1- de takriben 40,000 ölüm ~aka ı kay-
devlet tarafından idare olan iktı ır er arasmwa ı s mer ez erm, il ·ştt 
sadi teşekküllere bu meyanda Sü bilhassa tarlaları kontrol ed~ek ve ded m\ r. , 1 V d h 

· · mahsul kaldırılıncaya kadar ışin ha- Harp en eV\e arşova a emen 
merbank, tıcaret ve petrol ofısle- , .. d 1 ak k t 1 .. 1 b hiç maltlm olınmm lekeli humma
ri ,devletle yaptıklar! alım ve sa- ~ııı an ayn mıyac on ro or er u- dan 1938 de 23, 1940 da 1,800 ve 1041 
tım işlerinde eksiltme ve arttır- ~ Sonu: Sa: 2; sn: 2 de takriben 5,800 ki i ölmustur. 

lan <tdam kanunsuz yollardan bir lirayı ikı 'Yapmak suretiyle m 
letin mali itibarını bozmak teşebbusunde bulunmuştur; dem 
ki, kutu, içine atılanı gerçekten çütlese ve durmayıp işlese 
gunde piyasadaki banknotlar bir misline varacak, devletin p r 
duzeni altiıst olacak! 

Bu, kabahat değil kalpazanlıktır, cınayettir, netice bakımın 
dan memlekete ihanettir; dolandırıldı dedığiıniz şahıs vatanda 
ların.a topyekun dolandırmıya kalkışan bır ağır suçludur. Halbuki 
onu dolandıranlar, bir liranın ikıleşmiyeceşini bildiklerinden do. 
layı hiç de devlet ve millete karşı bır harekete kalkışmış sayı 
Jamazlar. Sadece aklı epeyce kısa, hırsı faz1asiyle büyük ve nı 
yeti çok kötü bir zararlı vatandaşın parasına göz dikm~erd 
onu pek yerinde bir para cezasına çarpmışlardı.r. 

Bu haklı sebepler ve düşüncelerle söyliıyoruın. Keşki k n n 
ızın verse de devleti dolandırmak teşebbusune gırenlerın par 
ele geçirildiği zaman devlet hazinesine irat kaydedılse ve a~ rıc 
suçlular hapse de sokulsa ..• Beliti öyle bir .karar, man t cı 
düşen kötü niyetlilerin sayısını azaltmıya da yar rl 
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l\dl'ff d•51stl,.me1c f25\ kurustur 

ve Prince of Wales 
Aepuls Zırhlıları 

Bataan Muharebesi 
Yazan: M.. ANTEN 

Ba!'tm yat"lm adasında, bUttl.n yar-
dımlardan ve yardım ümidinden ~ 

mahnım bir halde: çnrpışan Amerikalı 
ve Filipin kuvvetlerinin kahramanca 
mukavemetı sona ermı:ttir, Bu kuvvet 
ler, fiç aydan fazla bir zaman kendi
lerinden beş on misli Japon kuvveUe
nnm tanklarla. bombardıman ve 
p ke tayyarelcrlyle yaptıkları şidedtli 
taarnızlan muvaffakıyetle püskürt -
muşlerdi. Yorgunluğun ve gıdasızlı
gm bu oanlı mukavemetin sona er
mesınde en mühım Amil olduiu zan
nedilmektedir, H bcr vcrlld gine gore 
Bataanda çarpışan 36,000 Amenkan 
ve Fillpin askerine karfı General 
Yamaabita. muazzam harp malzemesi
ne ve hava kuvvetine malik 150,000 
ki:;ilik bir W-ctle taanıı.za geçm.ş ~ 
tw_ 

Bat.m 'lıftrraman'tanmn. Singapur 
gı"bi dinyamn en must hkem kalesi
nı çok kısa bır zam oda ve kolaylıkla 
zaptetmcğc: muvaffak olan Japonlara 
ınukvcmetlerl beyhude ol~tır. 
Luıanlık tarihine altın y zı de yazı
lacak olan bu ınudafaa, Pasihgin bu
tun cepb terinde harp eden muttc:fık 
kuvvetlcrın mineviyatlarıru yükselt -
mıştir; Japonların Manllla ussundcn 

Malaya Sahillerinde Masll 
Ve Miçin Battı ? 

uzak dofu harbinin başlangıç 

gUnlerınde, Malaya sahıllerin· 
de İki İngıliz zırhlısının babnaaiyle 
neticelenen muharebenin cereyan şek 
li, eldeki maHlmatın azlığından do· 
layı, okuyuculara tamamiyle izah c
dilememl,ti Hem bu muharebe hak· 
kında hem de iki çok kuvvetli İngi· 
liz zırhlısının zlyaında en kat'i su
rette müessir olan sılihın tayini hu
susunda sou günlerde tafııilit elde e
dilrnlştır. 

Amiral Sir Tom Phillip 

ğunu duşünerek muharebeain bu son 
safhası h kkında malumat vermedik
lerine hükmetmek lbım gelir. 
Maamafıh muharebenin ilk safha

sının şiddetle devam ettiil bir bir 
buçuk saatlik bir :r:aman zarfında da 
İngilz tayyarelerinin yetişmesine 
lmkln vardı Nıteklm fnglllzler, mu
harebe başlarken Amiralin telsizle 
hava kuveU yardımı istediğini fakat 
Khata Baru'd kl İngıllz tayyareleri
nin, J pon ihraç hareketini himaye 
eden Japon tayyareler yle muhare
bede olduktan için yardıma geleme
dıklerlnl Heri sürüyorlar. Nıhnyet 
yalnız uç İnglluı avcısı muharebe 
sahasına gelmiı fakat bunlar, batan 
gcmllcnn mürettebatını toplamakla 
meşgul olan İngiliz torpidolarından 
başka bir şey bulamamışlardır. Eğer 
on on bcı İngıliz avcısı vaktinde ye
tlşnıiş olsa idi muharebenin netice
sinin cok başka olacağı işlklrdır. 
Çıinkü Inıilizlerln de itiraf ettikleri 
gibi Japon bomba ve torpido tay
yarelerine bir tek avcı rc:fakat etmi
yordu. 

Muharebenin neticesine en tesirli 
rolü torpido tayyareleri Ha etmiş
lerdir. Bunlar, İngiliz gemilerinin 

Gizli Prof esyönelliğe 
Açık Kalan Kapılar .. 

Müessese klüpleri, - Bölge değiştirme - Me11tepliler 
meselesi - itirazlar - Atletizm müsabakaları 

sporun inkişaf ve 
. hed~n terbiyesi r- Yazan: -"\ 

sıyasetımızln tam ve-1 f 

rayacalctır? Faall -
yetınl tatıl keyfl
yetıni de bir tarafa 
bınkalım, memur, 
Amir deff,lkllfinin 
sebep olacaiı adare 

r mil olması i~n Füruzan TEKi L 
&üphestz ki eldekı e-
lemanlarm, ylnı ıpor-
cul rm yuvası olan klupleti istc:nılcn 
ıekllde çalı,tırmak lazımdır. Bugunku 
klUplerin gerek mahiyetleri ve gerek 
tibi bulundukları t hd dat itibariyle 
tam bir randıman vermelerine imkin 
yoktur. ve beden terbiyesinden bekle
nen gayelere bunun lı;in luzumsuz ve 
nlhak yere uvılı bulunulmaktadır. 
Müessese klüpleri: 

M Uessese klUplerı bugUnku mev-
zuata göre diger gençlık kluple

rinin haklarına mal ktlrler. Ve tescil 
ettirecekleri oyuncuların yalnız mu
esseselerl nlimına müsabakaya girmc
len mümkıindUr. Halbuki isleri yapar 
ken yalnız bugünü degıl, sı) ileriı n 
duşUnmelı: gerektir, Her müessese bir 
gerıçlik klübıi yaptığı takdırde • ki bu 
tedricen temin edilmefe çalışılmakta
dır - klıiplerdeki SPOrculınn aded 
pek az olacak ve nihayet bu kluplcrin 
kapısına birer kilit vurmak kal' ede
cektir. Bir klıibün ne kadar emek sar. 
federek ve ne kadar sene bir c;olı: ıUç
lükleri yenerek vucude geldiğin· dıi
şünmek lazımdır Ve yin düşünmek 
lizımdır iri, bir mUessese. klubünü tam 
verimli bir •ekle ıokecatı vakit tatili 
faaliyet ederse, bunca emek neye ya. 

heyeti değlşlkl klctl bir klliblin durak
lamadan islemesine engel deııl mldirP 

Müessese ldilplerinin asıl klilplerle 
bir sırada tutulmasının bir mahzuru 
da, ekiplerini kuvvetlendirmek için kıy 
melli sporculara memuriyet vermeleri 
ihtlmaHdir ki bu takdirde gizli pro
f esyoncllığin ti kendisi karıımrı:da de
mektir. Bunun içindir ki müessese 
klüplerini diger klüplerle birlikte mU
snbaka yaptırmamak ve yalnız arala
rında lifler, turılıvalar. karııl~ma
lar tertip c:tmek llıımdır 

Bölge değiştirme: 
,,,. 

yenl çıkan talimatnamelerin birm-
de bir sporcunun mecburi sebep

lerle bölge defl:ttlrd ği vakit bekleme 
kaydın.dan istisna edllebilecetl. bunun 
için de bölge mıidilrhifil lle umum 
müdürllifiln muvalalr:atinlıı alınması 11 
zım geleceği hakk nda bir hUküm nr
drr. Son zamanlarda Ankarada oy
nıyan Be~!ktaşh SUkrU ve Salı:lrln 
bu hlikilmden istirıde ettirildikleri 1'
nl memuriyetle Ankaraya gitmelerinin 
mecbuı'f nakil addedildiği ,ayialan 
epey dedikoduyu mucip olmuştu. Her 
ne kadar SükrUnUn vaziyetinin gayri 

(Dava Mı 4 OneOdı) 

tifade etmelcnne ve en az 100,000 
k filik bir kuvveti ve b r çok harp 
ve nakliye gcmılerini 'f'C Uıyyareleri 
müttefikler kc:nd.ilerinl toplayıncaya 
kadar, ha.ika cephelerde kullanmalan
na manı olmu tur; ve Japonlar ağır 
zayiat Termişlerdir, Bır Amenkan tah 
nılnine gore Bataanda Japonlar 20,000 
olu Te 40,odo yaralı ver~lcr, 5 nak
t ye gemisi v~ 4 muhrip kaybetmiş
lerdir. 

İngllız fıloıuua, İngılU deniz kur
may başkanı muavlnliflndcn Uzak 
Şark fılosuna hcnuz kumandan tayin 
edilmış olan Amiral Tom Phlllıps 
kumtında ediyordu. İngiliz kaynak
larına g6re, Amiral Malaya 7arım 
adası dofu sahilinde Khata Baru'ya 
Japon ıhracıru h:ıber alınca ıu ka
ran verınlıtir: Harekat saha11nda 
İngiliz donanmasına karıı J apon ha

va kuvvetlerinin tahşlt edilmesine .,.._ 
kit bırakmadan ani bir baskınla 
Khata Baru onundcki ihracı himaye 
eden Japon donanmasını vannak. A
miral bu du~iınceslnJ Sinıapurdan 
hareketinden evvel diier gemi ku
mandanlarına bildirmiştir. Bunun ü
zerine kumandan vakit ka7betmcmek 
için bir hava kuvveti müzaheretlni te
min etmeyi dahi beklemeden hareket 
etmiştir. 

r--- Y azan: "'\ 

_ı _N_e_c_a_+_ı _Y_a_ı_m_u_+ _I 
iıstlc:rindeki bomba tayyareleriyle '1••••••••••••••••••••••• göz açtırmıyan bir sava:ıa giriştik- J W ••••lllllıı.. 

Japonyamn Fılıplne tamamen hl -
kim olmaıımm ilk neticesi, buradaki 
kuVTetlerlni diğer harp cephelerine 
nakletmelen olacaktır. Bu kuvvetle
n Birmann veya Çın cephesine gon
dermelerl ihtimali fazladır. 

lerl andan istifade ederek yanların
dan alçalmışlar ve hatta torpidodan 
kaçınmak manevralarını yapmağa 
imkan kalmıyacak bir surete yakın
dan torpidolarmı atınışlardır, Su 
halde bomba tayyareleri ıemilere 
bir iki isabet temin c:tmelde bernber 
asıl torpido ve tayyarelerinin 'i,lcrln 
kolaylaııttrmalı: hususunda çok de

TAKSI M Sinemasının 
En büyük muvaffalnyeti 

L E y L A 
Türkçe sözlü - Türkçe şarkılı 

3 

Rakı Böyle mi içilir? 
Yazan: ULUNAY 

B fr gün Ahmet Rasim merbam, o
tuz sene evvelki zevklerde: 

- Apukurya zamanı "Odeon,, da 
"Kommers,, de çali'Iya &angur ıtUngu 
mecidiye saı;madıktan sonra oyle eı
lentidcn ne anlarım 1 Derdi. 

Gazeteclliiin bu Ahu babasının ijm 
rtlnde muharrlrlikten başka bir ıey 
yapmadığı İçin bu latetini hiç b 
r:aman yerine geUrcmediğlne emlnlm 

Rahmetlinin hakkı vardır. Her zevk 
1'ma ba'd,, iyle, "netice,, teriyle kabul 
edilir. Ben rakıya muptcll olaaydnn 
ber akşam ilaç içer gıbı kc:ndi kend • 
me yıizumu cktiterek yumruk meze
ıdyle akşamcılık etmezdim: arada ıı -
ni bilen bir kilercinin bol meze ile 
donattıfı bir çilingir sofrasınm ba
ıtn4a tatlı tatlı söhbetlc demlenme. 
il tercih ederdim; hem de saziyle s • 
zliyle; kavgaslyle nnraıılyle. .. 

Saka değil İnsan cehenneme sec
cade:fl serince kendini zebaniye be
fendirmeli I 

Bu fikrimi saflamlıyan bir fıkra var. 
dırı 

"Mlrasyedilerden biri yapacakl n 
iti u,a1ı:lanna söylemekten bıkm ı. a 
sanmıı "Leb demeden leblebiyı 
layan,, bir uıak lstemiı. Açıkgöz b 
rini bulmu,ıar. Yeni uşak daha ılk 
günden efendiıinin isteklerini soyle-
meden yapmala baılamıı. Ak 
"lrerahat., vakti olunca niltasyedı rakı 
tepsisinin setirilmesi iç n ellerini b 
birine vurmuı uıak da teps! ile gır· 
nüı. Efendi demlenirken uıak vek -
liharçtan ercndinin rakı içtlgi z a 
çokluk kimlerle bulund iunu sormu 
ve hemen ahbaplarına haber u,umıuı 
Miraıyedl: 

- Mchmc:t 1 Şu arkadaılardan fa. 
lana filana haber gôndersen. • D d 
zaman davetliler k pıd n g rml ler 

Kafalar tutsülenmiş sazsız mecl 
olmıyacağmı takdir eden açıkgöz u k 
yine efendınln hoşland gı okuyuc 
çali'!cılan da çafırtmış, bütun davet 
iller: 

- Ah bir saz olsa. Deme~e blm -
dan aaz talı:tmı lhenıc baılamııı 

Misafirler coşmuıılar. U&ak bu co 
kunluiun mutlaka bir oyun b v s 
bltecdinl anladığı için Ayvansar y 
dan bir kol çen&i getirtmi:;. "Yaz b • 
bar olunca ıen olur d il rl,, köçekce 
baılar baBlamaz çeng ler, zıllcrlni d -
verek orta1a atdmı,lar. 

Ba hidlse, Amerika ban ve mümes-
i1ler meclislerinde Te blitilrt Efkarı 

umumiyesinde Pe rl Harbour baskını
nın tevlit cttlgi heyecan ve hiddet ka
dar derin bir intiba hllsıl etmı~tir, 
Amerikan ayan meclisi hariciye en
cUıneni reisi Connally heyecan Te bid
~ pı c:uml terle ifade ctrniıtir: 

Amıralin bu düşünce ile aldıiı 1ra
rar doiru mu idi? Khata Bara De 
Sıngapur ara11ndaki mesafeyi bir l&
ce içinde sc:yredemiyecefine söre 
Japon deniz ve bava kepf vaıııtalan 
tarafından kcıfedileccii muhakkak 
değil mi idil Amiral. Singapuna g 
Birincikinunda tam öğle üstü ter
ketmiıtir. Bu suretle Japon kqif tay 
yarc:lerinin hareket sahaları haricin
deki mcsaleyı ıündUz ıeçerek sa
bahleyin Japon dcnuı kuvvetleriniJJ 
bulunduğu sahaya yaklaıabilmek " 
o zaman keşfedılse bile ja.ponlarm 
karşılık tedbır almalarına vakit .e 
meydan vermeden baskını yapmak 
1mkinı111 iımıt etmiıtir. Fakat böyle 
bir limlde kapılmalı ~n lncdlz A
mıralinln, Japon deniz istihbarat Te 
kqlf teıkilltı hakkmda çok eksi'& 
malfimatı olınası Jizım gelir. Nitc· 
kim İng liz fdosunun denize açıllıiı 
daha o rUn ogledcn sonra keşif ve 
tarassut mevkilnde bekliyen bir Ja
pon dcİiizaltı gemisi tarafmdan go
rlilmuı 'f'e rapor edilmııtir. Bu rapor 
ilzerine Japonlar zaten evvelce almıı 
okluktan emniyet ve tedbir plim 
dahilinde Hizumlu hava kuvvetlerim 
harekete geçırmişlerdir. 

1nıiliz gemilerinin çok şiddetli topçu 
ateşi lrarftsmda bomba tayyareleri 
bet bin metreden a:;ağı inememiş. 
lerdir. Bomba taarruklan evvelli 
Rc:pules'nln ilstunde toplanmıştır. 
Atılan yüzlerce bombadan bır tane
si bu geminin catapuls güvertesıne 
tam bir iaabet olarak du:;miı:; ve 
büyük bir yansın çıkarmıştır. Ge
miler bomba tayyarcleriyle uğraııır
larken torpido tayyareleri çok al
çaktan ve yakından torpido taarru
zuna başlamışlardır. Bu esnada ilk 
torpido isabetini P(İnoe of Wales 
iskele kıç omuzlugundan almıştır. 

Dümen "" dilmen tertibab parçala
narak gemi idare edilemez bir hale 

~ hizmet görmüşlerdir. 

* ** A mfral Tom Phillips, fng:ılterede 
40 KIŞlLIK KORO, 36 KlŞlLlK SAZ HEYETi 

60 KlŞILlK MEHTER TAKiMi 

Dolup dolup boşalan binUklerin. eı -

1 
dede ıiıede gibi durmıyacaklarm u
ak çoktan anladığı için ihtiyaten k -

1 
akola haber vermekte de kusur et-

Bataan'm intikamı alınanacaktır. Fi
hpinlc:ri kurtaracag17.. Biz harbe he
nüz baıiladık... 

Şark Cephesinde : 
.Lon&a radyosu dünkü nCFiyatmda, 

Almanların meşhur ilkbahar taarruzu 
na aıt propagandaları ve bu taarruzun 
akıbeti hakkında vu 13yaru dikkat mb
taleada bulunmu11tur: 

* ** Gece, lngıliz filOtJunun üstündea 
geçen bir kaç Japon tayyarem 

Amarale, fılosunun vaktinden CVTel 
keıfedilrniı olduiuna anlatmıı ve ba 
vazıyet dahilinde baıkmın başanl
ması 1htımalini uzak gören Amiral, 
filoya Sıngapura dönmek emrini ve!' 

mlştir. 
Sabahleyin İngiliz fllon cenube 

doğru seyir etmefe baf}la.mış •e uzalı 
mnafeden üç J apon tayyarai tar.
fından takip edilmiştir. Bir iki saat 
içinde bu uç tayyare,.. bir çok tay
nreler daha iltihak etmi5tir. Saat 
11,15 de Prince Of Walea yalmıma 
ııokulmak istiyen Uk tayyareye karşı 
atca aı;mııtır. Bu, başlangıçtı. Çun
kü Japon bombardıman ve torpido 
tayyareleri derhal her taraftau hü
cume baılarnışlar ve müthiı bir mtt
harebe cereyan etmiştir. Japonlarm 
iddia ettikleri gibi hiç hır J apon tay
yarcai&i tayyaresiyle beraber ge
milerin üstiıne atılmamıstır. Bilakiı, 

gelmiıtir. 

enerjik ve değerli bir kuman
dan olarak tanınmıştır. Bununla be
mbcr. harp tarih, Amiralin, deniz 
ve hava siUlhlarının karşılıklı mü
nr.ıebetleri hakkında iki buçuk sene
lik haı'6in gösterdlfı açık tecriibtrlere 
rağmen, kuvvetli bir hava yardmıı 
temin etmeden ?e Japonların almış 
olduklan tedbirleri iyice hl!laplama
dan boyle htiyatsız bir harekete te
şc:bbüs ediıini tenkit edecektir. Efer 
1ngll!zler Uzak Şerk filosu ba acı 
mağlübiyetle karşılaımamıt ·re böy
lece gerek bu filonun ve gerek bu 
cüretli kumandanm hazin lkıbetleri 
taayyün etmemiş olın,.dı bu ceıısur 
Amiralin kumandaımdaki Eilo Uzak 
Şa:ktald harbin seyrine çok bqka 
iatıkametler •ereceği muhakkakb, 

Bu 'IPUil'Wt içiade 4iırer torpi
do isabetleri birbirini takip etmiş, 
gemi iskeleye yatmış ve kıç taraf 
tarete kadar denize gomülmuş ol
duğu halde bütün şiddetiyle muha.. 
rebeyc: dCTam etmişti. Fakat bu ara
da birbiri arkasından bir kaç torpi
do tyyaresi de alevler içinde sulara 
somıilmüıtür. Torpido tayya eleri _ 
nin taarruzları bundan sonra Re
puls'a çevrilmiş. Ve o da hemen ıs
keleden ilk torpido isabetini almış, 
bunu diğer iki isabet d, ha takip et
miştir. Bu suretle gemi birden ı .. 
kele bordası üstüne yatını , müret
tebat sancak bordası ustune çıkıp:-,----
kayarak denıze atılmı:;tır. Gemi, ar- V E F A T 
ök kıçı suya gômulmuş, baş ta- ı 
rafı havan doğru dimdlk olmuı Şehrimtmı rrıanıf Kürk Ttk:carla-
ftZfyelte idf. Sanki Japon tayya. rmdan sevgili babanını 
relerine bili meydan okur b'r va- MiHRAN OHANIAN'ın 
sıyette bir mllddet daha kalmıı, son- vefat ettiğini kemalı teessür~ blldl
N birden duman ve kopük bulut- ririz. Cenaze merasimi 12 Nisan Pa
lım içinde gözden kaybolmuştur. zar günü saat 15 de Beyoğlu Balık * * * Pazarmdn Uç Horan Ermeni Kıllse-
~r, Prince of Waleıı'm bir sınde yapılacağından son teşyi vaz.i-

llri aaat daha o nı:iyette seyır feslnde bulunmak isUyen akraba ve 
etiilııi n öfleden eonra tekrar edl- dostla~m Kl~e huır bulunnıala-
len bir hücumla baırıldıiını aö;,lu- nnı nca ederiz, Bay ve Bayan 
yorlar. İngiliz kaynaklarında böyle Mıırgıırlos Ohanlan 

Türk klasik musikisinin üstadı DEDE EFENRİ'nın ölmez eser. 
!erini bu filmde dinliyeceksiniz. 

Okuyanlar;_MUALLA IŞILAY·SUAD GÜN 
Besteleyen: SADi IŞILA Y 

İlaveten: Türkün ~aat ve azmi karşısında hiçbir kuvvet 
dayanmaz (TtirkçeMatbuat Jurnali) 

Cumartesi Seanslar: 1 - 2,30 - 4 - 5,30 - 7 - 9 
Pazar Seanslar: 1 O - 11,30 - l - 2,30 - 4 - 5,30 - 7 - 9 

' • Saat onda tenzilatlı matine •••••• 
l/a .............................. , 

işgalden Sonra Fransada Fransız Ar tistlerile 
Çevrilen llk Fransız Jı"ilmii 

" 

Lucien Baroux Pierre Larquier ve 

Bu 

(Yeni TlNO ROSSI) RENE DARY ile 
GENEVİEVE CALLİX Tarafından Yaratılan 

MU LEN RUJ 
Mevsimin en şık en güzel fılmi 

salı akşamı SÜMER sinemasında 

bir maJQmat yoktur. Onlar her iki 
geminin az bir ara ile battığını ka- t!ENI NEŞRiYAT: 
bul ediyorlar, Eier JaPonlann bil
dirdikleri doğru ise, İngilizler n 
Prlnce of Wales'i kurtarmalı: imk5.nı 
mevcut olduğu halde, Mala1a sahil
lerinden bir Ingiliz filosunun bu ka
dar zamanda muharebe sahasına ye
tişmemiı olınası keyfiyetinin efkarı 
umumlyede bırakacafı hoşnutsuzlu-

:BIR TEK ŞEF TANIYORUZ - fiW lrı 
tıbldrr, Yaun Zl;va Vehbi Alt rk. T!irlc ,,.. 

l ı• Bugün Sineması• 

rr7u bilroau tarafından naıredılnıiıtlr 1-
}(.. . 

Y~HI Al>ı\111 - lhftalrlı filrfr SMetftidir 
180 ıncl H71U lstanbulda e>kmııtır, • 

* FOTO MAGAttN - Bu haftaltlr realmlı 
mecmuanın 67 nd sayr11 moda, hilcl7C, aınema 
:vazrlarl:vlc htaabulda crkmıttır. 

GEZA Von BOLVARY'nın vaz'ı sahne ettfl! ve 

WiLL Y FRiTSCH MA TE HARELL 
ile THEO LINGEN 

gibi dehikar aktörlerin fevkalade bir tarzda yarattıkları 

memiş; ve bu sayede, sarho lar do -
şe kalkar kalkmaz bir c nayete v k t 
kalmadan pollıler hep nl p09ta ed 

1 

karakola &ôtiirrnüıler. 
Sarhoşların ifadelerı alınırken u \ 

1 

ırtında b r kaç ıilte ile iç rire s r
ınif. Miraayedl ıormu,: 

- Bu ne Mehmet? 
- Efendım. Belki sizl ahkor1•r. Sa· 

yet aabahlarsahız kuru t htada yata
calı: deiilıiniz YL Beyhude atzm 
yonnamanız içı.n yatağınızı da sctır
dim. 

Mirasyedi dayanamamıı: 
- Oğlum, dem ş, kihyadan hakkı 

•I da defol ıit. Nezle olsam tabutu 
teneşiri ıimdiden hazırlıyacaksm. B11 
kadarına dayanamam .. 

111 ................ ... 

Reşat Nuri'nin 
Bütün Eser)eri 

SEMiH LÜTFi 
KiTABEVi 

tarafından tabedilmektedJr. 

V atadın Şaheseri: 

AT EŞ 

GEC ESİ 
Neıredildi. 

Fi atı 100 Kuruş 

"Bir Alman g zctesi, en kolay za
fer yolunun İngıl reden geçtiğini, en 
uun yolun Sovyet cehenncmindc:n geç 
tlğiıd w Alınanl nn en gfiç yolu seç 
tıklerlnl 3"8ZD1tşb.r. Bu ı;ok dofrudut. 
Almanlar bu cc:hcnnemi yola bir daha 
geri dönemlYecek surette gırmıılerdır. 
Burada saplanıp kalacaklardır. Bir 
kaç gun evvel Wilhemstrase Rusla
rın 20 mlY<>n in n kaybettiklerini i
lin etmiştir, Bu iddia Almanların 
kendi bQyük lıcayıplannı mazur goster 
mck. Alman milletin' teselli etmek i
çm uyduruhnuvtur. Bugün Alınany:ı
da kurban vermeyen, matem tutmıyan 
bır aile ~. Naziler 1941 taar
ruzımda 70 mllyon :tnsamn 6 senede 
meydana gctirdlfi her 'eyi angaje et
mişlerdi, Alman ordusu 1941 Kano
nueonelinde Mofi'kovadan ancak 25 ki
lonletre uzakta bulunUJ'ordu. O za
man kara kıl da henw: gelınem:şti. 
Muanam Alman harp makinesi kızı
lordunun mukamC'Vet.i Jı:arıısmda du
raldacb. bocaladı 'f'e gc:riledi. Şimdi 
Almml ordma saidan soldan tıopla 
dtiı laıv'f'etlerie takviye edilmiş ola 
rak 7'f!Dİ ~ korkunç bir harbe girmek 
ıi.zeredD. Bu, Alman harp makinesini 
kıracak son harp olacaktır. Alman 
kll't"f'etleri Şark: cephesinde tamamiyle 
ezilmedikleri, kat'i mağliibiyete uğra
madıklan takdirde dahı o kadar yrp
ranacaklar, insanca ve materyelce o 
kadar bQyi!k ka71plar vereceklerdir 
ki brfılannda baalcaklan tze "C mu
azzam müttefik kuVTetlerı onlara son 
kat'i dari>eyi Sı<'firmege kalı gelecek

Z•FER ! Yazan : H~ Cluu:chilL •••••.•il <f.npi/,z BaşveAi/l) ••• 
Çevıren: llhanu, Sqj'a 

ÇALI KUŞU 
VE AŞK EBEDİ 

Tefnlca No. 9 
tir, Amen1aı şimdi ayda 5000 tayyare, Burada bit r.lhza Çanakkale mu-
4000 taok, bir mılyon ton gemi yap- vafakıyetslı:llğinln neticeleri Oı:erlnde 
makta ve 100,000 asker hazırlamakta- dumıak ve bu muvoffakıyetslz1iğln 
da', Amerikahlar harb:n hem mater- nihai zaferi nasd geciktirdiğini anlat
,.ıa hem insanla kazanılacağına ka- tnak faydalı olur: 
md'ırler w bu baknndan muttefikler 1915 senesinde: BtltQn Çanakkale 
ccpbeıd pek yakında nılhvercllen: çok seferi son derece eksik beslentnı, ve 
astiin bir ..utyete gelecektır. Alman Adeta felce uğtahlmı§tır. Sebebi, İn
ler da buna bılryorlar ve bundan en- giliz ve Fraruıtz ba~mandanlıklan
dise ediJ'Ol'lar •e bugiln baıh başuıa nm esaslı harp cephesinden ne asker 
bir sulha razıdırlar, Fakat mıittefı~- ne mühimmat aymnıya razı olmama
ler bunu kabul etmiyeccklcr ve na- landır. Çanakkale seferinden va& ge
sizmi 71kacaklardır.,. çilmesi, müttefiklerin askerl kuvvet-

Amenlıca Genel Ktll'JD87 Reisi Ge- lerlnl ôyle bir dajmıklığa utrattı ki, 
aeral Manhall ile ödüne; verme ve bu neticeyi eeferm en h araretli ta· 
lldralama kamm11nun tatbikine memur raftarları bile d0stlnem"1nlşlerdi, Sır· 
olan " en milblm Taı:ifesl Amerikan bJ tan parçalandı; Bulıariatan dilf· 
harp malzemesin! muhtelif cephele- manlanmızla elbirllii yaptı, Roman
rin ihti7açlanna göre tevzi etmek o- yıı ve Yunanistan e}ert kollan bal -
lan Hopkins'io Londrayı ziyaretleri larunş kaldılar. Halbuki Brltanya 
nifittefikleri en rnllhlm harp cephesi- bayrağı Gelibolu yanınaduı ilzerinde 
ilin A'f'J'Upa olduğu baklandaki tellk- dalgalanır v. donar.mut civarda do
kilerinin yeni bir tenhurü olarak te- taşırken TOrklye meflQç kalmıetı. Ge-
1llrld edilebilk. Şarkta kat'i harbin libolu tahliye edilince serbest kalan 
ba:tlamak üzere bulunduğu iti sıra - yirmi Türk fırkası Bulgarlarla Trak
larda Amerikan h p gayr~ ni tem 1 Y d 1 birl i Y pmrya ve Ru yaya 
eden bir k m him h yet n Lo d- h cuma muv f • oldu, Böylece Tür
radak rö u mde ın bu bakımdan · e Mı ır d hiıcum tmlye k lktr. 
-.a bir~ var.dftı. On uç Bntany.a :fnk&sı bu son M-

cumlnrt karşılamrya fah ıs edildi 
Yırın! Türk fırkıısınden on °birl 

Kafkasyaya gonderilmı tı. Böylcx:e 
yapılacak bir he aptn Çan kk le mu
vaf!akıyetsizliğınln mfittcf klere neye 
tnal olduğu görulür. En a gı otuı: 
veya kU"k fırka, yani buyük bir dev
letin yan askerJ kuvveti, Ve böylece 
Çanakakle hezimeti bize hnrbin uza
ınasma ve mfittef kler zaferinin ge
cikmesine mal olmuştur. 

Türk İmparatorluğU kalbini etkıştı
ran ldakaçtan kurtulunca, dağılan 
kuvvetlerini topladı. Hazırlık halinde 
bulunan üç cephe ondan sonra bir -
denbire en hayatı mahiyet aldılar. Bu 
Oç cephe SelAnik. MısU" ve Mezopo
tamyadaydı, Bunlar harbin sonuna 
kadar Britanya İınparatorlufunun bir 
çok kuvvetlerini ve başlıca memba
larmı işgal ettiler. Geçen harbin so
nunda yalnız Yakm Sarktl), Mezopo-
tamyada 270 bin lngı1iz ve Hint as
keri nrdt. Süve:YI kanalınm mQda
faası ve bundan sonra Fillstinin tara
fmnzdan istflAsı bütUn dUny nın dık 
katini lclbetti. Cünk\a Tilr ıyen n k 1-
bl demek olan f trı bul ı, y but 
hiç olmnzsa İskcndcrunn k r ı hare
ket etmiyerek oarmnklunn ucundan 

bn lıyor ve k lbe doğru çıkıyorduk 
Agır a lr, son dere e bilyilk ınU klı-
1 t ve m r füırla, bereket ki bilylı 

(N I ÇEVO) 
Mukemmel, alaJcabahş ve çok güzel filmıni takdim cdi'VOt". 

Bugun saat l de tenzilatlı matıne , 
b r te il t kudret ye inde, S h-
rada kendimize bir yol açıyor ve kız- ,_ Ş h d b TURAN • d -... 
gm çôlu geçiyorduk. Burada toprak-! 8 za e aşı Sinemasın a -, 
farı kilometre ile hattfı metre ile zap- • Mevsimin iki bUyük filmi birden Senenin en hlsst, içtima! fibnl 
t diyor; G:ızza·dan Kudil e, Kudllsten 1 • Z E H 1 R L 1 Ç 1 Ç E K 
Şama gıderek muharebeler veriyor -
duk. Hiçbir noktada dll manımız kar-
eunıza bizim kuvvetimizin üçte biri- Türkçe Sözlü ( Türkçe ve Arapça Şarkılı) 
nl bile çıkaramarruştı, Mütareke ol- TUrkçe Sözlü (Türkçe ve Arapça prkılt) c iz dılber Mısır Yıldıaı 
duğu zaman Filistin ve Suriyede 170 ı M 1 N ı Ş ı K 1 P en katı yüreklileri bile göz yaşla"'I?ln garkedeo bU bü-
bin ki 1llk bir ordumuz vardı :rUk filmi bUtQn ailelere. bilhassa GENÇLERc;; tnvslye olunur. 

Bu üç bilyük seferi denizler'ın öte- 2 G O R Ü N M E Y E N K AD N 
sinden beslemek BilyOk Britanya do- • 1 
nruunasınm omu21arma yWclenmiştl, vtRGINl A BRUCE - J OHN BARRYMORE 
Bu vaziyette bir de Alman denizaltı- Butun seylrclleri merak ve heyecanla Utretec:ek ve felendl1'ecek bir 
larmm kayıtsız t"arts:ız taarruza ıeç· ..._ 
meleri gözönilne getırfllrse, bizim ü- .. P'tlm 11 den ltlbııren devamlı matineler # 
çUncil harp senesındet 1917 ilkbaha-

~i:=:l::hde::;;~:~: 'ı M E• ÇE LHHUALM R A ' da 
yerde, uzun ve karı.,c:ık yolların seçil- DOKTOR 

1 
1 

AKŞA M 
GÜN EŞi 
Yakında ~ıkacaktır. 

SEMiH LOTFI 
KiTABEVi "-----

En büyük aşkı, en büyük 

sevgi ve acıyı, en hazin 

hasret ve hJcram, çılgın >r 
tırap ve elepıi cazıbeli bır 

mevzuda si.nesinde toplayan 

bir şaheser 

JENNY LIND m 1, büyilk gayretlerin heba olma· l 
ylc- n t 1 nd; Bununla beraber 

n r ed , r t az mk"r tr • 1 1\leraklı Heyecanlı Hüyük Film (lsveç 
t j mlz mı.uaU:ıkıycUc t te\'Vilç etti: •••••••••• Türkçe sözlü • ,

1
..._ 

(Arka• vaq .. llii ................. 1111~ 

Bülbülü) 



SPOR: 

Gizli 
Açık 

Profesyönelliğe. 
Kalan Kapılar .. 

TAN 11 - 4 - 942 , ............................... , 
Müttehit ERMiS • EMNiYET-KARTAL 
Konserve Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden : 

İKİNCİ İLAN - BİRİNCİ DAYET 
Birinci içtimada kanunen !Azım gelen hisselerin dörtte üçünü tem

sil eden hissedar1arm hazır bullınması mümkün olmadtğından Ticaret 
Kanununun 386 mcı maddesine tevfikan his!>edarlar1 1942 senesi Ma
yısının 11 inci Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Ayvansaray De
mirhisar caddesi 00/54 s.:ı.yılı fabrikamız binasmda toplanacak fevka
lAde Umumt Heyrt ictim~ma yenfden davet olunurlar. 

MÜZAKERE RUZNAMESi : 
1 - Ticaret '7ek8ıletinin iki maddenin &irket dnhilt nizamnamesi

(Baş tarafı 3 il'l'lcit aayfada) 'ünmeğc lü:zurn kalmadan. y3rın ptr 
n!za:mi olduğu ve onu oynatan Anka- galibiyetle şampıyon çıkmak vaziye
ra takımının bundan turnuvada mü- tındedir, Yarmkı oyunun düşündür -
tees r olacağı rcsffii afız!ar tarafın- düi;ü ihtimaller bu kadarla kalmama~
dm beyan edildiyse de, bu kaydın mcv ta, alikadarlara yarm GaJatasarayın 
cudiyetl oyuncularm khiplcrini iste - Bcşıktaş;la berabere kaldığı takdirde 
dik:Jcri vakıt terkcderck bır başka böl- Fenerbahçcye mailU.p olmaması lüzu
&"e'Y'C geçmeleri ic;ın açık kapı olacak munu idrak cturmcktedir. 
ve t:ımamiylc takdire kalmış bir İıj Diicr taraftan Bcşiktaşın bir mai
mab.yetinl ta1ıyacaktır. Sarih ve kat'i hibiycti şam~yonluğa veda etmesini, 
hukü:n1er her h"Ide tefsire brrak:rlan-, beraberliti ise Gala tasa.rayın mağlUbL 

ne na.vesi hakkındak: teklifi. 

1. LE s ABA H o·. G- L.E AK ş A M Sahip olduklar! hisse miktan ne olursa olsun bilümum hissedar-• ve lar111 içtima tarihinden bir hafta evvel hisse senetlerini veya banka 
makbuzlarını şirketin Ayvansaraydakl fabrika.c;mın veznesine tevdi et-
'lle1eri rica olunur, iDARE MECLiSi 

!ardan daha faydalıdır. yetini beklemesını intaç edecektir. 
/lfekfeplÜer meselesi: Takımalrın kuvvetı maçın çok çetin 

geçeceğini açıkça göstermektedir. 

Her ye~ekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınıı j' - ' 
ızmit Deniz Sat•n Alma Komisvonundan 

- BfR Nazarı 4., KUZU ETİ ALINACAK G zli profesyonell.ii n yapılmasın-

da başlıca i.mil olarak mektep
lilerin klüp1crden çckilmcs: gôsterile
billr. Yedeksiz kalan takanlarla maç 
kaz:ınm~k için zayıf idarecı]erin par.ı 
Ye:rmcğe mecbur kalmalan nihayet b11-
gunkü çıkmaza &'irilmesine sebep ol -
muştur. Maarif makamları, beden 
ttt'biycsinin, klüplcri istenilen şekilde 
idare etmediiini, bu halde talebe klüp
le!- nimına müsabakaya bırakılırsa 
kont ol imklnlarmın da kaybcrilece -
f,İni ileri sürmekte ve h.ili klüpler spo_ 
ru en yi anh,.acak zümre olan ta1ebe
dm mahrum bulunmaktadrr. 

Maçın ıimdihk Galatasaray lehine 
bir netice vermesi, futbolün sürpriz
leri mahfuz kalmak şartiylc, akla da
ha yakındır. Ancak her hangi bir &'a
libiyetin de açık farkla olmıyacağı 
şimdiden anlaşılmaktadır. Fencrbahc;c 
stadmda bu oyundan başka BeyoflUi
por ile Taksim, Süleymaniyc ile de 
A.i.. ntui oynıyacaklardır. 

Sercf stadında en mUhim maç Fc
ncrbahçe ile İstanbulspor arasındadır. 
Ondan evvel Vefa ile aeykoz, Dcm.irı
por He Hilal, Topkapı ile Alemdar 
kartı karşıya geleceklerdir. 

Boks maçları 
Msnl Vekil eti belki bu iddiasında Merhum boksör Küçük Kemalin !Ja_ 

Ptrlantaıb ve elmaılı uat demek, bir kelime ile 8 t N G E R 8 A A T f demektir. ÇUnkO: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün bakikt evsatı meşhuru ~lem olan S t N G E R saatlerinde top-

lanmıştır. Bunun için: Saat alacaı:mız ı.aman, tereddütsüz 8 t N G E R saati almalısınız ve saatin üze-
rindeki 6 1 N G E R markasına, müessesemiz.in adresine Ukkat etmenf2. ıazmıdır. 

Modayı takip eden her asri kadm için lı::ı:ymetll taşlarlyle ve nefis işlemeleriyle hakikaten nazan dlk· 
kati celbeden böyle bir bariku!Acle 8 1 N G ~ R saatine ""bip ol.mal< Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi :::ur:::=:~ü!~ HEDİYELİKTİR 
biru hakJ.ıdır. Fakat iki tarafın an- tırasmı taziz: ve elde edilecek h1sdat 
ı Şina!I da rayet kolaydrr. Beden ter ile kabrini inşa ettirmek maksadiyle 
biY6:( teşkili.tında görüyoruz ki hs Galatasaray klübünün tertip cttiii ca
scı::::e lisansların yoklaD'la!'iı yapılma - zip boks maçl:ırı bugün Maksim salo-

bu .. d bhi k ld No. 82 - D Elma.tı ve 11 pırl•ntah 560 Ura, No. 82 • C, Elm•ılı ve ort•d•kl bUyilk olmak Dzere 11 pırlantaıt ve yuz en SJ ontro en n\Dlda yapılatalrtır. Müsabakalara "' 
--~~ ha ıbb · 850 lira, No. 82 • E. Elmnk '1!e ort•dakl ile iki ken•rındakl bUyllk olmak Uzeı-e 11 pırlantalı 800 flra. ~ıu zı s atsız oyuncular bile at 14,30 da ba.flanack ve 17 de son 
salıabrda görülmektedir. Bu gibi ih verilecektir. EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR 

n önüne geçHmesl belki demem --------------- DiKKAT: !llNGER saatleri lstanbulda yalnız l!:rnlnönll merklltindeki mağazamdda oatdır. tst&nbulda subt'mt1 

lcl:et sponına başka bir yüz verocelr- Fatih &Jlh ikinci Hukuk Hlklmll· ~--···-· yoktur. Adrec SINGER SAAT Ma~ağazalan. İstanbul Emlnönll. No. 8 Ilı••••••' 
itirazlar: ğınden: 1942/2&3 - TebUğ edilecek --------

kımse: Dilha Peki; F:ıt.ih eski Tabak 
zade ,..,..; Beyct'ğiz mahallesi, eski 

Spor işlerimizde, """ ııiin1erde 11- Macuncu yeni Meymenet sokak eski 
la1t tefek noksanlarda cörülmckte 12, :reni 14 numaral! hanede 

ban hükümler yerine getirilmemekte- Hüseyi:c: km Kfudye Çevikın ~ 
dir. Bunlardan biri itirazlardıT. Bil- yian mut.asarnt bulunduğu yukarıda 

futbol maçlarmda yapı.lan k:b-az- yeri &österilen his...--edar bulunduğu
lar son müsabaka ta.Jimatnmcsine gö- nuz bahçeli evin izale.i şüyuu hak
re but prtlara bilıd:r. Beynelmi- kında aleyhinize açtığı davanın i18nen 
Jel müsabakalarda lt!Taz etmek için yapılan tebligata rağmen gelmedigi
btr stcrtin depozito :yatırılır. Soo çı- nlz muayyen duruşmada bittalep gı
Jran müsabaka tar~ de bun- yabmıııda davaya baklldı. Tedavülü 
dan itham atarak itirazları b~ liralık eyadi k:aydmın celLi için tekit yazıl
ı,;,- dcpoztt07a ffibi tutmuştvr, Halbuki dı, Cevap geldi~ind<' rnahalU mQd
her h:ıfta fatbol maç]armda yapılan i- deabihin ke.ş!ine karar verilecektir 
tırazlar yhıe eskisi gibi kuru kuruya ve keşiften ronra almac;.ls; rapora gö
:::vapıJrnaktadrr. Ve herkes aklına her re nihai hüküm ven1ecektir. Muba
celcni ileri •finnektedir. Bu hükmün kemenln bırakıldığt (27/4/1942) Pa
ycrne cetinlmesi her hal& 1ıtt çolı: zartesi saat (10) da mahkemeye gel-
ınasabaşı fşin1.n önüne cecccektir. mez veya bir vekil bulundurmaz ve 

Yarınki Önemli .Maç isi.ida ile müddetinde rurazmızı bil-
Lif maç! ınıa en önemli .,,.,...... ya- dlrmezsenia vakılliın kabul etmiş 68-

nn Fener ııtadında Galat-rayla Be- yıl.acağmızı bildıren ilbu muamelei 
fib211 ar.as:mda oynanacktw. gıyap karan tebllğ makam.ma ~aim 
Gala .,,,....,. yarınki raltobirıden yalnıs olmalt üzere on beş g(ln müddetle i

bir sayı ileride bulunması "" haftaya !An olunur. 
Penerbahçeye kar,ı yapacak bır maçı --------------
olması Beşllda,1 hayli mmde ~r- KAYIP: lı Bankası İstanbul ııube
rm:iş ve geçen senenin 1a1up7i<>11u bu sindeki 1006'2 No, ln tasarruf hesa
yd ili Öndertiiin! brrak~ olma•m• bimda kullandığım mllhllrQ zayi et
rafmen. yine şampiyonhıktttn hakh o- tim. Yen..io;;jni yaptll"8cağnndnn eski-
! rak ümidin! kesmemiştir. sinin btlkml! olmedı...,,ı illin ederim. 
Bmımıla beraber Beşiktaş lletid<-ki $it" Ten~ıd 11s .. ınde hademe 
enerbalıçe _ Gal>tanray oyunumı dü Sln•n oğla Yusuf 

~,liiiiiİİiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı9-... , 

ÜRKİYE iŞ B·ANKASI 
Küçük Tas:ırnıl Hesaplan l 942 İkramiye Plôru 

KP•1rlı'!ltt: 2 Subat. t Mayıa, 3 Atustos. ı lk.uıcıte~ 
tarihlerinde yapıhr. 

~942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 l!ralılı:-ZOOO.- Lira 1 
3 - 1000 • -3000~ • 
ıı • 730 • -ıe.oo.- • 
8 • 500 • -1500~ • 
" 25(. -2500-

40 adot 

50 • 
zoo .. 
ıoo • 

2:1 
10 

• -4000~ • 
--zooo..- . 

OSMANLI BANKASI 
31 AGUSTOS 1941 TARiHiNDEKi VAZIYET 

"KTlf' 

Hisse •-erlntn !!denmesi istenme
miş oları kısmı 

Kasada ve bankalarda bulunan paralar 
Kısa vadeli avanslar ve rôporlv 
Tahsil olunacak senetler 
COzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde a•anslar 
Kabul yoliyle borçlular 
Gayri menkul mallar ve moblly& 
Milteıerrik 

PASiF 
1.terlln Ş. P. 

5.000.000 
7.188.729 
2,455.000 
9.387,979 
2.305.nll 
7,'Tft,694 
1,766.77' 

123.685 
509 284 

95,127 

Sem>llY\, 
Stattı muc!l1!nee synlan fhtly•t akeesl 

1 2 TedavOlde bulunan banknotlar 
Görüldllj!Unde !klenecek sen~ ve 

8 5 vadelf senetler 
lV 10 Alaeakh cari hesapl&. . 
2 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
8 4 KabulleT' 

19 4 Miltelerrllı 
4 2 
9 11 

lsterlln Ş, P, 

10.000.000 
1,250.000 

339,466 3 5 

221,069 5 
23.675.230 15 6 

641,481 4 8 
123.685 19 4 
304,044 11 10 

36.554,977 15 2 

Knyuda muvafık oldutu taodlk olunur 
Umum Muhasebe Şef Muavini 

36,554,977 15 2 

Türkiye Umum MlldOrO. 

A. A. MAYER PH. GARELLf 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

G A R i p pu8b~A 
TECRÜBESİ 

~ 

Daha gDzel 
gGrllnebileceğiniziı 

Kat'i DELiLi 
BUGON bu 
TECRÜBEYi Pudncılıkta şayanı 

hayret ıon bir ke,if •• 
Cildi züzellestıren, Yapınız. 
ona güzel bir cmbe ve yeni bir ha 
yat veren unsur ••• donuk ve çirkin 
bir cildi, renç\ifin tabii renklerile 
süıler. Pudra yatmur'a, Rüzi'lr'a ve 
hatta terleme'ye rağmen bile sabit 
kalır ve artık parlak burun bırakm•L 
Bu cevher (Krema köpüğil) namı al· 
tınd• beratı ıatihıal edilmiş ve yalnız 
Tok.alon Pudruında bulunmaktadır. 

CİDDEN MOHIM BiR TEKLiF 
Yüzünüzün bir ta.rafına krema 

kôpütü ıaycıinde istihur edilen 
Toka 1 on Pudrasını ve diter ta
Yafın• her bengi brr pudrayı ıiirünüz. 
Şayet "Krem• köpüklü pudr•" ile 
pudralanmış taraf dıjterinden daha 
güzel daha taze ve daha cazip rö· 
rünmeuc Tokalon pudranıza verdi· 
tiniz pıra iade olunacaktır. 

" .............................. ı, 
Bilumum 
Kağıdı 

Kese Sargılık, 

Satan 
Ambalai 

ve imal 
ve 

Edenlere 

. ithalatçı ve İhracatçı Birlikleri 
Umumi Katipliğinden 

Kağıt, mukavva ve tatbikatına ait tevzi planının ihzarı 
dolayısiyle lüzumlu görülen maltimat ve izahatı vermek üzere 
bil'umum sargılık, ambalaj ve kesekağıdı satan ve imal eden
leıın 13.4.942 Pazartesi günü saat 14 te Dördüncü Vaklf Ha
nında Ticaret ve Sanayi odasının büşük içtima salonunda 
yapılacak toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. '-----------------' 

Deniz Levazım Satınalrna Kornisvonu İlanları • 

Hir Adet Dizel Motoru Alınacak 
250 - 300 sa!! beygir kuvvetinde tam dizel solıt ıncekşln ve deniz 

tipi bir adet motör almecaktır. İsteklilerin ber gün komisyona mOracaat
la ışartnam .. ını gllrmeleri ve en geç 15 Nisan 942 ,.Unü ak1f81Ilma kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyonf\ tf"kliflerlni vermeleri. (4324) -300 Adet Dolap ltllidl nilmunesi gibi • 

90 " Avrupa malt yuvarlak kazan şişesi 14 - 13 m/m 
90 ,. .. .. rt ,. .. 16 15 " 

140 • .. • • • • 18 17 .. 
240 ., • " " " " J9 18 .. 
100 " " .. • • ,,. 22 21 " 

10 Dihüne Dili: ej!e 12 pusluk 
10 ,. Yarnn yuvarlak eğe 12 pusluk 
l o • Düz eğe 14 pusluk 
10 • Yarım yuvarlak eğe 14 pusluk 

5 • Düz eğe 16 pusluk 
5 ,, Yarmı yuvarlak eğe 16 pusluk 
5 Ton Saf kUlçe tutya 

Yultanda yaztlt 13 kalem muhtelit cins malzemenirı 1314/942 P a
zartesi günü saat 10.30 da Kasnnpaşada bulunan Deniz Levazmı Satı

nalma komisyonurıd3 pazarhğı yapılacaktfr. İ!<=teklilerin belli gün ve sa-
atte mez.k1'.lr komisyona müracaatları iJ~n olunur, (4370) 

100 
100 
20 

Kilo -İngiliz bezlrl 
Kılık (Avrupa) 
Skatil 

Yukarıda ciııs ve miktarı yazı11 O:c kalem malreme 13 NİSAN 942 
günü o:aat 14 de pazarltJtla almacakhr. 

1stek1ilerin ·belli gUn ve saatte Ka~ımpaşada 
hazır bulunmalan. 

i L A N 

bulunan komfsyond 
(4409) 

._ _________________ , ,ESKİ KiTAP ALINIYOR ' 

Yazma, basma, e11kt y8%J, ye· ı 
ni yazı. her clııs kitaplar alınır 
Taşra mektuplarına cevap veri
Ur. Ankara eaddealnde Şark itli 
tüphanesine müracaat ediniz. 

Milli MOda!aa VekAletl Lv. işleri dairesinde y=iden teşkili takarrüı 
eden teknik bürolar tçin aşağıda sanat ve memuriyetleriyle verilecek üc~ 
ret miktarlar! yazıl• mUtehassuılar almacaktır. fstekH olanların tarz ve 
şeraiti istihdamlarını anlamak Uzere mezkOr dairenin birinci ~ube müdür
lüğüne müracaat etmeleri Jlln olunur • 

Oeret 

o 

_Qevlet , Oerniryol!arı v~ Limahl2rı işletme. idaresi ılanları 
9 c!.:':'1 19 nurr raya kadar olın tenzılfl.tlı tenezzuJı taritelen 10.5.1942 

l 

d n itibaren la/Jvedilmlştir. ( 4442) 

n rd?n 
Jl'C 

t 

-Oerılzl ye,· S w. ya ve ,\la..:chire c-~vT(edi!en ec:yaya mah~ıs 
•: tıırıte- 10.5.94:? t rihjnr!'en itib.:ırcn Hlgverlilmi~tir. Faz-

ı t .y nlor müracaat edilir. (2559 - 4439) 

, 
Sahip ve Ne,riyat l\lüdUrü: Halil 
Lütfi DördüncU. Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş, TAN matbaaSJ 

Lira 

210 
210 
210 
100 
210 
210 
100 

Lire 

260 
260 
260 
170 
260 
260 
140 

ADET 

Mensucat millıendlsl (iplik ve dokuma lolerlnde) 
Dikiş ve patron mütehassısı 
Debağat mllhendlsl 
Kimyager (Debağat ve boya mütehassısı) 
Kongervecilik miltehassıs1 

Z!raat • .. memuru 
(2778 - 4219) 

1 - Tahmin olunan umum bedeli 27500 Uradnn fberet 25000 kilo 
kuzu etinin kapalt zarf u~uliyle eksiltmesi 27 NİSAN 242 Pazartesi gü
nü saat 16 da İznıitte Tersane kaprsmdaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2062 lira 50 kuruş olup şartnamesi 138 ku
ruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - TaliplPrin bu islerle ilgili olduklarm:ı dair Ticaret vesikalarını 
ve 2490 sayılı kanunun tari!ah veçhile tanzim edecekler! teklif mektup
lartnı, yukarıda yaz:ılı teminatlariyle birlikte belli gün ve saatten tam 
bir saat evveline kadaı komisyona vermeleri. (4357) 

Atatürk bulvarlnda yaptrrılacak ıskaralar acık eksiltmeye lconulmtlf"' 
tur. KeşU bedeli 2588 lira 88 kuruş ve ilk teminatı 194 lira 17 1<uru.ıur. 
Keşif ve 5artname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
İhale 20/4/942 Pa:ıartesi günü saat 14 de Daim! Encümende yapılacak
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden se
kiz gün evvel BelOOiyc Fen İşleri l\.lüdürlüğüne müracaatla alacakları 
fennl ehliyet ve 942 yılma ait Ticaret Oda.c:.ı vesikabr!yle ihale günü 
muayyen saatte DaimJ Encümende bulunmalan. (4126) 

Satınalma Komisyonundan lzmit Deniz 
Sadeyağı Alınacat 

1 - Tahmin olunan ~ 10250 lira alım 5000 kilo sade :valı p&ZM'

hkla eksiltın06i 13 Nisan 942 Pazartesi günü saat 15 de İmtltte Tersane 
kapısındaki l<o:nisyoo blnasmda yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname komisyonda görülebilir. Teminatı 1537 lira 
50 kuruştur. 

3 - ~arllğa iştirak edecekledn ticaret vesll<ahrm! - ikinci mad
dede yazdı temın:ı.Uariylc birlikte belli gün ve saatte komisyona mt'ua-
caatlan, ( 4323) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluıı Tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk IJr""" 

Ajans adedi : 265 

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

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plAna röre-ik.ramlye dağrt.tlacaktrr: 

4 adet 1,000 Liralık 4.000 Lira ·r 100 adet 
4 ,, 600 ,. 2,000 • 120 .. 
• • 250 ... 1 ,000 ,. 160 .. 

40 ,. 100 • 4.000 • 

&o Llralık 
40 • 
20 .. 

1.000 Ura 
4,800 " 
8.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki pnraJar bir sene içinde 50 Llradao ~ 
dOşmlyenlere ikramiye çıı.tııtı takdirde % 20 fazlasiyle verilecelttır. 
Kura'ar senede 4 defa 11 F.ylôl, 11 BirincikAnon, 11 Mart ve 

11 RaTiran tarihlerindf' cekilttrklir 
~ ı 
~ .......................... ~ .... ~ .............. ~-

Nafio Vekaletinden: 
Eksntm~ye korulan fş : 
1 - Aydın Şu 1 l<ri dördOncO Subl! mOdQrlOğü mmtakası <blılllnde 

Horsunlu - Nazilli ve Pirlibey kanall<'lrı ilı:- BUyük Menderes nehrı ara
smde kalan takriben (25000) yirmi beş bin hektar ge.nlvlifi deki arazi
nin Nirengi şebekesine mil!rlenit tesvfye mtinhaniH haritası ile bu ovaya 
akan derelerden idarece lüzum görO:lenlerin şerit vart haritaları.nm alm
mast işf muhammen kesif bedrU vahidi fiyat esa~ fizerinden ('75000) 
llradır. , 

2 - Eksiltme 28/4/942 rihlne rn•thyan Sair gilnO saat 15 de An· 
karada Su İşleri Reisliği blnası içinde toplanan su ~kı:::Utme komisyonu 
odasmda kapalı zarf usuliyle yapd:lcektır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi. mukavele projesi. baymdtrlık ış ... 
teri genel sartnam~l. umum! su işl~ tennl şartnamf'~yle husus! ve 
fenni şartnameleri ve projeleri (3) Itra (75) kuruş mukabilinde su lsle
d reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (5000) llrallk muvakkat 
teminat vermesi ve ek~iltmenin yapJlaca~ı günden en aı Oç «ün evvel 
ellerinde bulunan ve en az (5000) hektarh .. 1( bir arazinin takeometrik 
haritasını muvaffaktyetle yapmıs olduıhına dair vesika He birlikte bir di
lekçe ile Nafia VekAlettne müracaat ederek bu tse mııhSU!f olmak 07.ere 
vesika a1maları ve bu vesikRyf ibraz etmeler. şarttrr Bu müddet teınde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

n - tsteklilerirı teklif mektuplarnu ikin maddede yazdı saa~n bir 
saat evveline kadar su işleri reisliğine 91'1akbuz mukabilinde vermeleri 
lAztmdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4183) (2352) 

,; ... En son modaya muvafık ... ' 

1 
BÜTÜN MOBl~YALARINIZI 1 

Pşitleri çok olan, lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 Nn 

Ahmed Fevzi'nin Asri Mobilya 
'hıı Mağ'azasrndan alınız , 

Bornova Ziraat Mücadele istasyon undan: 
Müessesemizde 100 lira Ocretli bir kimyagerlik açıktır Taliplerin 

lüzumlu veslkalarlylf' beraber Bornova ziraat mücadele istasyonu idare 
müdürlüj!Une müracaatları. (4105) 

Çorap işçisi Alınacak 
EyOpte defterd;ırda bir No. lu asker! dikhnevlnde çaltm'lak (lı:ere 

~orap işçisi alınacaktır. l:steklilerin adı i;CÇen dikırnevt müdürlüğüne 
müracaatları. (2857 - 4424) 


