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Sultanhisar Torpidomuz 
iskenderuna Geldi 

Gemiye Dün Sanc3k Çekildi 
Anl!ara, 19 (A.A.) - Anadolu Ajansının haber aldığına gö- len torpido ınu]ıribinde sancak töreni yıap1lmıştır. Saat 10 da 

reı evvelce lngiltereye sipariş edilmiş olan harp gemilerimizden tümen bandosu tarafından çahnan İngiliz milli marşı ile torpido 
'Sultanhisar,, torpido ınuh:ribi, esas m~velesi mucibince bize muhribinden İngiliz bayrağı indirilmiş ve yerine istiklal marşı 
teslim edilmek üzere bu sabah İskenderun'a muvasalat etmiştir. ile Türk bayrağı çekilmiştir. Törende vali Şefik Soyer, Tuğge_ 
Jlakamatı askeri~emiz tarafından usulü dairesinde tesellüm mu- neral Şükrü Kanatlı, İngiliz deniz ataşesi ve kalabalık bir halk 
ımelesini miiteakip yeni torpido muhribinde sancak çekme ıne- hazır bulunmuştur. Bir bahriye müfrezesi ihtiram resmini ifa 

. asimi yapılmak iızc:redir. etmiştir. Tuğgeneral Şükrü Kanatlı, bu akşam misafirley şerefi-
, lıskcnderun, 19 (A.A.) - Bu sabah İskenderun liınanma ge- ne 150 kişilik bir ziyafet verecektir. 

\. . .... ........... .................................................................................... ..1 

ilk Önce 
Avrupa Harbini 
8itirmeği 
Düşünüyorlar 

İngiltere, adalardaki hazII'lığını ta
:ınamlamxş olmasına rağmen, bu 
sene Avrupaya asker çıkarmak te
şebbüsüne yanaşmaktan çekiniyor. 
Ffiltat buna karşılık Sovyet Rus
yaya muhtaç olduğu malzemeyi 
mümkün olduğu kadar bol mik
tarda vermiye karar vermiş bu
lunuyor. Ve görünüşe göre, Al
tnanyanm bu yaz şark cephesinde 
bir kat daha zayıflıyacağı ve o 
vakit müttefiklerin var kuvvetle
riyle geniş ölçilde bir taarruza 
geçmeleri s!rasınm geleceği hesap 
olunuyor. 

. 'M. Zekeriya SERTEL 

Singapurun Japonlar tarafın 
dan zaptından ve Uzak 

Şarkta vaı.iyetin günden güne 
fenalaşmasından sonra herkesin 
Sorduğu sual şudur: 

- İngiltere bu biribirlni takip 
eden hezimetlerin altından nasıl 
kalkacak, harbi nasıl kazanacak
tır? 

İngı1iz Başvekili, Uzak Şarkta 
daha başka felaketlere de hazır -
lanınak !Azım geldiğini söylemek 
ten çekinmemiştir. Ingiliz askeri 
mütehassısları da Cava ve Su • 
rnatra adalarının, hava üstünlü • 
ğü olmadığı için, uzun müddet 
müdafaa edilemiyeceğini söylü • 
~arlar. O halde Japonya bu g~ 
diği yerlerden nasıl çıkarılacak, 
\>e İngiltere ile Amerika Pasifik
te uğradıkları bu mağlubiyetten 
başlarını nasıl ve ne vakit kaldı
~abileceklerdir? 

Günlük hadiselere bakarak gün 
lük hüküm veren kimseler için 
\laziyet hakikaten demokrasiler 
icin karanlık görünüyor. Fakat 
Uerisini gören ve işin iç yüzlerini 
hilen devlet adamları günlük ha 
diselere göre değil, umumi vazi
~etin icaplarına göre vaziyeti mü 
lalaa etmek mecburiyetindedir • 
ler. Meseleyi bu suretle tetkike
nen saltıhiyettar müttefik ricali
lıin ise nikbin olduğunu görüyo .. 
:ruz. Onlar Avrupadaki hezimet -
lerden sonra yeise kapılınadıkla
tı gibi, Uzak Şarktaki mağlubi. 
~etlerden de,, ümitsizliğe düşme. 
tnişlerdir. Onların ileriyi aydın
lık görmelerinin sebepleri olmak 
lazmıgelir. 

Bu münasebetk, Japonya har. 
be girer giı·mez, Vaşingtonda top 
lanan demokrasi şeflerinin ver -
dikleri kararları, kararlaştırdık • 
ları harp pl.anını hatırlamak fay. 
dalı olur. 

Bu kararlara göre mütıtefikler, 
942 de her cephede birden kuvvet 
li olamıyacaklarını düşünerek, 
bir numaralı düşman telakki et -
tikleri Almanyayı ortadan kaldır
tllayı ön plana koymuşlardır. On. 
lar da Almanyanın takip ettiği 
harp planını taklit etmi.yc karar 
Vermiş gibidirler. Yani düşmanı 
birer birer ezmiye çalışacaklar • 
dır. Bu düşmanların başında Al -
tnanya vardır. Almanya bu i1k 
baharda son kozunu oynamıya ka 
rar vermiştir. Şark cephesinde 
başlıyacak harp, değil yalnız Sov 
l'et • Alınan harbinin, hatta Av
tt1pa harbinin mukadderatını ta
Yin edecektir. Şu halde bu yil ya 
J>ılacak iş Almanyanın i1kbahar 
taarruzunu akamete uğratmaktır. 
Avrupada Almanya yıpranırken 
:müttefikler harp istihsallerini art 
&ıracaklar ve 1943 de kat'i darbe
Yi vurmak için hazırlanacaklar • 
dır. '\ 
~ Sonu; Sa; ~; ~ii: 1 

Milli Şefimiz 
Talebe Birliğinin Kurulması Dolayısiyle 
Üniversite Gençliğine iltifatta Bulundular 

Üniversite talebe birliğinin 
kurulması münasebtiyle Milli 
Şefimiz İsmet İnönü, kendilerine 
çekilen tazim telgrafına şu ceva
bı vermişlerdir: 

'"Üniversite talebe birliğinin 
temiz duygularına teşekkiir ede· 

feyiz kaynağı olmasını dilerim.,, 
i smet İnönü 

Yüksek adalet divanında sorgu- rim. Kurumun Üniversite gençli· 
lan yapılan eski iki Fransız baş- ği için her anlamiyle hir!ik ve 

Ankara, 19 <TAN) - Reisicüm 
hur İsmet İnönü ve ref\kalan, bu 
akşam Çankaya Riyaseticümhur 
köşkünde başta Başvekıl Dr. Re
fik Saydam olmak üzere Vekiller 
Heyeti azası ve refikalanna bir 
akşam yemeği vermişlerdir. 

vekili: Daladier ve Bloom 

Riom'daki 
Adalet 

Divanında 

Fransız Hezimetinde 

Belediye Vergi 
ve Resimlerine 
Zamlar Yapıldı 

Alakası Görülenlerin Tanzifat ve Lubiyat Resimleri Azami Hadde 
Muhakemesi Başladı Çıkarıldı , Kontrat Resmi Bir Misli Arttırıld ı -o-
Bloom'a Göre Tek 

Mes'ul Gamlin 

Harp Başlayınca Elde 
Tek Modern Bomba 
Tayyaresi Yokmuş! 
Riom, 19 (AA.) - Riom yük. 

sek adaltııt divanı bugün saat 
13.10 da toplanmış ve suçlu sam 
!anlar, önlerinde polis komiserle
ri olduğu halde tevkiihane ile ad 
liye saral11 arasındaki yeraltı yo
lundan ç1kmışl.ardır. En başta Da~ 
ladier, stgarasnı içerek ilerliyor, 
arkasında Gamlin geliyordu. Onu 
Leon B111m gülümsiyerek takip 
ediyor, Guy, Lachambre ile Ja
comet onun peşi sıra ilerliyorlar
dı. Mahkeme salonunda localar, 

l:l.}Y' Sonu; Sa: 2; Sil: 4 

İki İngiliz 
Zırhlısı 

YAKINDA HiZMETE 
GiRECEK 
'• 

iki Süper Zırhlı da 
1943 Yılında 

Donanmaya Kat.lacak 
Londra, 19 (A.A.) - Anson ve 

Howe zırhlılarının inşatına son 
haftalar içinde büyük bır hız ve
rilmiştir. Bu iki gemi "Kin Geor
ges V,, sınıfındandır,. Chur~hill 
son nutkunda Scharhorst ve Gnei 
senau zırhlıları muharebe edecek 
bir hale gelmeden evvel donanma 
ya pek büyük kıymette birkaç 
birliğin iltihak edeceğini söyle -
mişti. Bu sözlerden Anson ve 
Howe zırhlılarının hizmete gir • 
mek üzere bulundukları manası 

~ Sonu; Sa; ~; Sil: J 

---, Şehir Meclisi dün toplanmış, 
1 bazı belediye resim ve vergilerL 

ı 
nin arttırılması hakkındaki tekli
fi müzakere ve kabul edilmiştir. 
Arttırılacak vergilerle bunlardan 
elde edilecek fazla gelir miktarı-
nı şöyle hülasa etmek mümkün -
dür: 

Tanzifat resmi azami hadde çı 
karılarak 100 bin lira fazla gelir 
temin edilecektir. Lubiyat resmi 
de azami hadde çıkarılarak 10 bin 
lira fazla varidat elde edilecek .. 

1 
tir. Pazar yerlerinin işgal resmi
nin de bir misli arttırılması 28 

'bin lira fazla gelir temin edecek 
tir. Hallerdeki ardiye resmi muh 
telif nisbetlerde arttırılmak su _ 
retiyle 150 bin lira, levha ve ilan 
resmine yapılacak zamlarla da 60 

. bin lira fazlalık elde edilmekte -
dir. Süs köpekleri resmi de 1 li
radan beş liraya çıkarılmıştır. Bu 
da beş bin lira fazla gelir vere -
cektir. 100 bin lira fazla gelir te. 
mini için de kunturat resminin 
bir misli arttırılması kararlaştırıl 
mıştır. 

Kabinedeki değeşiklik dolayısiyle 
yeni bir vazifeye getirileceği 

anlaşılan Sir Cripps 

Churcihll 
Kabinede 
Değişiklik 
Yapacak 

--o-

Beaverbrook Çekiliyor 
Attlee Başveki l 

Muavinliğ i ne Gec;iyor 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter A. 

jansınm parlamento muhabiri 
bildiriyor: 

Zannedildiğinc- göre, M. Chur
chill, harp kablııesinde değişık -
likler yapmak ve harbin sevk ve 
idaresine dair olarak Avam Ka -
marasında cerayan edecek iki 
günlük müzaKet·E':i.e11 evvel kabi 
neyi küçült.mck kararı verm•ştır. 

Strafort Cripps' in kırtvetli bir 
ihtimale g> e Hstede yer aJacc;ğı 
zannedilmeKte ve harp kabinesin 

W: Soau; Sa: 2; SU: 2 

Zamlar 1 mart 1942 den itiba
ren yürürlüğe konacaktır. 

Vergi ve resimlere zam yaptlması 
için hazırlanan projede ı;u mucip se
bepler ileri sürülmü,ştür: 

l:lfj'" Sonu; Sa: 2; Sü: '1 

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

Tokat Mebusu 
Hasip Aytuna 

--o--

Men'i Muhakeme 
Kararı Aldı 

Türk Maarif Cemiyeti kollejin 
de talebe notlarına ait cetvellerde 
yapılan tahrifatta alakası olduğu 
öne sürülen ve adli tahkikata mı 
kan vermek için teşrii masuniye
ti kaldırılmış bulunan Tokat me
busu Hasip Ahmet Aytuna hak· 
kmdaki dosya Ankara müddeiu
mumiliğince üçüncü sorgu hakim 
liğine sevkedilmiştir. Sorgu ha· 
kimliği, bu meselede Hasip Ah
met Aytunanın hiçbir suretle ala 
ka ve mesuliyeti görülmediğini 
tesbit etmiş ve hakkında men'i 
muhakeme kararı vermiştir, 

Londra 
Dün 

Halk evi 
Açıldı 

Mr. EDEN BİR NUTUK SÖYLEDİ: 

"Londra Halkevinin Açılışı, Türkiye ile İngiltere 
Arasında Artan Sıkı Dostluğun Bir Nişanesidir .. 

Mr. Eden'in Ankarayı ziyaretine ait bir intiba: Başvekilimiz Dr. Refik 
hasbihal esnasında Parti Genel Sekreteri Fikri Tuzerle beraber 

Saydamla 1\-lr. Eden bir 

Hal.kevlerimizin kuruluşunun r:: 
yıldönümü münasebetiyle dün 1 ~ 
yurdumuzun muhtelif yerlerinde Mihver 35 
3 Hal.kevi ve 22 Halk Odası da
ha açılmış ve ayrıca 3 Halk Oda 
sı Halk.evi haline konulmuştur. 
Bu münasebetle, pazar günü, ye
ni açılanlar da dahil olduğu hal· 

Birma nya M~car Tümeni 
Muharebesi , istemiş! de bütün Halkevlerinde merasim 

yapılacak ve Başvekil Dr. Refik 
Saydam Ankara Halkevinde bir 
nutuk söyliyecektir. 

Londra H alkevinde ·Şiddetlendi Amiral Horti Bu 
Yüzden Çekiliyor merasim 

Londra, 19 (A.A.) - Reutcr'in 
diplomatik muhabirinden: 

Bugün Londranın sinesinde, 
Türkiye büyük elçisi Aras'ın riya 
setinde töreni yapılan Türkiye dı 
~daki ilk Halkevinin açılmasıy 
le Türkiye ve İngiltere arasında 
yeni bir bağlantı daha vücude 
gelmiş bulunmaktadır. 

Açılış törenine Türkiye büyük 
elçisi riyaset etmiştir. Törende 
yüksek şahsiyetler arasında İn
giltere Hariciye Nazırı M. Edenle 
Britisch Council'in ve İngiltere 
Haberler Nezaretinin mümessille 
ri ve Türkiyeyi seven birçok . 
dostlar hazır bulunmuğlardır. 

/;lfj" Sonu; Sa: 4; S~ 1 

HESS'E DAİR 
iFŞAAT 

lskoçyaya Nasıl Gittiği 
Tamamen Ay~-ılandı 

Dük de Bamitton 

Londra, 19 (A.A.) - Dük de 
Hamilton'un, kendisinin düşman
larla işbirliği yaptığını ima eden 
yazıdan dolayı, komünist liderle
rinden bazıları aleyhine açtığı ha 
karet davası neticelenirken Hess. 
in lskiçyaya ne suretle geldiği 
tamamen aydınlanmıştır. 

Dük de Hamilton'un avukatı 
Dükün vatanperver bir zat oldu 
ğunu, Hess'le hiç buluşmamış ve 
ondan hiçbir zaman mektup al -
mamış olduğunu söylemiş ve 
Hess'in gelişini şöyle anlatmış -
tır: 

ıo Mayıs akşamı Dük, İngiliz hava 
kuvvetlerinin husust kısmının harekAt 
salonunda nöbette iken bir düşman 

Ü: Sonu; S!ı: :ı; Sii: 7 

Avustralyanın Darwin 
Üssü Ağır Bir Hava Yerine Oğlu Etienne 
Hücumuna Uğradı de Horti Seçildi ve 

-o-

Çin Kuvvetleri de 
Siyamda ilerliyor 

Port-Darwin'i gösterir harita 

Melbourne, 19 (A.A.) - Hava 
Nezareti bildiriyor: Japon tayya
releri bu sabah Port-Darwin'e ta 
arruz etmişlerdir. İlk alınan ra -
porlarda taarruzun şehir üzerin 
de toplandığı kaydedilmektedir. 

1:!fr Sonu; Sa: 2; Sil: S 

Dün tşe Başladı 
Budapeşte, 19 <A.A.) - Eti. 

enne de Horty ittifakla daimi na
ip halefliğine seçilmiş ve yemin 
ettikten sonra derhal yeni vazife 
sine başlamıştır. 

Değişikliğin sebebf 
Ankara, 19 tRadyo gazetesi) .:: 

Verilen haberlere göre Almanlar 
ilkbahar harp hazırlıkları müna. 
sebetiyle Macarlal'dan 35 tümen 
asker istemişlerdi.C'. Naip Amiral 
Horti Macaristana bu kadar ağır 
bir yük yükletilmesuıe taraftar 
olmadığı için, kentlisi yine dev· 
let reisi kalmakla beraber idare 
yi başkasına bırakmak istemiştir. 
Bir naip vekiltği ihdası da, yine 
verilen haberlere göre bundan 
doğmuştur. 

Macar Basını, halkı harbe ha. 
zırlamıya çalışmaktadır. Bu ara· 
da Macaristamn Ü\lü paktla i§ 
birliği belirtilmekte ve l\bcaris. 
tanın tarihi vazi!esini yapmakta 
olduğu, yeni Avrupada layık ol
duğu yerin ker.disme verileceği 
ileri sürülmektedir. 

l:!fr Sonu; Sa; 2; Sü: 1 
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BU HARBİN EN BUYUK 
RÖPORTAJI 

Bugün herkesin sorduğu ve cevabtn1 aradxğı bir taknn sualler vardır: 

1 - İngiltere Bu Harbi Nasıl Kazanacağım Zannediyor? 
2 - Sovyet Rusya İlkbahar İçin Nasıl Hazırlanıyor 
3 - İngiltere Niçin Uzak Şarkta ve 'Mısırda !\luvaff&I\ 

Olamadı? 
4 - İngiliz Kabinesine Niçin Hücumlar Yapılıyor? 
5 - Amerika Bu Harbi Kazanabilir mi 

Bu ve bunlara benzer daha bir c:ok suallerin cevaplarını en sal~hi
yettar bir ağızdan dinlemek lstlyor•anız, Pazartesi gününden itibaren 

1 

neşre başltyacağımız büyük rı>portajı okumanızı tavsiye ederiz. 

Bu büyük ve mühim röportajı ı temaslar yaparak vaziyetlerini 
yapan Amerikanın en meşhur ve tetkik etmiş ve bütün bu müşahe-
en büyük gazetelerinden birinin delerlnJ tetkiklerini ve temaslarr-

'ı sahibi olan lngersol'dür. Bu zat m büyük bir röportaj halind~ 
Çinden başlıyarak 40-50 bin iti- neşretmiştir, Denilebilir ki, Mls-

.1 tometrelik bir seyahat yapmış, ter tngersol'ün bu yazıları. ıtıadl· 
butiln harp cephelerini dolaşmış, selerin tçyilztinü anlatmak bakı-

l Sovyet Rusyada, Mısırda, İngllte- mından, bu harbin en büyük rö-

1 
re ve Amerikada en salfilıiyettar portajJdır. Bir iki güne kadar 
devlet adamları ile karıut11ralı: ft nepoe baıltyorm. 

'-. --"' 
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Röportai ' 
a., ....... ı a-odel) ı 

%ahanesinde kalfalık ya.pıyordmn. 
Hastahaneye o sene fakülteden çık
mış, dort eczacı tayin ettiler. Aradan 
ıkı gün geçti, bir gun beni ser tabıp 

1 

çağırdı. Baktım eczacı brutı ile bera
ber otu ruyorlar. Önlerinde bir şişe 
ilaç, bir de tabela var. Bana: 

Yüksek Kıymette iş, 
Ucuz Fiyat, 

Sürat ve Metanet 

ÇELiK-iŞ • 
ın 

Bütün İşlerinde 
Bu Vasıfları Bulacaksrntz 

lr 
TAN 

ve 20 Kişiffk SAZ heyeti 
Piyanist: ŞEFlK - Kemani: 

NOBAR - Kemani: MAKSUT -
Kanuni: AHMET-Kemençeci: 

ALEKO _Klarnet: SALİH - Cünbüş: ŞEVKET 
Ney: GAVSl- Hanendeler: AGYAZAR-FARUK -

VAHİT - NECDET ENGİN 

20 - % - 9!2 

REVÜSÜ Büyük Fedakarlıklarla 

Yarın Akşamdan itibaren 
Muhterem ha l kımıza GALA suva real olal'ak gösterilecekttr • . 

Yazan ve Besteliyen: Üstad Muhlis Sabahaddin 

- Şu ili.ca bak, dediler. Nedir bu? 
Şişeyi eUıne aldım, bakton. Bir şi

şe kokulu su, iııerı de dört parmak 
yağ. Böyle ilaç olmaz, eğer s u iJaç ise 
h asta yağdım nasıl ayırıp kullanacak, 
yğ ilaçsa, suyu nasıl bertaraf edecek. 
lkısı birden kullanılacaksa yağla su
yu birbirine nasıl karıştıracak? Hula
sa içinden Ç1kılmnz bir vazıyet. 

Tahnrin otUm ki bir hata yapılmış 
ve ba hata biç günahım olmadığı hal
de boaa yuklcUlmiştir. Cevap verme
den durdmn. Bu sefer elime tabelayı 

Adres: Mercan Yokuşu Üniversite kapısı karşısında 
Fuad Pa~a caddesi No. 50 Kahraman Barbaros ı Okuyucu Bayanlar: SUZAN - NEVZAT - SEMiHA -

BiRSEN _ GÜZiN - SÜHEYDA - SAMiYE - IHSAN Dikkat.: REVÜ tam saat 9 da başlıyacaktır 

" ~-
' HER p AZAR günü saat 15,30 da 60 kişilik BüYÜK 

- .# 

REVÜ'nün iştirakile BÜYÜK MATİNE , 

tutuşturdtıar. Baktım ılac şöyle ya- 11\.•••••••••••••••••• •••••••••lllll.J zıl rmır. 1 "'I 
Gomenal 
Badem yağı 
P r- dn 
Od&tik 
Tabdiyı garlir g8rmeır anfamrştım. 

Bu iki ayrı füiQtı. Biri burna daınJa
tılaadt, biri de gargara olacaktı. Fa
kat doktor tabellil'J yacarken iŞ'i e.::
zac meharetine bırnlmırş. tafsilat 
vermfye lüzum gônncmişti. 

Gdcelrelim, yaıi. clipomah eczacılar 
pratik bilmedikleri için bütün ilaç
lan ~ üzerine bir ~şeye doldrır

Desinatör Aranıyor 
Türkiye 

Tevzi 
Kömür Satış ve 
Müessesesinden 

Müessesemiz merkezi ~in makine, inşaat resimleri ile 
harita yapabilen tercihan sanat mektebi mezunu bir desi
natör alınacaktır. 

KARADENİZ 
ORMAN iŞLETME 

TÜRK ANONİM 

ŞİRKETiNDEN: 

ve bir tek ilaç halinde ya p-
mı . Ç'iinkii ne ılicm tesirini, ne 
bir nin nas:fl yapılacağını . ne 
de bangi ilicm ne şekilde kullamla
b ileocttni biliyorlardl. 

İsteklilerin çalışma hayatlarını hülasalandıran yazı
larile Ankarada müessese merkezine müracaatları. 

"2433" 

Şirketimiz hissedarları u mumt heye
ti ad iyen toplanttsmm 28 Mart 1942 
Cumartesi günü saat 9 da Şirket mer 
kezinde yaptlması mukö.rrer bulun
duğundan dahili nizamnamenin 24 n 
cü maddesi mucibince en az dört 
hisseye sahip olup da ictimada bulun 
mak istiyen hissedarların teşrifleri 
veya bir vekil göndermeleri ve nizam 
namenin 26 ncı maddeşine tevfik an 
hisse senetlerini ic;-tima .e:tinüne t ekad 
düm eden on gün zarfında Şirket 

veznesine te,rdi ile dlihuliye almaları 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
S..~!ı>le,. ec::ımeı: ba.p: ,~ ................................ . Her yemekte n so nra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayum .................. a, dediler. Bugünden Uibareo 

diplomalı ecucılann usta-ı 
l'tl ay müddetle senın emrinde 

. hş:x:.ıııiil:lar. omara eezecı:lığı öğrete- , 
ce . Eğer: 

- Btt dipomahyu., f'ilb d iye ııana ' 
kah k 1"eya hakaret edecek .,_ 
luriusn gel liize haber ver. Ust ta
rahı:ı:a lı:arışma. Biz ;,cnten onlara da 
cmı:r Ya"dik 

Ve ' ~. b6yle.e beı:ı bu. d&t 
diphmıdı eczaoryı J"et;ştiI'dlm. ~un 
kısası şu: 

Bettmı kanaatimce. fakülteyi biti
ren ec:aııcı talebe tahsilini tamamladık 
tan som:a t:mı bir sene bir eczane- ı 
de ffilen kallabk yapmadıkça dipJom3 ! 
a l du-. Aksi talııdirdc ııe ceza- ' 
cılar beğenmcdıldcıri k:ıılfalarm bilgi 
ve pmtft: sevi)ııcsine Jiibelebilirler, ne ' 
de d.oktıorlar bugünkunden daha ç~k 
t matla. reQetekrini yaptırabilmek 

maz.harlyetine crebilirleJ. Biz olmasak 
dıplıornalı eaaotlnrm da, hazik hekim ı 
lerln de h ali cktmand rr. Zavallı ha!'>- ~ 
ta1aora g~liııce onlar ne ohırJar bile-
mem .. 

1 

TORK Çi ENTOSU , 

ş 

ve KİRECİ 
ONll\1 ŞİRKETİ 

issedarlanna ilan 
Çlmemosu Ye K'ireci Anonim 
!l:rissedm•lan T.ıcaret Kanunu-

lnct maddesi Şirket esas 
ıuJc~~run~ ahkAmma tcvfıkan 

sı Martının l8 inci Çarşam
soat 15 de Ga.latnda Agop

yan nın 4 unclı katındaki Şirket 
rneıillıdnde i:n knt edecek olan heyeti 
Ull'ftı · nd"ıye içtimama davet olu
nul:ÜIQ.. 

namei Miizakuat 
l .,.. İdare Meclisi ııaponı. ile mü-

r kip orwnm mnah, 
2 J.94:1 senesi muameiktma alt 

h kabulil ve İdare Meclis! 
uz:ıa ıbrosı ile :mez.kôr sene mwa-
me neta~cinc daır İdare Meclisi-
nin 1, 

i - M'eclisi İdare lızası: mtihablnm 
ı~ Şirket umunımı idareye me
~y.a ve-ilecek Mdathı byini, 

4 ~ .İ<lur~ Meclisi fızosma 1942 s~ 
n~ v.erJlecek huzur haldan mik-
t ar tay.ini, 

5 ...,._ Ticaret Kanummun 3."!3 üncü 
ma in::: tov!ikan Şirketle muame
leı ~ede bulunmak üzere Meclisi 
lıfure fu:asma mezuniyet itası, 

6 ,..__ 1942 sencsı ıçin bır mürakJp 
1.a;Y ile aidatının tesblti ve mıira-
k mazereti halinde vazife ifa ey-
le.mt'!k Oı%ıerc iki yedek mürabikin in
t.~ 

2SO hisse senedine malik o
l up it'timnı mezkilrda hıwr bulun
mak ~ zevat 'l'ıcaret Kanununun 
3'1'1 inci maddesine tevtikan içtima 
t rlhmden bir luıfta evvel lıisselerini 
ş·rk.et mc czine tevdi etml'&.füler. 

B3'1'"l!rolar-a teTdi edilecek sened:ıt 
makabtırları Şirket Merkezine tevdiat 
mah1yctinde olarnk kabul edilecektir. 

iDARE MECLiSi 

Türkiye Cümhuriveti Ziraat 
Bankası Müfettiş 

ve Sef Namzetliqi 
İmtihanı 

Namzetliği 

Müsabaka 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakıyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Müsabakaya girebilmek için: 
A - Türk olmak, 
B - Askerlik fiili hizmetini yapmış bulunmak, 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak, 
D - Yabancı ile evli bulunmamak, 
E - Hukuk veya iktisat fakülteleri, siyasal bil

giler okulu, yiiksek ticaret ve iktisat mektebi veya_ 
hnt Maarif Vekaletince musaddak yabancı mem
leketlerdeki muadillerini.n birinden mezun bulunmak 

F - Her hangi bir hizmet taahhüdü altında oL 
mamak, 

G - Y apı1acak tahkikat neti~nde sicil ve se
ciyesi itibarile mesleğe alınmasına mani bir halt bu
lunmadığı anlaşılmak, gerektir. 

3 - Yazılı müsabaka imtihanları 20, 21 ve 22 
Nisanda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
yapılacak ve kazananlar yol paralan verilerek An. 
karaya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacak
lardır. 

4 - Müfettiş namzetlerine 14.0, şef namzetlerine 
120 liraya kadar aylık verilir. 

5 - isteklilerin 13.4.942 tarihine kadar Ankara
da teftiş heyeti reisliğine bir mektupla müracaat 
etmeleri ve: 

A - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında me
nıurluk isteyenlere mahsus beyanname ''bu matbua 
bankalarımızdan alınabilir.,, 

Il - Bankanın göstereceği tabipten alınmış sağ-
lık raporu, ·. 

r ica ve ilan olunur . 

MECLiSi iDARE 

Rzıznamei Müzakerat 
1 - İdare m eclisi r aporunun oku 

nması, 

2 - Mü rakip raporunun okunm 
ası, 

3 - 941 takvim sene!:ine ait bila 
nc;o, kar ve zarar hesaplarının tet
kik ve tasdiki ve idare meclisinin ibr 
.ıısı, 

4 - Müddeti hitam bulan m üra 
kibln yenilenmesi ve ücretinin tayini 

5 - Mfü:ldetleri h itam bulan id a 
t"e meclisi azalıklarma yenilerinin 

J intihabı. 

FEVKALADE HEYETi 1 

l j UMUMİYE TOPLANTISl 

iLANI 1 

Ticaret VekAletinin 23/ 12/ 941 ta ! 
rihli iş'arma atfen İstanbul Mlntaka 
Ticaret Müdürlüğünden alman 7 İkin 
cikii.nun 942 tarihli ve 100 sayılı tez- 1 
kerede bahis me vzuu olan ve Şirket 
dahili nizamnamesine ilavesi t avsi

ye olunan sekiz madde hakkında mü ı 
zakere icrası iç.in hissedarlar umumi , 
heyetinin dahili nizamnamenin muad 
del 42 inci maddesi m ucibince fev
kalade olarak: içtımaa davet edilmes 
ine ve içti..mam Martın 18 mel Cu-

1 martesi günil saat 10 da Şirketin İsta 
nbulda 4 ncü Vakıf hanında 4 ncü 
kataki ~rkezinde yapılmasına idare 
meclisince karar verilmiııtir. Fev-

1 kalade hissedarlar umumi heyeti top 
lantılarlnda bir hisseye malik olan 
hissedarlar dahi hazır bulunabilecek! 
erinden saym h.issedarlarm ktıffesi-

1 nin işbu içtimad a hazır bulunmaları 

1 

ve hazır bulunamıyanlarm da birer 
vekil göndermeleri ve mezkQ.r nizam 
namenin ~ mcı maddesi mucibince 
hisse senetlerinin içt ima gününe teka 
ddüm eden on gl\n zarfmda Şirket 
merkezinde bulunan Muhasibe tevdi 
etmeleri ve mukabilinde dühuliye 
varakasr alınalart rica ve ilan olunur. 

RUZNAME 
Ticaret Vekaletinin iş'a.rma atfen 

İstanbul Mmtak a Ticaret Müdürlü
ğünce 7/ 1/942 tarihli ve 100 sayılı te 
zkere ile Şirkete bildirilen ve idare 
meclisi raporuna aynen dercolunan 

~ 

~ 
BAS. DIŞ, NEZLE, G RiP, ROMATİZMA 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 
811lhiye Tekalettnin RahsatHıı Haizdir. icabında Günde 8 Kaşe AJınabilJr. 

~ .................................... ... 
OSMAN LI B A NK ASI 
31 SONKANUN 1941 TARiHiNDEKi VAZIYE1 

A K T I F 
,, 

PASI F 
C - Tahsil diploması, 
D - Nüfus tezkeresi, 
E - Askerlik vesikası, 

8 maddenin Şirket dahili nizamna 
mesine ilavesi hakkındaki tekli!in m 

. . ,. 
,..... laterltn Ş. P, l.tern,. ,_ il; 

iizaker esi. F - Hüsnühal varakası, -- -· ·~--------
KA vı P: Eyüpsultan nüfus memur-

G - 6X9 santimetre ebadında dört adet karton- Iuğundan aldığnn hüviyet cilzdannnı 
suz fotogy farı tevdi etmeleri gerektir. "Bu vesikalar kaybettim. Yenisini alacağımdan es

k isin in hükmü yoktur. Ramlzde Cu · 
İstanbul Yeya İzmir Ziraat Bankaları vasıtasile de ma mahallesinde Mahmudiye cadde-

sinde Ahmet kızı Mürüvvet Selke. tevdi edilebilir.,, , _, 

matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka- ([ÔKM~~Z HEKiM) 

Hisse · senetlerinin ödenmeflt istenme-
miş olan ktsmı _ 5J>Q0,000 
Kasada ve bankal31'da bulun~n paralar 7,504,431 14 4 
Kısa vadeli av anslar ve röporlv 2,155,000 
Tahsn olunacak senetle r 7,455,752 11 4 
Cüzdanda bulunan kıymetler 1,918,928 4 9 
Borçlu cari hesaplar 7,211,367 17 1 
Rehin mukabilinde avanslar 2 ,1 01,786 15 8 
Kabul yoliyle borclular 656,630 6 6 
Gayri menkul mallar ve mobiJ.yl. 563,822 2 
Müteterrik 74,069 9 11 

Sermaye 10,000,000 -Statü mucibince ayrılan ihtiyat akçesi 1,250,000 -Tedavulde bulunan banknotlar 340,001 l ...,,ı 

Görüldüğünde ödenecek senetler ve 
vadeli senetler ı47,348 fi !l 
Alacaklı cari h aplar 21,333,312 o 1 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 745,269 4 2 
K abuller 656,630 6 6 
Müteferrik 169,228 - l _____ .._. 

6 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren 1 D H f Cemal 

larından elde edilebilir. 2264 
, iç hastalıkları mUtehas11a1 Kuyuda muva fık olduğu tasdik olunur Is vt Beşinci lora M&murluğun- ~--•••••••••••••••••••••••• fstanbul. Dı'vanyolu No. 104 ~ Umum Muhasebe Şef Muavini 

34,641,789 1 7 84,641,789 ı 'I 

dan: 4lU3440 - Amavutköyünde Stı - ... ___ __ ,____________________ Tel. 22398 

<.Ub hflc sokağında 4 numarndn mu- I • '\ a.. ~~~~~~!!!~~~~,~~-_:_ __________ A_. _A_._M- AYER kın halen ikametgihlan meç - ~~ ------------ ------------

ul an Valıki, Todori. Mihal ~-----·- 1 
o lt Aleko, İzmaro. Zoiça, Ekni ve SAAT MERAKLILARINA: Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya "Edebiyat 1 

Türkiye Umum Müdürü 

PH. GARELLI 

y°;,.'!;:",.. Kodeye !145 Jnoa olan""" ve Felsefe .. Fakültesine Kayit Şartlan Biı- Toı-nacı ve Biı- Tesviyeci Aı-anıyoı-
cunuz n;in daıremızin bu dosyası ile Asrımızda saatler o kadar terakki etmiştir ki, tahayyül e- Ankara Dil ve Tarih _ Coğrafya Fakültesinde okunan ders zümre- Talip olanların Beyazıtta Fuat Paşa caddesi 50 No. da 

:!mzda yapılan kral takip sıra- dihnez derecede ufacık şık saatler bile imal edilmektedir. ÇELİKİŞ F b ik M"• tl # 
ı do. Anınvutköyunde Sucubah,...si f t ' da rdum da he · !eri ~unlardır: a r asına Uracaa arı ,.~ Emsali olmıyan ve zara e ı a7arm yu uz nW: T ürk Dil ve Edebiyatı Tarih 

• 
0 ·ağında 4 

num ralı haneniz haciz bir m isli bulunmryan bu mini mini Bayan saatlerinden az: Alman" " ,. Felaefe 
\'«" y.ı,ptır.ıl:ın vnuyet ve takdırl kıy- ik d ı· ·1 . . B h ikul"d 1 B t fngll'- • • • Coğrafy• mı tar a ge ırı mıstır. u ar· " e S NGER ayan saa - ...., ~ muamelesinde de mezkür evin ~ranatz" • ,. Hlndolojl t .-.--... " 19/1/042 •-rih·nd il" b'n lerlnden birine m alik olan bir Bayan bundan büyük bir zevk .., a.~ .. m.. kl ı e " ı Ara p • '" • Hltltoloj l beş )iiz yirmi lira kıymet takdir e- ve gurur duyar. Fars • .. • Hungarolojl 
dilmiştir. İşbu haciz ve takdiri kıy- Bunları görmek için saytn müşterfierfmizin bfr kere ma- Aile • ııı • K IAalk Fflolojf . (LAdııt0e • Y•nanca) 
rnete bi'r itirazınız varsa iı?bu ilan ta- ğazamızı şereflendirmelerini. rica ederiz. Çünkü bundan ken- Ant ropoloji \ile Etnoloj! Sumeroloji r ihfnde nltıbaren bir buçuk ay içirn:le 
1 tanbul İcra Tetkik merc.ilne ınüra- diled haz duyacakları gibi, biz de bunları göstermekle §e- Arkeoloji S lnolojl 

t t · JA d B · dd t i re.flen""""eı.imizi arzederiz. Kayıt muamelesine 16 Şubat tarihinde başlanacaktır. Kayıt için n~ gi-
c e enız .. zım ır. u mu e - ~"' l'i bi evrak lazım olduğu Ankarada Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi De-" d ıtlr ztnızı u ulcn bildırmedıg~ı- SINGE SAAT Tl°CA THANESI 1 1 l .. il 8 t k ~ ti\ d rcle ga.} r nkulün paraya R RE - stanbu Em non kanlığma, vilayetlerde Ma ari! ve Lise müdürlüklerine mür&caa edere 

öğrenilebilir. (1165 - 2341) 1 muam 1 ne ba lanacagı 1 

r · kanununun 103 üncü ı "-~•-••••••••••••••••••••••llı1ıl' Sahip ve neşriyat müdürü: Halil Ldtfi Dördüncü. 
n t vfıkan ılan olunur, 'Jazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN matbaası 

F 1 K R i T. KARDEŞ 
OTOMOBi L VE MAK i NiST OKULU 

Ebekızı sokak No. 1, Şlşll - Telefon: 80259 
11 Maı-t 942 de açllac:ık yeni devreye iştirak ediniz. 
Bu devreden sonra okul, Hazirandan Eyltile kadar 
yaz tatili yapacaktır. Bu maklne devresinde motör 
bilgisine ve otomobil kullanmasına yabancı kalma
y,nız. Henüz b ir meslek tu~admız.sa: otomobilcilik
ten daha çabuk elde edilenlni bulamazsınız. Vakit 
kaybetmeyiniz. Talımatnarnemlzi isteyiniz, Adresi· 
nue gönderelim . 


