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skerlık Yapacak ·Başka Bir Vazifeye! 
· Tayin Edilen Çin j 

Motosiklet, Otomobil, Kamyon, 
Arabasını da Beraber Getirecek 

At ve - Çift ElçisiniKabulEttilerl 
Ankara, 2 (A.A.) - Cüm· i 

Olan Erlerin hurreisi ismet tnönü dün · 
Çankayadaki köşklerinde, 

Muvazzaflık Müddeti de 1 S I• d• •ı• başka bir vazifeye tayin edi· eneye n iri ıyor len Çin orta elçisi Dr. Peng. 

Ankara,. 2 -: l\liili. M~dafaa Vekilliği 1111 sa· I terilmek suretiyle daha vazih bir şekle sokulmak
Yılı askerlik ınukellefıyetı kanununun bazı hükiim tadır. 
ı:rini değiştire~ ~e yeni bazı hükümler ekliyen At, çift arabası, motosiklet, otomobil ve kam • 
bir .kanun p~o3esı ha~rlamıştır. Bu proje ile, a<1· yoniyle müracaat eden erlerin muvazzaflık hi'l! • 
kerı orfa ehlıyetna;rn~ı.olanlaru;ı muvazz_:ıflık. hiz· ~etleri 12 ay olacaktır. Yalnız bu gibi erler<len 
ınetlcnndcn 2 ay mdırilt!_lektedir. Askerı chhyet· bınekleriyle gelenler beş sene, atlı araba ve mo
namcler kaldı_rı~:ş oldu~dan mad~eye :'f'hli· tosikletlcriyle gelenlr 3 sene, otomobil ve kam ~ 
Yetname,, ·yerme okul dıploınası,, kelımelen ko · yonlariyle gelenler muvazzaflrklarının devamı 
nulmaktadır. müddetince bunlan s;atmanıağa mecbur olacak-

Ayni proje ile eğer takımı teçhizatı Jıakkındaki Iardır. 
34 üncü maddenin H fıkrası teçhizat ayrı ayrı gös· ""' kJH' Devamı: Sa. 4, Sii. 5 

Harkof 
Muharebesini 
Kim Kazandı ? 

Çun - Çang cenaplannı ka -
bul buyurmuşlardır. Elçi, 
Cümhurreisimize tazimlerini 
sunmuş ve veda etmiştir. 1 

Bu kabulde Hariciye Ve • 1 
kaleti umumi katibi büyük i 
elçi .Numan Menemencioğhı 1 

= hazır b~unmuştur . .,,,. ___ f 

KÜTLEYİ 
AKINLAR General Rommel'in lngiliz Cephesini 

Gafil Avlıyamadığı ve Baskından Umduğu 
Kazancı Elde Edemediği Görülüyor 

(-Yazan: Emeldi Deniz Subayı -, 

i NECATI YAŞMUT İ .............. 

AFRiKA CEPHE5i 

İlk Safha 
İng_ilizle:- · 
Lehinde 

Temin ettiği kazançlar bakımintıan 
Harko! muharebelerinde iki tara
fın berabere kaldığını kabul et
mek daha doğru olur kanaatinde
yiz. Yalnız bu muharebelerin or
taya çıkardığı mühım hakikat, Al
manlarm bu yıl şark cephesinde 
ytldttım harbi yapmak hususunda 
karşılaştıkları güclüklerdir. Har· 
kof'un cenubunda muharebeyi ka
zandığtm iddia eden Alman komu
tanlığı, 18 gün süren kruıh çarpış
malardan sonra D6netz dirseğini. 
bile geçmiye muvaffak olatnamış
ttr. Demek ki, bu defa iki taraf 
kuvvetleri arasında az çok bir mü
va:ı:ene vardır ve bu müvazene bir 
yıld!rım harbi yapılmasm.a mani
dlıaı. 

1036 İngiliz 
Tayyaresi Bu 
Sefer Essen'i 
Bombaladı 

26 Mayısta mihverin taarruziyle ı-
başlzyan çöl muharebeleri şiddetle de-ıs.. • 
vam etm_ekted~. İngi~i7 tebliğlerinde~ ır Kaıı·ı 
anlaşıld1gına gore, mıh\·er kuv\'etlerı 
İngiliz cephesini Tobruk mıntakasm-

Mihver Zırhlı ve 
Tank Birlikleri AğM" 
Zayiatla Çekiliyor 

Berline Göre, Bir İngmz 
Grupu Çevrilerek imha 
Edildi, 3 Bin Esir Ahndı daki birlikleri yerlerinde tesbit ede- A ld. 

Kolonyada yangınlar rek sol ce~ahtan :rani ~ir H.akeim'den Si 1 
yarıp çevırmek ıstemişlerdır. Esasen 

~--. 

M. Churchill, İngilterde anavatan kuvvetlerinin bir manavrruıını 
takip ederken 

Hala Devam Ed" İngiliz sağ cenaht Gazaladan denize 
ıyor ve deniz müzaheret!ne, hemen arka- ı 

Londr.a., 2 (A.A.) - Hava Ne _ smdan da Tobruk müstahkem ınevki-
zaretinin tebliği: ine dayandığı için buradan İngiliz 

Dünkü pazartesi gecesi bom • cephesini yarmak ve çevirmek zordur. 
bardıman servisine mensup 1000 Halbuki sol cenahta İngiliz cephcsi-

M. Chupch·ıııı . Romanya tayyarelik bir teşekkül, garbinin yam açık ve kum sahrasıdır. Al
i Almanyaya karşı taarruz hareket manlarm burada iki zn-hlı tümenle 

lerine devam etmiştir. Essen de taarruza g_:ç~kler! bildirildiğine na-

H b D • y d • k 1 e e dahil lmak .. R h h zaran en buyuk tank muharebeleri bu 

ar e a 1.. er 1 e rı n 1 .. .0 . uzere u r arp en- sahada cereyan ediyor demektir. in-
'M. Zekeriya SERTEL 'I·· dus~rı~erı başlıca hedefleri teşkil gilız tebliği mihverin bu ~ada :ma-

. • ı• h t y d • G • • • etm~ştır. . ym tarlaları arasmdan bir veya iki 

Harkof muharebesi bitti. İki za a er 1 erı lstıyor Pılotlardanw alma~ ılk raporlar gedik açmıya muvaUak olduğunu bil-
taraf da şimdi tebliğlerinde dan anlaşıldıgma gore bu taarruz dirdl ise de mihver kuvvetlerinin bu 

cephede büyük bir değişiklik oL "' -o- lar son derecede müessir bir su. gedılclerden cephenin derinliğine ne 
madığım söylemekle iktifa edi • "G R I'" ı·lk M l rette ileri götürülmüştür. Ruhr'e kadar nüfuz ettiklerine dair bir ma-
yorlar. Fakat on sekiz gün süren, • omme in r • Antonesco, Eski yapdan taarruz esnasında bomba h1mat yoktur. Yalnız son İngiliz teb-

~=r~~ef:~~ s:!ü~: ta:r~~ Taarruz Planları Rumen T opraklarımn l:lir Devamı: Sa. 2, Sil. 7 62Jr Devamı: Sa. 4, Sü. 1 

muharebelerinin neticesi hakkın Tamamen Bozuldu,, Almacag .... ını so··yled·ı Boıanma Val<aları 
da iki tarafın iddiaları biribirini 
tutmuyor. Almanlar Harkofda üç -o-

Rus ordusu lınha etmek ve Tlıno~ Alm Ş h• 1 • • M 1 H f J I 
çenkonun Harkof üzerine yaptığı an e 1r erinin acar arın esap az a a•1J10r 
taarruzu akamete uğratmak sure Bombardımanına Verme Saati de fi 
tiyle büyük bir zafer kazandıkla 
rını iddia ediyorlar. Sovyetler de, Artan Bir Şiddetle Yaklaşıyormuc ! Adliye Vekili Hasan Menemenciog ... lu, Bu 
Almanyanın Rostof üzerine yap - D 3 mıya hazırlandığı büyük ilkbahar evam Edilecek Ankara, 2 (Radyo gazetesi) - Vaziyet Karşısında Lüzumlu v anuniT edbirferin 
taarruzunun başlamasına imkan Romanya Başvekili mareşal An. • 
vermemek suretiyle harbi kendi- Londra, 2 (A.A.) - İngiliz Baş tonesco, beyanatta bulunarak es Alınacag"' ını ou··nku·· Grup ·ıc;+ı·maında Bı"ldı'rd"ı 

vekili Churchill, bu sabah ."vam kı" Rumen to kl · ı lerinin kazarunış olduklannı ileri ,.,,, pra arının gerı a ı . sürüyorlar. Kamarasında Libyadaki muhare- nacağını söylemiştir. Kastedilen Ankara, 2 (A.A.) - C. H. P. 
beler hakkında beyanatta bulun eski Rumen t kl B ı · Meclis grupu umumi heyeti bu. 

Bu iddiaların hangisi dogrv u • opra arı, u garıs. muştur. Churchill, Rommel'in ilk tana verı'len D br d h gün "2.6.942,, saat 15 te reis ve. 
dur? Harkof harbini hangi taraf o uca veya a a kazanmıc:tır? taarruz planlarının akim kaldtaı büyük bir ihtimalle Macarist:ma kili Seyhan mebusu Hilmi Ura -

"' nı gösteren general Auchinlechln terk• edı"len Transil ı nın reisligıv·nde toplandı. 
Bu sualin cevabını vermek i.. · vanya o ması raporunu okuduktan sonra demiş lazım gelır· Celse açıldıktan ve geçen top -

Çin, bu muharebede iki tarafın tı·r kı··. · Dig~ er ta ft b .. R lantr zaptı okunduktan sonra ruz 
takip ettikleri gayeleri gözönün. ra an ugun oman. 
de bulundurmak lazımdır. "Düşman, Gazalanın cenubun- ya radyosu Rumen • Macar mü. 

1 
nameye geçildi. Ruznamede Bnr-

Harkofda ilk taarruza geçen dan Capuzzo yoluna kadar uza- nasebetlerinin gerginleştiğinden sa mebusu Nevzat Ayas tarafın • 
Mareşal Timoçenko olmuştur. nan mevzilerimize kuvvetle ta • bahsederek demiştir ki: dan verilmiş bir takrir vardı. Bu 

- arruz etmek niyetinde idi. Hava "Macar makamları münevver takrirde son zamanlarda memle-
Moskov.a.ya göre, Sovyet kuman k ifl · d d.. · R h Ik 1 ket içi ayrılma da~alanmn ve ay danını bu taarruza sevked.en saik eş erm en uşmanın taarruz umen a mı eslr er kampına ~udur. Almanlar ilkbahar ile be.. hazırlığı açıkça .anlaşılınca hava sevk etmekte ve onlara güçlük _ rılma v:ıkalarınm dikkati çeke -
:ı kuvvetlerım· ı'z d h 21 t ler c ka akt d l B M cek dP.recede arttığının görülmek 
raber Sovyet cephesinde büyük a a mayıs a ~ı rm· a ır ar. azı r acar 
taarruza başlıyacaldardı. Kerç düşmanın ileri hava meydanları şehirlerinde Alman halkına da te "'lduğu ileriye sürülmekte ve 
yanmadasına yapılan hücum bu na karşı şiddetli hücumlarla bir ayni şekilde muamele yapılmış, bunun sebepleriyle bu hale mani 
büyük" taarruzwı bir başlangıcı mukabil taarruza geçmiştir. Bu fakat Alman hükumetinin müd • olacak kanuni bir tedbir düşünü 
. . Alınanl d hücumlar her gece tekrar edil • ahlesile bertaraf edilmiştir. Ru. lüp düşünülmediği Adliye Veki-
ıdı. ar Kerç yarıma asını miştir men hükumetinin de bu hususta tinden sorulmakta idi. Takririn 
aldıktan sonra Rostof üzerinden • okunmasını müteakip Adliye Vc-
Kafkaslara l

·nmek u··zere genış· 0··ı NihayC'f: Alman Af.rika. kuvve_u~ •. i müdahalede bulunmas .. ı lazı.m.dır.,, 26 21 R d ı kili Hasan Menemencıoğlu kürsü 
çüde bahar taarruzuna geçecek - - m •yıs gecesı Bır Hckeı~ ın .. um~n ~~ y~su. soz crmı şu ye gelerek boşanma vakalarına 

1 d
• B ak tla R tof ·· .. cenubundan dolaşmak suretiyle şımal cumle ile bıtırmıştır: er ı. u m sa os onune 1·sıı·ka t" d b" ··k b" ·· tı k "M 1 h . en çok sebep teşkı"l eden hallerı·n 

30 f k ask 6 f k r· · me ın e uyu ır sura e A ·ro- acar arın esap verme saatı . 

2e kıruvva et yte~~cı buırlunaurnyoorfanr: k1ii"' Devamı: Sa. 2, Sü. 5 yaklaşmaktadır.,, Adliye Vekili İl. Menemencioğlu ':ekaletçe -~e~kik ~e t~s~it ol~n~u e.·~ gunu ve unıversıtemızın salahı • 
&.•~~T~~~o~taarrur••••••••••••·--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.----.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•• ,,~Hm~~Iarmın m~~~arı 
zu önlemek maksadiyle Harkof ' d 1 dıkt.a ~ ra bu vadide lü 

da taarruza geçti. Ek k l t •h k k 1 S 1 z:r! 

1

:örüle;ek ~an~ni tedbirler Eğer bu iddia doğra ise, Sov - m e s l a l ,ven S de dahil olmak üzere vekaletçe 
yet ordularının maksatlarını te - U, j icabına tevessül edileceğini bil -
mine muvaffak oldukları kabul dirmiştir. Noktai nazarını kürsü 
edilebilir. Çünkü Almanya haki- Ol k ~ l ye gelerek şifahen de izah eden 
katen, Harkofta Sovyet taarruzu • • takrir sahibi ile diğer hatiplerin 
başladıktan sonra cepheye gön - a --a e --ı ıy o r ayni mevzu etrafındaki mutalaa. 
derdiği ihtiyat kuvvetlerini bu I 1 I 1 

• lan dinlendikten sonra saat 17 ,20 
noktaya sevkederek harbe sokmı de toplantıya son verilmiştir. 
ya ve ilkbahar taarruzundan vaz 
geçmiye mecbur olmuştur. Bu 
suretle aylardanberi iddia ed.ilen 
ilkbahar taarruzu yapılamamış • 

Ekmek Narhı, . Bu Sabahtan itibaren Para Arttırlldı 
Amerika, Romanya İle 

Macaristan ve Bulgaristana 
Harp İlan Edecek 

Mahkum, Bir Polisi 
Öldürmüş, Üç 

Bekçiyi Yarala'mıştı 
Dün sabah şehrimizde bir idam 

hükmü infaz olunmuştur. Asılan 
Nazmi 1sminde bir sabıkalıdır • 
Bu adam, beş sene kadar evvel 
Dizdariyed.e hırsızlık maksadile 
girdiği bir evde kendisini yaka
lamak istiyen ev sahibi polis Ha 
san Basriyi bıçakla öldürmüş ve 
önüne çıkan üç bekçiyi de muhte 
lif yerlerinden yaralamıştı. Birin 
ci Ağır Ceza Mahkemesi taıafın • 
dan verilen idam karan Büyük 
Millet Meclisince de tasdik olun 
duğu için bu hüküm dün gece 
sabaha karşı Ayasofya meydanın 

I 

General Achinleck 

da infaz edilmiştir. Londra, 2 (A.A.) - Rommelı 

Mahk.Um.; asılıncaya kadar me Libyad~ bundan altı. g~ ~vvel 
tanetini muhafaza etmiş ve cese başladıgı muh~beyı bırıncı dev 

d
. . .. film" • • rede kaybetınıştır. 
ının gom esınden başka hır 60 saatten fazla" bir zamandan 

arzusu olmadığını söylemiştir. beri Romınel'in tankları İngiliz 
Nazminin cesedi, saat 10.30 a saflarında açılan gediklerden ge 

kadar idam sehpası üzerinde teş çerek batıya doğru dönmek i~1n 
hir olunduktan sonra gömülmüş. uğraşıyorlardı. Ilk saatlerde tank 
tür. k1f.j'" Devamı: Sa. 2, Sü. 4 

1 
Lüzumluyu Lüzumsuzdan Ayırmak 

Vaşington hüktlmetince alman keskin karar-
R E f 1 K lar karşısında hayranlıkla karışık bir şaş -

kınlık duymamak elinizde mi? Bu sefer de su 
H AL 1 D haberi okuduk: Amerika Birleşik devletelri üf · 

KARAY 
kesinde her türlü musiki aleti yapımı yasak edil
miş! Görüyorsunuz a, orada çıkan kararlar, bi
zim de gidişine ayak uydurduğu.muz eski dünya-

daki gibi kaçamağa hiç de yer bırakmıyor, tuttuğunu kökünden 
koparıp atıyor, demiyor ki: "Davul yapılacak amma tahtası içın 
meşe değil çam kullanılacak, üzerine de koyun veya öküz değil, 
yalnız dört yaşından yukarı ayı derisi gerilecek!,, Hayır, Ameri 
katla bu gibi hükümler serttir, kısadır, heybetlidir; yani tam mn
nasiyle emirdir, devlet yasağıdır. Her şeyden önce, yürütülme 
sini kolaylaştırmak maksadiyle lastikli olmamasrna, tefsire yol 
açmamasına dikkat edilmektedir. 

tır. Bu sabahtan itibaren ekmek is-
Berline göre ise, Alınanlar ilk- tihkak.t, bütün Türlciyede her gün 

baharda bir taarruz yapmak ni • tam olarak verilecektir. Yalnız a-
yetinde değillerdi. Kerç yarıma- ğır işçiler 750 gram yerine 600 
dasında yapılan taarruz büyük gram ekmek alacaktır. Vilayetin 

1 

"3.6.1942 Çarşamba gününden 

itibaren büyüklere 300, çocuklara 
150 ve ağır is~ilere de 600 gram 
olmak üzere ekmek istihkakları 
her gün tam olarak verilecektir.,, 

Diğ!O!r taraftan muamele vergi
sine yapılan son zam dolaylsiyle 
ekmek narhı 10 para atttırılmiş-

10 

1 
tır. Fiyat mürakabe komisyonu
nun bu husustaki tebliği şudur: 

"% ,40 rutubetli ve 600 gram 
sıkletindeki bir adet ekmek fi
yatı 3 Hazirandan itibaren 'Qayl 
masrafile beraber "10" kuruş "50" 
santim olarak tesbit edilmiştir.,. 

bir taarruzun başlangıcı sayılma t bu husustaki tebliği şudur: 
malıdır. Alman başkumandanlığı • 

•*,-;;;p D1~ ,_s 2 Su" 2 •••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................ . 
A<!h _ .r · am.-a. , . 

Vaşington, 2 (A.A.) - Roose, 
\Telt, kongreden Bulgaristana, Ma 
caristana ve Romanyaya harp i
lan etmesini istemiştir. Bu ta -
lep, bu üç memlekete mihvere 
git gide daha fazla askeri yardım 
yapılmsından ileri gelmektedir. 

.. \caba musiki aletleri yapımı neden durduruldu? Her mesele 
bitti de iş buna mı ka~dı? Tel, kereste, maden, pöste~ el emeği 
ve ışçiden, herhalde harp iktısadi bakımından bir v~ya birçok 
şeyden tasarruf ciheti ·düşünülmüş olsa gerektir: Sonra, belki ~u 
noktada vardır: Harbe bütün kudreti ve hızı ile atılan bu de\"
let bir yandan • efsanelerdeki Vülkanlar gibı • durmamacasına~ 
akla durgunluk verircesine demir dövmiye, tank, top, uçak yetiş
tirmiye uğraşırken öbür yanda ayni ülkede bir atölyenin silah 
kundağı yerine keman sapı tüfek namlusu yerine saksafon bo· 
rusµ, ışıldak ye~e ~~bant davulu, mitralyöz şarjörü yerine vio
lonsel kirişi yapması vaziyetin ciddiliğini .bozmakta, işe bir hop
palık da katmaktadır. Millet ağır harp sanayiinde iki balılfiın di
dişir, cehennem ocakları başında alın teri döker ve fabrlkal .. her 
saat başı bir bombardıman tayyaresi doğururken ayni milletten 
bir başka işçinin çalgı ve çengi aletlerine emı:$, sarfetmesi.i.zansız
lxk ve vicdansızlık sayılıi.cak bir hatekete benzemiyor mu? 

Bana öyle geliyor ki medeniyetlerin tuzlan buz oldu.ğu şu eşi 
görülmemiş felaket sırasında bir devlet, hatta fert için can alacak 
mesele, lüzumlu ile lüzumsuzu birbirinden awabilmek, lüzumlu
yu yürütmek, lüzumsuzu durdurmaktır ve bizim baş kusurumuz 
da bunu bir takım vehimlere kapılarak yetişir ölçüde yapmaktaki 
yetersizliğimizdir. 

• 

l 

• 
! 



1 O'LümDEN BETERi 
No. 49 

- Ben, kavas olacak adam değildim. 
Dolu bir kadehi bir çekişte içti: 
- Hele bir kendimize gelelim. 
Ali Nafiz de tarap içiyordu: 
- Gelelim canım. 
Bekir efendi, yavaş yavaş coşmıya 

başlauırştı: 
- Hayat bu beyağabeyler. Ben 

dudaitnda bir kucak kıtıkla gezer 
miyim? Ama ıezlyorum. 
Yumruğunu hiddeUe havada savur. 

du: 
- Ama daha çok gezmiyeceiiın.. 
Dolu bir Jı::adeh daha yuvarladı: 
- Oh! dedi. Gezmiyeceğim. 
Ali Nafizle benim ellerimizi tuttu, 

sıktı; sesi kısıktı: 
- Sizi de burada "emanet,, gilıi 

gtırüyorum. ManoUkl efendi, çok hi
lekar adamdır. Ne dostluiuna inanı
mz, ne de düşmanlığına.. İkinci kat, 
harem oldu, teres de harem ağası 1 

Dola bir kadeh daha çekti, gültirn
sedi: 

- Daha beni iyi tanımıyorsunuz. 
Kolay yıkılmam. Her içkici böyle 
söyler. Bırakın, ben de söylediğimi 
biliyorum. 

Bryıklarını koparacakmı!j gibi buru· 
yordu: 

- Ben doima büyüme Kasrmpaşa!ı
yım. Asıl adım da Nurid1r. Gcnçhk, 
elimden b:r kaza çıktı; kıskançlık sa. 
ıkasiyle bir karıyı vurdum. Bahl"ive 
mektebinde okuyordum. Zabit çıkacalt.. 
tırn. İnsan adam olacaktım. Olmadı. 
Anam babam fakirdi; kendilerine ha· 
kacak halleri yoktu. Ben karıyı \'u::--

Yazan: MAHMUT YESAR1 

Yalnız bir soluk alıyor Teresin so
luğu aleme rahmı:t sanki! Yaş, seksen 
beşi aşmış, o, bir solukla yaşıyor. 
Çeşi+ çeşit de hastalığı var. 

Omuzları düşmii§tü: 
- Para yaşatıyor .. Arabistan tarıf. 

larında, parası olan heTkes eşraftır. 
Ama bu, çok tutunmuştu. Nereden? 
Nasıl? Cahil köpeğin biri. Kazanr\uk, 
okumak işi de değil. Prenses, zen&"in. 

Alayla güldü: 
- O da ekleme prenses 1 
Yüzü tekrar karardı: 

- Anlatacağım. Bu Uris Münhani 
paşa hazretleri. Karun gibi zengindır. 
Prensesi, satın al11bilir. Niste villası, 
Viyanada oteli; Mısırda köşkü, kona· 
ğı, Pariste apartımanı var. Berutt:ıki, 
Halepteki evler, çarşılar başka. Bunl.ırı 
sormayın. 

Dolu bir kadeh içtikten sonra acı 
acı güldü: 

- Anlatamryacafım ki .. Size yalan 
gelecek ... 

Elini yelpaze gibi sallıyordu: 
- Bağlar ... Bahçeler... Çiftlikl~r •.. 

Hanlar ... Akaretler ... Evler .. Dükki'1-
lar .. Ve yine bağlar .• Bahçeler., Çii~
lıkler ... Hanı;..r... Akaretler.. Evler .. 
Dükkanlar .. 

İkimizin de yüzüne ayrı ayrı baktı: 
- Sizden fenalık &"elmiyeceğini b"r., 

ilk görüşte anladım. Amma, siz .. 
Bıyıklarım bürüyordu: 
- Tipleri görünce yadırgadını=. 
Hemen şakayı bıraktı: 

duktan sonra, saklandım. Para etme- - Bu kadar parayı, malı nereden 
di. Yakalandım. toplamış? Prenses, satın alır! Ded;m. 

Tırnaklarını yiyorcfı.t: Yalan sanmayın. Gelgelelim, pren.;i de 
- Gammazlıyan da bir arkada~nn! züğürt YeTine koymayın, Prensec;ln, 
Kadehini silme doldurdu: ilk kocasından kalma kurulu düı;en 
_ Şerefe! bir sarayı vardı. Bir milyona ahn, 
Dedi, çekti. Gözleri parlamıstı: satın. Prensesin elmaslan Mısır hım-
- Tevkif olundum. Arkadaştan, ar- kasında iki kasaya ancak sığar. El-

kadaşa, da fark vardır. Sizden iyi ol- maslardan takınack mı, kihya çağırı. 
masın iki arkadaş beni ;:aptiye kara- hr; cepleri kurulu Brovninkli iki ka· 
kolundan kaçırdılar. Gözüm kızm15tı. vasla bankaya gönderilir. 

Beni gmmazlıyan arkadaşı da temiz. Etrafında birini arar gibi baktı; 
lem~k istıiy?rdum. Arkadabşla~ önüme - Kahya, gelmedi. İslerin arkasını 
keçtıler. kı hafta .. sonra e~ı Mısıra alamamış, yahut da koğulmuş demek· 
aparttılar. Acı gunler geçtı, beyler, 1 tir 
çok acı rünler geçti .. Yol bilmezsin, Dua eder gibi ellerini havaya aç-
iz bilmezsin. Cebindeki para meteliği.. mıştı: 
ne kadar sayılr. 

Yüzü karardı: 
- Anlatması uzun.. Bu kapıya kava> 

:razıldım, bıyık salıverdim. 
İki yumruğu masanın üzerinde ko

nuşuyordu: 

- Bu kapının .. Bu kapı. Bu yaldrz 
kapı, bir cehennem kapısıdrr. Çorba· 
crnrn Prens paııa hazretleri dediği, b:r 
turlü canı çıkmıyan iskelet, kimriir, 
b liyor musunuz? 

Sat yumruiunu havaya salladı: 
- Halep, Suriye eşrafınlan.. Prens

i gi yok. Abdülhamidin pamuk ipliği 
politikasiyle mülkiye paşası olmuşiar. 
dan. Cahil kelimesi, ondan utanır. 
Gördünüz. mumya gibi değil mi:•_ 

(Devamr var) 

fi:B•tı•I 
BUGÜNKO' PRO(°;RAM 

7.30 Program 
7.33 Orkestra 
7.45 Haberler 
8.00 Orkestra 
a.ıs ~vin uati 

19,SO Haberler 
ı 9.45 Serbest 
ı 9.SS Film garkrlarr 
20, IS Radyo gaıetesl 

20.45 Haftanın mar~r 
21.00 .Zirııat takvim 
21. ı O Saz eserleri 

12.30 Proı:ram 
ı2.33 Şırktlar 
12.45 Habcrelr 
l 3.00 Şarkılar 2ı.Jo Konujma 
ı8.00 ProEram 22.30 Haberler 
18.03 Dans orkestrası 121,45 Bando 
18.4S Fasıl heyeti 22.45 Kapanı1-

1 Gl:C~ G'L'M H•BIE.AlER 1 
Dil Kurultayı 
Dördüncü 
Ağustosta 

Türk Dil Kurultayı 1 O 
Ankarada Toplanacak 

Ankara 2 (A,A.) - Türk Dil Kuru- göre hazwl.ır yapabilmek üzere, 15 
mu ~enel sekreterliğinden: temmuz 1942 akşamına kadar adlarını, 

Türk Dil Kurumunun koruyucu ge. ışlerini, adreslerini kurum ıenel st:k. 
ncl baıkanı Ulusal Önderimiz Cümhur ı reterliğine bildirmelidirler. 
Başkanımız İsmet İnönü'n~'l yliksek Kurultayda yalnız dnleyici olarak 
h mayeleri altında dördüncü Türk Dıl bulunmak isteyenler de adlarmı, :~le. 
Kurultayı 10 atustos 1942 pazart"si rini ve adreslerini ıs temmuz l942 ak· 
gunü saat ıs de Ankarada toplanacak.. şamma kadar kurum genel sekreterli-
tır. ğine bildlrmelidirler. 

Birinci Türk Dit Kurultayında bu- Kurultaya girme isteği, Türk yazısı 
lunup Kurultay karariyle kurrnun ü· ile yazılmış olmak, isteklilerin adlan, 
ycleri sayılmış olanlarla ondan sonra soyadları ve adresleri okunaklı ola 
kurum ana tüzüiü ıereğince kurum rak yazılmak, üye veya dinleyici o
liyelii:ini almış bulunanlar, bu kurı.:!- lacakları açıkça bildirilmek şarttır. 
tayda da üye olarak bulunabilirler. Türk yazısın&n baıka yazı ile ve 

Bunlardan dördüncü Türk Dil Ku- soyadsız istek yazılan hiç gelmemiş 
rultaymda bulunmak isteyenler, ona 1 sayılacaktır. 

Birer Derece Terfi 
Eden Orta Öğretim 

Öğretmenleri 
Ankara. 2 (A.A.) - Maarif Vekil

liğinden blldirilmiştir: 
1 - Almakta oldukları maaş dere

relerindeki müddetlerini doldurarak 
teftiş raporu ve talim sicilleri netice
lerine göre muvaffak1yetleri Maarif 
Vekilliği müdürler encümenince tes
bit edien "680" lise, öğretmen okulu 
ve orta 01."Ul öğretmeni birer derece 
terfi ettirllml~lerdir. 

2 - Müddetlerini dolduran ve mu
vaffaluyetleri tesbit edilen orta ögre
tiin okulları memurlartndan 70 me
murun da maaslart birer derece yük
seltilmiştir. 

3 - 29J.9 sayıl! kanuna göre maaş 
karşılığı ücretle çalı§an 100 öğretmen 
de istihkaktan olan derecelere göre 
maaşlara geçirilmişlerdir. 

Prağ'da idamlar 
Londra, 2 (A.A.) - Prag radyosu 

Pazartesi akşamı yayımında araların
da 74 yasfnda bir de kadın bulunan 
başka- 27 Çekin kurşuna dizildiklerini 
bıldirmi tir. 
İdam edilenler arasmda üç kadtn, 

bazı Ülliversite profc~örleri, ziraat 
M:zareti memurlarmdan • iki kişi ve 
Cek j:mdarma subaylarından biri de 
bulunmaktadır. 

Akdenizde 12,000 
Tonilatoluk Mihver 

Gemisi Batırlldı 
Londra, 2 (A.A.) - .Akdcnlzde, İn

giliz harp gemileri l 2.000 tonllıito 
hacminde nakliye gemisi batrrmışlar
dlr. Diğer bir gemi torpillenerek ka
raya oturtulmuş ve biri de nğır hasa
ra uğrattlmıstır. 

Bir kruvazör battı 
Lond'ra, 2 (A.A.) - İngiltere ami

rallik. dairesi, Trinıdad kruvazöı iıniın 
batbğmt bildirmektedir. Mürettebatı 
akraoalarma haber verilmlstir. Trini
dad sekiz bin tonilfıto tutarında bir 
gemi idi. 

Valinin Ankaradaki 
Temasları 

Ankara, 2 (TAN) - Bugün İstanbul 
valisi Lütfi Kırdarla görüştüm. Ar-
karaya bilhassa kömür meselesi için 
geldiğini vı ı;ok yakın bir zamanda 
lstanbuldaki ekmek kalitesinin iyile
şeceğini söyledi. Vali ile birlikte elekt. 
rik ve tramvay umum müdürü Bay 
Hulki, su işleri umum müdürü Bay 
Ziya ve bir kaç mütehassıs gebniştir. 
Vali Lutfi Kırdar ve beraberindeki 
:ı:evat alakadar Vekaletlerle temas e. 
derek gelecek kış İstanbulda şimd;den 
kömür stoku yapmak için gereken ted. 
birleri alacaklardır, 

----------·-- 'J.' AN 

Odun, Kömür 
Hazırhğı 

Abide Koruma Heyeti Mez~ahadaki 
K 1

• 8• S • A lçya9ıar• 
Odunun Çekisi 10,5 ıymet 1 lr ergı çtı Margarin Yağ Fabri-

Liraya Çık+. 
Şehrin, geçen yıl olduğu gibi, bu 

sene de kömür ve odun stkmtısı çek
memesi için bir taraftan mahrukat 
ofisi, diğer taraftan tacirler ve hususi 
teşekküller kendi istihsal bölgelerin
den bol mikdarda kömür ve odun ge
tirtmektedir. Bu odunlardan ve kö
mürlerden bir kısmı şehrimizdeki de
polarda stok edilmlye ve isteyenlere 
şimdiden sahlıntya başlanmıştrr. 

Bir hafta kadar önce 9 ve 9,5 lira
ya satılan bir çeki odun halkın şim
diden yakacak ihtiyaçlarım temine 
çaUşmaları yüzünden 10,5 liraya yük
selmiştir. Mangal kömürü fiyatların
da da kilo başma bir iki kuruşluk 
bir tereffü görülmüstür. Maamafih i
lerde bu fiyatlardan daha aşağıya o
dun ve kömür altnabileceği sanılmak
tadır. 

Vilayet yalnız mahrukat ofisine de
ğil, her oduncu ve komürcüye müm
kün olan her türlU kolaylığı gösterdi
ğinden ve deniz nakil vasıtası temin 
ettiğinden dolayı bir müddet önce ya
pı1an lüzumsuz dedikodular da sona 
ermiştir. Alakadarlar tacirlerin kömür 

Sergide 
Röleve 

Yüksek Mimari Eserlerimizin 
Levhaları Teşhir Edildi 

Mimar Sedat ziyaretçilere izahat verirken 

ve odun getirtmelerinc ve mahrukat Abideleri koruma heyeti, Bursa. 
ofisinin kendi işlerine müdahale et- Edirne, İstanbul şehirlerindeki anıt
miyerek yeni odun mııktaları bulma- larımıza ait yüksek eserlerin mimaı"f 
sına daima çaltşmakbıdırlar. röleve Uıvhalarmdan mürekkep vücu.-

Tacirlerin motör ve kamyon tedari- ı de getirdiği bir sergiyi Sultan Mah
ki için de vil!l.yet, makamına yaptık- mut türbesindeki. dairede açmıştır. 
tarı teklifleri daima milsbet şekilde Açfş töreninde büro şefi yük.sek mi-
neticelendirmekterlir. mar Sedat Çetintaş kısa bir hitabede 

SPOR: 

Admira Takımı Bugün 

Beşiktaşla Oynuyor 
lllı: macın< par.ar eünii Fenerbahçeye kar§ı 

yapmış olan takviyeli Admira takımı bugün 
Beşikta§la kar,ılaıacaktır. Buı:ünkU maç saat 
18 de ba1lıyacak Şeref ~tadrnaa yapılacaktır, 

FenerbahiC.lin her :ııamankindcn cok daha 
listün bir oyun çıkarması neticesi maıilüp olan 
Alman takımı buııiln muhakkak ki, Isıanbul 
şampiyonu Be~iktap karır iyi bir netice al· 
mak için icabettiıii ııibi baırrlanmratır. 

Difcr taraftan Bejlktatda misafirlerin tar· 
zrna pek UY&"Un celmıyen uzun pas.it aistemiy. 
le oynıyacait itin maç sıkı bir mQcadclc ha· 
lindc geçecektir. 

Alman takı:nı hep atletik oyuncualrdan te-
5eki<ül ettiği için Beşıktaş takımının y~rli ta· 
kımlar karşrsında avantaj olarak ktıllandıtJ 
vücut meziyetleri ve nefu bakımından Alman· 
lara tefeHülı:ü varit dc~ildir. 

Bununla beraber Bcşikta~rn şilt!Sr m!lhacim 
tere malik olması ikinci bir galibiyeti de ha· 
ura cetirmcktedir Alman takımrnın buııiin 
rakibine cöre ~istem dcğietircceii ileri sıirill· 
mekte in de bunun pek de imkan dahilinde 
olmaması Uzımdrr. Olsa olsa misafirlerimiz, 
ayni si~t•mdc oynıyarak taktiklerini rleğiştire 
ceklerdir ki, bu da sistem deii§İklijjinden her 
halde bamba~ka bir geydir. 

----<>---

bulunmu5, aralal"mda Güzel Sanatlar 
Akademisi ve üniversite profesörleri 
ve sanat severlerin bulunduğu ziya
retçilere izahat vermiştir. Mimar 
Prost da sergiyi ziyaret etmiş ve e~er
lerin röleve lavhalarim dikkat ve a
rnka ile tetkik etmiştir. Prost sergiyi 
çok takdir ve Sedat Çetintaşı tebrik 
etmiştir. 

Sergide Bursanm ayrı ayrı hUSU!'i
yetlcr taşıyan ilk Osmanlı eserleri, 
Yeşil cami, Muradiye blnalaı1. Edir
nenin İkinci Beyazıt binaları, Selimi
ye camii, İstanbulda da Sinanm en Teşhir edilen eserlerden birkaçı 
kıymetli eserlerinden Sokullu camii, 
Şch...:ade ve Süleymaniyc camileri gö
ze çal:ptyordu. 

bildirmi§ir. Sergi 15 gün ve 12 den 
18 e kadar halkın ziyaretine açık ka
lacaktrr. 

Elektrik, Tramvay, Tünel 
İşçilerine Zam 

Sergide görülen resimler başlıca üç 
travay üzerine yapllmı!'tır. Lavi, t:ı
rama ve sulu boya resilnler, en has
sas fotoğraf objektifinin tesbit ede
mediği inceliklel'i gösteriyordu. 

Sergide İstanbul ılbidelerinin tesçl- Elektrik, tramvay ve tünel işletmesi 
li ve arkeolo.iik haritıısınlıı tanzimi i- umum müdürlüğü vatm;:ın, biletçi ve 
şine ait bir köşe vardır. 57 yafta ha- benzerlerinin gündeliklerine 1 Hazi-

• linde İstanbul mıntakasınm Bizans randan itibaren yeni bir zam yapıl
ve Ti.irk eserlerini ve her eserin mi- mtştır. Evvelce günde yirmi kuruş 

kasma Verilecek 
Yemeklik yağ imali için fabrikalar 

faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Hay
vani ve nebati yağlar hükfımetçe te
darik edilerek fabrikalara verilmekte, 
fabri!rnlar da tesbit edilen formüle 
göre yağ imal etmektedir. Bu cümle
den olarak mezbahadı:> kesilen hay
vanlarm iç yağlarına dı:ı hükômetçe 
el konmuş ve bunlar yağ yapan fab
rikaya hasredilmiştir. 

Bu hususta vilayet şu tebliğde bu
lunmustur: 

İstanbul mezbahasinda kesilen 
bUyük baş hayvanlardan çıkan le;: 
yağları margarin imaline hasr ve 
tahsis oluoacağindan, Haliç Fene
rinde kain Türk margarin yağ fab
rikası tarafından bedeli derhal 
tesviye edilerek mtibayaa olunmak 
üzere Milli Korunma kanununun 
14 üncü maddesJ hükmüne lstlna· 
den Ticaret VekAletince el konma 
hükmüne tabi tutulmuştur. 

El konma hükmi.inün bu hük· 
mün kaldrrılacağınf bildiren ikinci 
~r tebllğe kadar devam edecefii 
tebllO olununr. 

Saburı imal.ine başlanılacak 
Ticaret Vekilliği sabun imaHl.tmt 

tanzim için fabrikatörlerle yaptığı 

protokolün tatbikine başlanmasını 
bildirmiştir. Yapılan anlaşmaya göre 
şehrimizde mevcut on bir sabun fab
rikası üç milyon kilo sabun imal e
decektir. İzmirdeki fabrikalar dört 
milyon ve Balıkesirdekiler dahi üç 
milyon kilo sabun yapacaktır. 

Trakyada Fazla 
Pirinç Ekildi 

Bu sene Trakyada geçen seneden 
fazla pirinç ekilmiştir. Yalnız lpsala, 
Uzun köprü, Keşan, ve Meriç bölge
lerinde ekiliş mikdart yirmi bin dö
nümdür. Yalnız arazinin sulanması 
için motörlere laznn olan mazotun za
mantnda tevzii beklenmektedir. Bu 
bölgelerin müstahsilleri mazotun bir 
an evvel tevzii için hükumete mü
racaat etmişlerdir. 

Uzunköprü ve Tekirdağda kavun ve 
karpuz ziraati için de bütiln hazır
lıklar tamamlanmıştır. Bu hafta eki
lişe başlanacaktır. Her iki bölgede 
geçen seneden daha fazla bostan yc
tiştirllmesine çalış?lmaktadir. 

Karısını Üç Yerinden 
Yaralamış Türk l\fahnı Lekeliyen 

Bir Tacir 
mari değerini kolaylıkla gösteren bu zam görenlere yeniden Jiizde on, ba- Gcliboluda oturan Fahri Semiz. bir 
kıymetli eserin yalnız iki paftası tE'Ji- rem harici kalanlara da yüzde on be~ müddet evvel karısı Nuriyeyi tabanca 
hir edilmişti. Profesör Prost şehrin nisbeünde bir zam yapılmıştır. ile üç yerinden vurarak yaralamıs~r. HaSlr iskelesinde ihracatçı Salamon, 

Avrupaya Türk mallarmt lekeliyecek 
mal gönderdiği için mahkemeye ve
rilmiştir. Suçlu bin lira para cezasına 
çarptmlmıştfr. 

Harkof Muharebe
sini Kim Kazandı? 

ft:ii? Baştarafı 1 incide 
ilkbaharda yalnız kış esnasında 
Sovyetlerin cephede vücude ge
tirdikleri tehlikeli çıkıntıları dü .. 
zeltmek planını takip etmiştir. 
Kerç yarımadasından Sovyet or
dularının çıkarılması bu planın 
ilk tatbikatından biridir. Keuı 
Harkof cephesinde Sovyet ordu
larının taarruzundan istifade edi 
lerek İzyum istikametinde kışın 
vücude getirilen cikıntı düzeltil -
miş. fazla olar.ak üç Sovyet ordu 
su imha edilmiştir. 

* * Görülüyor ki, iki taraf da 
kendisini muvaffak ve mu 

zaffer saymakta haklıdır. 
Fakat acaba hakikaten Mareşal 

Timoçenkonun taarruzdaki gaye
si sadece Almanların ilkbahar ta 
aruzlanna mani ol.maktan mı iba 
rettir? Yoksa Harkof taarruzu, 
Sovyetler tarafmdan yapılmış 

tam bir ilkbahar taarruzu mu -
dur? 

Yine, Almanlar acaba hakika
ten ilkbaharda taarruza geçmek 
niyetinde değiller miydi? 

Vaziyeti bu bakımdan tetkik 
ettiğimiz zaman şunu görürüz: 

Sovyet orduları bu baharda ta 
arruza gfitçmek iddiasında değil
lerdi. Onalr sadece cephenin her 
noktasında mevzii taarruzlarla 
düşmanı yormak, ve Alman ilk -
bahar taarruzunun başlamasına 
imkan vermemek istiyorlardı. Al 
manlar Kerç yarımadasında taar
ruza başlayınca, Har kof da bir şa
şırtma hareketi yapmak istediler. 
Ilk hedefleri Kerç yarımadasında 
ki Alman kuvvetlerini bu cephe 
ye çekmek ve Kerçi kurtarmaktı. 
Birinci hedeflerini temin edeme
diler. Çünkü Almanlar hem Ker
çi aldılar. hem de Harkof cephe
sine külliyetli kuvvetler yetiştir
miye muvaffak oldular. Mareşal 
Timoçenko taarruzunun durdu -
rulmuş olması da Almanlar için 
bir muvaffakıyet sayılabilir. 

Fakat Alınanların da ilkbahar 
taarruzunu yapmıya imkan bula
madıklarını kabul etmek lazım -
gelir. Almanya geçen sene taarru 
za 22 haziranda başlamıştı. Bal -
kanlarda kaybettiği bir ay yüzün 
den geçen yaz Sovyet harbini bi
tirememişti. Bu sene bu vakti ka 
zanmak ihtiyacında idi ve bu m::ık 
satla taarruza daha erken ba~la -

imarf baktmmdan bunlarm pek kry- • Tedavi için Cerrahpaşa hastahanesıne 
metli olacağını ve bir an evvel ta- Altın Fıyatları getirilen yaralı dün ölmüştür. Fahri 
mamlanıp mevcut nıüşkülfittan kurtul 1 Dün bir altın 3320 kuru~tan ve bir Semizin sinir ha~tas: .?lduğu ve t~davi 
ınayı çok arzu ettiğini miınar Sedada gram külçe 456 kuru~tan satılmı.;tir. 1 altında bulundu~ soylenmektedir. 

AFRiKA CEPHE~i 
{tW Bastarafı 1 incide 

ve malzeme arabaları cnkazile 
dolan muharebe meydanının bü. 

M. Churchill Harbe 
Dair izahat Verdi 

l.:tJr Baştarafı 1 incide 

yi.ik bir ktsm ıİngilizler tarafın • nıaya doğru ilerlemeğe baıılamışlardır. 
dan işgal edilmiştir. Birkaç ~ihv~ ta~kT hakikı:ıtt~ Akro-

Rommel'in yenilmesinin b;ışlıca !'e manın şımalındekı yola bakım sarp 
beplerinden biri malzeme kollarının 1 tepelere kadar gelmiş ise de bu tank. 
mayin tarlalarmda açılan g~dıklerdeıı 1 lar Tobruk ile ileri mevzilerimizi hı
geçerek zırhlı alaylarla irtibat tesisi. tan cenubi Afrika kıtaları arasındaki 
ne çalışırken çok fazla k:-ıyıplara uğ. muvasalayı kesmeğe muvaffak olam1-
ramış olmalarıdır. İnğiliz tayyarcl"ri mıslardır. 
ve toplan bu gedikler ü~erine ateı'e- Simdi öğrenildiği vcçhile ayni geı:e 
rini teksif etmişler ve buraları t,,r düşman, galip bir ihtimalle tanklarına 
cehennem haline getirmlslerdir Pazar ulaı;mak üzere denizden bu m~.hale 
günü akşamından itibaren yiye~ek, su, asker çıkarmab te~ebbüs etmis ise 
mühimmat, yedek parça yüklü binden de düsman gemileri ordu ile sıkı bir 
fazla mihver arabası gediklerde bi:- işbirliği yapmakta olan deniz kuvvet· 
birine girmiş bulunuyordu. Bu. tarıre )erimiz tarafından geri püskürtül -
sığmaz bir kargaşalık arzediyordu. müştür. 
Arabalardan kimi yanıyor, kimi tamir El Adem'e yaklaşmadan çok zaman 
imkanı bulunmadan; hasara uğranırş evvel Akroma'dan gelen mihver zırhlı 
bir halde serili yatıvordu ·- W ve motörlü kuvvetleri o bölgede bu. 

Alman tebliğine göre lunan İngiliz ağır tank bugayı ile 
. " . ,, • desteklenmiş olan birinci ve yedind 

B~rlin, 2 (A.A.) - :ı-eblığ. ~lma~ı İngiliz zırhlı tümenleri tarafınd~n 
Afrık_a kuvvetle tahkım edılmııı hır 1 harbi kabule icbar edilmiştir. 
mevzıe karşı Alman ve İtalyan kıta- Bir Hakeim doğusunda ilk düşman 
ları tarafından yapılan bir taarruz ilerleyişinin sademesine üçüncü Hint. 
esnastnda İngiliz kuvvetlerinden mü- li tugayrn bir grubu uğramış ve c:e
rekkep bir grup çember içine alına- Jiiin sadece ağı.rlıiı ile süprülmü~ 
rak imha edilmiştir. İçlerinden biri tür. Bununla beTaber bu grup düt
tuğgeneral olmak ilzere 3 bin esir a- mana aiır kayıplar verdirmiş ve ilu. 
lmmıştır. 101 tanlt, 124 kamyon; bir !emesine ciddi surette engel olmuıı
çok motörlü taştt ve çok mikdarda tur. Bundan başka düşman kolları, av 
harp malzemesi 31 Mayıs ile 1 Hazi- ve bomba tayyarelerimizin bir çok hil
ran arasmda elimize geçmiş veya tah- cumlarına da uğramıştır. 
rip edilmiştir. Bu arada İtalyan akıncı kolunun 

ması beklenirdi. Halbuki işte ha
zirana girmiş bulunuyoruz, fakat 
taarruz hala başlamış değildir. 
Demek ki, Harkof taarruzu Al -
manyaya vakit kaybettirmiştlr. 
Bu bakımdan da Sovyctler mu -
vaffak olduklarını iddia etmekte 
haklı görünüyorlar. ı 

Bu sebeple Harkof muharebe -
!erinde iki tarafın berabere kaL 
dığını kabul etmek doğru olur ka 
naatindeyiz. 

Yalnız bu muharebelerin orta 
ya çıkardığı mühim bir hakikat. 
Almanların bu yıl şark cephesin 
de yıldırım harbi yapmak husu • 
sunda karşılaştıklart güçlükler • 
dir. Harkofun cenubunda muha -
rebeyi kazandığını iddia eden Al 
man kumandanlığı, 18 gün silren 
kanlı muharebeden sonra Donetz 
dönemeçini bile geçmiye- muvaf. 
fak olamamıstır. Demek ki, bu 
defa iki taraf kuvvetleri arasm. 
da az cok bir müvazcne varci1r 
ve bu 'müvazene, bir yıldırım 
harbi yapılmasına manidir. 
Şimdi artık Almanlar için yaz 

taarruzuna başlamak zamanı gel 
miştir. 

Bir Hakelm'e karşı yaptrğı hücum Hür 
Fransız kıtaları, diğer tabiriyle mu· 
harip Plransız kuvvetleri tarafından 
düşmana ağır kayıplar verdirilerek 
püskürtülınüştür. Bunun bir neticesi 
olarak düşman kuvvetlerinin stmalde 
ilerleyişi ciddi surette geciktirilmtşe 
benzemektedir. 

Dü!man plwnın fü;üncü noktasıııı 
teşkil eden ve Gazala'nın ceuburıda 
başlıca mevzilerimizi şimal kısmına 
karşı tevcih edilen hücumlar, 27 ma
yısta filen başlamıştır. Bu hiıcumlar 
dümana hemen hemen hiçbir muvaffa. 
kıyet temin edememiştir. Düımanın bu 
esnada kal'Jplar verdiği sanılmakta. 
dır. 

Sahil yolu boyunca müdafaaları -
mızda bir gedik açmak üzere Gazala 
kavsinden Y91>1lan taşebbüsler, ilk 
hatta bulunan cenup Afrika tümenle· 
rJmiz tarafından kolaylıkla durdurul. 
muştur. Zırhlı tugaylarımızla Alman 
Afrika kolordusu ve İtaıyan ıeyynr 
kolordusa arasında çok ağır sav;uılnr 
29 ve 30 mayısta durmadan devam 
etmiştir. 
Yiyeceği ve suyu biten düşman, 

hatlarımuda, biri Kapuzzo anayolu ü
zerinde, diğeri 15 kilometre kadar 
cenupta olmak üzere gedikleri açmak 
zorunda kalmıştır. Nakil vasıtalarını 
bu gedikler yoliyle hatlartmlzdan ge-

çirnıek teşebbüsüne simali İn~iliz pi
yade tugayı şiddetle karşı koymuştur. 
H<ıvn Mareşali Conningham 28 Mayıs
ta hava kuvvetlerinin hepsini bu 
çevredeki düşman zırhlı ve motörlü 
nnkil vasıtalarına karşı kullanmıyıı 
!{arar vermiştir. Bu hücumlara 28 
Mayrsl takip eden 3 giln içinde de de
vam edilmiş ve di.işman gedikleri geç
miyc teşebbüs ettiği zaman had şekli
ni bulmuştur. 

31 Mayfsta düşman bu iki gedik
ten bir çok tank ve taşıtını geçirmi
ye muvaffak olmutur. Fakat bir çok 
tank ve taşıt mayınlı ararta kalınr$
trr. Bunlar kıtalarimrz taraffndan hfı
lil durmadan hırpalanmakta ve tahrip 
edilmektedir. 

Son haberlere göre, düşmanın ge
diklerin bulunduğu bölgelerden tank
ları ve taşıtlıırın büyük bir kı mı t, 
batıya doğru, ileri mevzilerden 30 ı 
lometrc kadıır geriye çekmiG olmast 
mümkündür. Fakat bu haber, henilz, 
teyit edilmemiştir. Kıtr.lar, bizim böl
gemize dahil olan Bır Hakeim'in do
ğusundaki araziyi temizlemektedir. 
Bu bölgede kıtalarımız bir c;ok tank 
ve taşıt tahrip etmişler ve iki büyük 
tamir atelyesini ele geçirmişlerdir. 

Şiddetli bir savaş h!llfı devam et
mektedir ve muharebe hiç bir suret
le bitmiş degildir. Başka ağır savaş
lar da beklenebilir. Fakat netice ne 
olursa olsun Rom.mel'in ilk taarruz 
planları tamamiyle bozulmus ve bu 
muvaffakıyetsizlik düşmana insan ve 
malzemeee pahalıya mal olmuştur.,, 

Hava bombardımanları 
Churchill, daha sonra Essen'e yapr. 

lan cıe-ce bombardımanından bahsede
rek bu harekata 1036 bombardıman 
tayyaresinin iştirak ettiiini bildirmı~ 
ve şöyle devam etmiştr: 

''Hemen yaıı:ın istikbalde bütün akm 
larımızm bin uçaklı olarak yapılac:ı
gının düşünillmeslni arzu etmem. Hü. 
cum usulleri, şeraite göre daimi sa. 
rette değiştirilecektir. 
Diğer taraftan bu iki büyük gece 

bombardıman akmı, Almanyaya İngi
liz bava taarruzunda yeni bir safh.ı· 
mn baılanaıcmı teıkil etmektedir ve 
bu taarruzun mikyası, pek ya~ında 
Birleşik Devletler hava kuvvetleri bi
zim hava kuvvetlerimize katıştığı za. 
man hissedilir derecede artacaktır, 
Fili:vatta diyebilirim ki bu yıl ilerl~ 
dik~e. bütün Alman ıehirlerl, liman. 
lan ve harp istihsali merkezleri, de. 
vamhhk, 3iddet ve ıenlelik bakmun· 
dan hiçbir memleketin ~imdiye kadar 
maruz kalmadığı bir imtihana tlbi tu 
tu lacakbr .,, 

General Saimof Asıldı 
Sofya, 2 (A.A.) - Resmi bir mem

badan bildirildiğine göre ölüme mah
küm edilen General Saimo! dün gece 
idam edilmiştir. 
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r- DiKKAT: --, 
Bu Muammayı: 
Çözebilir misiniz? 

lstanbulda vesika ile da§ftılan 
ekmek yetmiyor, buna mukabil 
kara borsadan 40 - 60 kuruta Is· 
tedlğiniz kadar ekmek bulablllr
sinlz. Bu fazla ekmek nereden çı· 
kıyor? 

Toprak mahsulleri oflıl tam is
tihkak verilen günlerde fınncılara 
günde 3200, yanm istihkak veri· 
len günlerde 1800 çuval un veri
yor, Bir çuval undan 167 adet 600 
gramlık ekmek yapıldtOına göre, 
tam istihkak verilen günlerde 
536,000, yarım istihkak günlerinde 
301,500 ekmek çlkarılıyor demek· 
tir, Tam istihkak günlerinde her 
vatandaşa 300 gram ekmek verll
diğlne göre 1,072.000 kişiye, yarım 
istihkak günlerinde 150 gram ve
ri ldiğlne göre 1.206,000 kişiye ek· 
mek verilmektedir. Filvakl ağır 
işcilere bir misti fazla ekmek ve• 
rlliyorea da, bu fazlayı noksan 
ekmek verilen çocuk nüfusu ile 
karşılaştırabiliriz. lstanbulun nü
fusu 800,000 den fazie1 değildir. Şu 
halde tam istihkak gUnlerlnde 
20072 vatandaşa, yarim istihkak 
günlerinde ise 406,000 fazla kişiye 
ekmek verildiği anlaşılır. 

Bu rakamların bel~gatinden çr· 
kan netice şudur: Şehir halkına 
fazla vesika da!lıtılmıştır. Ve or· 
tada bir vesika tle~retl vardır. 

Bundan maada fırincıların muh· 
telif hilelere baş vurarak çuval 
batına en az 10 ekmek tasarruf 
ettiğine göre ayrıca kara borsaya 
günde 20 - 30 bin ekmek çıkarıl· 
maktadır. 

Bu muammayı cö:ı:eblllr ıınıılniz? 

Prof. Ali Fuat Baıgil 

Siyasal Bil9iler Okulu 

Müdürlüğüne Tayin Edildi 
Ankııra, 2 (A.A.) - Mehmet Emin 

Erlşirgil'in ZonguldaJ: mebusluğunn 

seçilmesi üzerine Siya~al bilgiler o
kulu müdürlüğüne ve bu okulun açtk 
bulunan esasiye hukuku ordinaryüs 
profesörlüğüne İstanbul Üniversitesi 
hukuk fakültesi dekanı ordinaryüs 
profesör Ali Fuat Ba~gil tayin olun• 
muştur. 

Siyasal Bilgile:- okulu müdüril Meh
met Emin Erişirgil tarafından Vekfi
let ~u!"'E'tiyle ifa edilmekte bulunan 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya faldiıtcı;I dekanlığina da ay
ni fııkliltenin antropoloji profesörü 
Dr. Şevket Aziz Kansu tayin edil
mi~tir. 

Cevat Dursunoğlu'rıun Kars me
busluğuna seı:ilmesi üzerine boşalan 
;\laarif Vekilli_ği teftiş heyeti r@isliği
nc maarif baş müfettişlerinden Be
sim Kadırga·nın tayini. yüksek tasdika 
arzolunnıuştur. 

Kütlevi Akınlar 
ft!ı""r' Baştarafı 1 incide 

ve av servisiyle sahil ve ordu ha 
rekatı servislerine mensup tay -
yareler Almanyada, Fransada ve 
Hollandada düşman hava meydan 
lanna taarruz etmişlerdir. Bu ha 
rekat neticesinde 35 tayyaremiz 
dönmemiştir. 

Kolonya'daki yangınlar 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz tsy 

yareleri dün gece Essen'i bom • 
bardıman etmek üzere yeniden 
KoJonya üzerinden geçerken hu 
şehirde yangınların henüz devam 
etmekte oldugu görülmüştür. Du 
man bulutlarının kesafeti, fotoğ
raf cekilmesıne mani olmuğtur. 

Öle11ler ve 11aralananlar 
Nevyork, 2 (A.A.) - Berllndeki 

salahiyetli bitaraf mü~ahitlerden ge
len husus1 haberlere dı:.yanan New -
Yo~ Tıınes gazetesi, Kolonyaya kar
~ı y•ptlan hııva taarruzunda ölenlerin 
sııyıatnın takriben 20 bin ve yarala
nan,arm da takriben 54 bin ki~lyc 
yilkıtclmiş bulunduğu kanaatindedir. 

A7ni haberler halkın toplu bir hal
de muhaceret etmekte bulunduğunu 
da kayıletmektedir. 

Alpıan tebliğine göre 
Berlin, 2 (A.A.) - "Tebliğ,, tnrll

ter.,,e karş yapılan savaşta tayyare
lertmiz geçen gece İngilterenin cenup 
sa!ıt1linde kain İpswich limanına 1rareı 
bir taarruz yapmışlardır. Bu taarruz. 
da tayyarelerimiz zayıata utramamış
tn Diler Alman muharebe tayya:
ret~ri yeniden Canterbury şetıri hav
zasına aiır çapta bombalar atmıijlıır· 

dır. 
İngiliz tayyareleri garpte iıgal al. 

tında bulunan arazi sahillerine doi
ru yapmış olduktan tazyik esnasın· 
,Ja 18 tayyare kaybetmiştir. 

İngiliz bombardıman tayyareleri 1-.2 
haziran gecesi garbi Almanyarun blr 
çok mahallelerini bilhassa Dulsburg 
ve Obcrhauscn'in mesktln mahallele
rini bombardıman etmişlerdir. Ce.. 
man S9 tayyare düşilriilmiiştür. 

/pswich'de büyüle 
yangınlar çıkarüdı 

Berlin 2 (A.A.) - Alman haya 
kuvvetleri tarafından İpswlch üzerine 
yapılan akın hakkında Alman ordu
ları başkumandanhğırun blldirdiiine 
göte Alman muharebe taY)'llreleorinr 
den mürekkep ilk dalga gösterilen 
hedefler bölgesine yaklaıtıfı zaman 
bir kaç kere İngiliz avcılanrun taaı-
ruzuna uğramıştır Şiddetli bir ateşe 
rağmen Alman muharebe tayyareleri 
hava bataryalarmm kesif barafıcı 
yarmağa muvaffak olarak bombalarını 
tpswich şehrine ve Umnma atmışlar. 
dır. Şehrin muhtel" mahallelerinde 
biiyük yangınlar c:ık lmıştll'. 
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VERİLEN CEZALAR Yazan: ULUNAY 
M ali sene başlangıcı haziranın biri 1 =lliiJ!J;I 'Milli Müdafaa Milli Korunma Vergisi 

Konulacak Bir Toprak Mahsulü 
Bugünkü Durumun Tllsımı Gibidir 

ve 
1 
1 

ortaya bütün ehemmiyetiyle 
vergi mevzuunu koydu, Bunların ba. 
zıları yapılan zamlarla şekilJerini de
ğiştirecekler. Benim burada blhset
mek istediğim nokta, ahvalin kap et· 
tirwği mecburıyetler· ıncelemek değıl. 
dir; ~adece lüzumlu g<i duğıim b:ı.zı 
icraatı htikiimete hatnlatmaktır. 

Ruhr'a ikinci . 
Büyük Hava Ak;ı 

Olarak· 
Vergisi 

Fransada Vivyan Romans ve Amerikada 
Deanna Durbin de Kara Listeye Girdi 

Yazan: M. ANTEN A lffianyanm en mühim sanayi ve 
\. ---------------~·•NWMWW .... _.IM•H~OHO----UWUWI ____ • • -.............. _. ..... ___________ _, 5anatten ·ziyade hıisünleri ile muvcıffa 

kıyet temin eden sinema kadınları
nın tahammül edilemıyecek hale gelen 
densizliklerine karşı tedbir almak isti. 
yen s:nemacılar, bir ceza u~tesl tertip 
etmi~ler. Bu listerıin başıhda ıtclen i
sim, çorabını düzeltir gibi yapmak su· 
retiyle budunu, gomleğinin askısını 

kopararak göğsünu gosterecek açık 
meşrep roller yapan Vivyan Romans· 
dır. 

detmişler ve Deapna Durbln'i üç ay 
açığa çıkarmışlar. Artist film çevır. 

miyecek fakat maaşlarnı alacaktır. 

Eğer üc ay sonra yine tehdldınde ıs
rar edecek olursa bir sene ııçıia çı. 

karılacaktrr ve bu müddet zarfında 

Memlekette hayat nasıl olursa oL 
sun bir ''kıyas birliği, ne tabidir. 
Orta hallı bir aılenin geçimınin neye 
mütevakkıf olduğunu aşağı yukarı 
değıl, hatta hüve hüveslı1e tahmin ve 
tesbit edebiliriz. Bu sınır. edebiyntt 
olduğu gibi "gradation ascendanti. 
dedikleri "tedrıci said,. e müsait degi 
dır, Belki bunun aksi olan "tedric 
hibit,, çerçevesine sığa bilir; çiiıı ku 
israfı bir hadde durdurmağ:ı hakkr 
mız oldufu halde, kimı;eyi idare ile 
ya~amaktan, iktisat eylemekten me 
nedemeyiz. 

münakale merkezi olan Kolon
Ya 'Şehrine karşı 1250 tayyare ile küt
le halinde yapılan hava taarruzundan 
iki gün sonra yine Almanyanın en bü
Ylık harp sanayi merkezi olan Essen 
§ehrine ayni çapta ikinci bir akın 
daha yaptlmışr. Bu hususta dün Avam 
Kamarasında beyanatta bulunan 
Churchill demiştir ki: "1030 tayyare i
le Essen şehrine bir hava hücumu 
Yaptımıştır. Elde ewlen neticeler hak
l>ımda henüz kafi malumat almm.a
rnıştır, fakat gelen ilk haberlerden 
§ehirde çok büytlk yangınlar çıkarıl
dtğı öğrenilmiştir. Bu ikinci akında 
35 tayyare kaybedilmiştir. Her iki 
hava taarruzu, yenl bir saflıanm baş
ladlğmı göstermektedir. Bu hücumlar 
Amerikan hava kuvvetleri de hareka
ta iştirak ettikleri zaman daha çok 
genişliyeceklerdir. Bu zaman uzak 
değildir. Bundan sonra Almanyanın 
biıtün sanayi merkezlerinin, liman
larmm, askeri hedeflerinin, münakale 
hatlarının tahribine ~lddetle devanı e
dilecektir. Bu hava taarruzları her 
Zaman ayni ölçüde olmıyacak, bun
larrn geni~liği ıhtiyaca göre ayarla
ııacakhr . ., 

- 1 
A rzrn talebi karşılamadığı yerde 

istihlak mürakabesi kurulmazs;;ı 
fiyatın mürakabesine imkan yoktur 
Fakat istihsal, istihlak ihtiyacınm üs: 
t~nde olduğu zaman, bu zor davaya 
gırmeğe de lüzum yoktur. 

1 .-. Hu'! b•.•la,drıfındanberi ıı:rda mad· 
~·l~rımızdc hır ıstıhHI noksanlığı veya 
utıbl&k artı11 var mıdır? 
. 2 .- Böyle bir h3dise yoksa fiyat yük~e· 
lıginın sebebi nedir? 

• 3 - Bu.ır;il~ mü•tehlikin ödediii yükıelr 
fıyat mü!tah~ıle aksediyor mu?. 

Her gün çıkmaza doğru gittiği en. 
dişesi doğuran iaşe ve fiyat davasını 
çözebilmek için yukarıda sıralanmış 
suallerin, objektif tahlil edilmesi za
rureti vardır: 

Bundan on üç sene evveline kadar 
zaman zaman buğday ithali zorunda 
kalmakta idik. O zamanlar Orta Arta. 
doludan bir çok villyetlerle şark ve 
cenup vilayetlerinden bir kısmı vol· 
suzluk dolayisiyle buğdayı da olsa ·nü. 
fusu kalabalık bölgelerımize göndcr::
memek durumund:ı olduklarından is. 
tihsalleri de ona göre ayarlanmış bu
lanmakta idi. Simendifer siyasetimi· 
zin yürüı-lüğe geçmesinden evvel ve 
iklim şartlarınrn iyi gitmediği sene
lerde hazan buğday ithal ettiğimiz gö. 
rülmektedir. 

Me•elO: 
Yıl Buidıy ithalltı Ton 

Bir Londra telgrafına göre; Bu a
kın neticesinde Essen bir kaç ay kul
lantıamıyacak bir hale gelmiııtir. 

L 
1925 132,600 

ondra radyosu, mi.makale işlerin- ı 92' 21 100 
de gittikçe büyük güçlüklerle kar~ı- 19 2~ 6.400 l 1928 46,500 
' an Almanyaya kütle halindeki ha- 1929 ı23•1100 

vda akınlarının bu bakımdan büyük ~:~~ 60~ 
arbeler indirmekte olduğunu söyli- 1932 4 

Yerek §U malümalı vermi~tir: Alman- Fakat 1930 dan J 940 yılına kadar ıı 
Yanin münakale bakımından karştlaş- yıl içinde buiday ithalatçısı olmak· 
tığı gilçluklcr, Hitlerln nutkunda a- tan kurtularak az çaık ihracatçı d.thi 
c;ık bir surette gorulmektedir. Alman ~lmuştuk. 

tıraat nazırmın istifaso1dan sonra mü ihracatımız: 
Bufday ton Arpa ton nakale nazırı Kleinmann'm vaz.ifesin- Yrt 

den çekilmesi de Almanyada müna
1930 7,900 6,200 

kale işlerinin yolunda gitmediğini 
teyit edi?n bir hadisedir. Almanyada 
son. aylarda seyahatlerin ve gönderi
len eşyanın tcıhdidi, keyfi seyahatler 
Yapanların temerküz kamplarına gön
derilmesi, bir çok tren seferlerinin 
kaldırılması, kanallardan daha .fazla 
lstıfade edilmesini temin edecek ted
b rlerin alınması gibi vakıalar bu 
ınunakale buhranmm had bir devre
Ye girdi~lni göstermektedir. Alman
Yannı Fransadan aldığ? 5000 vagon ve 
d ger memleketlerden iğtinam ettiği 
nakil vasttalan bu buhranı önlerniye 
k:'ıfi gelmemiştir. Almanyanın sanayi 
ve münakale merkezlt:rine karşı bü
Yük blçüdc ba:ılıyan ve devam edecek 
olan bu kütle halindeki hava akınları 
ve münakale buhranı, Alman iktisadi 
hayattm ve harp mııkinesini felce 
uğratacak mııhiyctt.e tesirler yapa
caktrr.,, 

Diger bir habere göre de, Himmler 
hava hi.ıcumlarına kar§ı koruma teş
kılfıtlar!nın umumi idaresini bizzat ü
zerine almrstır. 

Bu hava akınianna İngilizler ka
dar Amerikalılarm da büyük bir e
hemmiyet verwklerlni Amerika aske
ri şeflerinin İngiliz hava kuvvetleri 
§efine gönderdikleri her iki tebrik tel
graflarlndan anlıyoruz. Amerika ge
nelkurmay reisinin, ancak böyle ge
niş ölçüdeki taarruzların mutlak hava 
hakimiyetini temin eyledikten sonra 
kıtaya muvaffak!yetle asker çıkarı
labileceğini söylemesinden bu akınla
rın ayni zamanda ikinci cephenin a
çılması için bir hazrrllk hareketi ol
duğu anla~ılmaktalır. 

Libya' da ki Harekat 
Churchill dün Avam Kamarasında 

Libya muharebesi hakkında da iza
hat vererek §Unlart söyleml§tir: "İn
gilizler Rommel'in taarruz edeceğini 
biliyorlardı ve buna karıı haurlan
mtşlardı. Rommel'in Tobruk'u almak 
teşebbüsü akinı bıraktırılmtşhr ve İn
giliz donanması mihver kuvvetlerinin 
denizden bir asker çikarma teşebbü
silne mani obnuştur. Bugün harp bi
zim için memnuniyet verici, hatt~ bi
zi tatmin edici bir durumdadır.,. 

1931 t7 ıoo oı.ooo 
U3Z 31,600 19,000 
19S3 26.700 S0,000 
1934 116.~no 141,600 
1935 46,600 SZ,300 
1936 34,200 22,<IOO 
1937 108.000 1 IS,200 
1938 101,500 124,000 

Bu durumu, daha ziyade nakil vd. 
sıtalarının ıenişlemesine ve evvdce 
yalnız mahalli ihtiyaca göre lstihsalini 
ayarlamış olan ve nakil vasıtalarından 
uzak, geniş bölgelerin dar ve mevzii 
iktisattan çıkarak memleketin umumi 
iktisadi hayatında yerini almağa baş
lamasına borçluyuz. 

* * yukarıdaki istatistik malumatı 
1930 yılından sonra arpa ve buğ

day ihraç etmeğe başladıfımzt' !sbat 
ettiği halde 1939, 1940, 1941 yıllarm· 
da ne gibi bir fevkaladelik oldu da 
bugünkü aııkıntıya dül}tük? Halbuki 
bu ihracattan başka bir rekolte yılm
dan yenisine hayli zahire stoku devret 
mekte olduiumuza da şüphe yoktur. 

Her gıda maddesi üstünde bıı ba. 
kıından ayrı ayn bir mukayese yaP
mak mümkün olmakla beraber yalnız 
esaslı gıda maddesi olan buğday mi· 
&alini ele almak davayı aydrnlatmağa 
kafidir. 

Butdayda göze batacak surette fi· 
yat hareketi 1940 birinci teşrin ayı 
ortalarında baalamııtır. 1940 yılında 
Trakya ve Ege bölgelerinin, hava ııart 
ları kazasına uiramasma raimen 
memleketimizin umumi buiday rekol
te 1938 ve 1r39 yxllanndan feııa 
deiil, hattl biraz daha iyi olduiu id
dia olunabilir .• Eldeki istihsal iııtatis.. 
tiklerine ıtüvıenmek mUmkün olsa idi 
davayı daha müspet ıekilde isbat et
mek kolay olurdu. Fakat ııüpbeli rak.. 
kamlara dayanmaktan ziyade davanm 
çözülmni için esaslı başka olaylara 
bakarak eski yıllarla faydalı olur: 

Briç oyuncuları çok sevimli genç
ler. Banır küçük adlarını öğrettiler. 
Beni Françi.ıı'den çağırıyorlar. Mu
harrir olduğumu kendilerine söyle -
miye cesaret edemedim. Bir soğukluk 
olmaktan korktum. Ne işle meşgul 
olduğumu sordular; ticaret için seyı.ı
hat ettiğimi söyledim. Ne sattığxmı 
sordular; son zamanda bir açık araba 
almak için kapalısını satmıştu:n; oto
mobil altp satttaımı söyledim. Bu hoş
lanma derhal bir dostluk lieklini al
dı. Şimdi artık çok kişi tanıyorum. 
iki aüzel kadın iyileşmişler; bu ak -
şam dans bile ettiler. Biri bana Fran
sızları çok sevdiğini söyledi, 
Hayati~ sizi uzlaştırmak için ne 

kadar az şey kifayet ediyor. 
Eier bu acaip rüyalar olmasa ne 

kadar memnun olacağım. Aden'den
beri ba:;ladı. Yoksa Hollicott'un de -
diği gibi., Yok canım .. Böyle saçma 
§eylere inanılır mı? 

* * 

Hangi Gıda Maddelerinin 
lstihlcik ve Fiyat 
Mürakabesine 
İhtiyacı Vardır? 

bunların da kıymetlendirilmesini ıs. 
rarla istediğinden, birinci defa olamk 
toprak ofisinin arpa, yulaf ve çavdar 
satın almasına karar verilmişti. 

t'~~H"ı!.~~'-:P.iiCIR 
yaşamış olacaktır. 

Gırtlağına kadaı altın ve elmasa 
garkolan. her gün gazetelerde hakla· 
rındaı bin türlü reklam yapılan, b11 
kadar halkın kendilerinı tanıdıiı bu 
kadınlar ne oldum delısi olarak her 
istediklerini yapabileceklerin] samyor. 
lar. 

Bu halde orta hal1ı bir ailenin ayda 

r- Yazan: -, 

1 Nazmi Topçuoğlu 1 

Ofisin teşkilatr daha ziyade Orta 
Anadoluda olduğundan Ege ve Çu. 
kurova ic;ln ayrı tedbir almak lazım 
geldi. Satış kooperatifleri teşkllarr 
nisbeten geniş olan Egede henüz ko. 
operatif konusuna girmen-tili ve ortak 
istlhsalinden olan, zahire ve hubu
batın bu teşkilat depolarma alınarnk 
karşılığında rıvans verilmesi karar al· 
tına alındı. Bunun mnksadı temin e
demiyeceği görüldüği.ındc-n o güne ka
dar bu işlerie ilgisi olmıyan Türk Ti. 
caret Bankasının, Çukurova, Hatay ve 
Egede ayrıca bir arpa ve yulnf satın 
alma teşkilatı kurması temin olundu 

Fransız sinema diktatörü mösyö 
"Raul Ploken,, ilk defa olarak bir sı

nema yıldızım aforoz etmiş oluyor. 
Bu iradeli adam. diğerlerini mat ed"'· 
cek bir başlangıç yapmak jsteseydi 
bundan güzel bir hareket yapııma.tdı. 

Bu kendini beğenmelere karşı fir
malar "sükilt soğuk su duşu., ile mu
kııbele ediyorlar. 

fu kadarla yaşayabildeceğinı kabul 

a) 1940 yılında yayla ve cenup vi· 
!ayetlerinin bereketli mahsulünü kal. 
dıramamak tehlikesi belirdiğinden Zi. 
raat Vekaletinin Amerikadan yeni ge. 
tirtdiği modern hasat makneled heı 
tarafa dağıtılmış fakat her gün artan 
müracaatları karşılamak mümkün ol:ı

mamıştır. 

Meydana gelmiş, anbara girmeğ~ 
başlamış mahsulde, gorünür bir ek _ 
siklik olsa idı, köylü ve mustahsilin, 
hükiımetten yardım isteyerek bu :p
hirenin de satın alınmasını istemesi 
mümkün mü idi?. 

Bu suretle Vivyan Romans'dan, üç 
ay icin çah~ma kartı alınıyor, Çunkü, 
bir sinema artistinin kartı olmadıkça 
çalışmasına ihtımal yoktur. 
Cezanın birincı sebebi, Vivyan Ro

mans'm ayni zamanda bir çok film 
çevirme kontu:ıatoları imzalamış ol
masıdır. İlcincı sebebi de, yazılan se
naryoları gözden gec;ırmek. dilediıı:i 
artistleri seçmek, teknik işiyle meıı.. 

gul olanları bile kendısi intihap et· 
mek hakkını istemesidir. 

Fransada da böyle dediklerini yap.. 
tırmak istiyen artistler vardır Me
sela meşhur Raimu'nun acaip · iste!t· 
teri vardır. "Edwige Feuillere'', Andre 
Pol Antuvan,. tarafındıın yaz[}. 
mıyan bir muhavereyi oynamak .s
temez, Danielle Darrieux her fılmde 
bacaklarını ııöstermek ister; Fernan-

eyledikten sonra artık m:ısrafı orad 
lı:östeklemell. Bu miktardan fazla v 
ridatı olanların vergı mükellefiyetle 
de o nisbet ftairesinde muvakkat 
arltırılabilir. 

1940 rekoltesi 10 - 11 y•lın en fena 
rekoltesi olmuş olsa idi bir ktsım Köylümüzün seziş kabiliyeti 
ç.iftçinin silah; altına ı;ağırılmı~ ol • 
masma rağmen nıahsu!Un tatlada kal· istatistiğin ne olduiunu bilmiytn 
ması telaşı olabilir miydi? Vakıa 5011• 

1 
n:ı.untazam çift<;i birlikleriyle böl· 

radan anlaşıldığına göre bazı bölge.' ııe bolge rekolte tahmnlerinl birbir· 
ferde buğdayın biraz çalık _ başakların lerine haber verme teşkilitına ınaı:k 
zayıf taneli veya kısmen bo~ olması _ oJmıyan Türk köylü ve çiftçisiııdıe 
olduğu anlaşılmış ise de bu yılın blr hayret edilecek bir kıtlık seziş kabl. 
fena rekolte yılr olduğu iddta olu· liyeti vardır. Bunu hissettiği gün 
namaz. Çünkü 1930 ile 1940 arası:ıda hiç bir vasıta ile mahsulünün elinden 
bundan daha fena yıllar olmuş ve hıı; alınması veyahut onun mahsulünü C· 

ıaşe zorluğu çekmeden yine ihracat linden çıkarması ihtimali yoktur. Ha. 
yapmış bulunmaktayız. sat telaşına, mcıhsulün satılamıyacıığı 

. endişesinin eklenmesi, hiç olmazsa o 
b) Yıne 0 yılın hasat başlangıcın· yıl zahire istihsalinin ~velki ılhr-

da her taraf, arpa, yulaf ve çavdarın Y 
da huğda)' gibi himaye edilmesini ve l::!Jr Devamı: Sa. 4, Sü. 1 

Firdevs imzasiyle İstanbuldan mek.. 
tup gönderen bir bayan oku:vucumuz, 
yazın yüzünün güneşten yanmasından 
hoıılanmıyormuş, 

- Yazın, denize girmeği severim, 
insana serinlik verir. Fakat, vücudü. 
mün, hele yüzümün esmerleşmesini 
istemem.. Ondan dolayı güneş banyo~u 
yapmam ... 

Diye yazdıktan sonra, güneşin yü. 
zünü yakıp esmerleştirmesine karşr, 
gazeteden bir c;are soruyor. 

Güne' banyosu yapmak, vücudü es
merleştirmek pek iyi biı şeydir. Ya. 
zın güneşten esmerleşen vücut, son 
baharda, kış mevsiminde daha kuvvetli 
olur. Mikroplu hastalıklara karşı da. 
ha dayanıklı olur. 

Bununla beraber, herkesin zevkine 
de karışılamaz. Kimisi, yazın esmer· 
!eşmek ister, kimisi de güzel cildinin 
beyazhixnı biç bir vakit bozmamağa 
çalışır .•. Onun için, sayın okuyucu • 
muzun arzusunu yerine getirıneğe ı;1-
lışacafım ... 

KARŞI 
juan 50 gram ... Bunu kendiniz yap;-ı. 
mazsanız eczacınıza yaptırırsınız ... 
Bu sabunla sabah akş:ım yüzünüzü 
yıkarsanız güneş yüziınıizü yakmaz. 

Gliserin bulursanız, ondan 115 grnm 
içerisine 15 gram hı.. t tl3 sud kanır 
t"ırtarak erittikten ve süzgeçten ~e. 

çirdikten sonra, onu yüzünüze sürer
siniz... Bunu da eczacınız elbette drt· 
ha iyi hazırlar ... Bu terkip, yeni mey 
dana çıkmağa başlıyan çillere de \yi 
gelir .. 
Güneşin yakmasına karşı yu:.ıyn 

beyazlığını korumak için, salatalık hı· 
yar suyu pek iyi gelir: Hıyarlardan 
incesinden değil, dolgun olanlarından 
seçerek, onların kabuklarmı soyuuk
tan sonra, çekirdeklerini ayıklıy:ı.rak 
gayet ince dilim dilim kesmeli. Sonra 
bu dilimleri küçük bir kavanoz içe. 
rsine - fakat sıkıştırmadan - koymalı.,, 
Daha sonra kavanozu 90 derecede al 
kolla doldurmalı. Salatalığın kokusu· 
nu bastırmak için üzerine zııten kul. 
lan~fmız esanstan bir kaç damla. 
alkolün üzerine damlatmalı. 

Fakat artistin aı;ıl biiyÜk 
bir hoşnutsuzluk uyandıran harekeli 
evveldenberi aşıkı bulunduğu kadm· 
larm muavenetiyle mevki yupan ve 
hiç bir sanat kıymeti olmıyan ·•Joı j 
Flaman.. a her zaman yaptığı gibi 
mühim bir rol verdirmek istemesi 
olmuştur. Vivyan Romans bund.1 o 
kadar ağır basmıştır ki aşıkının ağır
lığı kendini de yuvarliaınağa sebep 
olmuştur. 

Amerikadaki ne oldum 
delileri: 

Fransada Vivyan Romşns'ın ismiy. 
le küşat resmi yapılan ceza lis· 

tesi Amerik:ııda eskidenberi m~cut
tur. Fransada bunun geç tatbik edil. 
mesi sinema firmalarının aralarında 
itilaf hasıl olamaması yüzünden idi 
Halbuki orada bir firma aktörü açığ~ 
çıkarırsa başka bir firmanın ona iş 
vermesine imkan yoktur. 

HoUivutta kara listenin son kur
banı son zamanda evlenen Deanna 
Durbin'dir, Artist kocasını bir iııe koy 
mak idn çalıştığı Universal firmasma: 

- Kocamı "metör an sen,. olarak 
almazsanız ben filmlerde ljarkı söy· 
lememl Demiş. 

Firma sahipleri de bu şantajı red. 

st!fr Devamı: Sa. 4, Sıi. . 3 

MEVLÜD 
l\fuesslf bir kaza neticesinde ölen 

ALTAN PULHAN 
İçin 4 Haziran Perşembe günü Beyoğ
lu Ağa camünde ögle nazrunmdan 
sonra mevlüd okutturulacaktır. Altan'ı 
sevenlerin ve arzu ederıleı in teşrifleri 
rka olunur. Babası 

ÇENBERLiTAŞ 11 

Sinemasında 
B U G Ü N 

Matinelerden itibaren 
2 Film birden 

1-0PERA 
BALOSU 
2 - ÖLÜM 
DÖNEMECi "- , --= 

LALE'nin ZAFER HAFTASI 
. 

Senenin en güzel 2 filmi birden • 

Yarın Matinelerden 1 ti haren 

LA L E SİNEMASINDA 
1 • SINGAPUR 

YOLU 
DOROTHY LAMOUR -

BOP - HOPE 
nin şaheseri 

2 İlk Defa 

SEYAHAı-

KURBANI 
Bu sene en büyük ahlak 
fnıükaf atı kazanan f üm 

Kavanozun ağzını sıkıca kapadıktan ' 

M~sela blr zengin tamyonız ki dö • 
yüzden farla emlak. akar sahibld 
Bu adam alnının teriyle günde bın.. 

terce lira kazanıyor. Halbuki onun 
bu kazancı her ay sarf edebilmesi ıc 
imkln yoktur. O halde tesbit edılcn 
miktardan fazla olan varidat, neden 
bir nlsbet lairesinde vergiye tabi ol. 
masm. 

İkinci bir misal: 
Dostlanmdan birinin Beyoğlu ca~

deiinde oturduğu bina, sahlbıne aydı 
iki bin üç yüz kırk lira getiriyor. 

Bu zamanda bu varidata malik c 1 
mak makus bir israftır; çünkü biı J 

sahibinin ayda üç yüz lira ile geçı'l· 
mesi mümkündür ve lazımdır. O lı 1 
de üç yUz liraya kadar herkes gibi 
vergi veren mal sahibinin varidıtı 
arttıkça ver~si de ona göre artma
lıdır. Faraza üç yüz liraya kadar y\U
de on vergi veren adamın varid.ıtı 
dört yüz beş yüz, altı yüz Ura olun,.a 
vergisi de on beş, yirmi, elliye kadlr 
çıkmalı ... 

Bunun devlet hazinesine tem.in ede-. 
ceği varidat bu fevkalide zamanların 
ihtiyacı bakımınd'l.n pek ehemmiyetli· 
dir. 

Amerikada sınırlaşdinlan varida•ın 
fazlasına hükumet el koyuyor. A1"1!' 
ıika için girdiii harp hay\t ır.eselesi 
olduiu cihetle hiç bir milyonerin bu 
karara itiraz ettiğini zannetmiyoru•,, 
Bizim lçln bu kadar kuvvetli tedb •. 
ler almağa lüzum yoktur. Fakat durı
yayı şirazeden çıkaran harbin meın
Jeketimizdeki tesirlerini önlemek iç.n 
hükilmetin yapbğ1 ve yapacağı icrrı. 

ata her vatandaşın güle güle yardı.mcı 
olacaiına kanaatimiz: var. 

İkinci Abdiilhamidin hesabıi:ği 
ile tanınmış sadrazamlanndan biri fı. 
lan veya falanm ayda ne sarfettiğini 

anlamak için kendine mahsus bir tabir 
kullanır: , 

- Falan, ayda ne bozuyor? Derdi. 
Bir gün sadrazam bir kaç defa ma. 

aşının arttırılması için bir istlrlnm
name ile kendisine müracaat eden ıı:ıı. 
!yetinden birine sormuş: 

- Sen ayda ne bozarsın? 
Katip hemen efendisinin eteğine var· 

mış: 

- Efendim, de:nl~. Şimdilik bir liey 
bozdufum yok. Fakat bizim maaşa 
zammetmezseniz bu ayın sonunda mut 
laka aklımı bozacağım!. 

Yazın, yüzü güneşten korumak için 
şemsiye, tabii, birinci vasıta olan.k 
akla gelir. Bir zamandanberi, bayan. 
lann taşıdıkları minimini şemsiyeler 
ellere pek büyük bir ağırlık vermez ... 

Yüzün önüne, ,apkanın kenarlarına 
peçe takmak da güneşten haylice 
korur. Peçenin rengi yeşil olursa gü. 
netin ııııklarını daha iyi tutar. 

sonra beş gün güneş karşısında bı. ••••••••••• .. ~•••••••••••••••••~ 
rakmalı .. Daha sonra - kıldan_ b'ir ,•••••••••••••••••••••••••••••.._ 

:~ze~=~t~:det~:~~::n:fı~~- iyice kapalı . R A Ş 1 T R 1 Z A y•ıyaf rOS 'ı ,••••••••••-
Bu, salatalık suyunu kullanacağınız U B lJ G Ü N 

Yüzün güneşten yanmasına ka111ı 
koymak iı;in bir sabun terkibi söyliye
ceilın: 

vakit, küçük bir küvet içerisine • kay H A L 1. D E p 1. Ş K 1 N Bı"rlı"kte 
nadıktan sonra soğutulmuş - su koyar, 
onun üzerine de salatahk suyundan, MELEK 'te 
bayağı suya süt rengi verecek kadar P E K Y A K 1 N D A 

Biz-im yerli sabunun, tabii, iYi cin· 
sinden 250 gram, yeni eritilmş bal 
yine 250 gram, boraks 30 gram, ben-

akıtırsınız... Küçük bir süngeri onun 
içerisine batırarak yüzünüze ve i\i- Harbiyede : (BEL VÜ > 
neşe karııı gelecek yerlerinize aüı·er, 
fakat kurulamadan bırakırsımz.,, 

AÇIK HAVA 
TIYATROUNDA 

Her akşam yaz temsillerine başlıyacaktır. 4 

Yazan: FRANÇİS DE CROISSET CevirPn · ULUNAY 

HİND DİYARINDA 

davet ettim. Evvel& bana hayretle 
baktı; tereddüt etti; sonra dudağının 
ktrmlzıya boyadığı mavi sigarasını a
tarak, ufak bir gülü§le kabul etti. 
Etrafımda bu hareketimi tenkit e-

den nazarlar gördtim. sesler i$ittlm: 
- Fransızdır o Franslz! 
Diyorlardı. 
Bana "Mother İndia,. ad.11 bir ki

tap verdiler. İrsl ahlak izleri arayan 
bir Amerikalı kadın tarafından yazrl
mış · olan bu eser, istatistik şeklinde 
tertip edilmiş Hindistan aleyhinde bir 
kitaptır. 

.l<arı.ş Karı,ş .. 

Tefrika N o. 7 
dönük bir spor ceketi, kenar korku
luğuna dayanmış duruyor. Koltuğum
dan eğildiğim zaman sol cebinin üs
tünde İngilizlerin biltün ömürlerince 
taşıdıklan mektep armalarını görüyo
rum. Rüzgarın yelpirdettiği boyun ba
ğısı mavi ve siyah çizgileriyle Eton 
mektebinin renklerin! gösteriyor. Çeh
reyi .farkedemedım. Acaba kim? Mut
laka briç oyuncularından biri olacak. 
Jack? Hatbernoth? Peter yahut 
R~lph?_ 

- Güzel hava! Dedim. 
- Evet! Dedi. Yağmur mevsımi 

müste:ma artık hep böyle güzel ola
cak. Benim gideceğim yer de ... 

- Sahi! Siz Hindistana ilk defa o
larak gidiyorsunuz. 

- Evet. İlk defa olarak. 
Sustuk. Bizden bir kaç metre öte

de üç briç arkadaştan kazara· boş 
kalan halat oyununu hücumla zaptet
tiler ve oynamıya başladılar. Sınde
raman'a: 

- Arkadaşlarmız! Dedim. 
Knruldamadan: 

ince baldırlarını sıkıyor. 
Geçen akşam bizimle briç oynama· 

s!nı teklif ettim. Fakat İngiliz dosUa
rım başlarınm ağrıdtğmı söyliyerek o
yunu yarıda bıraktlar. 

Sinderaman devam etti: 
- Evet. Ben daha memlek~ırli 

bilmiyorum. Hatta lisanını bile konu
şamıyorum. Babam annem ben doğ
duktan biraz sonra Londrada öldü
ler. 

Beni bir "Parsi,. ile evlenen teyıe
:r:adem büyüttü. 

Memleketim!.. Bende tuhaf bir te· 
sir yapıyor. Cenuba doğru gibneden 
evvel bir sene yaşayacağun Bombay•
da hiç kimseyi tanımıyorum. 

Oyun oynıyan gençleri ıöstererek: 
- Nastl olur? Dedim. Bunlar Bom

bayda değiller mi? Onlan c;ocukluğu
nuzdanberi ''Eton., mektebindenberi 
tantyorsunuz. Hepsi en yakm dostla
rmı:ı... Onları klüpte de olsa bergün 
görürsünüz. 

Cevap vermedi. 

l 
2 Büyük Fillm 

• KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

Heyecanlı... Muazzam filn 

Baı rollerde: 

LYN BARI 
LOYlD NOLAN 

2-LAKONGA 
şaheserı senenin en zevkli 

................... 
AKIN YAR! ••• ~ 
H ergece binlerce kifi 

İngiliz kaynaklarından Libya mu
harebesi hakkında gelen haberlere 
göre: General Rommel Hitlerden ve 
Mareı;;al Kcitel'den Tobruk ve Bar
dia'yı bir hafta içinde zaptetmek em
rini aldlktan sonra taarruzdan iki gün 
evvel Libyaya gelmiştır Esir edilen 
düşman kumandaniarmm Üzerlerinde 
bulunan vesikalar, mihver kuvvetle
rinin Tobruk'u geçen Çarşamba günü 
zaptetmeyi ümit ettiklerini göster
mektedir. Bu harpte mihvercller Tob
nık ve Bardia'yı ele geçirmek olan 
birinci gayelerini tahakkuk ettireme
mişlerdir. Mihver kuvvetleri, biri Bir 
Hakeinı'in diieri Gazala'nm 20 ki
lometre şimalinde İngiliz maym tar
la lan arastnda a~ıya muvaffak ol
dukları iki gedikten. İniiliz tanklan
nm ve hava kuvveteriııin ~lddetU ve 
tnuvaffak!yetli darbeleri neticesi, şiın 
diye kadar istifade edememi~ler, İn,ai
liz kuvvetlerini arkadan çevirmiye 
muvaffak olamamışlar, üstelik çok 
mikdarda tank kaybetmiılerdlr. Bu 
muharebeye Hür Fransız kuvvetleri 
de müessir bir surette iştirak etmek
tedir. ......,. saı ı &r 

Gemide şimdiye kadar dikkat et-
mediğim bir Hintli kadın var. Aile 
ismi pek kartştk olduğu için, yalnız 
küçük ismini öirenebildim: Sisinda. 
Başı ufak, iri ıöıleri badem tıibi süz
gün, hatlan tertemiz bir burun.. mini 
rn.lni boyalı bir ağız.. Memleketinin 
modası üzere 1Iylndiğı için, başmı şa. 
lı ile lSrttilğü zaman bir Tamagra 
heykeline beıulyor. 

Yeni dostlarımdan biri: 
- Dikkat ediniz! Dew. Kitabı iyi 

saklayınız. Zira bu eserin bütün nüs
haları gemide kayboluyor. 

- Onları alan kim? 
- Hintliler. Kitabın Hindistana gir-

mesini istemiyorlar. 
Kamaraya girip alacak değiller 

ya ... 
Evet.. 

Hepsi o kadar birbirlerine ben.ı.lyor
lar ki, içlerinden birini görünce insan 
hepsini görmüş gibi oluyor. 

Ceket bana döndü. Hayret nidasmt 
güç zaptettim: Bu Slnderamanmı.ş .. 
Karşnnda bu koyu renk çehreyi 

beklemiyordum. Sanki çehre bahsinde 
kuşum yanılmış gibiydi. 

Sinderaman mustarip görünüyordu. 
Gri ve yeşili galip olmakla beraber 
yine kahve rengi görünen çehresine 
merakla bakıyorum. 

- Evet! Dedi. Gördüm. 
Değişen ne var ki? Seyahatin so

nuna yaklaştikça Slnderaman arka
daşlariyle artık samimi olmuyor gibi 
görünüyor. Yoksa arkadaşları mı ona 
karşı çekingen davranıyorlar? 

Şimdi hatırlıyorum ki, genç ftintlt, 
güzel Lislnda ile bahusus ona refakat 
eden yeğeni ile daha sık görilşilyor. 

Kırk, kırk beş ya~larmda olan bu 
Hintlinin yağli bir nezaketi, iri siyah 
gözleri, sahte bakışları, av hayvan! 
rengi teni ve uzun elleri var. 

Arkamızda güvertede iki Hintli 
hızlı adımlarla gidip geliyorlar. İkisi 
de kocaman burunlu, zayıfı sivri sa
kallr ve koyu esmer renkli ... 
Yanımızdan geçerken bize gizlice 

keskin bir nazar atıyorlar. 
İki güzel kadın da halat oynıyan 

gençlerle birleştiler, dlendlklerlni an
latan kahkahalarını işitiyoruz. 

Sinderaman'a: • 

Sinema ve tiyatrosuna 
gidiyor. Nasıl gitmesınler k1 

ZATI SUNGUR 
birçok esrarlı hünerleri a
rasında 1 yumurtadan üç 
dört adam çıkarıyor. Her ge 
ce saat 21 de cumartesi pa. 

Oi!rctmenler Yardım Cemiyeti Rciı!liin_dcn: 
J!renkoY kıı lı<esi coırafya oğrctmenı Alı Rı· 
aa Baliol!lu'yn aramızdan ebediyen kaybettik. 
~'~lcriaıııı aıınarı.. 

Konfeüler, yahut kınalı tırnakları 
gibi renkli sigaralar içiyor. Ne kadar 
ince bir zarafeti var! Bunu o da tak
dir ettiği için, hanin\ yapılı İngiliz 
memur kartlar! geçtiğı zaman onlara 
bakryor ve güHimsüyor. 

Kendisine takdim edildim; dansa 

Kitabı, anahtarını her zaman Oze
riınde taşıdığım ufal~ valizime koy
dum, kilitledim. 

* Galiba valiıl iyi kapamamı:ı olma-
lıyım. Kitap, kayboldu! 
Başına kasketi geçirilmi§, arkası 

Siyah ve süzük gözleri büyük bir 
hüzün ile parlıyor. Beni görünce uy
kusu varmış gibi göz ){apaklarını o
vu~turdu; fakat görüyorum, ağlaml~ .. 
Kalktım ve yanına giderek dir.sek

lerinıi korkuluğa dayadım. 

Akşamları elmas düğmelerle, ilikle
diği bir redingot giyiyor; bacağındaki 
diz kapağmm Ustu &enlş pantalonu 

- Haydi biz de yanlarına gidelim! 
Dedim. 

- Haylr! Dedi. Ben gitmem. Bu 
genç kadınları tanımıyorum. 

- Ne çıkar? Ben siz! tanıştırınn. 
«~vamı var) 

zar matine saat 16 da. "----·--' 
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İAŞE DURUMUMUZ 
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' .... TESİRi KAT 1 i 
~ Baş tarafı 3 üncüde 

dan noksan olmadığını ispata kif gel 
mez mi? r 
Şu halde bu sıkıntısız havanın ya

vaş yavaş değişerek birinci teşrin or. 
talarından itibaren fiyatın yijkseımc
ğe, mahsulün ortadan kaybolmağa baş 
lamasının sebebi nedir? Normalin aL 
tında olnuyan bır rekolte yıh içinde ani 
bir istihlak artışı mı meydana ge!di 
de birdenbire sıkıntıya düşmüş bu
lunduk?. 

Olay, bir de bu bakımdan incelen
diği zaman istihlak artışını haklı gös 
terecek bir sebep gösterilebilir. O da 
ordu ihtiyacıdır. Hakikaten harp ate· 
şiylc çevrelenmiş bir memleket ordu
sunun kemmiyetiylc, onun gda mad, 
deleri ihtiyacı, sulh devrinin ayni ola 
maz Burada bir istihlak artışı açık 
ve ~ydmdır. Fakat bu artış on yıl 
süren bir arz ve talep muvazenesini 
birden altiıst edecek kadar ehemmi
yetli olamaz. Buğday bakmından bu 
ou aydınlatmak zor değildir. 

Orduya giren her er, esasen bir ek· 
-nek müstehlikidir. Nüfusunun yüzde 
sekseni köylü olan bir memleketteı 
elbette ordunun da yüzde sekseni köy 
lü çocuğu olacaktır. Bizde köylünün 
gıda şartlan bellidir. Bunların et, 
ebze, yağ, şeker gibi maddel::rin 
ıstihlakinde, evleriyle ordu arasında 
hiç şüphesiz bir fark vardır. Fakat 
davanın ash olan buğday istihlakinde 
butün hesap ve görüşleri altüst t:de-
ek kadar biıyük bir a~hş olamaz 

Çtinkiı köylıi erin, ordudaki ekmek ;s
hkakı, evinde yediğinden fazla de. 
ıldir Köy ekmeği halitasiyle ordu 

ekmef i arasında buğday bakımından 
bir fark olabilir ise de bu farkın n!. 
ıayet memleketin ekmek ihtiyacı b:ı
ıcımından bir ehemmiyeti yoktur. Bu, 
olsa olsa mısır veya çavdar istihlal;ci· 
1in azalması yerine buğday istihlaki
nın biraz artması demektir. 
Şu halde ortada istihsal eksikliği 

veya istihlak artışı gibi şaşırhc.ı bir 
nesap olmadığına göre pazara neden 
z zahire çıkıyor ve fiyat yükseliyor 

du? Zahire fiyat mürakabesini mey. 
uana getiren sebep ne idi? 

Muayyen bir görüş tarzının isbatı 
gayretiyle hadiseleri aldatıcı bir za· 
ıyeden zorlamadan tam bir tarafsız· 
rkla tahlil edebildiğimiz takdirde der· 

elin kaynağına çıkmış ve bundan son-
aki tedbirlerimizde, yeni hatalara düıi 

'llckten kendimizi korumuş oluruz, 

Toprak Ofisinin rolü: 
Toprak Ofisinin, buğday mahsulü

nü kıymetlendirmekten başka 
bir de piyasa nazımlık rolü vardı. 
Geçid bir arz ve talep buhranı kar. 
ısrnda lüzumsuz piyasa dalgalandır
malarını önlemek bakımından bu na· 
zmlık rolü, gerekli ve hatti faydalı 
bir fonksyondu. Piyasa istikrarını 
temin edebilirdi, Fakat devamlı biı· 
kaç sebep buğday fiyatını yükseltme
ği );arlarken yeni fiyat şartlarına uy. 
madan ne piyasa istikrarı yapılabilir 
ve ne de buğday, harpten evvelki fı. 
yatta çivilenebilirdi. 

ASKER İ 

1940 yılı eylülünde dünya harbi bL 
rinci yılını tamamlayıp iki yaşına bas
tığı zaman biz hala Toprak Ofisinin 
tanzim satışı yaptığı şehirlerde ekmek 
fiyatına bir parça zammı kabul et
miyor, hatta un randımanında bile en 
küçük bir tadilatı reddediyorduk. Fa· 
kat bu bir kaç şehirde ekmeği, harp.. 
ten evvelki fiyatta tutmakta deı,r~m 
ederken memleketin istihsal yerlerın
deki şchirlerden başlıyarak diğer müs 
tchlik şehir, kasaba ve hatta köyle
rinde fiyatlar derece derece yüksel-
mişti. ' 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi tanzim 
satışı yapılan şehirlerde ekmeğin ki· 
tosu on bir kuruş iken diğer tarnf
lard~ on beşten başlıyarak on sek!z 
kuruşa kadar çıkmıştı. Serbest piy:ı. 
sanın buğday fiyatını yükseltmesi, 
Ofisin satın alma kabiliyetini her 
gün bir derece cılızlath. KöyHiyü, O. 
fise buğday arzelmekten müstağni 
kıldı. 

l , 1 
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TAZE 1\fEYV ALARDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

iDRiS MOSHIL 
(GAZOZLU) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş • e içimi Kolay 

l\fARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir 

' --·--------------------·------------·-.... -' lfl.m ................................................... ~ 

ithalat ve ihracat Birlikleri Umumi Katipfiğinden; 

Umumi buğday fiyatı davasını, yal
nız bir kaç şehrin ekmek fiyatı da 
vası !l!!klinde ele almanın iktisadi mah 
zuru yanında büyük bir içtimai ada· 
letsizlik te vardı. İmtiyazlı şehirlerin 
himayeli durumuna açık itiraz edemi. 1 - 30/S/942 tarihli ve 5119 sayılı resmi' gazete ile neşredilen 4226 numar.ah kanunla ih-
yen şehirlerle valiler, mülayim bir si. racat vergisi nisbeti 1/6/942 tarihinden itibaren yüzde ona çıkarılmıştır. Kanuna nazaran bu ta-
yasetle tanzim yolunu tercih ettiler. rihten sonra yapılacak bütün ihracat bu vergiye tabidir. 
Bölge, bölge, şehir ve kasabalarda 2 _ Kanunun neşrinden evvel akdedilmiş satış mukaveleleri dolayısiyle mutazarnr oldukla. 
açlı(c ~aşladığından, fırınlara tehı.. V k~ ı t• ·· ti d b ı kt d I K b k 
cümü önlemek imkanı kalm&dığından rı beyaniyle alakadarlar Ticaret e a e me muracaa ar a u uııına a ır ar. anun umu avc. 

leleri istisna etmemiş olmakla beraber, mezkur müracaatlarm tetkik edilebilmesi için bu nevi şfkaycte başl~)"arak valiler mcrkeLi, _ 
halk teşkilatları da mebusları tazyik mukabeleler hakkında maltımat alınması muvafık görüldüğiinden, 29/5/942 akşamına kadar 
altına aldılar. yabancı memleketlerle yapılmış satış mukaveleleri tescil ve vize edilerek Ticaret Vekaletine hil. 

o zamanki açlık telgrafları mu - dirilmek üzere, alakadarların, 4/6/942 tarihli perşembe günii saat 18 e kadar bu satışların ınüs. 
hakkak bir mübalağa olup daha zi· bit vesikalarını Umumi Katipliğimize tevdi etmeleri lazımdır. 
yade imtiyazlı şehirler sırasına ~.r- ,.••••••••Keyfiyet, Ticaret Vekaletinin emrine tevfikan ilin olunur. rl 
menin muslihane bir yolu idi. Bugün · 
başımızı geri çevirlp de eski hadiseleri 
letkik ettiğimzi zaman, o günlerin 
hayaline cihan değer diyeceğimizde 
şüphe yoktur. 

Bir kaç şehir Jebine yarattığrmrz 
imtiyaz, her tarafta fiyat farkı art.. 
tıkça, bütün şehir ve kasabalan, mik
natis gibi Toprak Ofisine çekti. Oii. 
sin satın alma kabiliyetı cılızlaştıkça 

yükü arttı. 
Bu arada en büyük müstehlik olan 

ordunun bu durum karşısında lakayıt 
kalmasına imkan yoktu. Milli Müda
faanın ağır mesuliyetini omuzlarında 
taşıyanlar, acı bir açlık sürprizi ile 
karşıJaşmamak için müıvkün olduğu 
kadar stok yapmağa çalıştılar. Durum 
bu hale gelince fiyat mefhumu dahi 
ortadan kalkarak ylnız lüzumlu stok
ların temin edilmesi düşünüldü, B•ln· 
tar iç pazarda fiyat değişmesi şartlı
rının bir safhası idi, 

H arp başlangıcında, BuTııaristan 

ve Romanyanın Karadeniz li
manlarında teslim, buğdayın tonu on 
sekiz dolar iken bir sene sonra bu 
fiyatlar, altmış dolara çıkmıştı. Fa
kat satıcı yoktu, hatta ihracat mene
dilmişti. O tarihte dışarıya kilosu on 
iki kuruşa buğday satmamız imkanı 
meydana gelmişti. İhracatın menedıl· 
miş olmasına raimen bu dış pazar ta· 
leplerinin iç piyasa üzerinde tesir 
yapmaması, mümkün değildi. 

- lktısadl Yllrl1yllı'ten -

VAZİYET 

Dünyada Olup 
Bitenler 

Jtlfr Baş tarafı 3 üncüde 
del karısını çocuklarını •mca oğuL 
lanm, halazadelerini velhasıl bütün 
aile efradını da sokuşturmak ister. 
Bütün bu şöhretler, şimdi lüzumsuz 
şimarıkhklar için biraz dü~ünmege 
mecbur olacaklardır. 

Buda sinemaya gidiyor: 
Tibet Dalay Lama'sı Buda'nın ru.. 

hunun teıı.a!lühüdür. Yani "ha· 
hayatta olan Buda,, demektir. 
Şimdiki "berhayat Buda,. yedi ya. 

şında bulunuyor. Allahm yaş mef
humu ile alakaları olmaması lazım 
geldiği için bunun da Allahlık kai
desine uygun bir yeri olmadığına bük 
metmekle beraber Buda'mn tenasüh\i. 
nün sinema seyredip etmemesi mu· 
dakkes şehirde bir mesele olmuştur. 
Tibetin başşehri olan Lhassa'da bir si. 
nema binası yapılmıştır. Binada gös. 
terilecek filmlerde haJk hazır bulun
duru!mıyacaktır. Yalnız Dalay Lama 
ile maiyetine mahsus olacaktır. Sine
mıda &'Öster.ilecek filmleri ,b~yült 
ruhani meclis seçmiştir. Bunlar Walt 
Disney'in Mikeleriyle ilmi ve fenni 
filmlerdir. 

Fakat "Allah çocuk., un tahsilbi 
arttıracak film görmeğe lhityacı var 
mıdır? Bu da ayrı bir mesele ol~a 

1 
Yeni Vergi Zamları J Sakat Erler 12 Ay 
Dolayısiyle izahı Askerlik Yapacak 

istenilen Noktalar 
Bir hazirandan itibaren yÜrürlüğe 

giren yeni vergi zamlarının tatbikine 
ait çalışmalara devam edilmektedir. 
Bu arada, bilhassa kanunun tefsir ve 
tavzihe muhtaç görülen noktaları ü
zerinde alakahlann aydınlatılması ı
çin tedbirler alınmaktadır. Bu yolda 
mükellefleri en ziyade tereddüde dü.. 
şüren kısımlar, istihlak ve muamele 
vergisine ait olan maddelerdir. Bu 
iki mesele hakkında bazı noktaların 
aydınlatılması ic;in bir taraftan Def
terdarlık, diğer taraftan vergiye tabi 
bir kısım müessese sahipleri Ankara· 
ya müracaat etmi[ilerdir. 

Bu mesele halledilinciye kadar bu 
müesseseler esaslı muamelelerde bu.. 
lunrnamaktadırlar. 

Müddeti 2 haziranda sona eren mad 
delerle alakalı müessese ve maiua 
sahipleri dün beyanrıamelerini VM"miş 
!erdir Kanunun bu akşama kad3r 
müsa;de ettiği maddelerle ilgili yer
ler de beyannamelerini bugün \•ere
ceklerdir. . , 
U< Pul ve dif:; ·ı;a·rÇıi~ y~pıİan ~;~~ 

12fr Baştarafı 1 incide 
Mükelle!ler, ölen at veya harap o

lan taşıtlarının yerine 3 ve 5 senelik 
müddetler içinde yenbini temine mec
bur tutulmaktadrrlar. 

Sakat erat 12 ay hizmet görecek
lerdir. Milli Müdafaa Vekilliği bu 
müddetin altI aya indirilmesine sala
hiyetli olacakt,r. 34 üncü maddenin 
muhtelif fıkralannda yaz.ılı sebeplerle 
kısa hizmete tabi tutulacak erattan 
(yedek subay yetişecekler hariç) sakat 
olanlara klsa hizmetlerinden az olanı 
:·aptırılacaktır. 

Açllacak Aıhaneler 
için Yapdan 

Tetkikler ilerliyor 

tt:lif' Baştarafr 1 incide ı bile çok beyhude bir ~ey olur. Rom
' iği gediğin İngiliz tayyare ve topçu mel ordusunun ilk hedefi Mısırdır. 
km vetlerinin müessir ate~leri altma 

1 

Eğer, mihver taarruzu, şimdiki İn-
lmdığını hatta gedikten girmiş mih- giliz cephesi etrafmda, yahut Mısır 

ver kuvvetlerinin çekilmiye başla- hududunda yahut Mısırdan biraz içer
jığını haber venni§tir, de durursa bu hal onur. alacağtm ya

gerek. 

Bir Sahtekarın 
Mahkumiyeti 

Sabıkahlardan Abdurrahman, mü
teahhit Bekire müracaat ederek bir 
sefarethanede fazla mikdarda demir 
bulunduğunu, bunlarm satılmasına 
kendisinin memur edildiğini iddia et
miştir. 

lara göre yeni listenin hazırlanmısı· 
na devam edilmektedir. Bu liste h.ı
günlerde alakalılara bildirilecek, bu 
suretle damga resmiyle diğer harçhr 
da saatlerce hesap yapılmıya lüıum 
kalmadan muamele görülecektir, 

Sinema fiyatları 

Ankara, 2 (TAN). - Hükumetin 
Kızılay!a birlikte fakir halka panısız 
yemek dağıtmak için aşhaneler aça. 
cağr malumdur. Öğrendiğimize gö(e 
şimdilik Ankara; İstanbul; İzmir; K 
dirne ve Bursa vilayetlerinde aşhane
lerin açılacağı yerlerin tesbitine ve 
levazımının tedarikine çalışılmaktadı•. 
Aşhaneler tercihan vilayetlerin fakir 
mahallerinde açılacaktır. Gerek bükü· 
met gerek Kızılay reisliği diğer vm .. 
yetlcrimizrie de aşhane açmak iı;ın 
tetkiklerde bulunmaktadırlar. BaT.ı 
yerlerde seyyar aşhane usulünün tat 
biki de düşünülmektedir. Aşhaneler 
kışın başlangıcında faaliyete geı;ecek
lerdir. 

Şu vaziyette mihverin bundan ev
velki İngiliz taarruzunda İngilizlerin 
t:.ıtbik etmiji oldukları taarruz usulü
'lli aynen tatbik etmek istediği anla-
ıhyor. Fakat bunun İngiliz taarruzu 
rnd:.ır muvatrak olabilmesi için İn
gılizlerin yapmış oldukları şekilde çok 
ani ve baskın tarzında olması ge
rekti. Gerçi mihver de bunun baskm 
~ tinde olması için lfızım gelen her 
şeye evvelce baş vurmuştur. Bütün 
dıkkati Rus cephesine çekmek için 
bir çok şeylere teşebbüs etmiştir. 
General Rommel'in, Mareşal Kesser
lıng'in Rus cephesinde \'azi!e aldtk
larına dair haberler yaymıştır. Fakat 
taarruzun yedinci günü henüz mühim 
mtıvaf!akıyeUer temin edememi~ ol
du una gore İngiliz cephesini gafil 
a\•lıyamamtş ve baskından ümit ettiği 
ilk büyük kazancı elde edememiştir. 
O halde, bundan sonra muharebelerin 
c reyan şekli her iki tıırafm cepheye 
s ıreccl<leri motör ve tayyare adediyle 
h r iki taraf hava kuvvetlerinin yek
d erinin mi.ınakalo ve muvasala hat-
1, ı ustünde yap::bilecekleri tesirin 
derecesine bağır kalacaktır. 

Bu taarruzun, bundan evvelki İngi
l'z taarruzu neticesi olsıak Mısır hu
dudunun batısmda İngilizlerin elinde 
kulmtş olan mmtakanm istirdadı mall:
sadiyle yapılmtş olduğunu düşünmek 
hatadır. 1942 senesinin her iki tarafrn 
mukadderatı için kat'i bir sene olduğu 
naznrı dikkate almırsa böyle bir sene 
içinde kat'i neticeye teı:iri olmıyacak 
yüz veya iki yüz kilometrelik bir sa
hanın istirdadı için mihverin bu ka
dnr malzeme ve kuvvet feda etmesi 
do ru olamaz. Burada sarfcdeceği 
ku\ vet 'e malzemeyi kat'i neticeyi 
almak istedigi yerde sar!etmesi ve 
\ e kat'l neticeyi altncaya kadar bu 
kum çölünün İngilizlerin elinde kal
ma. ını:ı riza göstermesi daha doğru 
de il midir? Eğer mihver, başka cep
hede almak istediği kat'i netice için 
Afrikadaki İngiliz ordusunu önce e
zip bertaraf etmeyi doğru bulmuş i
se İngiliz ordusu mağlüp edilince mih
ver ordusu cehennem gibi bir çölde 
yaptığı çetin muharebelerin yorgun
luğunu Nil nehrinin serin sahillerin
de neden dinlendirmesin? 

1939 harbinin 1942 senesi içinde 
inkL af etmekte olan vaziyetine na
z ran iki yüz kilometrelik çöl için, 
h tta Tobruk ve B:ırdıa için dc~ıl bin
lerce tank, tayyare ve bu kadar kuv
vet ve malzc.'lle Icda ·etmek. bir tek 
iJıs, n ıle bir tek kurşun Ieda etmek 

hut yapacağtnı almış veya yapmış ol
makla kanaat cttıgine değil taarru
zunun kırılarak maksadına nail ola
madığma delalet eder. İşte o zaman 
Amanlar için yapılacak tek şey kalır 
ki, o da Libyayt vesaireyi kendi mu
kadderatlarına terkederek ellerindeki 
bütün malzeme ve kuv\·eti Rus cep
hesine toplayıp son kozlarmt kulla
narak Rus ordusunu imhaya matuf 
son büyük taarruzlarına girişmektir. 

Mihverin, önce Libyada taarruza 
geçmek mecburiyet: kar!jısında mevsi
i:n.in bu kadar ilerlemesini niçin bek
lediğinin sebepleri meydandadır. İn
giliz ordusu, son taarruzunda mihver 
ordusunun malzeme ve teçhizatının 
büyük bir kısmtnı imha ve kuvvet
lerinin yar!smı esir etmişti. O zaman 
İngiliz. ordusu, bir mihver taarruzunu 
karşılayacak kadar kuvvetli değıldi. 
Ancak çok ani bir baskınla düşmana 
takaddUm etmek ve düşmanın hazır
lığını imha etmekle bu tehlıkenin ö
nüne geçebilirdi. Ve öyle yaptt Harp 
tarihi, İngıliz ordusunun bugünkü 
duruma gelinceye kadar tam iki sene 
Libyada vaziyete intibak için kullan
mı.ş olduğu taktiği takdirle kaydede
cektir. 

O zamandanberi mihver ordusu ye
ni bir taarruza başlamak için tekrar 
malzeme ve kuvvet tahşidine başladı. 
Fakat her an İngiliz deniz üstü, de
nizaltı ve hava birlikleri taraflndan 
yakalanan ve viırulan bir deniz yolu 
vasıtasiyle bu taarruz kuvvetinin top
lanabilmesi için işte bu kadar zamana 
ihtiyaç vardı. Ve bu zaman ihtiyacı 
da m'i.ısait taarruz mevsimini kaçırmış 
oldu. Fakat ne olursa olsun bin bir 
fedakarlıkla bu taarruz kuvveti tek
rar toplandtktan sonra mihver 1942 
senesinin mukadderatını tayin edecek 
bir taarruzu, çölün ynkan sTcağı al
tında bile olsa, yine yapmak ve ba
şarmak mecburiyetinde idi. 

İngiliz ordusunun vaziyetine gelin
ce O hiç de gafil avlanmayxp çok u
yanık bir dikkatle bu taarruzu karşı
ladığına göre bu taarruzun yapllaca
ğını pek ala keşfetmls ve beklemiş 
olduğu anlaşıltr. Böyle iken harek~ta 
takaddüm için- hiç bir harekette bu
lunmamış olması bu sefer mihver ta
arruzunu karşılayacak kadar kendini 
kuvvetli bulduğu ve bu taarruzu kı
racağına itimat ettiğini gösterir. 

Sahip ve N~riyat Mildilrü: Halı1 
Lut!i Dördüncü. Gazetecilik ve 
Ne~1yat T. L. S. TAN matbaası 

Müteahhit bu mallarİ almayr kabul 
etmiş, fakat muamele esnasında ka
ğıtlara bastlmış olan m\Ihürlerin sah
te olduğunu anlıyarak keyfiyetten 
müddeiumumUiği haberdar etmiştir. 

Abdurrahman sattığı demirlerin pa
rasını alırken suç üstünde yakalan
ınıştlr. Abdurrahman faturaları yırt
mtya çalışmış ise de muvaffak ola
mamıştır. 

Suçlu iki ay hapse 33 lira para ce
zası ödemiye mahküm edilmiştir. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
+ BIR TACIR GRUPU GELDi - Hindi._ 

ıandan Saffet Benanın reisli~in<le bir Hint 
manifatura tüccar ırupu ıtChtimize l'Clmiştir. + VILAYETLERE AYRILAN MANIFA
TURA - Manilotura birlifi Anar!olu villyet· 
terine ayrılan malların tevziine baılamıştır. 
lstanbula ayrılın mallar perakendecilerin. vazl 
yeti tcsbit edildikten ıonra dafıtılacaktır. * HAŞLANAN ÇOCUK - Gebzede Şevki 
ycnın 3 yaşındaki kızr Şefika kaynar çaınatır 
kazanına dıiıerek haılanmıı, hastanede ölmiiı 
tür. + FLORVA PLAJLARI - Diln Floryı 
plajının ihalesi yapılm•ıttr. ihale kura ile ya
pılmıştır. + YENi BlR BiRLiK - Manifaturacılar 
bir birlik te~kil etmiye kırar vermitlerrlir. 

ŞUBEYE DAVET 
Fatih Subcsinden: Yd. Nakliye Tim. Şe1"1ri 

of. Salim tütilncü 4491 S 

Y ENi NEŞR iYAT~ 

Sinema biletlerine yeni vergiler do. 
layisiyle yapılması lazım gelen zam 
için belediye iktisat müdürlüğü yeni 
bir tarife projesi yapmış ve daimi en. 
cümen bugünlerde bu hususta bir ka
rar neşredecektir. 
Diğer taraftan encümen hangi sine

maların hangi gün tenzilatlı halk ma, 
tineleri yapacağu ilin edecektir. 

Perakende satışlar 
Yeni zamh vergilere tabi maddele

rin perakende satışlarında satıcıhrm 
koydukları fiyatlar bunların hakiki de 
ğerini ifade etmemektedir. İthala':.çı~ 
!arla sınai müesseseler yeni vergilerin 
bu maddler üzerine ne miktar i15.ve 
yapılmasını hesap ve ona göre topt:ın 
satışlara başladıktan sonra hakiki fi
yatlar anlaşılacaktır. Bundn sonra 
satış kontrolleri başhyacak ve vui· 
yeti ~endi lehlerine istismar edenler 
hakkında takibata geçilecektir. 

Koza Fiyatları 
Ankara. 2 (TAN) - Fiyat müra

kabe komisyonu reisliği ipek kozası 

azami satış fiyatların, tesbit etmiştir. 
1942 mahsul mevsiminin devamınca 
cari olacak bu fiyatlara göre 10,5 ran
dıman esası üzerine aytklanmı~ aıa 
nevi yaş kozanm çıplak olarak bir 
kilogram azami satış fiyatı borsada 
175, İskenderun, Adapazarı, Bilecik 
ve Söğütte 173, Gönen ve Erdekte 
172, Trakya ve Ege istihsal merkez
lerinde, Arnasyada, Nallıhanda 171, 
Diyarbakrrda 170, Antalyada 167 ku
ruştur. Ayrtca yerli kozanın beher ki
logramTna 25 kuruşluk bir teşvik pri
mi de zammedilmiştir. 

... 

HOLANTSE BANK~ ÜNİ N. V.' 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

;,... AJANSI : MEVD~NCIK. ALALEMCI -HAN YENI ADAM - Haftalık fikir ırareteaidir. 
387 inci &ayısı latarıbulda ncşr:dinılıtir. 

939 HA~BININ HF.DEFLJ.;RI - Fethi • 
Kurt tarafından yaıılnıı~ ve Mersinde Ata 
Çelebi buımcvi tıra!ından huılmııtır, 

1DARE - Pahiliyo VekAlctinin aylık 
mccmunıdır ııl's - 166 rncr sa:.rıalrı hır 
arada .olduğu halde ncşrcdilmhtir. 

M6' 

""eoı-oN BANKA MUAMEtEL ER ' 
LK A S A -1 C A R 1 SIHHiYE MECMUASI - Sıhhat ve t,ti

mai MuaYenet Vekiılcti tarafından ne~rcdilir. 
ıoJ üncu sayısı çıkmı~tır. 

ZAYİ - Üsküdar e8kerlik §Ubesin
de kayıtlı ve muhabere taburundan 
almtş olduğum 1052 askeri posta nu
maralt terhis tezkeresini zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Esat Tektaş 

KAYIP - Üsküdar nüfus memur
luğundan aldığım nüfus cüzdanımla 
Üsküdar askerli!( şubesinden aldığım 
terhis tezkeremi kr.ybı.;ttlm. Yenilerini 
alacağımdan eskilerir.in hükümleri 
yoktur. Agop oğlu Kcvork Taşçıyan 
İstanbul 1320 doğumlu. 

~ . . 
MERKEZi i ICÜRASAO 

"1BELERI 1 AMSTERDAll4 - AOT'YERDAM - 9-UEJllOS AIRES 

r
CA~a· MARACAIBO- HAfFA·- WtL.L.EMSTA.D • ORAIU~J~O 
~lO DE ..U-ELRO • ~-- ~Q f!.AULQ 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İliın No. 168: % 40 rütubetii ve 600 gram sıkletindeki. bir adet ek

mek fiyatının 3 Haziran !)42 gününden itibaren bayi masr<ı.tiylc beraber 
(10) kuruş (50) santim olarak tesbit edildiği ilan olunur. (6108) 

c 21 co: 3 - 6. 942 .~-.. -

Muhammen bedeli 10500 (on bit beş yüz) lira olan 15 ton bulaşık 
sabunu, 11,6.1942 Perşembe gnnü scnt 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında toplanan meıkez 9 uncu komisyonca satın alına
cakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 787,5r (yedi yüz seksen yed: lira elll ku
ruş) lir.hık muvakkat teminat i1f kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar adı geçen komısycxn reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme Dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm v.: sevk şefliğinden temin olunur. (5846)' -Muhammen bedeli (12000) lira olan 1000 Rulo (100000) metre kola-
sız pamuk mücerrit şerit (11.6.1942) Perşembe günü saat (15,30) on beş 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka• 
palı zarf usuliyle satın almacaktrr. 

Bu işe ginnek istiyenlerin (900) liralık wuvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarfların! ayni gün saat 
(14,30) on dört otuza kadar komisyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız olarak dağrtılmaktadtr, 
(5831) 

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ 
Zi RAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

.. 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

• 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
İKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en ız 50 
.. ı.,.esl bulunıınlara senede 4 defa çekllecek Kur'a ile aşağıdaki pllna go• 

re lkramlv"' dağıtılacaktır: 
4 Adet 1,000 Llralık 4,000 Lfrı 
4 •• 500 " 2,000 .. 
4 ,, 250 • 1 ,000 " 

40 • 100 ,. 4 ,000 " 
100 ,, 50 .. 5,000 .. 
120 .. 40 .. 4,800 111 

160 • 20 .. 8,200 tll 

ol K KAT: Hesaplartndak1 paralar bir sene içinde 50 llradan aşa§ı dOşml• 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 farlaslyle verllecel<tlr. Kur'alar 
ıenede 4 defa, 11 EylOI, 11 BlrlncikAnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarihlerinde çekilecektlr, 1 
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E Yeni Müşteri Bulmak Sanatı~ 
E Dr. Gass(Jn diyor ki: :: - -E "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 9 - ~ : etmek sur et iyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde !3 
§ müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu § 
: kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. : -
§ fiyatı 50 Kuruş ~ 
§ Satış yeri: TAN matbaası fstallbul E 
'•ıııır11111111 111 1 11 11 1 1111111111111111111111111111111111111ıııı111111~ 


