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ŞEN ŞAPKA 
Mağazası, Şık Giyinmeyi Seven 

Bayanların l\lqazasıdır. 

Sultan Bt111111nı 

~akir Halka r Yeni Köy Okulları Kurufuyo 

•• J ~Yatından 7 Y aıına Kadar Olan 
Fakir Çocuklara 3,5 Milyon 
Liralık _Ş.eker Dağıtllacak 

Ankara, 4 (TAN) - Fakirlere 
verilecek şeker için Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaleti bir ta
limatname hazırlamaktadır. Öğ • 
rendiğimize göre, 1942 mali yılı 
içinde 3,5 milyon liralık şeker 
dağıtılacaktır. Talimatnamenin e· 
sası 1 yaşından 7 yaşına kadar o 
lan fakir çocuklara parasız ola -
rak şeker dağıtmaktır. Fakir ana 
babalar veya yanlannda kimse • 
siz fakir çocuk barındıranlar uı;u 
lü dairesinde alacaklan fakirlik 
vesikalarile sonradan ilan edile -
cek olan müesseselere müracaat 
la içlerinde şeker bulunan paket 

Oğretim Ekibi Teşkil Ediltce 

Sıhhat ve içtimai muavenet leri alabileceklerdir. Bedava şe -
Vekili Hulusi Alataı ker dağıtma işi şeker ve glikoz. 

------------ dan alınacak vergilere bağlı oldu 

1 
fundan bu tevziatm ayda bir mi, 
yoksa ikişer aylık birden mi ya-Mihverciler 

Yaza Nasıl 
Giriyorlar? 

l 
pılacağı henüz belli değildir. 
tSıhhat Vekaleti, istatistik umum 
müdürlüğünden aldığı rakamlara 
dayanarak memleket çocuk nüfu 
sunu viliyetler kadrosu dahilin
de tesbit etmiştir. Yalnız her vi-

Frama sahillerine bir kaç ay önce yapılan ilk bakından resimler: 1 - Bu harekete iştirik eden lngiliz askerleri, t.ahrip mtifreze• 
terinin naklinde kullanılan hususi gemilerde talim eörüyor. z - İhraç lutaları, harekattan dönüşte karaya çıkarılıyor 

------------ liyette ne kadar fakir ve kimse
Şlındi tnilttefikler de her tarafta siz çocuğun bulunduğunu tesbite 
ıruvvetıenmiş ve haztrlanmııtır. şimdiden imkan yoktur. Vekalet 
Teşebbuıı her yerde mihvercllerln amele kesafeti olan viliyetlerde 
elinde değildir. Yıldn1m harbi yap- ilk tevziatı fazla miktarda yap • 

Bir İngiliz ~KERi VAZIYET~ 
· Keıif N z .-..,) · Dört Japon 

Denizaltısı 
m ak imkAnlan azalmq, sürprhin mak tasavvurundadır. 
xolü kalmamıştır. Binaenale7h, u Di"""r taraftan halkımızın fe • 
çok milsavl şartlar !cinde çarpq- 6" 
mak zarureti başgösterlnee, mlh- ker istihlaki ~e te~~it edilmiştir. Mu··tr • e amanr ~~Si 

vercller, geçen yıllar temin etWde- Bu raka~ gore, nuf~ başına ~ 
ırl seri muvaftakıyetlerl kazanmaa nede . 6 kilo §eker dupnektedır. 
imki n bulımıaın!Jlardır. Hilllsa, Böyle olduğuna nazaran, adam ba 
mihverciler bahan Jyi ıeçirm-11- flJ1.8 her ay 500 gram şeker isa -
ler, yaıa da pek l{ller 'J'(lz1e ve bet etmektedir. Vekillet te bura
]riiyük ümltıede ~. bıiu uzan dikta~ ata?ak fı'kft 
----------- ve kimsesiz çocuklara her ay &00 

M. Zelceriı/a SBBTBL gram pker vermek niyetindedir. 
Talimatnamenin teferruatını da Alma11yaya 2.000 

Tayyare ile Hava 
A 'Yrupa harbinin mukadde • ikmal etmek için_ süratle çalışılı.. 

M ratını tayin işinde büyük yor. Mesul merciler paraaız §e -
rolü olacağı iddia edilen 1942 yılı ker dağıtımına temmw başından 
akıp gidiyor. ~üri;ilt taa.rruzlarla itibaten ba,_lanm~ı iç~n tedbirler Akınları y apllacak 
başlıyacağı bıldırılen ilkbahan alındığını soylemılerdır. .. 
arkamızda bırakarak yaza girmi§ - • 111ııı.. Londra, 4 (AA.) - Muşterek 

1 bulunuyoruz. Bu yıl içinde Av. r . ' harek~tler ~umi _karargahı aşa 
rupada kati neticeyi almak isti- M H •+ı lıdaki. tebligı verıyor: Bu sa -
yen Mihverciler filhakika üç cep e 1 er Ve ~ah ilk aatlerde Boulugne 
hede birden taarruza geçtiler. ıle L~touqu_et arasında ya~ıl:ın u 
Bunlardan yalnız Japonyanın Çi M ı fak bır k~ü taarruz~n~ ~tırak 
ne karşı açtığı taarruzun gelişti- G re C G ~en denız .. kuv.~etlerı şımdı tn • 
ğl görülüyor. Fakat asıl Avrupa / ~ giltercye. do~~ş b.~lunmakta -
harbinin mukadderatını tayin e- K •t ı dırlar. _Bır _kuçuk müfreze Fran-
decek olan Şark cephesinde ilk. e 1 e SIZ sah~!lerınde karaya çıkm!ş, O• 

bahar taarruzu denilebilecek bir r~a du.şman~ taarruz etmış ~e 
hareltet bile görülmüş sayılamaz. dığerlerı malun:ıat elde etmışE1r. 
Kerç yarmı adasından Sovyet Finlandaya Giderek K_ılalaıımız hafif kayıplara ugra 
kıtalarının çrkanlması bir bahar ttusfıı:. . . 
taarruzu olarak gösterilemez. Ya Mrl. Mannerheim'i fngiliz hava kuvvetlerine men 

· za girerken Şark cephesinde Al- sup tayyareler, hareket ~n~ın-
manlann bundan bqka bir mu. Ziyaret Ettiler da kara ve deniz kuvvetlerını des 
vaffaldyetleri görülmemiştir. teklemişl~r ve avde.t es~asında 

Lib d 
ı.. .... 1 an bu···"~~ ta...... bunlan hımaye etmişlerdir. 

ya a ~ıy ,...... ...- B Un b t LL"" •• -L: 
ruz da Mihvercilerin istediği ve Cark C ph sinci er " qeuvuaun ..,....m 
umduğu şekilde gelişmemi§tir. 411 • e • kaldığını aöglügor Sumner Welles 
M~be ~e~üz kati neticesini Yeni Bir Şey Yok Berlin, 4 (A.A.) - lngilizlerin 
verm!ş değildir. Fakat bir hafta Manş sahiline asker çıkarma te - z f d 
on ıünden beri .devam eden ça;- ıebbüsü hakkında askeri bir kay a er en 
pıpnalann seyn, 'Mihvercile~ naktan aşağidaki tafsilit verili· 

1 
' • 

burada da bir yıldırım darbesi yor: s n k. vurmağa muvaffak olamadıldan- Bu sabah hücumbotlan Fransız O ra 1 Af RiKA CEPHESi 
nı göstermektedir sahilinde Touquet civanna alçak 

Mihvercilerin büyük kazançlar tan uçan tayyareler refakatinde Hedefler L.b d 
teminine muvaffak olmadan ba· yaklaşmışlardır. İngiliz deniz bir 1 ya G 
harm ~çmesine müsaade etmele. lildeti derhal Alman "Jnevziinde-
rinin sebebi basittir. Şimdiye ka- ki topçunun ateşi altına alınmış y • t 
dar Mihverciıerin düşmanlan za- ve geri dönmeğe mecbur 01muı- Amerika Hariciye azıye 
yıft~ Te~bbüs dalına on~n -~ lardu'. Cenupta yapılan diğer bir •• • • 
linde idi. Ustün kuvvet ve ustun ihraç teşebbüsü de muvaffakiyet Musteıarı Dıyor kı: K k 
teknikle harbin zaman ve mahal· le neticelenmemiş ve İngilizler ar 1c1 

k 

!ini tayin ederek yapılan taarruz m- Devamı Sa. 2 SU. " "M.11 ti A p 1 3' 
lar seri neticeler veriyordu. Hal I 8 er raSI 0 5 
bukt vaziyet şimdi öyıe delildir T kk··n ri K k lngilizler Müstahkem 
{!~::~:rh~:= re;~ Çekyadaki Son Aedıil• u :_ · ur1ara9• Bir Mevkii Ele Geçirdi, 
büs her yerde Mihvercilerin e • s •k t 1 Ve ... mus U lr 
}inde d~ğil~ir. Yıldınm harbt uı as_ Sulh KuracaCJV iZ. Kum Fırtınası Altında 
yapmak imkanlan azalınıF. Sfb' 

11 H •-~t G ı· • 
prizin rolü kalmamıştır. Binaen- Ankara, 4 (Radyo gazetesi- - aremta e ışıyor 
aleyh az çok müsavi şartlar için- • Heydrich Öldü, Amerik.a Hariciye Müsteşarı Sum Kahire, 4 <A.A.} - Orta şark 
de çarpışmak ~i bq göılte - Marepl ldamıerheun n!r .:We~~es, ~ öl~lerini a~ t~~liz u~um,i karargihımn teb-

ik,, arasınd ki 
nce "guzel , n 
ir. Bır Est.etık 

ellikten ne an. 
dıni duşünur; bir 
artistin aklına ge
lerdır; bir fılozof 
lıgin "theorique -
n tarıfler yapıla
iiptir. Onun için
devirlerin da 

c;a işte asıl g\lZel ve 

ır, hem güzel, hem 
Doiu Çinde J•ponlara ka"1 harp eden.amii gibı ... Hayatta 

YUNAN ADAf~;~~r~i :nliğine eremıyen
__________ a sıra dış payanda-

mın oniınde, denıze 

Yiyecek 
Yakında 

S e k 
1,r taraça olmadıgm 

V 11a taktığımız bırb~ 
ektedır. Bır kıl" • 

B a el ~nm en zarafeti 
3' Y ~ ie'nin bıle cam 

A.yaso{y.ıcıı .. 
l rince ~ihve~ile! geçen yıllar te- Berlinı 4 (A. A.) _ D. N. B. Dün 15 Çek Daha gun~ 1?lunasebetıle bır nutuk soy lıği: 2 hazıranda a~aca karanlıkta 

min ettıklerı serı muvaffa)dyetle.. ajamı Helsinkide resmi olmiyan ld Ed"ld" lemıştir. Welles 25 yıl evvel 90 zırhlı kuvvetlerimız Knightz Brid Türkiye ile ln9iltere ve Mihver Devle 
ri kuanmağa imkin bnlamımq- bir kaynaktan bildiriyor: . am 1 1 bin Ame~ın ?ld~ğünü hatır ge'in .10 kilome~ kadar batısın 
}ardır. Führer refakatinde mareşal Ke Prag 4 (A. k) - s. s grupla latarak şoyle demiftii": da müstahkem bir.nokta olan Ta Aras1nda Bu Hususta Bir Anlaımaya v 

Buna mukabil garp cephesinde ltel oldup halde, 75 inci yıldönü n bq komutanı ve JımıaYe idare .. "Bunlar ,g~n d~a!d. harbin mar'dan düşmanı tardetmişlerdir Ankara, 4 (A. A.) - Buraya edilmesi takarrür etmlf ft 
Müttefiklerin müdafaadan taamı mü münasebetlle Fin topraldanıı li reis vekili H;etdrich•in aldığı . sonuncu,, olaca" omidı ile .. can Ahn•nlar ,bu IB'Yaf ~ en gelmiı olan beynelmilel K.ızılhaç susta Türkiye h0k6meti D 
za geçtiklerini görüyoruz. mil· da bucfuı marepl Mannerheim'i yaralar tesirile !vefat ettill bildi lannı vermiflerdı .. Fakat bu umit az . 14 tank kaybetmifle~. dele-i Raymond Courwiser A· yük Britanya ve Mihver 
liz hava kuvvetleri bir haftadan · aret etmlştir rillyor Yakında bu bulusta bir leri bop çıktL Bız 1914 harbin· Mevzilerimize karp dun başka e- l 
be . Alman sanayi merkezlerine zıy · resmi tebliğ neifedilecektir. den sonra kör olduk. Kör idik; bir taarruz daha yal'llmış ise de nadolu ajansı mümessiline apğı. lert arumda bir an ıpn;ı$ e 
e"Fransız sahillerine karşı bü - .Beımi tebllğln Bu suikasda alenen iştirlk et- çfutkü, ülkümüzü ve demokrasi- sonu gehnemiftir. Civardaki kol dakl beyana~ta bulunmU§tur. mu§tur. Gerek Kızılay 

v ilk hava taamazlarma girişmi1-- Berlin 4 (A. A.) - Alman or- mek ve aranmakta olan kimsele mizi.. tehlikeye düşürdük. Şimdi 11).nmız düşmanın ıert hatlarına "İaşe vazıyetleri çok acı ~ ~;911~k~~b~ i.ı- Bu taarruzlar Ahnanyayı dulan b~f komutanlığının tebliği; ri saklamak suçlanndan dün 1$ ilk vazifemiz zaferi kazanmaktır. taarruz etmişlerdir. Yunan Adalan halkına Beyne~ı e- Denmı !fsbat edı. 
• ~ Devamı Sa. Z SiL 3 -. • ~ Devamı Sa. Z Sil. 'l Çek daha idam edilmiıtir. S- Devamı Sa. Z Sü. 'l 1:?119 Devamı Sa. Z SU. 5 lel Kızılhac tarafından Y ın 



TAN 

'ETER SilCihlı Türk 
Cümhurluğu 

Mahmut Esat Bozkurt 
Bir Konferans Verdi 

Hususi Otomobil Gibi ~inema 

Mqmya 1'd1ı: ma? Mumya! B'ir 
halınde iken hesapları kontrol 
. Amma nasıl? Hesap zıhni ... 
n k fası, parayı miknatisi çeki-

Yazan: MAHMUT YESARl 

mtt§, pek mztltıya meydan verilmi. 
yor. Amma, bjz, rahat durmuyoruz. 
Evet7 prenses, Şemsitap hanımdan çe 
kinir; ben ondan korkarım. Hi.llasa 
biribirimizden korkarız itte. Niye mi? 

Çalı ştırLlan Taksiler 

.. Paşanın da, prensesin de buraya 
leri bo una değil. Esir ticareti. 

ı Nafızle ben, ona değil, birbiı i. 
e bakıyorduk. Nuri Bekir, yumru-
11 Ip.lsaya vurdu: 

Nuri Bekir neşelendi: 
- Türkiye topraklarındayız. Kor

ku yok. Açık açık konuşabiliriz. Pa
şa, halı, antika alacak, prenses de ye 
ni cariyeler bulacak. Yeni cariyeler ... 

Şimdiye Kadar 100 Taksi Piyasadan 

Çekildi - Taksi Ücretlerine Zam isteniyor 

Ben, çok konuşmam .. Amma, hic; 
şmam. .• Konu;ıunca da konuşu • 
Manolakinın ne h ylekar henf 

iunu biliyordum. Burada s"zleri 
dum. Şaştım kaldım. İk nız de bu. 
n adamları değilsinız. 

Yüzü kırışmı;?tı: 

- Yeni esirler ... Şemsitap hanım, 
Adapazarına gidecek, korpe Çerkes 
kızlarını satm alacak. 

Blr koordinasyon heyeti kararlylc 
hususi binek otomobillerinin çalışma
sı yasak edilmiş, ayni zamanda mev
cut taksilerden fazla.<:ınm işlememesi 

de karar altlna alınmıştı. İstanbulda 
bin kadar plaka parası veren taksi 
olduğu halde bunlarm 823 ü çalış
maktadır. Fakat son günlerde bu tak
silerin çoğunu bazı kimseler kirala
mak veya satm almak suretiyle hu
susi otomobil gibi kullanmakta ve bu 
yüzden de şehirdeki taksiler günden 
güne azalmaktadır. Bu iş şu şekilde 
yapılmaktadlr: 

Alı Nafız guldil: 
Duşmez kalkmaz bir Allııh! 

u ri Bekir, elini göğsune bastırdı: 
- E yvallah erenler ..• 
Kuru kuru giıldü: .l;: 

Mı !itbbandanı:ı:. ~· 
uzıi birdenbire değiştı • par adı: 

Prenses yok mu? İşte şu yukıı
prenses-. Kend1nizi onda.~ sakı. 

z... Şeımııtap hanım, taş gıbi bir 
drr. O nda akıl, fikir, insaf; mer
et nramaym. Gelgelelim; d 1 bil· 
hastabakıcılan o soğuk doktoru, 
ri, pa113yı oyle idare eder ki .• 
ssıptır. Yalan 1 Kibirlidir, yalanı 
t r ~ ı Ho, :-atbr, yalan! Ne 

..a yatanı.. Ga~ etle de namusiu-

ri Bekir, gbgsüne vurdu: 
Ben, neye böyle serbestçe 
kalabiliyorum? 

amruklannı sıktı: 

aşa. 

Kan, garsonlardan birini gözü. 
irdi, kapattı kendi hesabıaa, 

da goz Y1Jmı.ı:vor. Ben. onun gö
patlatmağı l>ilırım amma, elim 
baglt_ 
nleşti: 

- T alih dünyası! .. Prenses, benden 
nir. Çunlcü, ııutun dalaverelerinde 
kanat genn.lşiındlr. Prenses, ondan 
ındiği fçın, beıl diş geçiremiyorum 
li Nafizle !:ıCn alıklaşını§tık: Sor: 

• Prenses, .6°zden çekiniyor ..• S;z, 
sten çeJdnlyorsuruız.. Prenses 

k ca kalfacWl çekınıy0r. Karmak.!.. 
k bır ~. 
uri ~ \r Ylldum su aldı, du. 
arını ıslat 

Sarho$1.uk~-linı dolaşıyor san
'7JDız. Dcrtt , >a ahYtm. Mem. 

ıme gelin slntrıeriaı boşar.<lı. 
özleri Yaıa ştı: 

Çocub df:lüm. Ağlamak isti. 
em .•• Hep a~nak istıyorum B·. 
bağıra ağlq.k İttiyoru!ll. ·· " 

endiliyic ağ\ ağ gözlerini sil. 

• Gurbet di:v<rıdaıkime açılrrsınl 
a. açılmak l 1ıiınize ı;elrnez 
s ~scler. ;unk~ bizim sar~y· 
eli~ ~ haP!,rıe .ahnmıı.-tır: n: btr ~ rakı iç1'; su, mezo 

P<>lisle kolpoyu uydur 

Sesi yoruldu: 
- Saraydakiler eskidi S<rtdacak 

hır. ·· 
Dişlerini gıcırdatıyordu: 
- Bakmaz gözlerinin yaşına, kah

ya, hepsini satar. Hem de polisin gö
zünün önünde. Kimseciklerin ruhı.ı 
bile duymaz. 
Homurdanıyordu: 

- Para, neler yaptırmıyor ki .. . 
Bunlar. dünya alemin bildiği laflar .. . 
Geıtgelelim, yine söylenir SaraydaKi 
cariyeler eskidi, yani vücutlan kır 

baca alıştı, dayağa kanıksadılar, c;ır. 
pınıp bağıramaz oldular. Vücutları 
nasırlaştı l 

Cellil ağabey, kollarmı kavuııturdu, 
hancı ile bana baktı: 

- Bu adamı anlamıyorduk, Btzı 
kontrol için mi böyle konuşuyordu? 
Neden? Rakı, kafasına çarpmıştı mu 
hakkak. Amma, hemen hemen ıil~ 
kadehlerde açılmağa başlamııtı: Ni 
ye? Üç gün içinde, bizim ne adam o\. 
duğumu2.'\1 tanımasına jmkln yoktu. 
Şüpheli insanlar olup olmadığımızı 
deniyor idise, böyle, kabakça d~ne. 
mek olmazdx, Maksadı, ne ldı? Ne 
olabilirdi? Bunda Manolaklnln de par 
mağı var mıydı? 

Ali NafiZ"' Jçin için titlılenmı,ti; 
Nuri Bekire sordıı: 

( Devamı va r) 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 4 (A.A.) - İcra Vekilloci 

Heyeti bugün saat 16,30 de Başvekil 
Dr. Refik Saydamm reisliğinde Ba~
vekfllette hnftıılık toplantısını yap
mıştır. 

U :M•W•I 
BUGÜNKtl PROGRAM 

7.30 Program 
7. 33 Müzık 
7.45 H•bcrler 
8.00 Mu•ik (pl) 
8. ı S Evın saati 
ı2 . 30 Proıram 
12.Jl Şarkılar 
12 45 Habcrl•r 
ı 3.00 Şarkılır 
ı 8. 00 Proııram 
18. 03 Fasıl heyı!tl 
ı8 .40 Milzık (pi.) 

19 .00 Konu~ma 
19. ıS MOrik (pi.) 
19. 30 Haberler 
19.45 Klbik mib'ik 
:!0.15 Radyp ıuctui 
20.45 Şarkılar 
21 .00 Zıraaı takvimi 
21.10 Temsıl 
32.00 Ork~tra 
22.30 Hab•relr 
22.45 Kapanı3 

Mahmut Esat Bozkurt 
dünk ü konferansını ver irken 

İzmir mebm;u Mahmut Esat Boz
kurt dün Beyoğlu Hclkevlnde (S1-
liihll Cümhuriyet) adlı bir konuşma 
vapmıştır. Konfcranst.."l g{lzlQic bir 
dinfeyici kütlesi bulumnuslur. Hatip 
konferansın mevzuunı:ın silahlı Türk 
Cumhurluğu odu~ söylemiş ve 
sözlerine şöyle ctevam etmiştir: 

"Bu mevzu içinde s:ı~aşnn, yapılan 
bütün aksi propagandalara rağmen 
nasrl bir zaruret olduğunu söyllyece
ğim. Sulh ve insaniyet temennileri, 
muaht"deler. s6zünde durmak, bunlar 
hep güzel şeyler; ancak bUttin bunlar 
insanlığtn yaşam{ISt bak1mtnd~n çok 
lüzumludur. Fakııt bence 1'i1Ah bun
ların hepsinden fütün, hepsinden HJ
zum lu ve .1rüzel olanıdtT. Bu benim 
fikrim değil, rcantentn bir neticesi· 
dlr.,, 

Hatip bundan sonra T evfik Film.~
lin "Kılıç, adlı manmmesindcn bir 
kaç mısra okuduktan sonra sözlerine 
devamla demiştir ki: 

"Tevfik Fikret gibt hmnanfst btr 
şairimiz bile son andn ve saat çaltnca 
kılıçtan ve silahtan başka dayanacak: 
bir şey olmadttını tasdik etmiştir ... 

Mahmut Esat Bozkurt bilahare Ko
lonel Laynahtayn tarafından yazrlnn 
Tlirkiye tarihi hakkmdaki kitAptan 
bazı cümleleri t~arüz ettirmiştir: 

"Tarihte hiçbir millet kııtcını T ürle 
kadar insanlığın hizmetinde ku11an
mamişhr. Çünkü Amerikanın keşfin
den tutunuz da bütttn btlyük hadl~
Terin oluşlarında Türkler.in hi~eleri 
vardır . ., 

Mahmut Eıat Bozkurt şu cümleler
le sözlerine son vermiştir: 
"Yarınlar bizi bekliyor. Silil'ha ?e

receğimiz :ııaraya hic; acxmamalryız. 
Türk ordusu Ttirk nillletinin bir hil· 
lasasıdır ... 

Bazı varlıklt kimseler çürük bir 
taksi bulup satın almakta, sonra d:ı 
seyrüsefere müracaat ederek taksinin 
işlemez hale geldiğini ve yerine başka 
bir araba ikame edeceğini söylemek
tedir. Bu kabil kimseler bu suretle 
hususi bir arabaya teksi pliiknsı al
makta ve bu arabay: taksiye çıkar
mryarak kendi emirlerinde çalıştır

maktadtr. Bunların çürilk taksiyi sa
tTn alrrken bı:ı arab.ınm kıymetinden 
başka plaka parası diye ayrıca 1000-
1500 lira kadar da bir hava parası 
verdikleri söylenmektedir. Bu arada 
civar şehirlerin t aksilerinden de isti
fade edilmektedir. Son gUnlerde şe
hirde başka şehirlerin pU\kasını taııı· 
yan arabaların çoğalmast b undan ileri 
gelmektedir. 

İkinci usul de tyi bir taksi sııhlbiy
le anlaşıp günde 3U - 40 lira gibi 

Metresini Öldüren 
Gencin Muhakemesi 

Bir mliddet evvel K alyoncu kullu
gunda Fatma J al e adında bir kadın 
tabanca kursuniyle karnından yara
lanarak ölmüş ve Jale ile birlikte o
dada bulunan polis Mu!:tafa da genç 
kadını Oldürmek suçiyle adliyeye ve
rilmişti. Dün ikinci ağll" ceza m::ıh
kemesinde bu cinayetin dunışmasmn 
bakılmış ve sorgusu yaprlan Mustafa: 

- Jale bana aşıktı, beni o gün zor
la evine götürdü, rak ı içirdi ve son
ra da sen benden bac:ka bir kadmı 
seviyormuşsun diyerek bir tabanca 
çıkartp bana ateş etti ve sonra da 
tabancaY1 kendine !:evirip kendi ken
dini vurdu, demiştir. 

İddia makamı yaranın vaziyetine 
göre bu 1ddianm yerinde olamıyaca
ğIDT ileri sürmüş ve bunun tesbiti i
çin ttbbı adlinin tnUtaleasınm altn
masını istemiş\in. Mahkeme bu talebi 
kabul etmiştir. 

G'C~GE.LE.M H•B E.ALER 1 Bir lngiliz Keşif 
Miifrezesi 

Mihverciler Yaza 

Nasıl Giriyorlar ? 
~ Baştarafı l inci.de 

l:lir Baştbtafı 1 inciale keza Alman m ü d afaa kuvvetinin 

Köı Okulları garpte yeni bir ceph e ile karşı ateşi karşısında geri dönmeğc 
karşıya bulundurmaktadır. İngi- mecbur kalmışlardır. İhraç kıta· 

lek kursları olacak. Şu halde bütün liz hava kuvvetleri Almenyanm lan kendiler in i bekliyen h ücum
bu arzettiğim cinste okullarla ve ar. bilhassa harp sanayiini hedef t u t botlarına ulaşmak için k ançuk 

0W?fI' Baştnrafı 1 incide 

o.' senede 24,000 öğret -
\. .,-e~eceğiz. Bugün elimiz 
\ \\t\o eğitmenleri de sekiz 
~e ~k suretile, demek ki 
\.a~~ unsuru elde etmiş 
~- Bugün şehirlerde 
tazeı r.ızıfu gören 13,000 
çemb vakında getirecegi-
d ldkaı 1 - OOO 1 b re o, e cı rn • 

ır şan yuvarlak bir he-
ralı: top b" "Ik · · ~ t" 
tu. ır .1 • ogre ım 
===='ene ıçınde nıey-

ir. Bu, bizim i-

lf.• ~e arzedilen ka Q rmak icin atıla 
- 'idir. Köy ens

olan ögret -
'kilat içine 
çalışacakla 
etmiş bu

Statüleri 
mesi 221nden beklenen 
edilmiş3sa etmiştir: 

ye, diğer irla:ı 

Serma'bun~a .da -~ 
.. yetiştirdigı 

Ilı. ti t muhitlenn 
ya ıücadelelerle 

k verimleı•i· 
'et bayırına 
"u:ktir. Bu
rşısma, ilk 

yetli olduğu 
MISIRı t işlerinde de 

1ektir.,, 
lerde kurula. 
şunları sôy 

YUGOSl 
LÜBJkullar bulu. 

okullar açı. 
ıen yeU!?tir• 

.öylerde çalışan 
P .. retmenll okullarda 

sınıfında eğitim, iki sınıfın 
ofretmen bı.tlunan okullarmıız da 

k. Birbirine uzak köylerin hep. 
• okul ac;;ıncıya kadar o uzak köy. 
ki çocukları ilk öğretimden m:ıh
,_ :rakmamak ic;;in pansiyonlu, parı 
' ·z bölge halk ilkokulları yapı
~Tahsil çağını geçirmiş veyahut 
Sl agının içerisinde, mevcut ka-

arımızın vadiği salahiyetle okul 
esi olm ğa müsait vaziyette P.Ör

ı n ak am kursları ola 
dı ı:ıda da dem rcilık gı 
ve ev c;ahşmalarında li
su lan ö •retici olmak 

u tahsis r.deceğ mız mes 

zettiğim vasıfta ınsanlarla ilk tahsili maktad Alın h k d s andalla rla kaçmışlar v e h iç bir 
köy ı.;artlarına uyar, koy muhitine ır. anyarun arp u ff k " t ld ed • ı 
tetabuk eder şekilde başarmafa g!di. retini kırmak bakımından bunun ~uva a ıye e e ernemış er • 
yoruz demektir. Bu teşkililt bir takım büyük ehemmiyeti vardır. Çünkü 1 dır. 
bölgelere ayrılmak suretiyle gerçek vaktile yine bu sütunda izah et.. Bremen bomba.landı 
leştirilecektir.,, ~iğ!miz gibi, A lman harp sanayü Londra, 4 (A,A.) - Hava nazırlığı 

Vekil, daha sonra, bu bUyök dıı.va- ışçı sıkıntısı çekmekted ir. Usta tebliği: Dünkü Çarşamba/Perşembe 
nın ınuvaffaloyetle ba11arılabilmes1 ı. işçilerin mühim bir kısmı cephe· gecesi bomba tayyıırelt>rlnden mi.lrek
çin, bılhassa Dahiliye Sıhhiye ve Z'~ ye alınmıştır Onların yerlerine k~ bllyük. ~tr teşekkUl, Breınen'e 
raat Vekaletleri ile Maarif Vekaleti. de muhtelif A vrupa memlek etle hücum etmıştır. Rll'Va. taarruzu kol::ıy
nin merkezde sıkı br lı.;birliği yap- rinden acemi işçi k onmu t u B faştrrınT$ ve tenvir wfjşekleriyle aydın· 
masma ihtiyaç olduğunu belirtmiş, yü· d Alm h Ş r:. . u ı latılan bir h edef agrr surette bomba-
köy enst!tulerinden yetişecek olan . ~ e n an a rp sanayunın lanmtehr. 
öğretmenin tam mSnasiyle köylilye ıstıhsalatx % 15-30 n isbetinde Dieb doklarma da hficum edilmiş 
rehberlık edebilecek vasıflara malik düşmüştür. Şimdi hav a bom bar - ve düşman sularma mayın dökülmliş
olması noktasında ısrarlıı durarak şöy dımanlarile yapılacak tahribat bu tür. Fransada ve Holandadaki düş
le devam etmiııtir: açığı büyültecek ve Almanyanın man hava alanlarma bomba ve av 
"Öğretmen bu şekilde köye h•yati h arp kud retini azaltacakhr. B u servislerine memop uçaklar gecele· 

bakımdan maddi ve manevi yardımcı sebeple İngiliz ha~a taarruzları- yin hücum etmişlerdir. 
bir unsur olunca esasen böyle olanı A h Al bli ""• •• 
takdir eden köylıinıin evlatlarına ter. nın vrupa arbi üzerind e bü- man te gıne gore 
biye vermek için de hak kazanmışhr. yük tesirleri görülecektir. Berlin, 4 (A.A.) - '"J'ebliğ": İngi-
Bızim içJn hareket noktası çocuğu o. Görülüyor ki Mihve rciler ba _ liz uçakları dün gece Brcmeni ve ci
kutmak değil, yaşadığı muhitte ön. harı iyi geçirmemişler, y aza da varlnı bombardıman etmiş ve bilhas· 
der olmaktır. Ba olunca çocuğu okut. pek güler yüzle v-e b üyük ü mit- sa yangın bombası atmtşlardır. Gece 
mak keyfiyeti de kendiliğinden histi 1 1 · · l dir A lma avcılan ile uc;ak savar bataryaları 10 
olacaktır. Birinci nokta köydek i ôğ. er e gırmemış er • n pfro İngiliz bomba uçafı dUşürmi.işlerdir. 
retmen cumhuriyetin ve nkılabın ya. paganda nazırı G oebels bu ha ta 21 Mayıstan 2 Hazirana kadar İn~i
yıcısı, bekçisi ve öğreticisidir. Kut- "Das Reich,. mecmuasında neş • !iz hava kuvvetler i 318 uçak kaybet
sal bildiğimiz bu memleketin, milletin rettiği b ir makalede Almanyanın miştir. Ayni devre içinde biz yalnız 
hayatı için canımızı vermeğe hazır bir ölüm ve dirim h arbi yaptığı 51 uçak kaybettik. 
bulunduğumuz ana kıymetleri bu un. nı tekr.ar etmekte ve bu yaz, 2000 tayyare ile akr..n 
surlar vasrtasiyle halkımıza, merkeıı:- harbi kaybettiği takdirde 100 
den uzak köylere kadar götürmek jm. milyonluk büyük Almanyanın ha 
kl:im hasıl olacaktır. Köylünün m:ıddi ritadan silinmek tehlikesine rna.-. 
hayatında rehber olacak ve köylıinü 1 ruz bulunduğunu söylemektedir. 
çocuğunu bizim düşündüfümiız ve is- Şimdiye kadar Avrupanın mukad 
tcdiğimiz gibt yetiııtirmiye çalıı.;acak. deratından, Avrupa milletlerine 
tır.,, lh 

Maarif Vekilinin bu izahatından su ve saadet teminind en bahse 

Londra, 4 (A.A.) - Assosfated 
Press'in bildird~ine .ı;ıöre, bund:ın 
sonra Almanyaya yapilacak hava a· 
kınlarına 2000 tayyarenin iştirAk ede· 
ceği kuvvetli bir .ihtimal dahilinde 
bulunmaktad~ 

Yunan Adalarına sonra layihanın hey,cti umumiyesi ka. den Alman propagand a nazırı, 
bul edilmiştir. 1\taddeler üzerind:kl nihayet Avrupa h arb inin Alman 
müzakereler meclisin cuma toplantı. yanın mukadderatını tehlik eye l:tif' Baştarafı 1 incid e 
smda yapılacaktır. koyan bir şekil aldığını k abul e- sani harek etine keniş m ikyasta 

Yeni kanun layihaları eliyor d emektir. Doktor Goebelse kolaylık göstermekted ir. Ahalisi 
Ankara, 4 ~TAN) _ Kaza ve nahi göre, artık Avrupanın, h att a mih n e yardım edilec ek ad alar Sakız, 

ye nüfus memurlarından bir kısmının ver müttefiklerinin değil, 100 m il Sisam, Mid illi ve N ikarya ad:ıla
maaşlannın arttırılması ve bir kıs yonluk Almanyanın mukadderatı rıdır. B u ralardaki a ç ve muzta.. 
mının memuriyet ilnvanlarınıh değiş bahis mevzuudur. Bu Almanyayı rip halka f!60 t on muhtelif gıda 
tirilmesi hakkında Dahiliye Vekilli. kurtarmak için son fedakilrlığa mad desi ile 500 ç u val İngiliz unu 
ğince hazırlanan kanun lbihasx ala katlanmak gerektir. tevzi edilecektir. Sakıza götürüle 
kalı encümenden geı;erek meclisi umu İşte Alınanya, 1942 yazına böy cek eşya üç y unan vapu r u , Sisam 
mi heyetine sevk cdilmiştlt". le bir zihniyetle girmektedir. v e Nikaryaya götilrülecek eşya 

Bundan başka Hatay vilayeti hudu. 2 1 
du dahilinde Hatayın ilhakından evvel ~!!!!!!~!'!!'!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!~:Z:S!!!!!!I 00 ton uk bir yelkenli, Midilliye 
altın üzerine yapılan borçların !fası lan akitlerde aktin icrası (aynen öde. götürülecek eşya 200 tonlu k dl • 
tarzına dair kanun ek olarak hazır mek) kelimesi veya buna muadil :;air ğer bir yelkenli tarafından nak
lanan kanun layıhası meclis ruznamesi tabirler ile şart edilmiş olsa bile borç lcdilecektir. Nakliyat İzmir li • 
ne alınmıştır. Bu Hiyihaya gore lu borcunu vadenin hulülilnde aynen manından yapılacak ve Adalarda-
23/7 /939 tarihinden ewel bugilnku altın olarak veya bir altm 925 !ruruş ki tevziat ta tamamen beynelmi
Hatay vilayeti hadu dahilinde mev hesabiyle evrakı nakdiyesiyle ödeye. lel Kızılhaç delegesi Raymond 
zuu Tıirk altın lirası olarak vuku bu b1lecektir. Courvoiser'in kontrol ve nazareti 

yüksek bir ücretle bum• kiralamaktır. 
Bu iki usulle piyası:dan 100 kadar 
taksinin çekildiği ve şehirdeki tak
silerin yedi yüze kadar ind iği anla
sılmaktadir. 

Seyrüsefer müdürlüğü bu şekilde 
çalıştırılıın hususi ara bı;;l arrn pek ço
ğunu tesbit ettirmiş ve sivlt memur
lara takip ettirmiye baı:lamıştır. Bun
lar hakktnda koordir.asyon kararına 
muhalefet suçiyle takibata geçilecek
tir. 

Taksi ücretleri 
Otomobilciler cemiyeti ta ksi ücret

lerinin bir mikdal' arttırılnıast için 
Dahiliye Vekilliğine milracaat ctnı iş
lerdir. Dahiliye Vekilliği bu müra
caatın tet:tikini vllftyete bildirmiştir. 
Benzin fiyatlarmm yükselmesinden 
sonra taksi ücretlerinin de yUkscltil
me5inde ısrar eden otomobllcller hiç 
olmazsa yeniden yüzde 25 - 50 ara
sında bir zam kabul edilmesini i::;te
mektedlrler. Şoförlerin bu isteği be
lediye daimi encümeninde tetkik edil
mektedir. Encümenin t::ıksi ücretleri
ne yeniden bir zam yapacaıtı. fakat 
bu zammın şoförlerin i<:tedfği kadar 
ol mtyacağı an la;plmakhıd ır. 

Diğer taraftan bu miiracaatln ya
pıldığındanberi bir çok taksi şoförle
ri yine her istenilen yere gitmemek 
yolunu tutmuşlardır. Sı>yrüse!er işleri 
yapılan 5ik&yetler ü;~erine şoförleı· 
hakkmde takibata geı;miıtlr. 

Buz Tevziatını 
Beledöye Yapıyor 
Şehrin buz ihtlyaC'mt temin için 

daimi enciimen tarafır.dan açılan ek
ııiltmeye kimse girmediği için ay ba
gındanberi buz tevzi işi belediye tara
fından yaptlmaktadır. 

Yakında yeni bir eksiltme yapıla
cak, buna da giren bulunmazsa bu 
yıl kiloı::u 5 kuruş üzerinden satılmak 
üzere buz tevziatınt bele<liye kendi 
teşkilatiyle yaptırmaya devam ede
cektir. 

Terfi Eden 
Öğretmenler 

...._., 
Listenfn devamını bugiin 4 üncü 

sayfamızda bulacaksınız. 

AFRiKA CEPHESi 
l:lf!'" Baştarafı 1 incide 

Stuka tayyarelerinden mürek. 
kep büyük bir kafile, Birhakem'e 
hücum etmiş ise de hava kuvvet 
lerimiz tarafından muvaffakiyet 
le karşılanmıştır. 

Şiddetli muharebeler 
Kahire 4 (A.A.) - Llbyada, bir 

kaç gün evvel Alman kuvvetlerınin 
sokulmuş olduğu mayin tarlaları eı, 
rafında şiddetli muharebeler olmak 
tadır. Müttefik kuvvetleri, düşmanm 
levazım kollarım kesmek için muvo.l
fakıyetli taarruzlar yapmaktadırlar 
Şiddetli kum fırtınaları, harekatı afn 
laştırmaktadrr. 

* Londra, 4 (A.A.) - Libya mutıa 
rebeleri son safhaya gelmiş olmakta'.'1 
uzaktır. Baskın tabiyesinin hararetli 
bir taraftarı olan Rommel batıya nof· 
ru ilerledikten sonra doğuya dönmüş. 
tür. Müşahitlere &"Öre bu hareketin 
hedefi kıtalara İngiliz mayin sahasm 
da açılan gedikleı-den tekrar geçmek 
imkanını vermek olabileceği gibi Ge. 
neral Ritchie'nin karşı taarruz pl&.r. 
larını bozmak için bir manevra ve 
yeni bir mukavemetin başlangıcı da 
sayılabilir. 

Zaptedilen müstahkem 
mevki 

Londra 4 (A.A.) - Llbyad;ı Ro. 
tu nda Selmali'nin İngilizler tarafın
dan iııgali, Londra'nm salahiyetli malı 
(illerinde büyük önemde bir iş ııa~·ıJ. 

maktadır. İniiliz ana hattının 50 ki
lometre kadar batısında bulunan düş
manın bu müstalıkem noktası Alma•ı 
muvasala yollarmın hikim mr.vkiinde 
bu 1 unmaktadır. 

Bu noktanın İngilizler tarafın • 
dan i•gali yalnız Rommel'i çok bü
yük ehemmiyette bir yoldan istifnıtc. 
den menetmekle kalmıyor, müttefııt. 
lere de düşman taşıt kollarını müt:
madiyen hırpalamak ve tahrip etmeic 
için bir hareket noktası temin etmi, 
bulunuyor. Mühim İngiliz tank tak 
viyeleri, Alman kuvvetlerini hıq:ıala 
yan birlikleri desteklemek ic;in batw;ı 
doğru ilerlemektedir. 

Alman resmi tebliği 
Bedin, 4 (A.A.) - "Tebliğ,. Şiıı•al 

Afrikada, dlişman mevzii muhareb+ 
terde 22 tank, 7 top kaybctmiı ve bir 
miktar da esir vermiştir. Alman ve 
İtalyan uçak teııekkülleri Capuzzo ke
siminde dcmiryolu tesisleri ile :tsker 
'ltamplarmı bombardıman etmiştir. 

altında cereyan edecektir. Halen 
bu gıda maddelerinin yola çıka. 
rılmasr için lisans beklenmekte
dir.,, 

Ucretleri 
Bire+rere 

Zam 
Bir Miktar 
Yapı1dı 

Belediye dfıimi encümeni yeni ver
gi zamları dolayısiyle şehrimizdeki 
Ainemalarfn bilet ücretlerini yeniden 
tesbit etmiş ve dü n bu hususta bir 
karar ne~retmiştir. Bu kararda sine
malar üç stnı!a ayrılmnkt::ı ,.e ilytıtlar 
ııı:ker ::ıilelcrine verilecek hisse dahil 
olmamak üzere tesb it edilmektedir. 

Yeni tarifeye göre, birinci stmf si
nemalarda birinci smrf localar 250, 
ikinci sınıf localar 190. b:tlkon 50, 
hususi ve birine! 37.5, dUhuliye 25 
kuruştur. 

İkinci srnıf sinemalarda loca l!'IO, 
lkin<'i localar 150, balkon ve U\ks 
koltuk 45, hususi ve birinci 32.5, dü
hul iye 20 kuruştur. 

ttçüncU smff sinemalarda loca ı:rn, 
ikinci loca 100, balkon ve lnks kol
tuk :i2.!'i. hususi ve birinci 25, diihu
iye 12,5 kuruştur. 

Gıda Maddesi 
Satan Tacirler 

Gıda m::ıddesi sııtan perakendeci tn
clrlerin kuracakları birlikler iı:in bir 
ta llmRtnı:ıme hazrrlanm1s ve viltlyete 
ttönderilmlştir. Taimatnameye göre 
l{rda maddesi satan eo:;naf bir toplantı 
yaparak birli~in vilayet idare heyeti
ni seçeceklerdir. Bundan ı;onra nahi
ye ve kazalarda da birlikler kurula
cakttr. 

Yeni Siyasal Rilgiler 
Okulu Direktörü 

Atıkııra Siyasal bilgiler okulu mti
dilrlüği.lne tayin edilen ünivcrsitP. hu
kuk fakfitlesl dekanı ve e~as te$kilfıt 
hukuku ordinaryüs profesörü Ali Fu
at Baş$Cil bu$Cün Ankaraya gidecek ve 
yeni vazifesine başlryı;cakhr. Profe
sör imtihanlarında bulunmak üzere 
bir müddet sonra şehrimize gelecek
tir. Hukuk fakülte.si dekanllğma geti
rilecek profesör heni.iz tesb it edllme
miştir. 

Vali Bugün Geliyor 
Valinin bugiln şehrimize geleceği 

bildiri lmektedir. Vali Ankaradıı şeh
rimiıdn yakac::ık ihtiyac! etrafın<ia da 
p;örilc:meler yapmış, motörler içip ben 
;ı:in ve mazot temini ve kamyon te
dııriki lşlnl hall~tmiştir. Vali yeni va
ridat kanununun mahiyeti ve ilerde 
tPmin edilecek gelir kaynaklırrr etra
fında iırıhnt a lmrştrr. 

Vali lıareket etti 
Ankara. 4 (TAN) Vi'ıli Ltitfi Kır. 

dar, İstanbul vilayeti 942 yy!r bütccsl
ni Dahiliye Vekaleti kamliyle tasdike 
arz etmiş ve \Vekaletlerle yaptılh te 
maslarını bitirerek bu aksam 1stan
bula hareket etmiştir. 

Dört Japon Deniz
Batırtldı altısı 

l2i!f' Baştarafı 1 incide 

Duteh H arbour' a akwı 
Vaşington, 4 (A.A .) - Japon 

tayyareleri, Alaska civarındaki 
Duteh Harbour Amerikan deniz 
üssüne iki defa taarruz etmistir. 
İkinci hücum, birincisinden 6 sa 
at sonra yapılmıştır. Duteh Har. 
bour üssü, Alaskanın anahtarı 
mesabesindedir. Bu taarruz, A -
merikan hava kuvvetleri tarafın 
dan bir müddet evvel Tokyoyn 
yapılan akına bir mukabele te • 
lakki ediliyor. 

Dutch Harbour'da hasar ve zayiat 
hafif olmuştur. Japon tayyarelerinin 
bir uçak gemisinden hareket ettikle
ri zannedilmektedir. 

Çindeki muharebeler 
Tokyo, 4 (A.A.) - Cinı>ın eyale

tinde Kiatıysl'yi diln sabah işgal e
den Japon kıtaları bu şehrin cenu
bunda takriben 10.000 kişilik bir dii$
man kuvvetini kuşatmışlar ve hemen 
tamamen yok etmişlerdir. 

Seylanda hazırlıklar 
Colombo, 4 (A.A.) - SeylAn, mü

dafaa hazırlıkları safhasından çıkmış 
ve Japonyaya karşı yapılacak taarruz 
için muhtemel bir hareket noktası 
haline gelmiye baslamtştrr. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
yUksek rütbeli bir subay dUn ııunları 
söylemiştir: 

"İngillz hava kuvvetleri şimdi her 
hangi bir Japon hava taarruzuna ko· 
!ayca knrııı koyacak bir hale gelmiş
tir. Şimdi istikbalde yapdacak olan 
müttefik taarruzu için kuvveterini 
artttrm kla me guldür. İnsan ve teş
killlt bakımından bütün kolaylıklara 
mal k bulunuyoruz. Rekor teşkil ede-
ck bir zamanda yeni hava meydan-

ları edilmiştir ... 

Portekiz Bir istila 
ihtimaline Karş~ 
Tedbirler Allyor 

Londra 4 (A.A.) - Zaruret görUl
dUfll takdirde Milsteınlekit Nl'!zarrtl 
meırkezlnln deniz aşırı mUstemlel~e 
terden birine taşınması için kanuni 
aallhlyetler istemekle Portekiz Başve
kili Dr. Salazar'm memleketinin is
tilflsı gibi tehlikeli br durum brşı
sında şimdiden tedbir almakta bulun 
duğu kanaati vardır. 

Londra siyasi mahfillerinde, Pot te. 
kiz Başvekiline verilen hususi salahir 
yetlerin resmi metni yoksa da, .ı>or. 
tekiz şimdilik sadece tedbir almakta 
bulunduğu intibaı vardır. 

5. 6 - 942 

r- DiKKAT: -, 

I! BAKKALLARDA EL i 
ALTINDAN 1 

1 SATILAN PİRiNÇ 
• Fiyat mürakabe komiayonunca 

konu lan fiyat Uzerfnden bakkal· 
tarda pirinç bulmak mlimkUn ol· 
muyor, fakat bakkalınız ıılze gü
venl)'orsa kulağınıza fıslıyor: . 

- Pirinç var, fakat 120 kuruş· 
tan. isterseniz verelim. Bakkalın 
bu sırrı lf§a etmesinden cesaret 
alarak siz de ona bu pirinci ne· 
reden bulduğunu sorarsanız, size 
verecelil malOmat şudur: 

- lstanbulda iki çeltik fabrika
sı vardır. Bunlar hani hani pi· 
rinç çıkarırlar. Fakat fabrikaya 
giderseniz size satılık pirinçleri 
olmadığını söylerler. iııln iç yü
zünü bilenler fabrikaya baş vur· 
mazlar. El altından kara borsada 
mal satanlara müracaat ederler. 
Bunlr size 100 kuruştan istedi~!· 

niz kadar pirinç verirler. Yalnız 
size 55 kurugtan fatura çıkarırlar. 

HükOmet bu çeltik fabrlkalarT· 
nın nerelere, kimlere, ne prtlar 
altında pirinç aattıaım kontrol e• 
demez mi? 

Hava Kurumu 
Kurultayı 

Bugün 
Nutkile 

Başvekilin 

Açılacak 
Ankara, 4 (TAN) - Türk Hava 

Kurumu Kurultayı yarın (bııgün) 
Başvekil doktor Refik Saydamın bir 
nutkiyle açılacaktır. 5 ve 6 haziranda 
kurumun merkez binasında encümen· 
ler çalışacaklar ve 7 haziranda kura. 
mun Etimesut!aki havacıhk tesisleri 
gezilecektir . 

Burada paraşütle atlama ve akroba. 
tik uçuşlar görülecek, kurumun fabri. 
kalarında yapılan ilk tayyare ile mo 
del uçaklar uçurulacaktır. 

8 Haziranda kurultay toplantxsıo:r 
yapacak, ayni gün Başvekil kurultay 
azalarına bir çay ziyafeti verecektit'. 
Kurultayın devamı müddetince radyo
da da havacılığın ehemmiyetin! belir
ten neşriyat yapılacaktır. ____ ,.. ____ _ 
Galaasaray - Admira Maçı 
Pcner StacLnda Yapılacak 
İstanbul, 4 (/\ A.) - Admira maç--

hırı tertip heyetinden bildirilmiştir: 
Şehrimizde bulunmakta olan Admira 
taktmı ile Galatasaray arasındaki maç 
7 Hnzlran 942 Pazar günü saat 17.30 
da KadıkôyUnde Fenerbclıçe stadrnda 
yapılacaktır. 

Büyı.ik maçtan evvel Fenerbahçe -
Galatasaray genç takımları arasında 
kupa maçı oynanacaktır. 

Zaferden Sonraki 
Hedefler 
~ Baştarafı 1 incide 

Zaferden sonra ise tahakkuk et
tirrneğe çalışacağımız hedefler 
şunlar olacaktır: 

1 - Bütün milletlerin silihsızlan 
ması. , 

2 - Milletler arası polis te3ekkül· 
Itri kurulması. 

3 - Umumi emniyet siyasetr. 
4 - Adıl, devamlı v~ namuslu bir 

sulh temini. 

5 - İnşa ve imar i,lerine tekraxı 
lamak,,, 

Weles'in bu sözlerinden de anla31. 
lıyor k , Amerıka 1914 har binden son 
ra oldutu glbı, ba def Avrupa işle. 
rind elini çekmlyecek sulhun kurul. 
rnBBında ve sulht 11 aonıa tetılrll bir 
rol oynıyacakttr. 

Harp ilanı karan 
Va§ington 4 (A.A.) - Birleti'k A· 

merikanın Bulgaristan ve Romanyaya 
harp Hanını tasvip eden taknrleri 
Reis Roosevelt tarafından imza edil. 
mek üzere beyaz saraya gönderilmi§"o 
tir. 

M. Hitler ve 
Mare§al Keitel 
~ Baştarafı 1 incide 

Doğu cephesinde ehemmiyetli ha. 
rakat olmamıştır. 

* Moskov.a, 4 (A. A.) - Sovyet 
gece yansı tebliği: 3 haziran ta
rihinde cephede mühim bir ha -
rcket olmamıştır. Cephenin bazı 
kesimlerinde mevzii muharebeler 
olmustur. 

Sıvastopol'a akın 
Berlin, 4 (A. A.) - Savaş ve 

pike bombardıman tayyarelerin.. 
den mürekkep önemli teşkiller 
dün Sivastopol cephesindeki sah 
ra mevzilerini bomlamışlardır. 
Adanın iç kısmı ve liman tesisle 
ri de Alman ordusuna mensup 
kuvvetli tayyare filoları tarafın· 
dan tesirli taarruzlara maruz kal 
mıştır. 

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

1 talyada Yahudiler Mecbud 
Hizmete Tabi Tutuluyor 
Roma, 4 (A.A.)- Yahudilerin mc>c

burt hizmete tabi tutulmaları işi dün
den itibaren Romada tatbike baslan
mTıştır. 132 Yahudi Saint Ange şato
sunun önündeki rıhtnnları tcmizle
mJye memur edilmişlerdir. 
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Yazan: M. ANTEN 

185,000 tayyare, aralarında 32 ı.cr metre mesafeyle beşerlik sıralar.:1 
dizllsela, bir uçtan bir uca 24001 kilometrelik bir saha kapl;ırlar ki 
bu da dağınık bir halde bulunan Japon adalarının aşaiı yukan uzunlufu 
dur, Ayni adet tayyareyle bu ad:ılıı r etrafında iki büyük halka çevrilebıllr 

Miliver cephesi bugün, karşı cep. Gu··nu··n ,. kt• d'" H k.k 1 • • ve adalar tamamen ihata edilebilir 
henin gittikçe bıiyüyen telıdidl ısa 1 a 1 at erını 

karııısında, eskisinden daha birle- A • k 
:!~et~:de~~~~. ~:vv~:ph~~~akda~~ç~~~ Anlıyamadık Bunda Mu··nevverler rl ..... u............. . m e rı anın ..... ·-···~ 
muş olan ve çocukları Şark cephe- 1 
~rff~1:~t~~~1::.~.~t~:;:;m;r:; Başta Olarak Hepimizin Derece ı Tayyare İstihsalatı 
nescu, Romanyanın diğer devletlere • ._ .... _______ J 
terke mecbur kaldı it toprakları tek D M uJ • \. • 
rar İşgal etmek hususundaki az!tıl . erece es ıyet Payı Yardır 
ve iradesini yeniden teyit etmiştir. B u S e n e Ayda •• 4000 Tayyare 
Rumen radyosu da Transilvanyadaki Nazmi Topçuoğht 
Rumenlerin tahaşşüt kamplarına f;Ön r ............................... . 
~=!~:e~e;~~~;rı~~enga~~ı;::a:~c~~~: ı· Yen.i Konulacak Bir Toprak Mahsulü Ve~gisinde~ ··~~~ .. ~ .. ~;~· .. ~~~:~:·-·~~·::~~~, ~el.ece. k Y ı_ I_ Ayda: 500_ O. Tayyare 
hukUmetın bu ı11ıerıe meuuı 01acoJğ1 G l c r d d 1 ıa 

d · · i e ır Temin Edilebı'J•1r Bun J F k l"d M fl M··h· B' K Amerıka umhur Re :sı , Roos: ha ta a ye ı e;un ça ışmış r ve her 
zaman geldiğını, Avrupa me enıyetı • · Un a ev a a e asra ar1n11z1n U llU ır lSffilnI ! veH.r kanunuı;ani ayında ver- ıün tam 12 kilometrelik müsvedde 
ailesi içinde yeri olmıyan Macarbım 1 Karı::ılayabilir ve Emisyon da Azaltabiliriz. ! dıği bir nutukta, Bi!'leııik Amerika kağıdı kulianmışlardır. 
yakında hesapları ıôrüt~ccğiru say. \. ~ : tayyare imalatının mihverinkinl bil- Ford bu muazzam imallthanede 
emiştir. - ~t -- • e e .. , __ ............................ J yük bir mikyasta geçmesi ve buııun zamanla saatte bir tane dört motör 

General Antonescu'nun A manya 1 _ 2 _ ic;in de Amerikan tezglhlarının 1942 lü bir bomba uçağı çıkarabileceği 
nın direktiflerlne ve menfaatlerine Takatimiz kesilirken yukıimü:r. 'lgı r- ~en esinde ayda 4000 ve J 943 senesin- ümidindedir. Bu binanın bir tara fan 

,_ h k . .. k'" l Harpten sonra çiftçinin gıda mad- r- y _, 1 t B . . . b d ~ • ay ... ,rr are et etmesı mum un o ma. a z a n : ' aş ı. unun ıçın geııış ır agı.mıı de de 5000 tayyare yapmaları icap dan ham maddeler girmekte öbür ta 
dığına göre Almanyanın, Sark har deleri. dışındaki istihlak eı;y<' sl· i 1 teşkilatımız olmadığı gibi birden ge eottiğini söylemişti. rafından 30 zar tonluk tayyareler 
b ine geniş mikyasta iştirak etmemekte nln fiyatı hayli yükselmişti. Saban = ..,.

1 
r nişliyen ihtiyacı karşılıyacak stoku- Akl h 

1 
_ . çıkmaktadır. Bunlar doğrudan do~ 

ısrar ettiği anlaııılan Macariıtanı eı demirinden tutarak istihsal vaeıtala- ~ Nazmi Topçuog U ı· muz da yoktu. a, d avs~ aya kk sr~mıya~'. ınsanı ruya fabrikanın tayyare meydanına 
kıştırmak ve tehdit etmek maksadiyle rının hepsinin fiyatı, el ücreti artmış : 3 - M emleketi ıı dörtle üçünd.- &ersbeilm '~k edn lu trl a . adm arb •. • ~nyC~~m 'ıkarılmakta ve burada tecrübeleıi 
boyle bir manevra tertip etmi:ı ol. olduğundan toprak mahsulünün ma.- serbest zahire ticaretini kaldırdık. en Y~ . eve erın en _ırının .. um yapılmatkadır 
nıası ,..0 k muhtemeldir, Nitekim liyet unsurları tnmamen değişmişti. O güne kadarki fiyat artışlarının va- hur Reısı tarafından ieklıf edılıyor- · 

,. İ meydana getirdiği kam paznrm ya. d · 
Vichy'y• karşı da ltıılyanları ayni çeriden, dışarıdan gelen büti.in bu sallsini alarak yeni bir fiyat seviyı:si u. Amerikahlar içın bu işin y:ıpıl· * * ~ f k · 1 kıcı fiyatını görduiü zaman, bu defo b. · f 
maksatla kullandlg·ı aöıühiyor, a tor er ıözöniinde tutularak, mcm kabul ettik. bu defa bu fiyatı çivilı. ması ıraz guç, akat imkansız de. '" da bu zümrenin müfriti cebrin arttın) 

a u devisi imalıt işine girişen 
yalnız Ford değildir. Kumpan. 

yalar hep seferber bir haldedir. 
California, Sandia&o körfezinde bu
lunan Consolıdated fabrikasında da 
ayn! faaliyet ııöze çarpmaktadır. Son 
dört aydanberi burada; tayyare ima. 
latı tarihinde mlsh ıörülmemiş bir 
ıüratıe ağır bomba tayyarelerı imal 
edilmektedir. 

Amerikanın Karan 
Romanya, Macaristan ve Bulgaris 

tan epeyce zamandanberi Ameri!ı:aya 
karşı harp il~n etmiş oldukları halde 
Amerikanın bu devlellere ancak şim· 
dı harp ilan etmesi efkarı umum:ye. 
nin merakla sorduğu bir me5eledir 
Şüphesiz Amerikanın salahiyetli şah· 
ı;iyetleri bu memleketlerin mihvere 
faal br surette yardım ettikleri için 
bu kararın alındığım söylemekte ve 
Amerika Hariciye Müııtcşan S 
Welles'in geçen nisanda gazetecilerin 
bu mesele hakkındaki suallerine l::~ı 
ı, Amerikanın bu memleketlere an 

cak tesirli bir surette harbe iştirak 
ettikleri zaman harp ilan edeceği 
hakkındam beyanatını hatırlatmakta
dırlar. Fakat bu izah pek makUl gö. 
rülmemektedir, Çünkü bu üç dev 
Jetten ıikisinin askerlori, Alman as
kerlerinin yanında Amerlı:anın miıt
te~iki olan Sovyet Rusyaya karşı 
aylardanberi harp etmektedırler. Bul· 
garistan ise bazı hususi sebeplerden 
dolayı Şark cephesindeki askeri ha 
rekata iştirak etmemişse de yeni ni 
zama girmlııtir ve Bulgar askerleri, 
İtalyan askerleriyle beraber, yine 
Amerikanın müttefiki olan Yugoslav 
yada General Mihailoviç kıtalanna 
karşı harp etmektedirler. 

Böyle olduiuna göre, Amerikanın 
bu üç devlete karııı dünkü ve bugün
kü vaziyetin! izah jçin başka ıebeı: 
ler aramak lazımdı, DÜ§Ünülebilir 
kı Amerika bu üç devleti mihverden 
ayırmak iımidiyle şimdiye kadar harp 
ilin etmeıniı;tir ve Finlandadan he. 
niiz ümidini kesmediği içindir ki oruı 
karşı eski vaziyetini hala muhafaza 
etmektedir. Fakat artık bu üç dev 
leti mihver grupundan ayırmanın im
kansızlığına kanaat getirerek ve bu 
memleketlerin efkarı umumiyeleri Ü· 
zerinde tesir yapmak, bu milletleri 
Almanyanın emirleriyle hareket eden 
hükumet adamlarına karsı isyan et· 
tirmck maksadiyle bu kararı almıştır. 
Londra radyosunun bu karardan son
ra Bulgarist~ için bulgarca olarak 
yaptığı neşriyat, bu görüşü teyit et. 
mektedir. Filhakika Londra radyosu 
geçen akşam Bulgar milletine ııunları 
söylemiştir: "Bulgar milleti bu ka· 
rarın manasım çok iyi anlamıştır 
Dünyanın mukadderatım yarın İn· 
giltere ve Amerika tayin edecektir. 
Eğer Bulgaristan yarın sulh konfc. 
ransında mücrim sandalyasında otur· 
mak istemiyorsa, Kralı atıp General 
Mıhailoviç gibi bir şefin arkasından 
yürümelidir. 

İngilizler de bu harpte İtalyayı k:ı 
zanmak maksadiyle, bu memleket Al. 
manyanm yanında harbe girintiye ka. 
dar böyle bir siyaset takip etmi~ler 
ve bu yüzden belki büyük fırsatlar 
kaçırmışlardı. İngilizler ve Ameri
kalılar Fransaya karşı da hemen he
men ayni siyaseti takip etmektedir
ler. Amerikalıların bugün bile İtal 
yayı mihverden ayırmak mümkün o
labileceğini düşündilğilnil ıösteren a· 
liimetler vardır, , 

C. Hull dün yaplıwı bir beyanatta: 
Amerikanın harp gaydeı ınden bıri 
nin İtalyan milletini Mussollni'den 
kurtarmak olduğunu, Atlantik pren. 
&iplerinin 1talyaya da şimll bulundu 
ğunu ve bu sayede İtalyanın da diğe~ 
millcliler gibi dU~anın bütün ham 
madde kaynaklarından istifade edebi 
leceğini söylemiştir. 
Amerikanın bu üç devlete harp ilhı 

etmesinin, bu memleketlere karşı as
keri harekeUer yapmak ve mesela Sov 
yet topraklarından kalkacak uçan ka
lelerle Rumen petrollerini bombardı. 
man etmek gibi tesebbüslere geçme 
Çe karar vernılıı olması ne alikah bu· 
lunduğıı ihtimallC'rinden biridir. 

:Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3330 kuruştan ve bir 

ram kulı:c 456 kuru~ton :;atµmı~tır. 

!eket şümul bir buiday fiyat polit:- yecek mütemmim tedbirler aldık. ğildi. Bunun böyle olduiuııu butü11 
k masını, ameli şartların müsaade et d" b k · ast takip etmemiz lazım gelirken, 4 - Serbest zahire ticaretini l:ıı!- unyaya is at elme • içtn, başta oto 
hi mediği toplama ve dağıtma işini n ta· b'I · · ç şüphesiz hayat pahalılığını önle· dırdığımrz bolgeler in foşe dağıtımını mo ı sanayıi olmak üzere, biıtün A 

. mamen devletle5tirilmesini ister. l\lu- k ı ı f b ik f mek kasdiyle yalnız bir kaç şehre ottırnatikman ıistümüze "lmı" oldu- meri a ı ar ve a r alar aaliyc:te 
tedilleri de bu defa kusuru fazla mü- ... " 

münhasır olmak üzere zihinlerimizi, iumuzdan bu geniş ihtiyacı karşılı. geçtiler, 
dahalede görerek serbestinin dah.ı 

harpten evvelki ekmek fiyatından çe· ehven olduğunu iddiaya başlar. Bu yacak stoku elde etmek için bu saha· İki sene evvel hakiki bir sulhper-
vi~emedik, günün iktisadi hakikatle daki tüccar malına el koyduk, ver olan Henry Ford, Perl Harbor güne kadar bu tedbir tavsiyesi dela-
rini göremedik. Bunda memleketlı1 5 - Bu geni::; sahada dağılma tes. hadisesinden sonra birdenbireo değl~-leti içinde yuvarlannıamızm sebebi · " 
aydın sınıfı başta olarak hepimizin, budur. kilah olmadığından derhal kara pa· ıi ve göriilır>emiş bir ıüratle harp 
derece derece mesuliyet payı vardır. zar meydana geldi. Kara pazarı ön için çalışmağa başladı. Her zümrenin bir parça mesuliye. 

Az veya çok her yeni fiyat yilk- tini taşıdığı bu durumdan çıkmak ;; lemek üzere bu defa tedbiri bütün Willow Run, bir sene evveline ka. 
selişini yalnız vurgunculuk zaviye_ memlekete teşmil ettik. Mnldlyat:ı dar, Detroit'in "imalinde ihmal edı·ı. çin bugüne kadar aldığın,ız te.dbir· .,, 
sinden ırörüyor, şikayet seslerim;zi d kayıt koyduk, çiftçi malına da el koy- mla bir kar çiftlik ve korud~n ınu··. leri, geçen zamanların ışığor altın a " " " 
yükseltiyorduk. Maliyet unsurları- bir daha gözden geçireı·ek yapıimı<J mak zorunda kaldık. teşekkil bir araziydi. Bugün burada 
nm değişmesinden meydana gden za 6 - O güne kadarki normal top Ford du··nyarun en m"azzam tayyare hatalar varsa bir daha tekrar etme- .. 
ruri fiyat yükseliş p,ıyını unutmıı$ meğc çalışilmahdır. lama ve dağıtma teşkilatı ortadan ımalUhanesini kurmuştur. Yalnız bu 
gibi idik. İktisat planlarımızda bir strateji ve kalktı. Bu iş, vazife olarak gayet binanın inşaatında 25,000 ton çelik 

Çuval gibi ambalaj maddclerl;·Ic tabiye değişikliii lüzumu kendini mahdut teşkilatlı Toprak Ofisiyle bu kullanılmıştır. İçinde 70,000 işçi ça· 
nakliye ücretleri yuksellışi başta ol göstermektedir. Bir harbin başlangı- vazife için hiç hazırlanmamış olan lışmakt.adır. Klnunu evvelde bu ad:t 
mak üzere istihsal yerinden istihlak cındaki bir strateji hatası nasıl so- vilay~t, kaza, ~ahiye. idare cihaziyle 190,000 ne çıkacaktır. Ford motörleri 
mahalline kadar çeşitli masraf artı- nuna kadar tashih edilemezse iktl.;:ıdi belediyelere yuklendi. kumpanyasrnın mühendisleri,, bu bi 
ı;mm fiyat tekevvünündcki yerini dil işlerde de hemen hemen Öyledir. {tŞfj" Devamı: Sa. 4, Su. 3 nanın pl~nlarınr yapmak için 6 ay 
§ünmez olmuştuk. Maliyet ve fiyat Yerinde olmıyan bir iktisadi tedbi;-, 
anııurları ortadan kalkmış yalnız bir sıkıntı kaynağı olmağa başlarken 
recmedilmesi gerekli kazanç hırsı ve yeni iktisadi şartlar da meydana ge 
vurgunculuk kalmıştı. tirir. Bundan dönmek zarureti hasıl 

Müstehlik, müstahsil, amil vey;ı olduğu zaman bu defa yeni şartların 
mutavassıt tacir, fert veya zümreo zorluklariyle karşılaşılır. 
menfaatinin dışına çıkamadığı müct. 
detçe kendini ifrat ve tefritten kurta· 
ramaz. Herkes, kendi mesuliyetini u. 
nutarak hakiki veya muhayyel ıstı· 
rabırun blr mesulüııü arar. Hususi 
resmi veya yarı resmt, umumi efk3r 
tercümanları görüş tarzının, hükllmet 
icraatında tesir yapmaması mümkün 
değildir. Bizde, umumi efkar denilen 
şey, aydın sınıfla şehirlinin sesidir 
Demokratik hükumetler icraatının, U.: 
mumi temayülleri muhassalası oldu. 
ğuna göre, bugüne kadar yapılan iş· 
ler, şehirli ve aydın sınıf arzusunun 
tahakkuk ettırilmesi demektir. 

Zümrelerin mesuliyetleri: 
au müstehlik ıınıf, bir gün, eş}a 

maliyet ve fiyat unsurlarını dü. 
§Ünmeden, ııelirinin karııılıyamadl:ğı 
fiyat yükselişini yalnız vurgunculuk 
telakki ederek idari zecri ve cezri ted 
birlerin ağırlaşmasında derdine bir 
çare arar. Bu arzuyu yerine get.:-. 
mek kasdiyle, istihlak ihtiyacı kar~t
lanmadan, tevzi cihazına ehemmiyet 
vermeden alelacele alınan tedbirlet·i:ı 

Bugünkü zorlukların 
sebepleri: 

Kanaatime ıcöre bugünkü zorluk 
larm sebep ve menşei şunlar. 

dır: 

1 - Harp senelerindeki buğday itı
tihsalimiz harpten evvelki 1930 -
1938 istihsalinden noksan olmadığı 

gibi istihlikde de o güne kadar m"'v
cut muvazeneyi bozacak ehemmiyetli 
yeni br unsur yoktur. Ne kadar sü· 
receği belli olmıyan bir dünya harbi 
içinde maliyet ve fbat unsurlannr 
gözönünde tutarak memleket çapınd.1 
bir buğday fiyat politikası kurama· 
dık. Devamına imkan olmıyan ve ık. 

tisadi realiteye uymıyan, yalnız bir 
kaç şehirde ekmek fiyatını harp~ell 
evveolki seviyede çivileme gayretim;z, 
ve bıında devam fikrimiz, bugünkü 
hastalığın ilk sebebidir. 

2 - Bir kaç şehirdeki ucuz ek 
mekle serbest piyasa arasındaki farl: 
genişledikçe mıknatıs glbi bUtün şe. 
hir ve kasabaları üstümüze çektık. 

1(•]~4~rJ~t~ 
ŞARAP NASIL iÇiLIR? 

Ayran içmeyi sevenler, onu içmek
te mahir olurlarsa' şairin: 

"Tutup ke'sin kenarından, zar:ıfet 
birle höpürdet ... ,, 

Diye tavsiye ettiği gibi, ayranm 
bardağını bir kere dikince, dibine 
darı ekmeden bardağı bırakmazl:ır ... 
Bira içenler de, çok susadıkları va
kit, bira susuzluğu giderir zannederek 
bira bardağını birdenbıre dikerler ... 

Fakat şarap, ayran gibi ve yahut 
bira gibi içilmez... Su içmenin zev 
kinl bilenler onu yudum yudum ıç. 
tikleri gibiı şarap da yudum yudum 
içilir ... Yudum yudum iç!ldifi vakitte 
de şarap yalmz içilmez. Şarapla bir 
Iikte daima su da içmelidir ... 

Eski zamanlarda, bizim Ege illeri, 
nin şarabını sena etmiş olan büyük 
şair Omiros bile, şaraba bir misli su 
katarak içmek lizım olduğunu yaz. 
mış ve bu içkinin adını tetara koy. 
muştu ... Daha sonra, demokrasi reji. 
minin temellerini kuran Şolon filozof, 
şarabı susuz içmeği millete yasak C't-

mişti ... Onun emirlerine göre, taraba 
iki misli, Uç misli su katılarak öylece 
içilirdi,... Onun için, gereekten yani 
yüreklerinden demokrat olanlar So. 
IÔn filozofun koymuş olduiu kanunu 
hk bir vakit unutmamışlardıı. 

Fakat. doğrusunu iatersenlz, ~a· 
rapla su bir araya .ıelince ikisi de 
lezzetlerinden kaybederler. Su ıara
bm içerisine karışınca insanın susuz. 
luğunu artık gideremez. Su karqmııı 
şarap içildikçe insanın daha içeceii 
gelir. 

Şarap su ile karışınca, bir kereo, ken 
disine mahsus güzel kokusu lı:3yb0-
lur. Sonra da şarabın bir ha111aııı a
ğıza biraz buruşukluk, acrhk vermek
tir. Su ile karışınca o acılık da kal· 
maz ..• 

Yaz:ın: FRANÇIS DE CROISSET Ceviren: ULUNAY 

Bununla beraber, şarabın su ile bir 
araya gelmemesi, Solon filozofun 
hanununu tanınuya mini dejilılır. 
Hem filozofun emrini yerine getirnıek, 
hem de suyun ve ıarabın lezzetleı·ini 
bozmamak iç.in, şarabı ve suyu blrbl. 
rinin arkasından ve ayrı ayrı içmeli
dir, 

HİND DİYAAINDA, 

Gemi, sakin bir deniz üzerinde on 
altı mil si.lratle gidiyordu. Birdenbire 
bir boru sesi işitildi: Herkes sustu, 
ınak.inelcr durdu; artık vapurun kal
bi atmıyor; tayyarenin motörsüz sü
ztilüşü gibi bir yürtiyüş. Herkes o ka
dar sükutun tesiri altında ki hür
metsizce bir hareket yapmak korku
siyle kimse olduğu yerden kımıldaya
mıyor; yolcular, tayfalar bir yanar
dağ lavlarının baskınına uğramışa ben 
ziyorlar. 

Vapur, taş kesilmiş adamlarla en
ginde seyahat eden "Uyanma:ı: Sultan., 
111 gem.isine benzlyor! 

* * 

Kar-,., Kar-ış .. 
Tefrika No. 9 

BOMBA~ 

Hintli Prenses 
1 

Sabahleyin insan bütün enerjisinin 
uyanık olduğunu hissediyor. Fakat 
sabah ilerledikçe bir gevşeklik geli
yor. Öğleyin şakaklarda bir zonkla
ma, dizlerde bir kırıklık başlıyor. 

"Bombay" k!rlıklarmda, deniz kena
rında bir spor kliıbünde yiyeceğiz. 
Vali geldiğimi öğrenerek beni de klü
be aza yazdırtmı~ ..• Belki orada biraz 
seı·inlik vardır. 

Saat yedi, daha vaktim var; fakat 
bfila boyun bağmıla uğraşıyorum .•. 
Bitkin bir halde balkona çık.tun, bir 
iskemlenin üstüne yığıldnn. Balkon
dan "Bahriye caddesi'' tabak gibi 
gôrülüyor. Buradan ayni zamanda bir 
zafer takt ,şeklini alan denlz kenarın
daki meydana da hdkim bulunuyo
rum ... 

Sofrada susadığınız vakit, ilkin bir 
şarap, sonra onun iki misU. üç misli 
su ... Böyle yapınca şarap ve su ağıı
dan ayrı ayn geçerler. Sonra mide
de birleşirler. O vakit ıarap insana 
dokunmaz,, 

Onun içindir ki kibar sofralarda 
§arap için ve sa için ayrı ayrı bar• 
daklar koyarlar. 

Şarap yalnız başına içilince in&R· 
nın susuzluğunu geçirmeZ'ı insana sar
hoşluk verir., Şarap içtikten sonra, 
arkasından iki, üç misli su içilince, 
şarap insana ne,e ıetirir, yemek da. 
ha kolay hazmedilir, lnııan daha z:. 
yade kuvvet bulur ... 

Selçuk Müzesi 
Tımir, (TAN} - StlGulcta Efu mOıts!n

deki Selçuk ve Oımanlı nerltrlı l11bty ra
miine t&$ınmrş ve orada reıtore edilmittlr. 
Bu auretlc bu cami bir Stlçuk mUzni haline 
sokulmaya ba~alnmrıtrr. 

Doglas tayyare kwnpanya11, Rooıe
velt'in 1942 senesi için yapılmııııtu 

istediii 4000 tayyareden, kendi payı
na düıen miktarı şimdiden imal emıe· 
ie muvaffak olmuştur. Bu fabrika. 
nm mühendisleri verdikleri izahatta; 
modern br boınba tayyaresinin 50,000 
parçadan; halbuki en fevkallde bir 
otomobilin 12,000 parçadan müte~ck. 
kil olduiunu söylemişlerdir. Bu se
beple tayyare imalltı otomobil ima· 
latından çok daha güçtür. 

Doglas fabrikalarında, tayyare ima 
!atında fula ıürat temini maksadiyle, 
bir çok hususi tedbirler alınmııtır. 
Amelelerin tcferrüaUa vakit geçirm,,. 
lerlne mini olmak için; ham madde
ler, hususi iletler bir taraftan dlfe
rine elektrikli otobüsler vaınt.aıiyle 
naklolunmaktadır 

Tayyare parçaİarı. daha yapılırken, 
komunflaja uygun olarak boyanmalı:. 
tadır. Böyle bütün tayyarmin sonra 
bir daha boyanması için icap eden za 
man ka:ı:amlmış oh:ıyor. Doglaa tay. 
yareleri hilkQmete teslim edilmezden 
evvel 47 uıta mühendis tarafından, 
üçer saat müddetle muayene ve tec 
rübe edilmektedir. 

Packard ve Studebaker otomobil 
fabrıkaları şiındi tayyare molbrlerl, 
Hud!on otomobil fabrikaları tayyare 
dafi topları: Naslı otomobil kump1n. 
yaııı ise tayyare makine ve pervane. 
leri imaliyle meşguldür, 

Böylece bütün bir Amerikan sanıı· 
YÜ harp sanayifoe ve bunun da mü 
him bir kısmı tayyare imaline tahvil 
edilmlştir.. Zira bütiln bir Amerika 
devleti, reislerinin ıö~ünii yerine ge. 
tirmeğe ve düşmanlarını yenmeğe 
ar:metmiıtir. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
* DUMLUPINAR BUGUN GiDiYOR -

Yunanısıuıa cıda maddeleri aöti.ırmıkte olan 
Dumlupınar vapuru buc\lıı Hat l5 de lima~ı
mızdan Pueye hareket edtcektir. Dumluprn•r 
~utat &!d~ • .!'~mulesiadu baeka 'rürk muben 
dıaler b1rlıııının 50 ve Türk doktorlarının 
soo kolisini ıoıilrecektir. 

+ OCREl'MENLERIN NAKLI - !ıluril 
Vellllcti bu ;,ıl ilk okul bftetmenltrındtn 
hiç birınin harcırah vcrlltrtk baılı:a hır vlll 
yete nakledilmemeaine karar vermittir. Nakil 
ıatıyen lliretmenler Maarif MildQrlUl-lerlne 
baı vuracak ve yer tayfa etmly"eklcrd.ir. 

+ YERLi MALLAR llılUDtJRU - Yerli 
maTiar müdürü Hlmit Aııkaradaıı döıınıil~tilr. 
Oiln, yerli m;allar merkezlııde pamııklıı tevzi• 
una ait hır toplantı yapılmııtır. * TACiRLER HEYETi - Tlcret Velı:l· 
!ile örliımelı: \inre Anlraraya elden tacirler 
heyeti dün .tehrim ize d5nmOıtdr. * SlCARA CESlTtERI - inhisarlar 
11mum nıüd!lrlillil but sicaralann kaldtrılaea 
iı na dair cılı:an bılıerlerlıı dolnl olnıadıfıııı 
söylemlıtir. + ONIVERStTJi; O.tC:S:l!lt - lhi :rıt :ra• 
pılınk Un.iven.ite l'lıccsi ı,ın Unlverıite ta· 
!ebe birllii etütlere ba1lam11trr. + UNIVERSlTE HAFTASI - Univtr
,ıto ba(tasnıın bu yd Vanda J'apılması lçln 
tedkilılere baılanm11tır. + DANIŞMA YURDU - Unlnralte tıte 
be lılrlltl llninralteJ'• cirecekler için bir kı· 
lavua bnırlanıııtır. AJ'ni nmanda blrlllı Unl 1 
veraiteJ'e circuklcr lçlıı bir danııma bllroıu 
kuracaktır. __ __., ____ _ 

İzmir Parti Reisliği 
Ir:mlr, (TAN) - Parti r•la •ekilllfin* 

avııkat Ekrem Oran Halkt•i rtlsllflne cöı 
ıablbi mithaı Orel acçilmiıtir, 

Gördüğüm rüyaların korkunç tesi
rini yaktnda yaşıyacağım güzel gün
lerin tatlt timidlyle giderlyonını. Da
ha ~imdiden seyahatimin zevkinJ ta
dıyorum: Jaipur, Udaipur; Benares: 

Böyle olmakla beraber, bu mev
simde gök yüzü lekesizdir; sulanmış 
bahçeler serineedir; "golf., sahası ol
dukça sevimlidir. Bütün bunların da
ha güzel olabilmesi için pek ehemmi
yetsiz bir aeye .ihtiyaç var: B:-ıiika bir 
iklim." 

Akflam yemeği için giyirunemeli; 

Kararsız bir gök yüzü yıldtzlarını 
bekliyor. Ay yok; buna rağmen sanki 
projektörler sahnenin kulislerinde i
mi§ler gibi uzak şarka mahsus olan 
parlak bir karanlık var. 

TAKSIM SINEMASINDA 

Bikaner. Tatacağım zevld beklemek 
beni uykusuz bırakıyor ve her gece 
gelen hortlakların hayallerini dağıtı
yor. 

bu işe üç defa yeniden başlamak icap 
etti. Havada sağlam bir lüzucet, bir 
yapl§kanlık var; bu şartlar içinde 
lakalığı düğmesine gcçinniye muvaf
fak olmak bir babeyiğiUiktlr. 

Meydanı açık renk elbiselerle ay
dmlanm ıs: BeyRz, ye~il. pembe, sarr .. 

1 
Halk burada kendiliğındcn bir karna
val hayatı yaşfyor, 

Caddelerde, bekliyen otomobillerde, 
Tanagra heykelleri gibi kumaşlara 

Bugün matinelerden itibaren 
Bu sene Beyoğlunda en çok rağbet göreıı 

MESUT GUN~EA 
Türkçe ~özHi - Arapça şarkı1ı 

Bir saat sonra "Bombay" dayız. 
Herkese yetişecek kadar keyifliyim. 
Artık seyahatin sarhoşluğundan 

başka bir şey diişiinmtiyorum. 

Pariste tamşttğun ve bu sabali o
telde rasladığım Prenses "X ...... i ak
~am yemeğine davet ettlm. X Mlh
racasi olan karde~!nin yanma gidi
yormu:;. 

bilrüııen "Parsı, lrndnılnrı yelpazele- Şarkin ses ABD u·· LYAHAB'ın- en son 
niyorlar. ı Kralı şaheseri 

Guneşlıı çiçekleri doğurması gibi ı 

Ruhum, gemiden evvel koşuyor. 
Ayni zamanda genç blı- İngiliz ka

ri.kocayı da davet et.tim. Yemeli, 
kadınlar gece ıle ber. beı· doğuyorlar. ~-••••• 16 kısımlık tekmil filııı bir defadıı •••••~'" 

(Devamı var) 
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Abidelere Dair 
Yazan: ULUNAY 

Abideler! koruma heyetinln bl 
milli ve mimari şaheser} rlm• 

dair Sultan Mahmut türbesinde aç 
eıerıiyi açılış günü ziyaret edem 
miıtim, Bu noksanı dün teliifı ey 
dim, Bu noksanı dtyorum, • 1 
sergide parça parça şerh edile ~ 
deler hakkında, ıoergi müretubinln 
zahlarını dinlemek isterdim. 

Türbedeki dairelerden üç divanlia 
nenin duvarlarını abidelerin tafsıla 
planlan dolduruyor. Bununla tekm 
abidelerin plinları te;ihir edilmış za 
nedilmesin. Bütün Türk asarını b 
doyuracak bir sergi halinde göster 
mek ic;tn türbe ve mü~temilltı b l 
az eelir. 

Birinci 'f.ılonda ~iır~ mim31-" ~ ~ 
babası K.ı:>ca Sinanın ilı: ı s heııer ol 
Süleyman.iye ve Selimiye camile ı ka 
şı karşıyadır. Bu iki plin yalnız 
mariye il.it bir eaer ııibi değildir H 
iki abideyi en hurda taf6iliitına 
dar çerçevesine sığdıran birer t 
demektir, 

Serııide bilhassa Bursa ve Edim 
!bidelerine biiyük bir Iasım ayrıluıı 
Bu meyanda Y eşil.nııe :ıt 11~.t.,...Ole· 
levhalarla çini "re., lar aslmd 
farkedilmiyecek 1r maharetle 
kopya edilmi;;tir. 

Bilhassa Muradi tncdresesinln 
silmeleri ve duvar ıyiklmne ha 
ran olmamak kabil ~ldir. T' 

Şimdiye kadar ı;ok defa g'Öt' n 
düiüm~ halde miı kuvvet '\' 
kuclretıni ta~ eaiiğimiz ~~ 
:ı:a~cbaıı camıını en Türk motıf. k 
Jerıyle ancak bu levl üzeriud: ta• 
nıyoruz.. h~ \"a 

Sarfedilen bu gayı, esirgenm t . 
yen bu himmetten doserginin te 
tip heyetini tebrik.en:ıek eldr~~Ieı m 
gelmez. lesı -

Fakat geçen sene i:leJeri konı da 
ma,, heyeti ile aramı şeker renıt' Re. 
yapan bir nıcvzuıpıdan çı ıldı. 
karken yolumu kesti: kı· 

Sergide İstanbul lıctinin s..;· • 
elli ve arkeolojik hırun t .:. ı, . 
mine ait bir ktlşe an 57 ,aftaekızm 
hainde İstanbul nııntnın zan.,ı.ıhran 
ve Türk eserlcrirııı t eden myor. 
haritanın yalnız iki pını ıo!'dt'-\Cagı . 
Teşhir edilen kmınlaıece Sul~·:fı\.İndu
manlye tnaha.llesinc alnlardır. san! 

Böyle olmaıaYdt, t_ıe evvclrle;:-in. 
müteaddit yazılarıma ıl!m d'J>J.Ue le 
maıhktan gelen lbideP>ruma he- .. 
veU, acaba Azap~pıda.1\k kuran, oz O· 
kafesine donen dantl mermetJı 
sebili ve Galatada, Mı'ıe cn(!de.. anm 
~ine çık_an so~akta~l, t .mermer j. ı 
üstüne ış2enm.ış 'riırk ~tıfleriyle 
İstanbulun en ıiUel es · 
pafta lardıan binnin ü~ 
mit midir? Diye merak 

Bakımsızlıktan yıkılma 
&bideler için de blı' sergi ter 
11ünülse hiç fena olnuyacak 8 

:Mesut Bir Akit 
Kütahya mebusu Recep Pekr'i 

111 Şehriyar Peker ile Ticaret Vek 
te$ki1Atlandtrma bi.ırosunda rapo 
Rauf Meleksoy evlenmi§lerdir. 
Ankara belediyesinde yapılan ni 
töreninde güzide bir davetli ku 
hazır bulunmu§tur. Gençlere 
dileriz. 

ALENİ 
Karadenizde me~hul bir deniza:. 

taarruzuna uirnyarak b::tan ve Kor k 
hare kurtarılan DUATEPE mı 
mün Akıbeti ile candan alak .__ __ 
rerek telgraf ve mektupla 
siyat eden gerek 1stanbuı ••••!I 
taşradaki bütün m~ 

dostlarıma ve arkadaen 
kiırler etmlye imkan bı 
hem bu hissiyatı alice~----·· 
kür etmek ve hem de 

ıAı vekmm~zi~ ~esaıJctrken 
nmm motörümün ~ 

h1tu! ve izh~· bu~Uk,, arasındc.kı 
alAk.adan ve b zıat .nce "guzel 111 
ve emlrler sayesirtd . . " . 
tulmuş olmasmdan!Iır._ Bır Estetık 
ve şükranımı ira~~e~t.~n- n: a~
sayın gazetenı7ııdinı duşunur; bır 
tini rica ederil. artıstin aklına ge-

Dua mlerdır; bir filozof 
lliğin "theorique -

Adres: Galata H'ilil tarifler yapıl -
met Han 1 ine k~iptir. Onun için

"""!i devirlerin da'ın 

,sa i§te asıl güzel 'e 
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Askeri Vaziyet Terfi Eden 
l l2fI' 'Ba~tarafı 1 incide 
~ cephesinde büyük Alman ta

zunun baharda muhakkak olarak 
~ıği hattA mtihtelif kesimlerde 

ry cak taarruilartn Nisan ve Ma
ylan içinde devrelere bile ayrtl-

Öğretmenler 
Orta öğretim kadroruna dahil mu

alhmlerden terfi edenlerin liste•ini 
dünkü sayımızda neşretmiye başla
mıştık. Bugün de 50, 40, ve 35 liraya 
terfi edenleri bildiriyoruı: 

bır zamand faraziye kahraman( 
tavsit edilen l>izler, baharda 
ephesinde büyiik bir Alman 

. .ru;n.nu beklemenin doğru olmt- 50 Uray.a terfi edenler 
ğmı okuyuculara bildırmiye ça

u:. Nisan VI," :Mayıs ayları geç
e ve bu müddet zarfında da bu 
u A umumi bir Alman taarruzu 

B 'ıVllŞ oldu una i;öre faraziye 
mamµarmın bu husustaki !arazi-

~ Man'kleşmis olur 
agunu hart'beleri için yaıdTğımız 
dum. S umumi mutalealar hilafına, 
n adam,rebelerınin Donetz'de bek
it Nafı~ taarruz f1e hiç bir alil

- ~uşm\gı ve A}marlann Donetz'te 
un Bekitaarruza henüz tıazır gö

- Eyvall\:j mütaleasım 1leri sür
Kuru kur-Çt mUharebelen nihayet 

11,,'l 1tı f eı:miş ,clmas!l1a, 
f c nubunda kazamldığı 
l:)uYUk zafer Donetz mm

•K.a~.ıu<1,a yaptlacak umumi ta:ırruz i
ük bir !rrsat vermiş olmasına 
ta::ırruıun başlamamış olma

!.lakis bu mtntakada muhare
erdiğlnin ilan edilmesi 

kanaatimizi yanlış mı 

mütevazi bir 
Sermaye 

İhtiyat 
ün hülAsala

Alı.nmı:zı hatır
da okuyucu 

.. kazanmak ve 
TLııı ederek her 

vet hakkında 
naber ve mü

tir.de brrakması 

MISillı Kınırş tesirleri i-

YuGosu Sekre
LüBN1kikleri 

..:ümhuriyet Halk 
... reteri Memduh $t>v

Or. n sabah vilfıyet Parti 
kezinde tetkikler yapmıştır. 

Gt>nel Sekreter dün gazetecilere 
rımize geliı; sebebini izah ederek 
iştir ki: 

-.--.l· rUmiz teşkllatınm ve Halkevlerl
... '\ ne yolda çaUştıklarmı görmek 
~ • lkımıza hizmette daha faydalı 
'lnek için neler yapabileceğimizi 

ün şartları altında mütalea et
la • in geldim. Burada çalışan me

e krdaşlar.ımrzla ,.c icap eden tn
görfic:erek istenilen seyleri 

sonr;ı Ankaraya dönece-

bir kaç 

Milbahat. Gürsel Adana Halis KoyutUrk 
'\dana, Rnım Başıı:llz Adana, Semabat Bay
:m Ankara, SaUbattin D~bru Ankara, Nu· 
."a.n Eken Aı:ıttra, Mazhar Eiilmez Antalya. 
ra~yar An~lcok Antalya, Niyazi A"cr Bah
kesır, Ha!"ıt Altay Balıkesir, Mihriban San· 
der ht~noul, Kizım Baykal Diyarbakır, Tal 
ha Tekınılp Elarığ, Fatma Nahide Omer ı.. 
ı•nhul, M•J•lihitrin l'ikoıilu lstanbul, E•at 
Mahmut Karakurt İstanbul, lbrahim Safu 
I<ta!'bul, Ahmet Asma latanbul Sabri Aykaç 
Gu11ntep, Sadi Tokun htanbul Sedat Ok 
nl lstanbul, Halit Avın htanbul, Frld~I Er 
soy htanbul, Yakup Akbay l•tanbul, Feha:net 
Gokel hmor, K3ımn Gilrııınar Izmir. Arir An 
daç lstanbul, Mehmet Boyahn Istanbal, Ah· 
met G~ltekin KastRmonu, Omer Srtlcı Erdi! 
Ka"erı, ı;:aik Orel Konya, Fahri Ulu•oy 
Konya, Ra,ıt Konkur ı.ıanbul, lbrahim Ta. 
rım htanbul, Rurai Aktan Sivas. M•hmet 
Emin E_rg!lven Istanbul N'uriye Slsliö• A
dana, Zıya Cünı::ör Balrke~ir Hurrem Fahri 
Gülerırlir. Balıkesir, Turı:ııt Ulu•oy Erıurum, 
Alı Rıu Soydemir Er>urum, Nu7htt Say h
tınbul, Necp Büne1 Adana, lbrabiirn Blıren 
Adana, Osman Cana Adapuarı, Semiha Onal 
Ak,ebir, Nazire Glin•1 Ankara. Remzi Oncıil 
Ankara, Nu•ret AlpırUner Ayd1n, Arif E51ft 
htanbul, IbrabiDı Miray Çanakkale llaklr1 
Ar;ca Düzce, $elçıık Kaan Erzincan, Osman 
Günay Errunım, Mehmet Emin Şendi! fstan· 
bul Sallbattin lmer lstanbul Saffet Kabn 
Ist~nbul, Zlhııi Celikalp Girc•un, Ahmet 
Refik Konılı: lueıı:öl, Hamdi Oncel hmlr, 
Mu~liı Oktemer Izmir, Halit Gl5rill bmlt. 
Meliha Büker~ Kadıköy, Ahmet Cevdet 
Yali Kırsebir, Adnaft Ozenci lstanbul~ Avni 
Ankan Maraı, Zi:va Kılrçoflu Mardin, Seniha 
Kam Ietanbul, Faile Berktr Nazilli, Yu~uf 
Ziya Baykoca Ordu, Sabahot Tarım btanhul 
CelJlettin İzmirli Istanbul, Bahaettin Tevfik 
Tansel Iataııbul. 

40 liraya terfi edenler 
Ruim ~:Cncl Adana, Litif Ruhi Boyru 

Adına, Mediha Onat Atıkua M!lnevver Çi. 
lesi.z Ankara Azime İpek Ankara Hıfzı Mud 
dolan Ankara, Nadire F.rksal A~kara, Tekin 
Araır Ankara. Maşuk Aksu Ankara, Sui Kö 
aemibal Ankara, Tur11ut Serencil Antalyı., 
Hazım Berııe Antalya, Rcsat Oftız Antalya, 
Niyazi GörcUn Balıkuir, Mahir Dilmaç Balı 
kesir, Sıtkı Arıı:un Balıke,ir, Nazif Parkan 
Balıkesir, Ömer LQt(U Baykan Bursa. Rilstem 
Çakır Bursa, Nazım Yücel Bursa, Ham1yet 
Gören lltanbul Mehpara Taşduman latanbul, 
Rukiye K6mllrcüoğlu, Afire Ş1pka Edirne 
.Klmil Aytan Eskişehir, Mahir Kocatilrlı: Es 
kiıehir, Ze7nel Akandere Iatanbul. Enver Tek 
ant lıtanbul, Zeki Baru latanbul, Meli.hat 
Serııat lstanbul, Etem Kotun htaııbul, Raşit 
Aydıno~lu Iatanbul, Ekrtm Tezi, lstanbul, 
Refik O:zııener Istanbul. Fevıi tlter htanbul, 
Perihan Navir llta.nbul, Nuru.ilah Tecer h· 
tanbul, Ziya GUrma.n lstanbul, Samiye Bcrköa 
I:mıir, 'Fahriye Orhunay lzmir, Hayriye On· 
bay lzmir Emin Onuralp lzmir Cevdet Bil 
•ay Izınır Yekta Kadran Irmir, Hamdi Saver 
Istanbul, Kemal Günan htanbul. Sami Diıılar 
Kauamonu, Şeref Erdofdu Kntam.,nrı, Meh 
met Arısan Kütahya, Ekrem Canbey Kütahya 
Askert Haıar Kütahya. 

Melihat Sezener Malatyaı Bedia Tırpan 
I•tanbul, Faik Drana.ı Trabzon, NumRn Sırrı 
Bilse Trabron, Şinasi Onurkan Yo:zcat. Faruk 
Vetimcr Zonıuldak, Servet Barutçuotlu ::on 
culdal<. Fevri Selen Istanbul. Zeki Ungôr Is 
tanbul Cel11 Uzel lzmir Mihriban Arna Kon 
ya, Mediha Erkmen Adına, Recai Molo A
dapazarı. Faııl Erim Adapanrı, Riza Ulıen 
Akşehir, Fehime Arttan Amasya, Hikmet A
kın Ankara, Cemile Aytaç Ankara., Şöhret 
Ta.neer Anlı:ara, Adald Balcan Ankara, Asım 
Korkut Ankara, Sal!hattin Tan'°l Ankara, 
Halit Oun Bandırma, :ı•ehmi Ertan Eer;ıama, 
Halis Erı:inet btanbul, N'adide Savaıer h· 
tanbul, Nami Kantarotla Bolu, Şevket Yaf· 
lıkçı Burdur, SükOri Araman Burdur Man· 
ıur Pars Bursa, Bedia, Ermat Buraa, 
Klıım Kayaalp Bu.r•a, Ane özden latanhul, 
HUyeyl.\ Ul.ıen btanbul, Ali Tnrırut Çatalca, 
'Mediha Uçsu Edirne. Farıl Ay Tolu htanbul 
Millı:rime Emiroflu Gemlik, Süro:vn NoYan 
Gemlik, Kemal Cursan Gemlik, Huanii F.rdem 
l!l1>arta Fazıl Yeniaey bmir. Jıfurta<a Ourkay 
nal<. Tımir, Zuhtü Kaynak lzmir, Zühtü Kuş 
çu tımir, Ziya Sl>n!l'lcr hmir, Melek Topa 
htanbul Mualla AnTl latonb!.11, Rıdvan Gök 
türlt Kı>rw.man. Münir Uner htanbu1 l•mıil 
Oiu• Konya, Ayşe Ofuı Konyo, Kemal A
ral Lüleburru, Hikmet Sura! Mara1, Ali 
Canoz Mcrrifo' Nezihe Slrcr htanbu1. Semi 
ha Ayııen h~I, Adnan Kocabay Ordu. 
Failt Acıkalıe Osmaniye, Ali R"a Onıl Oı• 
maniye Paki~ E•ir&Dn Samıun, Nami Yaman 
Silifke, Namrlı: Taydar Sivu, Fauna Oral 
htanbul, Ethem Onırun Tarsus, Hikmet Çe• 
vilı: Tekirdağ, Mehmet Ali Ataman Trabıon 
Llltfl Oran Tl'l\bıon Nurettin Eral 'l'rab,on. 
Mehpare Ei!emen htanbul, Feride Hoıcan 
lnanbul, Sllreyye Siber htanbnl, f!ilmi Soy 
kut latanbul, Kemal Eke latanbul, 

35 liraya terfi edenler 
:Patma Serbetçioiilu Adana, Mesut t::rıri,.. 

sav Afyon, Sabahattin Oz Afyon, Emine 
Boran Ankara, Mürüvvet o .. rkan Ankara, 
Ul"fi Erbay Ankara. Sükrll Korııan Anlcara, 
Ha,im Bater Aııtakya, Melıkc Budakoğlu 
Balt'kesir. Muammer CUrsel Balıkeoir Esat 
lncta, Balıkesir, Cemil 1''enrnen Bursa, Refik 
Refiioilu Bursa N'evzat Uraa htanbul, Ismet 
ıo.v~- ll• n li, l>Uheyl.i Beken Diyarhakır, Ah 
met Donç Aydın, Muammer Tanyeli Edirne, 
lcl.il Kutsan htanbul, Nabi Erverdi l:':rzu• 
rum, Rt~at Ozbayoehı Er.cı.ırum, Hakkı B~diı 
Eskişehir, Enver Halil Kalaklr Bskişehir, 
Hakkı Sonat htanbul, Zllhtu Urci lsıanbul, 
Nasrh Arca Tatanbul. Cemil Onanııil Istanbul 
Muhtar Emre !stanbul Şekibe Altay latan• 
bul, Seniha M6ritoltlu lltanbul, Canan Onul 
lstanbul, Talia Tanın Istanbul, Mediha Atalık 
Istanbul Kemal Unver Istanbul. Osman E
kinci htanbul, Fikriye Oneyronde bmir, Be 
dla Bilba,ar lzmir. Fikret Di,budak;ıil Iımir. 
Rebia O~kaya Izmir, Halit Ulalı bmir, Edibe 
Tinay Izmir. Fuat ibrişim lrmir, Alrmet Oner 
Jrmir. Ali Ulıren Izmır, Halit Gilr$an [stan• 
bul, Zekiye Yenisey htanbul Nebile Sıieri 
btanbul, leli! Erdal htanbul, Hal•de ArlI 
htanbul, Meliha Şense& latanbul, Kemalettin 
lCaramete Kayseri Kemal Dailıoıj;lu Kayıeri, 
Hakkı Palandıifen Mıltaya, Ziya Karamuk 
Samsun, Nazmi UlkU Smıun, Celll Akın Sı· 
vu, Nazım Ekren Sivu Zati Oncel Sıvu, 
Di<lar Meral lataııbul, Zahide OıYeren htan 
bul, Nihat Sanal Trabzon. Alive A~ır Trab· 
ron, Tlr!'an Tanin lstanbul Nurettin Topçu 
htanbul, Halıt Durnah Yoıırat, Kcn~~ AkyUz 
Yozııat Huriye Verimer Zonguldak, $ahın 
Ozııür 'Buru, Leman Canauy Bursa. Cel:Je 
Aybar Buru Adviye (inlı:ıu Edırne, Mehemt 
Ali lren htanbul, Züllikar Ortaç Ad•na, 
Rukiye Pınar Akhisar, luet Nihat Orhı A· 
muya, Ncıibe Ertan Ankara, Adalet Yetkin 
Ankara Vacide ]{oçoflu Ankara, Fatma 
Koral Ankara Merver Ansal Ankara, Nerİ· 
rnan Sancir Ankara. Adnan Balkt1 Anlıara, 
Müzeyyen Aryib: Bafra, Hayri Ayma l•tanbul 
Rahmi DUl&er Bartın, Fahriye Bilge', Selma 
Çakır Bursa, Ihsan Onan letanb~I, MUeddeb 
Çelik lttanbul Vehbi Unsaç Edırne, Sala • 
lıattin Baykal Elbistan, Meliha ~anin laun
bul Dillv~r Can Istuıbul, Hayn Yavru Is· 
par'ta, Niıılr Sarmat l:rmir, Arif Güv~n lzm.ir 
Fikri lna1ö7 İzmir, Haklc1 Anar b'!'ır• Emt'! 
Orenel hmir Nuabat Oıkaya 17.mır, NccatT 
/"\ ... h,,n ı~mir, Nezaıh~t Söı~n tzrnir, Nadye 
Tokcöz Iatanbul, Sabiha Ocak l~tanbul, Nu· 
riye Kırkpınar latanbul, Şakir Tarihm"'! Tstan 
bu.I, Fitnat' Orcnııici Kaatamonu, Nadıde A· 
car 1< .. ıamonu Şemsettin Akdai: Kıreehlr, 
Zeki Unver Konya, Turırut Tokat lstanbul. 
Avni Giına1 Mliila, Sait TiiıılMÜç Mu~h. 
Mahir Tiirkkın Nazilli. Fıhri Okyay Narilli 
Fikret Tayanç Niide. Kadri Oıyalçın Odeınii 
F.min~ MuıHH GGlerman Pendik, Le~an 
Cün Sarnıun Llitfullah K•nlek Sinop, Alıye 
Piriııil Tstınbul, Saim Oıeren htanhul. Sn· 
lih ldikut Tınus. Mileyyet Dinçol Tekirdağ. 
Hakkı Raysal Tokat, Loylft Aybars Trahrnn 
Hakkı Tunçıy Trabzon, Sabri Us Turıııtlu, 
!;cnih Sevincan Turııutlu. Ratlp Akd~niz TJrfa 
tbrahiaı. 0%tUrk Unye. Sahabettin Kural Is· 
tanbul. Niyui Tannan htanbul, Haydar Gü· 
neç Zile. (Arkası va!) 

Yazlığa Gidenlere mil\ 
HASm KOLTUK VE 

Mobilyanız ile Dtşbudak ağacın
dan bah~e koltuklarınızı HER 
YERDEN UCUZ İstanbulda Rr-

ıapaşa yokuşunda 66 No. 
A H M E T F E V Z l'nin 

A~RI MOBiLYA 
'-• Migazasındar ~ıını ~ı 

TAN 5. 6 - 9 ·1~ ,--·· istanbulun Musiki Sever 
BÜYÜK GAYRETLERLE AÇMIYA MUVAFFAK OLOUGUMUZ -,ıt 

Sayın Halkına: j 

MAKSİM'in Bahçesinde 1 

Tlirklyenln Yegane 

Müzeyyen 
BÜLBÜL SESL 

Senar'ı 
OkUYL'CUSU 

Ona refakat eden sanatki,.: KEMANİ 

NECATI TOKYAY 
ve kıymetli saz arkadaşlarını 

HER AKŞAM DİNLiYECKESİNİZ. 
' ~azm ~ıcak akşamlarını Marmarantn serin rüzga-

rıyle gıdermek isterseniz M A K s 1 M B A H • 

ÇESINEGELiNİZ • 

P':~ yakmda meşhur muharrir ve b~stekaı>ların 
muştereken haz!rladıkları ve tanmmış sevimli 

\ıı sahne sanııtkarlarınm iştirak edeceği yeni ve mu-

•••••••••••••••• azzam · R E V Ü' yü bekleyiniz. ••••••••••••••••'-

------------~------·~----~------------------------------------------~ 

(GAZOZLU) 

LIMONATASI 
Lezzeti Hoş •e İçimi Kolay 

:.MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
•••••Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir• ' 

iaşe Durumumuz 
~ Baş tarafı 3 üncüde 

7 - Buğday tecrübesinin netiı:c: 
sini 'beklemeden patiahbk şikayelle
rinin tazyiki altında yavaş yavaş fa· 
sulye, nohut, mercimek, pirinç; sa,Sl.e
yağ, peynir vesaireye azami fiyat kon
du. Mevcuda el koyma salihiyetleri 
verileli. Kayitler bu sahada da ııor 
mal toplama ve daiıtma cihazım 
bozdu. Bu gıda maddeleri orta 
dan kaybolmağa basladı. Muhtaç 
müstehlik kara pazara çıkmağa mec· 
bur oldu. Memlekette bugüne k.ı.c:L~r 
fasulye, nohut, mercimek, pirinç, pey. 
nir vesaire sıkıntısı çekmiş mi idik? 
Harp içinde bunların da iştihsal ve 
istihlakinde eski muvazeneyi bozacok 
bir değişiklik mi oldu? Bunların hiç 
birisinde ani bir muvazenesizlik mey 
dana geldiği iddia olunamaı. O h2l. 
de bııgünkü buhranın sebebi nedir? 

Kara pazarı kaldırmalı: 
N isbi bir bolluğa rağmen darlık 

manzarasiyle karştlaşmam!zm 
seMplerini ve menşelerini aramalı: 
mecburiyetindeyiz. Bugün kara pı
zar fiyatından müstahsil de istifade 
etmemektedir. Müstahsile yaramıyan, 
mıistehliki ezen kara pazarın sebtp 
ve mecud~yetıni oraadan kali<krnıak 
lazımdır. 

Memleketimizde ıtıda maddeleri 
üstünde, bir istihsal buhranı yoktur 
ki ümitlerimizi, yalnız verimleri çok 
uzun vadeli tedbirlCTe baihyalım 

Harp sonu ekonomisi için de. ha
zırlanmak lazımdır. Hatta birbiriyl~ 
çarpışan iki iktisadi nizamı göz ö. 
nünde tutarak hazırlanmak gerektir. 
Fakat bu ça~ışma lüzumu bugiinkü 
buhranı kolaylıkla hafifletecek ted 
birleri almaia mani değildir. Mem. 
leketimiıde he'Tlüz bir kitisadi bün
ye buhranı yoktur. 

Tek derdimiz: 
B izde gıdB maddelerinde istih-

laki karşıhyamıyan bir noks;ın. 
hkolmadıiından bir tevıi adaleti kur 
mağa ihtiyaç yoktur. İktisadi bünye 
farkından başka garp memleketlırrin
den ayrddığımız bir nokta da burlur 
Almanyada, patates mahsulünde is,. 
tihlak ve fiyat mürakabesi kurulmağa 
lüzum görülmesinin sebebi de budur 

Bizim tek derdimiz bu gıda mad. 
deleri fiyatının, ihtiyacın ve zarure. 
tin üstüne çıkmaması ve orada istik
rarlancl:rrılmaıudır. Maliyet ve fiyat 
unsurlarını çiviliyemediiimiı müd . 
detçe piyasa istikrarını fiyatı çivile. 
me telakki edemeyiz. 

Bütün gıda maddelerimizde ne is. 
tihlak mürakabesine ve ne de fiyat 
müıfakabesine lüzum yoktur. Tama
men iktisadi tedbirlerle - ihraç mus.. 
luğunu iyi ayarlama)< şartiyle - bü 
yük istihlak piyasalarını kolaylıkla 
tanzim ve fiyat istikrarını elde ede
biliriz, 

Umumi Millt Korunma Kanununa 
bağlanmak şartiyle Milli Müdafaa ve 
Milli Korunma vergisi konulacak bir 
toprak mahsulü vergisi bugünkü d:.ı
rumun trlsrmr gibidir. Bu vergi: 

A - Büyük müstehlik yığrnr. 
ru:n pda maddeleri fiyatım ni
zamlamaiı mumkün kılacak bir 
stok temin eder. 

B - 100 - 120 milyon liralrk 
bir gelirle fevkalade masrafları
mızın mühim bir kısmmı kar~ı. 
lryacak emisyonu aıaltır, 

C - Enflasyonun en ba:Yük 
faktörlerinden biri olan serseri 
sermayeye iş sahası açar. 

Maksadım; iktisadi bünyemizde 
nöbetlerini hissetmekte olduiumuz 
hastalığın teşhisini kolaylaştıl'maktır 

- llı:tıaadt YOrilyilftcn ~ 

KAYIP - İıtanbul oeyrü ,efer idaresin· 
den aldıfım 1533 numaralı bisiklet plikamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan ~skisinin 
hUkmll yoktur. Ccni Levf 

Sahip ve Nesrlyat MUdOrü: Halil 
Uıt!i Dördüncü, Gazetecilik ve 
"'~"'rlyat T, L, S. TAN matbaası 

İkramiye 
ikramiye M·lkdarı Tutarı 

adedi Lira Lira 

1 25.000 25.000 
3 10 000 30. 000 
5 5.000 25.000 

20 2.000 40.000 
60 1,000 60. 000 

120 500 60.000 
800 100 80. 000 
800 50 40.000 

2.000 20 40. 000 
8. 000 10 80.000 

80.000 3 240.000 ----720.000 

Tam Bilet 3, Yarım Bilet 1,5 Liradır. 

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden 
1 - Eliız_ı~ Tayyare meydanmda yaptırtlacak istasyon binasına talip 

zuhur etmedıgındeıı keşif bedeli arttırılarak kapalı zarf uı;uliyle yeniden 
eksiltmeye ç!krırrlmıştrr. 

2 - İ:~in muhammen bedeli (67.911) lira (94) kuruş olup muvakkat 
teminatı (4645) lira (60) kuruştur. 

3 - Eksiltme 22.6.942 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Hava yol
ları meydanındn kain umum müdürlük binasmda toplanacak komisyon 
taraflndan icra edilecektir. 

4 - Bu işe ait fenni ve hususi şartnamelerle mukavele projesi ve 
resimler (340) kuruş mukabilinde Devlet Hava yolları umum müdürlü
ğünden temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en geç (8) gün evvel 
Münakalat Veki\letine bir istida ile mi.ıracaat ederek ehliyet vesikası al
maları lazımdır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç ihale tarihinden bir saat 
e~el eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (3996 - 6132) 

6 Haziran Cumartesi Günü 

HEYBELİADA 
Plai ve Gazinasu Açıllyor. 

,___ Mükemmel Servis ve Temizlik 

Harp Okulu Komutanllğından 

, 

1 - Aşağıda yazılı şartları haiz okurlar harp okuluna alınacaklardır, 
A. - Ankara.da bulunanlıır doğrudan doğruya ·Harp okulunda, An· 

kara haricinde bulunanlar bulunlukları yerin askerlik şubeı;ine müracaat 
edeceklerdir. 

B. - KayTt ve kayıt muamelesi 1/Haziran/1942 den itibaren 20/ 
Temmuz/1942 tarihine kadıır devaın edecektir Bu tarihten sonraki mü-
racaatlar kabul edilmiyecektir. · 

2 - Giriş şartları: 

A. - Türk ırkından olmak, 
B, - Lise bitirme ve olgunluk rmcrnanmı VC?nl'llş lll:ntlnmaır. 
C. - Tam teşekküllü hey'eti sıhhiyesi olan askeri hastaneden (?larp 

okuluna girer) kararlı sıhhat raporu olmak 
D. - 18 ilA 23 yaşmda olmak (24 yaş~a pirmiş olanlar alınmaz,) 
E, - Diğer şartlar askerlik §Ubelerinden ve Harp okulundan öğre-

nilebilir, (3552) (5817) 

KARAR HÜLASASIDIR 
Karar No. 44: Fiyat mürakabe komisyonunun tesbit ettiği narktan 

fazlaya kömür satmak suretiyle milli korunma kanununa muhalefetten 
suçlu Krstldı nahiyesi Altunizade mahallesinde Halil oğlu kömürcü Ali 
Çetindağ hakkınd:ı Üı:ki.idar Milli korunma hakimliğince yapılan duruş
ma sonunda: 20 lira (yirmi lira) ağır pnra cezası ile rnrıhkumiyetine 
ve 28 gün müddetle dükkl\nrnın kapatılmasına ve bu müörtet zarftnda ti
caretten men'ine ve gazete ile neşrine hlikmedilmjştir. 

.. . 

~)· PUDR"A'f.J tti' tlt'~OrGri 
.ESAMATt 'AÇAR ,_citol BESfE.R 

CILD NEEES ·ALINCA 5_ÖRP.MEZ 
GENÇ KALIR l , 
.··ı.~ ··. - . . )1 

YEt:H POSTA_NE CAO. N! Sl~T!L°~l!fS 
ITRtYAT MAGAZA'. VE DEPOLAR.il . 

Nafıa Vekaletinden 
Osmancık - Gümüşhacıköy - Merzifon - Boğazköy arasındaki takri

ben 120 kilometrelik demiryol etüt ameliyatı kapalı zarf usuliyle müna• 
kasaya konulmuştur. 

1 - Münak::ısa 11.6.942 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
on alhda Vekaletimiı lemiryollar inşaat dairesindeki münakasa komis .. 
yonu odasında yaprlaca~tır. 

2 - Bu işiu muhammen bedeli 35 900 ve muvakkat teminat! 2692,50 
liradır. 

3 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fennt ve umumi 
şartnamesi ile diğer evraktan müteşekkil bil" takım münakasa evrakı 
179,5 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat reisliğinden tedarik oluna
bilir. 

4 - Bu işe girmek istiyenler her türlü maıt ve fennt kudretlerini 
gösterir vesikabrını raptedecekleri bir istidayı münakasanm yapılacağı 
tarihten en az üç gün evvel Vekalete vererek bu işe girmek için ehliyet 
vesikası almaları ve bu vesikayı münakasa komisyonuna vermiş olma
ları lazımdır. Münakasa tarihinden en az üç gün evvel istenilmemiş eh
liyet veslkaı:ı talepleri nazarı dikkate almmıyacaktır. 

5 - Tekltf ver~cekler, teklif zarflarını 2490 numaralI kanunun ve 
eksiltme şartnamesinin tıırifatr dairesinde hazırltyarak münakasanm ya
pılacağı saatten bir sııat evveline kadar numaralı m:ıkbuz mukabilinde 
demiryollnr inşaııt dair~si arttırma, eksiltme ve ihale ltom'syonu başkan-
lrğtna vermiş olmaları lazımdır. (3578 - 5652 

--~ 

Bayanlarımızın Gizli Tuvaletlerlnae kullanacağı 

Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak Adet Bezleridir. 

1 Her eczane ve itriyat mağazalarında 
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"- FEMIL ve BAGLARINI Arayıniz •' 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Tıp fakültesinde Hayatı ki nya, parazitoloji ve mikrobiyoloji, Hijiyen, 

fizyoloji, patolojik anutomi, histoloji, üçüncü iç hast3lıkları, tedavi d ış 
tababeti; fen fakültesinde ispençiyari kimya, umumi Botanik, Gal::ınik, 
Smat Kimya; Edebiyat fakültesinde Sosyoloji; Hukuk fakültesinde Me
deni hukuk, IIususl Hukuk, Amme Hukuku, Ceza hukuku, Devletler 
Hukuku "Hava ve deniz", iktısat Fakültesinde Maliye İktısat ve işletme 
doçentlikleri açıktır. Fen Fakültesi için 13 Ağustos 1942 perşembe di
ğerleri için 17 Eylul 1942 Perşembe günleri yabanc! dil imtilianları ya
pilacakhr. Namzetlikleri kabul edilenlerin hemen tezlerinin tetkikine baş
lanacaktrr. İsteklilerin dil imtihanlarında hazır bulunmaları ve tezlerini 
gösterilen tariht~n bir hafta sonraya kadar tevdi etmiş olmaları Hlıım
dır. Sthhat raporu, beş fotoğraf, nüfus k.ığtdı sureti ilmi hüviyt'tlni gös-
terir fişlerle "fişler tedris işleri kaleminden istenecektir.,, İmtihandan 
bir harta evveline kadar rektörlüğe baş vurulması. (6059) 

KUPONLU ·VAD~U· MEVDUA7. 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 
t 
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T0RK·Tf CARET· BANKASl·A·S· 1 
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BELEDiYE SULAR iDARESİNDEN 
Atatürk bulvartnm küşadı ve şebekenin takviyesi dolayısiyle yapıl

ması zarurl bazı ameliyat yüzünden 6.6.942 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 20 den ertesi Pazar günü öğleye kadar Zeyrek - Ayuofya 
arasındaki Haliç yamaciyle Marmara yamacındaki yerler terkos su111 a
lamı:yacaklardır. 

Muhterem abonelere iJAn olunur. (6129) ,, .............................. . 
1 !~!~~~~~ Ça~!~ba ~ü~üy~~ ~~aldde~~~+!eyoğ-

lunda BAKER MA~AZALARINDA bir Bayan kol saati bulunmuştur. 
Kaybeden Bayanf!l M:ıfaza mUdftr!yl!tlne m!lnıcaAti rica olunur. " , 


