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• bazeteye gönderHen e\'rak iade edllme:ı. TELGBAFLABI VE BABEBLEBI VEREN AKŞAM GAZETESi ETEM İZZET BENİCE EN SON 

İ R A N'D A 
ALMANLAR 
• 
lngiltere ve 
Sovgetlerin 
teşebbüsü 
İran h .. kU d u meti nezdin • 
he ktlmanların çokluğu 
1t ında yapılan lngİ· 

z te§ebb .. ·· ·· h 
1 

• usunun u • 
uaı bir h . . 

11 
d e emmıyeti 

ı;:1 . ır. Vaziyeti hakiki 
~e. ıle Tııhran'm ala • 
d agı tedbirler ve neşre· 
,_eceği i..:ahat aydınla • 
"'cakhr. 

}' . 

11.ı4rı: ETEM iZZET BENiCE 
lngi!· 

-'~•nı ~ llariri~·e Nazırı Eden; 
tında ."narasındaki izahatı ara
•ttt n n~·~·~ bir hadiseye temas 
dinde 

11
d. adL,e; İran hükumeti nez· 

Ytlind •kkat nazarını celp mahi
l<bb .. ~' ı·apılan te~ebbüslür. Te
llıast'· Sovyct hükumeti ile te· 
l ar \·apıl k •nar k • ara •e mutahık ka-
da .'

1 
ı·apılmıstır. MC\·nnı İran-

" mani ' burı arın roh-a)n1asıd1r '\"e 
a kr ı i · '.'. _ . . 

Yalk 1 ran hukumetının te-
• Uz \ e 1 db" d dıt. e 1Tt' a\·et olunınası· 

tcı ... b h kon: il ususta izahat Ytrİr-

·- İra d Alman ? • çok fula miktarda 
doı-e dın •kamet etmrsine müsaa-

. e\·a 
dığı leh!" m •I mrklr maruz kal-
llırtin· ·~• hakkında İran hükfı
"katin·1" rıddi urette nazarı dik· 
İtah hı . rdhetmis bnlunm·orum. 

.• tik.. . • 4 
• 

ha kat 11.~•ıetınm bu ihtarı hesa-
llilne a("aRını ''" bu va1i~·etin ö-
b ~••mek ·· · itler· ıızert' ıcap edrn ted· 

1 
"'•••"' •• 't d" ll;,.0" . ..,:nı 1ım1 e ıyorum.> 

• . .._ '.e .. ııa,-~ ~di~·or: 
"1~ 811 ı il' So. t ı.··k· . ·ı 

111 bir . h' · l)'f' u un1~ti ı e 
•itik_, " ırligi ~·aparak hareket 

İngil;, l! .. 
natınd k" •rır" e Nazmnın beya· 
•alı k ~ 1 ton dikkatten kaçmıya
t•roy;" ar vazıhtır. İranda İngil-
1.birli, ~0"Y~ Rusn ile sıkı bir 
· . .~•ne kl'd • .. 

R•rıreeeı, '-V •rrk teş•bbuse 
••)•da kadar hakikaten çok 
hunlar · Alman nr mıdır?. Ve .• 
'<>lıaea:r~nın selametini tehlikeye 
ltındıırı adar bir endişe mevzuu 
lı> .,~ 8 b . ''illi\· " unun urasmı bız 
d 1. · 0ruı N t .1 '-~ n · • ngı terenin elin-
'alıanı1' l\foskornnın tesbitindeki 
huı.1·,~ ar •limizdedir- ne de han 
ı. •••eti • • ' '<t\,.. . nın vıze ve pasaport def
) ·•nı ·· İ •ld1 •ngor~ü~ bulunuyoruz!. Bu 
1ı'•n hiikô sah".' .'"e aydın vaziyeti 
•t '• 11me~nın neşredec:eği iza

~"hcaJıt acagı tedbirler ortaya 
1rİnd, Ilı 1~ Alman harp sistemi 
h~tı~1 :.1 

telif menfaat hesapları 
1ınd8 t 0 gelerde seyyah adı al
ııı ı. eeeırun .. , '• usuı.. u er vürude getir-
lı ıaıııan u de vardır. Südet ihtila· 
: 1h ba,;nda Almanlar bnnu yap

• dn'a · •mışlar ve diğer vekayi
llatı.a: •tmi~lerdir. 

tarista taınuzundan önce Bul-
la n da b" l 
t 
hdıtı b" ın erce Almanın top-

u •r tu · .\ · takat. S •.•st merkezi olmuş-

d 
lıııan v 1ıırıı·ede çok miktarda 
ıı;;.. e tal•·a t . t• b 1 \ •q hakk ·' n tıns ı u un-

tıı nı. •tnıed"ltdaki iddialar tahak-
•n huı ı. randa ne miktar Al-

'•r · Unduğu İr ~ •g; İlah nu da anın ve-
aııııar g .. at ve neşredeceği ra

Rilt•reh· ostere.:ektir. Ancak İn-
'~ ··ın b • lı lıaıı 1 n . u hususta gösterdiği 
" 11•usi bir ve. Yaptığı teşebbüsün 
•r,ıır. trıanası ve ehemmiyeti 
İran . . 

t=-t \ ı;ıı lra 1• lii•· • nın bitaranı· • tile ~ ~unu S gı, ıs • 
'"•ııı ~ O\·yeı. Alman harbi 

er ve k <Dev at'I neticesme 
•nıı 3 üncü Sahifede) 

;;.,v 11etlerin çekilirken ya.lctık.ları bir ıeııır 

Bazı Alman 
cüzütamları
nın sarıldığı 

bildiriliyor 
Sovyetter 160 llUo
metre derlllll girdi 

Moskova 31 (Radyo)- Sovyet 
tebliği: 30 temmuz günü Smolensk, 
Nevel, jitomir mıntakalaında harp 
devam etntiştir. Bilhassa son iki 
mıntakadaki muharebeler pek 
kanlı olmuştur. Diğer noktalarda 
kay de şayan birşey yoktur. Sov
yet hava kuvvetleri, kara kuvvet-' 
!erile i§birliği yaparak düşmaııııı 

(Devamı üçüncü salı.!tede) 

Bazı açıkgözler 
Bakkalları 

do 1 andırmış la r 
Uatevzllbabaaeıne 
sabtekArlıla kal
llaaıar talllp edlllyor 

Bundan bir müddet evvel bak· 
kallar cemiyeti tarafından şehri
mizdeki bütün esnafa un tevziall 
yapılmış, fakat sonradan bu tev
ziat durdurulmuştu. Son günler
de bu vaziyetten istifade eden ba-

(Devamı 3 üneQ Sahi!edt) 

Gallup ensti
tüsünün yeni 
bi!" anketi 
Nevyork, 31 (A.A.) - Ofi: Gallup 

Enstitüsü tarafından efkfln umumi
yede yapıJan ı;on !:.kandillere göre, 
Amerikalıların yi.ı1.de 51 i silith altın
da bulunan aı;-'kcr1erln hizmet müd. 
det1erinin hitamında vazifeleri başın
da bırakılmaları taraftarı yüzde 45 i 
buna muhailltir. Yüzde 4 ti de hiç bir 
müta1ea ileri sürmemiştir. 

Anket, henüz hitama ermediğinden 
bu rakamlar, kal'! değildir. 

Ahval ,-e :-iCraitin 1capların::ı göre 
orduyu herhangi bir maho.llle !'t.:vket
mek hususunda hükümete sa15hlyet 
verecek olan kanun projesini efk3n 
umumiyenin yütde 37 si tasvip, yüz. 

de 50 si reddetmiştir. Yüzde 13 !i de 
bu bapta bir güna mUtaleada bulun
mamlŞtır. 

KISACA 

iraa ve turizm 
Bir cok Alman seyyahını barındır

dıi:ı rivayet edilen İrana karşı Eden': 
ln ;yaphğı teşebbüs üzerinde konuşu ... 
yorduk. 

Bizim mahut arkada:i sordu: 
- İran hakikaten turistik bir di-

yar mıdır?. ' 
Kısaca ona şu cevabı verdim: 
_ ir~nı ben görmecHm. Fakat, ta .. 

rilıJ ,.e rfsanevl kıymetleri bakımın
dan şöhreti vardır. Hele dünyanın 
içinde bulundulu ıu kıyamet günle
rinde iranın yeni bir seyyah akınına 
zemin teşkil etmesi ve İrana seyahate 
çıkmak arzusunu besliyenlerln ço&al .. 
ınası pelı: miirokündtir 

A. ŞEKİB 

• 
lngiltere 
Siam'dan 
taleplerde 
bulunacak 
Baııckok, 31 (A.A.) _ Neşre. 

dillen r"""11 bir tebliğde, Tayland 
(Siam) üzerinde hiç bir büyük 
devletin tazyik yapmadığı ,.e Tay. 
land hükOmetinin hlç bir tecavüz 
tehlikesine maruz bulunmadı&ı 
miltaleası bildirilmektedir. 

Röyter'in muhabirine göre, 
Bangkok'taki İngiliz mehafili, in
gilterenin Tayland'tan bazı talep. 
!erde bulunmasının bir gilıı. me.. 
selesi olduiunu teyit etmektedir. 
ler. 

Uzak Şark'ta 
Sovyetler 40 
fırka bulun-

duruyorlar 
Japonların ise e
call 14 hrllaları var 

Vaşington, 31 (A.A.) - İyi haber 
alan meha!ilde beyan edildiğine göre, 
Slbiryada bulunan Sovyet kuvveUe. 
ri, huduttaki japon kuvvetlerine a. 
detçe faik bulunmaktadır. 

Sibirya hududuna yığılmış olan 
Sovyet fırkalarının miktarı 40 olarak 
t..hmiıı edllmektedlr. 

japcnların ise Kore ve Mançurl 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

-

Alman dafi bc.taryalan tara.fnul;ın düşilrillcn bir 
irij(il.iz bomlı ardım411 t<llllloresi 

Merhametten çıkan maraz! 

Bir terzinin sabahle
yin acıyarak aldığı 
çırağın marifeti 

ı,1ız111tadea babsedea Artla 
uıtaııaıa tlç ytlz ıırasını 

o gla 
çaldı 

Nunlosmaniye caddesinde 45 numa.. 1 

rah terzi B. Fehmi Korkmaz'ın dük
kfuılnda dün bir \'ak'a olmuştur: Bu. 
dükkinda yeni terziliğe başlamış olan 
Fehmi Korkmaz'ın yanına dün ı;abah 

on ~ekiz yaşlarında biri gelerek işsiz 
kaldığından bahsetmiş, kendisini çı ... 
rakhğa kabul etınesınl rica etmiştir. 
Terzi Fehmi de acıyarak çıraklığa at. 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Muhtekir tüccarlar aralarında 
bir kara liste yapmışlar I 

ba baıaıta icap 
edecekler 

Allkadar makamlar 
eden tedbiri ıttlbaz 

Bartın Postası 
Devlet DeD;izyolları İdaresi, Cumar .. 

tesi günleri Istanbuldan Bartma kal. 
kan postaları l&ğvetml:;Ur. 2 Ağustos" 
tan itibaren bu postalar yapılmıya. 

caktır .. Buna mukabil yine bu tarih ... 
ten itibaren Çarşamba cilnlerl istan~ 
buldan hareket eden Bartın J)01'taları 

gid!ş ve geliş:e B:ive olarak Akçaı:o. 
caya utrıyacaklardır. 

Şehrimizdeki bazı muhtekir tacirle
rin ara1annda bir kara liste yaptıkta
n ötrenilmlştlr. Bu muhtekirler, ken. 
diler1ni veya ahbapları olan diğer 
muhteklrleri ilıbar eden meıru ka
unca kanaatk:Ar namuslu ttiCcarları 

kara listeye ithal ederek mal vermi-
1orlarm.ış! ... 

AlA.k:adar makamlar bu hususta 
icap eden tedbiri alacaktır. Diğer ta_ 
raftan c;;eh~·lm!?.de F;at A-ti.lrakabe 
kadrosu tPvst edtlf'r<-k ıhtik4r takip-
leri arttıınlacakhr. ı 

i 

Alman • Sovyet 

BABBINB 

818 . BAlllŞ 

SMOLENSK 
meydan mu· 
hare besinin 
neticesi alı-
namadı 

~Almanlar,_...,,,, 

Klyel'e dotra 
bir yarma lla
relletl yapmak 
""- lıtlyorıar ..-J 

Smolensk'te ihata 
edilen Rus kuvvet
lerinin çenberi yar
ma teşebbüsl~i 

akim kaldı 
KİYEFE 
DOGRU 

Röyterin :\1oskO\iı'ld~k\ muhabi
ri, :!'\iosko\·a btikametinde bir 
yarma hareketine mu\ af(ak: ola
mıyan A1manların ş1mdi Uk~-

(Deı:amı üçüncü sahifede) 

8. M~ Meclisi 
Pazartesi gü
nü toplanıyor 
Hariciye Vekili Parti

de . .. 
sıyası 

hadiseleri anlatacak 
Ankara, 31 (Telefonla) - Baş\·ek.11 

Doktor Refik S ydam dün Büyük 
Millet Meclisine gıdcrek bir müddet 
meşgul olmu~tur. 

Meclis bu Paz.artc•ı günü saat 10 da 
açılacaktır. Ruz:namede Meclis hesap .. 
!arının tasdiki ve adliye zabıt k~tip .. 
lerine yapılacak olan zam lAyihası 

(Devamı 3 üneil Sahifede) 

Bir fırın amelesi 
arkadaşını ek
mek bıçağile 

yaraladı 

Kasımpaşada da 
bir yaralama oldu 

Cibalide Zeyrek caddesinde 56 
numaralı fırında yatıp kalkan Ha

lil Yener ile ayni yerde çalışan 
Ramazan Yazgül birbirlerile kav
ga etmişler ve Halil ekmek kes
meğe mahsus bıçakla Ramazanın 
üzerine hücum ederek baldırların

Sovyetlcrin cephede Joullendıkl an küçii.k tank14rdan Mri ·:\' . .,. 

r.;;;~;;:;;;;;:::;;;_::_::.~ 

Alman ileri hareketi jitomir 
ve Smolensk'de tevakkuf 
devresine girmiş gibidir! 
(Yazan: EMEKLi llUBMAY SUBAY) 
Bugünkıi resmi tebliğlerdeki 

malumat, dünkü yaz.m.zdaki fikir 
ve mütaleaları teyıl etmiştir. Ha
ki~ten ne Ukranyada bir Alman 
takip harekeli ve ne de Smolensk 
de bir Alınan ileri harekeli rnk
tur. Sovyetler tahmin ettiğimiz 
veçhile Smolenskde mukabil ta
arruza geçmişlerdir. Bunu Alman 
resmi teblıği de kaydediyor, Uk
ranyada ise jitomir bölgesinde 
Sovyetler Alman taarruzlarını 
mukabil taarruzlarla kırmağa de
vam ediyQrlar .Ancak Sovyetler 
Stalin tahkimat hattına uymak i
çin yukarı Dinyester şark sahil!n
den biraz daha şarka çekilmış o-

(Devamı 3 üncil Sahifede) 

l İ km a 1 kursları-
na devam eden 
talebeye paso 

De\'let Demıryo11arı Un u.Ji .udilr
lüğil, mekteplerde ('ılan lkma' kurs .. 
ldrına deyam edcct!k ta1ı bc'cr ıCin 

mekteplerin tatıl olmasına rn•.mcn 
tenz115.t!ı paso ~ahr.ıya karar \('rmiş. 
tir. Yarından itibaren bu tektldc ny ... 
lık talebe ptısolitrının butO· t~tar. 
7on1arda saUşına bas1anul~ktı.. Yal. 
nız bunları alfhak i<;in talebelerin ik
mal kurflarına dl'"\ am C'ttılt'erınr J .. ir 
mektep idarelerinden bir Uğıt alma. 
lan 13zırndır. 

Petrol tevziatı durduruldu 

Şehrimizin ve her 
vilayetin ihtiyacı 

of isce tesbit ediliyor 
Petrol Ofisi memleketın her tara. 

fında petrol ihtiyacını te~btt ederek, 
ona göre te\.'ziat yapm1)·a karar \:er. 
mişür. Her viliıyetin ihtiyacı için otm .. 
diden muayyen miktarlarda petrol ay;. 
rılmıştır, İstanbul için ayrılan miktar 

ayda 100 tondur. Bunun bfitun kauı. 
lara tevzi edilmesi için Vil!tyrt van .. 
ta.siyle kaymakamlıklardan mıntaka .. 
larınd;ı.ki ihtiyaç nlsbetleri !Onılmu~ .. 
tur. Bu cevaplar geldikten sonra pek 

(Devamı 3 üncü Sahifede). 

R uzvelt'in mü· 1 Moskovaya se· 
messili Hop· kizinci Alman 

kins Moskovada hava akını 
Londra 31 (A.A.)- B.B.C. Ruz

veltin Amerikanın yardJm işlerini 
mahallinde tetkik •lmek üzere 
Londraya gönderdıği şahsi mü
messili Hopkins Moskovaya yar
mıştır. Orada, &ıvyet Rusyaya ya-

(De,·amı 3 uncü Sahifede) 

Mo•kova, 31 (A.A.) - Alman tay.· 
yareleri clün akşam !\.Ioskovaya bir 
hücum tesebbüsünde bulunmuşlar .. 
dır. Bütün düşman tayyareleri, Sov • 
yet avcıları ve dafi bataryalar t::ıro .. 

fından geri dönmiye mecbur ediımif
lerdir. Bir Alınan tayyaresi dil~üru.! .. 
müştür. 

dan yaralamıştır. 
Kasımpaşada İplikçifınnı cad- j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;,;;;;;. 

HALK FiLOZOFU desinde 32 numaralı bostanda ça
ınevamı 3 üncü Sahifede) 

Şapka fiatleri 
Kadın ve erkek şapkaları flaUerl.. 

nin son günlerde yükseldiği Cörülmüş. 
tür. Fiat Mürakabe Komisyonu ihti
k1ır vaziyeti gösteren bu hali önle. 
mek Uzere şapka sat~lannda muay .. 
yen bir kar nlsbeti teshil edecektir. 

• 
lngilizlere göre 
Polonya yine 
eski Polonya 

Londra 31 (A.A.)- Dün Sovyet
Po1onya anlaşmasının imz~ını 
müteakip Hariciye Nazırı Eden, 
General Sikorskiye verdiği bir 
notada, İngiliz hükfunetinin bu 
har-bin bidayetindenberi Polonya
da husule .~elen arazi değişiklikle
rinden h cbirinı tanımadığını bil

dırmi:;tir. 

TelAkkl ve zlbalyet larkı 
REŞAT FEYZi 

Çoruklara adabı mnaşeret r 

dersi.. Dostumuz :Lkender F. 
Sertelli bu ~imde bir kitap neş
retmiı bulunuyor. Muharrir, 
evde, mektepte, sokakta çocu

ğun bal ve barekiiıtını tahlil ve 
tenkit ederek ,onlara bir takım 
iy~ gilıel prensip yollan tavsiye 
ediyor. 

Hemen şunu söylemek lazım 
ki, maalesef ııençlerin bir kısınto 
böyle bir adabı muaşeret kita
bının kendilerine hitap etmeı;ini 
dahi rillWıç bulacak bir zihni
yete kadar çıkmışlardır. Eski
lerin güzel bir sözü nrdı: 
•- Onlar nasihatini almış .. • 

• \!erlerdi. 
Biz. şahsan, şimdiki çocukta: 

rın ıla mülıia bir lusm.ıDın , na• 

silıatini eJep dersini çoktan 111· 
dığını ~annediyonız!. 

ihtimal k~ e•kilerle > enilcı 
arasında bir takım telakki fark
ları vardır. Ve bizim batalı 
bulduğumuz baıı hareketler, 
hakikatte makul şeylerdir. Ve 
asıl bizim dü~iin(e \'C te18kki
mizde hata vardır. 

Herhalde, ıidnbı ınuaşl'ret •İS• 
temi bir tasfiJe ve billurlaşma 
ameliyesine muhtaç. Ge1>çler 
ifrata varıyor, biz, nıuhafaza· 
kfırhkto ısrar ediyoruz. 

Bugünüo cemiyeti, nn~ıl bir 
adabı muaşeret istiyor?. Dos
tum İskender F. Sertellinin ki· 
tabı, bu sualin cernbını do arat" 
tırı~·or. 

Okunırularınıa tav sil c rde
rim. 
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İÇİN 

B irçok şeylere ,.a,.dır. Diin)·acla 
iyle had~eler vardır ki, şaşmak 
İçia yantılau lır. Et aıar1na.aa Wr 
•iicldet için kalaınlacait iha,·adi· 
ai de lıtu kabil ~lac:ak halle.rdea· 
•ir. Saaki. Witüa ibütiia kalksa ae 
çıkar?. 

Bea, aize resmen ifa4e ff~J'İnl 
ki, eti, narh üzerinden alaa nt.a
daşlardan değilim. Sebebini SÖJ· 
liyeyim: Çünkü, narh üurin4ien 
i.stediiim eti bulan11, orum. Mede
ni cesaret gösterip, daha bir çok 
ntandaşlar, narh üzerinden et 
almadıklarını peki.la itiraf edebi· 
iirler. 
Şimdi, et narhının mU\·alckaten 

kaldırılacağı hikaye ini <>kuyunca, 
alışveriş ettii.rim kasabın manalı 
gülü ]eri gözümün önüne celdi. 

HAJ..İCIN 

TE ıiZLiıCii 

Gecelui, llalicl kirletenler vu· 
mıs. Çöp atılı)or, pislik atılıyor, 
Haliç, mütemadi)·en kirletiliyor. 
Fakat, bizce, llalicin kirlenmes
nin önüne geçmek miimkün değil. 
çünkü, Halicin iki tarafı.nda me\'• 
cut fabrikalar, biitün pi ularını 
buraya dökerler. füı ta mezbaha 
olmak üzere,. 

Artık, bu ıartlar altında ..Hali
cin temizliğinden bahsetmek ga· 
rip olmaz mı?. Halicin temizlen· 

mesi değil, il licin dolması asıl 
ltü~ ük meseledir. Silihtarağn ta• 
raflarının gittik~e dolduğu rney
clanda değil nıi?. 

Bir gün gelecek, Silihtnrağada, 
kar ıdan kar t) a arabalar geçiri
lecek.. 

AHMET RAUF 

r• •tl 
Talebenin llıyaletı 
Mekteplerde kız ve erkek tal benin 

J'Cknesalt kıyafet taşımaları mevzuu 
şu günlerde tekrar ortaya atılmış bı.İ... 
lunuyor. Verilen haberlere gurc, Ma
arif Velc:ileU, butun talebe i~ln nyni 
olarak blr elbise tipi te bit etmektedir. 

Bugunkü halıle talebe 1 ty fctl pek 
pejmürde \'e dagınıktı.r. Erkekler bas. 
ka, kızlar baska b'r sili seçiyorlar. Ve 
Bop- U1 meselesi de esasen, 7eknası:ı.k 
bir kı7afct bulunmayı:;ınd:m neş'et 
cdıyor. Kız talebeye gclınce; bunlar, 
dah:ı ziyade süslü kıyafet taşımayı 

tercih ediyorlar. Ve her, kız talebe, 
babas?nın kesesıne gOl'c elbise giyi.. 
:rorlar. Hatta, içlerinde fan'ezf. lilks 
giyenler vnrdır. 

Ganfil arzu eder ki, bütün talebe 
ayni şekil ve klyafette olsun. Bunun 
b!reok fnyd ları \'1\rdır . .İklı adı fay
dası, terbiyevi faydası. estetik !ny • 
da!l, ahlAkl faydası.. 

Hatırladığımıza gllre, bundan on 
beş sene kadar ev\'el. erkek ve kız 
talebenin yeknesak kıynfeU üz.erin
de yine durulmu \>e bir kıyafet dahi 
kabul edılıp tatbikine gcçllmiştl Fa. 
kat, o uunan, knbul edilen kıy.afet 
pek de lyl değildi. ve g liba bu yuz
den, o zamanki yeknn":ak klyaf<'t be. 
ıtenllmcmiş, kısa bir zaman sonra or
Udan kalkmış ve unutulmuştu. 

Bu sefer, tedkiklerln esaslı bir şe. 
tnde rapllacağı ve kabul edilecek 
kıyafetin de makul ve g!lzel olaca!ı 
tahmin edilebilir-. önOmü:r.deki ted _ 
risat yılı başında, bugım tasa~'Ul' e
dılen bu işln tııtblk sahasına konaca
tını Omlt ederh.. 

BORHAN CEVA 1 

Yumurta 
ihracatı 

ltalyaya Yumurta 
satılıp Limon ve De

m ir a lınacak 
İtalyadan alakadarlara yapılan 

müracaatJanla mühim miktarda 
yumurta talep edilmiştir. Memle
ketiıni7.de oldukça mühim yumur
ta stOku mevcuttur. İtalyan tacir· 
leril ihracatç.ılar.unız temaslara 
geçmişlerdir. 

İlalyadan mukabilinde mensu
cat. demir ~ya ve limon istenc
cekttr-. 

Yeni sığınaklar 
Her büyük müessese 

üs t a k il 
sığın ak y apa c ak 

Şehrimizdeki tekmil büyük mü
esseseler memurları için modern 
ve her türlü tesisatı havi sığmak· 
lar ~·aptıracakkrdtr. Bunlar için 
siper kabul edllmiyecektir. 

Projeleri alakadarlar t.arafmdar.. 
tetkik \'C tasdik edildikten sonra 
tatbik olunacaktır. Bu hu.susta a
lakadarlatt tamim yapılmıştır. 
Y ardımsevenlcr Cemiyeti 

Fakir Çocuklara Elbise 
Verecek 

Yardunsevenler Cemiyeti şeh
rimizde mektepler açılınca fakir 
ilk mektep çocuklanna yardım et
meğe karar vermiştir. Bu yavru
lar için elbise hazırlanacak ve 
her gün Slcak yemek verilecektir. 

Adliye ve Poiis ( 
8 kişiyi birden 
ısıran köpek ! 
Fenerbahçede İhsan Rifat apar

tımanında bulunan bir köpek bir 
kaç gün evvel apartınuın sakinle
rind n dört ve komşulardan da 
dört olmak üzere sekiz kişiyi ısır
d~ktan sonra ölmü tür. 

Bu sekiz kişi, kuduz hastanesin· 
de iğneye devam etmeğe başlamıs
lardır. 

Baker Mağaza11 Aleyhine 
Açılan Dava 

Beyo ılundaki Beyker mağaza
sının, Q.ün öğleden sonra .asliye 
ikinci ceza mahkemes:nde, yüzde 
128 karla kundura satmak sure
tile ihtikar yapmak suçundan mu
liakemesi yapılacaktı. 

Fakat mahkeme geç vakte ka
dar beklediği halde, ne mağazanın 
mes'ul müdürü Sarnuel, ne de 
kundura dairesi şe!i Dimitri gel
memişlerdir. Bunun üzerine mah
keme kendilerinin polis vasıtasile 
z<>rla getirilmelerine karar ver
miş, muhakemeyi başka bir güne 
bırakmıştır. 

( HALK SÜTUNU ~) 
iş arayanlar 

tl'niversite Tıp Fakültesi dördün. 
cü şmlf talebesiyim, iş arıyorum. Mu. 
hasebe ve yan işlerlnl iyi bıllrlm: 
a.evjyemle mütenasip b şkn işlerde de 
çalışırım. Bu sütunda M. B. rumuzu
na müracaaL 

GELEN İŞ VERME W:XTUPLA.. 
ru - Çalışkan Türk. 

AÇIK KONUŞMA: Bayan H. Y. 
Z - Gelen iş verme mektubunuz bu
g\ln adresinize gönderilmlşUr. 

Tefrika No : 11 

Sürü Çıngırakları 
Yazan: CAHİT UÇUK 

'Ba$lmla evet işareti vererek yil • 
rildum. o. önüme dllştü. ~ çıktı • 
trım merdı\enl indik. Çiftlik evinin 
önünde kilçük bir duzlük var. Oranın 
tuprağı çapalanmış, tarhlara ayrılmış. 

Nezik, altıkııylıı baktığımı orunce, 
'fzhat verdı: 

- Buraya lreyhan, cıkur gu1U, ha
cı bektaş pahla ı ekeceğim .. 

Sbzlcr nden hicblr mana çıkara eo 

madı!ımı nnlayıncn süzgfuı gllzlerini 
&rterck, yan:ı ı çulturlaşarnk bıllQr 
kahkahalarla güldü: 

- Bir aya k lmaz hepsi açar görilr
ıUn. reyhıına şctıırlıler fe lığen di • 
yorlar g llba. Obil lerlnln şeh.lr adını 
bılmlyo um ki . Şu orta yere de bir 
havuz ı.a acagun Kıyılnnnı dere çı
mile d~ece.,ım Bura ne gllzcl o_ 
lacak. Ben h r yıl yaparım. Annenle 
b bao h vuz b da k hve ıçerlcr •• 

Ot! rın ar nda incecik bir su a
karaı , •~ 1 ra dö .!ılüyor. Gece şı • 
rıldayan s ı, bu olacak ... 

Yunıdi.ık Çlftlık evin n y nı sır 
blrcok binalar uzayıp e dU'or. Nezı.k: 

- Buğday anbarlan. samanlıklar, 
ahırlar, ortak e\'lcri .. 

Diye g terlyor. Babamın Arap at
ilan oldugunu hatırladun: 

- Nez.ile iU atlan gormek istiyo. 
nım. 

- Cok :raramazdırlar korkmaz 
mısın? 

Bir an düşündü: 
- Dur biraz şeker aiu> gelem. 
Uzun eteklerini savurarak eve doğ-

ru koştu. Etrafıma bakıyorum. cCü • 
züngub köyü. lepesi hll1 karla or -
unu Zorb han dağına yaslnnmıştı. 
Tepedcld karlar, beyaz yalçın kaya. 
1 r gıbi p rlıyor. Gece beni ürperten 
ruz.g.ırın karlara stirilnerek geldiğin! 
di ndiim, O tepeye bnnanm3k, el 
değmemiş kar!ardan avuç avuç ye • 
mck istedim. içimde, taze, garıp, ba.. 
na yabancı istekler dolu. 

Nezik, elinde Oç bcs parça liekerle 
yanıma dlindil: 

- Hnydll ... 
Ahınn gcıniJ çift kanatlı kapı ını 

omuıc iterek açta. i~erlal henüz. kıı-

r~am 
l.iercımei}ID lırma 
verllmeıı tAblrl 

Geçenlerde mercimeğe azamt ilat 
konduğunu gazetelerde okumuştum. 
bw taclrıler, mercimek topluyor. 
larmış.. Şimdl. bu ,·aziyet karşısında 
hayalleri sukut etmiştir. İy1 tedbir. 

Den, mercimeği ~everim. Mcn:lmclc 
çorbası bilhassa nefis olur. Malümu 
lhsanınız. iki türlü mercimek vardır: 
Kırmızı ve yeşil.. En fazla saı1edilen 
yein clnsldir. Mercimek gıdası yerin
de, rağbette b!r maddedir. Yemeği de 
olur. PekAli da yenir. 

Nedense, mCTClmeğin ;tı.rına veril. 
mesi tabiri, yemekten gayri bir hA
:ldse için kullanılır. Halbuki. merci _ 
mcğin, doğrudan dotru.Ya fınnla bir 
ala.kası yoktur. 

Mercimek gibi, mercimeğin fımıa 
verilm 1 hMiscsi de kıymet ve ehem
miyetmiyct peyda etti, sanılır. Ha.yır. 
Mercimek maddesinin az.aml fiata maz. 
har olmasına mukabil, !ınna verilen 
mercimekler çok ucuzlamış ve harcı.. 
fılcm olmuştur. 

Vaktıte, mercimeği fınna vermek 
dahn ~or, daha pahalı bir kcyfiyeltl. 
Şimdi öyle mi ya?. Ne hikmettir, 
bilinmez, mercimeğin fırına verildiği 

mevsim, daha dyade yazdır, Yazlık 
say!lyeler, plfıjlar, eğlence yerleri, 
kırı r mercimeğin flrma verilmesin
de buyiık rol oynar. 

Bu Uı.blrin maksadına gelince: Es • 
kilerin yani erbabının ifadesine atöre 
mercimeği fırına vermek tışık ile 
maşukun anlaşması demektir, Arala
rında bir pakt imza edilmiştir. Birbir. 
lerin söz vermiı!erdir. Artık ebe -
diyyen dost kalacaklardır. Hiçbir kuv. 
vet onlan birbirlerinden ayırnmaz. 
Ne hıkmettir bilinmez, şimdiki mer
clmek ve fırın münasebctlerl, yine 
tıpkı, şimdiki dostluk pakttan gibi 
kısa ı;Urüyor. Bakıyorsunuz, merclme~ 
flrma verllm1ştir..A% sonra. duyuyor • 
sunuz ki. ntcş &Onmüş, münnsebat 
münk U olmuştur. Bu holln neden 
ileri geldigl noktasını tetkik etmek. 
şayanı dıkkat bir mevzu teşkil eder. 

Şimdikıler cskllcre nazaran, daha 
az sadık.. Türkçesi, maymun iştahlı.. 
Sonra, vaktilc, mcrcimct.f fınnn ver
mek icin çok uğrasılır, çalışılırdı. BL 
naenııleyh, bu derece üdlntü ve me
şııkkatetn sonra elde ediln bir dost
luk, elbette kl tabuk bo:z:ulmnzdt. Şim,. 
dl iş kolayla~ıştır. Çabucak, hat
U, bir gunde, bir saatte mercimeği fı
nna venn k mümkün oluyor. Boylc 
alın teri dökmeden elde edilen dost.. 
luklann klymetl takdir cdillr mi? .. 
Bittabi edilmiyor. h:i taraf ta müstağ. ~ 
nidlr o clmazsa, atekl. 

Uzun bir gönill ürllntüsündcn son.. 
ra elde edilen sevglUye, insan şüphe., 
siz daha bağlı olur. Çünkü, aylar, yıl
lar süren bir ta}ışma devrest eo
miştlr. Bu devrede ne ıztınıplar, ne 
acılar çekilrniştir, gecelerce g5z yası 
d!Skülmllştilr. 

Bop • Stil gençler, gözynşuu tnnı • 
rnıyorlar. Gilluyorlar. Allah, ağlatma
sın, güldürsün. Fakat, ğlamak, insan 
için bazan bir ihtiyaçtır. Ağlamak ııı.. 
zım değil, fakat., aglnmnsını bılmek 
1.A:z:ımdır. Şimdi gençler bol bol kah. 
kaha atıyorlar. Severken de. sevilir
ken de, sevmezken de.. 

BlLlm genç\iğimlzde g8:z:yaşı dok_ 
tüğtlmuz GUnler, geceler, hııftıılar, ny. 
1ıı.r olmu tar. Doğı-usu, bugünküleri 
kıskanıyorum. Bütün ömürleri neş'e 
ve kahknhn ile g~in .• Neş'e insanla
nn ömrilnU uzatırmıs . B<ıkalım, bu. 
günküler, Bop-stil'ler Zııro nğa kadar 
uzun ömürlü olnc klnr mı?. 

R. SABiT 

Sümer Bank U. Mü· 
dürü geliyor 

Stimcrbank Umum Müdürü 
Bürhan Zıhni Saous bir iki güne 
kadar şehrim.ze gelecek ve bura
daki fabrikah:rla Yerli Mallar Pa
zarları üzerinde tetkikler yapacak
tır. 

Mülkiye Mekteb i 3 
r eşrinisanide açılacal< 

Bu yıl Mülkiye Mektebinin 3 i
kinci teşrinde tedrisata başlaması 
kararlaşmıştu-. Bu tarihten sonra 
gelen talebeler hakkında ceza ta
limatnamesi tatbik olunacaktır. 

ranlık. Bölmelerin üstünden bllyvnn,. 
ların basları gor!lnüyor. 

Nezik, 1~ girdi: 
- Hasan rıeredesln? 
Seyis Hnsan, gözlerini uğuşturarak 

bpının aydınlığına çıktı: 

_ Uyuy kaltruşım! .. Gece cAkkız• 
bir kız doRurdu. Onunla uğraştık da ... 

Nez k, seyt c beni tanıttı: 
- Bak Hıı :ın, Yıldızın ablası bu .•. 
Hnsan, gözlerini uğuşturmaktan .. -aı 

geçerek bana b:ıktı. Sırıtır g bl ,üldü: 
- Bacısı ha' .. İşte bu Yıldızın a ıl. 
Üçüncü bolm<'nin içind"'::i ntı gd • 

teriyordu. İçeri girdim. Keskin bir 
g!lbre kokusu burnuma drı'du. Ayak. 
lanm yumuşak kuru gübrelere cömill
du. B5lmelcrin fıstlerindcn başlarını 
çıkaran atlann gözleri pıırlıyor. Yıl. 

dızın atı kızıl I'C'nkli, parlıık tüylü, 
gozlcrl cıte<ı gibi yıınan bir hayvan. 
Onun bulme ine sokuldum. Ön ayak
larlle gObrcleri eşıyor. İçi şekerle do. 
lu nçık avcumu ona dot:'TU uzattım. 

Nezik: 
- Yıldız kendi adını ona "'erdi, 
Dedi. 
- Yıldız o!lum, yıldız!u 
Sağ elimle boynunu okşuyordum. 

Küçuk kulaklarını kısıyor, göz1erl kıih 
avcuma, kMı. bana dönuyor, Yıldız 

mütereddit. Nıhayet, nvcuma uzarın. 
rak ş kcr eri yemeğe b~ lndı . Şek<.>r 

bitince, pembe dilile avucumu yala-

LM. HKEMELERDE Yaz.an: 
H0SEYL~ BEHÇET 

Bohstiller barıştılar; horoz 
ött ü da v a biti! 

İçeride kadınlı, erkekli Bobsitil
lcrdcn mürekkep bir genç ~af ilesi 
vardı. Davacı ve maznun me\•ki
indekilerlc dinleyicilerin arasın
dakiler da\•a başlarken istifham
-kir bakışlarla birbirlerine bakış
tılar. Bir ikisi müstesna ekserlyeti 
dışan çıktılar. C.Clsc açıldı. Davacı 
olan asorti japonez giyinmiş genç 
bir kızdı. isminin Semra olduğunu 
ifadesinden anladığımız bu Bob
sitil genç kız, davasını anlatma
ğa başladı: 

- Bezik oynarken ben bir fut 
yaptım .. Yüz sayı kaybettim. Han· 
de ismindeki an.adaşım bana: 

- Zat.en senin dimağın düm
düzdür. Hesaplıyarnazsm! dedi. 
Önce anlnmadım. Sonra anlıyan 
birisine sordum. Dimağ scrvo de
mekmiş. Dümdüz olursa ne olur, 
onu anlıyamadım amma, serw 
santral dentelijans olduğu için her 
ltaldc bana idyot, cmbesil demek 
istediğini anladım. Hakaret ettiği 
iç.in kendisinden dava ediyorum. 

- Bu söylediklerinizin hiçbiri 
türkçc değil. türkçe söyleyin?. 

- Nasıl diyeyim, efendim, türk
çeyi o kadar iyi bilmiyorum. Avo
katim ·var. Şimdi gelecek .. o an-
~trr. • 

- Peki oıurun. Siz söyleyin ba
kalım Hande.. nasıl oldu bu haka· 
ret?. 

Bir Arap rakkasa gibi çevik ve 
kıvrrk. esmer güzeli genç kız aya
ğa kalktı_ şakrak, berrak bir sesle 
ve temiz bir türkçe ile söze baş
ladı: 
-Efendım.. Semra arkadaşım

d·r. Bezik oynarken bir hata yap
tl. Bu yüzden, yüz sayı kaybetti. 
Ben de <hay aptal kız .. senin di
mağın galiba dümdüz!• dedim. 

Y umruklu alacak 
kavgası! 

Topkapıda Fatmasultan mahal· 
lesinde 24 numarada oturan Fnzıl 
Akarsu. ayni mahallede cu. nu
marada mukim ve alacaklısı ol
duğu Sabri ile Şinasiyi evine da
vet et'lliŞ, fakat aralarında kavga 
çıkmıştır. Kavgada Fazıl Sabi. inin 
çcnesjne yumnık atmış, üç kav
gacı do. yakalanmıştır 

At Yarıılan Yarım Saat 
Erken Baılıyacak 

İstanbul at yanşlan için Au
karadnn gelen meraklıların müra
caati üzerine bu haftadan itibaren 
koşuların saat 15,30 da başlaması 
kararlaşmıştır. Kıoşular erken bi
teceğinden Anka.radan gelenler o 
akşamki trene yetişebileceklerdir. 
Sirkeciden saat 12 den sonrnki bü
tün trenler yarış yerinde duracak
lardır. 

Tıp Talebe Yurdu için Artık 
Müracaat Kabul Edilmiyecck 

Leyli tıp talebe yurdunun tıp 
ve eczacı kısımlarına yeniden kay
dolmak istiyen talebelerin müra
caatları çok artmıştır. Müracaat
lar ihtiyacı çok geçtiğinden ibade
ma ynpılacak müracaatlarm ka
bul olunmaması kararlaştınlmış
tır. 

+ Nazife isminde blr kıza zorln 
tecavüz ed~k blkrlni izale eden ö. 
mer Uyar isminde blrl diln 1 inci a
ğır ccznda 3 buı;uk yıl hapse mahkQm 
olunmuştur. 

dı. Bir iki kere kfsnedl. Öyle samyo. 
nım ki dost olmuştuk. 

Bu yabancı muhitte bir aşina bul. 
mak, bann tatlı bir yorgunlu{;'U an -
dıran uyuşuk bir zc\•k verdi. Bu his 
ruhumun her k5şesine yayıldı. Yıl • 
cllzııı kilçtlk bir kovboy gibi kullan_ 
dığı hayvanı elimden şeker yemiş. 
sonra pembe dflile elimi yalamı$tL 
Ahırdan çıktık. Genzim halr. o ko

kuyla dolu. Yıldı:z:ın bayalilc meşgu
Jiım. İ tanbula gönderdiği resimler 
ı;özl<.>rimln önune geliyor. Yük ek vU. 
cuUu hayYanın ilstünde dimdik du
rarak gulüm-;iyen YJ dız. Kısa, askılı 
pantolonu, yarım kollu gömleği, sır. 
Unda nv torbası, omzunda ç'fteslle 
d ter b r resim. Bu J..."Uçük kız, mu. 
~.akkak ki benden çok bilı::lli. Göz
lerine vuran haynt dolu ı.şıklnr, sev
di •i tanıd•gı toprağın e<:rnrlı kuvveL 
lerıle parlıyor. Narin, faknt C'('lık gibi 
sağlam ynpılı viicudilndekl tena übil 
~c ıklu •undnnbcrl yaşadığı tablııt 
vermiş olmalı. 

- Ne daldın figen bacı~_ 

Gulumsiyerek Nezike döndüm. Bil. 
yük lıir dıkkatle yfı:z:ume bakıyordu. 
Omuzlarımt silkerek: 

- Hıç, ded m ... Yıldızı, amma kız 
kardeşim Yıldızı düşünüyordum. At
ları çok sevmekte haklı imli. O koca
man, heybetli hay\•anın bir kuzu gibi 
elimden şeker yemeii b nn, ad ta j 
gurur \'erdl. ~Aı1Laaı Varl 

Tabii latife olarak söyledim bunu.. 
l3u sırada, mahkemeye, acele a

cele iki avukat girdi. İkisi de b1rer 
vcka~etnamc \>erdi~. Bunlardan 
biri Sermanm, biri Handenin ve
kili idiler. Semranın vekı1i. bir iki 
rahat nefes alıp dinlenmede~ so-
luk soluğa söze girişti: 

- Efendim .. bu hakattt alelade 
hakaret değildir. .Senin dimağın-
da girinti ve çıkıntı yoktur!.• 

dernek, madde tayini surelil ha
karet etmek demektir. Tıpkı -.sen 
falan yerde falancanın filfın eşya· 
sun çalmadın mı?. demek gibi. 
Diğer avukat da .kalktı: 
- Bu söz, madde tayini sureti· 

le olmadığı gibi, adi hakaret de 
değildir. Davanın reddine karar 
\•erilmesini isterim, dedi. 

Hakim, cidden müşkül. nazi 
bir mevki ve vaziyette idi. 

- Biraz dışarıda bekleyiniz! de
di. Mübaşir salonu boşalttırdı. Baş
kabir mahkemede mühim bir da
va vardı. Karilerime havadis ola
rak vermek mecburiyetinde bu
lunduğum bu davayı takip için ko
şarak uzaklaştım. Bir müddet son
ra tekrar dinlemek üzere ayni mah
kemeye gclirken Bobs!tilleri ve 
genç kızları kafile ha1ind mer
diven.tere doğru giderlerken gör
düm. Yanlarına yaklaşırken, mü
teknitkıyafctli, beyaz bıyıklı bir 
zat: 

- Hay boyunuz devrilsin .. Size 
müslüman evladı demek için yüz 
bin şahit H'ııım!. diyordu. 

- Dava ne oldu? diye mahke
mede gördüğüm samilerden biri
ne sordum. 

- Bnrıştılar .. Ne olacak? dedi. 
Horoz öttü.. Dava bitti. 

Hatay'a bulgur 
gönderilecek 

Ticaret Vekaleti alakadarlara 
Hatay mıntakas.na diğer yerler-

den bulgur gönderilmesini bildir- ı 
m~tir. Bulgur Hatayda çok beğe-
nilmektedir. Tüccarlara hu yıolda 
kolaylık ,gösterilecektir, 

AVRUPA HARBİNİN 
YENİ MESELELERİ:; 

Eski Moskova •• 
Eskiden Rus) ayı toplu ve birle· 1 

şik halde koca bir devlet haline 1 
getirmek için hem çok Ubt'J'8Şl1nıı 
hem çok zaman geçm~. Bugün 
harp harekfüımn cereyan eltii:ri sa
ha bir zamanlar Çnrlnrm 'nsi ül
kesi vücudc getirilirken de türlü 
nıiicadelcJere sahne olınus• şimdi 
1941 harp tebliğlerinde adları ge
çen yerlerde \'aktife de çok kan 
dökülmüş. lla\•adan bombalar atı· 
larak tahribata uğratıldığı haber 
verilen Mos'kun tesis edildiği ta· 
Tihtenberi ilk <lefa böyle bir taar· 
l'uza uğramış bulunu)'or. F•k•t 
onun nıazisinde karaalık taraflar 
var: On ikinci ası!'da MoskoOarı 
idare eden Corc Dolıoruki t.rafın-
4.an kurul n payıtaht 41alta ilk te
sis edildiği gün insan kanile ~'Ula&· 
mıştır. Moskova nehrinin iki tarnf t 
o zamanlar hep onnanlarla kaplı 
bulunu) ormnş. Corc Dolgoruki 
oralara geldiği uman Et3 en Kur·,. 
ko isminde birini görmüş. Bedbaht 
Kuçko oralarda beylik sürüyordu. 
Onu öldürtcrc'k elinden yerlerini 
almak daha kun·etli olan Dolgoru· 
ki i~ %er değildi. l\Iüstakbcl Çar· 
ların Rusya ı 'ücude getirilirken 
nehrin sahilinde Kremlin sarayını 
yaptırarak otumuık Dogorukinin 
ilk işi olmustur. 

Yalnız fo kovanın me bur ol· 
duğu bir zaman gelmemiş değil: 
Tesisinden bir asır sonra Mosko\'a 
T:.ıtarların 1237 de l aptık1arı hü· 
) iik bir hücuma uğramış ve yakıl· 
ınıstır. Rusl rın eski vak'aniivis
leri l\Iosko\'anın tarihinde yazma· 
ğa değer ba--ka birşey bulamamı 
vaziyettedirler. Bir tesis edildiği, 
bir de yakıldığı nr. Bir payıtaht 
için siiniik bir tarih. Nasıl şehrin 
kurulduğu düşiinülürkcn Boynr 
Et~ en Kuçlrnnun öldilrüldüğd ha
tıra geli~or. Ondan sonra da daha 
pnrJalt denecek hiçbir tnrafı gö
riilmi en bir nSlrlık tarihinin so· 
nundn l\fosko\ a ancak ynkıldığı 
söylenmek ~ıretite kendi inden 
bahsetfüebilmistir. 

Türlü safhası \"ar: Rus ülkeiİDİll 

Yeni mak
tu fi atla r 
Ticaret Vekaleti her 
nevi mala maktu fiat 
konmasını bildirdi 

Ticaret Vekcileti, her nevi eşya 
üzerinde fütikar yapıldığını gÖTe
rek atak darlua bütüh satıcılar 

-için kMz- nisbeti tıesbit edilmesini 
\-eya ~llıkları malların fiatlan
dırılma.c::ım bildirmiştir. Fiat Mü
rakabe Komisyona her nevi mal 
bu şekilde fiat koyacaktır. Şimdt
)'e kadar esasen bi(" kısım madde
lere b:.ı şekilde fiat kc-nmuştur. 

Kahve tevziatı 

Ağu sto s sonu n d a 
ye ni den 

tevz iat ya pılacak 
Yakında şehrimizdeki serbest 

kahve satıcılar.na )'eni parti kah
ve verilecektir. Bir müddet sonra 
da yeniden umumi bir tevziat ya
pılacaktır. Bu te\tziat ağustos so
nunda olacaktır. 

BfJÇ(jK BABULEB 

ViLAYET ue BELEDiYE: 
--~~~~~~.~~~~~ * Paznr günl 1 Flory:ı1n otbüs ip. 

leUlmesfn müsaade olunmuştur. 
+ Sehlrclllk mutel ssı~ Prost Un. 

kapanı "c civan ile İstlkl'l ca desi 
ve SD.mal,)'anın fmarlanna ait tafsllAt 
planlarını haurl mcya ba$lamı tu. * İyl ekmek ıınal eden fırınlarm 
günlük unlan faz\ald tırılmaktadır 

TİCARET ve SANAYi: 
+ Dün blr alUn 26 Ura beş kun.ıı

tan muamele ~örmOştilr. * Byeaz peyn'r fiaUan yüksele 7ük
selc 60 kuruşa cıkmıştır. Bazı perıı,. 
kendcciler Fıat Murakabe Komisyo
nuna milracruıUe kendilerine toptan
cılann peynır vermediklerlni şlkl,, 
yet etıni5lerdir. 

MÜTEFERRiK: 

+ Ankara.da Gnımer Komlqonu 
tarafından hazırlnnmakta olan Gra
~ Taslağı bastırılarak bu 711 mck.. 
teplerde tecrübe nuıhlyetinde olmak 
il:z:ere okutulacaktır. * Fi:ıt Milrakabe Komisyonu bu.. 
gün :fasulyeye narh koyacaktır. 

Avrupalılar için bir za· 
manlar Ruslara top sat• 
mak pek tehlikeli görü
lüyordu. Bunlar, o top • 
lan Avrupalılara çevi
recek diye korkulmuıtur. 

birliitini 'iicude getirmek için U· 

:mıı bir mücadele ba~lamı , losko
vanın hukümdarlan d tnttaki· 
)erle çok uğrn mıştır. Bu mücade· 
lede l\toskova rakipsiz knlamnmış
tır. Kazan ayrı bir Çnrlıktı. On un 
için Rus an'ancsinde l.\fosko,•anın 
aldığı rnevkiin ') anındn Kuanm do 
ehcmmil eti ,·ardır. Lakin Mosko· 
'\'anın ndı artık ıınutu1ur gibi ol· 
maktan çıkıyor, foskonda ilk de
fa Çar un\'nnını alarak taht çıkan 

hanın safümata zamanında ise 
Rusynın büyüdüğü ve birleşüii 
görülüyor. Ancnk Rusya o halin· 
de daha Avrupa ile temas ed~ 
memi~tir. On altıncı ve on yedinci 
asırda Rusyanın tabii b ir dü maıu 
olan Lehler. İsnçliler \'e Dani
markahlar Rusyayı hep o halde 
b ulundurmak, onun Avrupa ile tc• 
masına mini olmak çarelerini dii· 
şünmt"kten kendilerini atamamı· 
lardır. Ru~ya hep o halde kaldıkça 
bu diismanlarla uğraşamazdı. Çün
kü düşmanları askerlikçe ona 
üstündü. O ıamanki lıarp vesaiti· 
nin en iyisine ınalik olarak bunlar 
en iyi surette kullanma)·• biliyor·· 
lardı. Mo kovadaki Çar Avrupa1ı· 
lara ndıım gUndennesin. Avrupa
dan dn ona kimse gitmesin. Çarın 
ordularında yeni toplar olmasın, 
A\·rupa usuliindc muharebe etme· 
yi :\loskoflnr öğrenmesin •• Rusların 
Anuıuıdaki o ·ınmanki düşmanlan 
i~te hep bö~ le düşünüyorlardı. 

Fakat yabancı ziyaretçiler için 
gösterilen kolaylık öyle imiş ki bir 
tacir '\'e seyyah elıirden şehre hiç 
para arfetmeksizin kendisine tah· 
sb edilen nrabnlnrln gider, gelir, 
hatta kamı da doyulurmu •. Atıcak 
her yerde kendisine gösterilen bu 
izaz ve ikrama mukabil şu dn var
dı: Yanında bir Rus memuru bu· 
lunur, ondan hiç yrılmazdı. Ya· 
banca hep iyi yollardan, gilzel e. 
lıirlerdcn geçirilirdi. Daha buna 
benzer .tedbir .. ler. İ§te eski l\Ios· 
ko\·a~·a gitmiş olan Avrupalılar 

böyle iutıbalarlıı dönerlermiş. 
• • 

YHan: AIJ KEMAL S 
İngiliz - Rus Münasebatı 

rihine bakıldığı zaman bU 
sade bir tanda. ~ladığt 
yor. Fakat sıl göze ç~ 
Rusyanıa Çar Dördüncü İ\ 
manmda kuvvetli dü 

. muharebeye mecbur oldu 
.sıraya bunun tesadüf et 

Kadm değiştirmek ıne 
bırile onu f ngilıerenin 1tTt 
hur Sekizinci Hanriyc 
lar. Nikahlı ve nikahsız bu 
lar arasında vakit geçiren 
cü lvan Rus hükümd&.rlı 
•Çar. unvanını ilk a.lant> 
bir de cMüthiş• sıfatı "erıl 
Küçük yaşında tahta çıka 
yanın nsır saltanat süntıi1 

zamanları dahilde ve haı ııs 
vaf fakiyctlcrle parlak geÇ 
Lakin sonralan Rusyan·ıı 
ler ve İsvcçlilerj tarafında 
ltip edildiği görülmektedir. 
Kmm Hanı Moskovaya ita 
derek orayı yakmıştır. 
Müthiş ivan n saltanat 

rinin ilk kısım parlak, ıkill 
ri pek berbat olmn ının se 
sonradan şöyle izah ed: 
Harbin mühim bir san'at ol 

• bilemiyen, ona göre silıihı 
gisi kafi gelmiy-en rakiple 
şarkta Ruslar hep ustün gel 
Fakat hnrp usullel".i inccınıi 
kullanmakta usta olmuş, t• 
terbiyesi yerınde A vru 
ka~ılaş.nca Dördüncü 
wMuthiş. taro.fı kalmamı 
devirdedir ki Almanlar Bal 
nizini Ruslara ık.arşı kapıı 
gecikmemişlerdir. O zaınarı 
vetli Lehistan, kuvvetli j 
uğraşan Rusyanın bin türl 
lesinden Alman tarafı istif 
miştir. 

Lakin Rusya denilen b" 
ülke olduğ'1nu, onun başı 
her istcdığmi ~mn altındB 
nanlara yaptırım b!r hiilc 
bulunduğunu bilen ingif 
memleketle münasebet 
2ım geldiğini düşünmüşler. 
lvanm hakikaten kuvveti 
yok mu?. olduğunu öğrenn1 

rakına düşmüşlerdir. Bal 
nizi Almanlar tarahıdsn 
ya kapnndığtnı gören jrı 
Çara başka bir imkan ,,e 
göstermeğe gidiyorlardı· 1 
üç fngiliz gemisi Şimal l{\1 
raflarında tetkikat vaprns1' 
zamanki 'COğraf) a~ın o;tı 
~·erleroen bir kısmını olSllı'I 
mek frzere bir heyet götii 
fela"=etli bit yolculuğa ~ı . 
lumryordu. Çünkü heyet 
gemisinden ikisi {ırtuıalar' 
nl'mlyn~ak kazaya uğraııt 
mıştı. ~alan bir gemi i~ he

1 •J\na nehri a~ına gelerek • 
ıier'.ken gemi kaptanının ~ 
de İngilterenin o uıman1'! 
~esinden Çnra yazılmış b~ 
tup bulunuyordu: Maksat 1 

leket arasında bir ticaret 
desi yapmak. 

Herhalde İngiliz _ Rus ıtı 
batın•n evveli ticari şekild 
lıyarak sonra icnbına göre 
sahada nerelere kadar vartl 
ği de düşünülecekti. RUSJ:.' 
dan sonro. İngiltere ile .mu 
devam etmiş, fakat iki ~ 
daha o zaman her iki tarııf t 
gözden 'kaçar gibi olmarnıŞ 
nizle çevrilmiş bir İnı,ıilte 
yanda. açık denize çıkabilrı_'ı 
yer arıyan bir Rusya dadı 
tarafta. 

Radyoda alatu' 
kıtlığı 

Btr okuyucumuz yazıY~~ 
<t'Radyomuzun aboneler?. 

Evımiulen gramofonu ltD 
Hem daha iyi alaturka pl1 
dinliyellm, hem de dnnrı' 
se1"rinl tnk1p edelim diye 
radyomuzWl alaturka te (111 
pek o kadar ehemmiyet \'; 0 
sarahaten anlaşılıyor. Rn ~c 
lıın tanıdıklanmın hepsi 

11
11 

le duştinüyor. Hatta b~'iJI 
bir tanesi Mcs'ud Ceı11 I' 
radyomuula bu kadar ıılııt 1 
ı,:ok olduğunu s0ylcdlğ•ı1 

Doğru ,.nlan, ora nı bil# 
lnturkn şarkılarımızı çcıl< 
:voruz. Acabıı Radyo İdtır 
lnturkoya bu kadar 001U7~ 
siı:de bir <lü unccsl mi \ 
ye ins::ının aklına bir sual , 
Eger böyle bir d~ilnccsi e 
ne olur. şunu nçıkça iz'hllr Jll 
mc elıl radyoda bır m ~ ti 
de, yahut zetelerde 'b c 
etse, biz de ogı-ense~ t~ 
l!ib\ bir çok radyo a.b~11 
bt'yh•ıde yere üziılilP 
lnr...» 



I (B YaZUUn 
AJan:.:ı bul metınıen Anadolu r «-llıi. d tenl nndeıı alınmıstır) 
e en· M 

.. Sovyetıerı • uammer Alatar 
Qğll'd.cn e Polonya arasında dü.ıı 
nıa ınız sonı:a Londrada bir anlaş-

Bu a cdılmiştir. 
h ~ anlaşmay .. 
ukÜnıcu P a gore, Sovyetler 

iÜtlik~.i o:onyada arazi deği • 
SovyeUer ~da Almanya. .ile 
senesinde Bırliği arasında 1939 
1Ptaı c1.tne~t~ilen muamxleyi 

İki b ~ A tedir. 
t1k ıtıün~et arasında diploma. 
lecek d hbeUer tek:-ar tesis edi
büyük eerl n~~ birbirleri nezdine 

lı Çı.tt.T g""nd 
"1er iki d 0 ereceklerdir. 

Yasına k evlet, fütler Alınan • 
lerine kaar~ Yapılan luırpte birbir. 
Caklardı rşı ıklı Yardımda buluna-

Sov~·ct hü 
kalınarak t.a _kumeti ıl0 mutabık 
~·a1ı kunı Yın edılccek bir P<>l.on-
So andanın . \lJ'et to emrı altında ve 
0tcıUstı te~~~~k:~nda b~r Polonya 
Şukada k eccl:tır. 

da te~k·l r ı, Sovyet topraklann
tu ._ ı -edilecek askeri h Polonya orou. 
<haşkutnan:cket ıtibarilc Sovyet 
trıak ve p 

1 
~a tabi bulun -

başkurn ° onva ordusu Sovyet 
dılrni ba~da heyetinde temsil e • 

Bu u unacaktır 
~..... Ordunu k . ---vJti. ida.r . n umandasına ,~ 
1.eakip b" esıne ait tclcrrünt mü. 
lecektir ır anlaşma ile tayin ed.i-

lNGfLTERENİ 1RANA 
1.ng~ Bl~ ~TARHI 

A\'anı liarıcıye Nazın Eden 
Bale şu ~anısında sorulan bir 

clra cevnbı vermistir· 
nda k -:ı: • ?nan 4 ço · fazla miktarda Al. 

devam a~et etmesine müsaadeye 
li~e ha~kmekle ınaruz kaldığı teh .. 
Cıddi s ında İran hukümetinın 
betmiş ~ette nazarı dikkatini cel
ll'ı-clinın ~lnuyorum. lran bükü • 
tını ve b~ ih~ı ~es~_ba kataca. 
bıek Üzer _vazıyctın c:ı.nüne geç
lacağını ~cabeden tedbirleri a. 

S VYet t ed-erim. • 
~tlde b' Ru::ıyanın da ayni şc • 
•lınnıactır teşebbüste bulunup bu

ıgı su li ~r Ed a ne cevap olarak 
tBu . en d~tir ki: 

&ı.kı hır ış_~e S?vyet hükCuneti ile 
(:t'Lik.. ~bırliği yaparak hareket 

j:İNotçİNIDE VAZIYET • 
Pon Ba .. 

~erberlik ŞVe~ili Prens Konoye, 
İİl.UırU i . taU tetkik 'komisyonu 

liyerek 1iliınaında bir nutu:k söy. 
~ŞClfkta şaattn bulunmuş w U. 
~YCtlere kher tılrlü muhtemel va
t~lunnııısı arşı japonyanın hazır 
Un tedb· 1nı _temin maksaclile bü. 

rıtı ır erın - k .. .tahakk mu~ . un olan sür. 
~ldiğıni . uk ettırılınesi lazım 

'l'o1t 80Ylenıistir 
Jan.. Y<>dan bil'l:d . . 
b t'\ln S<ı.lflhı • . ırlldiğıne göre 
~ C?nriv~J etlı mahfiheri şayet 
~~ 0 lnrak kabul eder • 

~ ' illet ecr i 
b' (l lnc& s ..r ı,_ • Mecr ııhlle&,ı Devam) 
~ "41.ftc on~ bu içt ma de\•rcsınin 
~ltıettetı eş gün süreccgl ve eğer 
rıac.ı, blr trıü cel bir l;Jyıba gel. 

1 <ltr. fil lt.ı\'\'a:;~ bır tatil devresi yn
'llııtı l\ııter nileı . tah.mtn olunmakta,. 
llıl.lhte da bu d erıne yordım lfıytha-

t:ııc tııeıcıır evrede görüşülmesi çok 
da S::ı.er tararıan 

Dün Londrada Sovyet • 
lerle Polonya ara ında bir 

anlaşma imzalanmışhr. 
Buna göre, Sovyetler Al
manya ile Polonya hak
kında yap!lan anla§mayı 
bozmuılardır. İki taraf 
elçiler göndererek, Sov • 
yet Rusyada bir Poloa -
ya orduıu teıkil edilecek
tir. -

lene japony nm genişleme siya • 
setine nihayet vereceğini söyle • 
mi.şlerdir. Aksi takdirde demokra
siler Japonyayı çember içine al -
mağa devam ederlerse japonya. 
böyle bir hareketin önüne geç • 
mek için lazım gelen tedbirleri 
alacaktır. japonya bir anlaşma ze-
mini bulunnbileceği hususunda 
ümidini kesmemiştir. 
iAPONYANIN REFAH SAHASI 

Tokyoda çıkan japon Times 
gazetesi, Büyük Okyanus ensti • 
tüsü şefi Yamadanın irnznsı al • 
tında bir başmakale neşretmiştir. 
Çini. Mançukuyu, Hin<iüniyi. Si
amı, Filip:n adalarını, .Malezya 
ve Bimanyayı ihrtiva eden şarki 
Asyada, •Refah sahası• nın ne ol. 
duğu bu makalede izah edilmek
tedir. 

Yamada diyor ki: 
•Asya ırklarını tahlis etmek 18-

zımdır, Asyalı millet ler, siyasi ve 
iktısadi bakımdan müstakil olma. 
lıdırla.r. Maamafih Asya ırklannı 
kurtarmak ist.c<liği boyunduruk 
Asyadaki harici kuvvetlerin elin
dedir. 

Kendi!erini yükseltmek için As
yalı ırklarının vııhdetini temin 
etmek müşkül bir ameliyedir. 
Çünkü üçüncu devl-etlerin hakla. 
rına ve menfaatlerine dokunacak
tır. Bu müşkülata galebe çalmak 
vazifes!. Japonyaya terettüp et • 
mek~ir.• 

VİLKİNİN BİR sözti 
Son Amerika Cumhurreisi in • 

tihaliında Ruzvelte rakip olan 
Vilki be~ anatta bulunarak, Sov· 
yetler e~cr cylule kadar dayan • 
dıklan takdirde, Hitlerizmc niha. 
ye verilmi§ olacnğını söylemişir. 

Vilkiye göre Ruslar, Alman ileri 
hareketini durdurabilirlerse Al -
manya, birçoklnnnın tahmin et. 
tiğinden evvel hazırnetc uğrıya • 
caktır. 

CİBUTİ İŞGAL EDİLECEK MI? 
Röyter ajansının istihbaratına 

nazaran, Cibuti Fraru.ız müstem • 
le.kesi, geçenlerde İngiliz memu -
rini tarafından verilmiş olan no.. 
tanın cevabını şimdi göndenniş • 
tir. Bu notanın muhteviyatı ma
lıim. değildir. Maamaiih müstem. 
lekede iki ay kifayet edecek erzak 
bulunduğu ve Vişi memurlarının 
mümkün olduğu kndar uzun müd. 
det Cibutide kontrolü ellerinde 
bulundurmak tsavvurunôa ol • 
du..1<ları ,· reı ilmiştir. 
dukları öğrenilmiştir. 

= 
HOPKINS 

(1 inci Sabi!eden Dev:ı.m) 
pılaeak yardım hakkında salahi
yettar makamlarla görüşecektir. 

Hopkins'e, Londradakl Amer ka 
Sefarethaneslne mensup ıki askeri aza 
refaknt etmektedir. Hopklns dun 
Kremlln'de Stalln tarafından kabul 
edilmiş ve Ruzvelt'in bir mesajını 
tevdi etmiştJr. ----o---Velttı lı iCirıU. Meclis Parti Gnıpu 

ler ıı,.~~ §ti b~Oplanacak: ve Hariciye 
~dak~r ı:lık sıyıısi hadıse. Merhametten 

ll 
~enccektir. 
~ak - çıkan maraz 

ŞARKTA (1 inci Sılbffeden Devam) 
bıı.ı. (l k d \İlr~'da lnci Sahifeden Devam) mıştır! ... Yeni çırak saat ikiye a ar 

l;ı,ııo llnc:ıı,Jt H fırkalıın var- çalışmış; bu esnada Fehmi yemek lı:fn 
ı..)) n hava dışarıya çıkmış ve ceketini çi\'ido 

tO~ullrt.ıeı-e kuvveuer1 de pek az asılı bırakmıştır! •• 
~~re 3~1 lllOd~ik bulunmaktadır. Geri döndüğü vakit cekeUn vaziye-
tıa.ıı b Goo tan- tayYareıe: olmak il,. tini• dcf,<işfk olduıtıınu hayretle gö-
>~~ <ıh::ecı ım:~e mevcut olduğun- ren Fehmi cebindeki 300 liranın aşı. 
>areıet1.81bıry, h tcdir, SoV7cUerln ise rıldığını n.nlamışUr. Çırağı slkıştınn-

Vardır. UduUaruıda 2400 tay. en da 300 lirayı cebinde bulmuştur. 

ba~ 
tatj• ( l fnct rn an 
~ıt•a4: nıeyd Sahl!eden Devam) 

ll() tına taa anlarına( motörize 
~rltl'nanya rruz etmiştir. 
tek ~~i t>ı0 Petroı nııntakasınm . tar ho esti il 8 . . )uJt rnba d e ulına lımaru 
le ~ang nla: ırnan edilmiş, bü
lı'ıuıta ll_Zda 5 ~ıkarılrnıştır. 29 
dilıtı?'ı 9 Alnı vyet tayynresine 
Sn-1 ltir. an tayyaresi imha 

!1-.at\ en k l t 
8.ilır kıt'alar1 sl tkarnetindeki Al-
~~ıııa~ ıata u evaz1nı ve efratça 
klıl n toot. . ğramıştır B - .. k 
ı. . j'ar 1 orızc k t' . uyu 
""Yb a ı Ve ··ı ı ası adlı teşek-
~i t· etrni ' b· oku olarnk 2000 ki~i 

ır ır aç .. , 
tond Yuz esir ver~ 

ttıı S ta 31 (A 
~il ._o'ly t · .. A.) _ B.B C R 
l' '<larr ozcusu . . e9-
t> rıu n~Uzlarda 160Ya?ılan muka-

:l /\l e bir kilotl"ctre de-
ci ~ıtrı n cu ,1haya, girildiğini, 

n, b ld . erının muh 
Lrıyor. asara 

Büyilk LlinJJada Sepetçi sokağı 17 nu
marada oturan Artln Parlak ismindeki 

hırstz çırak hemen polise teslim olun.. 
muştur. 

Petrol tevziatı 
(1 inci Sahlfede:n Devam) 

78ktnda 100 ton bakkallara taksim o
dilecektir. Bu vaziyetin tesbiline ka
dar petrol tevziatı durdunılmuitur. 
Diğer taraftan bazı yerlerde ve bu 

nrad• Cerrabpaşadnkl bıızı bakkallar 
da da petrol bulunmadı n bildirildi. 
ğinden tevziat başlayınca burııya da 
bol gaz verilecektir. 

Bir lırın amelesi 
(1 inci Snhlreden Devam) 

l~an Mehmet oğlu Derviş ayni 
sokakta oturan Niyazi Altıntopla 
kavga etmiştir. Niyazi eline geçir
diği bir bıçakla .Dervişi yarala
mıştır. 

Her iki suçlu da yakalanmış, 
yaralılar tedavi altına alınmıştır. 

Japonya para 
bulmak 

• • 
ıçın çare arıyor 

Tokyo 31 (A.A.)- Ofi: Dün iiğ
leden sonra devlet iktısadiyat.ı en
cümeninin akdetmiş olduğu celse
de beyanatta bulunan Prens KD
noye, cihan vaziyetind ki emni
yetsizlik d<>layısile hükiımetin ik
tısa<li siyasette tarihi bir yenilik 
yapmağa azmetmiş olduğunu söy
lemiştir. 

İyi malümııt almakta olan me
hafil, Prens Konoyenin harici mu
' affaiketlcri istismar etmek su
retile dahilde enerjik bir siyaset 
takip etmek, iktısadi ve mali bü
tün milli vesait ve menabii umu
mi surette sefe.rber etmek mak
sadile lıususi menfaatlerden dev
let lehine fedakarlıklar talebinde 
bulunmak niyetinde olduğwıu be
yan etmektedirler. Derpiş edilmiş 
olan tedbirlerin 1938 deki ilk Ko
no:re kabinesinin eseri olan ve 
hükumete istisnai ahval devirle
rinde fevkalade hukuk bahşeden 
kanun mucibince ittihaz olunaca
ğı söylenmektedir. 

Amerika ve Loadra. 
dakl Çek lllktmıtı 
Vaşington 31 (A.A.)- Hariciye 

Müsteşarı Samner Vels, Amerika 
hükumetinin merkezi Londrada 
bulunan Çek Milli Meclisini meş
ru Çekoslovak hükfuneii olarak 
tanıdığını resmen beyan etmiştir. 

İki hükumet bir.birlerine siyasi 
mümessiller göndereceklerdir. 

Sovyetler Dinye
per' in gerisine 

çekildi 
Londra 31 (Radyo)- Dün ge

ce neşredilen Macar tebliği: Ma
carlar jitomirin cenubunda 18 
Sovyet fırkasını geri püskürtmüş
lerdir. Birkaç Sovyet fırkası mu
hasara edilmiştir. Sovyct.forin bu 
cephe kumandDnı Mareşal Bod
ycni kıtaatının en mühim kısm~ 
m Dinyeper nehrinin gerisine ~k-
miştir. 

Alman - Sovyet 
harbine bir bakış 

yanın merkez.i ol:ın .Kiycf'e doğ
ru bir yarmn b.tlı eke ti yapmak ü
zere gayretlerini topladıklarını 
bildirmektedir. 

Verilen ağır zaylnta rnğmcn, Sta.. 
linin elinde ordunun bo~luklarını 
do\~_ur.ıeak sayısız insan ihtiyatı ve 
Almanların da tce,,siifle mücsslrligini 
itirııf ettikleri mükemmel tnnklar 
\ilrdır. 

Almnn taarruzunun Kıyef istikame. 
tinde yapılma5ınm bir sebebi d ' A1-
manlarm son derece inşe miışkülaU 
ile kal'Şllaşmış lıulunmalarıdır. 

Almanlar bundan başka Sovyct çe. 
tclcrinin f:uıliyctın1cn mütevellit 
güçluklerl de yenmek mecburıyctin
dedirlcr. 

Lenlngrad mmt.aknsındııki bataklık 
lnr ve ormanlar ise Alman ileri ha
reketi lçln çok gayri müs:ııt bir ar:ı:ı.l 
arzetmektcdlr. Nitekim bu harbin ilk 
siper muharebeleri yalnız bu mınta
kada cereyan etmektedir. 

ALMANLARA 
GÖRE 

Son Alman tebliği. Sovyetlerln 
Smolensk'in Şarkında ihata cdilmi:ı 
bulıma.n Rus kuvvetlerini kurt:ırmak 
için Alman çemberini ynrmnk U. 
zere, yapUklan bütün teşebbüslerin 
akim kaldığını blldirmcktcdlr. Yine 
Alman tebliğine göre, diğer bölgeler. 
de hnrckilt plAn mucibince devanı et
mektedir. 
SOVYE1'.LERE 
GÖRF. 

Sovyet Tebliğine göre, Smolcnsk 
cephesinde şlddelli muharebeler de. 
vam etmclctedir. 

Sovyct kıtalnrının ınıık:ıbO taarru
z:ı g rl~meluri Alm:ınlnrı ağır zoyiatla 
me~lcrlni tcrkctmiyc sebep olmuş_ 
tur. 3ltomlr, Nc\'Cl ve Novorzcv isU
kameUcrlndc harp devam ediyor. 

Sovyet hava kuvvetlen kara kuv_ 
veUeriyle işbirliği yaparak Alman 
motörize kıtalarına, hava meydnnla
rma tnnrnız etmiştir. 27 - 28 Tem.. 
muzda 51 So\·yel tayyaresine muka.. 
bil 74 Alm:ın tayyaresi tahrip edil
miştir. 

soVYET ORDUSUNDA 
GİZLİ SİLAH 

Moskovnda çıkan Prsvda gazetesi 
Rus ordu .. undn milcssir bir gl?.li sıı~: 
hın kullanılınokta olduğunu lfşa et_ 
miştir. Gazeteye gorc Stalın bu cilft
hın mucidi olan mühendis Kostlkov'u 
kabul ederek tebrik etmiş ve kendisi
ne bazı tavsiyelerde buhınır.uştur. 
BESARABYADA BİR ŞEHİR 
İŞGAL EDİLDİ 

Popolo Dltnlyn gazetesinin cephede 
bulunan muh:ıbirinin bildirdiğine CÖ.. 
re, Ukranyodakl Bazln şehri AlmaD
lar tarafından işgal edilmiştir. Bu şe.. 
hir Dlniyester'ın 40 kilometre Şnr. 
kında ve bu nehirle Bona arasında 
yarı yoldadır. 

Bir Amerikan 
ganbotuna 

bomba atıldı 
Vaşington 31 (A.A.)- Amerika 

bandıramnı taşıyan Tutila ismin
deki gambot Çung-Kinge japon 
tayyarelerinin yaptıkları bir akın 
esnasında hasara uğramıştır. Gam
botta ölen yoktur. 

Amerika hüku.meti bu hadiseyi 
japonya nezdinde şiddetle protes
to etmiştir. 
Vaşington 31 (A.A.)- Ofi Tu

tuila gambotunun bomban! man 
edilmesi üzerine Amerikan Reısi
cumhuru Ruzvelt, bu mesele hak
kmda Sumner Vels He görüşmüş
tür. 

Tahmin edildiğine göre Sumner 
VeJs bu hadise hakkmda resmi bir 
beyanat neşredccektir. 

Havay adala-
rında Japon 

casus lan 
Vaşinıton, 31 (A.A.) - Ofl; Hazı

ne Nezaretinin bir raponı, 28 Subat 
1940 tarihi ile 3 Mayıs 1941 arns.ında 
alakadar memurlann Hnvay sulann
da 19 j pon balıkçı gemini yakalamış 
olduklannı bildirmektedir. 

Bu gemiler Amerikan bııy~ğı çek
mişlerdi, halbuki rapora güre Japon 
malıdır. 

71 japan tebaası. sahte tescil cilr
mü ile itham edilmlştlr. 

Raporda denfiiyor ki: Bu gemner, 
radyo tıletlerl ile techiz cdilmlşU ve 
her birinde Japon ihtiy t bahriye :r.a. 
biUerlnden en oz bir kişi bulunmak
ta ldi. Rapor, netice olarak, resmi 
m::ıhafilde bunların casusluk yapmak
ta olduğu miltaleasmın hfikOm siır. 
melde olduğunu beyan etmektedır. 
Yakalanan gemilerden alUst kat i su
retet mOsadcre edilmiştir. 

General dö Gol 
Şamda bir 

nutuk söyledi 
Şam 31 {A.A.)- O!i: General 

dö Gol, bir nutuk söyliyerek müt.
tefiklerin Suriyedck.i siyasetlerini 
tarif etmiştir. General, İngiltere 
hüktlmetinin S uriyede siyasi e
melleri olmadığı şeklindeki beya
natını hatırlatmıştır. 

General, Suriyenin hiıkümrıın
lık ve istikliıl şartlarını tesbit ve 
samimi bir ittifakın nh kamını ta
yin etmek zamanın•n hullıl elmiş 
olduğunu söylemiştir. 

. .. '. ~ "" - ' . 
~~ .. '!. ... ... 

Harp vaziyeti 
(1 inci SahU:edcn Devam) 

labilirlcr; bu itibarla Balza şehri
nin Almanların eline geçmiş ol
ması varit olabilir. Fakat aşağı 
Dinyester nehrinin şark sahili ta
mamile Sovyetlerin elindedir. 

Bütün Stalin cephesinin göre
ceği iş, Finlfındiya körfezi ile Smo-

lensk arasındaki kısmının Alman 1 
t.narruzlarma karşı dayanmasına 
bağlıdır. Bu kısım üzerinde Alman 
taarruzları Leningrad ve Mosko
vaya tevcih edilmiştir. Narva -
Smolensk hattında umumi bir 
Sovyet ric'ati başlamadıkça, de
vam eden bu meydan muharebe
lerinde bir Alman zaferi veya bir 
Sovyet mağlUbiyeti bahis mevz.uu 
olamaz. Sovyet mukabil taarruzu 
sevkulceyşi bir mahiyet alacak 
mı, almıyacak mı?. İşte bugün i
çin en mühim olan mesele budur. 
Sovyet seferberliği yeni bitmiş ol
duğuna göre, Sovyetlerden sev
kulceyşi taarruzlar da beklenebi
lir. Duna nehri şimnlindeki saha-
da, yani Porkof ve Vitebsk istika- 1 
metlerinde de mukabil taarruzlar 1 
yapmaları yerinde bir hareket 

1

. 
olur. 

Alm:hlar, Smolensk doğusunda 
ve ıbahsında müstahkem noktala- 1 
ra kapanmış bazı Sovyet grupla-
rını ihata etmiş olabilirler; fakat 
bunlar Smolensk meydan muha
rebesinin neticesi üzerine tesir e
decek kadar büyük birer amil ola
mazlar. Burada Sovyet seyyar or
dusu ihata edilmemiştir; bilakis 
muharebe temposunu yükseltmiş; 
mukabil taarruzlara başlıyarak 

Almanları kazma, kürek kullan
mağa, siperlere yerlcşmcğe mec
bur etmiştir. 

Hulasa: Yeni Sovyet ihtiyatları 
SmoJenskde taarruza sokulmakta
dır. Bu itiburla bu mevdnn muha
rebesi daha bir müddet devam e- J 
decektir. 

İ R A N'D A 1 

ALMANL R l 
(Ba:?nakaledl'n I>cvam) 

doğru ) nkınlaşırkcn; İngilizler i
çin çok naziklcsmistir. 

İran, H azer ve Kafka:;} n{la Sov
yet petrol kaynaklarına çok yakın 
hudut komşulu~•u muhafaza ettiği 
gibi; kendi petrol verim i bakırnm
dan da öaeoıli ir durumdadır. 

A}ni zamanda, İran; Hindistan, 
Irak, Suriye yolunun bir kilit nok
tasıdır. Akdenizde11 bu yollara git
mek. için Suriye nasıl bir anahtar 
ise; İraa da şinıalinden gelebile· 
celt tasyikleT babınmdan yine o 
yollar üzerinde öyle bir anahtar 
bilge mesabesindedir. Böyle bir 
anahtar noktasında tehlike teşkı1 
edebilttek kadar Alman bulun
ınası; ingilizleri bu bakımdan ür
kütebilir ve şöyle dii "ndilrebilir: 

- Almanlar; Rus --rdularını 
mağlup edip Kafka yaya tc\•eccüb 
etmeleri takdirinde; iranda çok 

'" miktarda bulunan Almanlar lran 
ve Bakti petrol ha\'zalarını i gal 
tertibatma tevesslil edebilecekleri 
gibi; lrnnın bitaraflığını da ih lal 
v e İngiltcrenin Irak ve Hindistan, 
Arap yanmadası emniyetini teh· 
dit edebilirler!. 

Bu dü ünce me\'zuu ve onun i
lui ihtimıılle.ri dahilinde İngiliz
ler in franda y phkları t ebbüsün 
ehemmiyeti a.,Jknrd ır. Maalıaza, 
h enüz hiç b ir h ükme va ıl olmak
fn1ın; İran h ükumetinin bu tc eb· 
büs karşı mda neşedeceği izahntı 
ve alacağı :tedbirleri bck lemiye 
ihtiyaç \'ardır ve muhakkak ki 
müşterek İngiliz - Rus t~cbbiisii 
hakikat halde büyük \ 'C husu i bir 
minnyı haizdir. 

ETEM iZZET BENiCE 

Almanlar Smo
lensk'i nasıl 

işgal ettiler? 
Stokholm, 31 (A.A.) - O!i: Sovyct 

cephesinden bildirlldiğlne gorc, mu
hariplerin anlatmakta oldukları şey. 
ler, vnktile Smolensk'ln Almarıfnr ta
rafından zaptı hik!ıy<$lnln neden iba
ret oldugu Wıkkuıda bir fikir verınek
tedlr. Saat 10 da şehir, müte:ırrızla. 
rın elinde idi. Üç saat sokak muhare
beleri sona ermemişti. Şehrin Slma
llned So\-yet kıtaları, köpruleri ber_ 
Nl\'ll etmiş olduklnn Dlnyeper nehrı 
kcnarlannda tahassün etmişlerdi. 

Alman tayyare dafl bataryaları, sa
at 12 ye doğru Şimald n şehre girmiş. 
lerdir. Alman bataryaları, Ruslnrm n_ 
l,rır toplarının endahtlan arasında çcb
rin harap olmuş tankJıırla, ölmüş bey
glrlerle dolu olan ve iki tarntında tn 
b::mco.larının ve mltr lyüzlcrinin so; 
kurşunlnrıru ntan R:.ıs askerleri bu
lunan caddclerl•ıden ı; çmi$l~rdir. 

iTiZAR 
Yazımızın çokluğundan cBır ci

nayet davası•, •Hucum borusu. ve 
Tuna boyunda i imli roman
lar girememiştir. Özur dileriz. 

Ha_yatını An atıyorum !.~ 

- Ne oldun Müjgan?. Bır hay
dudu süzeı gibi bakıyorsun? Niçin 
~nden böyle çekiniyorswı?. O 
kadar büyük bir günah mı yaptık? 
Tamir edilrniyecek bir cürüm mü 
işledik sanki?. 

<- Ne o?. Bir hayduda bakar 
gibi süzüyorsun beni böyle?. Hay
di gird ...m şu gazinoya da anlata
yım! ... 

Sokak ortasında başhyan hayat 
fırtınası bizi Taşlıga süriiklemişti. 
Zaten apartımanlan her zaman o
turduğumın gazinoya çok yakın
dı. Şımdi raya gelmiştik. Adım
larım gaJ riihtiyari içedye doğrul
du. Yine eski yerimizde, küçük ka
meriyedeki tahta mas:ının etrafına 
geçtik. Evvelce burada yanyana, 
kalb kalbe taze bahar akşamları
nın §iirini içer, yuvamızdan, istik
balimizden bahsederdik. Çantamı 
bırakırken gözlerim masanın ucu
na takıldı. Siyah tahtada kurşun 
kalemle atılmış bir imza vardı: 
cMüjgan Hikmet•. 

Bunu sevinç ve neş'e saatleri
mizin birinde hatıra ı0lnrak atmış· 
tık!. 

Ah o zaman daha kızdım. Tec
rü bcsiz, toydum, İçim ümit, hayal 
dolu idi. Demek ben kızlığımda 
bile ne kadar onun olmuşum. Cis
mimden evvel ismimi ona vermi
şim!. Halbuki böyle iffet katille
rine kanmak, vaitlerinc bir ömür 
bağlayıp sevgiyi ihtiraslarla kir
letmek, ne fena .. ne fena!. 
Daldığım düşünceden hitabile 1 

irkildim. Yanıma oturm~, yüzü
me baka baka: 

No. 53 
.. •- Müjgan seni çok kızgın gö 

ruyorum. diyordu. Mademki al
manuşsm, içinde bulunduğum 
müşkül vaziyeti bilmediğin için 
tabii ne düşünsen, ne söylesen hak. 
kındır. Lakin ben öyle anıym-dum 
ki aşkımız her acıyı dağıtacak ka
dP;r kuvvetli, ebedidir! •• 
Yalancı adam. riyakfır hain diye 

haykırmak istiyordum. Gunlerdir 
arayıp sormadığın, bıkılmış bir eş
ya gibi köşesinde unuttuğun bir 
kıza hala sevgiden bahsetmeğe u
tanmıyor musun?. 
Genzimi tıkıyan bir hıçkırık bun

ları söyletmedi. Yalmz; ncı naz r
larım içimdekileri anlattı sanıyo
rum. Daha hararetli ilave etti: 

<- Ben senden fazla üzülüyo
rum Müjgan.. Fakat sevgimizin 
kudretini düşününce teselli bulu
yor, bekliyorum. Evet; annemin 
muvafakatini bekliyorum. Zaterı 

bütün gecikme de bundan ileri ge
liyor. Onu .ikna c~cmedim. •İstan
bul kızlarına pek güven olmaz. 
Ben sana memlcket lı bir g lin a
lacağım• diyor. Fıkrini çelm i
çin çok uğraştım. Raz edl'medim. 
Daha fazla ısrar ederse clb ttc o
nu dinlemiyecek, kalbimin ıc;e ine 
uyacağım! .• 
Kelimelcı· ağzından tane t::ırıc 

dökültiyordu. Bazan duruyor, cfü
şünüyor; sonra cümlesini tamam
lıyordu. 

Bulduğu bahanenin yalan oldu
ğu öyle belli id1 kı ... Knnrı <lığı

mı anhım·ş gibı teyit etti: 
(Devamı var) 

. '= 

Gece bir kabvebaae ( B~r amale bu sabah 
tamamen yandı mınareden düşüp öldü 

Zeytınburnunda Demirhane Bu sabah saat 9 da Üskiıdard , 
caddesınde 199 numaralı Memiş Yenıcami min ... relerınden b 'rmin 
Uyanığ.n kahvesinden gece saat d ış tarafındaki otları t mizlcm ğe 
biri kırk beş geçe yangın çıkmış çahıınıı amclelerd n Osmaı <> u 
ve kahvehane tamamen yanmı:ı;- Yah) cı obür ameleı,: i ıpl1.: m.n..,rc-
tır. 

-o- nın şercfesine çıkarmış, f. k .. t ıp 

Bazı açık izler koptuğundan ..zavaııı an.ele , ere 
düşüp ölmüştur. Yıı1ı~ ... bunu•1 s-

(1 inci Sahifeden Dcvrun) 

zı açıkgözlerin sehrin muhtelli 
semtlerindeki bakkallar:ı dolandır-

mağa başladıkları görülmu tür. 
Bilhassa ttskud r ve Kad köy 
semilerinde fnzln faaliyc t göste
ren budolandırcılar, bakkallara 
yeniden un tevzi 'Cdıleccğini söy
liycrck pegın pata ve siparış için 
kaparo almaktadırlar. 

Alnkadarlar bu dolandırıcıları 

takibe başlamışlard.r. 

Bakkallar Cemiyeti de şımdilık 
un tevziatı yapılmasının mevzuu 
bahsolmadığını bildirmektcdır. 

mini bilmedigin i so,:;lcm!~tır 

Deni.- Gedıkl ı Erbaşla -
r.ndan .Mustafa Ta:reanm ru
hun.ı ithaf edılmek uıcrc 2 n
ğustoo 941 tarihin~ müsad f Cu~ 

martesi giıniı oğle narraz.ından 

sonra Unkapunı Atlnmataş cam:
inde Mevludü N<:bevi kıraat cılu

nacağındnn ihvam dinin t{" rifl<'ri 
rica olunur 

il 
A • 

1 
Yedinci Tertip Planı 

BİRiNCi cEKiı.i. iKL"'Jd ÇEKİLiŞ tloÜNCO cmiıJ.s 

7 Ağustos 1941 15 EylQl lHl 7 1 inci Teşrin 1941 

İkramiye İkı1Lmiye İkrnmiye ikram~e ikr&mb"o İkramiye İkraırJ,-e İkramiye 

.Mlktan Tutan Adedi Mıktan Tutan Adedi Mlkt.ıı.n Tutarı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 20.000 20.000 1 ZS.000 25.000 1 30.000 30.000 

2 10.000 20.000 3 10.000 30.000 4 10.000 40.000 

4 5.000 20.000 5 S«>O 25.000 6 5.000 30-000 

40 2.000 80.000 40 2.000 80.000 40 2.000 80.000 

40 1.000 40.000 80 1.000 80.000 120 1.()()() 120.000 

80 500 40-000 120 500 60.000 160 .500 80.000 

400 100 40.000 800 100 80.000 1.200 100 120.000 

400 50 20.000 1.200 60 60.000 1.200 50 60.000 

4.000 10 40.000 4.000 10 40.000 8.000 10 80.000 

2 160.000 80.000 3 240000 160.000 2 

Yekun 480.000 86.249 YekU.n 720.000 170.731 Yeln'.in 

Yil7. Bilette 21,24 Bilet 1 Yüz Bllclle 21~6 Bllet 1 Yüz Bilette 42,68 Bilet 

KAZANACAK KAZANACAK. KAZANACAK 
Tam Bilet 2: Ynnm Bilet 1 Lira Tam Bllet 3: Yarım :&let 1,5 Llra Tam Bilet 4: Yanın Bilet 2 Lira 

&er iç çekilişte ıatış baıılatıaıa 0;0 60 ı lllramıyedlr. 

Bu Plinın Birinci Çekilişi 

7 Ağustosta TAKSIM 
ey an nd Yap lacaktır 
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Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 76 
Yazan: FrcırıcU Machanl 

Karanlıkta insanın 
görünur, beni 

Çeviren: lskcnder F. SERTELLl 

gözune böyle hayaletler 
yalnız bırakmayınız 

Zavallı kadıncağız sözünü tamam. 
lıynınadı, Şiddetli bir el bir anda yü
:z.umc u:ıandı .. Ve etten tırnak ayırır 
gıbı, dud:ıgın u•t.undcki takma bıyık
farı kopardı. 

Etrafımda bir l abancının dolaştığını 
sezdım. Şağımn soluma atıldım, EJlme 
kim eyi gcrlremedlm. 

:ıanct: 
- Ne oluyorsunuz, do~tum'I Birlsıle 

mı boğu uyorsunuz? 
Diye enlyordu. 
Ben: 
- Ar:tmız .. gırmek istlyen bır h."lya_ 

iet "ar, dcdım, onu anyorum. 
3anet titrek bir sesle cevap \'erdi: 
- KnrıınJıktn insanın gozune böyle 

haynleUer görunur. Allaha,hına beni 
salnı bırnkmayınız. 
Etrafımda bir gölgenin dolaştığın-

dan emındım. ' 
Aksi gibi o gün elektrik fenerimi 

yanıma almamıştım. Bu, benim için 
ebcdıyen a!fedilmly~ek bir tedbirsiz
lıktı. 

O :ınde önumüzden yüzume sıkılan 
bir kU\'\etli elektrık feneri ziyası, bı. 
sıklnnmın sokuldüğunü iyice göste
nyordu. 

Ç1.:hremin o dakikada aldığı bıyık
sız şeklıni Mııdam jnnete göstermek 
:naksadıle bu ışığın yüzüme tutulduğu 
muhakkaktı. 

Ve şimdi anlaşılıyordu ki, bizi ta. 
kıp eden bir gı:ı.lı ndam vardı. Cndde
nuı clcktrlklerinı o .söodünnilş, lw. 
Jııma yumnığu o vurmuş ve nihayet 
takma bıy1klarımı o sökmü~tü. 

janet yüzumil gördü .. 
- Bı~ıkl:ırın.ı:ı koparmıslar
Diye mırıldandı. 
ölektrlk ft'neri derhal kapandı. ve 

ortalıkta ufak bir ayıık sesi blle işı
lılmeden, gızll \ e meçhul el ortadan 
.:ı: .. yboldu. 

KQi3rak caddcnın obür basına çık. 
mı tık. 

'Meydanda şuphe uyandıracak hiç 
kımsc yoUu. 

janet bu hMI <'den cok mütees -
sirdi 

- Sızın takmn bıyık kullandığınızı 
nihayet bana anl:ıtmak • tcdilcr. Bı. 
y1klannw söküp kaçtılar. 

- Acaba kimdır bunlar? 
Diye sordum 
jıınet: 
_ Bu atıkllği Ti-Vung'dan ba~kıısı 

ıösteremez. dedi. 
Uzaktan bir boş tak ı g<'li:ı ordu. 
janetl oıomobllc bındird m. 
- Güle gulc gidiniz, madam! 
- Teşcklrur ederim. Allaha ısmar-

adık. 

- Yann sW ziyaret edebilir mi-
11 ., 

M. dam janetten cevap almama Jm. 
k. n kıılrrcıdı. 

'- tor bırdenbıre direksiyona sarı

larak son vitcs.ı acmıs ve otomobil 
önumden rilzg:ir gibı ucup gitmişti. 

Yolu.,başında kendi kendime dü
,unuyordum: 

- Acaba bu ~oför de «B. M.> teş_ 
lıJlfılınn mı mensuptu?! 

Bıraz yurüduın. ArUk tek tük ge
Jıp geçt'n otomobıllere Jtimat ede -
mlyo dum. 
Caddenın nğ kıyısından hızlı hızlı 

yoruyordum. 
B ylc 01\ ık ız bır halde pansiyona 

gıtı ( k d" hl ışıme gel ı :rnrd ı. 
Şlmdı ne yap caktım" Pansiyon ka. 

pıcısı benı böyle bıyiksız görecek o
lursa, hayret etmiyeCt'k miydi? 

Beoi gorenlere: 
Bıyığımı tıraş ettim .. 

Demek güç bir iş değilclı amma .. Bu 
işin sırrını bıyıgımı kopaı aıı kımse

nin bilmesı hiç de lıoııuma gitme • 
nıişti. 

Caddeden bir t;ıksiye atladım. 

Pıırisc geldim. 
Bu vaziyette:- p:ııısıyona gitmek ışl

me gelmiyordu. 
O geceyi, benı tanımı:ran bır otelde 

geçirclım. 

* Erte i s:ıb:ıh 

Yapılacak bır ı~ v. rdı &kı bıyıklı 
kıyafetıme ı,'11 İp p;ın ıyoıın gıtmek \'C 

oradakı e yamı toplayıp, kapıcıya h:ı
ber \ c rmcden bnşka bır otele git • 
mck. Ondan sonra da tanınmamak 
!cin yl'pyeni bir kıyafete gırmek la
zımdı. 

İyi ıımma, bWm Mııd:ım janeUe 
nisanlanma İSİ ne olacaktı'! 

Biran için bu noktıı üzerınde. du -
şündilm: 

Gece kbşkten dönC'rkcn, bıyığımı 
koparan kimdı? 

Elektrik tcnc.rinln ışığile yüzurnil 
janete gösteren o meçhul adam, jane. 
tin beni tanımadığına ve hakiki hli\'i-

• yetimi bilmediğine knnidi. Buna şiıP
hem yoktu. 

O halde bu meçhul adnm TL Vong
dan başka biri olamnzdı. Bizim onun
la beraber gizlice köste buluştuğu _ 
muzu haber nlını:a, münasebetimizin 
derinleşnuısi endişesi karşısltıda be • 
nim hakikt hüviyetimi ona t.anıtmağa 
mecbur knlınıştı. 

(De\•nmı vrr) 

31 Temmuz 1941 
18.00 Program 

18 03 D:-n Orkes. 
18 15 Serbest za-.. 

mnn 
8 40 ŞLCkllar 

19.00 Dertleşme 

19.15 Dans O kes. 
19.30 Haberler 

19 45 Yurt sesleri 

20.15 Rad. Gaze. 
21.00 Zirnat Tak, 
21.10 1''asıl heyeti 
21.25 Konuşma 
21.40 Muzik (Pi.) 
22.30 Haberler 
22 45 Caz (Pl.) 
23 00 Kapanış. 

BORSA 
29 Temmaz 1941 

Ata11t n il& ..... 
1 Sterlin 5.22 

100 Dolar 129 20 
100 li'aok -
100 Liret -
100 İsv Fr. -
100 norin -
100 Ray lamam -
100 BeJıa -
100 DrahmJ -
100 Lev.a -
100 Çek Xnmu -
100 Pcçeta 12 89 
100 7 .• otı -
1 (l 1 n'.> -
100 Ley -
100 Dınar --
100 Yen ı.1 0175 
100 isv Kr. ıo 8875 
100 Ruble -

-

SAN İN 
DİŞ IVIACUNU 

~ 

Dişlere hayat verir. 
i
l ANCAK: 

1 Her •abah, öğle ve ak
ıam, her yemekten ıonra 
mutlaka fırçalamak ıart-
tır. Bu usulü ıaımadan, 
muntazam bir metodla 
takib edenlerin diıleri 
mikroblardan, haatalık
larclan muhalaz.o eJi/mİf 
olur, paalanmaktan ve 
çürümekten kurtulur. Her 
:zaman temiz., parlak ve 
rüz.el olarak kalır. 

~\ 

ile ıabah, öğle ve alqam 
her yemekten ıonra ginJe 

3 Jela 
Eczahmıelerl büyük ıtriyat ma

{:azalannda bulunur 

Naıarı Elkkate:-. 
Tecrübeli ve piyasayı tanıyan i 

İngilizce, Fransızca ve Almanca t 

bilen ve muhaberatı idareye ~ 
muktedir bir zat Şirketlerde ~ 
\'eya ticarethanelerde vazife a- f 
rıyor. Alakadarların (Memur) f 
rumzu ile İstanbul 176 Posta ~ 
kutu~u adresine yazmaları. J 
:.:.._~;.tıı,;:Y.4tıi::."::.:~:.::~ 

DEVREDİLECEK İHTJRA BERAT 
•Tuğla imalindeki ameliyatta 

ıslahat. hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 22 Temmuz 1931 ta
rih ve 1280 numaralı ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir ve yahut ıhti
raı Türkiyede mevkii fiile kt.>y
mak için icara dahi verileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla mal(ımat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1-3 numaralara müraca
at <'Ylemeleri i1an olunur. 

e TAKVİM e 
.. _, lSl'J H•zır Bkti lSH 
TEMMll'Z llECEr 

18 87 (\ 

Yal Hl A:, 'J VM&ti ~ı 

TEMMUZ 
S. D. Vakit S. D 

5 55 Gliaet 9 28 

31 
13 20 Öfle .. ~3 
1716 awı 8 49 
2027 Ü..- 12 00 

Perşembe 
2217 1'&tıa 1 49 

3 ~2 t...caıı 7 25 

Sahip ve Başmuharriri: Etem İZ7et 

Benice - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KarabiJgin 

SON TELGRAF Matbaaıı 

KUŞ TCYCNDEN ~ 
YASTJK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve hem de 1 

11hhatinize Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
faydahdn· 

Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, 
Ömer Balıoğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 23027 -

[ İST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Temlzlık Jşlerı hayvanatının ihtiya cı iı;1n nlıncıcak 28000 kilo snman ka_ 

palı zarf usulı3 le cksI11,ıneye konulmuş tur. Mecmuunun tahmin bedeli 14,000 

lira ve ilk tcmmah 1050 llı:adır. Sarbıa me Zabıt \'C Muamelat Miıdurliığü ka. 
J~mlnde gönılcbılir. Ihalc 4/8/941 Pnza rtesi günü saat 15 de Daimi Encümen. 
de ynpılacakU... Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına 

ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha. 
zırlıyacakları teklif mektuplarını ıhalc g>..ınu saat 14 de kadar Daimt Eneli. 
mene vermeleri Jfızımdır. (6021i) 

·-- " . ........... -
Üsküdardn A'!' zır.ada Veli oğlu ve Selımlyede Çeşme! Kebir, cami, Smr 

Nesim!, Daya kadın, Beylerbeyinde Çm ar sokakları adi kaldırım, Kavak iske. 

lesi yolunun bir kıslm çosc ve Şemfi P a~a c&mii önundcki nh.1ım korkuluğu. 
nun inşaatı Jrnpnlı zıırf usulıyle eksiltmeye konuimuııtur. Keşif bedeli 14910 

lira 35 kuruş ve ılk 1cmin.1tı 1118 lira 28 kuruştur. Muka\ele, eksllıme Ba. 
yındırlık i leri genel, husu"ı ''e fenn1 ş arlnameleri, proje keşif huUlsaslle bu. 
hn miıteıerri dığer evral( 75 kuruş muk abllınde Fen işleri MUdUrlüğı.1n~cn 
verilecektir. İh:ılc 4/8/941 Pazartesi gu nü ı:aııt 15 de Daimi Encümende yapı_ 
lacaktır. Tallp!crın ilk teminnt m:ıkbuz \ey::ı mektuplnı:ı ih::ıle tarihinden se. 
klz gün evvel Bcledıye Fen İşlri 'Mudur lüğüne mürncantla alacakları fenni 
ehliyet, 941 yılımı aıt Ticaret Odıırı ves Utları, lmuılı şartname ve kanunC'n ib. 
razı l:'izım gelen dığer "e • ık ılc !!490 Mımaralı kanunun tarif::ıtı ('evresinde 
hnzırlıvacakl. !'J tckl ı rr.cktuplnnnı ih:ı le gilnü c:aat 14 c kndar Daimi Encü. 
mene \ermclcrı lfızımdır. (5952) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
--- --~------------------

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 26 - 7 -1941 Vaziyeti 
A k t 1 t .... 

Altın: Bati tdlcıcn.a 
ıa.nbot . 

72,604,oıt 

Uı.:tlık • ............. , ..... 
'l'Qrk Llrua • 
~ ..... ,'ı ..... I 

• 

• 
Altan: Saf .1kiloçam 12.180,894 
Aıtm. W.YilJ kabD ....._ dhia
Jıeır 

~ d6vtalıer " ~lu ~ 
MkJ.Jell.d •• 

...... Tü..m.tı 
l>eNht.e eclilen cftMı Mlldb'9 
brwıhil • 
XAtıunun ı..:a el maddelerlıw tevtS
bn H.uine tarafından vW t.edl7at 

·-· ıllı& CWam: TJcart ~Uer • • ........ ~ .. , .. 
1 

Derulde edilen nrUı uMl
A • 1eDJn urtt1ı1ı .um .... ...._ 

rilJt (ltibarl ~) • • 
• • ...,........_••TMYllUI 

1 

AWMlllır. 

Altın ve döviz O&eriu • ..,... • 
Tabvillt (berine av-. . • 1 
Hu.ın.,e kıaa vadeli a..-.. 
B.uiDe7e 3UO No. lu aa.. .... . 
tıeılAll altuı Drlll*la ..... 
H..l.IMılarW • • • 
M•hteW. , , , , , , , 

Ura 

102.124.204, 75 
27.965.676,-

603.281,35 

407 032,30 

17.233 401,21 
1 

44.985.759 01 

158.748.563,-

21.1138.011,-

2?1.414 096,39 

. 
1· 

45.477 .001,93 
8 310 245.ı.!!_ 

4.968,6f 
S.208.436,53 

-.-.. 
•' 187.500.000,-

YellO. 

Lira 

130 693.182,10 

407.032,30 

62 119.160,22 

.. 137.065.552,-

27 l.414.096,S9 

53.787.247,12 

l i2.713.405,l7 
4.500.000,-
'l .326.171,67 

840.025.826,9'1 

p il • ......... 
...... ~I 

AcU ve fevkalide 

"luauli . 

1 , 

Teııla......._J at ı ... ı 
Deruhte ~Uen evrakı nakdi)oe 
ltanunun 1 - 1 ınrı maddelerine 
Wvfilı:an Huıne tarafı.Dd.an vlld 

tediJ'•' . 
Deruhte ~~ nrlllu nıakdiTe 
bakiyesi . 
KaTlılıiı umamen altın oluM 
Ul\•eter tedavüle vaaedilen 
Reeuonı mukabili ll.lveten teda
Yille vaudllert . 
Hu!Le7t> :yapıl.an alun bl'fl]ılW 

avll?ll mukab.tı 3902 No.lı lıtanua 

muclblnct! U!iv~ten ı.davüle vau
dilen. 

~n>l•AT: 

~U,-: 

Al1an: Safj kilocranı 877,150 

7.822.019,15 
6.000000.-

158. 748.563,-

21.638.o1 1,-

137.(t65 552,-

17.000.000,-

250.000.000,-

~000000 

70 953.416,79 
1.233.782~ 

1 
3856 No. lu ununa ıöre Hazineye 
acüan avans mukabili tevdi olv.. 
n.aıı al tınlar: 

Safi klloeram 55,541,930 78.J24.l67,90 ı 
DIWı IJ'a.a.la ..... : 

Altına 1.ahvili kabil döviıJ« 
Diter dovwer 'Ye alac:alllı JtliriDı 
baki:yelerl 
"uh t.elit • • • • 

so 277.058,47 

. 

~-
YekQn ........... ,. •..AJ-~ ...... ~ .-

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

517 .l/65.552,-

72.187.198,82 

72.124.167,90 

30.277 .058,47 
113.549.830,63 

840 025.826,97 

' . 

-RADYOLiN 
İLE SABAH, öGLE VE AKŞAM 

Ber ,......_ IOlln ıün• af wr. mu h •n 
dİ•le.rinizi fı.rça)a;Jllm. • 

İstanbul Deniz Komutanlığından 
Deniz Lisesi ve Gedikli Erbaş mek

tebine talebe ahnacak 
Aşğıdakı şartları haiz olwılar Deniz Lisesı ıle Gediklı Erbas Mektebine 

talebe olarak nlmacaktır. 
Deniz. Lisesine girecek Taliplerin: 
ı - Yaşları birınci sınır içın 15-18 
2 - Yaşları ikıncı sınıf için 16-19 clacaktır. 
3 - Bu ya~lardan nlu a)' bilyük ve~·n kiiçiık olanlar da knbul edilecektir. 
4 - I.isc blrincl sınıfa orta mektep mezunl:ın alınnca&t gibi lisenin birinci 

sınıfında ikmale kalmış olanlar da alınncaktır. 
Deniz Gediklı Erbaş Hozırlnma Okuluna girmiye taliplerin: 
ı _ Ya§ları 11 - 17 olacaktır, 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun muhteli! sı

nıflarında !kmale kalmış olanlar da alıncaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir ı:ene zayi etmiş olanlar da alma<"aktır. 
Bu şartları haiz olup Deniz. Llsesf ile Deniz Gediklı Erb~ş. Hazırlama O

kuluna girmek istıycn tallplerln 15 Ağustos 941 tarihine kadar Istnnbulda bu
lunanlann KaSJınpaş:ıda Deniz Komutnnlığınn, hariçte bulunanların da maballl 
Askerlik Şubelerine müracaatlan. c5i08> 

Devlet OenizyoUan işletme U. Mü~ürlüğü ilinlan 
Barlın Yolu Cumartesi Postası 

istanbuldıın Cum:ırtesi günleri .kalk an B.ırtın yolu ııo taları 2 Ağırstosuuı 

itibaren muyakkatcn lağ\•cdılmiştır. Ça rşaınb:ı günleri kalknn postalar gidiş 
\C dönfistc Hfıı; eten Akcakocaya uğrayacaklardır. (6447) 

Yüksek Mühendis Mektebi Alım ve Satım 
Komisyonundan: 

.. Soba, Boru, Kağıt, saç, bakır vesaire gıbi> 110 kalem \C 2809 lira 5 ku-
ruş muhammen bedcllı köhne eşyalar 11.8.941 t::ırfhlne rnstlıyan Paz.artesı 
günü saat 10 da açık arttınnn usuUyle s:ıtıL-ıcaktır. 

Teminat mıktan 210 Ura 5 kuruştur. Taliplerin mezkür eşynyı görmek 
üzere Pazartesi ve Perşembe günleri sa at 1 O dan l6 ;) n kadar mektep tı;) nıyat 
muhasipliğine muracaatleri. t6249> 

Müessesesi Müdüriyeti : 
Mağazamızın zemin katında yapılacak tadilat münnsebeUyle cadde 

üzerindeki methalinin 10 Ağustosa kadar kapalı buhmdurulacağını ve 
bu müddet zarfında muhterem mlişterilerimı:r.in mağıı2.anın yanındaki 
(Nuruz.iya) soka~da mevcut kapıdan te~ri!lerlni rica ederiz. 

Zengin ve müstesna eserlerl ihtiva edecek yeni ff' !s.ıtı~ 
11 Agu'St-Os Ptıznrtesi günü mcrn imle ~ılacaktır. _I 

MÜNAKALAT VEKALETi 
lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 

DENİZCİLERE İLAN 
İstanbul Elektrik T. T. İşletmclcrı Umum MüdurHiğünün Arnaı;utkoy 

AkmUburnu ıle Kandılli nrnc:ındn konulmuş olıın denizcıltı kablo~unun tamir 
edilmek füere kaldırılacağı al!ıkadarla ra bildırılir. 

4 Ağustos 1941 de bnşlanacak ve 15 gun kadar sürecek olan tamir işi 
için kullanılacak clubııdo beynelmilel işaretler gece ve gunduz bulunacak
tır. Bu mıntakalardnn geçecek ı;;Pmıl<'r in d,ıb:ının yakınından geçmemeleri 
,.e bu hlzadn sür'atıcr.nı kc melerı de nızcılere ılfın olunur. (6443) 

Dewlet Oe11 iryollırı 11 Limanlın i ıletme U. İdıresi İlin l ırı 
n. D./109 No. lu tarife ~artlarını haiz olup mekteplerin umurxıl tatilinde 

ikmal imtihanlarına yetiştirilıı'Pk nıaks adiyle ac;ılacnk resmi kurslara devam 
ede<"ek talebelere de kursun yapıldığı mektep mlidiirlıiğlınden veya mııarif 
müdlırlüklcrinden vedka getirmeleri şar Uy le kursun devamı müddetince 
l.8.9.41 tarihinden itlbarcn aylık abonman kartı satılır . 

Fazla iafsilat için istasyonlara milr a<":ıat edilmesi. •4915 6437> 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Kö;ebent deınirl 

Ymmrlnk drmir 

Kara t'i''i 

Miktarı Eb'adı: 

1200 M. 80 X 80 X 8 den 120 X 120 X 12 ye 
kndar cBoylnrı 2,5 :M den aşağı olmı
y'1cak 

15-20 ton 12 millmden 25 mllime kadar cboylan 
50 santımden 2 mctıcye k d:ır 

15-20 ton 10 santimden 20 santıme kadar mubte. 
lif boylarda 

işletme ıhtı:>acJ ıçın :yukarda cins \"C mikt::ırı yazılı üç kalem demir mal
zeme paz::ırlılkn sntın alınacaktır. Eller inde hazır malı mev<'ut olnnların pn. 
zarlığa iştirnk etmek üz.ere l.8.941 Cuma gilnU saat on beşte Gnlata rıhtımın 
daki Umum Mudurllık binas.ınJa topla nacak s::ıtınalmn komi~.)·onuna müra. 
caatlcri. .6411> 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Giımrilk Kolcuları için 875 metre 80 santim l!ıcıvert elbiselik kumaş, 15.8. 

1141 Cumn gUniı saat 10 da açık Ck$iltme ıle saUn alınacaktır. 
Muhal'l"men bedeli 4904 Ura 43 kuru ~tur. İst61ilerin 2490 snyılı kanunla 

aranılan belgelerle, '1ı i ,5 pey akçelerin! yatırmış olarak .. ynl gün ve snattt' 
Başmüd}ırlilk Satınalmn Komisyonuna mürncaatleri. 

~limlınc her giln Levazıl'l" Sen•l::;In de görüleb!llr. (6436) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18.8.941 Pnzartc"i gilnil ı:ant :15 de İ~taııbulda Narin Mildilrhığil Eksiltme 

komisyonu odasında (5378.331 lira kesif b('dC'lli İnlinli Kız Liseci tam!rııtı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt -şartnnmelc. 
ri, proje keşif hulfısasiyle buna müte1erri diğer e\'TBk dalresınde görüle
cektir. 

Mu"'" kat teminat (403) Um (38)" 'kuruştiır 
İsteklllf'rin en az bir taanhiıUe (5QÔ0) hralık lıu JŞ~ benzer ış yaptıgına. 

d&ir ıdarele inden almış old ığu "cslknl ara jqfnaden İ•tanb ıl. Vilfıyetine mil
racaatlc ek ıltmc tarıhınden :_tatıl gu nleri . hariç- (3) gıın e\•vel alının~ 
ehlı)et ve 9'41 ,ııına ti1t Titıaret: Odası vesikalar17ie ıelmeleri. (t377) 

18uabul Levazı• 
liği Satınal111• 

Komhyonu f 

Beher kilosuna 10 lira 
len 300 kilo pasa ipliği 

1 PazarlıJd::ı ek•iltmesı 4/8/94 
tesi günü saat 15,30 da ToP 
Amirliği satın alma kOıtl 
yapılacakUr. İlk temlnııl.ı .. 2!w 
Nümunesi koınlsyanda gl)l'U"""_ 
llplerin belli vakitte ko 
meleri. (122 - 6222) 

~ al 
28,000 adet boş un çu\ alı 1' 

tır. Pazarlıklo eksiltmesi 4/8 

zartesi günü saat 15 de 
İst. L\', Amirliği s:ıtİn n1ma • 
nunda yapı~acaktır. jut \·eY8 

mamulatı bezlerden olabılit· 
neleri komlsyond:ın gönilur. 
rin teklif edecekleri füıt 
kat't temmatları ile belli sa• 
misyona gelmeleri. (124 "" 

* 29 ton 171 kilo Fılmnşin d 
heti tı!<kcrlyedcn vcrılerek 
Çf'ktirllccektir. P:ızarlıkl:l t 
5 8/94 ı Salı g!ıntı ~.ıııt 15 dt 
nede l.\', Antlrlığı s:ıtın ıılı11' 
yonuncla yapılacaktır. Nurnıı 
misyonda görültir. i tekJılcrJ.11 
n:ıtlarıylc belli s.ınttc koml-1' 
meleri. ( 125 - 6:271) • Beher kilosuna 42 kunıs 
dilen 150 ton sığır eti kapab 
eksiltmeye konmuştur. ihııl~ 
941 S:ılı gunu saat 15 te 
İst. L\'. Aınirllg! satın nJına 11 

nundn y.ıpılac:ıkt.ır. İlk terıl 
lirndıı F:vsaf ,.e §<'lrtn:ımesi 
yonda go::llur Talıplerin kııJI 
sıknl:ıriyle teklif mcktuplarıtıl 
s:ı:ıtinden bir saat t!V\ el k 
'ermeleri. ( 118 - 6218) 

* 1 600.000 ::ıdet buyuk kopç:ı vt 
adet küçilk kopça alııı::ıc:ıktır 
nin tahmin lıc_dcll :i'230 ıı.ra 
n::ıtı '542 lirn 25 kunrştur. » 
komısyonda görülür. Pırı:arlı" 
nıcsi 4/8/941 Pnzartc. ı gunu 
dıı Tophımedc !.\· Amlrlıği s# 
komisyonunda ;npıl~cnk'tJT. 
bclli \-akitte komizyo!'la g<' 
.113 - 6068> • Beher metresine 40 kLISO 

min edilen 12,825 metre 
metrelik örme şerıt kolsfl 
ahhit nam \'(' hesabına 11

1 tır. Açık eksiltmesi t/8/94 
günü saat 14 de Tophaıır 
Amirliği satınalnın konı1 ~ . ~ 
d:ı vapılacaktır. f lk tenıııı 
lira~ 75 kurm:tur. Nümuııesl 
misyonda görülür. İsteklil 
li vakitte komisyona gel ıco 

* 101.......,.. 
Beherine 90 kuruş tahtl'I 

len 5856 adet kantarma alıtl 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 
pazartesi günii saat 14 de 
hanede Lv. Amirliği sııtı 
komisyonunda yapılacaJc1

1 teminatı 395 lira 28 kurıı< 
liplerin belli vakitte kOf'll 
gelmeleri. Nümunesi JtOfil 
görülür. (10 
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Soldan Sağa: 

O " d • • c°"•ltf 1 - guven ıgımız. ,. ... ., 
ş:!rt edatı, 2 - Keder, \B 

Cansız şeyler, ılc, 4 - T~ 
seniz sual, topfaır:ık, 5 - olt 
peynir, 6 - iman, 7 - S01·ıc· 
ifned ettiği şey, 8 - zcy!)e \'! 
lUk, 9 - Köylerde bir ıı~ 
şikar, 10 _ Dümnnın bır 
boş. 


