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1941 

1 Telgral: IKDAM Istanbul GÜNLOK \. 
!1 Kuruttur SIY ASI GAZETES I Son Tel1raf Matbaaamda Bauhr· 

\ HALK 

lnOnü ansiklopediSi 1 
Alman te~ 

RUSLAR 
1 1 Sovyet tebligi 

• lki gemi 
Haz1rlama Hey'eti dün Maarif çekiliyor 

-Vekilinin 8a§kanl1g1nda topland1 200kamyon13~ 
. . . ... . ... . top ele geçt1 

Bat1 r1 Id ~ 
19 Alman tayya. 
resi dü~ürüld ü 

Konferans1n 
neticeleri 
---

Ne~redilen dit yaz1lar1 etraf1nda 
ilk bi bliyografya ne~redildi 

$u dakikada nerede ol
Juiu il1a edilmiyen Mia
ter Çor~in bu deniz kon
lerans1 11e Atlantik mii
zakereai hakkmda verece
ii izahoti dinled ikten 

Eflâtunun 
Türkçeye 

bütün eserleri de 
tercüme edilecek 

aonra iki felin vukuah Ankara 18 (A.A.) - Maarif Ve- Dekam ~ ri!j.Ïlgil, Talim ve Terbiye 
hulâaa lie hikâye tarzla- killiginin bundan sekiz ay evvel Hey'eti .1zalari, Vekillik Ne§riyat 
rmdan daha etralli mâna yapmaga te~ebbüs ettigi inonü Müdür i/ekili Faik Onat, Profesor 

Ansiklopcdisinin §imdiye kadar Dr. ~vket, Genelkunnay Mümes. 
çikarmak belki kabil olur. haztrhk'arm1 bildirmek ve ilerisi sili Kurmay Binba§l Enver Sôk • 

için A11<>1klopedi BüroStmca yanl- men, Hamit Zübeyir Koll"y, Dr, 
Yaaan: Prof. Sükrii Bab.a 1 mllj olan çah.~ma metodunu giiste. Nevzat 'Iüzdil, Bedri Tunçel ve 

. i . . . . rir raporu incelemek üzere bugün Komisyon Ba§S"kreteri N ahlt S1rr1 

A 1 
... b .. d ra an ogra ya a u bulunmu§lardir. :;limdiye kadar B If ogiliz harp gem1S1n· Anka D:il T 'h C • f F k""L 

d~ . t anbgm ugun ~- tesinde Maarli Vekili Hasan Ali 
hi if~a olunmi) an

1 
dbir Yücel'in Reislimnde bir toplanh yap11m1$ olup Hey'etçe bildirilmi§ 

b
. .. d faz a e .,. olan i§le,· ~nlardtr: 

noktasmda ir '1111 en • , ~ ap1lm1~t1r Bunda Ansiklo"""'i 1 y· · · L ' _ _. '· 1 rd Jde edi • ""~ - ununc1 as1r arousse un un 
vam c:uen .. onu§ma a an e · Hev'ei:n ;n Baskam Hüseyin Cahit . . . . · 
len neticeler bakkmda !\lister Ruz- • • , • • • . . . •a• harf1 fi§lenmUJ ve f!.§lerm çio-
velt kendi )&tmda topladtg1 gaze- \ alçm, Hey ~t UTnurm Kallb1 lb. guna bunlan madde halinde yaza· 
tccilere izahat vermi~tir. 1:h:~ A _âettin ~ovsa, Maarlf Ve- caklar için isti§ari mahiyette not-

Nesrolunan beyannameden son· kaleh Muste§an Ihsan Sungu, Hu. lar ilâve olunmu§tur. 
ra ilk defa olmak üzere iki büyük kuk 1lmi.ni Yayma Kurumu B3:§ • 1 2 - cb• harfinin fi~enmesine 
alâkadardan biri bu gizli mülâkat kam Ref1k tnce, Tallin ve Terb1ye devam olunmaktadir. 
hakkmda tafsilât vermekted.ir. 1\1. Reisi Kadri Yoriikoglu, Fakülte (Devanu 3 üncü sayfada) 

Ruz,elt diyor ki: 

Çorçil dün Lon- Ruzvelt Va~ing
dray a dondü tona dondü 

•KonferanYn aç1k denizin hangi 
nokta•mda vuka buldagunu if§& 
edemem. Ba sükûtumun sebebi sa· 
rihtir. Benim karaya çtkacagmun 
evvelce Jle§l'edilm.,,,ini dogru buL 
tnad1m. Çünkü sis vard1 no eger J il A • 
deniza11i1ar bir torpil atnu, oisa-: Mülâk at hakkanda aponya e mr1-
•••d• bu deniz.alhlan gottmiyecek· b t d. kan1n aras• aç1llyor 
tik. eyana verme 1 

Bu so•lerden anla§Ùlyor ki ta H "d k. J 1 
• . ·1· d b"J • tt tik 1 .1 B k.11 ava1 c 1 apon a-... merika sah1 ln e 1 e n. an Dg J tere a~ Ve J C- ., 
denizi Alman ve it~.h~n taa ...... 1z- • • b .. .. k b 

1
• '"• Se- nn tcmcrkuz kamp1na 

lari ndan masun degildir; hatta 0 nn1 u yu .. d ·1 . . t d. 
• • 1 • • • d 1 d gon cri mes1 1 s en 1 

i<adar ki müzakere b1thkten H ge. 
1 
V ln Ç IÇln e kaT~l a l 

tniler üslrrine hareket e) ledikten 1 Londra, 18 (AA.) - ingiliz Ba§· 
•onra bile geçmi§ toplanhrun ne- vekili Çërçil RPisicümhur Ruz· 
ed d • hâl" b' ' • • . ~ yap1ln11~ ol ~gu a. ir ~ ! velt ile gërii.,<tiikten sonra, •Prince 

l"tb1 saklanma~ lu~umu his~4:"~1. I of Wales. zirhhsile Ingiltereye 
D1ektedir. Den1zlernl serbeshsmm \ d .. ;;..+·· 

V~ington 18 (A.A.) - Ofi: De. 
niz œvelâm esnasmda lngiliz BM!
vekili Çôrr,-ile roülâki o1an Birle • 
~ik Amerika Rf!!Sicümhuni Ruz • 
velt bu sabah hususî trenk bura,va 
vas1l olm~r. 

10 bin csir ahnd1 
9 0 tayyarc dÜ§Ürüldü 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman or
ciulan ba§kumandanhgmm tebligi: 

Cenubî Ukraynada, klsmen serî 
bir ric'at halinde geri çekilen dü§. 
mamn takibi. a§af:1 Dinycper isti
kametinde de\'am etmektedir. 

:;lark cephesinin diger bëlgele
rinde de harekât, csash mu\'a!fa
k;yetlere müntehi olmu§tur. 

Alman hava kU\·vetlcri, ?>losko
vada askeri tesisata ve muhtelif 
demiryolu hatlarma çC>k tesirli ge. 
ce hücumlan yaprm§lardir. 

ALINAN GANiMETLER 
Berlin, 18 (A.A.) - D.N.B: 15 

den 18 Agustosa kadar Alman 
zirhh ku\'vetleri Smolensk cenu
bu §ark:îsinde ric'at etmekte olan 
Sovyet t~eklrüllerini lhata etm i~-
lerdir. 3 gün siiren muharebeler En <en harekât sahasi ile Alman taarruz istikametlerini 

Ki§ harb'.ne büyük 
bir haz1rhk yap1hyor 

Mosko\'a, 18 (A.A.) - Sovyet 
.stihbarat bürosunun tcbligi: 

17 Agust0s günü zarfmda k t'a. 
larimiz bütün cephe boyunca oü~
manla çetin muharebelere dt \'ahl 
etmi§tir. Anudane muharebc e .• 
den sonra k1t'alar.m1z Nikolryd 
ve Knborg ~ehirlerini terket .. 1~
lerdir 

Nikolayef'de gemi ,n, at te2g>. .• 
lar berha\'a edilmi§tir. 

Henüz tamamlanmoyan rr.olû
mata nazaran 16 Agustos günü ha. 
, .• muharebeleri esnasmda 19 dü~
man tayyaresi dü§Ürülmü§tür. Bi· 
zim zayiah.m1z 12 tayyaredir. 

Karadenizde den izalhlanm1z 1ki 
büyük Rumen nakliye gemisini 
batirml§tir. 
BÜTÜN GECE HARP DEYAM 

(De-v m• 3 mc il s:iyfada) 
esnasmda Alman zirhh kuvi:etleri &ôsteren harita -1 
700 kamyon, 90 top, 25 tayyare j t ~-----------~ 
dâfi topu, 25 tank ve 10 k~if Ztrhl • - c e 1"11 h e 1 e r d e V a z 1 y e t M 0 s k 0 V a 
otomobili igtinam etmi§ler vt I""' 
10.000 den fazla Sovyet askeri esir 

a~lard.Jr. Bu suretle iki Sovyet L • d KQ NF ER ANSI 
tümeni~a~=~~~E en1ngra üzerine ye- • 

Berlin, 
1~~~~>3~~-~!~!;~ ni bir Alman taarruzu lngiltere y i 

·' EDEN 
Dokuzuncu hafta ba~inda A lman - Sovyct 
harbinin neticelerine u mu m î b i r b a k 1 ~ 
A tman • Savy et narb1 :.eki •

1 

dulan Ukraynamn yansmdan !az. 
zinci haftasm1 bitirm1 , do. Jasm1, Beyaz Rus) ai:m bir mmta. 

kuzuncu haftasma ba§lam1~t1r Do.

1 

ka hariç olmak üzer~ <unahni. Lit. 
kuzuncu .. ha:fta. bll§mda ~ark_ c~p • vanya, Letonya '"'' Estonyay1 ve 
hesme ~oyle bir bakarsak goru.e • §imalde yani Leningrad ist1kame • 
œk ma~_zaray1 hulâsa edelim· j tinde de bir k1.S1m araziyi tama • 

Bu mnddet zarfmda Alman or • (Dl!'.·am1 3 üncü oayfada) 

temsil edecek 
Konf erans on g ün 
sonra Stalinin ycralti 
saray1ndc toplan1yor 
Londra 18 (A.A.) - Moskovada 

bir konftransm toplarunasi hak • 
kmda Ruzvelt ve Çorçilin yapt1k. 

Acaba kas 1 t m 1 ? \ Japonyada: lar1 '\ek:;fin Stalin tara!md~n ka-
bul edilmesi üzerine, halihaz1rda 

A •k d b• jS f b 1•k Londrada bulunmakta olan Lord me l) a a Il e er ef ) ll e-1 Bea\'~rb<><>k'un Moskovaya gidecek 

d kl . . . onm...,.ur. 
~ âra. yona daima girmesmm • Çërçi~ Birle!j.Ïk Amerika Reisi-

h1kmeti bu suretlr anlaphyor de- 1 cümhuru ile yaptigi gorü§meler 
lnektir. bakklllda t·eyanatta bulunmami§
. Amerika Cümhorreisinin if~.d~-1 t:r. Ba§\ ekiLn hangi limana ç1kt1g1 

llnden anla~1lcùgma giire bu mula· il§a e<lilmemektedir. 
ltat filtri ta keçeo :;lubattanberi ba· ÎZLANDA Y A uGRADI 
his mevzuu imi§, yaln1z Balhn tt Londra, 18 (A.A) - ingiliz Ba§· 
Girit hareketleri bu tasavrnn1n vekili Çorçil, Reisicümhur Ruz
lahakkulruna mâni te§kil etmi§. · velt ile gorii~tükten sonra ingilte-

Reisiciimhur Beyaz eve muva • 
salatm1 mü'.eakip tngiliz • Ameri
kan Atlantik konferansmdan mü. J 

tevellit mesclc leri gorii~ek üze : 
re Birle~11t Amerika Hariciye Na
zin Cordell Hull'ü davet etmi§t.r. 

~ehin§alu han Àlâ Hureti 
Bümayun Rua P ehlevi Ban 

f l k 
• k } olan lngJiz hey'etine ve RelSi • 

yangJD Ve Îll i â zaretJ UlU uyor cümhur Ruzveltin hususi mümes.. 

M1s1r vc lngiltcreye 
ihracat yap1lan r1h
hmda bir infilâk oldu 

sili M . Harry Hopkins'in de Ame. 

Çin kaynaklar1na go- rikan hey'etine riyaset edecegi zan 

R 
nea.lmektedir, 

re Japonya usyaya . KO'.'\FERANS YERALTI SARA • 

t a a r r u z e de c e k 1 YINDA TOPLANACAK 
Toi ... .,

0 18 (A.A.) _ Ofi: Japon Stokh<'lm 18 (~.A.) - Ofi: Al • 

Binaenaleyh Rus harbinin ba§la. (Devam1 3 ûncü sayfada) 

Va§ington 18 (A.A.) - Amerika 
Hariciye Nazm M. Cordeil Hull 
M. Ruzveltle iki buçuk saat kadar 
gorü~ü§tür. 

M. Hull Riyaseticümhur sara • 
ymdan ~1karken gazebecilere de • 
mi§tir k;: 

"as1 üzerine yeni vaziyeti tetkik 
"'•ksadile alttedilmi§ b ir konfe
tans kar§ismda bulunmnyoruz. 
lilaamafih • dünyada Nazi rejimi 
'lhnda vukoa gelen §eyler hakkm· Reisic.imhurla yaphgmuz mü • 
:• ~orü§ teatisi Jüzumludur. Bu lâkatta umumî malûmat teatisin · 

Kar~1l1kl1 hava 
Ak1nlar1 

1 
ah~s müzakere edildikçe , . ., derin- de bulunduk ve birbirimizi enter. 
•§hr ildikçe ba Nazi tesirinio AL Almanyaya 100 bo- nasyonal vaziyet hakkmda bildik. 

!'.1•n i§gali alhnda bulunan ve ya- b d T • lerimizden haberdar ettik. Bizi bil 
q~t Almanya ile i§birligi yapan ar iman ayyaresl hassa aF.kadar eden vaziyetin muh 
: 1lletler üzeriadr i§ledigi fikrin hücum ctti telif veçhelerin.i ve Uzak§ark vazi. 
eh~eti daha ziyade anla§1lmakta- yetini münaka§a eyledik. Bu ;:.rada, 

dir d k Londra, 18 (A.A.) - Hava Neza- Japonya'daki resmî Amerikan me· 
. ' •mo rasilerin cïttikçe daha 

'tiyade güzlerini açmas1 liimndir.• reti bildiriyor: murlan hariç olmak üzcre diger 
"'11a,1h yor k i :Mister Çorçil Av- Havalarm y~niden bœulmas.ma Amerika tebaasmm •Preoident 

tup rakJnen yüzden fazla ingiliz born-a vaziyeti hakk 1nda Yeni Dün- Coolidge. vapuruna binmelerine r• 111n ~dine ~ok karanhk bir tab· bardiman tayyaresi dün gece AI: mAni olmak için Japonya tarafm-
0 ç i ztni~tir. Maamafih Mister RnL manyamn garp ve §IIll~ gar_ln dan alman tedbirler de gorii§iil· 
Veit yill rd b . N • d" 1 • • mmtakalarma taarruz etm1~lerdtr. m~r. 
li.ni Io:. da .. •n ·~ UJ ~an.' Bremen limam ile Duisburg en· 
tir l' " ". isone b1r bayrak ed.illDll'· düstri mmtakas1 bll§hca hedefleri M. Hull, M. Ruzveltle gorü~ür • 
lik 

1
,.
1
•s111 malû~at ile bu dü~n- te~kil etmekte idi. Birçok büyük ken Riyasetir ':...hur saraym m di. 

- '·- t tah 1ye buhnuFm"- De- (Devaml 3 Üllcü sayfada) :......---... ·-"" " " 3 ilncü IO:rfada) 

' Kom,uve 
• dost Iran 

Bütün isnatlar1 
1 k . d 0 

te z1p e 1yor 
Buna Türk vic
dan1 da emindir 

Nevyo•k 18 (A.A.) - Eastri\'er d nJ b h . h fT 
1 

• man tan arelermm son za:manlar. 
nhhmmaa •iddeUi bir yangm ç11L. or u ve · a nye me .a 1 1 1 e Japon d M k. a apm1• oldukl•~ • h .. k"- 1· N i· t K k . a os ov ya y ., -· 
m1~tir. \•ukua gelen §iddetli infi • u wue 1 asyona 15 0 ·urmn bombard1manlar neticesinde Krl'm 
Jâklar Asagi Manhattan'• sarsma.k- gazc:.esir,in verdOg: habere gore lin saraymm bir çok binalan mü. 
tadir. B 1 rihtrmda ingiltere ve müdafa·• hanrhklaro programmm him >iasarata u~am1~ oldugundan 
Mls1ra sevkedilecek rnalzeme in ·. tatbikiru tacil maksadile bir • U • 1 Sovyet Rusya, t.ngiltere ve Ameri· 
giliz vapurlarma yüklenmektedir. mumi 3cferbPrhk Nezare!Î> ihdas1 1 ka mümessilleri arasmda Mosko • 

Nevyork 18 (A.A.) - Mü§ahit. hususunda mutab1k kalm1§lardir. . nda akti mutasavver olan konfe. 
1er, Eastriver rihtimmdaki yan • Bu gazete Rusyamn ingiliz • A- 1 rans, in~ati •hiren ikmal edilmis 
gmm_ agir ):_üklü baz1 dubalarda? 1 men kan grupunun harekât1na 1~ '. 1 ve StalL~ saray1 ism1ru alan Yer : 
ç1khg1m soylemekted1rler. Sah1l , !'raki y üzünden mutevellit yeru alti saraymda toplanacaktrr. Sta • 

1 

muhaftZ' an ve ltfaiye vapurlan 

1

. vaziyet.e ka~1 koym;;k lüzumun • lin Yolda~ bu sarayda ikamet et • 
sür'atle ) angm mahalline gltml§ • da 1srar etmell.ted.r ~lrt~ir. 
leridr. 1Devam1 3 uncü 1<1:rfada) (Devanu 3 üncü sayfa~a) 

~chin§ah1n idare- =======1 GÜNÜN TENKiTLERi e:= ___ _ 
aindeki hiç bir fert . 1-
el kaJdum1yacakhr ; Demir) olu siyasc iimiz.i n ba- UQ"'Q deg'"'z•l • Gok Okulu. nun yanmda •Ha-l , p nsma canla ba la, filen çah1· fl 1 V n Okolu. cilJz kabn1yor .,;u? 

0 
f • • 1 nu, olan n bu yolda doktüiü •• Türk bavac1hf1 ve 1.'ürk hava-

i • a J a n • • " • n tern i• alJnteri mukabili kazan· G o K , cibrt yerine Türk cokçülügü 
mühim bir haberi dit> mqrv sen·eti yille memle- • ve Türk giik(üleri ilPmek elbet-
Tahran, 18 (A.A.) _ Ofi: R esmi ketin büyük da\'alarindan biri- te ki daha tok, àaha ••ttiz., daha 

u•Oo.ra ") • Ili 1 enn daba ziyade g021er i-
ka • çtnu, la\'siyesi yalniz Ameri. 

)'a mliteveuihtir ç·· k "' B"·""'k li ri ta . un u u 3 u 

l•rp nya demokrasisi canla ba§la 
. ~ • . '~aktad ir. Ruzvelt diyor ki: 

iran• gazetesi birçok tranhlarm nr Türkün kendi cokyüzünü y A z A 1' 1 kunt, daha u a-.tl"t li b ir ifade-

1 l 
i-cnebl ajanlarile birlikte rejimi ko~umaSlna yariy acak sanayiin SEI.AMI IZZET SEDES o.ir. Tayyare havalarda degil, 
devirmeyi istihdaf eden bir fesat kurulma<ina baghyan Nuti De- «okyüzünde kanat rcrer, tayya-
tertip etmi§ olduklari ha beri kat- mirajj-1n Y~ilkoy tanare tamir etlip daima bayirb ifl"" ba~- reciler haularin detil. gokle-
iyetle tekzip etrnektP ve bu habe- atülyes i ile, tanare hangan, mq olan bu saym ntan-la§IJDl· rio kahramanla ridir. Tü rk '1ra-

"" ter ç·· ·i da · h orç1 ile benim tarahm. 
ou n 8~.1.rJanan siyasî deklârasyo
hiç:er 1Yet mevkiine koymak için 
., .. '.~ tedbir ahnm1yacakhr ve o-
1,·~'.'111•deki toplanhlarda yeni bir 1 

" " teat· . lni . isinden baska bir §"Y ol. 
l 8fak.tir .• 

l )" 
"• tn~·an111 iki büyük demokrasi 
hs tnparatorlugunun askeri ve g. 
lid 1 ~eflerinin larihi toplanÙSllUD 

• ta sirf k Cor.. a ademik , . ., nua ri bir 
Ili u. tne oldugu hissi nrilmek iste 

l or zanni hâ<tl olmaktadir. Hat- J 
1 Dt, anu 3 Üllcti '3yfada) 

tncillzlerln Almanya fiatiine alnn yapan ajtr 
bombarchman tayyareleri 

rin tamamile hayal mahsulü e>Jdu. büyük uçu~ meydam ve GOk :un Havuilik MrUebine •Gok s1nd a karas101 müdafaa etmesi-
~u Hâve eylemektedir. Okulu merasimle aç1ld1. Okulu• admi vermtkle iilimize ni bildigi kadar denizini , .• 

OF!N1N BiR HABERÎ Mulcsef i§tirak edemedigim ùe bayr• dokunmu§lur. Ill'D de gogünü de miidafaa etm~oini bi • 
Stokholm, 18 (A.A.) -· Ofi: Mos- bu mutin açih§ tiireninden bah- kendisi il e beraber im, hava ke- lir; Türk hD\'alanmaz, c;i\ldrre 

kovada §imdiden Kafkasyamn mü. sedeu Ba§muharririm ize N uri limesinden ben de ho§lan1ruyo- yüksclir, Türk havaya deg-\1, 
dafaasi hazirh.klan sap1lmaktadir. Demiraiin hava kelimesinden r ùm. Hava ve havar1hk dendi- gi:ige hâkimdir. 

!ngiltere ve Rusya hükûmetle- ;;.; nman gozl<"rin onündr ,,-i;ik- Nuri Dcmirag1n •Gok Okulu• 
ho§lanmad1g! 1çm Ha.acillk •· ~ rinin Tahran hükùmeti nezdinde yu"'zü tecessüm etmivor:, bava Türkün hava dcgil. gok kahra· 
"Mektcbine •Gok Okolu• arum • 

vap~ o
1
lduklan mükerrer ~b- verdiëini yau~ ord u. para~ i . hava JBrdiml deodiii manlann1 yeti tircc(ktir. 8 11 

bUslere ran yolu ile Kafkasyaya l'zagi çok iyi gordügünü ef. uman, in<ana davan1n a:cameli hamiyetli vatanola~1m1z1 bun. 
·~•ns!t tarikile ing1liz k1taat•n.n ~li, hure!,âl! ,. mesaisile isba! kiJboluyormu§ i:ibi i:eliyor. dan dolay1 da tebrik etmeliyiz. 

ikli maksadile y1p1l!m~ t· az1rLk. 1-;;:;;;;;:;;=============;;;===:===================: 
.ar nazar1le bak1lrnaktad.r. "" 
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Îs âm ordusu, büyük bir int1zam 
ve sükùnetle rrE'V7ilPr"'" r

ken, mtisrik crdusu da derhal ha. 
rekcte ba~lami§.. ve harp uuau.i 

alm1lih. 

hammet Vantilâtor - Y elpaze 
K .. ""k' oru . 

Selâmi !zzct, dünkü yaz1smda 
dilimize girm~ olan bazi yabanc1 
kelimeleri müdafaa ederken yaz1-

lamactan evvel, bizim saflanm1za nm oonunda §êiyle diyordu: 
geçioiz. •$u sicak yaz günlerinde dikkat 

MUHAREBELERf 

) 

Diye, seslendi. ediniz, vantilâtor yabanc1 kellmc 
tslâm ordusu arasmda bulunan dü§manlarma nas.l da meyL\m o

Ev::.'liler, Ebû Âmirin bu sozlerine kuyor!. * h!ddetlendiler. Fakat Selâmi izzet unutuyor ki 
Resulü Ekrem Efendimiz, bü. - Ey fâsik ve fâcir herif... Biz, 

tûn k1t'alari yerle~tirip son tefti!i- ne seni tanmz. Ne senin teklifini vantilâtiirün, insam vantilâtorden 
ten geçirdikten sonra, (cüzütam) kabul ederiz. Defol kar§irn:zdan. daha çok serinleten türkçe bir kar-
kumandanlarm1 huzuruna celbet.- Diye, mukabele ettiler. §1bg1 varken vantilâtôr de ne olu-
ti. Onlara bir klliç giisterdi: Ebû Âmir, bu hakaret kalllSlil- yor sanki~ Bunun kar§1bg1 türkçe-

- Hakkm1 odemek §artile, bu da geri çekildi. Gûya islâm ordu- 1 de, bal gibi yelpazedir azizim, yel-
klhc1 hanginiz almak istersiniz? suna hakaret olmak üzere, Ku- paze! Sen hiç çocukken, mutfakta 

Dedi. • rey§liler!n kôlelerinden mürekkep annene yard1m etmedin mi, hiç 
K1hç, oon derecede zarif ve o bir müfreze harp sahasma ilerledi. mangal, ocak, maltiz yelpazeleme

nisbette de metin olarak yapil- Bunlar. gürültülü seslerle bagn~ 1 din mi? Amma diyeceksin ki ben 
rnl§ti. Bir tarafma: miya ~e islâm saflari üzerine ta~- küçükken kiz degildim ki mutfak-

[Cesarette §eref, korkakhkta lar yagdirmiya ba§ladilar. ta annem d d · ., ô 1 zillet vardir.] Res i- Ek Ef d' . art1k e yar im e eyim. y e 1 u u rem en 1miz1 1·se ... 1·md'k· t''H'-' · t dil -
D

·i; t f d · . . ,. l 1 van Iwwr ica e me-
lt;er ara ma a: harbm ba§lamasma emir verdi. . 

[Korkakhk, kaderin ahkâmmi Îlk fl d t 1 kl 1 b k.. den, esk1 yaz s1caklarmda, Kad1-sa ar an a 1 an o ar a, u o- k" d k d' l' ki 
tebdil edemez.] . leler çabukça meydanda tarde ' oy vapuru~ a, en i e mde ga. 

Mealinde birer m1sra yaz1lmi§h .. dildi. n • zete veya k1taplarla kendi kendini 
Eshab1 kiramm gôzlcri, bu k1y-1 K"l 1 t d kil' k'l yelpazelemedin mi? Asil yelpaze-
tl

. k 
1 

.. . .. o e cr or a an çe 1r çe 1 - . 
me i 1 1ç uzermde temerkuz et. mez d f se 1 ... t.ld" Eb' Süf' nm I;1e demek oldugunu elbette bi-
t
. o k l · . . , e s en 1§1 1 1. u -
1. J 1ca mal:k olm:i k IÇll"' hem. ya • · (H' d) · · l lirsin biri eski zamanm "lk =ta-. · k lbl . d t k n 1n zevcesi m m maiyye. , ~ 1 

,.-

smm a erm e ai m arzul<U" . f tl 1 · 
bel

. a· F k t h' b' · b' ' tmdeki kadm ordusu defler çala- a 1, naz 1, nazemn bayanlanna 
1r i. a a 1ç 1.n, 1r §CY soy-

liyemedi. rak ve §ark1lar sèiyliyerek ortaya l o:ahs~s 1Jla!1 üzerleri türlü tüdü 
geldi... Bunlar, Kurey" ordusunun ç1.çekl1, resimli zarif yelpazeler, 

Resulûllah Efendimiz, ayni suali " b d 
t k tt

. B .. . M a· §ecaatinden, kahramanhg",ndan iri e tavuk, hindi, 0rdek1 kaz tü-
c rar e 1. unun uzerme, e 1- .. • . 

nc!Jler arasmda ~ecaat ve kahra. bahseden . ne§ideler ve (~edir) yunden yapilan a~1 ~angal, .ocak, 
manhgi ile §Ôhret kazanrru olan; maktullermi hahrlatan rr.ers1yeler maltiz yelpazeler1yd1. Hatta bu 
(Ebû Dücane) iki li · . § .. - .. _ okuyarak mü§rik askerlerinin kuv ikincilerin pek me§hUr bir de tür-

' e erm1 gogsu . . 1 . . . . h' k" .. 
ne Jooyup egilerek: ve1 maneV1ye emu ve mhkam lS- usu vard11 ki Yeni Sabah muhar. 

_ Yâ Resulûllah!M Bu blicm lerini artirm1ya çah§1yorlard1. rirlerinden Ulunay bu türküyü, 
iiakki nedir?. ·Kadmlar ortaya geldikleri za. tasavvufun, haydi onun da ala-

Resulûllah Efendimiz, mübarek man, Resulü Ekrem Efendimizin frangasuu sôyliyelim, mistisizma
dudaklarmda mânah bir febes- emrile islâm askerleri ok yagmu- nm §aheserlerinden sayardt: 
sümle: runu kesmi§lerdi. Fakat kaàmlar, Karga da seni tutanm aman, 

Kanadln1 yolanm aman, 
Yelpazeler yaparun aman, 
Min.im.inl lumlmlara §lltarlm aman! 

- Bu k1hcm hakk1
1 

dil§manlann yine deflerini çalarak ve, 
ba§larmda ve gogüslerinde kmhp [Biz seher yùd1zmm k1zlany1z .. 
parçalanmakur. Zarü halilar üzerinde gezeriz. 

Diye, cevap verdi. Eger islâm ordusunun üzerin• 
Ebû Dücane dimdik b8§m1 kaL cesurane atihrsaniL ~imdi, madem ki yeipazenm ye-

d·rd1. 0 anda ruhundan kaymyan Sizi kollar1m1zm arasma kabu rini vantilâtor kaprru§, o moda 
kahramanlik ate inin derecesini ederiz. olmu§tur, o halde bu eski türkü-
gostcrcn bir besaletle: Eger müslümanlara arkanm çe- nün üçüncü m1sra1m da §U §ekle 

- y· Resulûllah!.. Sana iman virirseniz, sokmak lâz1md1r: 
cden eshabmm hepsi, bu kihca lâ- Sizi nefretle reddeyleriz.] Vantilâtorler yaparim aman! 
y1khr. Fakat, onu bana ihsan et. Mealinde olan: $imdi yine diyeceksiniz ki, iyi 

Diye bag1rd1. Ve, Resulü Ekrem (Devam1 var) (Oevam1 4 üncü sayfada) 
Efendimizin bilyük bir memnuni
yetle kendisine uzatbg1 k1ltc1 opüp 
ba~ma koyduktan sonra, tekbir 
getirerek beline kU§and1. 

Bu s:rada dii§man ordusu da ta_ 
mamile harp safi nizamuu almI§h. 
Fakat ordunun hal ve vaziyetinde, 
harbe ba~lamak için âdeta tered
düt eserleri vardi. 

Resulü Ekrem Efendimiz har
bin mes'uliyetini dü~manla~a tah. 
mi} etmek için, ilk taarruzun dü§
manlar tarafmdan yap1lmasm1 bek 
ledi. Bu intizar epeyce zaman de
vam etti. Nihayet, mii§riklerin re. 
isforinden (Ebû Âmir), mai -yetin
de elli nefer kadar okçu ile islâm 
ordusuna dogru yakla~arak evvelâ 
ok muharebesine giri~ti. 

Dü.,.man ckçulan islâm ordusu
na ·yice yakla§tilar. Yagmur gibi 
ok yagdirm1ya ba~ladilar. Sonra 
birdenbire geri çekilerek Ebû Â
miri yalmz b1raktilar. 

Ebû Amir, sesini iyice i~ittire
cek kadar, islâm ordusunun safla
nna tekarrüp etti. Sonra, ellerini 
boru gibi agzmm iki tarafma koya. 
rak; 

1 fi AHKEMELERDE ve POLIS TE 
~ ~ 

Y eni bir Arsen Lüpen 
-----~---------------

Güpegündüz apart1man katlar1n1 
soyan h1rs1z eldivenle çal1~1yormu~ 

Zab1ta, son zamanlarda Kad1 • J ayni h1r51zm yap 1g1 kuvvetle muh 
kôy civannda bir ~a~ .. cvi. soy~n I ~e~e~dir Fakat bu yaman h1rs1z 
yaman h1r hirsmn 1z1 uzermdedir. 1kmc1 evi o kadar ustahkla soy • 
Yaptig1m1z tahkikata gôre bu h1r. mu~tur ki, nereden girdigini ve 
s1z bundan bir müddet evvel Ka • nasil ç1ktigm1 ke fetmek bir hay. 
d1kôyde Moda cadd'Csinde yeni FL li güç olmulitur. Bu meçhul h1rs1-
güt sok:lgmda 15 numarah &par _ zm eldiven kulland1g1 da saml. 
hmanm birinci katma güpe gün • maktadtr. Soyulan ikinci evdcn 
düz ve ev sahibinin de evde bu • oldukça k1ymetli mücevherat, fo
lunmasma ragmen kendisini his • tograf makinesi, kuma~ ve ayak • 
settirmeden girerek cebinde yüz kabi gibi ~eyler çahnmi§hr. 
lira bulunan bir pantalonu çal • Son defa da Kad1koyünde Mil • 
mi~"hr. hürdar mahallesindc zengin bir 

Ev sahi·bi pantalonun ve yüz li-
rasmm güpegündüz yok oluverdi. Ermeninin evi soyulmll§tur. Bu 
gini g0rünce hemen polise haber i§i de ayni h1rs1zm yapt1gma mu-
vermi§tir. hakkak nazarile bak1lmaktad1r. 

Aradan k1sa bir zaman geçtik _ Zab1tamn elinde kuvvetli delil. 
ten sonra gene ayni aparhmamn Ier mevçuttur. 9iddetle takip edi
bu sefer ikinci kat! da gece yansi "n h1rs1zm k1sa bir zamanda ya • 

IKDAM 

Artik bu mühim Î§ katî G1da maddele] 
neticeye varmalidir ! 'rineâzamîfiyat; 

--------- jKomisyon dün tet-
1 

Celepler yine kesim için hayvan vermemekte kiklerini bitiremedi. 
inada ba§ladilar. Fiyat Mürakabe Komis
yonu dün ken di l c ri n i çagirtarak dinledi Pertembeye 

karar verilecek 
Et sati§larmda yeniden bir ak • 

sakltk ba§gôstermi§tir. Baz1 ce -
lepler Mürakabe Komisyonunun 
tesbit ettigi narh üzerinden elle • 

rinde hayvan bulunmad1g1 baha • 
nesile kesim için hayvan verme • 
mege ba~lam1§lardtr. Bu celepler. 
den ba"l:tlar1 dün komisyona da -

lundugu müddetçe her talebi der. 
hal ka!'§:layacaklarm11 fakat hay -
van bulunmad1g1 takdirde de bu 
isteklere bittabi cevap veremiye • 
ceklerini soylemi§lerdir. 

Mürakabe Komisyonu bu i§i 
kat'î su::ette halletmek için hay -
van mmtakalarmdan daha ziyade 

Fiyat Mürakabe Komisyo -
nu dün iigleden sonra topla -
narak baz1 g1da maddelerile 

çuval fiyatlarmi tetkik etmi§ 
ve bu maddelerin satl§larile 
1.§tigal eden ibaz1 tacirleri ko. 
misyona celbederek dinle -
mi§ tir. 

vet edilP.rek dinlenmi§lerdir. kasaplik hayvan getirtmek çare • Di.in yapilan tetk1kler sona 
erm~diginden fi.vatlar karar. 
la§tmlamam1lit1r. Ônümüz -
deki Per§embe günü yaplla -
cak bir içtima1 müteakip pi • 
rinç, nohut, sade yag ve çu -
val perakcnde âzamî sati§ fi
yatlar1 tesbit edilecektir. 

Celen1er ellerinde hayvan •bu • lerini ara§hracaktir. 
-------· 

Haliçte seya
ha t müddeti 
K1salblmas1 için yeni 
tarife yap1hyor 
Haliç vapurlanm ele ald1ktan 

sonra bilet ücretlerini indiren De
nizyollau idaresi ile Keresteciler • 
Eyüp bath otobüsleri arasmda re. 
kabet ba~lami§tlr. Çünkü yeni va. 
pur ücretleri otobüs ücretlerine 
nazaran daha ucuzdur. Eyübe ka. 
dar vapur ücretleri evvelce 11 ku
ru§ken ~imdi 8 kuru§a inmi§tir. 
Gidip gelme ise 15 ikuru~tur. Hal. 
buki otobüs bilet ücretleri ayni 
yer ·için 10 kuru§tur. Balata ka -
dar vapur ücreti birinci mevki 6 

kuru§a indirilmi§tir. Otobüs ise 
7 kuru§tur. Tabiî ikinci mevki ve 
gidip gelme ücretleri daha ucuz -
dur. Bu tarifenin tatbiki ile esa • 
sen büyük k1sm1 memur ve i§çi, 
ekserisi fakir olan Haliç halk1 va -
purlara ragbet etmege ba§lamI§ • 
tir. 

Vapuriann en ziya<le §ikâyeti 
mucip olan noktasi seyahat müd. 
detinin t•zun olmasi ve çok iske • 
lelere uf.ramas1drr. Bunun için se
yahatin daha kisa bir müddete 
indirilmesini temin edecek bir 
seyrüsefer tarifesi haz1rlanmak ~ 
tadir. 

----->--·-
Çek mece banliyosünd e tren 

gÏ§eleri arb r1lacak 
Alâkaçlarlara yap1lan §ikâyetle

rc gore Sirkeci - Çekmece banli
yôsündeki yolcularm baz1 istas
yonlarda bilet almak için ibüyüh 
mii§kiilâta ugrad1klari anla§ilm.1§
ttr. Meselâ Bak1rkèiyündeki Yeni
mahalle istasyonunun yalmz bir 
tarafmtla bilet verilmekte ve astl 
halkm en fazla oturdugu k1s1mda 
gi§e bulunmamaktad:r. Tren za 
mamna bir iki dakika kala gclen 
yolcular diger tarafa gidip bilet 
almc1ya kadar treni kaçirmakta· 
dirlar. istasyonun iki taraf111a da 
gi§e yap!lacaktir. 

Beden Terbiyesi 
Mükellefiyeti 

----01-----

Deniz Müesseselerin-
de f aaliye t ba§lad1 

Beden terbiyesi mükellefciyeti . 
kanununa gore <leniz müessesele -
rinde çai1§makta olan memur, Ï§ÇÎ 
ve müstahdemler beden terbiye • 
si faaliyetine ba§larni§lardir. Li • 
manlar Umum Müdürlügü Saray. 
burnu arkasmdaki sahadan ve De
nizyollan Umum Müdürlügü de 
eski yoicu salonu arkasmdaki sa -
hadan istifade etmektedirle::. ~ir
keti Hayriye, Mmtaka Liman Re • 
isligi, Giimrük Muhafaza, inhisar. 
lar memurlan da bugünlerde fa -
aliyete geçeceklerdir. 

Y eni a ç1lan cadde lerin kenar
larmda kalan a rsa la r 

Hal1 fiyatlar1 
yükseliyor 

Hah imal indeki 
Boyalardan 

tasarruf editiyor 
Hah fiyatlarmda son zamanlar

da ehemmiyetli bir yükselme ba.r 
laml§hr. Fiyatlar harpten evvelk.i 
normal zamanlara nisbetle yüzde 
30 derecesinde yükselmi§tir. Av
rupanm birçok memleketlerindcn 
mühim sipari§ler yap:lml§Sa da 
nakliyat güçlükleri yüzünden bu 
sipar~ler yerine getirilememekte
dir. Anadoludan geli§at normal bir 
surette devam etmektedir. Ald1g1-
m1z malûmata nazaran imalât ge
çen y1llara nazaran oir parça nok
sand1r. Buna da sebep hal1 imalâ
tmda istimal edilen boyalardan 
tasarruf edilmekte olm.as1d1r. 

Muhtel:f yollarm aç1lmas1 için 
istimlâk sahalarma dahil olup da 
yollarm aç11masmdan sonra çad
delerin kenarlarmda kalan arsala. 
rm peyderpey sahlmasma Beledi
yece karar verilmi§ ve ·bu arsala
rm parselleri ç1kanlarak bedelle
ri tahmin edilmiye ba§lanmi§hr. 

Bu arsalardan Aksaray yangm Te V fi k Fi k r et 
yerinde Koçibey sokag1 etrafma 
tesadüf eden arsalarla Fatihte Ak- -o----
deniz caddesinde bulunan arsalar bugün kabri bacinda 
bu §ekilde sahlacakhr. Y 

Fatih ve Aksaray yangm yerle- bir ihtifal yapilaea k 
rini ba§tanba§a kat'ederek Lânga.. Bugün büyük §air Tevfik Fikre
dan Unkapam kèiprüsüne kadar u- tin 26 nci èilüm yildôn;imüdür. Bu 
za~a~ ~~)~Ü~ ~.tatürk ibulvan et- rnünasebetle Eyüpte kabri ba§mda 
ra 1.n a 1. istim ak sahasmda bu m<:'rasim yapilacaktir. 
§ekilde b1rçok arsalar bulunmak-. E ·· H lk · b" "k · · k b-. . . . · yup a ev1 uyu ~a1nn a 
tadir k1 Beled1yeye mtlkal eden · b d t t' tt' - · · . n a§m a er ip e 1g1 meras1me 
bu arsalarm bulvarm aç1lmas1le F'k t• ~ b'·t·· .. 1 · . _ 1 re 1 s"ven u un munevver en 
k1ymeh fevkalade artmaktad1c da\·et tm kt d' ~'I · t . e e · e 1r. ,. erasim saa 
Beled1ye bu .arsalan muayyen tip- 18 de ba§hyacakLr. 

~:;cte ~ahç:~1 ev~r yaf~as~ ~ar: 1 Koprüden 16,45, 17,15 vapurlari. 

B
1 el sd~ aca t.r.. ul ev erkmt t1p eri le merasime yeti§ilebilir. 
e e 1yece aym o unaca 1r. ---o--~ 

---0--

Florya agaçla nd1r1hyor 
Beb ek yolu aç1lacak 

Beled1ye, Be~ikta§ - Bebek tram
vay caddesini geni~letmek için bu
ralardaki büy ük duvarlan y1km1-
ya ba§hyacaktlr. Evvelà Ortakôy 
ve Bebek civarmdaki duvarlar y1-
lulacakhr. 

Harbi kazandirac,~r 
âmil ne oiacak h r ? 

Hâmit Nuri ffi_,fAJ{ 

Tayyarelerle tanklar §imdiki 
harbin karalarda en büyük ve 
korkunç kuvvetleri oldular. Bir 
saatte ancak 5 kilometre geriye 
çekilmek iktidarma malik piya• 
deyi 4 misli fazla sür'atte tank• 
lar, Lehistan, Hollanda, Belç1ka, 
Fransa harplerinde ezerek mitral
yôz, top ate§lerile ôldürerek geç
tiler. Yine saatte 500 kilometre 
ve daha fazla mesafe kat'eyleyen 
tayyarellr dahi ayni piyadeyi 
bomba, mitralyoz, top ate§ile k1,. 
dilar. Fransadan ba§ka harbe sab-
ne olan Avruparun diger k:üçük 
milletle•:inin erkâmharp hey'et. 

Ieri, b~kumandanhklan, ayni eV• 
safta silâha müsavi veya üstün 
derecede, miktarda malik olama· 
mak, hâkim bulunamamak, ha· 

1 
z1rlanml§ mutehass1s erlerden 

mahru!Il kalmak yüzünden §3§Ir• 
dilar. Idaer ettikleri askerî kuV• 
vetlerle birlikte sahneden uzak
la§mak mecburiyetinde kald1lar. 

l;)ark cephesindeki muharebede 

1 
§imd.iki harbin en büyük vc kor• 
kunç silâhlarm1 te§kil eden tank• 
larla tayyareler <le muhas1m iki 
ordunun müsavilige sahip olduk-
lanm, ô•l güne yakla§an mücade• 
lenin safhalarile, bilinen netice
leri bizlere gôstermektedir. Bun• 
dan sonraki vaziyet, tayyarelerle 
tanklarm, üstünlüklerinden fab• 
rikalarmdan, tamirhanel~rinden 
iki taraftan birisinin mutehassis 
elemanlar, ~rlerle birlikte harp 
cephesine gonderecekleri miktara 
gore inki§af eyleyccektir. Gele
cek haft.ilar, aylar bu hususta all• 
nacak neticeleri açikça gôstere
cek, isbata yarayacakhr. 

Tayyareler, tanklar gibi Man~ 

ve $imal denizinin tabii mania· 
larim tammadiklann<lan iki sene 
kadar zamandanberi ingilterc a
das1 üzerinde gündüz ve gece, 
yangm, tahrip -bombali•m atmak 
suretile goründüler. Man§ ve ~i
mal denizlerinden ba§ka Atlas 
Okyanusunda, Akdenizde tahtel • 

bahirrerle bir nevi i~birligi yapa• 
rak gemileri batirdilar. $ark cep -
hesinde devam eden harp müs· 
tesna olmak üzere A vrupadaki 
mücadelenin, Almanya ve italya• 
ca, bilhassa tayyarelerle tanklar 
vasitasile kazamld1g1 gôrüldii· 
Ancak topyekûn harp henüz ka. 
zamlamad1. Mücadele devam ede• 
œktir. 

Avrupa k1t'asma1 kâfi miktar• 
da ihraç kuvvetleri haz1rlamak 
imkânlarma henüz malik 0Jarna
mas1 yüzünden. asker ç1kararn1· 
yan ingiltêrenin, evvelki muha• 
rebelerde, Hollanda, Belçika, 
Fransadaki harplerde Ahnan 
tanklarile tayyarelerine tam mu· 
kabelede bulunamamaktan kâfi 
derecede ders ald1g1 anla~1hyor. 

Mustakbel ve mutasavvcr hare· 
kât için, tayyarelerden ba~ka, tan!< 
imalâtma da ehemmiyet verdigi 
gorülüyor. ' 

Tayyareler, tanklar, tahtelbahit• 
1er mi ;,imdiki harpie hâkimiyeti, D a glara ç1k1f sefer leri 

yap 1lacak 
Beden Terbiyesi Genel Direk

tôrlügü dagc1hk federasyonu 23 
Agustosta Erciyas dagma bir ç1klli 
tertip etmi~tir. Bu dag gezisine 
§ehrimizden de baz1 sporcular J§ti. 
rak edeceklerdir. Ayni kafile aym 
10 unda da Seyhan daglarma çika
calrhrd1r. 

Belediye, Floryamn ba~tar.ba~a 
agaçlandmlmas1 için bir program 
haz1rlamaktad1r. Onümüzdeki 
mevsimden itibaren Floryanm bü
tün ç1plak yerlerine agaçlar dikil
m'Csine ba§lanacak ve bu civar bir 
orman haline getirilecektir. 

Buz fabr ikas1 geni,letilecek nihaî zaferi temin edeceklerdir7 

K 1rkçe,me v e H a lkala aulari 
Belediye Sular idaresi fen hey

eti KJ.rkçe§me ve Halkah sularmm 
1slah1 için tetkiklere ba§lanmi§hr. 
Bu tetkikler sonunda ibu sulardan 
ne §ekilde istifade edilebilecegi 
tesbit edilecektir. 

- Ey (Evs) kabîlesine mensup 
olanlar!.. Beni, elbet tamrs1mz. 
Ben, Ebû Âmiri Evsîyim ... Ve sizi, 
müslümanlar1n arasmda gôrmekle 
müteessirim. Sizin yeriniz, oras1 
degildir. Bizim aramizda bulun
mamz lâzim gelir. Mukatele bas-

Belediye, buz fabrikasmm git-? Harbin sonu Avrupada belli ola· 
tikçe artan buz ihtiyacm1 çok caksa bu suale cEvet. cevab!ll1 

mü~külâtla kar§ùarruya çal:§hgm1 vermek daha dogru olur. Topye• 
gormÜ§ ve !a~rikay1 geni§letmiye kµn harp, muharip tarallarm so• 
karar verm~br. Gelecek seneye nuna kadar dayanmalarm1 lüzuJXl• 
kadar bu Î§ tamamlanacak ve is- lu ve zarurî kilmaktadir pa• 
tihsalât iki misline ç1kanlacakhr. yanmak, mücadeleyi yapa~ ku\" 

----------------------------------- ----------.. ------------------------------------------- vetlerle muharip memleketle.r 

a ra ni 1 kl a ri n d 1 1 
' kime baktun .l' eriha_? Hâlâ itimat- edecek degil miydim? Ben Vedia- min ettikten ve bergün oba§ka bir Kadm bu seyahatten memnun, er. halkmm ruhî .ihvalindeki vaz

1
• 

soyulmustur. Bu ikinci vak1ay1 da l:alanacag1 §Üphesizdir. 

sizlik mi? y1 kaybedersem, sen de o nisbette kadina ko§mad1ktan sonra, geri ta- kek ise dü§Ünceli. o, hep bir mese- yete, iptidaî madde, gida levaz•• 
r • _ Pekâlâ Nihat inanay1m sana .. zararh ç1karsm. raf1 metresini dü§ündürmez ki.. le üzerinde kafasim i§letiyor. Ve- mati kaynaklanna, esliha, mii • 

l 
fakat ben ôyle zannediyorum ki, - Benim umurumda degil Ni- Bunun içindir ki, kadmm son dia ile aralarmda geçen vak'ayi h.immat, levaz1m hazirlanan fair 

I R F A N D O J4 A N sen bu i§te Vediay1 tekrar kazana. hat. Onunla nilïanlanmadan evvel sèizlerini tekzip bile etmiye lüzum tamir edecek mazeretler anyor. nkalarm çalu~malanna bag!tdlf• 
Y azan : U 1 miyacaksm. Am ma cezandir çek'. biz daha mes' ut degil miydik? ·· gormedL 0, yine sevgihsini zengin Kadm, alaturka bir "arki tuttur- Otar§i plânlarmm tatbikat1na 

Ed b
" R 

40 
_Ne vapay1m yavrucugum? A- Hem senin vaziyetin, kaympede- bilsin, ne ç1kar?. "' ~ A de• 

e 1 Oman 
J 1 Nihad d" .. 1 · · C 1 ragmen, vrupa k1t

1

as1 halk1, 
'"-------- ------ , ramizdaki soguklugun derecesini rin olan Mükerrem beyden daha Asfaltta durmadan ilerliyorlar. mu§, m U§unce enmn ar- 1 

1 
d f 1 

1 t ... d. K a· d h d . a·tfk t h l ld F ih kmda bile deg"il. Her sars1nt1 so- niz a§m memleketlerden itba 
- 0 eski mesele camm. Bugün elle idare edip diger elin· Feriha- sana birçok e a ar an a mi§hm. iy1 l I. re m var i, er yer e l§ i 1 çe en a a§an yo a, er a, cmecburiyeti olan asgari yüzde 

için artik Kenam dü.,,ündügii yok. mn beline doladi Bu hare~ete mu-; Ona tamamen malik olabilmek 1 bulabiliyordun. biraz daha hareketlerinde serbest- nunda, erkegin omuzunda duran 
"' • • • 1· b d daha iyi bir çare bu Nihat içinden gu"ldu" Ferilianm le.,,mive ba.,,lad1. Kolunu, N1·had111 1 bac1n1 oynat<•rak, vu"cudunu bi'r ... ~z 2

5 gida maddesinden iki yild
3 l'I: 

Kadm, gozlerini k•rm<:trrarak, kabil, yanmdaki kadm biraz daha IÇ n, un an - 1 ~ .,. J .,. " ~ dal _!:.'..., 11 d son derece ta.,,km zekasma naza ensesine dolad1·1 rüzgârda uçan daha <:eki'llendll'. erek eskis· m' d··~ beri maarum kalmi~tir. ipti 
alay eder gibi dudaklanm büktü: fllurdad1 ve srrna~ti: amaz im. . ~ .. .. - Y -· 'Jl"I K k . d k da ~ K . h t' . k . . Kadm bir kahkaha ath: ran bu mam§lan ne kadar gulunç. saçlanm, dostunun yüzüne yapi§- daha çok sok 1 ' 1 Ar maddelerin stoklarmdan müb

1 

- or anm semn e ya rn - u 0.nya seya a .'.m ço. 1Y1 _ tyi bir dii_§Ünce degil amma, tü. ~u anda onlan bir ku§ gibi u- tird1. Diger elini, Nihada yardim . . h u miya ça Lfl)'Qr. a. bir k1sm1m bitirmi§, bitirmek ii• 
pabuçlann dama ahlacak. Her.lœs a~l ettm Nihat. Dah_a bôyle. b.rrkaç bcceriksizligine bakùirsa, çok toy çuran üç bin lirabk arabamn bile, olsun diye, direksiyona koydu. Be- z~m er tarafmdan, gôzleri yorar. zeredir. Denebilir ki, tayyareler· 
Feriha gibi degildir cammm içi.. gun ba~ba§a kalacagumz içm ne oldugunu da isbat etmi§Sin. Hem Nihadm ufak sermayesile eW.e edi- yaz podisyet ayakkab1smm burnL b1r serap fl§kmyor. Güne§, asfalt den, tanklardan ziyade sonuna 

Erkeit, yanmdaki kadmm bu k d · · b'l ., l k f mevzua temas etmesini nedensf: a ar sevmiyorum 1 sen.. muvaffak olsaydm dahi, yine ne- lecegini ne büyük safhkla kabul le, :-.lihafün gaza basan iskarpini- y-0 u aynahyor gibi.. l'ag tarafla- kadar dayanmak, muharip tara • 
istemiyordu. Bir hafta evvel, Ve- - Bugündcn sonra bir müddet tice senin umdugun gibi ç1kar etmi~ti. Zaten baz1 kadmlar bôyle- nin üstüne tazyik yapm1ya ba~lad1. rmda çok küçük farklarla birbirin- lardan birisme +i..mdiki hartn Jta• 
dia ile aralarmda geçmilj vak'ayi, bulu§ail'Uyacagu 1''eriha. Kendimi m1yd1 zannedi 'Orsun? Maamafih dir. Zekâlarm1 ancak kendi men- - Bu olmad1 Feriha. Hcpsi gci- den aynlan, sari ekin tarlalan ve zandtrac:;ktir. Almanyamn, to• 
bo§ bulunup ta anlathgma pi§. kurtaracak çareleri aramak için, iyi ki, beceremedin bu Ïii.. üç se- faatlerine zarar verecek §eylerde zel a.mma, gazi iki ki§i idare ede. uzaklara kadar temadi eden renk tal harpte mukavemeti ternir. g

3
• 

man olmu§tU. $imdi, tekrar bu biraz yalmz kalmam lâzun. nelik Ferihayi bir paçavra gibi so- kullamrlar. Nihadm zengin olu~u, mez. Hem sür'atimiz kâfi degil renk kil' çiçekleri. Sol taraflarmda yesile §arkta ba§ladigi mücad~Je 
bahsin c:.çilmamasi iç[n, ishkla bir - tnanmam vallahi. Kim bilir kaga atacakt:n. Allah bu i~te Ve- otomobil alabilmesi, ona hergün mi? Doksan kiLometre üzerinde da mavi bir deniz .. onlar bu tki kendisine umdugu ve bekledlg'· 
tango çalarak, kadim oyalamaga hangi kadmla sôzle§tin, beni atlat- dia ile beraber bana da ac1d1 dog- bir y1gm masraf edi§i, Feriha gi- devrilirsek g1k demiye vakit bula- tabiî güzelligin arasmda durma. hesaplad1g1 nihaî muva!fakiyet~ 
baljladi. m:ya kalk1yorsun.. rusu.. bileri ne diye dii§iindürsün? Zekà. mayiz. dan ilerliyorlar. nin âmili mukavemeti temin e'f 

Otomobil Edirnekapidan ç1lup Nihat, kad.tnm belini çimdikle- - Niye boyle sôylüyorsun ca. larmi bunlarm membama sarfedip - Beraber olduktan sonra ne e- - Floryaya sapacak degil miy- leyecek mi? Neticelerini t~~~ 
da, Topk.ap.ya dogrn giden asfalta lyip iltifat etti: mm? Ben onunla evlcndikten son- kendilerini yormazlar. hemmiyeti var Nihat? cùk Nihat? mek, en hesaph, kuvvetli aw--
:.apmca. Nihat da direksiyonu tek _ ü~ senedenberi senden béi§ka ra, sana daha iyi bir hayat temin Nihat, Ferihaya iyi bir hayat te- Daha bOyle bir sürü iltifatlar. !t>evaim vart Jerdea daha muvabktrr. 
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Fuar serbestgü- Amerika 1 
te~ müsabakas1 y··k k o· .., 

-o-- u se 1mag-

Îzmitte giizP,l 
bir plâj aç1ld1 
Beden terbiyesi mü
k e llef 1 e ri burada 
su ~ porlan yapacak 
Kocaeli, 18 (A.A.) - Spor bôl-

12bo.Ig~den güre§çi· Jar Enstitüsü 
ler l§brak edccek 
Ankara, 18 (A.A.) - Haber al

d1&iin.za gore, 20 Agust.osta izmiI 
fJarinm aç1lma têirenile birliktc 
fuar serbesl güre~eri müsabaka-
1•r1 da b:l§hyacak ve iki gün de. 
Varn edecektir. 
t Bu müsabakalara: Ankara, Îs· 
Sanbut, Kocaeli, Balikesir, Aydin, 

eyhan, i~el, izrnir, Çorum, Sam
'~n. Sivas, Çankirt bêilgelerinin en 
&.uzide güre§çîleri ~ak edecek
hr. 

Ruslar1n Bulgar 
llotas1na cevab1 

Hitlercilerin ihtirâ ve 
J ü § ü n ce le ri ni bo§Q 
ç1karm1ya çah~acak 

Nevyork 18 (A.A.) - Amerik' 
Birle§ik Devletlerinde, iki buçul 
mi!yon ingilîz lirahk tahsisatla bir 
cyüksek dimaglar. enstilüsü tesif 
edilmi§tir. Bu enstitünün gayesi 
Mihverin d~ünebileceklerini da
ha evvel dü§ünerek Mihverin fi
kirlerini kiymetsiz bir hale getir 
mektir. 

Ruzvelt, enstitünün riyasetini 
Va§ington Carnegie Enstitüsü rei -
5Î Dr. Bush'a tevdi etm~tir. BI· 
enstitünün emrinde 20.000 ekspec 
çah§acaktir. flrr.î ara§tlrmalar vc 

Bo b d t inki§aflar bürosu, bu enstitünün 
rn ar iman a y y a- emrine verilecek ve enstilü, bü-

gesi tarafmdan izmitte yaptiril
makta clan plâjm in§aati ikmal o. 
lunmu§ ve bu güzel plâj, merasim
le aç1lmi§t1r. Bu plâjda 32 soyun
ma yeri, 1600 metre murabbru kum 
sahas1, i>C • 25 eb'admda bir yüz • 
me havuzu, tath su banyolan, bü. 
fe ve ayrica geni} bir serbest yüz
me sahas1 vardir. Bundan bêiyle 
denîz mevsimi müddetince beden 
te~biyesi mükelleflerinin yapa
caklan beden terbiyesi hareketle.. 
ri, su sporlarma tahsis edilmi§tir. 
$imdiye kadar belliba§h bir yüz. 
me ycri olnuyan hmitin bu plâj, 
büyük bir ihtiyac•m kar§1lam1§ ve 
lzmitlilerin denîzden âzami suret
te istifade etmelerine ve su spor. 
lan ile alâkalanmalanna imkân te l (:: ri n in Sovyetlere tün Amerikan âlimlerinin ve A. 

k .. . ·t 1 . d 1 vermi§lir. ait o]madig~ 1 bi.Jdi'ri·ldi' meri a umvers1 e enn e ça l§ar. --<>---
rn ülteci gruplarmm bütün bilgii-

l Sofya 18 (A.A.) _ Ofi: Bulgar Jerinden istifade edecektîr. Her fi . Japonyada 
'Ukûineti Moskova seliri vas1ta - kir incedcn inceye tetkik aluna· (B~ tarah l inci s2yf2da) 
~ile Sovyet hükûmeline bir nota cak ve her kâ~ifin fikirleri büyük SiYAMA Bi JAPON AKINI VAR 
''Vdi ederek 11/12 Agustos gecesi bir dikkatle dinlenecektir. Bangkok 18 (A.A.) - Royterin 

~Utnnu \'e Silfera mmtakaiarmm Avustralyada hususî 111uhabirinden: 
alabahk mahallcrinde bombardr. Siyama gelen Japonlann mik -

llianin1 i;rotesto ctm~tir. f • 1 • k tan, hergün artmak.ad1r ve bun -
1- Sllreti umumiycde iyi ha ber a. a Y Y a f e C 1 J lar, parklarda, lokantalarda ve ti. 

.. n mahfJllerde beyan edildigine f 1 • t • yatrolarda gorünmekted.irler. Bir 
~0re Sovyet hükûmetinin cevab1 a a 1 y e l çoklan kiralan yüksek evlerde o. 
~VYetler Birliginin Sofya sefiri _..,.__ _ turuyor. Ba§kalar1 da magazalar 

!li V~riçef tarafmdan Bulgar hükû. c;;:_ j m dl y e kadar } 0 aç1yorlar. . 
b et1ne tevdi edilmi§tir. Verilen ~ • • , Pazar günkü resmî tebhg, Bri • 
~ cevapta :;;umnu ve Silf-era'y1 buçuk bra farfed1ld1 tanyanm Siyam hükûmetine A -
S lllbanhman eden tayyarelerin 1 Mdbollrne 18 (A.A.) _ Avus - ranya Parades'den Siyamm kon • 
lli:vYet .tayyaresi olmad1g1 bildiril- tralya, narbin ba§langlcmdanberi irolünü. ve bi: red tak~inde. kuv. 
'rA kled1r. l tayyare imal e.mek ve pilot yeti~ 1 vete m1~racaa. tehd1din1 tekzip et. 

§oz ADASINDA ORMANLAR tirmek için 45 milyon liradan faz.. mektedlr. 
y ANDI 1 f ·ht· t · t· Tehlig, §U sêizleri kullanmakta • a masra 1 1yar e ml§ ir. 

I SGtya (A.A.) - Havas • Ofi a • Halihazirda Avustralya hava dir: 
•ns1 bildiriyor· kuvvetlerinin masraf1 450.000 lira. cYabancl membadan gelen bu 

L SGn zamanl~da Bulgaristana il. d..Ir. habke
1
rde hakikatin en ufak nebzesi 

••ak b' 1 b l"" l yo ur • 
olu'1an Ta§OZ adas1 ormanla - Yakinda ir ID1 ~ona a ig 0 a - JAPONVA RUSYAYA TECAVÜZ 

'lllda b. ·· · ca"' soylenmektedir. Avustralya - · Il •1yuk bir yangm çlkmtF1r. 1 6 ' . . EDECEKMI$ •dga . . . . da imal ed1lm1§ olan tayyareler .. tt1•. r ".raat nezarehnm b1ldir -
7 1 500 

b. r l 1 Çung - King 18 (A.A.) - Roy -
bag1ne gore bin hektarhk orman m~yon .k . m t lra[a ';:ia 

0 
:-:ui ter: tyi malûma~ alan Japon mah. 

:ap olmu§tur. v
1
e m:ri a ilel ng'. .edr 

3
en .1

1 
a filleri J&ponyanm Siyam1 tazyik 

<>le · .. .. o unan ;:.ayyare er lÇm e m1 yon . • 
I"'- §1 sondurmei!e memur ed.i • 

1
. 

1 
ed.l . 1. etmesine ragmen, lyi malumat a -

'" as.I k t' 1 .. 1 .. ira esv1ye 1 m1~ ir. . . g <er l a an gun erce suren • !an Ç1n mahf1lleri ba§hca Japon 
n~Yretlermden sonrad1r ki yangi. Jngi l Ï z kadIDJDa hcdeflerni Sovyet Rusyaya taar . 
!~ktama-nile tahdit etmege muvaf. ruz e!rr.Pk oldugunu iddia ediyor-
lu 0 ltnu§tur. Hasar pek büyük. mecburî hizmet lar. Ayni mahf1ller.e gore. Japon -

11 
'· ya~gmm §iddetll s1caklardan ya, halihazirda Hind içini ve Si -
kl1g1 zannedilmektedir. Otuz ya~indan yu kan yamda gêi~te.rdigi faaliyet sa.yesin.. 

~ • • A • 1 de kend;n1 Ing1ltere ve Birle~1k 

Üçgünsu 
Üstünde 

Î'orpillenen bir 
~az misinin bir k1-
~~ tayf as1 kurtanld1 

CJ{;, cife, 18 (Brezilya) (A.A.) -

11 iUYaba vapuru içinde yirmi al
na 

1 
•rninuz geccsi Mader adalan

•ir akriben be§ yüz kilometre me

llii~e ~orpillenmi§ Homiswell is
lt,lir ek1 ingiliz petrol gemisinin 

l•y; ~~ebatmdan kurtulan 15 ki. 
&etlll· tnll oldugu halde buraya 

l:l l•lir. 

t!e : on b~ k4i tam üç gün deniz
bir s~ç bir vapura rast gelmeksîzin 

ltll ncta1 içinde sefer etmi§le.rdir. 

llliiiie~~~antai; arasmda kaptan iki 
tayra v ls, iki ingiliz ve on Çinli 

A ard1r. 
r ltrn1. k ' . 
•tteb • 1§1den ibaret clan mü-
~ at d .. 
• Ct al ort lahlisiye sandahnda 
akibel llll§larcti. Diger üç sandalm 

1 tneçhuld .. l ur. 

0knes canavar1 
Alti 
~ Inetre uzunlu-
~ndaki cana var 
tekrar - ··id·· s10kh goru u 

l:la ulin 18 ( tir gligt Albh A.A.) - cNya 
a llluha . ~nda. gazetesinin Lon 
Lok bu, yaz1yor: 

znu,tu~CJ}I canavari, tekrar gêizük
~~. · afta sonu tatili d ·· p ~ll lie b· n e uç 
1 

an bir a ir sanda] gezintisi ya. 
dc!ia dam canavari gôrdJ. - .. nü 
C et 1r.ektedcr. gu 

! an~var • 0 
Up d .5 i!â 6 metre boyunda 

''• . •vr1Jm· . . . . 
11 

·r1; ord 1§ b1r kay1k h1SSm1 

olanlar da 1hbyan h1z- Amcrikanm muh'. emel bir müda. 
met e t â hi 0 1 a c a k halesine kar~l korumak istiyor. 

. SOVETLERE Y ARDIM HO$ 
Londra 18 (A.A.) - L, N<>z~re • GORÜLMÜYOR 

tinin partamento miislei dfl , harp Tokyo 18 (A.A.) - D. N. B: 
i§lerinde çah§!mlacak kadmlarin M. Ruz·.-€lt vc M. Çêirçil. gemiler 
seferberiigi için daha s1k1 tedbir - dolusu lrnrp malzernesinin Sovyet
ler almacag1m bildirmi§tir. 30 ya. Ier Birligme rlogru yolda oldugu • 
§tnl geçr:iemi~ clan her kadm êi - nu bildirmi~lerdr. 
nümüzdr.ki dort ay zarfmda ka - Jaipon sulannm sükûoet, Bir • 
yitlarim yaptirmak mecburiye - Je~ik d••vletlerle ingillerenin bu 
tindedirler. 30 ya~m1 geçen daha gLbi hart•ketlerile ihlâl edildigi 
ya§h kacimlarm da gonüllü olarak takdirde Japonyanm bêiyle bir va. 
müraca3tlarL beklenilmektedir. ziyeti kabul l·demiyccegi m'.lhak • 
Bunlar l:ilâhare harp istihsalât1 kakhr. ; apon hükûmeti, tngiltere 
i~lerine nakledilecek genç kadm - Birle~ik devletler ve Sovyetler 
lerin yer ine ikame edileccklerdir. Birligi aasmaaki müzakere ve 
Kaydediicn kad..Inlann çah§tmla. anla§ma!ar1 büyük bir dikkatle 
caklan harp ~erinio kendileri ta. takip etmektedir. 
rafmdan seçilmesi hakk1 ~imd1ki- JAPONYADA SiYAMLILARA 
ne nazaran daha mahdut olacak - KONTROL KONDU 
tir. Tokyo 18 (A.A.) - Bugünden 

Londra 18 (A.A.) - Dün New - itibaren mer'iyete giren bir karar
castle • On • Thyne'da nutuk sêiy. name i!C? Japonyada ikamet eden 
liyen harbiye nazm M. Margesson, yabanc1Lmn seyahat etmek hak • 
ezcümle demi~tir ki: lari tahdit ed1lmi§tir. Japonyada 

Kara, deniz ve hava ordularmm 1 ikamet eden yabancilardan hiç bi. 
yard1mc1 servisleri için ingîltere • ri müsallde almadan memleketi 
nin 100.000 kadm askere ihtiyac1 terkedemiyecektir. Yabancilarm 
va.rd1r. Almanyada erkck miktan pasaportlar1 olmad..Ig1 ve hüviyet 
ingilteredekinden çok fazlad1r. Bi- kayd1 ~'ipheli bulundugu takdirde 
naienaleyh orarlaki far km bertaraf , valiler, bunlarm ikamet edecekle • 
e?ilmesi için Ingilterede erkekle • ri ycr ve müddeti taym edecek • 
rm yerme kadmlann da kullaml • Jerdir. Japonyay1 terkedecek ya -
mas1 lâz1mgelir. Bu hususta mah • banc1Lar·n nereden hareket vc han 
dut bir mi_kyasta yaphg1m1z tecrü. gi yolu mkip edebilecekl<>ri de hü. 
be, çok lYl neticeler verm1§ oldu - kûmet • arafmdan tes bit ed1lecck. 
"undan dolay1, hükûmet, orduda 1· 6 Lr. 
kullamlan kadmlann miktarm1 ~-::;;-~;;::·:;;;;:::;;;;::~::::::::::::::::·:::::::::::::::::::;::::::;:;:;;:;~ 
arthrmaga karar vermi§lir. -"\ 

• • • ~ '"' ""· .. • Yurtla§; Il 
Bir gazeteci arka- En ufak gelir sahibi Türkün 

dacimiz eV 1 en d i bile gayesi, her ay be§ lirahk 
T bir tasarruf bonosu almak ol-

Genç ve k1ymetli gazeteci arka- mahd1r. Ufak gelirli bir mil-
d"§lanm1zdan muharrir Nihat yon vatanda§, ayda birer ta-
Koçyigit'le Bayan Güzin Yôrül- sarruf bonosu alsa, bir senede 
genin nikâh merasimi dün êigle. 60 milyon lira ta.sarruf edilir. 
den oonra Eminêinü Evlenme Me- Gêirdün mü küçük be§ lira. 
murlugunda yap1lm1§hr. Mera- hklarm bir araya gelince ya-
simde ga'zeteciler ve iki ailenin rattigL büyük kuvveti? 

IKDAM -----
Konferans1n 

neticeleri 
(Ba§makaleden devam) 

ta !\lisier Ruzvelt çok daha lier; 
giderek ilàve ediyor: 

«Konfcrru1s neticesinde Amerik2 
3irle§ik devletlerinin harbe girmi 
ye daha ziyade yakla~m1~ oldugu
tlU sanm1yorun1 .• 

Bu ifade ile 21rbhdaki k1hç §'· 

kirbs1ru bertaraf etmek arzu v• 
hissi hâkin1dir. Amerikan1n azim 
li ~efi iç umnmî efkâr1 kollamal 
izhrarmdadir. Harbe sürüklenme 
yi behemehal istemiyen kütley 
memnnn etmek üzere bir adun ile
Ti atarken bir miktar da gerilem< 
hareketi yapilmaktachr. Japonya. 
nm endi~li g<;zleri Potomac yab.
na dikilmi§tir. 

Rnsyaya temas ettigi v.akit A. 
merika Devlet Beisi eski duru
mundan bir parça daha ilerl git
mi§ degildir. Yâni odiinç ve kira 
kanunundan istifade ederek K1-
zilorduya sîlâh ve mühimmat sevk 
ve teslim edilmiyttektir. Ancak 
narasm1 pe~in ted.iye etmek sure
tilc Moskova Amerikadan miiba· 
vnatta bulunacnkhr. Burada bir 
ihtimal hatu-a gelebilir: Amerika
nm bu hususla §imdilik daha faal 
ve cczrî bir harekette bulunmas1 
mahzurlu gorülmü§liir ki bunun 
>ebebi Yeni Dünya efkârmm kml, 
dinsiz ve mülkiyclc riayetsiz taru
d1g1 bir memlekete henüz iazla te
veccüb gOstermck istemc1nesinde 
aranabilir. Hattâ Çin milli hükû
mcti ve diktatürü Çang-Kay-Çek'e 
yapilan muamele bile Moskovaya 
tatbik edilmemekted.ir. Bu müsa
vals1zhg1 izah için Ruzveltin ileri 
sürdügü sebcp §Udur: 

•Çiinkü Sovyetler barp malze
mesini üdeyebilecek vaziyettedir• 
Buna ragmen Amerikarun Rus
yadan büyiik §"yler bekledigi de 
ayni mükâlemeden anla§rhyor, 
çünkü: 

cRusynnm bütün ln§ mukave
mete devam edecegindcn eminim. 
Gelecek sene yaz seferi için Kus
yaya derbal malzeme g<Onderece
giz ... 

DemokrasiJerin nazizme kar§J 
mücadelesinde gQrülüyor ki Rusya 
en esas11 bir r-ükündür. Buna rai
men bu n1ernlekete Amerikan yar
dmu §imdilik ancak pc§in para 
îledir. , 

Mister Ruzvclt ifadclerinde dek
lârasyondan dogan kuvvet ve bir
ligi bir dereeeye kadar tahfif edi
ci mahiyette bir ga)ret sarfetmck· 
te oldugu hissedilmekledir. Bu
nunla hem dahil ve hem de d1~ ef
kân bir dereceyc kadar tatmin e
dilmek istenmektedir. Unumama
hdrr ki Amerika henüz Almanya 
ile siyasî münasebetlerini bile ta
mamile kesmi§ degildir. ~u daki 
kada nerede oldugu henüz if~a 
edilmiycu Mister Çorçilin bu de 
niz konferans1 ve Atlantik müw 
keresi hakk1nda vereccgi izahat: 
dinlediktcn sonra iki ~efin vukuah 
bulâsa ve hikâye tarzlarmdan da
ha etrafh mâna ç1karmak belki ka
bil olur. 

Büseyin $ükrü BABAN 

Hava ak1nlar1 
(Bas taraf1 1 inei sayfada) 

yangmlar ç1kml§tlr. ingîlîz tay
yarelerinden biri dêinmemi§tir. 

7 ALMAN TAYYARESi 

DU$URÜLDÜ 

Londra, 18 (A.A.) - Hava Ne
zaretinin tebligi: 

Dün êigleden oonra, sahil müda
faa servisine mensup Beaufort ti
pinde tayyareler, avcùarin refaka
tinde Man§ denizinde Tourquet 
aç1klannda bir dü§man petrol ge
misine taarruz etmi§lerdir. Gemi
nin k1çma bir torpil isabet ettiril
mi§tir. 

Dün gündüz ingiliz avc1lar1 
Man§ ve §imalî Fransa üzerindc 
birçok taarruzi hareketlerde bulu
narak dü§manm 7 avc1 tayyaresini 
dü§ünnü§lerdir. 

Bütün bu harekât esnasmda /. 
ingilîz avc1 tayyaresi zayi olmu~
tur. Bombard1man tayyaresi mü
rettebahndan üç ki§i kurtulmu§
tur. 

BiR iNGiLiZ $EHRINDE 
HASARLAR 

Londra, 18 (A.A.) - Hava ,-e 
Dahilî Emniyet Nezaretlerinin 
tebligi: 

h •n;z k "· Fevkalâde büyük bii 
, 111dan ~~.u ~i·bi cana var gÜlün s 1\. 

·: Çok hu.Yuk ~ir sür'atl<e geçmi§
~Vq 10 llddellt gorünüyordu. Ca. 

akraba ve dostlan ham· bulun- Ulusal Ekonomi 

Pazan pazartcsiye bagj1yan ge
ce, ingiltere üzerinde pek az Al. 
man tayyaresi uçmu§tur. Dü§man 
hava faaliyeti, bilhassa ingiltere
nin §ark ve ienubu §arkî sahil mm. 

.

1 

takalarma inhisar etmi§tir. Birçok 
ve ooktaya bombalar atihru§ ve ingil-mw;tur. 

Arttirma Kurumu / terenin ~imali §arkl<:.inde bir ~-

' akika sonra kayboldu. 

Kiymetli arkada§1miz1 ve one, 
cidden lây1k olan güzide e~ini teb- I 
rik eder, saadetler dileriz. 

\. hirde baz1 hasar olm~tur. Pek az 
=...,---------~~--.---....,.,, l zayiat vard1r. Bir dü~rr.an tayya-

ÎNÔNÜ 
{BaJ taraf1 1 incl saytada) 

3 - • Kamusulâlâm>, cSicilli 
Osmanl., cOsmanh Müelliflerh 
<Düveli Islâmiye•. cMe§hur AdaIY 
'a r • , cDairctülmaarif. , cHayat An· 
,iklopedisi• ve daha birkaç ese1 
taranarak ca , harfi için fi§ler vü 
cude getirilmi§tir. 

4 - Türkiye cografyasma a i 
bütün kelimeler •Z, e• fi.§lenmi~ 
tir. 

5 - Türk ve islâm ricalinin er 
m~urlan cz, e. kadar f4lenrni~ 
tir. 

6 - Yirminci as1r Larousse'unur 
b>bliyografya maddeleri •z, e. ka 
dar fi§lenmi§tir. 

7 - ·Serveti Fünün., cResiml· 
Kitap. ve ~ehbaJ. gibi mecmua 
larla diger müteaddit mecmua vl 
bazL kitaplar tetkik olunarak bu 
resim dosyasmm esas1 kurulmu§ 
tur. 

Va~lyetij 

Leningrad üzerine ye
ni hir Alman taarruzu 

. (Baitarafi l !ncl sayfada) J rniyetle müessir olacak hedeflerin 
11en •§gale muvaffak olmu~lur. Bu ele geçirilmesi ikliza eder. 
~ünkü ·.,i ziyete gêire, Alman or -1 Ukraynada iki ay, cephcnin di • 
d.ulari eski Sovyet - Alman hudu. ger mmtakalarmda ise 15 Evlûlde 
dundan yani harbin ba§ladlg1 hat yagmur ve onu müteakib;n kar 
.an itibaren cenubi Ukraynada 600, mevsim1 ba§hyacaktir. Binaena • 
3eyaz Il.usya mmtakasmda 500, leyh Almanlarin bilhassa ~imalde 
Smolensk ve Balhk mmtakasmda mevsim1n k1sa müsaadesinden is
ise 700 kilometre ilerlemege mu - tifade ile hareket geçmeleri ve bu 
vaffak olmu§lard1r. Bu ilerley~ harekâtm geç kalmamas1 için lâ • 
oldukça ç-etin bir arazide ve adet. z1m gel~n tedbirleri almalanna 
çe hemen müsavi denebilecek Sov. intizar olunabilir. 
yet ordu1ar1 kar§1smda kazamlnÜ§ Nitekim dün Stokholmden ge • 
bir muvaffakiyettir. Fakat Alman len bir naber Alman k1t'alarmm 
ordularmm henüz h

0
edeflerine var. Leningrada kar§l taarruzlara ye • 

mad1klan a~ikârdir. Çünkü bunu nidcn b~lad1klanru ve Alman 
temin lÇin Sovyet Ordulan k1Sm1 , k1t'alarP11n &imal dogusuna dogru 
küll1Sinin imhas1 veya harb1n müs- / ilerledi~lerini bildirmektcdir. 
takbel inki§aflan üzerinde ehem • * 

Sovyet tebligl MOSKOVA 
(Bas taraf1 1 inri sayfada) (B~ taran 1 !nci sayfada) 

Bundansonra ansiklopedinin ter 
tibinde gozêinünde tutulacak esas 
Jar etrafh gêirü§ÜlmÜ§, maddelerin 
yazill§mda nisbet birligi, imlâ bir· 
ligi ve üslûp birligi yapabilmek 
çin ne gibi hususlara dikkat edil -
mesi hakkmda raporda ileri sürü 
Len fikirler üzerine konu§ulmw 
ve ansiklopedinin bir an evvel ha Londra, 18 (A.A.) - Sovyet is
zirhklarm1 bitirmesi için gereken tihbarat bürosunun saat 10.30 da 
cihetler ortaya konmu~tur. Bu top ·Grcenvich saati. Moskova radyo
lanhdan alman fikirler ve telkin- ;u tarafmdan n!'§redilen tebligi
lerle ansiklopedi hey'eti çah§ma nin metni §udur: 

Londra, 18 (A.A.) - Yakmda 
Moskovada toplanacak olan !ngi
liz - Rus - Amcrikan konferans1 
hakk.mda tefsiratta bulun~n Daily 
Mail gazetesinln siyasî muharriri 
diyor ki: larma devam edecektir. 17 Agustos gecesi kit'alannuz 

DiL YAZILARI bütün cephe boyunca dü§rnanla M. Çêirçil, Atlantikte Reisicüm
hur Ruzvelt'le yapb/!1 gorü;;me 
hakkmda lngilîz haTp kabinesine 
bütün lâzrm gelen malûmati ver. 

BiBLiYOGRAFYASI mücadeleye devam etmi§le.rdir. 

Ankara 18 (A.A.) - Dil Kuru . tsTiHBARATIN TEBL.Îùi 
mu Genel Sekreterliginden bildi • 

1 

rilm~tir: 
Dil i~leri üzerine Y..urdumuzda 

kitap §Cklinde bastmhnl§ veya 
mecmunlarda çtkar1lm1§ yaz1larm 
tam bir Bibliografyas1m hazirla • 
mak i§ine giri~ilmi§ idi. Maarif 
Vekillig' Derleme Müdürü Selim 
Nüzhet Gerçek'in yüksek himrne -
!ile bu ~ab.~anm ilk verimi ola
rak yen1 Türk harfleri devrine a. 
i t clan birinci cildi bas1lm1~ ve or. 
laya ko11ulmu§lur. Bu eserin ba -
~mda bar devriminin kisa bir ta
rihçesi i"e tarihsel belgeleri de 
vard..Ir. Bu B1bllyografyamn ait 
tarafma, her yll cTürk Dili, belle.. 
:enine k•lnulacak listelerl-e clevam 
edilece]dir. Harf degi~iminden êin. 
ceki dev<rlere ait Bibliyogrttya • 
Jar ÜZ'Cr' nde de çah§malar il~ri gii
türülmektedir. Bunlar haz1rlan • 
d1kça cilt cilt ç1kanlacakhr. 

EFLÂTUNUN ESERLERi DE 
TEROÜME EDÎLECEK 

Ankara, 19 (ikdam .Muhabi • 
rinden) - Maarif Vekàleti Ter . 
cüme B;irosu Sofokles'e ait cser -
leri tamamen t-ercüme ettirmi§tir. 
Bugün tab'ma ba§lanacaktir. Ve ·
.<àlet Eilàtunun bütüo eserlerini 
de tcrcüme ettirmege karar ver • 
mi§lir. 

Çorçil 
(B~ taraf1 1 !nci say!ada) 

reye dêinerken izlandaya ugram1§ 
ve orada bulunan Amerikan ve in
gilîz kit'alanm tefti§ etmi~tir. 

ÇÜRÇ!L SEVÎNÇLE 
KAR$ILANDI 

Londra, 18 (A.A.) - Çêirçil ve 
maiyyeti crkâm, bir lngilîz lima. 
nmda karaya ç1khktan sonra is
tasyona gitmek üzere üç otomobil
le yollardan geçerken halkm heye
canh ve §iddetli alk1§lan ile kar
§1la§ml§lard1r. Çok mes'ut gêizü
ken Çêirçil, tebessüm etmekte ve 
alk1§lara cevaben kasketini salla. 
makta idi. 

MÜLÀKATA i$TIRAK EDEN 
PROFESÔR 

Londra, 18 (A.A.) - Vaktile 
Profesêir Lindemann nam1 altmda 
fizik ve felsefe sahasmdaki eserle
rile beynehnilel bir ~hret kaza
nan Lord Chrwell'in M. Çêirçil ve 
M. Ruzvelt'in aralarmda bulu§tuk
lar1 s1rada, ingiliz Ba§Vekilinin 
maiyyeti meyarunda oldugu êigre
nilmi§tir. 

Moskova, 18 (A.A.) - Emniyet dikten sonra Moskovaya gidecek 
istihbarat bürosu, ~ tebligi ne§- olan lngi!îz hey'etinin âzalarm1 ta-
retmekledir: yin etmi§tir. 

Kuvvetli Sovyet mukavemeti ile Soylendigine gore, ingilîz hey-
kar§tla§an Almanlar, muharebeye etinin reisi olarak en lây1k gorü
mütemadiyen yeni cüzütamlar nen §ahsiyet, M. Eden'dir. 

gêindermekte ve b1mlar, harp mey- Muharririn kanaatine gore, kon
danlarmda êilüp mahvolmaktadir. ferans takriben 10 gün sonra ilk 

. . . . toplanhsm1 aktedecektir. 
Almanlar, fethethklen arazmm St li ,. k. k bel k · · 

h t · · tl 1 ··d· 1 a n m va it ay me s1zur 
er me resm1 cese er e o uyor ar. An 1 S ks t kl·ri · · h 
Al l 

. g o - a on e i er1n1 ara-
man arm 279 uncu pl'·ade a- tl k b 1 t · 1 i 1t 

lay1 Zulitsni kêiyüne ka!'§L. yaptig1
1
· re ~· : uk ~ml§~ m?i51 ngl ke_re 

taarruz csnasmda 600 êilü vermi~ vled ." O§k 'd melur ab. 
1 ~ bmu1'.'.' ~ 

t• 1 o ugu a ar s1 1r t§' ir 1g1n1n 
u-. . . . ehemmiyetini anlam!.§ olduguna 
Mevcudu arasmda b1rçok b1sik- delâlet etmektedir. "'ü hesiz ki 

letç1 ve subay bulunan 99 uncu ha- 'it . . . Y J:'. . ·-
fif tümen, Huzvuka civarmda er. i;g1hz l~ A~erl1kank --Ruds l§birhg!-
l · · b 1 h nm ne 1Ces1 o ara uç evlet ara-er1n1n ve su ay ar1n1n emen ya- d .. 

k b t · t· B t•· sm a gerek strateJI., gerekse leva-ns1m ay e rnl§ lr. u umene . 
218 

· · 1 . . h dil z1m meselelen hakkmda bir nok-
mensup lnc1 a ay lm a e - ta• t 1· · vuk bul k . 

1
. 1 nazar ea .1S1 u aca tir. 

IDI§ ir. iyi malûmat alan mahfillere gii-
KI~ HARB!NE HAZIRLIK re, Sovyet hükûmetinden ingilîz

Amerikan harp ve sulh gayelerine 
i§tirak etmesi istenilecektir. 

BU ANLA$MA FA$1ZM1N 
!MHASI GARANTisiDiR 

Londra, 18 (A.A.) - Daily Tele
irraph gazetesinin Moskova muha
biri Cholerton'un bildirdigine gii
re, Sov;·et hükûmet merkezinde 
kt§ sava§l ve ilkbaharda yap1lacak Moskova, 18 (A.A.) - Kmlor- -
taarruz için çok ciddi hazirllklar dunun ;;_qzetesi olan ·Krasnayo 
vap1lmaktad1r. Her tarafta petrol Goesta• M. Ruzvelt ve Çorçil ta
depolan in§a edihnektedir. Her rafmdan M. Stalin'e gonderilen 

mesaj hakkmda diyor ki: 
Sovyet ~ehrinde mahallî ihtiyat Hitlercilige kar§l milletler itti-
y1yecck "e petrnl stoklar1 vucude h d k 11 · f · . . a in1n uvve enmes1 ~1zme ga-
getmlmekte ve Sevkulcey§ ki)--, 1 be ed'I · · b. t· ·d· c t rnes1n1n ir garan is1 1r. 
meti haiz deniiryollan vas1tasîle Fa~istligi tahrip hususundaki 
vap1lacak muh1mmat sevklyahm büyük vazifesini §an ve ~refle ifa 
muhafaza etmek üzere tedbirler ctmekte clan Kizilordu, Ruzvelt 
ahnmaktad1r. Bu !'Ollar Moskova- ve Çêirçil'in Sovyet hükûmet Rei!i 
v1 Ukraynada a§agi Dmyeper hav- ve Milü Müdafaa Komiseri Sta
zasmdaki sanayi mcrkezlcrine ve lin'e verdikleri teminati hususî bir 
Donetz hanasile muazzam bir mcmnuniyetle kar§ùar. 
mühimmat imalât merkezi clan 
Ural mmtakasile Sibiryaya bagla
maktad1rlar. 

Alman tebligi 
(~ ti.raf1 1 inci sayfad3) 

Jandiya cephesinde ilerlemekte c
lan Alman ve Fin le§ekkülleri 16, 

17 Agustosta Bol§eviklere büyük 
zayiat verdirmi§lerdir. CephPnm 
yalruz bir ktsnunda Bo4evikler 
850 êilü ve 700 esir vermi§Jerdir. 
Alman ve Fin lc1t'alari, ric'at et. 
mekte 0!3.11 Sovyet kuvvetleri ta

ra'/nd:m t~kedilen ba111 malze· 
mesini toplamaktad1rlar. 

RUSLAR 90 TAYYARE 
KAYBETT! 

Ruzvelt dondü 
(Bq tarah 1 inci sayfada) 

ger bir dairesinde de Lord Bea -
' verbrook M Hopkins'le gêirii§ü • 
yordu. 
JAPONLAR MEMLEKETLERiNE 

ÇEVR!LECEK 
San. Fransisko 18 (A.A.) - Ofi: 

Amiral Nomura San • Fransisko • 
daki ba~konsolos Yoshie Muto'yu 
Amerikada mukim Japonlarin hu
susî bir vapurla memlekete na • 
killeri hususunda gorii§mek üzere 
Va§ingtona gelmege davet etm~ 
tir. 

Yine êigrenildi!Pne gore, anava. 
tan fil.osuna men•up torpidolar Berlin, 18 (A.A.) - D.N.B: 
Prince o4' Wales zirhlisma refakat D.N.B. ajans1run ogrendigine gO-

BiR MUKABELEI BiLMiSiL 

V3§ingtoo 16 (A.A.) - Michigan 
mümessili demokrat âzadan Din • 
gel ma!buata beyanatta buluoarak 
dmei§tir ki: 

etmi§ler vc dêinü§te de kar§ùam1ya . re 17 Agustosta cereyan eden ha-
ç1km1§larJ.ir. , .• muharebelerinde 58 Sovyet tay. 

resi dti§ürülmü§tür. yaresi dü§ürülmii.§tür. Ayrica yer-
iNGiLlZLERÎN TAYYARE de de 32 dii§man tayyaresi tahrip 

ZAYiATI edilmi§tir. Dtiimarun 90 tayyare 
Berlin, 18 (A.A.) - D.N.B. biL kaybetmesine mukabil ayni gün-

diriyor: kü zayiaturuz be§ tayyareden iba-
ingiliz hava kuvvetleri Alman- rettir. 

yaya kai-§1 mücadelelerinde 9 gün LENÎNGRADA BÎR TAARRUZ 
içinde 298 tayyare kaybetmî.§tir. 

Bu zayiat hakkmda salâhivelh 
Alman kaynaklanndan êigre,;"ildi
gine gêire ingilizler 23 Tcmmuz
da 54, 24 Ternmuzda 35, 30 Tem
muzda 36, 7 Agustosta 30, 9 Agus
tosta 19, 10 Agustœta 19, 12 Agus. 
tosta 60, 14 Agustosta 14, 16 Agus
tosta da 26 tayyare kaybetm~ler
dir. 

Londra, 18 (A.A.) - Salâhiyet
tar mahfillerdcn bildirildigine go. 
re, Almanlar Leningrad istikame
tinde yenidcn t..zyik icra et ;:-.iye 
b~lam1i gibi gorünüyorlar. 

Almanlarm bu yeni faaliyeti Es
tonya bO!gesinde Tallin - Lenin
grad demiryolunun üzerinde in.. 
ki§af etmekted~ 

Amenkal1lann sü.kûnctle Japon. 
yayi terket.mek müsaadesi verilmi 
yecek olursa Amerikada Havaïde 
bulunan 10 bin Japonun bir te • 
merküz kampma gêinderilmesine 
karar vcrmek mecburiyetinde ka. 
lacakhr. 

Mumaileyh Reisicümhur Ruz. 
vel'te bu tedbirin ahrunasma èa • 
ir bir mektup ·azacag1m ilâ..,, e~ 
mii;tir. Hariciye Nezareti m.rif;l
lerinde ) .cyan edildigine gi;r-, A • 
merikahlann memlekete avdPti 
çareleri tetkik edîlmekted'r. Zan. 
nedildii{'ne gore Amerikan tebaa. 
Sllllo bir Japon vapurilc $angha • 
ya gêinderilmesi ve oradan Ame -
rikan vapurlarma bindirihnesi im. 
kânlar1 letkik olunmaktadir. 
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Gayrimenkul sati~ ilân1 
Istanbul Emniyet Sand1g, Müdürlügünden 

Hallde ve YegAnenin 193/'1550 Hesap No. sile Sandltunizdan altlldan (130) 
liraya ka~1 birlnci derece lpotelc edip vâdesinde borçlanru iidemedikJerln
den haklannda yap1lan takip üzerlne 3:?02 No. lu kanunun 46 et maddesinin 
matufu 40 c1 maddesine sore satllmas1 icabeden ve dosya derununda mevcut 
Tapu kaydma nazaran Bogazlçinde Ortakoyde Portakal yeni Gürcüklzl 60. 

kagmda esk:I '53 yeni 73 No. lu hududu bir tarab Pandeli menzili ve bir tara_ 
f1 Aram menz.ili ve bir taraf1 Simon bahçesi ve tara!1 rabil tarikiâm ile 
mahdud ve üzerinde 2000 Hraya ka~1 lkinci derecede ipotek bulunan evin ta
mamI, iluaza esas olan mubammin raporuna nazaran umum mesahas1 300 
.a,l'llD murabbaat olup blmdan 117 al'llll üzerlne üç kat " ahfap o:W-ak bina 
edilmls olup lçinde 6 oda, 2 sofa, 1 t.:isWt, 1 mutbak "e koynyu havi bàh
çeli evin tamanu. Bir buçuk ay müddetle açlk a;::ibrmaya konmU$tur. ( 1ez
kfu" cayrimelikul 1izermdeki 1kinci dei ccede rpotl'k Sandllt ve miil;terllerin 
hultukult!t müessir deiildlr.) Sati, Tapu sidl lalydlna giire ~lrpllmaJdadlr. 
A>'g..:;zu..y;,, !Prmek · li {ltl) liza pey :ikçeiol "e~ecektir. Milli hankalar1-
mizdan blrinin teminat melttubu da k:ibul olunur. Birikmis bütün veriri.lerle 
beledi;ye ' ttsimlerl 1'e vak:t! lcare~i ve taviz tutan ve tellâllye rusumu borç
lu;ya a!Wr. Artt:lrma ,artnamesl 18/8/941 ~arlhinden ilibaren tetkilt etmck iS
ttyenlere Sanchk bukult ifler1 servis.i:ide açtk bulundurulacaktlr. Tapu sicil 
k~ych ve w;. lüzumlu m:tlnmatta prtnamede ve taklp dosyasinda vardir.; 
Arttmnaya girmia o!ar,Jar( bunlan tetkik ederelc 5ahhga çlkanlan cayrimen 
kw bQkkinda her 1eyi ogrenrnis ad ve telâkki olunur. Birincl arttmna 8/10/ 
Hl Pazartesi iünü Cagalo!lunda kâln SandtiJ,mlZda saat 10 dan 12 ye kadar1 
1apllaca1tti.r. Muvakkat ihale yap1labilme~i için teklif edllecek bedelin 
terclhan ahrunu1 lcabeden gayrimenkul m!iltellefyetile Sand1k alacagJru.: 
tamamen geçm.1$ olrnas1 .-.riur. Altsi takdirde son arthrarun taahhüdü baki 
kahnak p.nile 27/l!l/9"1 tar1hlne mü<ad1! Paartesl günü ayni mahalde ve 
a).nl saatte son arthrmasi yap1lacakhr. Bu arturmada gayrlmenkul en çok 
arrbranm üstCinde b1rakllacakhr. Haklar1 Tapn sicillerile sabit olm1yan al;i
kadarlar ve lrti!ak hakk1 sahiplerinin bu haklanm ve hususile faiz ve ma
sari!e dair iddialarlnl llân tarlhinden it1baren yirmi gün içlnde evrak1 mùs
bitelerlie beraber dairemize blldirmelerl làz1mdir. Bu suret:e haklanm bil
dt~~em~ olanlarla haklari Tapu sicil!erile sabit olm1yanlar sat~ bedelinin 
pa~Î~masmdan hariç kallrlar, Daha. fazla malûmat almak lsteyenlerin 40/ 
2118 dosya No. sile Sandlturuz hllkuk i5!eri 1enrlsine müracaat etmeleri lilzu
mu ilân olunur. 

DiKKAT 

Emniyet Snnditi: Sandlktan ahnan gnyrimenkulü ipotek gôstermek lste. 
yenlere muhamminlerimlzin koym14 oldugu k1ymetin % 40 ni tecavùz et
memck ùzcre ihale beedlinln yamtna kadoir borç ver>nck ~uretlle kolayllk 
aœ\el'Dlektedir • (7~51) 

f KDAM 
l-;:, - AGU~ t U.S - 1941 

,~-IS-T A_N_B_U_L_B-EL_E_D_IY_E_Sf-iL-Â;L
1
_A_R_I 1 Türkçedeki y a- Satil-ik-Ç-am--To-~;u-g~---

.. Ta.h .· B• e ù•.•i•1k• T• e•m.------------ banc1 kelimeler J?ev)et Orman Ï§Jctmesi Daday Revir 
551,00 41,32 $ehir Tiyat1·osu dram ve komedi klSlmlarmm Amirliginden: 

rnuayyen yerlerine 71 metre murabba1 mikta. E vvelâ kan un 1 a rd a- 1 - - Re\'irin Daday deposunda isti!le n:evcut 1580 adn Jft11tdlli 72s,7fl 

252,00 18 90 
~n.dh. a ilâtn vte reklâm .fi{l)ndulmas1ki§i. l k ile ri n ç J ka r J 1 mas J metr2eküp çam tomrugu aç1k arttirma ile satllacakhr. .,tJl 

, -ye ir 1ya rosu tara m an Çl an makta olan - Tomruklarm ba$ kesme paylarl mevcut olup hacimler kab11!C· 
Türk Tiyatro.;u, adh mœmuanm muayyen yer. j Ç j n f aa. Jiyete geçiJdi orta kutur üzerinden hcsaplanm1stir. 
lerine ilân ve reklâm konulmas1 Î!;ii. 3 - Sati~ ~rtnamelerl Ankara Orman Umum Müdürlügiinde ist:Ulbol 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarian yukar1da yazih i~Ier Ankaradan verilen malûmata Kastamonu orman çevirge müdürlüklerinde ve Daday revir àmirll~indt glJ. 
" rûlebilir. 

ayn ay•1 aç1k arttirmaya kcnulmu§tur. $artnameleri Zabit ve Mu _ gore, bugün mer'î olan kanunlarm 
1. . 4 - Beher metreklipün muham ien bedelj (1378) Jrurustur. 

arne at Müdürlügü kaleminde gëirülebilir. !hale 3/9/941 Çar§amba birçoklarmda bulunan yabanc1 ke- 2SI 
.. ·· 14 d . • al • 5 - .T~liple1:~n 7.52 lira 08 k~.ru.~ mu~a~~t .t~m.inatlarlle birliJcte ) 
~nu sa&t e Daim1 Encümende yap1lati'.khr. T iplerin ihale gü- limelerin ç1kanlarak yerlerine 1 8/ ,941 tanhllle musadi.I per§embe gunu ievir amirl!gme muracaatlan. (7~ 
nti muayyen saatte Daimt Encümende bulunmalan. (7244) _ j tü_rkçelerini koym.ak üzere Türk _______ :...._ ___________________ _.,, 

Dil Kurumu faahyete geçmi§tir. S i J k ç T v 
Bu i§ için mütehasslS .z.evattan mü- a J J am 'Omrugu 
rekkep komisyoniar te§.kn edile- J?evlet Orman fJ:letmesi Dad_ay Revir 
cektir. ilk Ï§ olarak Te§ldlâti Esa- - "' 
siye Kanunu üzerinde Çah§malara Amirliginden : 
ba§lanm1~hr. 91 

1 - Revirin Daday dc,.osunda istilte mevcut 2182 adet muadlli 1014,4 

Ticaret V ekili. dün 
fzmire eitti 

Îzmir enternasy-0nal fuarm1 bir 
nutukla açacak olan Ticaret Ve • 

metreküp tam tomrugu açtk arttirma ile sahlacakttr. 
2 - Tomruklarln ba§ k.esme paylan mevcut olup hacimler kabtÙl!!ll' 

orta Jtutur üzerinden hesaplanm1stir. 
3 - Sahs prtnameleri: Ankara Orman Umum müdürlügünde istaJ1bJ. 

Kaslamonu orman müdürlüklerinde ve Daday revir Amirlfglnde ~iirülebiJil' 
4 - Behrr metreküpün ~ubammen bedeli (1376) kuru~tur. , 1 
5 - Taliplerin 1052 lira 11 kurue muvakkat teminatlarile birlikte 2'':1 

1941 tarlhlne müsadif pe~be &ünü rev'ir âm1rli~e mürac:iatlar1~ 

Istanbul Deniz Komutanhg1ndan: 

kili Mümtaz Ôkmèn dün sabah 

saat 8 de Galata r1htrmmdan ha

reket eden Marakaz vapurile Ban 
drrmaya hareket etmi§tir. Vekll 
Band1rmadan derhal Îzmire hare
ket edecektir. 

1 Lâatik aatiflart 
• 

Bu ytl Deniz Lise:.ine kay1t ve kabul lçin müracaat eden okurlarm Jll6' 
sabaka slllavlan l/Eylûl/941 pazartesi günü saat 9 da istanbul Dcniz 1{0Jl11v 
tanhi;:lna müracaat cdeceklerin mezkûr komutanhkta ve Merslnde Deniz Jlaf'f 
Okulu ve füesine müracaat edeceklerin de mezkûr Okulda yap1lacaktlr. . , 

' 

Lâstik iabrikatorlednin kcndi 

acentalarmda perakende olarak 1 
satis yapmamalan içm Mürakabe 
Komisyonunun ~rdigi karan fab

rikatëirler de kabul etmcktedirler. 
Badema fabrikada imal edilen lâs

tikler d~rhal toptan fiyatma ikin
ci ellere devredilecckti r. 

--<>---

DAGARCIK 
(Ba§ taraû 2 nci sayfada) 

amma yelpaze kelimesinin ba~m
daki •yeJ. türkçe, sonundaki •pa

Ze> ise farsçadir. Her ikisi birden 
oz türkçe degildir. Ôyle ise alm 

Smava i~tirak edeceklerin kurçun ve mürekkepli kalemlerile yaz1 JflstJJ 
lerlni beraberlerind : getirmeleri lâz1m ~ 1r. (7070) 

~·-- Buz Dolab1 Arayanlara ---· 21 Agustos Per!;i€mbe günü Sandal Bedesten:nde saat 
FRÎGÎDAÎRE rnarka temiz bir buz dolah1 satJlacakt1r. 

Gümrükler muhafaza genel K. sahna1" 
ma komisyonundan : 
26/8/941 SALI günii saat 15 de 2!151 llra n~uhammen bedelle aç1k f~ 

cntine ile 4 kalem deniz eri melbusatl almacaktir. ilk teminati 221 tlr:> 3 

ku ru- tur. Nümune ve sartname5i kom isvonda her gün gorült-bilir istekJiJef~; 
kanunl vesikalar1 ve llk teminat makbuzlar!le Galata Mumhane cadde> 

6 

num::rah dairede satm alma komisyonuna celmeleri. «6826 > 

I' Küçük Tasarruf size tam türkçe bir v1mtilâtôr: 
Koriik! Hesaplar1 1941 ikramiye Plân1 

~~delei: 4 sm>at, 2 Mayis, 1 A.tustos 3 Îkincite~rin 
tarihlerintie yap1hr. 

1941 IKRAMIYELERl 

1 adet 2000 lirahk - 2000 - lira 11 8 adet 250 liralllc - 2000. - lira 
2 c 750 • - 1500 - c 311 c 100 c - 3500. - • 
3 c 1000 c - 3000 - c 80 c 50 c - «JOO. - c 
• • 500 • - 2000 - c 300 c 20 c - 8000. - • 

Eger bunu da kabul etmezseniz. 
o zaman me§hur atalar sèizünü de 
~u b içime ookmak gerck: 

Yangma vantilâtëirle gidiyor! 

01man Cemal KAYGILI 

Sah.ibi: E. i z z E T. Ne~riyat 
DirektBrü: Cevdet Karabilgin 

Ba.s1ld1i:l yer: cSon Tclgrai> 
Matbaasl 

o. Demir Yollan l1letma U. M. llânlan 
20/8/941 tarihJnden 1tibaren Tür kiyede ç1kan siya~î ve gayri sJyasl g$' 

zete ve mecmualarin baz1 mensuplarlna, matbuat umum müdürlügü tat~~ 
dan verilmi~ Türk Basin Birliginin karhnl hamil olmak ~:irtile ve Tilf

1
;. 

yede bulunan ecnebi gazeteler muharrirlerine de, M:itbuat Umum Müd :< t:' 
günün verecegi foto~afh blrer vesika ile müracaat etemek §artile hallt al' 
caret biletleri üzerinden % 80 tenzilât yap1lacakhr. Fazla ta!silât içln 1sl 
yonlara müracaat edilebillr. (5633-7195) 
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68 
68 
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68 
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15 
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104 
89 
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53 

123 
11 
13 
41 
70 
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34 

144 
•9 
96 

isak Levi 
Aleko Cumb!)s 

• c 
• c 
« c 
• c 

.Fatma Abdullah 
Dursun Ali 

• c 
Hatice 
Ethem Tunca 
Necip Nusret 

c c 
Salib Kuyrukcu 
ibrahim ismail 
M. Ali, Ali Abd! Devl"ell 
M. Beklr Ali Ekber. 
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• c c 

Romen Fondakovskl 
c c 

Ahmet Og. Ra§it 

Serile Oztad 
Mehmet Ziya DelllÏI 
Pençe 
Ahmet Yürük 
Mehmet Akm 
Kâmil Alttnay 
Ali Riza Aykan 
Fad1! Yllmaz 
Milnevver Dcmir 
Cevdet Demir 
Diigen 
jak Hayim 
Sa.di Binat 
Musa KazanCl 
Cemal Evirgen 
Sah1be Duren 
Rifat 'l'wia tan 
Nikola ve M. RlZa 
J,u~ 

Halit Tan Okuz 
Muhittin Kayalar 
Hamdl Tuna 
Mehmet Ali · 
Enver Vula~ · 
Memduh 
i;ieri!e èiztad 

Kâmil Arsltmoglu 
Hü~eyin Uncu 
Aziz MidilH 
Necali Ege 
Baron 
Sokrnt Pul!s 
tistavri Km Kirka 
Nuri Kmlkaya 
Vi. Il Yanioglu 
El!'in llergüner 

c • 
Yuhan Diner 
Kâmil 
Abclurrah.im 
Nik.ola 

c 

c 
« 

• 
A$ç1 ve kilmürcü 
Kahveci 

• 
Manav 
Kahvecl 
Dis Doktoru 

• 
FlrlnCl 

Kahve'. 
Kahve 

• 
c 

Demir Fab. 

• 
Ïki at11 yük 
arabas1 
~ekerci 
Bakkal 

Konserve. S. Yeri 
~Çl 
Ekmek Bay! 
Arzuhalci 
Ekmek Bayi 
Hamamc1 
Araba Tamirc!si 

Hurdac1 
Sihema nü!e 
Manav 
Terlikçl 
Demir saç. 
Terazi imalà 

wamaci 

Bakkal 
Kahvecl 
Asçi . 
t: undurac1 
Firme! 
Manav 
Sekerci 
Manav -
Kahvecl 
DokumaCJ 
Demirci 
Man:iv 
Terzi 
Bamamc1 
Kah\'eci 
Marangoz 
Man~\ V 

c 
Boya ima. 
FtrlDCI 

c 
Dogramac.o 

Mahallesi: Sokag1: 

B:ilat Karaba~ 
Tevkii Cafer 
c « 
c c 
c « 
c c 

B. K . B. 
Abdl Suba&l 
« c 

revkil Cafer 
Topçular 

H. Çavu§ 
c « 
Abdülvedut 

K. M. P. 
H. Çavus 

c « 
c « 

B. K. B. 
c c 
Ayvansaray 

araliaci esnasmdan 
Eyüp 

H. K. M. 

Eyüp 
G. Suyu 

jslâmbey 
c 
c 

c 
c 

c c 
ttemerburgaz 

K. M. P. 
l'I. Ça Vllll, 

Kâtip 
T. Cafer 

F. T. Mmare 
c c 

K. M.P. 

K.Günani 
K. Burgu 

c c 
H. Muhittin 

T. Minare 
Jtâ tip M usl. 
Eyüp cami 

Jt. M. P. 
c 

Tevkll caf. 
Îslâmbey 
H. Çavu1 

c c 
islâmbey 
K. D. H. 

T. Minare 
A.tik. Mus. P. 

c • 
T. Minare 

Molla A$k1 
K. M. P. 

Vapur 1sk. 
Flrketeci 

• 
c 
c 
c 

Vapur i~lt. 
Mlralay Naz. 

• c 
Manyasl zad. 
Rami K~la 
Vo!:ina 

c 
Yavedut 
Cibali Odun is. 
Kôprüba~l 

c c 
c c 

Keresteci 
Sa kir 
Degirmenonünde 

Camilkeblr 
Sallhpaea 

Ïskele cad. 
$ahbaz 
Yus. M. P. 

c • c 
c c c 

E5ki Yeni 
Yeni cad. 

Kalayc1 
Vadina 
Fethiye 
Manyasi zade 
Mürsel Pa. 

c • 
Abdülezelpap 

Kesmekaya 
eYni cad. 

« c 
Draman 
Vadina 
Ji'ethlye 
Camikeb!r 
K.M.P. 

c 
Manyasl zade 
K. Kavak 
Vadina 
Ayan 
Eski Yeni 
Unkapam 
Y1ldmm 
Ayvan•aray. 

> > 
Mür~elp~a 
Ham am 
K . M. P. 
Fener cad. 
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0,36 
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0,0<1 
8,02 
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72,00 
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1,-48 
1.48 

70,68 
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2,94 
0.30 
0,3<: 
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31,50 
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42/20 BirinC! 

38/3 
52/48 
45/11 
39/30 
38/17 
3t/1 
52/37 

17/11 
39/33 
43/20 
9/46 
8/26 
4/13 
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23/47 
98/5 
36/7 
36/35 
37/3 
37/H 
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Eyüp Maliye $ubesi mükel eflerinden yukar1da !~1 ve ticaretgâh1 adre;i ya z•li $iihtslar t.l'rki ticarct.le yen1 
ve yapilan :1ra hrrr.alard:; da buluna :1!11!~ olduklarmdan hizalannda güsterilcn y11lara ait Kai.anç, Buhran , ·ergiler:ni 

efl'lf 
adreslerini bildirmem~ ve tebPllll!" ~alâhtyetli 'bit kimse goster11' 1>.Jll 
\'e zamlaruu havi ihbarnameltrin bizzat ltendilerioe tft>!l!i 

1111101 

1>lmam1~t1r. 

Kl';>f1yel 3692 say1h ltan":,.un 10 ve 11 inci maddelerine tev!ikan tebl,i ycrine geçmek uzere fü.n ulunur. 


