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. . T~lefıın· 220ft0 

Memleket Mahsulleri 
Süratle Nakledilecek 

ALMAN TEBLiGi 

.Şarkta Yeni 
Terakkiler 

' 

. Kaydedildi 

... i•l'i'i:ili~:]fü18 
Mcskovaya 
İki Koldan 
Taarruz 

~imanlar c;;u-;ı Ege ve Akdeniz Limanlarından 
Cephesine niçin Sevkiyat İçin Muntazam Vapur 
Ehemmiyet · Ve Tren Seferleri İhdas Ediliyor 
'Meriyorlar? 

Şimdiye Kadar 260 
İmha Rus Tümeni 

Edilmiş Bulunuyor --

Maloyaroslavetz ve 
Mojaisk'ten Almanlar 
Tekrar Hücuma Ge<iti --

/1 

Bunun sebepleri şunlardır :1 - Ma 
reşal Budyeni orduları zayıflamı~
tır 2 - Donetz mıntakası, Sov
Yetterin en zen~in sanayi ve ma
den mıntakasıdır 3 - Kış tama
rrıen basmadan petrol kayn,~klan
na varmak Almanya için elzemdir. 

JJJ. Zekeriya SERTEL 

Alman taarruzlarının Şark 
cephesinde bilhassa cewp 

t~v !>onetz havzasında inkişaf et
t 1g1 görülüyor. 
B~nun üç sebebi vardır: • 

d Bırincisi, Mareşal Budiyeni or 1 

Ularının zayıflamış olmasıd!r. 
~l~an orduları, bilhassa Azak 
• enızi sahilinde, Kırıma yapılan 
•aarruzu durdurmtya teşebbüs e
~en Sovyet ordularını çevirciik -

Moskova Tehlikede 

Şdric ccpiıesincien resirnier: Alınan aı.kerler! .iE!.İ.rahac halinde 

Stalino Boşaltlldı 
Moskova. -27 {A.A.) -- Sovy<>t

lerın gece yarısı tebliği: 
26 ilkteşrin günü kıtaatım•z. 

.Mojaisk, Maloyaroslavetz, Har -
kof ve Taganrog istikametlerınd 
harp etmişlerdir. Garp cephesı 
nin muhtelif kesimlerinde Alman 
!ar mevzilerimize karşı bir süru 
şiddetlı taarruzlarda bulunmu~
lad •r. Bi.ıtiın bu taarruzla~. pus 
küctüimı.ş ve düşman ağır zayı -
'ita uğr.•mıştır. 

Gi..nlcrcc> devam eden Vt! Al · 
n:mlarm ~ll bin maktül \le tTıfC· 
ruh vermel~r·m ve 170 d<?r, faz
la top vı= ;.~L.ni malzem<: yuk~Ü 
1200 kamyon kaybetmelerini in
taç eyliyen muharebelerden son-

(Sonu: Sa: 2; Sü: 6) 

r··-............................. ---·--·----·-··· ... -·····-···, en sonra, artık büyük bir muka
~:rnet gzörmeksizin ilerlemek 'iln 
'~•:ıı bulmuşlardır. T üt ün denkleri vapura ~ iıklcnt.ıek ilzere iskeleve naktcdil!y'lr 
lkıncisi: Almanların şimdi iş - (Yazısı ikinci sayfamızda) 

Şark cephesinde Alman orduların 
1 Hull Söylüyor : 

1 Milii Şef imiz in ! 
! 7 b ·kı . s 

~ale Çalıştıkları Donetz havzası, 
y?"Yet Rusyanın en zengin sana- , .......................................... , 

~ ve maden mıntakasıdır. Al - : k• d •• 
S anlar burasını işgal etmekle i ES K U S 
; O\'yetleri, noksanlarını telafi i- 1 1 U 
1~n en zengin kaynaklarından. 1 
tt: <ıhr~rn etmiş olacaklardır. Za - i M • • f t • • • • 
n rı flıtlerin de kıştan evvel var- 1 U U S U 

1ak •stedig· i en büyük hedef Sov 1 
Yet n ' 
d . usyayı ilkbahara kadar ken İ s h d 
' ını toplamıya imkan bırakmı - a n e e 
· ncnk. hnlc getirmektir. 1 
de Uçuncü ve en mühim sebep · 
k-' kış tamamen basmadan petrnı 

Fransada 
-o-

Rehinelerin 
İdamı 

Tehir Edildi 

dan bir gruba k umanda e:icn 
Feld Mareşal Von Reichenatı 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman u
mumi karargahının tebliğinde, 
fc>na havalara rağmen Şark cep
hesinde Vf'1'" terakkiler kaydedıl
diği bildirilmektedir. Donetz hav 
za:;mda Sovyet kuvvetlerinm 
müt1P.fı1i. <•reıularm ileri hareketi
ni durdurmcık ıçin yaptıkları bir 
teşebbüs it;,,l~ an kıtaları tdra!ın 
dan aklın hrcıkılmıştır. Düşman 
ciddi Jtay1plaı la tardedilmiş ve. 
Jtalyan b:rlıkluine yüzlerce esi: 
bırakmıştır. 

Almcinya \............. e r ı er ı ............ ,) 
Bize Harp Cümhurreisimizle Afgan Krah 
Açmazsa Ve Çin Cümhurreisi Arasında 

B. Amerika Harbe \ 1 An!r~~,<~~~la!g.l~~a~ın'~~ğ~!~~önünıü 
(>;dYn.ıklarına varmaktır. Alman : •• rana Ka~mış Olan 

uları Baku petrollerini elleri- ! 3' 

~~şgeçirebilirlerse bir taşla_. i~i iMüftünün ltalyaya Fairlerin 
hu vurmuş olacaklardır. Çurutu 1 Aranmasma 

Olunuyor 

Kırım berzahı açıklarında Al -
man hava kuvvetleri, 8000 ton -
luk bir vapuru batırmış, diğer 
üçünü ciddi hasara uğratmıştır. 
Bunların da batmış olmaları muh 
temeldir. 

Sürüklenmiyecektir münasebetiyle Cümhurreisi lsmet I?önü ile Af~.an Kralı Majest~ 
Muhammet Zahir Han arasında tebrık ve teşekkur telgrafları teatı 
edilmiştir. 

Çin mi lli bayl'amı dolayısiyle 
sayede hem Sovyctleri Kafkas G·++· v. a·ıd· ·ı· 

hctroııerinden mahrum edecek, J 1 HJI 1 ırı ıyor 
tae~ ~e kendileri şiddetle muh -
lıaç Cı.dukları petrol kaynakları -
8()vsahıp ~lm~ş bulunacaklardır. 
:ı:oı ~etlerın fılvaki Uralda da pet 
~uı Uyuları vardır. Fakat l:>u ku
C:ak !lrd~n geçen şeneye kadar an
lnişl kı. :milyon ton petrol alabıl
sar.r~r~ır · Geçen senedenberi 
7 llı~ilen gayretlerle bu miktarı 
l'll\t Yon tona çıkaracaklarını ü
Petr~fF~k~edirler. Fakat Baku 
Sovy erını kaybettikten sonra 
cekı etlerin büyük sıkıntıya di•şe 

erıne .. h k B k. Sovye şup e yo tur. a udan 
Uzanı t ıç:lc::rine iki petrol borusu 
geçer r. ~unların biri Rostov:ian 
hayt:t' tlıgeri Hazer denizinde ni
alırla ~Ulur. Almanlar Rosto\•u 
elleri~s., bu borulardan birini de 

i\lrn e geçirmiş olacaklardır. 
ço}t hü a~ıaı~ın petrol ihtiyaçları 
Alma Yukttir. Dört aylık Sovyet
larını~ ~~tbinde Almanların stok 
ıtahrn\n ortte üçünü sarfetti.kleri 
1ük Pet oıu.nuyor. Cephedeki giin 
ton olu r~ı ~ştihlaklerinin de 1200 
Halb~g~ kabul olunuyor. 

debilrne:ı kışın harbe <fevam e
fi derec ve ilkbahar harbine ka 
§lındiki e:e stok yapabilmek için 
roUeriyl alde yalnız Rumen pet 
tik Pet e dahilde yapılan sente -
d roıe ·· ur. A.lrn guvenmiye mecbur -
rine eı kanların Rumen petrolle 
de hud 0Yrnalarının bir sebebi 
ri işlet~r. kA.hnanlar bu petrolle
~ilyond:e sen~lik istihsali 7 
Uınidinde n. 9 mılyona çıkarm~k 
petroı rn t1f ler. Dahilde yaprlan 
dan ibnr:tt. arı ~a 2 milyon ton
on beş rn·ı ır. Gunde 1200, senede 
Ahnany 1

• Y.0 n tona ihtiyacı olan 
degildir ~~çın. bu iki kaynak kafi 
dusunu b· u ihtiyac Alman or -

ıran • zatm.ya rn evvel Kafkaslara u-
~an başkuecbur etmektedir. Al
~s!lkarnetin rnan~anlığının Rostov 
ıçın gayretfe suratle ilerlemek 
sebebi de h er sarfetmesinin bir 

Udur. 

B 
~,,.. 

bu vazi 
la ge{et karşısında ilk ak 

kaslarda So en İngilizlerin Kı:J: -
terek bi:ı: cev~etlerle birlikte mü~ 
yecı>kleridir P F~ı teşkil edip etm1-
vell Orta ş · k 1 vaki general Wa
yu~ bir ord~ ~a bu maksatla bu 
kcıı.-:.u.rın rnüdaf ~ı , nuş~. Kaf
Orta Şarkın aa~Jn&..?mlet-. iç.:.ıı 
kad:lrdır. Bi~..;kadde.l'tı .ile ala

~ !laleyh A lm~1tlr ... . . ... !'t 

cı"tı:~a: l; sn· 

. 
" 

Sabık Filist in :Müftüsi1 
Hüseyin K rAlidi 

R oma, 27 (A.A.) - Ofi: Stefa
ni Ajansı, Filistin baş müfüi;;i.1 -
nün sağ ve salim olarak bir Ital
yau tayyare limanına vasıl ol -
mu§ bulunduğu bildirilmektedir. 

Suudi Arabistanda 
Londra, 27 (A.A.) - "Afi,, Na 

zilerin, Suudi Arabistandaki A • 
rapiar arasında velev kısmen ol
sun beşinci kol faaliyetine de · 
vam etmek üzere yaptıkları gay
:::-efü•rin boşa çıkarıldığı anhşrl
nıaktadır. 

Iralt: kurga~alıklarından ve I
ranla ,\f gıwistandaki hadisele!'ın 
büyiik bi,. Jr!smından mesul olm 
tamnmı~ ı'ı.:man ajanı Grobb:ı teK 
rar Hy:ıd'a gelmiştir. Maamaii.:ı, 
Alman h::ı.rieiye nezaretinin, l{~n -
ciisinı, ~~u·ıcli Arabistana Alm':ln 
elçi'>i olarak göndermek hususun 
daki gayretıcrinin şimdiye k~ -
dar muva'!<.k olamamığı zanı't;
dilmektedir. 

Bugün 
Fatih'in Heykelini 

Türk Yapabilir 
P rof. İsmayıl Hakkı Baıtacwğ

hmun makalesi bugün üçüncü 
sayfamızda 

Devam 

M oskova etrafındaki lıarp 
Vichy, 27 (A.A.) - Fransadaki 

Alman askeri idaresinin kuman • 
dam General Von Stulpagcl, Fran 
sız hükumetine, Nantes ve Bor - Stokhol.m, 27 (A.A.) - Avru - . 

Ankara, 27 (A.A.) - Çin milli bayramı münasebetiyle, Ci.im
hurreisi İsmet İnönü ile Çin Cümhuriyeti Reisi M. Linsen arasında 
tebrik ve teşekkür telgraflan teati edilmiştir. 

deaux'da yapılan suikastler do - 'pa Rusyasmın yedi hüyük şeh -
layısiyle derpiş edilen idam ceza rinden üçü, Almanların elindedir: 
larını, halka bu suikastlerin foiJ Kief, 99 gün, Odesa, 112 gün Har 
!erini meydana çıkarmak imkanı kof, 125 gün mukavemetten son 
nı vermek için bir müddet tehır ra düşmüştür. Rusyanm iki ;dare 
edeceğini bildirmiştir. j merkezi olan Moskova ile Lenin-

r ................ _ ........................ " ı 

ı i Bir Amerikan l 
Harp Filosu 

Sovyet - Japon 
Hududunda Bir 

Çarpışma Mes'uller aramyor I g:at henüz ml_lkavemet ~tme~t~ 
. . dı.r. Fakat Lenıngrat, takrıben ık.i 

. Parıs, 27 (A.~_.) -:--- Me~kezı Pa 1 aydanberi muhasara edilmiş ve 
rı.st~ b~.unan .. Afıp., aJansının 1 çenber içine alınmıştır. Mosko -
bıldırdıgıne gore, bazı Fransız - vaya gelince müthiş bir tehlike 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 
lar, Nantes ve Bordeaux suikast-

(Sonu; Sa: 2; S U: 5) 

Bayram Şenlikleri 
Bllgün Başlıyor 

Amerika Hariciyi? aazırı 
CordeJl H u lJ 

Vaşington, 27 (A.A.) - Ayan 
meclisi hariciye encümeninin bi
taraflık kanununun tadiline :iair 
geçen hafta akdedilen toplantı -
lar esnasında hariciye nazırı Cor
dell Hull, beyanatta bulunarak 
demiştir ki: Başvekil Radyoda Söyliyeceği 

Bir Nutukla Bayramı Açacak 
"Birleşik Amerikanın herh:.ın

gi bir şekilde hakiki harbe atıl -
mıya niyeti yoktur. Hükumet, 

yapılacaktır. Geçit resmini mi.i- hala meşru müdafaa kanununun 
teakip gündüz merasimi bitmiş icabettirdiği siyaseti takip eyle -
olacaktır. Gece fener alayları ter mektedir. 

Ankara, 27 (TAN Muhabirin
den) - Cümhuriyetin 18 inci 
yıldönümü şenlikleri yarın Baş -
vekil doktor Refik Saydamın rad 
yoda söyliyeceği kısa bir nutuk
la açılacaktır. Bu münasebetle 
bayramın ne suretle kutlanacağı 
hakk1.nda fevkalade bir progra;n 
hazırlanmıştır. Bu programa gö
re yarın (bugün) Ankaradaki 
bütün izciler gençlik namına 
Milli Sefc ve Cümhuriyete ebedi 
bağlılık tezahüratı yapacaklar -
dır. Bu tezahürattan sonra genç 
lik namına bir hevet Etnoğraiya 
müzesine giderek ·Ebedi Şef Ata
türkün muvakkat kabrine bir 
çelenk koyacaktır. İzciler saat 
tam 13 de Ulus meydanında ih
tiram vaziyeti alacak ve Ankara 
udyosu vasıtasiyle neşredileceı:t 
oian istiklal marşmı hep ber a her 
söyliyeceklerdir. İstiklal marşı -
nı Başvekilimizin bayramı acış 
nutku takip edecektir. Bundan 
sonra Zafer abidesi etrafında te
zahürat yapılacak, emniyet abi
desine ve Ulus mevdanındaki a
mta çelenk konacaktır. 

tip edilecektir. Ayni.'. gece to~ - Nazır, :Birleşik Amerikanın ge 
kr atılacak ve tezahurat yaoua-ı milerini denizaltı tehlikcsıne kar 
cak1 ır (Sonu; Sa: 2; SU: 7) şı korumak vazifesi karşısında bu 

- (Sonu; Sa: 2; SU: 4) 

Sin9apur'da 

Filipin'e Bir Hava 
FiJosu Gönderiliyor 
Şanghay, 27 (A.A.) - Bütün 

Çin eazeteleri, United Press jn 
Manille'den göndermiş olduğu Lir 
haberi büyük başlıklar altında 
neşretnıf'ktedirler. Bu haberde 
A.m~1·ıkanın Asya donanmasına 
mem;llp bırçok cüzütamlarınm 
Singapuı-a gelmiş olduğu ihtiyat 
kaydi i!e lıi!dirmektedir. 

"Ch~nesc American Daıly 
Nev'i., gazP\E.sı diyor ki: 

"Knox'un nutku, Japonyaya 
karşı teskin siyaseti takibine ni -
hayet verilmiş olduğunu göste:::- -
mektedir. Amerikan gemilerinin 
Singapuru ziyaret etmeleri, İngi
lizlerle Amerikalılar tarafından 
Japonyamn yayılma siyasetine :va 
pılmış olan son bir ihtardır ve a-

(Sonuj Sa: 2; SU: 6) 

29 Birincitcşrin Çarşamba ~
nü ipodromda büyük geçit resmi İngiliz • Amerikan ask eri erkanı, Atlantik mülakatı esnasında Prfnee of Wales zırhlısında 

Müsademe Sonunda 
iki Taraftan da 

Yaralananlar Oldu 
Moskova, 27 (A.A.) - Vladi -

vostoktan Tass Ajansına bildirı
lıyor: 

23 ıJkteşrin günü Craskins hu 
dut koyünden biraz uzakta Ju 
poıı askerlerinden mürekkep bu 
müfreze hududu geçmiş, Bolcha . 
Tchertov.., tepesinde vazife gören 
onbaşı Anjkine kumandasındak 
Sovyet htıdut muhafızlarına ta 
arruz etmi~tır. Japonların maksa 
dı hıç şüptwsiz hudut muhafızla· 
rımız~ yaka!amak ve Japon top 
raklarına götürmekti. Müsade -
me netkesinde her iki taraft'i~ 
da yarala:-rnn'ar olmuştur. Ja · 
ponlar ıı:endi }aralılarını götür · 
ınüşlerdir. 

KORGENERAL 
YUSUF ZİYA 

Örfi idare Komutan
lığı Vazifesini 

Vekaleten İfa Edecek 
Manisa mebusluğuna seçilen 

eski örfi idare komutanı Korge
neral Ali Rıza Artunkal dün vi
layete giderek vali ve muavinle
ine veda etmişti. Yeni komut~m 
tayin edilinciye kadar, örfi idare 
mahkemesi reisi Korgeneral Yu
suf Ziya bu vazifeyi vekaleten 
idare edecektir. Korgeneral AB 
Rıza Ar~nkal, dün öğle üzen 
P arkotel çalışma arkadaşları 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 7) 
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İlkokul Muallimlerinden Yünlü Kumaş 1Cümhur:iyet 
Bayramı Z G .. I . L• t . Satışları am o ren erın IS eSI Sümer Bank Vasıtasile Daireler Bugünden 

İtibaren Tatil 30 ve 25 Lira Alacak Olanlar 
Dun ve evvlki gün zam gorcn 18 ıncıdan Kevşer A oba, 17 inciden 

ko ul öğretmenlerinin listesini Şevket tı.ııaz, MHhat Sönınez, 18 in-
rctmi~"tik. Bugün de 30 lira a- rıden Şnzıye Ozdem. 19 uncudan 

cak iığretmenlerın diger kısmı :-l~vrlye Ak oy, 20 ncidon Fer1ane 
e 25 !ıra alacakların tamamını J Gumuştekln, 21 Jncı,len Leman tlğe, 
crı 0 z· 22 ıncıden İrfan Ko~bay, 24 Qneil-

y r.u • j den Ferhunde Nl nc-ı Zehra Sind<'1, 
30 LiRA ALAN!..AR - 5 inci :?.5 inc'den Ser\'et Goker, A-Jel hat 

nlu okuldan H bip Ba~kurt, Saraçollu, ?.takbule ünol, Sıdıka Öz-
nezden I~emzi Gır.ımen, Şevket- tuzün, 27 JncJden Lemsn Karuı:u, Nu
ci n Azmı 1:ekonş, merkeıd~n rıye Kutun, Sabaha C. Ettkln, 28 ln-
n Agırbaı .• Sa r e Aksel, :r.r:dı- ciden Mtdiha Akün, 29 uncudan Sa

fi tu_'l ğlu, l: evziyt• ~:ıramano~lu, bire A km. Zehra Ay an, 31 ine den 
t pcd n Ayşe Oz~nturk,, Pendık- '.\1ünevver Erııyman, Ml'diha Zeren, 
Nıırıye Bayer. ~.ıU'ıhatt~n Renda, :!2 inciden Hıkmet G ncaltan, 34 un-

Tek Elden Yapılacak 
Ti..:nrct \'ckftlet•niıı dn1,1eti üzierine Ci.imhuriyet B: yr<:ı'11J mün·ısebctile 

memlekette ylin'.U ımal eıir-n bt1tiln nugi.i.ı blitün resmt daireler .saat 12 
fabrik·ıtürler Ankaı·aya gitml leıdir. elen itibaren Perşernbe akşamına ka-
Iıük(ımet yerli lm 1 den bOtlin dar t~·til edilt?cektir. Hususi okullnr-
yünlu kumaıl rı Sumerb nkm emri la müesseseler bugün ve Per~embe 
~ltına alarak bu b .kanın t kılltı J!Ünil tatil yapmıyac(.ıklardrr. Hugün 
ile ı ttırılm ını bugUnkll fht yacl ı a dğleden itibaren binı:ılarl:ı kar.1 ve 
UYiU'l görmektedir VP. fabrUt· törleritı deniz nakil vasıtnları, i tas.yon ve Ls-
d vetl de bu mev ula alftkahdır. Fab- kele.\er gündüz bayraklarla, gece e-
r·~alarm, bUtiln marrıuliltı toptan fi- lc.}ttrikle ı;Uslenccekth-, Şehrin muh-
yot!a Silmerbank tarafından • tm •- Gu--nu""n Res·ımlerı• •• Yarın saat 14 de yapılacak büyü:t ge- ı l<'li! meydan ve caddelerine vecizeler 
lı.nncak ve muayyen bfr k!lr nisbcU çit resmine i§tirak edecek askrri klta- · ve n!J:ler konulmu~tur. 
ılA\'e edilerek perak.<:nde olnr k ;yerli o-----
maliar P' zarlarlle d , r m ı!•zalarda !ar, ızc;lcr ve okullar talebesı dün saat 16 da Taksım meydamnd;ı PİYASADA: 
halk:a sattrrılacaktır. ısu suretle ku- yerlerini ögrenmiş ve umumi bir prova yapmışlardır. Rcsn1imiı 
maş lhtık~n önle ıoce l g bi ıızıı bu provaya iştirak eden ki" mekteplerinin izcilerini göstermektcdır. Dün Bir ihtikar 

28 - 10 - !141 

GüNüN · 
-MESELESi 

Apartıman Meselesi 
Yazarı: Naci Sadullah 

yapılacak istatistiklerin beni teyit 
edeceğinden eminim ki, r.dına 

partıman denilen müessese kuru 1 m.:ı
dan cince, bu ş~htrde y-..4ayan ev sa
hiplednin yekfınu, ömürlerini mu!S
tecir ol<1rak ıec;iren vat'\ndaşları11 sa
yısından alabildi~ne 'knbarıktt ... 

Bundan da bellidlr ki, e&kir!en "ev 
sahipleri,. mebzuldü, şinıdi ise •'ma 
s~hjpll"ri,. mebzuldür '\/~ bu .suretl ... 
eskiden adına "ikametgfi.h,. denilen 
mliessese, bir "ticaret~;ih,, ıekWni al
r.ııştır. 

Ev • 2 ıncı 
11 

panaıyonludan cilden Fahriye Ke edarojlu, 1-Llınit 
Ergene, BP. · rca~:ın Re~p fiahar, Nadide Arcan, 40 ıncıdan Fit

y , l\~altepe 2 lncıden Benka nat Anlı. 45 ine den Abide Tanman, 

kuma-$ ıı::ıtılmasınm da önune g t'lle .. ==-=o-:===""'==== 
cektir, Yerli kuma 1 rın mal.iyetı Ve
kfılet.(;e mallım oldu llnd n, mE'na:uc t 
lohrikalarınrn yUk"'k !lyat göstor
melerlne Jmk4ı:ı görfılmeme terlir. 
r\yni zamanda kum t ('irlcrfnln he
~abrna fabrikaların kunuı yapmala
rına nihayet verllmf' otac ktır. Ve
x:.,ıct, p muklu mensucat iç C\ de ay
ni düşünce ile harekeı edilme ini mu
•afrk görmektedir. Yunlu ve pamuk
;ul rın SUmC"Tb nk tnrafmrlan kolay-
11kla sutıl. bilmesini t n11n i<·in y{' ·ti 
mallar pazarlarının her vlltıyet mcr-

Kurtuluş Vapuru Tekrar 
Yunanistana Gitti 

Eskiden, "oturmak., ic;ir. yer yaptı
rılırdı; ıimdi, "oturtm:lk,, için yer 
yaptırılıyor, Ve bu arada, adına "ev,. 
denilen müesse,e, biıtün hususiyetle ... 
rıyle, bütün mahrumiyetleriyle, her 
btin biraz daha yıkılıyor, 

Taraması y apddı Bazılarına sorarsanız, "apartıman•· 
an, Sılr~_rl 1 d~n Halim Ntzıhl !ı.lüyesser Ererten, Cavit Kutunsel, 

er. 4 üncu pa~c Y"Onlud?n l\fus- 50 itJclden Saadet Ölç-kün, Huriye I
Pmar. Akvlrtın c!.t.n N~zıre Erte- cıksal, 51 inciden Rı..lka Öulald~vi
Seymandan FJhrettin _Yılmaz, ren, 52 inciden Nuhutte İzmirli, 154 
den A ım Coşkun, Selimpaşa- üncüden i. Hakkı Taıus, Makbule A

n E rer Sü:tmen, ~rtaköyden ... Ye- kal, ~1e-liha Çutsay, Ertuğrul Tozmon, 
Uçok, C• lca - _d<n Zeki K•- Sadık Övet, 55 inc!d n Hilsnlye Ta-

r. Bu,yn~tcın Rıza C?7dı!m, Refika mcr, t. Hakkı Kıvanç, 56 Jncıdan ?\-tu
l, ~ahrı Ayer, zı.ı·.:z:ye Ay.er, K~- ammer GQroğlı.ı. Hti•rıyet Özler, 60 
G rgm, Süheyl Uıug, Hurıye Gu- ıncıdan Fethiye Oruın, 62 in,..iden 

ler, Y:.ısı.;.t B lglç, Remılye Kır- l'.1ediha Ak.1u, 63 Uocilıien MelAhat 
Teker. Demirhan Ktratay, Neriman 

OKULI.ARTNDAN : Sungar, 64 unc!iden MUrvet Sarıbuy
irlen Zekl Kaısan. 5 inciden nık, Meliye Koşar, Mesrure Onur, 29 

-..bule KJpman, l inf":Jden SUklıfe uncuıi:ın Zeki Atatan 
uı. 2 ine den A4viye Buduneli, 
üdeıı Samiha y· cesan, Afife İl- • Eyüp okullarınd n: 23 UncQden 
Nacıye Ytldız Safrada . 1 H k- Necmıye Duray, İbrahim Ünal. 33 

's n, ~llcyerr~t Ismıın~·A: c:v- ~ncüden Şükôfe Aralonıun, Sel~a 
t~an, Şenlikten Ziynattin Akal, 1 Ozver, Fal~ Avcı, 35 incid_en Kadrıye 

ı ckmeceden Abdülgani Tekpı- Avcı, ~nhır Dedeoglu, 38 lncılen ({ay 
r. Şile 1 den Zeki Boragan, Şile r_l . Erkıyurt, Ayazın dan Şakir Ay
d n: Zehra Sevil. Sofulardan: Ra- tığın'.. AlibeyJen Lerr an Noyan, Bo

t Dın!,'SOY, 1':azkoydcn ~Ui Dl:l.('er, Kemerbur-
Yalov okuJlarmaan: Merkezden g zdan J..1ediha Yoımac. 
n B şcan, LAlcdereden A. Nuri Beilktaş okullarından: 15 inciden 

nuk, Korudan Necmettin Doğu, J\lubec-cel Gi.ırkurt, S tınaz İra, 16 m
ndan Necip Oz:ı:, Gacıktan K~- cıdan Münire Bilı~. 18 inciden HW-

Ilıaz. 1.iye Oral, Ruhsar Onaran, l\fahınure 
25 LİRA ALANLAR - Burgaı a- Giray, Sz..~det Tuğcu, 19 uncudan Sa

retmeni ~lcdiha Oktar. Emtn5- bahat Özer, Mü('yyet Ebclm, Nuri 
okullarından: 1 inciden E. Seniha Ozman, 20 inciden Samiye Baysal, 
ırcah. 3 üncüden Nıhat Cakmak, ~leliha Özbilgc, 22 ln<iden Nedime 
e-yyen Salur, 4 Uncüden Fitnat Ö;(cl, Gu7.in Emen. 2:i üncüd<-n 'Emi
n, 5 lnctden Nadide Erg(lven, r.e Özd.Lkmen, Nebahat Yazgan, Na
dc D lıoğlu, 6 mrıdan Kemal iml' Önenemrc.. 24 u:ıc:üden :\Tuncvver 

•'IJl'.O•:ı lu, Ihsan Acar. 8 ınciden Ne- Aytaç, 2~ inciden Fahriye O uz. 26 
t C run, !\.Iebrure Bengi, Mü- Jn<·ıd n A1uhterem Tı:ngiz, 38 inciden 

yen Delen, Niyazı Aykut, Naciye Na7Jre Kızılt.:ın, 39 ur.cudan l\'febru~ 
rır, 9 uncudan E. Seniha Tun- re Aytuğ. 52 inciden Şukrlye Ülıen, 

y, 42 incıden Ali Öztiırk, Fatma 01- Yıldız. birinci pilnsiyonlud:ın İffet 
ı, 44 uncuden Muhtar Jrasırcı>glu, Doğru, 

a Öktem, 47 ınciden Nezahat Beyotlu okullarm6&n: 1 Jncidcn 
Leman Ar~lan, Faı:llt-t G6r~fın. Öm
riye Özgen, 2 incid.:"n Pakiz~ Tşık, 
Rıdvan Şensoy, !\februre Şenol, 3 
üncüden Samiye Ye ılyurt. 4 üncn
den Cemal Etil, 5 inciden Mesude 
r;nrener, Meliha Su, (; ncıdan Feride 
Erkinen, 9 uncudan Ntıznrlye Gôk('en. 

an, l\otualH\ Erkmen, 61 fnı...-,den 
l!>ıdıl'a Orta, N•!la Özlurgay, 69 un

d n Em ne Çmar, 
tih okutl;ırınd:ın: 12 inciden Sa
t Dikmçn. Fatmı Şengül, 13 ün

•ıllc,ac!.en Feriha Özlil, Makbule Kormıın, 
ye Özbay, 14 üncüden Burhanet-

n B lyemeı, Gülsüm Kurtoğ\u, 15 
den Sen.iye Alisbııh, Berfa Kür, (Sonu yarın) 

cıindc ve nli.ıhim kazatarrla ~ubeler 
Atılması zaruri görülmektcd r. 

Behçet Uz lzmirlilere 
Veda Etti 

İz:m:r, 27 (TAN) n n 1i 111('-

Vapur 2500 Ton Gıda Maddesi Götürdü 
Y Jnan ~t na ikinci parti gıda mad- komprime halinde hususi müstahzaı·at 

desi yi.tklemiş olan Kurtuluş vapuru da bulunma ~tadır. 
ciün <!k am saat 17 de limanımızd"n Yunacie;tanda bulunan in_ıiliz üse-
har~kt·t etmiştir. rasına tevzi edilmek ti zere Amerikan 

Bu defa gbnderilcn iki bin beş yfız ve iı:ııııız kızıl hac;brının \'er(iiklcri 
tondan tb ret gıda m:ıddeleri meye- 51 tondan lbarct koliJrrin bir kmmı 
nmd f:ı ulye, nohut, mercimek, yu- d.1 bu defa Kurtuluş vapuruna yUk
ı:nurta, soj1.ın, IAkerda v ~re vardrr, leııın· tir, 
BUJ'.'t.l&rctın m:ı da bazı muhtaç ve Kurtuluş v puru Pırede yükOnil 
h sta çocuklnro tevzl edilmek tızerc ~uratl~ bo alt.acak ve İkinci t~ rh1in 
pirinç unu, merrimek ve il'e gıbi ·be inde t tnnhula hareket <'decckt1r. 

bu !uğuna seı;Jen b 'ediye re s; Dr. 
n hı; t Uz G r tin~ 1 İzm r belediye i 
tarafından Fuar g z rıoısund bir zi
> nfet vcrUmlştir. Z.y 'et am mi 
hasbihallcre ve ile olmu ·tur, p· rti M1\TEFERR!K . l ADLIYEDE : 
ve matbu. t namına nutu lar s yle- , •• - y 1 
nerek, Behçet Uzu" kısa zamando 1 Muesseselere, Halka Karısını ara ıyan 
vü.cud aetirdıi,~ e~rlerden sitay le· 

1>ahsedıımı tır. Parasız Balık Verildi Artinin Mahkumiyeti 
Dr, Behçet Uz, hls$(yatn te ekkUr 

ve İzmirlilere \eda etrrtiştir. 
-~~ 
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7.30 P~o~urn 
7 .13 , ılc ( I' ) 
a.oo M ,ik \PL) 
1.15 ~ :11 • ti 
1.30 \1' lflı ı f'I.) 

lJ.JO l'roı:ra~ 

o 
12.a.ı Halk arkd n 
12.45 I t kili mar ı 
ıı.so Ba1vekılin hı • 

t.obcsi 
ıs.ıo Ankar-adaki ıe 

zah[ır.ıtın ntlli 
o 

14.10 Haberler 
4.ZJ Orkeıtra 
ıs.so Kıınınıı. 

ı•f(()(. c. \ı 

ıı.oo Proıı•m 

ll03Faıl 
11110 Konuşma 
ll.$0 Orkeıtr• 
19.JO Haberlrr 
19 45 Scrbc t 

19 55 UvertlJrl ·r 
20 1 S Radyo ıa cte•i 
20.45 Oy av.~llrı 
2I.OO Zıraat ta vi~i 

2110Trkler 
2110 Konuma 
21.45 Tllrk n dil 
lt.ıo Hab rı r 
22.41 Ca.ıb.:ınt 

ı 22.55 Kap.tın,. 
F A A .....,. ,.....,, F MJb 
11'!ZAR: Y•ztmt ın ,ok uprul a "Iııra,,.. 

adh romanınıı ı hu ı•n koyam•Jı .. 
Okuyucuhırrrnı.ıdın ıı r ih·rız o. .. - o 

Tııkslmde sarhoş bir hnlde evine 
döndu.a-u sırada bir kavga ~rrruıında 
tarı ı Hayganuşu bıcakla ve öldür

mek k.1 diyle y:ıralıyan Artinln birin
ci at!ır cezada yapıl· tı dt ması 

bitn1 ti~. Mahkeme Arlinin suçunda 
öldüı:ır.ek kasdı..- görnıiış \'e 9 sene 9 
y 10 glın h~pse m.-·hkiım t:'tmJştir. 

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU -
!Jcyoglunda Kuleli sokakta En1inbey 
~ parlunanında oturan Katina isnlinde 
r;f'nç bir kadın oda.,ında ölü olarak 
bulunmu~tur. 

K5.fl mlkdrırda buz temin edcmiycn 
balıicçılo.r, O<; gunlOk buzu biriktirip 
('VVtlkı ak nı b !ık avına çıkmı"lar 
\'e 80 bin çift torik tutm~lEırdJr. Bu
nun 20 bin c;i!ti Bu gariitana Ye 10 
bin çifti de lflkcrda tuzlayıc-ılarınn 

('Jfti 110 kuruştan satılınış ve Uç 
• ·nluk 3 b n kalıp buz bunlar ır:ar

ıcd·lmiştir. Geri k ~~n 50 bin çı(t 
balığın yıılruz 1500 c·ftı p raken lcci
lere tıl3bilmi tır. B hkçıl·ır 500 torı 

tori ı drnıze dukmemck ic-"\ mc1;;.tep-
1ere. h st..ıhanelere ve d·grr mües .
·elC>rc müracaat cdc1-c:k ihtiyacı olan
ı ra1 ı aru ız b lık 11lınal rını bilrlır

?nfc:lcrdir. n: e1' taraft n gaz('telcrc 
60.rctle d:ı.ğıtılmrştır. Te\·ziat bu gün 

\e belediyeye de mür~c:t:ıt editerrk de dcv~ım edecektir. 
mahalle mümcssillerınin verecekleri 
\'e!lkal:ırl:ı muhta~ h:ılka pnra~ız ha- ALTIN FİYATLARI Altın sa
lık d 1t.:ıc.1kl rınt ve halkın milr es- ı tışları hararetini kaybetmi,lUr. Dün 
&ıtintn ten1tninl istemtFlcrdir. Dün bul l:ır altJn 2490 ve 2485 kuruş arasında 
~O bin çiftin miıhlm bir kısmı bu 1 

E tılmıştır. 

J 1 

j Alman Tebliiii j Hull Söylüyor Bir Amerikan Harp 
~; Gf:C' G'L'M -~·_!IE.RlE_R (B•tt•••f• 1 incide) • (Safta.ah 1 incide) F~losu sı·nnapur'da 
..,. _ . ye maruz bulunmaktadır. 1 lundugunu sıiylemiş ve §Unları i- • -:ı 

M 1 k M h 11 
Gen.rol Von Bock·un miıt<mad;yen lıhe etmıştır; 1 (Baştarafı 1 lncld<) 

e m e et a SU e r•1 
ukv;yc kıt~au al.makta olan ord.ulan. "Şlıphesiz ara sıra zayıf anla- cil tedbırlcr ahnacagına deliı.\ct 
gerek ıevkulccyşı, .c~rek ıkt!ıa~t ba- rımız olacaktır. Fakat vazı·.Y'"t etm11ktedir 
kırndan Rua urvetının aembolu olan . . ...... .... '" 

Süratle Nakledilecek 
bu ş<hri zaptctmek ıçı nmuharcbc et- •udur:. Almanya bıze. harp • ılan Filipin'de ye11i kuı·ı:etler 
mcktcdirlcr 15 gUndenb<rı dcvaın c- dmcdıkçe, harbe suruklenmıyc - Ncvyork. 27 (A.A.) - Colum-
den son d,.,rece ~iddetlı muhllrebeden CE:ğiz. Rize harp Jlan etmekte hf'r bi:t radyo kumpanyasının Manil!e 
fionra henüz kat'i hıç bir net ce eJde halde Almanyanın işine gelm!'z..,, muhabıri. Amerika ordusunU•l, 
edilmiş defildir, Maan1a.fıh Ruslar, Bundan sonra söz alan Amıral 

EvvC'lki gün İzmirdC'ın sehri-ı celcrin süratle istih1Aık pazarlarına ınüd~faa hatlarında e:_edilcler açılmış Stark şunları sOylemiştır: Filıpin adalarında, yp,kında S3n 
ize "elen Munakala't Vekilı r.aklı çın esa1->h tedbir almakt. dır. Bu old~gu~u ka~uı ve teslım etmek mec· "Kanaatım şudur ki alaca r- Frnnsiskodan gelecek olan Ge -

ltoml~ " k tla A"rl · d · ı ı burıyetındedırler ' nernl Le\.vis kumandasında m 'is-
d t K . i ed d" Mu·· mı sa ~ enıı ve Ege cnızı ı-1 . . . mız tedbırler ne olursa olsun '.l· 

ev C' erım ne ayı, un ... m.anlarından nokUya• muıyyen gün- Rus menbalnrı. MoJatsk çcvresınde · tak il bir hava kuvvetleri tesis ~d2 
'--.,-·ablat \'ek3etine bağlt müesse- Jerde ve daha !Seri ;apılacak. bunla-: va:tiyetin salah bulmu' olduiunu td- ~anya hadzır kotl~ugu zaman bıze ce~ini dün h~ber vermistir. 

!erde ve bilhassa Denizvolların rın trenlerle memic<et dahiline na- d·a. ctmckt< ll< de _Alman kıtaatznm aarruı e ece ır.!' . . JapQ11ya ile müzakereler 
d me!ligul olmu tur. Vekil bir killeri için de: ayrıca lilzumlu tetnı;.. P?Yt~ahtın garb nde ıl~rıyt dofru ye- Denız C'ncumenı reısı Emory -

uharririmize tetkikleri etrafın- esaslar temin edilece!ttir nı hır ııçram3 hareketı ~~pmı~ o~duk- lLr.d, ticaret gemilerınin silfıh - Vaşington 27 (A.A.) - 1yl haber 
· Jarı zannedllmektedır, Fılvakı hır a- la d 1 J h' d b il 1lan mahfe1ler, !iulhiın muhafazası !-

i u bevanatta bulunmuştur: Vekil, cenup ve garp viJ~yetlcrin- jans havadisi, Almanların Rus payi- b~ rrı matsı e ın c cyana ..ı çin yapılan müzıkeratın akamete uğ-
"- Baz1 cenup ve garp vil3.- deki tetkikleri e .... nasırda bHhassa bu ta.huna 10 kilometre mesafede bulun- unmuş ur. ,, ray;ıcaıına dair Japon ri~lınce kat'i 

etJ rf.m.iz dahilinde yaptıf(ım mevzu etrafında t~tıo&;larda bul•Jn- duklarını bildirmektedir. Ayiinda ınüzakereler kanaat hac;ıl edilmedikçe Japonyanın. 
tkilc ve teftiş seyahatinden An muş, allkadarlara boıulac:ı:... malların Uzak Şarkta şimdilik hiç bir yeni ted 

lıtıhlôk nuıhallerinc mu:lyyen zaman- Kief, /ıarabe /ıalinde Vaşıngtoh 27 (A.A.) - Bitarafhk bir almıy.ıcaiını tahmin ediyorlar 
raya dönerken hususi işlerim larda ve en :;eri \'t sa itle sevki ıc;in kanununun ticaret gemilerinin iiılah- Agustos ayındanbcd mu··ıakcr. ata ,, k l t" b d k' .. Bükr<ş 27 A.A.) - '·Of•, Öğrcn;J-

e "e '1 e ın ura a ı muesse- emlr verml~lir. Bu hu ustn dcnizyol- ' .., landırılmasııu ve Amerikan gemileri- ba•l'ıımı<tır ve devam •dı'im•kted·.·r. 
ı d:gine gOre, Kief, Rusların şehirden ~... ·• ... 

erıni "Özden aeçirmck için s tarı umum nıUdl.irlhğiine de büttin kil" k • nin harp çevresine girmeler.ni mene Toı·o kahineıinln durumu. resmen tcb ,.. "" çe ır en vazetmış oldukları mayin-
anbula uğradım. tedbirlerin alınma ı lilzumu bıldirıl- Jıırın infil<ikı yüzünden tamamiyle ha den meıddelerinın feshi projesi hak- !iğ edilmemiş olmakla beraber, mıi-

Bilhassa Deniz ·ol1arı ve }iman m~tiT. rap olmuştur. Tamamen harabe hali- kındaki mUı:akerelere bugun .iyan za.keratln devamına mı.is.ait oldu"u 
lerivle mesgul oarak önümüz- Diğer taraftan mahıııUt idare a.mJr- ne gelmiş olan şehrin merkezinde ha- meclisınde başl:.ı.nılacaktır, !löyleniyor. 
ki kış seferleri için icap eden ltri va:ııta:siyle mu trhsil de keyfj- lihazırda dahi mayinlar infil;ik etmek- * 

yetten haberdar ectil~tlr. Deniz .. tedir. Fransa da 

Dün sabah Eminönü ve Beyoğlu "ev., in tekernm~l etmiı ıeklid:r. 
. . Bazıların:ı gore ıse, '1.-.p-trbman. te• 

remtlerınde umumi ıhtık3r tarama ı 

1 

r•ddı" ctm'ıs hır " ·· ·d '. 
il d k . h' ı· ... ·. ev,, numıınesı h 

ı.~apılmıştır. Bakka. ar a 1 za ıre ı- Ac ba hangisi doiru? · 
yatlıırı kontrol edılmlş, hanlarda ve 
depolarda manifatur1. vesair ~thalat Ben, gerek l<;timai bıkımdan, gerek 
rı~yası nrrışlrrılmıştır. Bu arada pe- iktisadi bakımdan, ıerek ahliİki, ge· 
rekende çay satan bir diıkk~nda kırk rek sıhhi ba'kımdoın evi, mütevazı bo· 
1Sndık çay bulunmuştur. Öglcden yuna rağmen, en uzun minarelerle 
ıonra fiy;ıt müraknbe komisyonu top- boy ölçüşen küstah apartımanlardan 
larlmııf ve ihtikfı.r yaptıkları sabit o- çok üstün bulanlardanım. K4r he
lan on dl.İkk&nrıyı rnüddeiumumiliğe: saplariyle, ev yerine aparttmao yap
\•enni.jilr, Bunlar arnsında beş bak- tıranlar, ferdi kazanc;larına hizmctkir 
kal, üç nalbur, bir Iimonc-u ve bir davranmalarından çemiyetin zarar 
7 ~hirect vardır Yufk--. fiyatlarını art- gördtiğünden bellr:i bihaıberdirJer. Çün 
t~ak l<'in 'Yurıcactların müracaati kü binlerce evi istiap edebilecek ge
reddediu-:ılştir. ~hrımizde 120 bö- nişJikte bir şehirde yaıoıyan hı.~lr:ın, 
rekçl ve tatlıcı bulunduğu anla&ıldı- - ad~na "apartıman., denilen mü9se .. 
ğınd·1n bunlara birer n1ikd3r un ve- ~.e1~_r 1n bollaşması yüzünden -, lltalta. 
rilmck ıruretiyle tatınin edilmeleri us_tuste otur~atırı, insanltirn "teki-
düşüoülmektrdir. rn.uı,. s~ya;a&l bir ~kıbet değıldir. 
DERİ ?ı.fÜ'fEHA~SIRI GELDİ - h .. •mse ınkar. edemez ki, Dpartı!':lanlar 

Alman deri mütehatsıshırından Ş:ıft bollaştıkça, ınsanlann içinde üstüste 
f"hrımizr gclmiiür. $aft, deri tuccar- ve ezile büzüle ~arı?dıkları ikamet ... 
ı~riyle temas etmiş ve deri sanayii- gihlar tıpkı sabıt bırer tramvay man 
mizi>ı. inktş..-ıfı yolunda yapılan fa~li- Yarası arzetmektedir. 
yeti gözden geçlrmı~ur. Deri müte
has.o;;ısı Almanyaya gönderilecek de
rilerle yakından alAkadar olacaktır. 
ECNEBİ TÜCCAR GRUPLARI -

1'.1.acar ve Slovakyalı bir tüccar gru
pu dün Bµlgaristand!tn chrimize gel
mi~lerdir. Bu yedi kişilik grup hu
sust taka~la yapılacak ticari müba
delelerin e1'asları hakkında tetkikler
de bulunacaktır. Macarlar da deri 
tüccarlarımızla görüşt'rek l\facarı~t<ın
dan it~al e<lilC'<"E'k al:ır dE"ri1cr t,,ak
kında iznhot ver~·cklc·rdir. 

~-- ~ 

Esnaf Cemiyetleri 
Tensik Edilecek 

Cumhurıy('t Halk Partisi esnaf ce
miyetlC'rinde tensikat ycıpmayı ve bn
zı işlerde kullanılan ücretli katiple
rin vazifelerine son vermeyi .karar
tııstrrmL~tır. Bu hususta yaprlan tet
kikl(·r İkinci tesrinın ilk hafit.asın
da intaç edilecek ve e!;naf ccın yet
leri yeni bir şekilde faaliyete geçiri
lecektir. 

Sovyet Tebliği 
(Baştarah 1 incide) 

ra kıtaatımız. Stalino şehrini tnh 
Jiyc etmişlerdir. 

Evvelce alınan malumata g'ire 
25 ilkte~rin tarihinde 27 Almen 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Bi -
zim zayiatımız, 17 tayyareden i· 
barcttir. 

Donelz havzasmda 

Kuybışef, 27 (A.A.) - Unl1ecl 
Press; Kızılordunun gazetesi o -
lan "Krasnaya Zvesda., Donetz 
havzasında durumun endişelı ol
dugunu itiraf etmektedir. Ce -
nup cephesinde Almanlar muh.ı
r<obC'ye yeni kuvvetler gönderi -
yc-rJar ve Mojıı.ısk ve Maloyaros -
la•etz bölgesinde tazyiklerine de 
vam ediyorlar. Diğer bölgelerde 
Alman hamleleri durdurulmuş 
t.ur. 

M oskovaga geni taarruz 
Londra 27 ( A.A.) 

ıının Kuybişef"dek.i. 
bildıriyor: 

- Reuter ajan
hususi muhabiri 

Donanma Komutaıunın 
Ziyareti 

• Donanma ~~mutam Amir•I Sükrll Okın dOa. 
vıllyettc valıyı .dyıret etmİ!Jtir. 

:Maaş ve Ücretler Verildi 
D,.n re•mt daire ve milcsse1'eltrde memur 

v~ mtbtahdemlerln maaı ve t.Lcr1tlcrinln ve~ 
ri.mt' lnt' ba1l:ınmııtır. 

--- -- ~-----
Kadrosu Eksik Bir Mektep 
1 fır, {TA_N) Kı.ıamı da mevcut 400 ıa 

lebelı ınulıttlı~ orta okulun Ö&retmeıı kadr_, u 
bu nt' lrad .. r 1amunfı:nma:nı tır ıwt te t 
,,alrr tllrkçc dersleri \'"t'nJmekte dıtcr d~r• • 
ler bot a:ecmekte-dır. Bur:Unlt'rdc k.ı.dronu 1 ta 
nt.1mlanmaar bekle-nınektedir. 

28 SALI 
Ilktl'~rin 1941 

RUMi: 1357 
İlkteşrm: 15 

HIZIR: 17G 
HİCRf: 13611 

Şevval: 7 
-GUneı Oğle Jk{iıdi Alı: arn Yit.lııi'ı:ik 
6.21 11.Jll 14.51 17 11 ll.44 4.•7 

Almanlar Cenup Cep
hesine Niçin Ehem. 
miyet Veriyorlar? 

(Baştarafı 1 incide) 
Kafkaslara inerlerse, herhalrfo 
ln;ıilızler de lfıkayıt kalamıyacuk 
!ardır. 

Maamafih Almanların Kafkas
lara inecek yerde Hazer denız•n
d,c Astrııgana doğru uzanarak 
h.aflosların anavatanla irtibatı -
nı l«smek istemeleri ve ilkbaha
ra kadar bununla iktifa etmelPrı 
muht<>mcldir. 

Korgeneral 
Yusuf Ziya 

(Baştarafı 1 incide)' 
<crefıne bir ögle zıyafeti vermi§• 
tir. 

rü meyi yaptım ve lazım ge- yoJ'-rmın kıf --•erlen lçı'n K"radeniz J 1ı d-l R 
1. t .. ~ " m a e z e11 us tünıe11leri n a ıma ı verdim. hattında da ayni teaı ırler alması ve 

hayyan n:ıkliyatu11n da sfirat \'C in
tızamla temini kara.rlasmıştır, 

Bertin 27 (A.A.) - Şarkta cere
yan eden muharebenin ikıbeti taay
yün ettiiine d.ıir Alman matbuat na
zırı Dr, Dietrü:h tarafından Berlin'de 
matbuat mümessillerine yapılan be
yanat, Alman hükt1.mct merkezinin 
askeri mahafillerinde yeniden ehem -
miyetle tebarilı ettirilmtktedir 

Lonrlra 27 (A.A.) - Londrada çı
kan D:nly Skctch gazetesirun Va ·ng 
ton muhabirine göre, Cümhur Reısi 

Roosevelt'in Birle~ik Amerika Bahri
ye cünü münasebetiyle irat edecefi 
nutkunda, Birleşik Amerikanın, tari
hinde beı!nci defa olarak korsanların 
üstüne yı.iruyeceğini söylıyeceg.ı. zan .. 
r.edllrntkte'l r. 

Almanların Moskovaya karıı yaptık 
tarı hamle bir kaç kesimde cünlerı.:c 
ycıva$ladıktan ıonra ikl istikamette 

(~~çtarafı 1 incide) yen:.den başlarnı~tır. Faaliyetin tekrar 
leri mcsullcrının bulunmasına 1 başladığı noktalar Almanların Mos
yardım edcbılecek mahiyette ma· ı kovaya en yakın oldukları Mojaisk 
lllmat vermi_şlerdir. Bu Fran31z· I ve Maloyaroslavetz kesimleridir, 

z·yafette Örfi ida:-e komutan ve
kili Korgenrr:ıı Yusuf Ziya, ParU 
reisi Re t ll!ımaro4'u. lstanbul mıo
taka, !_ı.avn. denlz, merkez ve jandar
mrı :. omut rıları. eme ·Jj General Sey
f,, Oı fı i<lare erk.ın,, vali muavin!, 
rnOddeiumumt. Reyo Ju kaymakamı. 
en1n1yct müdür muav·nı ve diğer a-
15.kalılar bulunmuşt.:r. Ayni z:ımanda atelyeleri umu

mi olarak ~orerek elde bulunan 
!erin suratle bitmesi içirı la

zım gelen talimatı verdim.,, 
Vekil dün ak'-ımki ekspresle 

Ankaraya hareket etmistir. 
H bcr alchğmı.ıza tör~. l\1ilnakıH\t 

ctt Antalya_ Mrrsın ve Alan
.....,,, .u •. n limon, portakal ve d iger na

ye meyvııl:ı.rın ve bozuLıca • mad 

Bitler - Ciano Mülakatı 
Etrafında Tefsirler 

B<rn< 27 (A.A.) - Zur;ch'dc ç1k
m kta olan Tat gazetesinin Berlin 
muhabiri, cum&rtcsi eünü Hitler ile 
Kont Ciano arasında yapılmış olan 

rtl$meye bı.iyük bir ehemmiyet at
f tmcktcdır. Muhııbir diyor ki: 

••Her ne ka.dar bu görüşmenin ga
yesi ne olduğu haklı:ınd• bir aQna 
snaIQm:ıt verilmemiş ise de ön safta 

len butUn ılyaıi ve askert mcıc-
1 enn rorü1ülmut olduiu kabul edi
lebilir. 

Almanya ve İtalyada eazeUlcrin bu 
me eleye tahsıs etmiş oldı.ıklarl mrı .. 
kaleler, cumartesi günkü ıOrüşmele

n akıslerinin pek yakin bir istik
balde tcznhiir edeceğini göstermekte-

* Roma. 27 (A.A.) - s;nyor Gayda, 
C ano nun Almanyayı yaptıiı seya -
lla ten bah5eden bir 7azrsında diyor 
lıi: 

''Mıhver devletleri, ellerindeki bil-

Bundan başk:a Vck:ı Anblya ve 
Alanyada rıhtım. bkele, dalga kıran 

\le antrepo vaziyetlerırıi de gö7.den 
r,eç!rml>t:r. Nakliyııhn iyi ve r.erl 
bır şeJulde yapıln1ıı,1;1 için bu te isal· 
t .... baı1 tndı1·ıt ya11ılawktır. Vekil, 
aunkıi temasları ebTI m<l bunların 
tatbkatı ı.:trafında d ı al<ikadarla.ra 
"1limat verm tlr, 

Sobranya Meclisi Reisinin 
Yeni Bir Nutku 

So!ya, 27 (A.A.) - Ste!an! ajan
smdan: Sobranya merlW reisi Mal
kotr, dün Pilevnede irat etmiş oldu
t.u b;r nutukta Bulı:aristanın üçlü 
misaka lltlhal< etm•kle Buİgar mil
letinin hürriyet ve istikbalini temin 
edebilecek olan memleketlerin yanı 
başında mevki almış cıldutunu söyle
miştir. Bulgaristan, rı-ıjhvcr ıaye:tin

dc asırlardanlıerl p••lnde koşmakta 
olduğu milli metalibını tahakkuk et-
1ırmlşt!r. Bu.ııün Bııl,ııarlstan, mllll 
J::ıirUjlnl muhafaza ve yeni vaziyeti ... 
nı takviye etmek itın muzaaf bir 
enerji ile çal mak m~bur·yetindedir. 

tün vesaitle zafere kadar harbe devam 
etmcfc,1nci1iz emperyalizmini mailüp 
ve AvruJ)anın yeni nizamının esa"lla
rını vazetmek için her tlirlü ahval ve 
şeraitten istifade etmrğe azmetmiş -
terdir,,, 

Amrikan ve İngiliz (kspcrler~ tara
fından Sovyet ordusunun 300 h.uncn
den mürekkep cılduguna d· ir yı..irütü 
len tahmınler dogru ise, şimdiye ka
dar Sovyetlerin 260 tumeni imha e
dildıgine ıore halen Almanlara karıı 
(rkarılabilecek kuvvet 40 tumenden i
baret kalmış demektir. Fakat Sovyet
lerin harp edecek kabiliyette 100 tü
meni daha olsa bile. Berlınin askeri 
mnhafillerinin kanaatine göre 1,200 
kilometreJik bir cephede, bunların im 
haıı zikredilen 260 tümenın imhasın
dan çok: daha kolay olacaktır, 

Bucün beyan edildiline ıöre, At~ 
man ileri hareketinde cörülen gecik
meler nünha,ıran havaların ve yol
ların bozukluiuodan ileri celmekte
dir. 

Sovyetlerin timdiye k2dar ufradı
iı zayiat hakkında bu akfi'.lm beyan 
edild:fine c8re.ı Sovyetler harbe de
vam etmek. itin kendilerine lizım o
lan en iyi kıtalarından t;.kriben /) 
milyon lci$İ kaybetm!şl~rdir. 

Alma11ların bir 
muvaffakıyeli 

Borl:n, 9 7 (A.A.) - D.N.B, nl" 
Aıkerl b r kayncı'tt· °": ö ··endi~ine 
göre, blr Alman p y:ır\e nl· yı !!5 tlk
tesrrndc tanklann ,.-rı.rdı ·nly!e "!\fos-

Cumhur Reısi. diın, B hriye Na1ır1 
Albay Knox'a hitaben gönderd ci bir 
mektupta, bahriyenin. dk milli nıuda• 
fa:ı h· ttıııı teşkil etmek meaulıyeti
ni almaga ne dereceye kadar hazır ol
duğunu, millete ve ser kuvvetle ine 
isbata S.mnde bulunduğunu söylemis· 
tir. 

kovanın batı~mda Sn\'yet mevzii ri
r,: yarmaya ve zapta ıpuvafrak ol
mu tur. Yatmura ve duşmanm id
detli ateşine rağmen Alman piy::ade 
&skerlerı Sovyetlere f\00 metre kadar 
ya.klapuşlar ve bataklık arazide 
tankların ı:elrnesinl beklem!5Jerdir. 
Gece bUtQn hozırlıkl•r tamamlandık
tan sonra hucum şaf. kla ba..;lamıştır. 
Sovyetlerln butUn mukavemeti akım 
kalmı;;tır. 

Bir kısım macar kıtaatı 
lJl acarisla11a dörıdü 

Budapcştc 27 ( A.A.) - Ukrayna
nın l$&"al:ne ı1urak ve bu havcılide ik
t'sacl: hayatın tekrar başlamasın:'l 
yardım eden a~keri v~ fenni teşekkül 
lcrin bir kıımı ~facari tana dOnmüs
tı.ir. Ukraynantn kum ndanı ol n Al
man genera1i, yaptıkl'"rı hizmetlerde:n 
dolayı bu te1ekküllere menınuniytti
ni bildirmiştir. 

lar, her türlü maddi mük.fifaLt..."ln . ''K., rumuzu ;ıe anılan ,ehir cevre
vazgeçmislC'rdir. Bu vaziy2tte. sınde Almanla~ kısmen Rus kıtal:ırı 
F d k

'. . l ııraıına 'irme,e muvaff•k olmuşlar
ransa a ı l:gal kıta __ arı kunınn dır. Maamafih Almanlar müdafaa hat 

danı GenC'ral Von Stupnagcl, bu tını yaramamış ve Ru11Rr yeni mev
FrittlSızların hfilen Almanyada C· ziler işgal etnıiştir. 
ir bulunan akrnbal~1rının dc::r - Ayni c:evrede 12 giin çevrıln1iş ka-

hal Fran. aya dönınelerınc n1usa- ı~n Sovyet b:rıtklcrl p<"r ·embe "'e cu.: 
nde edilmesine karar vcrmisti.ı.·. ma gUnü yaptıkları muharebelerle 
"Viclıy gev,,ek davramyor" kıırtuım.ıtia muvaffak oımu tardır. 

~ . . Moskova radyosuna gore, merkez 
Londra 27 ( A.AJ - "Ofı,, ."France,. cephesinde çarpıı,an askerlere hitap 

ga7.etesi. b.:ı$makales.i~de. dıyor ki: 1 eden yeni ~r ıünlük emirde şöyle 
"Frans:lda rclUnelerın ıdamı hak - denilmektedir: 

kınr:iak: [ngiliz - ~erikan beyanatı "Bir adım geri çeki1memeniz IS.
beşer vicdanının bir ısy3n avazKidir, ıımdır Faşhıtleri bu noktada durdur
Roosevelt'le, Churchill.in protestoları, mak lizımdır 
bahtsız milletimize bir teselli kayna-1 .,. 
eı olacaktır. Zi"dana kapatılmı• o- Bir Almarı gerıerali öldü 
lan Frnnsızlar. dünyada mevcut bü
tün alicenap insanların müzaheretine 
nail bu lundukların1 h:ssedeccklerdir ... 

Francc gazetesi, bun<la.n ıonr.ııı. 
Vıchy tarafından alınan tedbirleri ve 
Vichy hükümeti.nin Almanlara yardım 
lıususund:ıki tehalükUniı takblh etmek 
te ve şöyle demektedir: 

"Vichy gayretkeşlik gösteriyor. 
Pet.1in, Darlan, Puchoux ve Joseph 
Barthelemy, Hitlerin eLnde bir ilet-

Londra 27 (A.A.) - Moskova rad 
yosu, Sovyet tayyarelerinin, Katinin 
b?lges;nde, 26 ıncı Alman tümeni ku
mandanı Generi11 Offenbacher1in tay
yaresin.i düşürdüklerini haber vermc-k 
tedir. Ağır surette yaralanan Ge
neral az sonra ölmi.iştiir, Rostov ct
varındaki muharebeler şiddetli olmuş 
tur. 

Ziyafette Korıenerı 1 Yusuf' Ziya 
bir nutuk sOylıyerek Artunltalın ko
mutasJ oltmda t"a1ışmaktan J:Iuydu
fu derin zevki bel:rtnıiş ve kendisine 
yeni vazife inde mll Uakı:yetler te
mrnnı etmiştir. 

l\f11te. k'lıen l 1 nbu1 Bam birl !ı 
re fl k ' T rı U b r ~utuk öy
l ye k en eh.İt Koı r 1 Artunka
lm mczıycıterlnd n bahule, ld r I 
ıamcınında, gorduk't ı kolaylık \'& 

muhabbetten dol yı matbuat namına 
cnd ine teşck.kJr etmiştir, Buna 

cevap veren eski Örı1 idare komu
tanı, matbuatt~n gördO!ü yardıma te
tekktlılcrini bildirm tir. 

Al! Rıza Artunk"' dfin akpmkl 
trent"' Ankar ya h;ıreket etmiş ve 
başta Vali Liıt!i Kırdar olduğu halde 
b!lyilk bir kaiab iık tarafından u· ur
ları.mı ·tır. 

Bayram Şenlikleri 
(Baştarafı 1 incide) 

Halit kı;r•iıleri merasim ge 
cidi yapıldıgı saatler miistesna 
her gün saat 10 dan 17 yf' kador 
faaliyette bulunacaktır. 30 r..irin 
citesrin pcrsC'mbc J?Ünii Ankara 

ten ba~a bir şey değildirler. Son 
hareketleri, düşm::ı.n hesabına emre a
made bir vaziyette dur;ın ins· nların 
vatanların<\ ihanet ettiklerini teyit ey

Tierald Tribune gazetesi yazıyor: stadyomunda n!tık..,dartar t:ı.rn -
up~~ain. n:ı~i !e.dhiıine niha~et ve·~- fından mUsab· kalar tr'rt!p ol'l .. 

lemektedir.,. 

Nevyork 27 * (A.A.) 

mek uzere kendısını rehıne gostermı~ k h lk k · ·· ı · ~ 1 
ı d 1 d b. d. G'· .. .. naca a 1trs11 crn .. n<' rrvn 

0 sa a o masa a ır ır ozonune . t 1 - l 1 t l' 
getiri1ecek tek nokta, Mareş3J ile 1 run .. nu 't(Jtı.l' soy l"nCC'C .. ır. f' 

rejiminin e&asen rehine olduktan k:cy- 7.ahurat ,g"Cce de d vam cd('CC'k • 
Nevyork flyetidir.,, ir. 
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:BUGüN 
Sulh lmkCinları 

Avam kamarar.ında 

TAN 

( FiKiR VIE SANAT ) 

Fatih'in Heykelini 
Türk Yapabilir 

r 
1 

--, 
SEHiRDEN RÖPORTAJLAR 1 

~ ~ 

Sahibi, Vergisi Olmıyan 
Müstakil Bir ikametgah 

Abla ... Abla ... - Hayaletin Sesi - Ortaya çıkan 

28 - 10 - fl'l 

TAKViMDEN 
BiA VAPAAK 

Bit Pazarına 
Polis LCizun 

Yazan: UhUNAY 
B yramın bır"nci gunu Ref.k Ha-

r·--•••••••·--....,,. ••••••••••••••••••••••••9\ kadın Fuhuşla mücadele artıyor 
; Soruvorum size : Avrupalı bir aktör, hatta dahi olsa, Hüseyı·n Rahmi Gün>ınar'ın .: " ~bbı .... = ı buıbutun buyudıı: Moloz yıfınl rı a-

lıdle ölulerirnızı ziyaretten son• 
ra Edirnekapıd n Bey,zıda ıtcldık 
l olumuz Çadırc !ardan geçtı Buraym 
ıstıllahcıl r • B t ., pa arı, Bayat, 
p zarı, de ler. Herkes de ulu or a 
' BH,, paza ı der; en par etmez zaıı
r.edılen eşya burada bulunur. tbtıkan 
ilet n n çine sedefli yelpaze koym k 
takma dişin yanında b sur h ikası ba 
lundurmak ancak buraya mahımıı vit
rın tezy natınd ndrr Fakat Bitpaza
rının husus yetJ yalnız bu cihet de
ğıldır Onun asıl huviyeti eski olmak 
şart yle ğneden iplife kııd r ht'r ee
yın orada satılabılmesidir. Meseli 
yen ce bir kat lı:o&tumu olan bı~ ad m 
yeni kostümUnü uıte para alm:ık kay 
dıyle bir eskisi ile değiştireb "lir, İs
tene modası ceçm·ı k:>I 1ı bır yaka
lık arkad n kopçalı bir hazır boyu 
baiı da alır, ay klann yuksek konç 
Ju bır dufmeli fot!n uydurur, Beyazıt 
meydanındaki b r seyyar berberde 
traş olur. Ke e miısa"tse, koku u le 
malına bedava rekllm yap n ayak 
koftec"sinden k rnını da doyur bıl"r 

.. .J : .. _ ru nda, çıkmaz bır tunelc ee benu-
ı "l\fürehhiye" adlı eserindeki Dehri Efcnd i roliinii, Ertuğrul Sadi Tek kadar demi- lb a bel Va il& trt)'IQI mP.. yen m n m nı b r kofuk v eh. Ve 
• 1 · · b h 1 1 bu koiutun afzını o ten k rlı kal !1 
ı yorum, hiç o mazsa onun gibi, yapabilir mi? Oy]eyse yabancı ir eykeltraş nası v•k"t ıece yarısından ıleridu. Be- çuval kaldırılmı,, ort ya, bir kadın 
: olur da Fatilı'in heykelini yapabilir? ~azıttan Lllel ye inen trP.mvay ıkmııtr. Kaldırılan c;uvahn al 1 lan 
" ~ cadde11 uzerındeyı.z .. • Haıanpı ıı,, fı- harabe koiuiunun b r ıd re la b sıy 
,_...•·--·----- •• • • • • •• •• • •••• • •• • • • •••-' 1 nnından pek az a:ıaiıda, ve yolnn ıı.aıi le aydınlanan methalıne b kum: 

tarafınd,, henıiı kaldırJmaroıı bi~ Orası, birbirınden h ı pam, bırbi -

KORKUNÇ İNANÇLAR - G::ı-

zeteleı de okuyorum; Fatıhın r-· Yazan: -·-, 
heykeli yapıl c, kmış. Turk, degerlc- • 

1 nni arıyor, kendine & lıyor, diye sı:- f ISMA YIL HAKKI 
vinıyorum. Derken a a ıdakı s:ttırları : ı 

okuyorum Fat h.n h~ykelı beynelmilt:l 5 BALTACIQG-LU 1 
ohrette, Avrupalı bır heykeltr sa yap : 1 

tırıl cak; bunun iç'n de b r musaba- ! ......... ·----·--··--·--
ka açılac k G rip şey tuh f ı;cy gu- ı . . . . · ' ' facak ıçle ınde bır tanesı ı ter ıste-
1 unç ıey, diyorum. Geıçı bu <mlayı , ' ' 
bu kara t k 

"A 
1 

., mez, ho:ıa gıdecek, ııp rış verılecelı:. 
r, goı unu e, ço vrupa ı , O k k B 

Çok • m d , d. F t h h k 1• t1aya ne çı aca ? •r Kaı •mıka, 
e em r n 1 n ey e ı ı- b K · l d ·1 " v ç"n b ı ·ı 1 b b ka k ır rıpe. egı mı~ e bunlar or-

1 eyne mı e . ır mu a a çma ; t ya hangı ahese leri koy akla ? 
bakın hele, ne ıyl duşunulmu ne ı;,oı B" T k 1 Ab.d b s b h ı . ır a s m ı csı ve r ı y ur-
azır anmış ..• F k t, ıljın ıçyu u hıç Abid · d r.·ı i? B , ı ı 

de boyle sevimu deıı: ldir iı-ın zde nu csı C&;I m ey 1<' rrı•. e ı;:ı-
gızl r 1 • 1 ki da ııatkirların beynelmılel ese ı-r bun-

ı gız ı ç ş n ve va ı arın n 1 r mıdır?. 
haber vermıyen .hır takım ıay ! meş- Evet ... Fakat bunlar herh .,g; Turk 
ur, korknuç ınanlar, komp ksler heykeltraşının eseıinden ı1erı deıd 
vardır. Onlar zaman zaman ışte bu geri ı rd"rl 
turlu ac yıp k rarlara, abuk sabuk tc- şey e 1 

cbbuslere sizi zorluyor. Bu sessiz 
ınançları, bu koıkunç kompleıkleıı 
meydana çıkaralım ki rahat edesınız ,,. .,,. 
BEYNELMİLEL MANASI -

Fatihin heykelini beynelmilel b.r 
sanatkar yapmalı .. Nıçin efendi:n? Bu 
duşunceyı ta y, n ınsanların gayr meş 
uru cevap verıyor: "Çunku, bi de Fa
tıhın heykelını yap bilecek beynelmi
lel kud ette heykeltra!jlar yoktur da 
onun ıı;ın.,, İşte birinci yanlış duşlir:
ce. 'Heykel, heykeltraş, sanat, sanat 
eseri ve sanatkar,, ne demek oldueu
nu bılerek bu yanlış duşunceye ce
vap veriyorum: Bizde Fatıh"n heyk~
lıni yapabılecek san tkir vardır. B:ı 
s natkarlardan y lmz uç ıcncin adı
n verıyorum: Zuhtu, Hidı, Nej t (1). 
B kala ı da v r; ııayab lırım. Fak t 
l ste verm yorum, mıs::ıl ve ıyorum. 
Bu sanatkarlar hem Turlrtur, hen 
de Avrupalıdır. Fakat beynclmılcl 
midirler? 

* * SANAKARLARINI TANlı -
Beynelmılell, cıhan mıkyasın

da, beşeri .. " sozlerıni çok kere yan
lış olarak kullanıyorsunuz. "Reynel
m lcl'' sozıinden ne anlıyorsunuz kı? 
'!Me.:hur adı çıkmış, butun milletler
ce tanınmış,, mı demek ıstıyC" sunuı? 
Bu anlamda beynelm l'cl n doğrudan 
docruya b r deıeri olam r. Çunku, 
üphesız olan b r şey var, kı o d , 

san t ilemınde bcynclmılellık, kud
ı etın do ud n doğruya ifad-:si d.
ıldir. B r çok d"hi sa tka Jaı var

dır ve olagelm tir kı z manlarında 
beynelmılel olm k şoyle dursun. hat
tli mıllı dahı ol mad n olmuşlerdır. 
Sizin an· dıgınız gıbı bızirn Zuhtu 
Hadı, Nejat da beynelırulel olab:Jır
ler Fakat, durdukları yerde ve dur
dukları muddetçe degıl; e er verdık
leri muddetc;e, hatta e e lerıru dokup 
dıktıklen mudetçe degıl eserleri mıl
let tarafından, mıllı basın tarafından 
propaganda teknığine uygun b.r su

* * yıcDAN tŞtDIR - Dn lanm: 
sanat eserini sırf te · ıık bir iş 

s myorsunuz ve tekn gi y ık ı:k ol n 
bır Avrupalı heykeltra ın F t h r. hey 
kelini yapabılecegıne in n yo runu'Z. 
Bu, biıyuk bir gaflettir. S ?.• dofre
yu soyluyorum: Avrup lı, y nı Tu -
kun gayrısı, hiristiy n ve y b nc.ı o
lan kımse. Tudt, muslumaıı ve ye ıı 
olan :Fatıhin heykelini yapm k şoyle 
dursun, suratını gorse a 1 yamaz. 
Bızim dılimiz, dınimiz, ahlakımız, z•v 
kimiz, hayat anlayı5ımız bamb şka -
d r; suratımız, ifademiz, jestluimiz, 
l'O .1 rımız, askiyonumuz bamb.,şka -
dır. Bunun boylc olduğuna u be mı 
ed.yorsunuz? Soruyoru:n sıze: Avru 
palı beynelmilel, dahi bır aktcır HU
st-v n R hmi Gurpınar'ın Murd>bıye

•ı<tekı Dchrı Efend olunu, F.rtuı•ul 
E ıdi Tek kad r demıyorum, h ç ol
ma:-s:ı onun gıbi, yap.:ıbılir mı? Ne 
n umkun; oyleyıe Avrupalı, be;ı
nelmilel, dahı heykeltraş Fatihin ru
hunu nasıl anlıyabılec k, ve bıze n .
ı;ıl anlat bılecek? Bu be:ynelm lele lılt 
ha talığıyle gunun b rinde toprakla
rımız uzerine Fatıhin heyk 'ı yer -
r.e bir Kardinal heykelı dık lmes n
dtn çok korkuyorum 

* * TÜRKLUöü TÜR!{ DUYAR -

an rette durmayıp, d nlen neyıp d ıny va 
tanıtıldıkları zaman. Mı Ilı sanatkiı -
1 rı beynelmilel yapmak ba arısının 
sırnnı bılmiyorsunuz ve akl nızd n 
geçırmıyorsunu , bir de uıtel k bu 
mlllı enerjıler aksıyon uz ve · ka
lıp dururken sinema yıldızı :ır:u gılı; 
"bcynelmileller,, aram ga çıkıyorsu -
nuz. Sız n h çe sayd gınız, adam ye
rine koymadıgınız bu çok degcrlı sa
r.atkirları y hancılar, yabancı iılke -
ler neden beynelmılel s. yıversinler? 

Y ne ajan 1 r, Japonyanın da nmu
rn ulh jn b r te ebbus yapm k n.:"" 
~ t nde oldu ·unu bıldıriyorlar. M t
ı;uok 'nm Hariciye Nazırlığı ıamanın 
d Eden'e bu maksatla bir mektup 
& dermı oldu!u hatırlardadır. 

Heykelde teknik ve derece onenı 
liyıe mıllı değer. mili vicdan cfa on
d n c;ok onemlidır Tu ku Turk du
"' r. Turku Turk sever, Turku Turk 
soylcr ve Tuı ku Turk ya atır. Avru
P• ·nın c;izdıgl Tu k portre n• b km· 
t· kı kend ne benzer. Avrupalull"ı 
c;"zd gı Turk kadınına bakın; kendı 
k d nına benzer. Avrupalının yarats.ı
c gı Fatih de Fatihe degıl, kendinn 
benz yecektir. Turkıı anc3k Turk se
z"'bılır. Sanat her şeyden on ... e tek
nık işı değil, mana ısi, v edan iş dı . 
Teknik ne olursa olsun bu m na ya
k l&nm dıkç eser ne mıllı ne dr 
btynelmilel olabilir. Fat hı du unmck 
ve yaşatmak için canında ve k"'nında 
ondan bir ey t şımak gerektır Dev 
lette, poht"k da, dılde ozu bulduk da 
ııanatte ozu aramıyac k mıyıı:, bul -
mıyacak mıyız? Sanatte beynelınilcl-
1 itten, kozmopoll l ktcn neden, n.çin 
kurtulamıyoruz? Her lmltlirde oldugu 
i bi heykelde de dusturumuz "Turke 
dogru .. olmalıdır. Turk; sanatt.· Tu l: 
ten şaşma! 

* * JORKÜ KIRMAYIN - "iyi, anı-
ma, biz onları sizın cib t nımı· 

yoruz kil. . ., İyi amma, k b h t on
hrda mı? Tanımadıg•n z bevnelmı
lellerı aramağa c;ıkıyo o;•1nuz d~ mıl-
1 lılen bulmak guç mu geliyor? Ye -
h değerlerı t nımak vaz femız, h tti 
vatan borcunuz değil m ? Elin ze u
zattığımız her ilım travayın "tercu 
me,, derseniz~ kimsede ten he e!W ka
lır mı? İlım y nhşlariyle dolu kitap
ları kabul ve mudafaad.ı israr e,,erse
n "z k"msede ılmi eser hazırlam~k ;h-

Butun bu haberler, mıhverin yeni 
~e renı mıkyast b r sulh taa nı.;un
d bulunac ı fikr" ı vermektedı ler. 

akat İngılterenın bazı m haf lı, 
C ty boyle hir sulhe •:ıraftar o:salaı 
b le, Church 11 ın, Ingıliz milletirun 
'ile Amer kanın buna , ızı ohnıyacak-
1 n muhakk k sayılmaktadır. 

M.ANTEN 

* * BEYNELMİLEL DEDİKLERİ -
MİZ - Beynelmılellerle he)' 

kel yaptı mak usuliıniı s ·n kadar 
l.en de biliyorum: Turk sefare " ne
lerine yazılacak, bu ser retler de bu
lunduk] n yabancı memleketle ln ha
riciyelerıne yazacaklar, onlar d::ı aka
demilere ya'Zacaklar, bır takım hey
keltraılar eserlerinin fotoj:-:ıflarını 
p;önderecekler, bır jıirf heyeti kura-

fraıı yaıar mı? Elinizin altmd ki ıy 
heykeltraş Türkler durup dururken 
yabancıl rı aramak için sefarethane
lere b şvurursanız Turklerde şevk ve 
heves kalır mı? 

* * 
HÜRRİYET İSTER - "Madem 

ki bu kadar iktıd rlı beyk~traş
nnız v rmış; oyleyıe eser versin

ler,. demeyin:z 1 Bir kere, esftr ver
m şlerd r Sonra, heykeltra mimar 
gıb dir. Mimar proje yapa yapa de
gıl, y ptığı projeler t tbık edOe ed"fo 
miıkemmelleşir. Heykeltraş da böyle. 
Heykeltraş heykel maketi yapa yapa 
deiil, heykelleri dikile d k"le, eserl
r nın maşeri aksulamellerfni , 1 ala 
nıukemmelleşir. Sanatkarın ltendııı: 
göstermesi ic;in foaliyet vesılesi is
ter Onun yolunu k patm malı, açma
lı. Ey belediyeciler, kul urculcr, ve 
v lıler: polifk da, d ldıo, ahla~ıa ya
bancıya b şvurm dıfın z g h , guzd 
sanatlerde, heykelde de yab net a b 1 
vurmayın12:. Fat h"n heykel ni TurKe 
yaptırın ve Tufke yaptırın iti ta ıh 
bize gulmesin. 

Çamlıca, 2&/10/1!>41 
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Umumi Harp 
istiklal Mücadelesi 

Herkesin merak ve 
heyecanla göreceği film 

30 Bırincı tesı .. n ak amHldan 
it haren 

ELHAMRA 

harabe molozu vardır. o moto.darın r nden kırık dokuk eşyalarla ( !) do
uzerinde, sarhoşluktan, fırtın ya tu- senmış, numarası olm yan, s hı ot
tulmuş minimini bir ııelvi gıbı sall _ mıyan, ver~ııı olmıyan mustaı-:: 1 b r 
nan hayalet, hill sesleniyor: ikametgfih şeklıne sokulmuştu I{ dın, 

yarım saattir, lı:endisıne sesle:ıı-n de-
"- Abla... 1 k 1 k d "- ı.. anıya c;ı ışıyor u: 
.. _ Abla be .. ,, Bu saatte, namuslu bir kadın n ka-

pısına ( 1) asılmaktan ııtar.mıyor mu
sun? Artık evımızde de mi (1) raha: 
yok?., 

Durmamak. ve anlamıya çalı ma -
mak mumkun mu? O 'lloloz yıgınt -
rrna, tıpkı sevgihsine hıtap eden bı 
asık ıibl yumu3ak ıesıyle ıeıleneıı 
h yalet k mdir? Acab oralU, vak· 
tıylc o molozlar altında can vermı~ 
hemş.iresin:n hayalini mi arıyor? Yok
sa blı;are ad m, evinin yolunu ve ka
pısını şaşırarak oraya çıkmış b;r ı;:ır 

hoş mudur? 
Diklı: tim, ldeta, karanlıiı a)•dınlıı.· 

tacak kadar parladı. Bakıyorum, V" 

dinlıyorıım. Hayalet. seııinın k:ıındın
cı ihencini b·raz daha kuvvetl•ndır
mıye ı;alıııyor: 

"- Abla ..• 
Cevap yok ..• 
"- Abla!. 
Bıttabi yine cevap yolc .. V trıa ha

yaletın sesi, taşları b le dile gl"t recek 
lr d r yumuş3k. Fakat lıu, öted•nbeı i, 
yapıla gelen, alabıldii ne mubalagah 
Lır teşbihtır. Ve hakıkatte, taşl.ır ko
nuşamıy:ıc;ıiı için, hayalet c:evapsız 
k lıyor. 

Om:dini kesmiyor: 
"- Abla be ... Yanına 8'irevim ml? .. 
O anda, hayaletin yalvaran ~ıine. 

molozların !tından yuks:len h r se•, 
r.ezleli, kalın bir kadın sesı cevap veı -
dı: 
"- Ne istiyorsun be herif? Bur~

ııını ne zannettin?,, 
Se lere dogru sokulunca, hayretim 

Gu ultu çabuk buyudil Polısler ça
buk yetışti. Ve har be kogugund ı
kamet eden kadın da, o scfale ıçln
de b le hırsına ıerık nr11y n rJei kan
i da evveli b tt bı kar:ıkolu, so,,ra d:ı 
k mbilir nereyi boylad lar ... 
Onların a k in ından bakarken, ka

oının bır mezardan ç k r g bi duyıı

lan sesı kul fımdayd : 
"- Ne lstiyoraun be herif?,, 
Evet ..• Ne istiyorsun be he if? O

rasını ne sandın? B r v rane knguğu
nu ıkametııih edinmek, namı:slu ol
mıya maru mi? Vakıay bello:i aifa
mak il ımdı amm , ne y lan sdylıye
yım: Ben acı cı culdum. Ve: 
''- Faciayı terııne çev"rırseniz ko

medi olur!,, Diyen "Pirandello,. ya 
hak vermemek e mden gelmedi. 

* * au sabah o cadded-::ı yine rçtim• 
Ve gördum ki, belediye, yarın 

maazallah nimeşru münarebetleı e sah 
ne olmasından u ktu~u o vira'l• ko
iuiunun tavanını, altında ikamet o
lunmasına inalı:in kalmıyacalı: şelı:ild~ 
yıkm13tı. Bunu co unce: 

"- Çok ıukur fuhuı1a m c dele 
rtıyorl, D yerele, rahat b r nef ı al

dım!. 

Naci Sadullah 
-----
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WILL Y BIRGEL • BRIGlnE HORNEY 

Bir Devri Tasvir Eden Film 

, ________________________ _, 

Bu, c;adırcı1ar n frenk tabirince pı
to cık tarafıdır; bir de 1'unun perde 
nrkası v rdır. Bu kulıı manzarasını 
bayr mın birıncl gunu görduk ı:.:skıc 
ı:!ukkinların n kapalı olmalarına raf 
men sok fın bir kenarında bir pa
çavra yılınını andıran bir kü :nenin 
ba,mda beş on k"ş"den ibaret bır ka
l bal k var. K lab lıgın ort3sınd 
yeni ıapkasını kaıının iıstüne yıkmıı 
eıkl kab dayıları aklide yeltenen b r 
omuzu havada bir 'adadUJJ'"Y.. orta 
boylu b"r ad mın yak sından yapı• 
m ş, ahlat aiacı aallıyan bir ayı hı -
mıyle ıallıyor: 

- Gıt, iine be herif• Mübarek 
bayramda başımı beliya ııokmd\ 
Ötekı sarsıntılarla cerlleyerelr:. 
- Neden yahu? Dıyor SeT"Jİ'l ve

rececın para da, benimki teneke mii' 
Bu tiraz, k bad yı ( ') yı bl\sbutun 

çileden çıkarıyor. 
- D ha ıoyluyorl G"t diyorum sa

na bel 
Ve bu ıozil havaya savrulan tek4 

meler t kip ed"yor. 

Kalabalığın arasınd n tecavüz edi· 
lene baktım: Matbaanın hadem"!Sİ. O 
z man b taraflık kanununu hemen t • 
d 1 ederek mutecavizın anlıyac ;;:ı b ~ 
lısanla konu maia ba tadım. Kaba -
dayın n bnune gelene boburlenen çop. 
luk horozunun kanadı sıbi aYiyesinl 
kaybeden omuzu tabii istikametuıi v• 
h v ya • vrulan araklan yeriDdc ra
h t vazıyeUnl aldı. 

Dava ıundan .baretti: 
Bayram cünilne ratmea ontarda 

dola.tan B tpazarı alıcı! n bir adamua 
sattığı e ki b r kostümle ayakkabı• 
!arını yok babasına kapatmak için ti• 
~lişınu&ler, Hariçten bırınin mtidaba• 
lesi m hn flyatıru arttıracak... Buu 
akıl ve mantıkla mini olmak im
kinı bulunmayınca iş zorbalia dokii• 
luyorl O zaman bir bayram rünuntl 
geç rmek için elbısesinı satmat mec 
burıyetinde olan bu ad m bu karga• 
l r n arasında bogulmaia marıkWa 
bulunuyor. 

Bizim müdahalemiz oimasaydı ken
dine - kcscsınc ıore - bir etb"ae al 
mak arzusundan başk3 bir cdnahı ol 
mıyan mlisum bır adam da tahklt: edi• 
lecek ve belkı de day k yiyecekti. 

Bayr m mun sebetiyle oralan ten
ha oldueu içın bu vakayı gordük. Yok 
s bu gibi h dıseler oraların ıunluk 
vukuatını teşkıl ediyor. Bu fırsat duı 
ı~unlen için bıri: 

- Bunların elinden satıcı, malını 
değil canını eıiç kurtanrl D yordu. 
BuyUk bır ihtiyacı ıidermelc ıç•n en 
zaruri eşyasını satmag mecbur olan• 
lar, bu çaylakların koyduldan narba 
ıster istemez ıtaate mecburdurl.ır 

Bunları urkutecek imi! .zorbdıfı. 
kufurü, tahkiri miıtecavizlerin aıt.zm
dan kolay kolay çıkartmıyan climha
riyet kanunlarını temsıl eden b!r za
bıta memurunun orad bu'u m dır 

Mevlôdü Şerif 

M ellh Ödt•ltıla ,,. 
Şumnu .ıı..a 

Bu Akşam 

SÜMER -1 
Bu Akşam 

TAKSIM 
Sinemasında 

roı J n 1 Kopya ı) 
Tel. 42851 

1 -
Her iki nem da birden 

Sinemasında 

(Türkçe Kopyuı) 
Tel: •3191 

VİCTOR HUGO'nun Ölmez Şaheseri 

NOTR DAM'ın KANBURU 
(Notre Dame de Paris) 

Bu mcv m için mllyonl r sar!lle vQ cude gctirılcn ycgAne muazzam film 
Ba5 Rollerde: 

CHARLES LAUGHTON - MAUREEN O' HARA 
Bu emsal iz dekorlar ara mda 10.000 figüran 

Lüks ve İht mı .. Zengın m z n en· 1 bUt n d nx yı hayrette ı-
rakm olan b F LM. 

SİNEMACILIGJN._ ve ASRI TEKNİGİNİN ZAFERİ... 
Bu 
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R CA radyolari geldi ı 

Bu mühimsenmiyecek bir haber değildir. • • • 

Bu haber. meşhur RCA radyolarının teknik kıymetini 

lstanbul Levazım Amirliği 

Sahnalma Komisyonu llônlan 
·' 

25,000 kilo siıt ile 24,500 ktlo yo
ğurt kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 12-11-941 Çarşamba 
giınil saat 15,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sutiln beher kilosu 2C 
kuruş, ilk teminatı 375 liradır. Yo
ğurdun beher kilosu 32 kuruş ilk te
tninatı 588 liradır. Evsaf ve şartna
meleri komisyonda gorülilr. Hepsi 
birden ve ayrı ayrı tnllplerdc ihale 
edilebilir. Taliplerin kanunt vesikn
larile teklif mektuplarlJll ihale saa-

!I tinden bir saat evvel komisyona ver
~ ıneleri. (326) (9433) -

Beher kilosuna 330 kuruş tahmin 
edilen 6 ton kadar çarıklık ham deri 
alınacaktır. Pazarlıkln eks ltmesl 
4-11-941 Salı günü saat l4.30 da Top-

' hanede İst Lv . .Am rl ğı salın alma 

1 komlsyonu~da yapılacaktır. İlk temi
natı 1485 liradır. Numunesi komis

' 7ond:ı gorülUr. Tallpl<'rln belli vakit
ır ıe komisyona gelmeleri. (32'1) (9431) 

i 

ve ses vermekteki mükemmeliyetini bilenleri 

~P.vindirer.elc hir haberdir 

r ~.!-:::: :-:.-::::.-.T---::::: r 
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BUR LA 
BİRADERLER 

:s T A N B U L ~ A N K A R A ,. l Z M f R 

BeYoflu Uc!lnc!I Sulh Hukuk H. 941 (2:66 • 
Hüsnll Orhan tarafından Aksaray Ulelı cad· 
desi Mecit Paıa 81 Numaralı apartımanın ikin 1 
el katında mukim LQtfiyc Remziye aleyhine 
actıi!ı alacak da.,.ında: Mllddeialeyhe ~önde· 
rllen davcıiyenin bili tebliğ iade edilmiı ol· 
c!uğunran iUnen ıcbllğaı lcrasuıa ve Illın 
mQddcıinin de on bet cUn oım.nına lcarar ve• 
rilmiı oldufundı n muhakeme cllnıl ol~n 
ı2ı11/94ı saat ıo da mahkemeye ıelmenlr 
HY& bir vekil ıl!ndcrmenız ahi taktirde da· 
\"anı, l(ıyabınrzda bakılacağından Jave:iye 
r,ıakam na kaım olmak üıere ılln olun ı:. 

On ton kadar keçı kılı almncak
tır. Pıızarlrkla eksiltmesi 4-11-941 
Salı günü saat' 14 te Tophanede ist. 
L"·· Amirlığl satın alma l<omlsyonun
da yapılacaktır. Hepsı toptan alına
bileceği gibi 2 tondnn ııEağı olma
mak uzere ayrı ayrı tnllplcrçlcn de 
alınabiltr. Taliplerin numune ve tek
lif edecekleri fiyat \izerinden yüzde 
yedi buçuk teminatlarile belli va
kitte komisyona gelmeleri. (325-9~32) 

Beherine 15 lira tahmin edilen 590 
ndet avcı borusu a'lınacaktır. Paz.ar
lıkln eksiltmesi 11-11-941 Snlı gUnü 
snat 14 te Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin belll vakitte ilk temi
r.atı olan 5{i2 lira 50 kuruşln komis
yona gelmeleri. (327) (11435) 

.- - - -- - -- ----- - __ .. -
--=-

Satıllk Mamul Çam Çar Köşesi . 
Devlet Orman İşletmesi Bolu - Seben Revir Amirliğinden 

Beher M3 bininin 
lıtlf No. Adet M3 03 CiNSi muhammen bedeli "-'o 7,5 muvakkat T. 

Lira Kuruı .lra l(uruı --
1 656 215 712 Cam çar köşı '?6 50 428 73 
2 646 212 309 " .. .. • " 421 ~6 

3 686 212 102 .. " .. .. 421 55 
4 1073 311 935 .. .. .. ,. .. . 619 97 

30fll 1152 058 ~I""'" ~· 1892 21 Yek On 
1 - Revirlml.zln Karacasu deposunda yukarıda her birinin hizasında miktar, cins, adet, muhammen be· 

del ve muvakkat teminatı yazılı çam çar köşeleri açık arttırma ile satllacaktır. 
2 - Satış 3,11.941 tarihine mUsadl.f Pazartesi günü saat 15 de başlar ve her isti!in satışını müteakrp di

ğer istiflerin numara ııraslyle satışma geçillr. 
3 - Çar köşelere ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum MildQrlilğü ile Bolu, İstanbul, Ankara, İz

mir orman çervlrge müdQrlQklerl ve Adapazarı orman bölge çiftliğinde görülebilir. 
4 - İsteklllerin 3.11.941 Pazartesi günü saat 15 de BoludakJ Revir Amirliğine milracaatlan. (930tl) 

Be1othı UçiıncQ Sullı Hukuk Hllcmiliılin· 

den ı 941 /2099 Ali T!lrlıdofan tarafından h • 
tar.bul Plvanyolunda 11 numaralı •ucu Dur 
sunun dOkHnında mukim Vais aleyhine acılan 
alacak dansının -muhakemesinde: 

Dava edilene l!Snen yapılan teblilatıı raf· 
men mahliemeye ıelmedifinden talep vech:Je 
Jemin dantlyeıinin 10 '1Jn müddetle IUnen 
tel:liline karar ·urllmls oldufundan IT'llhake 
me ıfuıü olan U/11/941 Hat ıo da 1cınln 

KAYIP - Samatya nilfuı rtıir. .. nden aldı 
fım ve !cinde Fatih Askerlik 1Ubuını., ukerl 
muamelem kayıtlı bulunan hllvlvet cljzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 1-DkmU kal • 
mtmıııır. Koca Muıta(apasa _..il Falı.ıh ma • 
hailesi Cami sokağı No. $ .Muıı.!a oflu Hak
kı 312 dofumlu. 

etmek Qıere "'ahkemeyc ıelmui lcin y~ınln 
danti1esl makamıııa kaim olmak ll&&re Uln 
olunur, 

ZAYI - Univeuite Feıı Fakı.ıııeahıılen al· 
mıı oldufum hllvjyet varakamı say! eulm 
yenisini alacafımdan uklainin 1'tıkmll 1olıtur 

Fuat Bakırlı No. 50ll 

KAYIP: Vlreden aldılnn nBfuı terlıeremle 
Romanyadan ald:iım ulıerl terlıia ıulı:ere • 
miıı boinci noterden muaaddak tercOme ıu 
r#tinı kaybettim yenilerini alacı,l•mt,., .. ı.ı. 
!erini" hllkmll yoktar. &ehrclniııiııde Dedcltay 
ot•ıa Zekeriya Aalu 

Cumhuriyet BayHmı 
Fevkallde Çeklllı Pllnı 

ramiye ikramiye lkramly 
adedi mlktan Tutarı 

Lfra LJra 

1 
1 
2 
e 

20 
40 
80 

400 
4,000 

10,000 

50.000 
20,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 

500 
100 
10 
2 

'4,550 Y e k O n 

Tam Bilet 
2 L 1 r a 

Bilet 

50,000 
20.000 
20,000 
30,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 

160,000 

28 - 10 - !Hl 

• 

• Orta Okul Yardımcı Kitapları 

ALMANCA DERS KIT ABI 
Y alruz başına çalışma usulleri ve temrinleri 

Yasan: TAHSiN ABDI GöKŞINGÖL 
Satıı Yeri : INKILAP Kitabevi. (Her kıımın fiyatı (50) Kuruttur. 

İstanbul Ankara Caddesi No. 155 .__., 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme · idaresi ılanları 
4121S numaralı ırnnurua ı:;;ıt:Uılt:»ı 1ud1t:uııı.1: vcrıunış oıan Ilıca - Pa

lamutluk hattı 29.10.941 tarihinden itibaren işletmeye açılacaktır. Yol
culara ve bazı mevada hattın ~!etmeye açılacağı tarihten başlanmak \i
zere esas tarifelerden tcnzllllt yapılmıştır. (9420) 

DOGAN SIGORT A ANONiM ŞİRKETi 

Müessisleri Heyetinden : 
Şirket sermayesinin tamnmına iştirak taahhüt ve (%60) bedellcr1 

tediye edilmiş bulunduğundan, Ticaret Kanununun 289-cu maddesine 
tevfikan Tesis Umumi Heyetinin akdi içtimaa dave1.i kararlaştırılmıştır. 
Tesis Umum! Heyetini teşkil ve aşağıdaki ruznamede yazılı hususları 
mU7.akcre ve karara rapt<'Un<'k ilzere hlsseBarların kendilerine ayrıca 
göndcrllecck davctnnmeleri hamnen 14 İkincitcşrln 1941 tarihli Cuma 
günü saat (11) de l!"tanbulda, Aşiretcndi caddesinde 35 No. da bulunan 
Türkiye İmar Bankasında hazır bulunmaları rica ,.,,.,..,,, .. 

RUZNAME 
ı - Hisselerin kAffesinc i:ıtirak taahhüt olunduğunun ve bunıaru 

( % 60) bedellerinin tesvı.r.c edildiğinin tasdiki, 
2 - İdare meclisi azasının tayini ve \icreU huzurlarının tesbiti, 
3 - Mürakiplerln tayin ve ücretlerinin tesblti, 
4 - Şirketin teşkili için ihtiyar olunan masrafların tasdiki ve şir

ı ... + h<>c:<>hına kaydının tnsvibl. 

DOGAN Sigorta Antmim Şirketi Miiesslııleri: 
Recai Turu 1 
Em in Ta nan 
Mühendis Haydar Safih Tokal 
Mühendis Enver Adak an 
Mühendis Nihat G ey r 11 n 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

eoıu aeben revırı aepoıarınaaKı :ıuuu metre Kup çır,alı ve kciknar 
çam tomruOu kereste imal ettirilecek 

Beher metre küpüne (22) lira bedel tahmin edilen yukarıda T<l• 
zıh tomrukların kereste haline Urağı işi Askerl Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satm alına komisyonunca 7/11/941 Cuma gilnü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartnnme (5) lira (50) kuruştur. Muvakkat teminat (6750) liradır. 
Teklif mektuplarmı mezkO.r günde saat (14) de kadar komisyona 

vermeleri, (9346) 

Bele~iye Sular idaresinden 
Elmalı ü:r:inimiz ıcin saç fıçılar içerisinde Elmalıda teslim eaıımeK 

tlzere on beş ton Alüminat de sut s:ıtm alınacaktır. Bu malzemeyi ve
rebileceklerin 3.11.941 Pazartesi gilnU saat ona kadar Taksim Sıraser
:vilerdcki idare merkezinde levazım servisine müracaatla fiyatlarını bil
dirmeleri, (9429) 

Akyazı Kereste Fabrikası :Müdürlüğünden : 
Akyazı askerl kereste fabrikasından Adapazarı istasyonuna nakledi

lecek dört bin metre klip her cins kereste ve kütük açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 3/2 ci teşrin 941 Pazartesi gilnU saat on dörtte Adapaza
rında park karşısmda fabrikanın yollama dairesinde yapılacaktır. 

Nakledilecek kerestelerin beher metre küpünün muhammen bedeli 
iki yüz doksan bir ımruş yirmi bes santimdir. Muvakkat teminatı sekiz 
yüz otuz yedi lira yetmiş beş santimdir. 

İstekliler Ticaret Odasının vesikalariyle muayyen g\lnde 
dörde kadar komisyona ve şartnamesl-ıi görmek isteyenlerin 
müdürlüğüne müracaatları. 

sant on 
fabrika 
(9211) 

Rartal Sulh .Mahkemesinden- 941/24 Olll 
Ah• çocukları Sami, Hasan H Haticcnin ~ııı 
HUH•in oilu Ahmet n karısı Fatma •• Cill· 
ıumle kırı Sıdıka n oflu Hllıeyiıı ile tayian 
•• ı~\lıterelı:en mutasarrıf oldukları M.altepcde 
Se•ceımcler caddesinde k&in altı.,da ıılr dOlc· 
kl•u oı.n 1000 lira kıymetinde bir baae iie 
JJ:aftepede Dıracos meYkiinde ltl•n 4595 met 
re r:ıllttarında n 500 lira kıymetinde bir boa· 
tan iıalei tlbu sımnında ntılmasırı.t karat 
wrrl:mlı olmakla ı/12/941 urilılne mlludil 
pctarıcsi sUnO ıut l s te birinci artttrrıaaı 
ltra kılınarak nrilen bedel kıymet< muham • 
menelerlnin yilrde 1etmiı beıinl buldutu ta.k· 

' tirde ihaleleri icra kılınacafı ve alca! taktirde 
en '°k artııranın taahhüd!I bllı:i kalmak &&r• 
tiyle on beı ı!ln aonra yani 1 S/12/941 pa· 
urtesl ı!lnü ıaat ı 5 te kat"! ilıaellerl icra 
Jıılınacalından talip olanların kıymeti m.u • 
hammcnelerinln yürde yedi buçuk :ıisbetınd• 
pey akccaiyle •• ıartnamcsini ıllrmek lıte • 
yenlerin ilin ıari~inden itibaren Kartal tulh 
111ahkcnıcai . baıkltıplifine mQrıcut etmelerı 
Te ipotek nhibl alacalılıarlla diler •llkadar 
Jann lıbu ıayrl mcnlıııller llıerinden falr H 

murda dair olan ldc1ialarını enaıu ınlhbltı 
llt ,.Yirmi iılln zarfında bl\dirmıleri •• ahi bel 
de hakları tapu ılcilliyıl aabit ol-naılıkça H· 
tıl bedelinin pa,letmurndan barlç kaalcak • 
l•n lllr olunur. 

Satılık Apartıman 
Fatih Atikali FeV"zipaşa cadde

si 233 No. lu altında mobilyalı 
gazinosu bulunan altı daıreli ay
lık yüz yetmiş lira gelirli Salih 
apartmanının tamamı satılıktır. 

İzaaht için altı numaraya mü· 
racaat. 

Ordu icra memurlufundan 941/99 hıanbul 
Fincancılar Yuıufyan ban N. l de mukim el• 
yevm oıurdufu 7er meçhul bulunan ukn Cr· 
dunun Taıbaıı malıallcslnden ölll Antrnyan 
Mılırdıc vereıealnden Vahe7e: 

Orduda tllccardan SOren an Asala olan 400 
lira borcunuzdan dolayı mahcur Cavu,ıar kl5· 
yQnlln Kllceli mevkiindeki fındık babçcsl_ni~ 
on altıda Qç bl .. eel yapılan artttrma nence· 
alnde alıcı a1nl köyden Niyul Genç~le 1 OC 
lira bedel mukabilinde aatılmıt oldulundaı 
tarilıl lllndan itibaren bu sattı• karıı diye· 
ceflnlz var lae Ordu icra dairesi 94 ı 1ıcıg do• 
ya numaruına mCracaat eylemeni% lin olu 
nut'. 

Sahıp ve Neşrıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecılik ve Neşrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaa&l 


