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Almanlar 
Kırım'da 

ilerliyorlar 

BU 11.&B.&-a-a İ TBL&BA.PLAR 

Almanlar 
Tula'dan da 

Donec'te • 

Alman hamlesi 
lıir k b. · 1. d 4I aç ın esır a ın ı, 
lrıarı kıtalari Doneç'in 
Yukarı mecrasına 

vardılar 

.. taarruza geçti durdurulamadı 

b ·ı ~)' T elegraph'ın Stok-
"1 muhabirine göre 

Sovyetler için vahim 
an gelmiftir 

ile 
blfk l'lin 30 (A.A.> - Alman ordulan 
~andanlığının teb!lği : 

G6'ınft_n kuvvetleri Kınında ma~llıp 
)oti;_'<llll fasılaıııız takibe devam edi
ttı.Ultar, Sovyet topçularının mahalli 
~ VCmetıeri kmlmıştır. Bu müna
~aç ~i Alınnn kuvvetleri yeniden bir
'" g n asker esir almışlar ve toplar 

bO eı;ınnlşlerdlr. 
~netz havzasında duşmanı takip 
tok Alman ve müttefik kuvvetler, 
lıftı ~enış bir cephede, Donetz nehrl-

İlın Ust kısmına varmışlardır. 
>\ııı en ve Ladogn. gölleri arasında 
~ ve muvaffakıyetle neticelenen 
~\'\' 2 hareketleri esnasında, zırhlı 
cı~ler, cUretkfır bir baskınla. bir 
~ n zırhlı tümeni ele geçimıLt
'lbı~e bu münasebetle pek çok esir 

:"'91afdır. 

Londra radyosu, vaziyet 
ciddidir, Rualar mukave

met ediyorla r diyor 

Tula'dan 1\-loskova'ya 
kartı Alman tazyikı 

çok şiddetlidir 

A lman tayyareleri günde Prekop berzahının yarıl-
M oakovaya 8 - 10 akın ma&ı, Rutı müdafaa 

yapıyorlar sistemini altüst etti 

Londra 31 (A.A.) - (B.B.C.) Mo.>ko
va muharebesi eksilmemiş bir şiddet
le devam ~iyor. Almanlar, Rus mu
kavemetl.rtl kırmak için sonsuz gay
:etıer sarfediyorlar. Rus resmi tebliği 
ilk defa olnrak Moskovanın 160 kllo
metre cenubWlda. bulunan Tula şeh
rinden bahsedlşl, yeni bir Alman 
ilerlleylşlne işarettir. Ruslar için vazi
yet ciddidir. Fakat Alman hamleleri
ne şiddetle mukavemet ediyorlar. 

Pravda gn.zetest, bu cepheden aldı
~ı bir telgrafta amelenin Rus 
askerlerUe omwıomuza di1.ıroana kar111 
çarpışmakta bulunduAunu kaydedi
yor. 
Moskovanın mütebakı. aksamında, 

harp faaliyeti teblrden yüz kllomeLre 
mesafede cer"fan ediyor. Buralard:ı 
Alman taarruzu y& durdurulmuş ve 

Yk hy 31 <A.A.) - atiden: R us cep
h esinde, m uhnrebelerln şiddeti iki 
misli artmış, Viyaznın, Mojalsk ve Tu
la mınta.kalnrındnn Moskovnyn karşı 
Alman h ficumlan şlddetıenınlşt.lr. Bll
h nssa Tula mıntakasında Alman taz
yiki fevkaUı.de şiddeUldlr. Bu mıntaka 
da Almanların üstilnlü~ü vardır. Rus
lar, Doneç hn.vz::ı.sına yeni takviye 
kuvvetleri getirmişlerse de Alman ııe
rUeyişini durdurınnğa muvaffak ola
mamışlardır. 
Kırımda Almn.n ilerl!cyl.şl devam 

ediyor Brekop berzahı müdafaa hat
tının yanlması, Moskova erkanı har
b!yeslnln Kırımda hazırlamış olduğu 
bütün müdafaa sistemini alt üst et
miştir. 

'tt ~ topçumuz Leniııgrad'ın mühim 
ı,. ~eri tesisatını tesirll surette te
~ttnuştur. 

•nRırıiii?I yaıhut pek az terakki kaydetmLştir. 

Londra 31 (A.A.) - <B.B.C.) Kırım
da Rus müdafaa ve mukavemeti hak
kında yeni bir haber yoktur. Maaına
fih Almanlar, bir noktada Rus hatıa
nnı yarmata muvaffak olmuşlardır. 
Almanların kolaylıkla llerlleyemeditc
erl zannedilmektedir. 

~e ~leyın tayyarelerimiz Moekova 
l"ı!h,1~~7~r:ıda temrli taarruzla rda bu-

MoJeJst'te Ruslar, bir yerde Alman-
·--~~ lan on kilometre geri &tnuelardır. Al

Solda 1 • Cümhurreisi ismet İnönü, Meclis Reisi B. AbcliHhallk Renda, Bafftldl Dr. B. Refik 
Saydam ve genelkurmay up•nı Atatürldin. muvakkat kabri lnilnde, !, 3 lflÇid ft9minde mo-

Anıerikada endite törlü latalar geçiyor, •tela yukarıda Cilmhurretsl millete hitap ediyor, Af8Pla sporcular reçer-

~:ton 30 (A.AJ - Almanlann _k_en...;fÖk1ÜdiDÜ;.·.· - --•d•old__.uran--=panlf=--ü··tç ... illl!ler--~~----.-------------~da kazandıktan muvatfatıyetler 
~"bet ncta Birleşik Amer ilcaya gelen 
' ler birçok haf~ alı
QJ._ lllalumatın en vahimlerinden blrt 
--aıı: telakltl edilmektedir. 
~halı:ika, Kafkasyadan birkaç ki
tıı etreıık pek küçiik bir Botazla ay
ltıtı. ftı.ı~ bulunan Kının halihazırda 
rıı~teıı surette tehdld aıtmd:ı. bulun-
1tııa tadır. Bu tehdld ayni zamanda 
~ l>Ctroı sahasına da şamildir. Kar
tltın a ı>etrol havzasının Almanlar ta
lııty dan işgali, onlara hayati ehem
~l eu haiz istifadeler temin edeceği 
lata Sovyetıerl de ayni nisbette zayıf-

eaktır. 

lJ t allara bir Amerikan 
heyeti gid iyor 

N t evyorıc 30 (A.A.) - Ncvyork si-
t~ lllahfillerindc tahmin edildiğine 
tıo~· Sovyet hükumetinin, Ural'lar 
~n nea yeni bir ınüdarna hattı teslsl 
~ Yerdiği karar üzerine, general 
bıaıı Wcıı •ın riya&>ti altında bir Şl
tli" A.menka askeri fen heyeti vıa
tt~Slok'n , orndnn da Ural'Iara kadar 
ıı11 ek ~zeredir. Bu heyet, Hind yolu
~ el~ hımc.ye etmek Ye ayni zaman
ları ~iberya tnrlklle askeri muvasala
~ arttırma imkdnlarını araştırmak 
~re, bu müdafaa hattını cenuba 
,d,.:u uzatmak lmkdnlarını tedklk 

~"ektir. 

>.ta.carlar Donetz' e vardı 
~dap~te 30 <A AJ - Sa!ahiyetll 
ltıtaıfılicrde söylendiğine gorc, Macar 
laı. an Sovyet muknvemetlnl kıra
!cat Donetz•c varmışlardır. Bu hnrc
eaır esnasında, bir Macar birliği 120 
et,... 1 aimış ve bir ağır tank mt!.sadere .,, Ştir. 

)'e~aear kesiminde, düşmanın faali
ltını hemen hemen hava harekı\tına 
-._sar etmLştlr. 

~:i.kka•Ierı 
I f Yapma kuvvetimiz 

az.alıyor 

~1~zetelerde incecik harflerle ya
--..rılf kiiçücük bir havadis ~ 
,, .ı\Iınanyadan tünel kayııı, tram
~·' handajı ve otobüs getirtmek 
et·':". Belediyeye b ilmem ne kad ar 
0"~ tabsıs· • alık ""rülm' " ı muv go Uf· 

t~~an, muvafık görülsün, batta 
•taa• afla sipariş verilsin, mallar hu· 
tit-t~ ~en tahrik edilerek süratle ge-

qaan. 

~ ~İra, ıimdiki vaziyette bahis mev· 
'-'" . ol.ın, yalnız halkın eziyet çek
tıı eai. ltalabalıkta ezilmesi değildir. 
) ... "!iilıimmi : Saatlerimiz kaybolu· 

...... •• k . . al 
"'ilı'· ""\" yapma uvvetimiz az ıyor; 
._.., 

1 ener jiden bergiin bir hayli mik-
boıuna uçuyor. 

afi. 8-. balnmdan olsun, gayret, 
t-_ •!··· T elgrafla sİparif! Hmuai 
~ .... celpl 

Harp okulunda 
dünkü merasim 

Tula 
bölgesinde 

vaziyet 
fenalaştı Başvekil bir hitabe _irad ederek 

Milli Şefin genç subaylar.a. 
selamlarını bildirdi Moakova radyosu 

Almanlann bir mikdar 
ilerlediklerini bildiriyor Ankıua 30 (Telefonla) - Bugün sa

at 14,30 da Ha11> okulunda, okulun 
ikinci sımt mezunlan için ayrılma 
töreni yapı!mı.şLır. 

H:ı.rp okulumuzun 108 inci devre 
mezunlarının bugünkü bu sancak tes
limi ve mü.karat dağıtma töreninde 
Buyük Mlllet Meclisi Reı.sı. Abd.ülhallk 
Renda, Başvekil Dr. Refik Saydam, 
MIJli Müdafaa Vekili Saftet Ankan, 
Hariciye Vetdll Şükrü Saracoğlu, Ad
liye Vekill Hasan Menemencloğlu, pt
tisad Vekili Sırn Day, Gümrük ve In 
hlsarlar Vclt1li Raif Karadenizle me
huslar, Genelkurmay ikinci baf)taru 
orgeneral Asım Gündüz, Askeri Tem
yiz mahkemesi reisile Genelkurmay, 
Miili Müdafaa Vekaleti kura, deniz, 
hr."!'a müsteşarln.rı ve daire reisleri, 
gaml.7.0n ve merkez komutanları, An
kara Emniyet mıidürü ve da.ha. bir
çok davetliler hazır bulunmuşlardır. 

Törene muzlkanın çaldığı ve okur
ların bir nj!ızd:ı.n söyledikleri tstıkl1U 
marşlle bn~lanmış, bunu müteakip, 
Başvekil Dr. Refik Saydam genç su
baylara şu hitabede bulunmuşlardır: 

Genç subaylar, 
Bu törene gelirken ordumuzüll baş

buğu, Milli Şefimiz, Relslcümhurumuz 
Inönünden şu vazifeyi aldım: 

• Genç subay evladlarıma selamıım 

götür, hepsinin ayn ayn gözlerinden 
operim. Yeni girdikleri ordudaki şe
rem vazitelerinda dalına muvatrak 
olmalnn için dile~ kendilerlle be- Londra 30 (A.A.) - Mookova rad
r:ıbcrdir.• dediler ve size tebriklerini yosu ııKızıl Yıldız• gazetesinin harp 
gönderdiler. muh~lrlne atren M.oskovanın cenu-

Cfüııhurlyet hükfunetinl.nı mümcs- bu gaıtıisinde Uln Tula. bölges!nde 
sili ve şanlı ordunun emekli bir suba- vaziyetin tehditkllr bir hal aldığını 
yı sıfntile size hitap edeceğim: ı bildirmektedir. 

•Her 1.şlnl.7.de muvaffa.kıyetl ve her MoskoY& 30 (A.A.) _ M<>*ova rad-
savaş meydanında. IJG.Illı bayratımızın Yo.9Unwı blldlrdl.ğlne göre Almanlar 
nr.mus ve ~refinl s1zln ceddiniz mu- o rel kısmında Tul& sanayi mınta.ka
haraza edecektir. " sına kadar sok~a çalışıyol'lar ve 

Her yerde her du.ıpnana karŞl her Tula istikametinde $imale doğru bir 
zaman silahınız ü~tün olsun .• miktar Uerleml.şlerdlr. Almanlar Orel 

Buhdan sonra Büyült Millet Meclisi cephe.sinde yedi gün süren yeni tan.r
R ~isi B. Abdülhalik ~nda tarafından ruz esnasında büyük zayiata uğraınış
sınır blrlnc:ıerl olan Istanbull'! Tah- la.rdır. 
sin Öğetürk, Eski,ehirll Şinasi ÖzU ve Doneç havzasında Almanlar Maka
Kastamonulu Hasan Tosyalıya mü.kA- !cvka'nın şarkına doğru ilerllemeğ~ 
fat olarak birer altın saat verilmiştir. çalışıyorlar. Kalinln kısmında Alman-
Havncılar birinclsl olan Hasan Tos- lar birçok noktalarda müdataadadır

y:ı.Iıya ayrıca Ankara kuyumculann- lar ve yeni kuvvetler getlrtıyorla.r. 
dan Mahmud Sur tarafından hediye K ı · • k • 
edilen pırlantadan yapılmış tayyare- a mın mınta asındaki 
ellere mahsus aldmet de Abdulhallk muharebeler 
Renda tarafından kendisine verilm~-
tir. 

Bundan sonra Ik.inci sınır okulun 
sancağı teslim edilmiş, sonra okul ko
mutanı kuçnay albay Mustafa Eren 
bl:- nutuk söylemiştir . 

Moskova 30 (A.A.) - Mookova rad
yosu, çarşamba akaşmı ~unlan blldir
mL~lr: 

Milli Şefe tebrikler 
Moskova cephesinde Kalinin bölge

si Sovyet kuvvetleri kumandanı kor
general Khomenkc>'nwı natamam ola
rak bildirdiği ralı:a.mlan. göre, Kalinin 
etrafında Almanlaıı bet bin ölü zayiat 1 

verdlml4lerdir. Ölüler arasında. 36 ncı 
ınaklnell Alman tümeni kumandanı 
general Affenbaclıer de vardır. 

Ankara 30 (A.A.) - Cümhuriyetin 
18 inci yıldönümü dolayıslle Alman 
devlet reisi ekselans Adolf Hitıer ile 
Rtlsicümhuı:i İsmet İnönü arasında 
tebrik ve iyi temenniler ve karşılık 
Lr;ekkür telgraflan teati edllmlştlr. 

Ankara 30 <A.A.l - Cümhuriyetln 
18 inci yıldönümü münnsebctlle Sov
yet Cümhuriyetıerl Birliği Relsl ek.se
lanJ Kalinln, İtıılyan kralı majeste 
Viktor Emanocl, Macar krallığı naibi 
ekselans amiral Horthy, lmk krallık 
na!bi vasi emir nltes Abdülilfı.h, Erdün 
emin altes emir Abdullah, Suudi Ara
bistan kralı majeste üçüncü Abdülıi
ziz, Bulgar kralı majeste üçüncü Bo
rls, Mısır kralı majeste Faruk, Ja
ponya imparntonı majeste Hlro Hito, 
Romanya kralı majeste Mihal!, İran 
şahin~hı majeste Mehmcd Rlza Şah 
Pehlevi, Fransa devlet reisi mareşal 
Petain, Amerika Reislclimhuru ekse
lina Fraııklln Roo.seveU Ye ispanya 

devlet reisi ekselA.ns general Fmnco 
ve Portekiz Cünıhurrelsi ekeelins ge
neral Carmona ile Relsicütnhur ismet 
İnönü arasında Cümburiyet bayramı
nın 18 inci yıldönümü münasebetile 
~rik ve teşekkür telgraflan teati 
edilmiştir. 

Başvekile ve mareıala 
gelen telgraflar 

,\nkara 30 (A.A.) - Sovyet Cümhu
riyetleri Birliği Başvekili ckselAns 
Stalin ile Başvekil Dr. Refik Saydam 
arasında Cümhuriyetin 18 inci yıldö
ııümü münasebetile tebrik ve teşekkür 
telgraflnn 'teati edilmlştlr. 

Ankara 30 (A.A.) - İngiltere Ge
nelkurmay başkanı general Dill, 
Ciimhurlyet bayramı dolayıs.Ue Genel
kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak
mak'a telgrafla tebr iklerini blldinnı., 
ve mareşal Fevzl Çatın.ak m ukabele
ı.en tetekkliıde bulunmUftur. 

Almanların takrlben elll tank, 200 
kamyon, 120 mo~et, 40 top, 32 al
per havan topu, 32 ağır ınltralyözü 
t:ıhrip edilm.Jştir. 

Moskova civarında 4 7 
Alman tayyareai 

düıürüldü 
Londra 30 (A.A.) - Buraya 

gele.ı bir habere göre, dün, Moıko
va civanncla, 4 7 A lman tayyaresi 
düşürülmüttür. 

Amerikan ordusu çok bü
yük manevralar yapıyor 
N~vyork 30 (A.A. ) - Auoda

ted Preııain verdiği bw habere ıö
re Amerika n ordusu t imdi A laMeda 
şimdiye kadar görülmedik ölçüd e 
büyük maneYralar yapmaktadır. 

man tayyareleri, gün~ 8- 10 defa Moe-
kovaya akın etmektedirler. Almalılar. 
evvelee Ru ordulannm tamamlle im
ha fldildl:klertnı n Rus mukavemeti
nin ııona erdJtinl llAn eyleml.şlerlten 
Alman aö?.cüsünün diln rece • Rtı.!la
rm uzun müddet dayanma81 lmkıln
sl7ıdır .• demesi mlnldardır. 

Oenup mıntak:a&ndan yeni haberler 
gelmemfJtir. 

Rus tebliği 
Londra 31 (Radyo saat 7,15 de) 

Dün gece Moskovada neşredilen rf'!sml 
Rus tebliği: 

Kıtaatırmz, 30 teşrinievvel günü 
Volokoln.nsk, Mojalsk, Maloyares
laveç ve Tuta istikametlerinde düş
m:ı.nla anudane dövu.şmüşler, düıpna
nın bütün hücumlarını tardetml.şler
dir. 

Ha rkof't an fabrikalar 
naklolundu 

Londra 31 (A.A.) - CB.B.C.) Mosko
va rndyosuna göre Harkor muharebe-
61 altı hafta sürm~tür. Meşhur trak
tör, türbin Jeneratör ve elektrik fab
rlkalan Haıico!tan başka. yere nn.kle
cillml.tıtır. 

Karadeniz 
tehlikede 

Londra 31 (A.A.l - Dal!y Telegra.pb 
gazetesi rKaradeni2Jde tctıllke• b8f.ltlı 
altında şöyle yazıyor: -

Moskova L.'1.lka.meUndeki Alman 
hamlesi yeniden durmllf i3e dı?, ce
nuptakl hamle daha tehllkell bir ma
hiyet almıştır. Rus basını tehlikenin 
buyuk oldu~nu k&bul etmektedir. Do
netz havzasmda, Alman llerlemesl, 
henüz durdurulmamı.ştır. Rusyanın b
tlhsal kudreti gitgide daha fazla. tah
rip edilmektedir. Bu, inkAr edUemes 
bir vnkadır. 

Sivastopol, Karadenlmekl Sovyet 
donanmasının başlıca üssüdür. Gerçi 
Almanlar Slvastopola kadar gelme
mişler ve yarımadanın lstihkAmla
n ve tezgAhları uzun bir .zaman da
yanmak kudretini haiz ise de, Alman 
hava kuvvetıerı Rus d<>nanmasını da
ha .şarkta yenl bir üs n.ramağa mec
bur l'ttlğl takdirde, bu donanmaya 
ağır bir dn.rbe lndlı11m.lş olacaktır. 
Maamn.fih Almanya bu cepheyo der-

t hal deniz yolu ile asker gönderemlye
ngilterede süt tayini t'ektir. Binaenaleyh, Almanyanın za

azalblıyor fert kazanması lmkAnlan pek uzaktır. 
S'ivastopol düş..,e bile, Rus donanması 

J.ondra 31 CA.A.) - Otl4en: İngiliz uzun bir z:ı.rnan tutunabllecektlr, 
iaşe nazın önümmdeki pamr- günün- ====='=========::ıt 
den itibaren İngilterede süt tayinin.in ~ Bu sabahki te1graf1IU'ID 
azaltılacağını beyan etmiştir. drvamı ikinci sahifede 
ıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııı ıııı ı ı ıııııaıııııııııııııııııııı ııı 

- Dilerim Allahtaa. ipek çor& lxa kaÇMP karıl ••• 



~KŞAM 31 T~rinievvel~ 

1 Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 
• 

BU SABAHKi 

TELGBAFLAB. 
Odesa'da 

yer altında 
gizlenenler 

Eminönü halk evinde 
spor müsameresi 

Perekop geçıdi 
3 günde nasıl 
zaptedildi? 

D. N. B. ajansının bu 
kanlı muharebeler hak· 
kında verdiği tafsilat 

Hcılin 31 !A.A.) - {D.N.B.) ajansı, 
Pcrckop berzahının zaptı hakkında 
cc-phcden aşağıdaki raporu almıştır: 

Kının yanmadnsım kıttı.ya. yalnız 
birknc kilometre gen~llğlnde bir ber
zah bağlar Bu. pek mükemmel blr 
mudD.afa mevzUdlr. Bu berıah üzerin
d 8 kllometre uzunluğunda., 15 metre 
dcrlnUlğndc ve 50 metre genişliğinde 
•T&tar çukuruı denen bir kanal Ka
raden iz sulan lle Azakdenl.zl. suları 
arasında muvasala. temin etmektedir. 
Sovyet.ıer, bu tabii müdafaa 1mk8.n

hrınd:ın istifade etm!.şler -Ye Sovyet 
t:. ı.ana mevzileri önünde, beton sığı
nar fardan, toprak lstlhkAmlardıın , 
r.ıı hlı siperlerden ve demir engellerden 
mürekkep biriblri nrdın:ı beş çember 
te eylemişlerdir. Binlerce kara. ma
yırınd:ın derin bnrnJlar kurulmuştur. 
A ır s:ı.hll b:ıtnrynlan ~k lyt glzlcn
m 1'1 bulunuyordu. 

lntiharci müfrezeler 
mütemadi faaliyette 

bulunuyorlarmıf 

Lond1'& 30 (A.A.> - SovyeUerin çe. 
ldlmeslnl mü\eaklp, Rmnenıer. ta~ 
fından işgal edilen Odetn fehrinde, 
müstevliler birçok müşküUerle tarşı
laşnıaktadırlar. Alman ve Rumen i&
tıh!tAm mtifre!ıelerl, Rusların çeldlme
den enel muhtelif yerlerde blr'akmış 
oldukları ~ gizil maynler ve .m
atll bombalan patıatınağa. devam et
mektedirler. 

Laııdra gazetelerinde iri hnrtlorıe 
basılan ba.§lık.larda blldirildilUne gö
re, Ruslar ncat ederken Odesada. 
•İntiharcı• 1sm.l verilen müfrezeler 
bırakmışla.rdır. Bunlar hlçbir zam.n.n 
teslim olmam$ yemin etmişlerdir. 
Şehrin altında, 30 metre derinlikte, 
malızen.leroe ya.şıyn.n bu miiferealc
rin efradı, hayrete §8.yn.n bit nevi çe
te muharebesi yapmaktadırlar. Ode
aanın hemen bütün Altını ka.plıyn.n 
bıı mahzenler eski ta.t ocaklarıdır Bu 
oc:ıklardruı, vakUle şehrin inşası için 
ku1lanılan taşlar çıknnlmıştır. Bu 
yeraltı geçidlertnln elde mevcud yc
gA.ne luı.rltaJan bu çetecilerin elinde 
bulunmaktadır. 

Alman kumandanlı:t, Rus mevzile
rl.ı ~tik.şat ettikten sonra üç gün sü
ren h ücuma geçildi. İki yüzden fazla 
top, Sovyet mevzilerine ateş pfiskür
nıe&e b~ladı İstlbkli.m kıtnlanno. men 
sup nskerler, dikenli teller o.rasından 
3ollar açm::ıkta ve nlev makineleri hA
J:i ._ leş et.mekte olan sığınaklara ıı::n
d:ır .ıer' :?mckte idi. Sovyet askeri, lna
nılmıyaco.k derecede anud.nne mfıda
fntı. ediyordu. Eski Osmanlı kalelerin
de içinden çıkılmaz derecede geniş ve 
girift koıidorlar tesis edllml,%1. Bun
lar, ma.zıgalnrd:ı.n 40 h:ı.tta 50 bomba 
ııtıım:ısına rıı.~cn h!IA ga.mtzonJann 
blr kısmına himaye temin etmekte idi. 

Odesa harap bir şeblr hnlln1 almış
tır. Şehrin rıhtımlar uzunlu~'Unda. bu
lunan kısmı suların altında kalmıştır 
Çünkil Ruslar çekilmeden evvel dalga 
kınunru tahrip etml§lerdlr. Şlmendl
ferler, su tevzi fabrikası ve dlğe~ fab
rikalar tahrip ed.llmJştlr. R\War, 11-
mannı met.hallnl tıkamak için tiç va.~ 
purun içine beton doldurarak batır
nuşla.rdrt. Mütemadiyen çıkan yan
gmJan a'hıdtlrmek ı.oın Rumen itfaiye 
efradı suyu limandan taşımaJc mec
bur.tyetınde t:aım.nk:tadırlar. 

Diinkü müsamerede lstik1il maqı dinlenirken ve akrobasi lla.rebtlelt 
yapan bdm sporcnluclı\n bir kJsnıı 

CUnıhuiyet liayramınm üçüncü ~·nü Halk.evinde bir epor miiaamere
günü 'Cliin teWrim:İzôe nqe Sçinde si rvo..::rilmiftir. letikJAJ marıı ayakta 
geçmiıtir. Re.....-nl -1.lairelorden b.oka dinlendikten sonra Evin kadnı n 
bir c;olC husı..t nliesseselc:r ve tica- eı-l\.~: eponaula.n 1iir c;oli epor hare
rcthanekr de kapalı idi. ketleri yapm~lardır. Bu haııcketler 

Dün caat aıı aört buçulit.a Emin- be-yü12 l>lr aJlk"a .do taılo'b edilmişti. 
==-=:r·n========ırm:====================-==-===--==-===-=======-== 

Hucum topçusunun iş.birll(;rt ile ileri 
taburlar, lstlhkAm .sisteminin lkh1cl 

Amerika 
\'Cnberlnl yannışlardır. Ertesi sabah lng•ııteren•ın yeniden hUcum emri V'Crllm.l§tı.r. 

I~lncl gün, SO'lyet tanklan, Sovyet 

Mnrtln ve Rntn bombardıman tnyyn- b • • t • • • • 1 • • 
releri çok şiddetıı karşı hücumlar u un us erını 
yapm!.flardır. Alman topçusu, nteşinl, 

Lindbergin 
nutku 

B. Roosevelti diktatörlük 
usullerine bat vurmakla 

itliam etti 
Perekopun üçüncü müstahkem çcnbe-

ri üzerine tevcih etmiştir İstlhkAm ve istemiş Nevyork 30 '(A.A.) - United 
pi:rndc kıtnlannın gerisinde, hücum Preas: Lindbergfı bugün cevvda 
toplan ve karşı koymn ba.ta.ryalan, Amerika> cemiyetinin tertip ettiği 
m yn tarlalanndan, siperlerden ve 
tuvvcUI sığınaklardan miirellep Bundan baıka Jiarbten bir toplantıda töz alarak Reis Ro--
mfistahkenı hatlara geniş bir gedik osvelt'i, Juuict siya.et mMlnda 
a(mı.ştır. Stuknlar, müthl.ş bir kuvvet- sonra tİcarİ kaydJann diktatörlük uullerine ve b~.amak
Je fü;üncü müstahkem çcnber üzıerine kaldirilmaaİnİ iatemiı lara baıvunnıJda ittiham etmif 'ft 

hücumlar yapmışlar -re biraz sonra bilhaua fiiy}e demittir: 
bombardıman tayyareleri l'e tanklar cHük6met pek akıJJı davrana.-
hücuma k.allmnşlard.ır. SovJet tank- Newyorlr; 30 (AA.) - 'Am.nka rak bizi Amerikanın müdafauı na-
llın, Alınanların cenahlArma liımete a'---'-- "-...!-.~0n.·daıı biJ..11.1-:-or: 'Al b b"J • ,_. _J_ 
teşcıbbüs etm14lerdlr ı-:-". ·~ uu.,. . mma man arp o geauıe s:auar 

KaU netice günil .olan ii.çlineü gün, ileride k~di malından kullanrlmalt ıötiirmüt olmaltla 'beraber timdi ae
tayyarelerin toplann ~ diler harp here Bü.yik . ~ritaaıva üeleıinin brpeiz hir taarruzun kurbanlan ol· 
llctıerlnln ğw;uttilen ile blltün bölge Amerik.aya teri:Odilme.inin Birlqik duiumuzu iddia etmelctedir.> 
inlemiştir. Amerika lıtlltGmetinc:e fngiltet<eden 7SO polis. Unclbergh'in nutkunu 

Alm.a.n plya.deslntn ön~, ıTaW-r iltendlii aiyut mahafil.Je tahmin söylediği Madison Square Gardesı'-
~Uru• na kadar acın 400 mıetrellk edıiLnektedir. de nizamı temin etmiştir. 
~r.Jmeso.tfe taHlmı.ştırb. Sonh:.~tl hücum y • ..:....-- 30 (AA) - Gazete- Nutkun neşrini reddetmiş olan üç 
_ amış ır. erşey, u w:;umun mu- ..,_.._ b'' ··•.'.' d • ,_ · · fir t 
ntfakıyetlne baltlıdır. İstlhkim. kıta- cil•, AmeriJuıpm lnsikerıeye müra- uy .. "' r~ yo f!rK~hne ın • ÇJ ı~
Jannm lAğımlan ile blr gedik a.çılml4- caatia b6tün Insiliz üslerini Ameri- :zetel~r tıddetle hucum etmektedır. 
tlr. Askerler, buradan müstalıkem ltanm emrine &made tntma.sını i.ate
mevzle hücwn etmektedirler, atuka- c:fi:i llabeıi h.U1ü.nda alakadar ma-
Jann bombalan ve l>ataryala.rm ob~ ,_. lar_ı___ ı l · 
Jerl muazzam çukurlar açmaJctadır ııtam aan ma tbnat ta ep etmiıler-
Muharebe meydanı ifade için telim~ dlr. Bu hUSUllta malOmatı oltmldığı 
bulması imkansız bİr tahrip manzara- cevabı verilmiftir. 
aı a.rzetmektedlr. Bütün çlfl1k evlert Amerikanın bu taleble birlikte 
müstahkem müda.faa men:ll lınlfne · b' kl'f b ı d ~Urtlmlş olan bir köy za.ptcdllmiştlr. ~fi maddelik ır te . r te. u uı:ı u-
Birnz sonra blr ala.J' Perekopa gl~ gu. bundan •onra tıearı kayıtlann 
ıır. Perekopta. her. 'ev ayn ayn hü- lı:aldınlmaeını istadiği bildirilı:nekte-
eumlarla znptcd.llmlştfr. İiir. 

Tefrika No. 68 Nakleden: (VA • NG) 

Bir balodaydı. Mülhit l'alal>alı&. tiddetle cereyan ettiğini duyClu. Fev· 
Cayet tAtafatlı 8'nette aydınlanmış, k.aladeı Wddetlene«k ona doiru 
Clonanmiı sa)oııJarda, eayw:z: ka· ilerledi. Sol elini erkeiin omuzuna 
«lmlar ve er~ekler dola~yor. Mü- koYdu. 
eni.erler pulı:,yor. Dana eden lı:a- Fahreadin Clöndü. Onu ıör\iıM:e, 
ft-ıla:-ın l>aflan lıavalyelerin omuz- Ytttile roaJi'a<ı garsoniyerde aöyledi
.. ,.na eiilmiş, i:ladaklar, hla1clara ği o çileden çı\ancı a,k. aözlerini 
pnkınea, ya.bot lt*Mıe eözler mı· telirarlaClı. 
nldanryor. CiiWJer göiüalere yak- B..mun üzerine: Melih-:'11n zaten 
la,mış. Ve Orke.tnı, 1jg (alabalığa kiri ve nefı.etle burkulan kalbi, büa
fi6.abütün .. rtlotluli Vet".İyor .•• Me- 1'11t&ri gayızla <Joldu. Yıldınm gibi 
lfi.a ise, etrafına l>allnİyor. Buraya liir liareJCetle - nere.den e1ine geçir
... ,, olap da geldiğiıü anl,,.amıyor. dJiii',j farlıcdemediği - bir bıçağı 

Banim llurine. sağına eolana l)a. erkeği.'' ~albine_eoktu. 
fİyor. Gözüne küçük bir -lan ili- Fahreddin, ka.J'la boyanmış, kıp
fıyor._ Tenha bir yer •. ; İçerisi çiçelc- ~rmizı bi~ halde, yere yuvarlanırken 
lerle doTu... İşte orada Fahrecldin çıngırak oyle acı acı çalmıı olacak 
•r... Feliketlerlnin ınüeebbibi .•. ld, Meliha, kt..hustan uyanıverdi. 
Kııencli kendini lJK. türlü teseTii ede- Bi.r mütldct, titreyerek, ı"fkın, 
Micdiği o rez.il nıaceranin knhra- öylece uldı. 
-.ni... Td.: narcket yapmağa ceearet 

Bir yaii masa.si önüne oturmu~ edemiyordu. Etrafındaki manzarayı 
... uu eimit. Bir ,eyler yazıyor. ırörmekle, odasında olduğunu an-

Cenç 4-dm, dND&rlarında kanın lamakla pcıaber kendine ıelemi-

Çekya' da idamlar 
Loodra 30 (A.A.) - Prağ rad

yoeunun anlattılclarma göre, yurda 
ihanet ıve kundalcçılık ıuçlarile itham 
edilen dokuz Çek ölüm oczas!Sla 
mahkum edilmişlerdir. Cezalar infaz 
olunmuştur. Bunlardan ikisi Morav
yad!I. ilkmektep öğretmenliği yap
milkta idi. 

Arnda sırada, tüyleri dik~n diken 
olurdu. Cildin.in üzerinde kendisini 
tahkir eden, küçülten öpücüklerin 
tesirini his. .. ediyordu. 

Nefretle daima F ahrcddini dÜştİ
nürdü. Ondan intikam almak ister
di. Her halde !>u rüya da, dü,ünce-

j lran'da yeni 
bir şimendifer 
~edkikat yapmali için 

bir Amerikan 
heyeti geliyor 

Artova hükumet 
konağı açıl~ı 

Artova 30 (Akşam) - Hüku
met konağının inJ8atı bitmiş ve bu
gün merasimle nçılmıştır. 

Cümhuriyet 
bayraMı 

münasebetile 

l:ondra '!re Berlin büyük 
elçiliklerimizde kabul 

resmi tertip olundu. 

.&Li ile vsı.ı 
Selamlıkta Padiıab 
kaç atlı arabaY• 

binerdi? 
~ 

Ali - Halid Fahri ıon. fi\ fı1 
b'ayr&D'l rnünuebetile bır 
yaZilllf. Dinle ... 

(Okur:) 
Dünyadaki en gü]üç o)111' 

11
1 

Dört atlı gerdunci hüınaY"1 , 
at·· Cuma selamlığında paşa 

Padiphım çok yıışalar •• • 
Ogün, devrilip gitti. 
:Veli - Yanlış... . ~ 
- Canım, vezirı yok kı, r•· 

lışl:t diyorsun... Serbeı ııılf şııl' 
la, Nazım Hikmet vari 1 cJı. 
mış... Manası noktasından, it' 
itte pekila, törenlerde batJPdr 
rin aöyl-edikleri nutukları arı 
nyor. .. ıP 

- Bir ıair, tarihi tefert~ ... 
b ·yeti" da hata ehnemek mec urı,, Jjd 

de değil midir) Bahusus, nıı r 
Fahri vaktile Pamasyenvari t 11

11
, 

zı bile heveslenmişti. Bi~'~;tı 
aleyh, kendisirıde tarih td~k hııı 
bulunmak gerektir. Padı~• 

11
, 

c~a selamlığında bindiği ~t 
l>a dört değil, altı atlıydı. 

13
, 

arab8.91na çok at koşturmak riJ· 
lahlyeti eskiden herkese veb3 
rn'enüşti. Mesela, aln atlı ıır~ I· 
yı padişahtan gayri kimse 11 

rJ 

lanamazdı. Dört atlı arnb11ı11 
İngiliz sefiri binebilirdi. D11• 

eskiden, ıehir içinde ata bii: 
mek hakkı bile her faniye ve~.1 
mezdi. Kendimi:z:in şahsan ~ d~ 
olduğumuz devirler hakkın 
olsun, - hele üstclikvc:z:iın zarı: 
reti de yoksa - böyle ha~~~ 
d;işmiye1im. A~ 

Re demeli? 
Münevver Türkler araaındll 

da ceyi, lı:öçUk. höyük', yokaıı> 
ilh diye telaffuz eıiemıLtı var. 
Memleketlet'inin aizıyla !lto1 

nu~uyorlar.> diye kenciilerirı~ 
mazur gönnemdiyiz} 5-nırız )tı 
hayır. . Elbette yazı türkçesine 
dili uydurmak icab eder. YalnıZ 
İs::.anbul ağzında değil, gazete: 
}erimizde ve kitaplarantECla c~11• 
ltöçük. höyük., yokan> ilh den• 
mediğine göre böyle 

dememeli; 
clyi, küçük, büyük, yukant 

ilh ... 

demeli! 
Ve, hangi vilayet halkındsn 

oh:ua o!sun, bir Türk, konur 
masını yazı ti.irkçc .. ine yaklattır

... ğa u ::, :- .. malı, 
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ı.~atada.ydun. Beyoğlunda, Ga- lhtikarla 1 Bayram maçları •l>oı ay cıvarında bir itim vardı. 
d11ııı uya lcoydwn olmadı, hop koy· 
'-r~ dolmadı!,, vezninden: Köprü mücadele 
'tdd ~ seğirttim, nafile; bankalar 
oıoı:;hae sarıldım, yine nafile! Ne 

)) ~ , ne tramvay .•• 
de, ı . doğrusu, o da var, öbürü 
t..._ • atta otobüs de... Lüin hepsi 
-OlQ&ıt . Tıklun 

On kişi hakkında 
dava açıldi 

f: Keçıyor. tıklım dolu. 
, V\rela, kendi kendime: İstanbulun muhtcllf semUerlnde 

Dünkü hususi karşılaşmalarda 
Galatasaray .: Beşiktaşı, Istanbulspor 

F enerbahçeyi mağlup etti 

Tefrika No. 97 

Yerliler, padişah hAlfı bir Hn-
t>eo cruiycslnl yıı.kalataınadJ, di-
yerek istihza. makamında bir 

Yazan: tSKEl\"DER F. SERTELLi 

Dc1·let b:ıy henüz hücum emri ver
~ değ1ldl; teıunr HtıYl~ baya hnber 
göndermek, to:ı>lannn lilinseleri dur
durmanın Jmkfı.ni olmadı]mı bUdır
mck J.c;tıyordu. 

Bu arada (Bent Zaal) knbil sı 
§CY'hi, Devlet baya mürnca.nt ederek: 

c- Ben, Kahlrere hücum an ve se
limin askerlerile dövüşmekten vaz 
geçtim.• demişti. 

leıı -. Şurası, tehrin belli ba§lı mer· muhtellf maddeler tlzcrtnde lhtlkAr CQmhurlyet bayramı tııtillnden lstl-ı lim _ Musa, Enver, Eşfak - Hlkinet, 
~~den biri ... - diyerek dü- yapmaktan maznun on kişi yakala- fado edilerek başta gelen dört büyük Arif, Cemil, Mustafa, Gazanfer. 

takım sözler söyleyip -duruyorlar. Bu 
dedikodular padi§ahın kulağına. bdar 
erl§mlştlr. Sellmln bu meseleyi p:ır
mağına dolamasının bir .sebebi de 
bence budur. Şa.bakayı ele geçirmek 
artık bir §ercf ve haysiyet meselesı ol
muştur. Pı:ı.dlşa.ha bunun aksini tav
.siye etmek için, §ercf ve hn~yetı bir 
taraftı bırakmak 1cab eder ti, Selim Devlet bay, (Bent zaal) ~ini ik-
b\Ulu yapamaz. naa. çalışıncaya kadar, aradiln zaman 

tı..ı :ntl. - Umumi vesaitin kalkıı narak adliyeye tesllril edll.m1şttr. kHibümüz arasında tertip edilen hu- Be§iktaş: Mehmed All - Yanı, Ya.
>or lııtıc:ı olmak hakkını kazanını· 1 - Balıkpazannda Ya.nl adında susı maçlar dün Şeref stadında ol- vuz - Çaçl, Hristo, Feyzi - Sabri. Ke

••• geçti ve baskın fikrt liu 6111'Ctle gccik

li lı:tnu? Hususile tünelin iflemedi- biri. dükldinma müracaat eden müş- dukça büyük bir kalabalık önünde mnl, Hakkı, Şükrü, F'..§ref. 
fıııı :r •ırada, bir kadm.m, bir çocu· terllere Trab'zon Ydı bulunmadığını y:ı.pıI.mıŞtır. Hakem: Şazi Tezcan. 

Devlet bay çölde ne 
yapıyor? 

...... _. ~ukarıya dom..• vesait bulabil· slSyledlğt halde buz dephsunda yapı- Nizam! bı:.zı sebelper yftzünden llg Oyun, Be§ikta.şın bücwnlle t:ıaşlndl. 
:-ı:ıı itnka 0 ·- lan araştırmada 263 teneke Trabı.on nuı.çlanna kuvvetli kadrolarlle 1.ştl.rAk Ve ilk dakikalar karşılıklı akınlı:ı.r ara,.. Y\Ulus ~. Şab3.k.ayı arata dur-
'-rd .'~ızl~_ıyor. Zira, vqon· yaltı bulunmuş ve Yani yakalnnDlll3tır. edemlyen kliiplerln bu karşıla~alara .sında mütevazin olnrak geçti. Onuncu 
L.

1 
an bırırun ıçme aokubnak adeta 2 - Hristo adında. biri ayıüzümü en iyi ek.iplerlle çıkacak1an ümld edi- d.:ıkikadan itibaren Oalatnsaray bil· su~İz gelelhn ~le .. 

lıoka~. ınücadelesi halinde •.• Ancak denilen ve Jdlosu 180 kuruşa. atılan llyordu. Stada çoktanberl hasret kal- hassa merkezden yaptığı nkınlnrta Devlet bay, Tuma.n bayın idamın-
• ~0r\in, ı.- 4!-'ılivnnın kin. .. Diier btr nevl ot kuru.sunu ufalayarak dığımız ıyt futbolden nüınune görmek karşı kale için tehlike olmAğa. başla- dan sonra, büyük ünUtlere diişcrek, 

~. tünelin üst bqma Şqli ihunlan ikişer, üçer gramlık: paket- üzere giden meraklılar maalesef cenc dı. Ve 16 ncı dakikada Cemil bir fd- onun yerine ceç:nek sevdası.na. k:ıpıl
~haı.,.. çifter çifter v onla • le- Ier içlne doldu~u~ ve ürerlerlne sukutu ho.yııle uğradJlar. Çünkü dün- kik atl§mda;ı istifade ~erek Galata- mıştı. Çölde bir lld kabilenin ynrdı-
)ip duruy 

0 
h t kal8jınls lf .. Seylftn, Cava, Hındi}la, Rize çayı etı- ld1 maçlara iştirak eden takımlar, bir sarayın llk golünü yaptı. mile yeni bn§ta.n ordu düzerek Kabl· 

~otitJ•ıın or. a . 9:; .ro- ketleri yapıştırıp yüksek flatle satışa lld oyuncu müstesııa, lig maçlarına Bu sayı, oyuruı büyük bir hız verdi. reye hücum ctnıek ve Türkleri Mısır-
de e:fils ın tekerleklerinden ubfa· çıkarmıştır. Hristo, bu hareketi ha- ~ir!:lk eden takımlanndan zayıf ola- Ve Galatnsııraylılar dnha üst.Un oyna- d:\n Biirmek karannı verml.şt.i, Halbu
lttad e, vatın.anlı arabaları da Ga· ber alınarak yakalanmıştır. rak sahaya ~ıktılar. Ve karşılaşmalar mağa başladılar. Bunun netl.cesJ. ola.- ki Selim Kahlr~yc ve civarına. tam 
~laaarı Beyoğluna kalkan hatta kul· 3 - Saim adında bir nablur dük- bu yüzden, beklenen heyecanı ver- rnk, ao uncu dakikada B~lkta.ş mü- :nfuıaslle hfıklmdl. Devlet bay Kahire-

e·· "•» k~nında komisyonun tesblt ettiği fi- medl. dafUerlnln bariz hatasından ıstifade ye de~l, Kahire clvnnna bile sokula-
~ ?Yle dü§ünerek sağdan soldan atten fazla fiatıe kalay sattığı için istanbulspor 2 Fenerbabçe o eden cemil, iklnci Galatas:ımy golünü mazdı. 
~ rnedcd' k b kal yakalanmıştır. ~ ' 1k1 hafta d(} yapmağa muvaffak oldu. Devlet bay, Knhire vnllsi Hayre 

dını ~· .. 1 wnar en, &fDıU • '1 - Mıgırdıç adında. blri slyah sa- Oünun ilk karşılo.şm~, ed İ.s Oyun başındanbcrl aksıy:uı Beşik- baya. güveniyordu. Hayre bay güya 
~d· ı, yuksek kaldınmın alt ya~ tmı yük.sek :!'iaLlc satarken cürmü- evvel Fenerbahçeyı ma~l P en - ,., .. takınuna, nihayet Yavuz ile Ke-

.. Yını ta 'bul ne Fenert>ahçe arasında - Sellme zahh1 bir sadakat göstererek, 
c ... meşbud halinde yakalanmıştır. n spor d ma.li çık:mp, yerine İbtahlm ile Hftsc- hakikatte Devlet baya hizmet ediyor 

frıı?- Tll'.manmağı göze alayun 5 - Kasap Dlll'Jtrl karaman etınl yapıldı. Takımlar bakem Fen unun ylni aldılar ye bu tal.,-ı,1.ye derhal te-
to•-ıı, diye kendi kendimi fÖyle bir kı\'ırcık flo.tlne sattı~dan yakalan· ldarcslndc şu şekilde çıktılar: sirini gösterdi. ve devre Beşiktaçın gibi görünüyordu. 

"a.dun. mıştır. Fenerbahı;e: Cihad - Orhan, Zcy- . t.. kıı ln da 2 0 blttı Devlet bnyln Hayre bayın aralan 
v~. h~-,.mu ved' • 6 _Bakkal Uzarlnln yanında. çırnk nel - Lebib, Esad, Enls - Kadri, Ke- us wı a 

1 rı arasın - · esk.ldenberl nçık olmakla. beraber ı.. •- N: · 
1 

un. ? t1-n·ı Yorgl beynz peyniri yüksek :!'iatıe sa- mal, Naim, Nacı, Orhan. Mağlübiyettcn kurutulmak için Hayre b:ı.y bu eski rnkiblnl tuza~ dü~ 
.. ~,,... ıçın o masın ••• ıc tarken suç Uzerlnde ,.,..kalanmıetır. istnnbulspor: Fikret - Hayri, Fa- ikinci devrcy~ .~Ok sıkı ba.şlıyan Be- '§Ünnek ve Selim Mısırdan döndukten 

., .z- .,, OCldl Tank şıktaşlılar, butun dev~ 1mUdadınca sonra Kahirede yalnız ve rakipsiz kal-
O!du . A • • 7 - Mezeci Fillpin dUkkdnında ça.- lıl!t - Faruk •.. Rüştü, - • birkaç Galatasaray akını müstesna lftı da... Pekala olabiliyor ... lı.çan Armcnuhl ve tütüncü OJenı faz- Mukerren:. Süleyman. Kadir, .. vakur. tamamen Galatasaray nısıf &::.ha.sın~ mış olmak için kendisini Kahlreye 

liin k Yukardan ftfağı inmesi büabü· la. !latle bira. sattıklanndan ynkalan- Oyun, .Istanbulsporun bir hucumllc Wı. oynadJlarsn da., çok i~i bir müda- çekmek istiyordu. 
ili olay •.• Dönüıte de İn§allah ay· mışlardır. başladı. Ko!nylıkla Fener 'kalesine faa. oyunu tatbik eden Galatasaray Hayre bay, Devlet ba~'l da ortadan 

)olu tum':"tD'l ... Etrafıma bakını· o - B:ı.kknl Mardirosun dükklnın- !mm san siyahlılar, müdafllerln te- kalesini yn.ramadılar. Oyunun son k:ı.ldıracak olursa, artık Mısırda hiç 
t~r~Urn: Epeyce zamandır ge me- dn. o~lu Nubar yüksek flatlc beyaz .reddüdünden istifade ederek Kadlrln dnkikalnn knrnnlıkta gcçtl~hlden,.. bir ra~l kı:Inııyacak ve Selim Mısır
"1iı·"ll ... Şu dükkanlar vakti le çkart peynir sattıgından ynlmlanmıştır. &1kı bir şüt1lo hemen ikinci dakikada hakem maçnn bitmesine ~§ dakika dan doner donmez, Tuman bayın tah
a>oıta.ıcıyd Elu • • Y 9 - Manifaturacı Marl tumnş 1ht1- ilk gollerin! knzmıdılar. Ani olarak knla v~ 2 _ 0 Galatnsarayın gnllblye- tıno. oturmak için ı.stlklAllnl 11An ede
t~id '· . . eruı kapanını§ ... ktlrından yakalanm~r. Maznunlar -yedıkleri gol Fenerlllcrl snrstL Tnkınl tlle devam ederken mlisabalaı.11 tatil cektl. 
~ ~ ~es!mlı k.~ ?ostall~ ~- adliyeye teslim edilmişlerdir. Müddei- henüz kendlne gelme~ yenl blr etti ve bu galebe llc Gnlntasa.rııylıl:ır Selim, Hayre bayın bu knrnnndan 
dİit5°k ubhl&k edilirdı. - dıye bir umumilik t:ırafı:ıdan yapılan tahkikat akınd:ı. gene Kad.i!', mudaflln b~: iki hafta evvel Jlg maçındaki ma.ğlf1- haberdar def;tldl Mıuı.mnflh Sellmtn 
\r.11~c7 tutturdum. - Bunların neticesinde hepsinin tıleyhlerlnc ihtl- hatasından 1k.lnc1 Istanbulspor golünu blyetln :ıcısını çıkannı oldlllaİ'. ö.ü.şüncclerl çok muslptı; o Kahireden 
d ~sıyonlarım yapanlar da var- kf.r suçundan dolaYl dava açılm~ ve de yaptı. Oyun bundan sonra. uzun nynlırken hem muhafız, hem müşavir, 
dl. .• Çocukken albümler doldurur· evrak nsllye 1klncl ceza mahkemesine müddet mütevazin bl~ şekilde devam Matbuat takımı"le hem de Mısırda Türk nüfuzunu ve 
lllr. Hatta kad 

1 
ve;llmlştlr. ettl ise de netice dnğişmedl ve devre Türk hflklmlyetinl ynşatmağa muk-

~ Ya. • ar llf arınuz arasın· 2 _ o bitti. Galatasaray tekaüdleri tedir beylerden birçoklarını Kahlrede 
"1ha hancı .memleketlerde m~u1 İkinci devrede oyun biraz sertte- ır bırak:ıca'ktı. Hayre bay da Sellmln bu 
dikJ P~ar edmenler, onlardan edm- Den.•.z ı'ıasta nesı· Glbl oldu \"e hn.icem Fcnerdn Nacı ile berabere kaldı kararından haberdar değildi. O, Türk-
~ erı 1'.rlr.-.slerle bqka diyarlarda ~ı tstanbulspordan Rüştüyü oyımd.-ın Matbuat takımı ne oaıatnMray te- ler MıSJn bomboş ve kendisine bıra-

tnuhabir bulanlar böylece be. ------ çıkardı. Bütfın çalışmalara rn~en, kaüUerl arasında. dün Şeref stadında kıp gidecekler sanıyordu. 
llltrı dünyanın dört 'bir kö es~den Fenerliler ma~lüblyctten kurtulama- hususi bir maç yapılmıştır. Bu maça Devlet bay bir gün, Hcıyre baya şOy-
leJtnc 11 d al ! . Projelerin hazırlanma· dılar ve müsabaka 2 - o İstanbulspo- Ga.latasarny tekaütlerl, anlaşma. hil~- 1 a...ı ha'-~ g- derdt· 
ltaile pu u ~e amg 1 tehır resun· run galiblyetlle nihayet buldu. fına, kurmay blnba.'1 Ulb, Şahap, 8 

..., r """"'r on · 
ı_ kolleksıyonunu tamamlayan· sına başlanıyor G I ta • ... 'kta O ıKabilelerln yardmunı temin 
~ olurd • t h dükkan) kah·ı a a saray -., U'[;şı ş Nuri ve Adnan glbl Bcşlktnşın en kuv- ettim. Şlmdi iş senln yardımı-
·~-] •0 • ~ ~ u . ar o . 1 Günün iklncl maçı Galatasaray ne vetll tekaüt oyuncularne takviyeli bir 1 ı tlm bl ~-;:".erı tatm.iıı •• edıyordu.> Ve bır- Be·...ık•"'~ a..,,..., ....... _ vnpıldı. Blr'-,cı ma- na kaldı. Ben m n ye r ge-'ll~ .. Q '- d ( b Münnkalit Vekfi.let!ne b:ı~h btıtiin ıi' - •....u•~ .1- uı şekilde çıktığı halde, Matbuat takımı- ce baskını yapıp Belimin kuv-
~ e ... en anı 568. Mekte i deniz müesseseleri mensupları içln ça. nar.aran bllhass:ı ikinci devresi çok nm her zamanki gibi, güzel oyunu vetlertnl Nlle dökmektir. Sen ne 
~ i) diye nmnaram yakama ya· inşası kararlaştırılan deniz hasta~- sıkı geçen lıu ka.rşılnşmnya takımlar karvısında muvaffak olama.mış ve bu dersin? Kabileler, ~lu·i yatrma 
~ 1 ~edingot üniformamla ıu merdi- cinin projeleri yakında hazırlıuıaca.k- ~ teldlde çıktılar: c~lencell maç l - 1 beraberlikle netl- ememe hücuma hazırlandılar. :,:1• yokllfla seğirtirken sördüm... tır. Münakal!t Vekili B. Cevdet Kerim Galatas-.uııy: Osman - Faruk, sa- cclenml.oUr. cevabını bekliyorum.> 
.. _ kada.tlanm da yanımda... Azad· İncedayı istanbula son eeya.hatinde 
...., .... ~ k T t.il b' • bu hususta. da. tedldkler -pmış ve KÜÇÜK HABERLER Şeb" ı·5• Ha.yre bay bu ha.beri alınca .şaşırdı. ~-· OJU)'Oruz. a ittimİ ıa• al~kadarlara direktlfier T~~!~lr. 1r meC 1 1 0, Belim Mısırdan gitmeden böyle bir 

0 
e de yukan uçuyoruz ••• Tabü, HAIA eısk.l y01eu salonunda. faaliyet- Şehir meclisi yamı sabahtan 1tl00- harekete g~mek flkrlndc detildl. O 

•-~ gövde böyle v f aı * Karagümrükte oturan Vahid ren te§rlnlsanl clevrest 1.çtlmala.nnn. uman Türle ordusu uzun müddet Mı-
._ la() 1 qır, !1"~3 s • te bulunan revır bugünün tbtlya.çla- adında bir genç eltn~ bir a.J cıçe~ ba,.lıyaca.tbr. ~ırdan uzakla.şmıyaeak Te belttl de 
~d Y e kablaımıt değil .•• Amma, nnı k8J11]amaktan ~ uzak görül- lle yolda giderken Mustafa adında bl- İçtima, Vali Te Belediye Relsl Dr. Hayre bay Kahire vallliğlnl de knybe
~ blaun, ıimdi de, pek solama- mektedir. Bu 1tlbarla flmdllik revirin rlne tesadüf etnılş, Mıuta.fa ay ç~eği- Ldtfl Kırd.a.rın blı\ ~Uk Belediye decektl. 
ta..a.~ 1,tildi.J caddesini bq)uverdim ..• genlşletllmeat de mmafık gör{ilmüş- nl lstem'·tir. Vabld çı~ı verm--- le Vll1yet ra.aı1-1- dair verec-ı ~ J N tr tür. Yakında faallyfle ba.tlanacaktır. ~ ..-~6 " 1 •" ...,.......... "'

6 Devlet bayın bu teşebbüsü Hayre 
' o uyol'JDUI... e amvaya ce aralannda kaTga cıkmış, Mustafa mufassal blr nutukla açılacaktır. 'bayı hlç de memnun etme~tı. Dev-

e et, ne otomobile... ı d } - yumrukla vurnra.1t Vahldln IOl gö-ıiinü let bayın blı· baskın yapması her §e-

a ençler ! apanya an a acağımız kör etmlltlr. Vahid yastnneye kaldı- Şirketi Hayriyenin ybı mahvolması demekti. 
~ apol'CU gençleri olan yumurta parası rılnuş, Mustafa ynkalıınnralt tahkika- Hayre bay, bu haberi getiren sil ile 

Clci~~ti, orta )"Aflılar! İspanya d.aJıll1 ha.rbl çıkmadan :ıma ta başlanmıştır. kıt tarifesi tu cevabı gönderdi: 
l Qıuesc: ıalmaktan 1'orkan benim tıe- bir mliddet lmce bu memlekete mt\- * Bahciollunda Hrlst.o dün bir Şlrket.l Hayriyenln kil ta.rifelert ya- •Kardeşim Dnlet bay 1 Çöl 

t iitlülert merdiven üzcrlne tıkarak dükilnmı rmd.an itibaren tatbik edlleeekUr. .sakinlerini tamamlle elde etti-
~ )'1fla hlnı miktarda yumurta ihraç edll.ıni4, temlz.lerken merdiven kayıp dÜGm\iş, Tramvay ae!erlerlnin azaldığı ve ağ- .ıı.in ıc e ld An 

~
<.a yun di•e .,.._ı ____ ._,_a __ a:-:. bu esna.a- da barp bft•1amı." old"~un • e pe m mnun o wn. -

ı •. uaam&&um ..... u.. ._ "' U6 - Hristo bqınd.an tehlikeli surette y::ı.- lcb1 füUmal daha da az:ı.laca~ göz- u ... b b ~'-·- •"--' lındil"· 1 ı 
......_ 1 haline relen yap söylen- dan general Frnnko kuvveUert yu- "4A, u a.._... u.ıı ... n, § u.. Y 
·--q Layanlarf murtalara. el koym~ ve beden Men- ralanın1'tlr. Yaralı Hristo Uade vere- önünde tutularak J'tlll t.aritede köprü bir netice Vi!rml:teeeğl için, ho-

r:~ meml.şti. İspanyada. süktinet tama- mlyecek bir lıalde hastaneye 1mldınl- ııe Bebek aramıda fazla va.pur işle- §uma gitmedi. Türkler Mısırda 
..._ '°"'~ bütün bu aaydJdanm bir d t tm'" ld .. x.un.dan b ınıştır. til<cektır. çok kuvveWdlr. Sellm yakında -.... t 

1 
men av e e .q o U6 u yu- 11111111111111111111 .. 1,.11111111111111111111111111111111 .. 111111111111111111111 

flQ 1 • op anırsa ıu ıehrin aiilüs nü· murtalar bedellnln Menmesl lçln 1kl Mısın terk.edecektir. Biraz da-
l. llrıu teşkiJ ederiz. Fakat sokak· taraf arasında bir müddettenberi ya- İatanbulun lht.İfamlı Gecelerine KIU'fl ;-ı ha çölde belde. Türk ordusu 

;:' Joldwan halk bakmııııdan be- pılan konuşmalar mWt>et netice ver- M ABeyRazıtMta MAARRMAARA SGineınAası züsti.ıi'nNdc o su buradan uzakl~tıktnn sonra, 
f~ı_ ol.unursak, kalabalığı yarıdan ~. İsp::ınya hüküm.eti borcu ta.bul M.ımr lkinılze kalacaktır. Sel1nı 
-«ı bizi ederek miktarının tevsik! şartile ödl- buradn iken sakın harekete 

l'ilıtı er yapıyoruz. Niçin biç yü· yeceğinl blldlnn',..'r. geçme .. ikimiz de mnhvoluruz.ıı 
eriz de Taksimle Harbiye ara• ~w 1 * 

~a bile o isbrçaınsn arasına ıoku· Üniversitede yeni sene TÜRK MUSIKl SANAT:KARL.ARINI DlNlEYlNlZ TÜRK Devlet bay bu ceva.bı alınca, hare-
z? Bizlerin cençliğimiz uma.. MUSİKiSiNİN İNCE NACMELERlNl HER GECE ketını tehire mecbur olmuştu. Hayre 

~a ~orculuk bu derece taam- derslerine bugün ? d 12 k d k d• l bay onu bu sefer de atlatmış oluyor-
ftıu en ye a ar terennüm etme te ır er d • lfld: etm~ti; fakat sizi temin ~aşlamyor uHayrc bay blr aralık pa~ı para 
~ ıın. .. kopru ile ~alatuaray_ ara- İstanbul Üniversitesi bugün, yapıla- Gündüzleri açıktır, lıryalcilerchalis kahve ./1 ile tntmln etmeyi düşündüyse de, vü-
b.ıda YU% seferde uç 1'ere yükadc cak büyük merasimle yeni sene tedri- kelA.sındnn dinlediği b~ok hlkfıye-

\' ll'lın yolundan ayrılmazdık. satına başlryacaktır. AÇllma. merasim\ r Büyük zafer • 25 senenin geçit resmi Jer (1) onu bu flkrbıden de vaz geçlrt-
1.ir atandaf, yürü... Ayda beJ on sabah saat 8,SO da talebenin hep bir 1 

1
9

14 
d ml§U. Devlet baya gelince, tölde top. 

ada tasarruf edenin. .• Ayakkabı ağızdan sô;"liycceği İstlltlAl Jnal'Jl ve en 50 n ra ladığı kabile efradını uzun müddet 
~!'°ati çıkar... Ve, Jiiriimeii zevk rektör B. Cem.11 Bilsel'ln bir hltabeslle başında tutmağa imUn yoktu. o, ne 
.. , spor B' d.. .• tat.__ açılacaktır. yapıp yapacak, Kablreye olmaz.sa. bile, 
~ aay._ r DfUDCe. • ... , Rektörün hlt.:ıhcsini müt~ 'Onı- (Türkçe Sözlü) ttraftnkl kasabalardan birine saldır-
~d··· Onun da aynca br keyfi versitenfn en kıdemli Te yeni talebe- nıağa. çalışacaktı. Kal>llcler Türklerle 

11'... ım cıe birer nutuk aöyltyecek ~e bu ' El.HAMRA sı·nemasında , muharebeyi yaima oartııe ka.bul et-
cvı - Nu) suretle merastm nihayete m?cektir. mişlerdi. 

Bay Amcaya göre ... 

tı, kuvveden :fllle çıkamadı. 

Bir rivayete göre, verdi~l sözden gc. 
l1 dönen bu ka.blle relslnl, Hayre bn.
yın el nltından cönd<?rdlğl bJr bııber 
tereddüde düşürmUştil. Zira. Hayre 
bay - Selim ve ordusu Mısırdan ay
nlmadan - hiç bir harekete geçmek 
~temiyordu; ber ne ynpılncak.sa Se· 
llm gittikten sonra yapılsın diyordu. 
İşte Devlet bayın çöldeki teşebblisü, 
(Bent Zaal) şeyhinin sozünden nükül 
etmeslle geri kalmış ve Hayre bay 
Kahlrede bir muddet daha düdüfünü 
çalmak fırsatını bulmuştu. 

••• 

Sultan Selimi öldürmek 
isteyen fedai 

Sultan Sellnı bir gece CKnsn Yu
suf) da vükelftsını ve şehrin ileri ge
lenlerlnl davet ederek blr ziyafet vcr
m~U. Zlyafcttc.n .sonrn odasına çt'kl
lc.n Sellm!n içinde bir sıkıntı vardı, 
bir türlu yatnğına girip uyuyamıyor
du . 

Sellm sebebi meçhul bu sıkıntıyı 
izale etmek için bir fnrlsi dhıın bulup 
okumağa b~l:ı.dı. 

Gece yansından çok sonı11 . . dışar

da bir g\ırüJtü koptu. Selim bunun .se
bebini sordu. Yunus paşa o gece sa· 
rayda kalmıştı. Biraz sonra cürültü
niın sebebi anlaşıldJ: &Kansu Adtl 
bay• isminde bir fedai, sultan Selimi 
katletmek niyetlle Kasrın snkafından 
glzllce içeriye girmiş ve Selimin oda
sına. doğru giderken gözcüler tarafın
dan y:ıkal:mmıştı. 

Vezlrllızam 161 anlnyıncn, huzura 
girdi: (2 ) 

- ~~mlş olsw1, şevketllml Efendi
mizi öldünneğe gelen bir Çcrkes ya
kalandı. 

Deyince Sellinin Cözlcrl döndü: 
- Akşamdanberl beni rahat.sız eden 

bu iç 'Sıkıntısının sebebl şimdi anlaşıl
dı. 

Diyerek yerinden fırladı : 
(Arkası '"ar) 

(1) Yavuz, l\lısır seferine hazırla
nırken, fa:zlıı mikt:lrda paraya ihtiyaç 
lıasıl olmuş ve birkaç :zenginden istik
raz suretile para alını tı. Ordu hcııü.ı 
İstanbnJdan hareket etmeden, bu 
ıenrinlerden biri ölüyor. Geride pek 
~ok mal ile ~ki yetim bırakıyor. O y.a
nıanm Df!fterdan olan ut bunu fır
fat bilerek, sultan Selime yaranmnk 
maksadjJf', zenrinln ölümiinü haber 
veriyor n bıraktığı servetin siyadeU
iciJe lıeral>er evlidmın da hiç bir şeye 
~htiyacı olmadıtını söylüyor ve bu tııe
beple, yapılan lstikru.ın terekeden 
mahsabana emir istiyor. Saltan Selim 
ba takriri almc:ı, ba, tarafına kendi 
dile fQnlıı11 yazıp reddediyor: •MÜ· 
teveffaya rahmet, malına bereket., ev
Jaclına ifi,et, . ramnıua l:inet.11 

(2) AIJ Sevdi •Devlet Osmanh·e ta-
ıJhb . . 

-Divan evrakından-

ŞARK 
SİNEMASINDA 

BALIKÇININ 

KARiSi 

Emsalsiz bir muvaffakıyetle 
devam ediyor. 

Tepeba,ı Dram Kısmı ımmıııııuıı Gece saat 20,30 da 

H A 1\1 L E T 111' il İstlklt'ı.l ~~~si komed 1 
Gece saat 20.30 da J111 
KÖR DÖV0Ştl' 

""""' 

aldı yürüdü pay Amc.a... eserlerle dolul ••• 
~ - Tercüme ne~rzyatımız mapl-1 .. . Ankara caddesi, ik..i 

dam ıka.&& amma... mini 
ıeçeli, ı ... Harp, iki ayaklı turiatlerin aı-ı ... Ayaksız turisduiD 

olamadıl ••• m laıa ela it çıkacak phbal... cüme )'ıtnlıtlarmı bulup çıkarmaW 
akınına ı ... Ba aidjşle, i§siz kalan tere~ 1 B. A. - Yalnız onlara değil, t~r-

,, meıak.mda '01-lua da it ~acak.I ••• 



Sahife 4 

tt RADYOj 
Bugünkii Pro~ 

12,30 Program, 12,33 Saz eeerlert, 
ıl.2,45 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ' 
türküler, 13.30 Ka~ık program PL 

18,03 Fasıl heyeti, 18,40 S.lng kuar
teti, 19,00 Konuşma, 19,15 SwJ.ng ku
arteti, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 
Klasik Türle müzJği programı, 20,15 
Rı:.dyo gazetesi, 20,45 Muhtelif şarkı
la.r. 21,00 Ziraat takvlınl, 21,10 Temsil, 

:!..:..
0

=~::::!::.{:'0~ aş, diş, nezle, grip, ıomatizm 
1 ikinciteşrln cumartesi sabahı 

7,30Program,7,33MüzllcHo.flrprog- Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağrılannızı Derhal 
ram Pl., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 

Senfonik program Pi., 8,15 Evüı saati, Her yerde pullu kutulan isteyin.iz 
8,30 Senfonik program Pi. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Sene ilk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 , 
400 • 
150 , 

2700 kuruş 
1450 , 
800 , 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senellğl: 
3600 alt1 aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Telefonlarımız: Ba. muharrir: 20565 
l'azı işleri: 20765 - İdare 20681 

:\Iüdür: 20-197 

Şevval 10 - llı:ıır 179 
S. İm . Gü Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 11,42 1.22 6.50 9,41 12,00 1,32 
Va. 4,50 6,30 11,58 14,48 17,07 18,41 

HÜR KALEM 
Bu nam altında haftalık ilml, edebi 

ve içtimai bir mecmua çıkmağa ba.t
lamıştır. İlk nüshasında H. Nazını, 
B. Felek, Abülfeyyaz Tevfik, Baha 
Gelenbevl, Sem1.h Mümtaz 8. Ulunay, 
Hikmet Nlsan'ın makaleleri, Fazıl 
Ahmet Aykaç'ın nefis bir gazeli, diğer 
yr.zılan ve şllrler vardır. Reflkimizl 
tebrik ve muvaffakıyetler temenni 
ederiz. 

ZAYİ - Çift atlı yük ara.basının 
3942 plaka numarası kaybolmuştur. 
Hükmü yoktur. 

St:rif ErdC'n Fındıklı ic;kele arabacı 

ZA Yt - Seyrüseferden aldı~ım 
kamyonun 4188 numaralı plakası kay
bedilmiştir. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. Hikmet l\luter 

ZAYİ - F. 160187 No. lu açık ayni
yat makbuzu kaybolmuştur. Hükmü 

Idarehııne Babı!ı.11 civarı yoktur. 
Acımusluk sokak No. 13 j 

---------• ,nr. Şükrü Mehmed 
B U L M A C A M ' J Z 1 Gureba hastanesi cild ve züh-

revi hastalıkları sa.bık hekıml. 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 JO l Beyoğlu İstiklal caddesi, Ankara 

apartıman No. 99. Her gün saat 
1 _1_1__ I __ ,_ _ _ 2 den 5 e kadar. Tel: 40916 

~ __ , ___ ., _ _, __ _ 
L. -,------ı ~ !-.- ----

-- - - --
7 

~ ı-· -~---__ ,_. __ .L-.:: 
H ,_l_ I .... ı _ı.....,_.• ..... ......,_. 

Soldan s:ıp Ye yukanclan atalı: 
1 - Süs eşyası. 
2 - Bir meyv:ı - Boyu büyüme. 
3 - Bir nevi hastalık - Beygir. 
4 - Olmuş bltml.ş ~-
5 - Evlendir - Tersi bir otomobil 

parçasıdır. 
6 - Tekerlemek. 
7 - EzUmiş - Buyük. 

Yann ıayfiyelerde hoı vakit 
geçirmek için meıhur 

ARS N 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıeriaini okuyımm 1 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttil. 
Beher cildin fiatj 60 kuruı. 
6 Cildlik takimi 

birden alanlaT için 
liati: 4 liradır 

Tevzi veri: AKŞAM matbaası 
tel: 20681 

8 - Nefyi edadtı - Baş harfi ma
Jüskülle yazılan isimler. 

9 - Kör - Qja. Yüzd, virmi İ•konto kuponu 
ıo - Lezzetlne bakmak - Eşyanın Bu kuponu kesip «AKSAM 

tutulacak yerl. ı Matbaaeı Kitap ıervisine> ge· 
Geçen lJulnıarainmn halli tirir veya gönderirseniz fiat 

Soldan sağa ve yukarıdan :ı.a~ı: üzerind'!r. size yüzde 20 iskon· 
1 - Gorunürınüş, 2 - Özür, S:ıire, 

· ıo v11pılacaktır . ~ - Rüfeka. Kür, 4 - Ure, Ema, Ne, ............... ,. 
5 - Kesen, 6 - Üsameddin, 7 - Ra, 
Andellb, 8 - Mik, IIO.hf. 9 - Ürün, 

1
--------------. 

Nihal. ıo - serer. Bile. 1 Apartıman sahipleri! 
ZAYİ- 927 yılında. Kasımpaşa Bey- Bo~ dairelerinize iyi kiracı 

oğlu 6 ıncı ilk okulunun ~ üncü sını- bulmak için cA K Ş A M> ın 
tından aldığım tasdiknamemi kaybet- KÜÇÜK il.ANLARI ndan İs· 
tinı. yenisini alacağımdan eskisinin tifad~ ediniz 
hükmü yoktur. Scluhaıtin füyüksel 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Iskenderun şubesinde münhal bulunan c140• lira aylık ücretli atölye 

şe!liğl ile c120e lira ücretli bir fen memurluğu için iki memur alınacak ve 
ücretler Barem kanununa göre verilece-ktlr. Atölye şefilğl için daha ziyade 
makine ve fen memurluğu için de daha :ılyade i~ııt işleri üzerinde ihtisa
sı olanlara ihtiyaç bulunduğtından bu gibi vazifel.erde ist~d~an: ~llmlq .. bu
lunan taliplerin vesalkl hamilen işletmemiz Zat Işlerl mudurlu~ne mum-
cnatJ:ırı ilan olunur. (9477) 

. 
Maliye Vekaletinden: 

ı - Vekalet lhtlyncı 1çin malzemesi Vekaletçe verilmek, dlğ.;r masraf
ları müteahhide alt olmnk üzere muhtelif eb'ad ve nümunede 292500 cUt 
koçanın tnb ve teclldl kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Muhammen bedeli on b~ bin y·edl yüz liradır. 
3 - Muvakkat tcmlıiatı bin yiız yetmiş yedi Ura elll kuru.ştur. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ank.arada Levazım müdürlü~linden, 

İstanbulda Dolma.bahçede Maliye evrakı matbua anbanndan verilir. 
5 - Eksiltme 11 teşrinisani 941 salı günü saat 15,30 da VekAlet Levazım 

nıüdiırlüğünde müteşekkil eksiltme komJ..;;yonunca yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 numaralv kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeler 

muvakkat teminat makbuzu veya. banka kefalet mektubu ile birlikte ta.yin 
olunan gün ve saatte kanunun tarifatı dairesinde komisyona müracaatları.. 

(7920) (9406) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
ı - Eskişehir orman fidanlığı !çin a.sgarl 35 metre yiiksekllğe saatte 40 

t-011 su çıkarabilecek mazot lle t.şler saatte 10 kilovcıt taa1ı::tıı elektrik jenero.
törü ile birlikte bir tam Diziye! tipi motör açık eksiltme suretlle satın alma-
cakb~ . 

2 - Fenni idari şartnameleri ve mukavele ömeiU Istanbul orman mü
düriyetinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 800 llradır. 
4 - Eksiltme 8111/941 cumartesi günü saat 10 da İstanbul Orman mü-

düriyetinde yapılacnktır. (9342) 

, SÜMER BANK 

1 İplik ve Dokuma Fabrikalari Müessesesi 
Hereke Fabrikası müdürlüğünden: 

Ayda 50 lira ücretli Filbrika Ebe ve Haatabakıcılıiı ml1nhal· 
C: ••• Talip olanlıırın ve~ikalarile birlikte Fabrika Müdürlü ' e mÖ! 

ıacaatlari. 

Büyük fırsat 
AJuaray Lileli'de lüks mobilya ile sıhhi konforu havi mefnıf 
3 katlı 11 odalı bir pansiyon binasile beraber lıtanbuldan 
azimet dolayı.sile müstacelen satılıktır. Safi varidab yüzde 
10 dan fa.dadır. Talip olanların saat 13 ile 16 arasında 8()541 
telefonla müracaatlan. 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Vekalet ihtiyacı !çin malzemesi VekO.letten veıilmek ve diğer mas

rafları müteahhide ait olmak iızere muhtellf eb'ad ve nümunede 80 bin 
adet defterin tab ve teclldi kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.ştur. 

2 - Muhammen bedeli on yedi bin yetmiş llradır. 
3 - Muvakkat temino.t bin iki yüz sek.\;en lira yirmi beş kuruştur. 
4 - Şartn:ımesl bedelsiz olarak Anicarada Levazun müdürlüğünden, 

İstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı matbua an barından verlllr. 
5 - Eksiltme 11 teşrinisani 941 salı günü saat 14,30 da Levazım mü

dürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 
istekliler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeler 

muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubile bl\!!.kte tayin 
olunan gün ve saatte kanunun tarifatı dairesinde konusyona muracaatıan. 

(7921) (9407) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdür]üğünden 
İşletmemiz Anadolu Cankurtaran mıntaka.sında münhal bulunan 75 li

ra aylık ücretli Sıhhiye memurluğu için bir memur alınacak ve ücreti barem 
kanununa göre verııecektlr. Isteklilerln sicil evrakı Ue birilkte Işletmemiz 
Zat I4leri müdürlüğüne müraca.'l.tları ilı\n olunur. (9476) 

KEŞIDE!ER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos_ 

3 bdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 ,, 1000 ,. - 3000.-

" ! " 750 ,, - 1500.- ,, 
. ~ ,, 500 ,, - 2000.- ,, 

8 
" 250 .. - 2000.-

" 35 
" 100 ,, = 3500.- ,, 

89 ,, 50 
" = 4000.- " ... 20 = 6000.- - 1 ,, .. ,, ,, 

Siimer Bank 
iplik ve Dokuma F abrikalan 

Müessesesi Kayseri Bez Fabrikas 
Müdüriyetinden: 

Şartname _ 
Sümer Bank Kayseri beZ fabrikası müıtürliiğünden muhtelif !ab 

rlkalanmızın ihtlyaçla.n için dört kalem erzak aşajtıda'ld şerait cı.... 
hillnde mübayaa. edilecektir. 

1 - Erı;aJı: nevine göre taliplerine ayn ayn ihale edlld>lllr. 
2 - Taliplerin iştirak ettlk.lerı mallann tek.liftek.l kıymetı.nJn 

% 10 unu muvakkat teminat akçesl olarak ihale tarihine kadar 
Kayseri Bez fabrikası vezne&lne veya t.--tanbul Sümer Bank veya 
Ankara. Yenişehir isnıetpaşa caddesi No. 15 te İplik ve Dokuma. tab· 
rlkaları müessesesi veznesine yatırnıış bulunmaları ve Kayseri 13eı 
Fabrikası müdürlüğüne parayı yatırdığı müessese va..."1taslle telg
rafla bUdirmelerl lAzımdır. 

3 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sümer Bank Kn.yserl 13eı 
fabrikası erzak eksiltmesi ibaresi yazılacaktır. 

4 - Kapalı zarnar 12/11/ 941 çarşamba. günü saat 10 kadar e!
zak nümunelerile birlikte Kayseri Sümer Bank Bez fabrikası ınu
dürlü~üne tevdi edilm1' bulunacaktır. 

5 - İhalede fabrika müdürlüğü serbesttir. 
6 - Alınacak hububat nılktarlan ve teslim mahalleri ~ğıda 

gösterilmiştir. 

Nazilli baımıa ta.brlkası . 

Bakır::öy bez fa.brikası 

Ereğli bez fabrikası 

Kayseri bez fabrikası 

Cinsi 

(Çalı veya boroı fasulya. 
(Barbunya. 
(Nohut 1rl 
CYe.şll mercimek 
<Çalı veya horoı; fnsulya. 
(Nohut irl 
<Bulgur Karaman 
(Yeşll mercimek 
<Kuru fasulya çalı veya. horoz 
(Noliut iri 
<Mercimek yeşil 
!Bulgur Karaman 
<Fasulya barbunya 
<Çalı veya horoz 
(Nohut iri 
(Mercimek yeşil 
ı Bulgur Karaman 

Kilo -9()0(l 
1000 
4500 
toOO 
6()00 
fO(lO 
4000 
4000 
4500 
5500 
5500 
5500 
2000 

20800 
10500 
10500 
10500 

Siimer Bank 
iplik ve Dokuma Fabrikaları 

Müessesesi Kayseri Bez F abri~ası 
Müdüriyetinden: 

Şartname 
1 - Satın alınacak: koyun etı S yaşından büyük olm.&yıp erkek 

ve tam aemiz olması ve Kayseri ~zbahasmın ct.a.mgasını ha.vl bu
lunması, kısır inek v& sıhtl etinin kart olmaması, semiz butwıması 
v& k~ Kayseri mczbe.basınca kezallk bu şeraiti havi olarak dant
galanmı.s olması veya bunun tevsiki earttır. 

2 - Koyun et bl.r a.yda. asgarl 4.000 ve azamı 5.000 kilo olarak 
mübaya.a ed.lleooktir. Bu miktardan 4.000 kilo.sunun alınması mec
buri olup 5.000 kiloya nazaran aradaki farkın alınması Jhtlyaridir. 
Yevml alınacak koyun etı asgari 100 ve Azami 250 kilo olacak ve bir 
ayda alınacak miktar 5.000 kiloyu tecavüz etmiyecektlr. 

. 3 - Sığır ett ayda asgari 1500 ve azamı 2.000 kilo alınacaktır. 
Lüzumu luı.llnde yevm.1 alınacak sığır eti mi.ktan nsga.ri 100 ve aza-
mi 300 kilo olacaktır. Alınacak et rruktan bir gün evvelinden müte
ahhide blldiril~ktir. 

4 - Hafta tatlll ve sair cyyanu resıniyede et vermek müteahhid 
için mecl>url ve fabrika. içinde ihtıyaridlr. Yani eyyo.mı resmiyede 
alınmıyan etler mecmu o.yhk asgari et miktarından düşülecektir. 

5 - Etler, Uğer, işkembe, dalak, baş, ayak ve sair bilcümle s:ı.· 
kattan arı ola.rnk günlük ihtiyacın mütea.hhlt tarafından Bez fab
rikası mutbağına makbuz mukablli tesl!m edilmesi şarttır. Lüzumu 
ho.llnde cl~r. baş ve ayak mütea.hhldden alınacaktır. Bunlar aynca 
pazarlığa tabidir. 

6 - Fabrika idaresi tarafından talep edilecek asgarl ve nz.'l.ml 
nılktar koyun ve sığır etleri müteahhit tarafından vaktinde teslim 
edilmediği takdirde günlük ve aylık ihtiyacı için hariçten miibayaa 
edllecek et bedelinin farkı belediyenin nnrhı dcılreslnde müteahhit
ten alınacağı gibi taahhüdünü yerine getirilmemesinden müte-.·el
lit zarar ve ziyanın karşılamak üze.re müteahhit tarafından f::ı.brl
ka veznesine vereceği bir senelik etlerin tutan üz.erinde % 15 te
minat akçesi ti7.et1nden kesilerek yapılacaktır. Teminat akçesl veya 
banka mektubu muka.vel& miıddetinln hitamında taahhütname ya
pıldığı takdirde a,yru müteahhide iade olunacaktır. Alman et mıt
tan her ay sonundn. hesap edilecek ve bedeli ödenece-ktlr. 

7 - Mukavele müddeti bir senelik olacaktır. 
8 - F:ı.bri:ka. müdürlüğü ihalede serbesttir. 
9 - İhale 10111/941 pazartesi saat ıo da Kayseri bez fabrika

sında ynpılacaktır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tahııiliı B. İlk Tem. 
853,00 63,98 Unkapnnında Kasap Demlrhun mahallesinin zeyr~ 

Mehmetp~ sokağında 4-6 numaralı e'.'. enkazı. _ 
700,00 52.50 Fatihte Kasap Demlrhun m:ı.hallesinln Urltüplu sotağıll 

da 1-16 numaralı altında dükkanı bulunan ev anknzı. 
854,00 63,38 Fatihte Kasap Demlrhun mahallesinln Unkap:ını fırını 

.sokağında 5 numaralı ahş:ı.p ev ankazı. ıı 
Tahmin bedellcrlle ilk teminat miktarları yukanda yazılı ü"' parça ank 

11 satılmak ürere ayn ayn açık o.rttırmaya konulmu.ştur. Şartnameleri Zabıt 'ü 
Muamellt Müdürlüğü kaleminde görüleblilr. İhale 5/11/941 çarşamba. guıı _ 
saat 14 de Dalınl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplarile ihale giinil muayyen saatte Dalml encümende bulunm:ılıı.-
rı. <9328) 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan t.,: 
1 - Niğde su işleri yedinci şube mUdürlüğü mıntıkası dahilindeki s:ıS 

bataklığının kurutulması ve sarımsaklı suyu ve tevablinln L'ilah işleri. MU· 
hammen keşif booell vahidi fiyat esası üzerinden 416.967 Ura 24 kuruştur· 

2 - Eksiltme 6/11/941 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 d! 
Ankarada su Lşlerl reisliği binası lçlnde toplanan su eksiltme komLc;yon 
<>da:nnda kapalı zarf usullle ya.pılacakt1r. rt 

3 - İsteklller eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işle 
genel şartnamesi, 'umuml su işleri fenni şo.rtnameslle husust ve fenni şart; 
narnelert ve projeleri 20 Ura. 85 kuruş muka.bUlnde su işleri relsllğlndc 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 6--teklllerln 20.428 lira 69 kuru.şluk ınu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün e'I" 
vel ellerinde bulunan vesikalarla blrliktr bir dilekçe ile Nafia Vekaletlll6 

müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika ulmalan ve bu veslkM'' 
ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talcıblnde bulunmayanlar eksiltmeye 1şt!rlllC 
edemezler. 

5 - İstek.lileriıı teklif mektuplarını ikinci mıı.ddede yazılı saatten b~ 
saat evveline kadar su l.şlerl reisliğine makbuz mukabilinde vermeıe 
llzımdır. 

Postada olan geçlk.ıneıeı kabul ed.U.rııes. c7355 - sssO• 


