
3 
ı1ru -

l 'emmu.z 1942 
C.~RSAMBA 
l'l): ZŞ " SAYI: 8711 

l~ m: AUan t... v ... War .. o 
'ell'fnıC ldstt (MS18), Yam (11411) 
l'tl.fr: JtanbaJ Valalo-Prına ınıtam:" 

&gitn :J11rdunnıTA!a tknlzcntk b:ıyraımıhr, Tilrklye, bugtln, llımmla. 
tz ara nıaaı llefer ) apmak bakkınm ya.lnız l'ürk bayrajmı ta§ıyan 
111.ere alt olclufu.Do bütttn dünyaya kabuJ ettlrea Lozan muabedeıll bU. 
llertntn tatbike btı9la.nma1NDJ11 yıldönUmllnt\ ımtl&yor ve bu veeUe ile 
ratımızı denb.lerde pıı ve ıerefte dol&§tırmış kahraman Türk deniz.. 
l'inlıı azıt bAttralanoı aıııyor. lloglln Taksimde Ye bUyllk Tltrk Aml. 
liarbarOSUıı t:Urbest önünde yapllaca.k mera.simin protramı S aeO eay- -

D.dadu. 'YııJuında Barbarosun blr resmini görUyonunuz. 

Rize havalisinde yapılacak 
oôtroı araştırması 

!erfckten Mapavrı civarında denizin dibinde bir de. 
ıkten oetrol fı1'kırmakta olduğu anlatdır•a zahmetli 
traı;fırmatara hacet kalmaksızın bir oetrol kaynağı 

elimize v.er.miıc olacakhr 

Yazan 
:~nlztn Rize ha\alisincıe lüo bir dAman da bolundaiuııu 
t ~erine araştırma yap\.11\k Hive etmi!!ti. Fakat sayın Kars 
e hlilrftrue~ icap edenlere e- mebusanan o zamanki beyaaatı 

ai \'~':1hnlş olduğunu öğrenclik. üzerine yapılsn tetkktlerin mibtbct 
17.e ve ~mdi Kars mebwm bir netice verm~dlğt sonrMlan söy 

~dBay F.:"':ıt BUytik Millet Mcc- lenmişti. 
hı .e ikinci intihap de\Teslniıı Bu defa hiiktimet.çe yine Kara
er~~ lçti?ta senf'Slndc doğu böl- denizin bu tarallsnnda petrol anş
lh ala1<alandıran bir kanun hrma ll}hıe ehemmiyet verfbnesJ. 
l '&~sı rnUn:ıs<'betJle ~ söyler· ne balalm!a bu I~ dair yeniden 
ed np,,'l'i1lc snhilckn üt mit me but ip açlan meydana çıkmıt o1-
k e rlcni-zin ('·ı.inden otuz beş, masma ihUmal verUebilir. Bu iti. 
l'f'e tnektrc derinlikten 45 sant.1- barla yenidt-n yapda<'8k araştmna. 
r ntnmda bir deHktRn pet- hmn netlceshıi merakla beklemek

.,1•şkırdrWıtı. denizin sa.itin za- teyiz 
"" anncla bo petrohm ıu tlzcrin- Bi11e verı1en malOımata göre u
be;ıe~ ~Örü1ıt1'>kte olılujtana ~Y· maml harpten evvel 910 ,.e 911 
•stı: hem d~ sııh'Hn ka"Nı p. senelerinde petrol mlttehason o

bda denizclen Y~i bueak kilomct 

1 

ıan iki ecnebi memJckftttmhc ~1-
nıesaf edc l'~~ i!mılnde bir mi~; Mapavrl eİ\-annda deniz ~
~i bir ~ere IC'nllı- ba petro- (Devamı Sa !. Sii 6 da) 

Doğu cephesinde 

l~urskda 

Eski 
deniz 

Türk lerde1 

bayramları ... 
2 ıncı sayfada ___________ _J 

Alman 
taarruzu 
durdu .,.,, .. 1 

Siva•topolda ise Almanlm 
bir kısım istihkamları 

daha aldılar 

Volkofla Aımanlar 
30 bin / 

Si"" • 

~"··' 
ölü vermişler M191J' ve mmtakaaını gösterir 

Moı;ko\a, SO (A.AJ - Bu sabahki 
Sovyet tebli~i: 

Gece kıtalarımız· I{ursk ve sıvıı.s • 
topol kesimlerinde dUgmanla muhare 
be etmişlerdir. 
Başka kcs1mlcrdc hiçbir değişiklik 

olmamıştır. 

(Devam1 Sa. ı, Sü. 3 de) 

1 kinci cephe 
ihtimaline karşı 

Almanya, İf gaJ altındaki 
arazide tedbir alıyor 

Londra, 30. A.A. - Reuter: Bu 
gün Berlinde ne•redilen resmi bir 
ihtar, işgal altındaki Avnıpadıı hu_ 
lunan bütün sivil halkın, mfittefik 
paraşütçülere yaroımlan takdirin. 
de örfi idare kıınunu hilkümlerlne 
göre, şiddetli cezalara ç.arptınlacak 

lannı bildirmektedir • 

Bremen yeniden 
hücuma uğradı 

Almanlar Berlinin hücuma 
uiramtUından endif

ediyorlar 
ı.onma. so <A.A> - Hava nuırlı

ğmm tebJ..iği: 

Dün gece, bomba uçaklarmdan mu 
te§ekkll kuvvetli bir teıkU Almanya. 
nm glmal bat.ıs Uzerlnde uçmuttur. 
E8aa bedeli te§kll eden Bremen §ld.. 
detle bombalanml§tır. DU§ma.nm lf
gal aıtmdakl topraklarında bulunan 
hava meydanlarına da hlloum edil _ 
mittir. 
Avcılarımız, l§gal altındaki Fr&n -

aada demiryolu hedc!lerıne ve Fran. 
aa kıyısı açıklarındaki dll§man gemi 
lerine hUcum etmiglcrdlr. 

Bomba uçaklarımızdan dokuzu na.. 
lerlne dönmemiştir. 

AL!t/A'Nf,ARIN ENDiŞESi 
Stokholm, 30. A.A. - Rcrllnden 

bildirildiğine göre, Alın:ın baş ~ ll
rinde hava karşı koyma terllb:ılı 

mümkün olabildiğJ kndnr kuvvct
lendirilıncktedir. Kolonynyn yapıl. 

dıf.tı nisbett.e müthiş bombardımnı •• 
Jar yapılması endişesinin hüküm 
sürdüı:!fı anlnşılmakta~ır. 

INGILTER"f:YE AKTN 

Mınr meydan muharebui: 

(Rommel) 
Takviyeli ingiliz 

ordusile 
Marsa Matruhun 60 
kilome\re doğusunda 

Harbe 
tutuştu 

Londra, vaziyetin vehame
tini muhalaza ettiğini 

bildiriyor 

İlkenderlye ve 
Tobrak k&l'fıbkb 

bombalandı 
&ma, 8 (A.A.) - ltalyan or

dulan umum! kara.rgahmm 763 
numaralı tebliği: 

ltalyan ve .ı\lm8n motörlil ve 
urhh kolları dil!!man miılı birlik. 
lerini püakllrterek l'uk:a çevresine 
vamı:ı,lar ve bu çevreyi geçmlf.. 
lcrdir. 
Batıda en l>a.şta 7 nci Barse!yc

ri alayı olduğu halde 21 inci ko
lordumuz tara.fmdan ve doğuda 00 
IDCJ Alman tUmenl kıt.alan tara
fmdan mlişteroken yapılan §iddet
li bir hiieum netlctıeindc za.ptcdi. 
len MarM Matruh i!tihkA.mmrn ele 
ger;J.rilmC91:nde mihver hava lruv
vetlt-ri biltün mütchassısla.rmı har
be sokmak SUl'etlyle bUyUk yar
dnnda bulunmuş ve bu mUtehas
srsla.r gayret ve ya.rarhk giistcr
mek huısu.4JUJlda birbiriylıe reka
bet etmiş'E't'dir. 

Kalede yapılan temizlik esna. 
smda birknc; bin· eeir daha alm

(",.,Jamı Sa !. Sıi. 4 de) 

Alman 
eneı·aiz daha 

mareşal olau 
f,ondrn, :fO. A.A. - /ngiltere htı. 8 r· 30 A • F-h · 

ı " t bl'"' er ın, . .n. - u rcrın u. va nazır ı 15 ı e ı"ı: • . . . 
Dü ,,, b' k dO. 3 mumt kararg!Uıından bılchrildı~ıne n .,ece ır aç şman uça~ı _ . 

orta İngiltt'rcnin doittJsuna girerek gore, doitu 0e-phcsı şimal ordu] rı 

Amerikalı cukeri müıahide 
göre: 

Mısırda vaziyet 
düzelmeğe yüz 

tuttu 
Müşahidin tebliğini 

. Amerikan gazeteleri 
heyecanla neırediyor 

Nevuork: 30. A.A. - Vazi~lin 
dllzcJmcRc yüz tuttu~unu ısöyliyen. 

Mısır cer>heslndcki Amerika askerJ 

müşahidinin bildirdiği akşam ga_ 
zelelcrindc hliyük başlıklarla ne.."
redilmektcdir. 

Almanya 
Altı hafta içinde 

• 620 Bin 
almış 

esır 

4000 uçak, 4600 tank 
tahrip edüdi 

(Ya..."18ı ! nci sayfamızda) 

ÇOrçil 
Mısır muharebesi baklanda 

Söz söylemeği 
münasip bulmıyor 
lngiliz lxı,vekili dün kral. 

tarafından kabul edüdi 
Londra: 30. A.A. - ChurcbJJI. 

bu gün Buckinghıım sarayında krall 
zlyarıet etmiş ve Birleşik Amerikayı 
ziynretinın neticeleri hak.kında ken 
disile görüşmüştür. Kral, Başveki. 
Ji öğle yemeğine alıkoymuştur. 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de}. 

lngiltere Mısıra 
teminat verdi 

7 aarnızlan piiıkürtmeğe 
lngiltere cametmİ§tir 

Londra, 30. A.A. - Londrada ha.: 
her verildiAinc göre, Büyfik Britan. 
)'anın Kahire bül-ük eıcı~ı. Büyat 
Brftanyaoın maksallan hnkJ ında 
ılı.sır hlHı:ftmetlne aynca l"'llllna1 'f'9l' 

melle aon R(inlerde selihlyetli b 
Jmmıştır. 

Bu mfi.nasebelle şu cihet halı,. 
hh7or ki, 9eÇen ç.a1'J9nba giinl 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) 

Çiftçi mallarının korunması kanunu 
tatbik mevkiine qirdi 

( lft\;ı nıallurının kor11nır1<1ıu kanunıınu.u lu Oll{ö tı .ı ıla) ı..ı., ıt a.ııı , .ıpılaa 
topl:ınt1d:ıo bir gurllnll1~. 

Çiltçı mo.ılarınrn korunmo.sı hak./ belediye mectisl salonJoda yaprlmıt
kındnkl kanun tatbik mevkllne gir. tır. Toplantıya zırnat, Ticaret odam 
:iştir Kanun mucibince kanlnrdn l'lzatan lştlratt etmiştir. Netıced 36 

u işle meş;uı olacak neycuer seçi. asli ve 85 d• yedelt &.7.a s<>çllır: ttr. 
lecektır. Heyctıer seçilmesi işi dUn 

bir kaç bomba bırakmıştır. Az S!I. gunıpu k.umnndanı Orgeneral ~u
yıda yaralı varoır. Mit!eadı!it yan. eerl.er, J:'ıtl~r. tarafından Mare.şallı.~c 
gın çrkmışsa da çabuk söndi\riU- terfı edılmıştır. ---------------------------

müştür. • Hız 6jtrefmen okulunda bir tcrlı~h 
Vekiller heyeti 

toplandı 
Ankara, 30. A.A. - icra Y ı.ıı.. 

lerf heyeti bu gün saat 15,30 d1 
Baş Vek!ilett-e B::ışvekiJ Dr. Refik 
Saydam'ın reic;!iğinde haftalık torı. 
lantısını yapmı!Jhr. 

Moskova büyük elçimiz 
Moskova Hüyük elcimlz bay Hay. 

darın temmuz başlarında Moskov:ı_ 

ya döneceği haberteeyyül etme«lh )l 
tcdir. 

Çay ve kahve 
satışları 

"!'! ~ 

üdar ve K 
~ı k adıköy bıılk tramvayları ılrketl amumf beJett d8n toplanarak tlrketln belediyeye devrine 't'e -.. 

ıır arar 
ua ini vermı,ur. r.eılmleı1mlz iwnl'fl'Me balunamlardan bir lnırmmı ftl deviz mukavelealıı.ID beledl7e reb 

in isar ıdareleri bugünden 
itıbaren işe başhyor ('apadakl tııtanbul Ku. ötretmen okulundu dilo blr DllÜltllımete y&'""'91ıt, 

m~tebtn yenJ ve eski mKDlllan blr anda ~. 8-mlmiz, 
bu toplaııtlda lıaluııan ~ llıfAIMnl ı tc bir .._. ~or ' lurafındaıı lmıaıaomıwıg dl&erlDekte.ıir. Bil .._...ld t.t.lllı lctlıncll -~· (Yazısı 3 ncü .ayf uı. · ) 



-ı- ı - , _ 11M% 

Bo••el Dota ceplleılade TE1KIKLER 
., _ _, ~ - ,,_, -- (88§ tarah 1 nclde) Müteahhitleri 

Eski Türklerde 
Kunık cephMlnin blr kealmlnde 

Alma.ı:ı plyade91 tankl&rm bimayelin 
de hOcuma pçm.JıUr. Blr11klerlm.la -
den blrl ll5 tank tahrip etmlf Te bu
ma takip eden sUı:ıgQ aav&1md& 500 
Alman iSıdtırmO,tttr. 

(Ba..ştarafı 1 inci sayfad4) 
Dl1I ve h~ çqlt tnlllyetl! :mlk. 
tuda. harp mall'JC'meSi iğtinam e
dilmi3tf r. 

Dün haT& td l!leri r!c'at h& • 
!indeki dıllpnanm takip ettiğ'i yol
lan tiddet!1 hUcumlara maruz bı. 
ra~ls.r ve bL~ hdcetlere laa
bctler ka.ydc:tull§lerdir. Savaşlar 
c.snasmda 8 Curtie t.ayyareeıi dtı. 
~Urülmtitttü.r. 

il~.lendiren 
mühim bir te~liğ . 

deniz bayramları .. Ba§ka bir kealmde fiddetli blr aa.. 
Vlfla d\lfmaD 2ISOO er Te aubay kay. 
betmi§tir. 

Azamt fiyatı belli maddeler ~ükOmetçe 
nasll satın ahnacak ? Yazan: Rıza ÇAVDARLI 

Hava kuvvetleri bu cephede bl1yUk 
bir :ta&Uyet g~termektedJr. Sovyet 
tayya.recllerl 60 tank ve 108 ka.myon 
tahrip ıtmif, ~ ~ak dll§Urmll§ler. 
dir. 

Her sene, temnmz gircrltc:ıı kut
ladığımız deniz bayramla.n, c&ki 
TüTklerin, yine bu aylarda büyUk 
törenlerle yaptıkla..."'1 deniz ha.rekct 
lcrini ha.tırlatlr. 

Bu bayr.ı.:nlar ibakkmda V~lü, 
niln Bibliyotek Oriyenta.linde pek 
mühhn malfunat v:ı.rdır. 

Bunun 'erdiğ, maliima.tla Pot
ye'nhı Kelk invanslycm arkeolojik 
adlı ~inin bize anlatt.rklan bit'· 
l('§tirilccck olunursa es1d Türlde
ım deniz bayramlanm bugün ya~
~ gibi oluruz. 

Bunun i~ bugUnldl deniz bay
rommı:ızda biz bu ild eser.in dedik
lerinden okuyuculannma ta hu
]ba veriyoruz: 

O :zamanki deniz ba.yramlarımı.z.. 
da, aşığı yukarı, bugUnkU zqmam
n.a tesadüf cdCTdi. Bugiln gerek 
ı:st.i.lA m&lrsadi}ie, gerek ticaret 
ı:nelmadi;yle gidecek ve iki üç se
ne vata.na dönemiyecek gmuler ve 
diğer~tl< gem.ilCT bir an.ya top. 
la.nırhr, ha.relcetlerinden ~ gUn 
evvel şeınl!kler yaparlardr. 

Şamanlar, btiyilk orkeetralan ile 
~ bığlI bulunduktan sahi
le ge]!rler, ma.bcdm. (Çama) tee
m'n edilen da."1S5z ve mugs.nıı!ye
lerl, dansör ve muge.nniler, dC'lllz.. 
1crJn MJdm ve MkimellAh r:e ill
belerini mea:nnun edeeek dini du
etan t.cTen:ııüm ederler, dan.sa. b:ış. 
!arlardı. Bu sıra.da attan gasri 
lkırrbenlar kesilir, orada kurlan o
cakla.rd'3. bunlar pi~irilir, takdis 
edilıdııJ fıçtlsr ij dolu §&raplarla 
beraber, Ayine ı tirak eden halka 
tc,'Zı edilirdi. Saz.":ır, meyler, eı;
lC'Dt'el~ a.rasmda tam bir zevk ha.
yatı ~turdI. llk günkü llem bu 
idi. 

İk:iııd günu, deıtiz ıi.!Ahcsl ile 
ıltı.hmı temsil eden g\iz{)l h1r çift, 
gayet süslil lbiı- tahtirC\'a.n fuıt.ün
dc, dua.'a.r, &Zl!ll', danslar arasın. 
da Mhı e getirilirdi. 

Bunların ilk ı.,<i, o gUn yine yen. 
n:: .. k \'C ıçmek 1izere halka dağıt:. 

ak kurbanla..., ve şarapları tak
et.mcic olurdu. 

... nm b ı ilar a Ja'heırin mi.ımcs
ı i, dettcdcre &}Tı;nuş gemilerin 
otanla.rmı ,.e ~nUrctterotmı tak

ôjs cderleTdi. Kaptanlar sıralann3 
gor(" gelirlercll. 

O z:ı.manlırd:ı l:.3.ptanlar, :ıımrl'
ayn!nıı: tı. Bu'!i.inkil Ilınan 

ni ren 'bı!zı mabetler, 
hıyük seff"r k ptan .rınr, körfez 
k'lptcnhrınr, l :rnn.r. 'f' r...chir kr.1-
tun'armı t"l:>i tutuldukl.:m imtihan 
ne' ic le ne ör • dereccl avırr"· 
fa.rclı. ?lı din ta h"ini, dnhco 
ıloğru tab le Fa'h:ıdctn<ımesini h"-
1"" olma) h r k ntanm yı.~dcdl i 
C;'."ya, t l:ınıa.vesi, ~ani m 
r-(')rt sı .. 1 ·n'l al•nam:ıızdı. 

lcT olurdu' , 
O .. ece b'ıtlın şehirde Vtı geml

ll'M~ l"'~lclcr rı·11rr, ı;cmi"ile -
'lin d d:; ~ cttir;i bu cğlmcc, 
F..l°b'::'hla~ , <ıd:ı.,. sıırer<'lı. 

Ccuncıi gtlnu sabahleyin, at ol
mamak artlle, yine kurbanlar ke
ritr, 1'a!tat ı;a.rap dit!'er giinlcre 
r. 'ı;" .. tlc az verilirdi. Bundan mak. 
ı t da. o eUn h.crckf't edecek gc
ıt:' erin fn•la !larho!5 olma 'arı 
ıdi. 

t> le;, e do';'ru. ille defa nehirler
de ve l'm. .. .,,ı...,.1... ı .. vcn gcmil r 
r. ~ket c•tj !'rli. Bu ı:emilerln 

azkaamdan, bqnUıip elile fd al 
&.t 4turban. edilir, dıeldı:e atılırdı. 

Bu ig bitince, körfezde i,Uye -
cck olan cemilcr lıa.rek.et ederler
di. Bun1a.rm arlaumıdan da yine 
b3şralüp ~li1e, dualar &l'Mmda, Uç 
lbeya.z e.t kur.b&n edilerek denize 
aıblrrdr,. 

En n:nı.ayet sa., !!Cferlıe'ri iki tı.ç 
y1l uza.yaca.k, bUyU:k ~terin 
lnı lkmamna. getirdi. Mutat dua. 
lardazı eonra., gayet giial b!r ka 
o.mla blr erkeği gösteren iki mıan. 
kcn, Şamanm şu ıı&ltti arasında 
Cntize attlırdr: 

"-Ey deniz Tamm, gemileri
mizi himaye etmen için &nıı. bir 
kul verdik! Onlıeırm gcçecckleri de 
nizle...-i a:ı.."dn ve durgun lal! .. ,, 

Bunda n!ıOnra. ba§rahibin bfr ita
reti ile yilzelrce gemı1erdıen mU
rekkep kafile demir alarak hare
ket ederdi. 

İ§te ta.m bu t:ırada dokuz beyaz 
at kurban edilir, denize atılırdı, 
ve ~ip "1 e<>zleri eöylerd t ~ 
''- Ey denz T3nmııt l!l8ll& can

larmuzd:uı d.'1ha !kıymetli, dokuz 
beyaz at kurban ctt\k ! Bunlarm 
C"Jcrim yemeniz :icin oııle.n deniz. 
lere :ıtuk ! Bir.len razr ol, gemi. 
crlim.!zi esirge!,. 

Beyaz at kurl:ıa.n etmek Tllrıklcr
de pek bilytık tir ~ydl At, hele 
beyaz at, pe-k a:z: mın:uıl3.rda kur. 
ban edilirdi. Faraza iki hakanm 

bir.birlerile akdı>ttı1derl eulluı. ea -
dalaltlerl, ancak lb:ir beyaz atm 
kurban edUmesi!e temin cdJ1frdi. 

Üç gün süren bayram bu suret. 
le biterdi. Bizim burada a.nlad•ğı
mu: mUhlın bir şey Türltlerln bu 
deniz bayr:ı.mlanna atfettikleri bil 
~ ük ehemmiyettir .• 

Sahil ordu tefkllleri ve deniz allalı 
enda.zl&n Sivaatopol cephesinde Al -
man hUcumlarmJ pll.skürtmUııerdir. 

DQ§man UÇ&kla.rı mevzilerimizden bi 
rln1 bomb& yağmuruna tutmu,tlır. 

Bu mevzi ayrıca 1000 obUs yeml§Ur. 
Bundan .anra dllfm.an 1ld gtln mevzi 
lerlmizl yarma&"& çalı§tnI§tır. Dll§ma 
nm bQtlln bllcumlart pQak11rtUlmll§ -
tQr. D11lm&D 150 er n aub&y kaybeL 
mJ§tir. Düşmu kttala.rı ilk me'VZile. 
rlne Ç6kllml§lerdtr. 

Kallnln cephesinde topçumuz 300 
Alman. imha etmt§tir, 

\'olkof cepbetWıde r.ay:lat 
Hoskova, ao (A...A.) - Sınyet ha.• 

berler bUroau tar&fmdan satı aab&hı 
ne§redflen bir tebliğde, Volkot cephe
ııdnde Uç Sovyet orduau lmlıa ed.ll• 
diği hakkındaki Alman iddialan tek-
ztp edJlmektedlr, • 

Gene bu tebliğe giSre Almanlarm 
bu cephedeki kaYiplan yalnız ölll 
oıarak 30.000 den qağı değildir. Sov
yetıer 10.000 ölU ve 10.000 kayıp ver
vermtflerdir. 

K.ank taarnmı pllak\lıtfildll 
Londra, ao (A..A.) - Ruayadan ge. 

len haberlere giSre Almanlarm Kunsk 
mmtakasmdakl htlcumlan pt111ktlrtul. 
ınll§t1ır. Buna. muka.bll S!Ta.11topol. 
da durum Rualar lçlıı gitl1k98 fena. 
ıaomaktadır. 

Kurak ve Harkof mmtakalarmda 
bu harbin en bUyQk hava muharebe. 
si oluyor. Buralarda Rusla.r büyük 
ha.va. kuvveti topladıklarından A1 • 
manlıı?' da tayya.re mlktarını arttır. 
mak mecburiyetinde ka.lmışlardır. 

Üç ve dokuz beyaz atm ku:-bm ALMAN TEBLtGt 
(W'lm~si. bu bayramın ~ ileri ge- Berlln, 80 (A.A) - Beamt tebliğ: 
len 'bayramlardsn birim olduğunu Şimal istikametinden gelen Alman 
gösterir. tUmenlert Sivaştopola. k~ı hllcum. -

Burada. mtıhlrn bir noktaya daha ıarma devam ederek §ehrin da.ğusun 
temas etmeliyiz: O da. Türklerden dald Sa.vernaja körlczinl geçını, ve 
bırçok Adet ve A.ylnlerin, bayrıunlıı... d1lfma.nm çetin blr mukavemetini ye 
rm hırUıtıyanlığıı. geçmesidir. Karna.. nerek tahkimatın ilk çenberlne glr -
vaı bayramları gibL Bunu ilk gören mt:lerdJr, SovyeUerl..ıı ktır§ı bUcum~a 
ga..."Plı A11rıı Buffıııı ile Baylll'dlr. Hat n akim kalmt§tn'. 
tA VaUkandald ruhbana mahsus me. Doğudan Romen te~kUlerinin de 
ratır alllılleslnin ve disiplinin aynen dcatcklcnmeşlyle yapılan hücumlar 
el!ki TUrk mabedlerlnde mevcut ol • Mklm Sapun tepelerinin blltlln geni§ 
duğunu gönnU§l .. r, brrlstiyanlığtn llğtyle zaptedllmeııine lmkb vermiş. 
bunları Türklerden aldıkJıırmı yaz - Ur. Oldukça önemli l!&V&f uçağı tc~ 
mışlardı. kllleriı bllhaaaa Sa.pun tepeleri llze • 

O zaman gt\ya. bunlra cevap ver. 1 rlndekl dllşman tahkJmlzrini tahnp 
mek istıyen Abel Rem•·ü yazdığı ki. I etm'ı.ı ve so-,,yct kıtalan toplulukla. 
tnbmda ıu aözlerl aöylcmi.!!U: "J..ama ı rma yüksek kayıp vordırml~lerdJr. 
mezh bindeki hlyera~lnlnk r.o • Kerç hav.zasmda, 13 dllşma.n gemL 
ma klllsesl ile aynl oldu~u m~elP!i 11\nden mUte,.~kkll bir te~kllln boğazı 
merakıı ~'lyan bir m"3~1 te~kıl cdl - geçmek için yaptı~ teJjebbUs tesirli 
yorsa, hangilerinin cvveJA vUcut bul. top;u ıı.te;,lyle aldın bırakılmıııtır. 
dut.unu inc•lem•k l"zımdır.11 (l) Doneç havzaınnda.. dU§manın topçu 

Bug ln l'" arkcl"lojl b•ı h•ısusu ta. ve hava kuvvetleri desteklemesiyle 
mamly!e tenvir etmlşllr. Çınceden yaptığı m"vzU blr hticum dtı.,mana 

doğru tercUme tı1ilcn Merler de bu hlaoed lir kayıpııır Ycrdi:llerek akim 
'müellifi tekzip e~·lf!mekt~~!r. Çln • b:rnkılmı;,tır. 

'kU bu bayramlar m lltbn evvel d!Sr. VolkoC'daki eski oeb bölgesinde te. 
düncü ve ~şlncl asırlara aittir. Men 

1 
m!..ıl"'me> harckA.t.ı tecrit edılmlş mll. 

• :ıi de bir tarih ıle tesblt P.tmek te11dr1 t dU..,ma.n kuvveUerının imha. 
ml\mkUn oıanıamaktadır. ııına imkln verml§ ve yeniden 1100 

RJZ \ ÇA \'DARLI cn'r a!ın:nıştır. 
Volkı:ıt ltöprU ba§ma karıı yapılan 

(1) Rrclı~chea ıur ltıt1 bangu~ mükerrer hucumlar, top:;u \'C ha'~ 
1ıırlares: p. 89ti 

lNGILIZ TEBLIGI Aııkara, ao CVakıt mulıılblriDden)- ı del oıa.ra.k kabul edl.hıeat iktiza. eder. 
~ SO (A.A.) - Ortqe..rk Aza.mi •tıı fl,atJan teltilt oıunan HUktımetee fi,alıınn t.ubltinde bu 

İngiliz 'mm1Dll karargthmm bugün. madc!elerlil At.malmi mua.meıUl bak malların teallml nıeırt.t mah&Ue ka. 
kü salı gUnU neşredilen tebliği: kmda T.lclirit veWetl alüadarl&ra dar naldf7e maarat!arnııı çun.ı ,,. 

Dlln Mana Mat.ruh le Fub. ara- bir te'llUI J&PDUfbr. Bu tebUfde fÖ1· teneke stbi kaplam beaellerinln itL 
tımda yfizleroe !kilometre muraba.- ıe dellllinelltedih Test aurewe )'eni bir muaa.mmen iie... 
lrk sayet bQy(lk bir 1!18.ha dahilin- "lJslll nklletJ•rl• koOrdın ... ,on del taytn edilmesi ve ııubataca ta. 
de dUn a;kldetli bir muharebe de- he1et.1ü n,a malı&lU fl,.at mllraka.. yiıl edilmlı tlJ&Ua nak:t,-e ucreU ve 
vam etmiıtlr. be kcıımü,mlann• •ertıea AWd7ete kaı> bedellnln ayn ayn ı&sterllmeii 

28 hulran g11nll Jtunellerlml.z Fu• d&ya.urall lıAil madc!elirtn •e ıuıaJ tcal>*der. 
kanm batıamda dllfm&D tanklarm • ma.ıdUerbl lil&mi •tıı ft,atları bu t - Tallplerln ra!beUni ı:elbetmek 
dan ve arabal&rmd&n mllrekkep bll• makainlat taratmdan teıblt Te ili.il için "fergllerle damsa reahiliıln Ti 
yük bir k.&t!le He a&V&f& tutU§muı • 01unm&11t.aaı:-. Bu teablrıer balk " t.eablılidtın tfuıncl&n mtıtnelilt aa.ır 
tur. D11fma.ıı gerilemı,, :tak&t dlln Mll1t mtliafa& illttıavıamn tembıe, masrafların tevsik e4llmek ıarttıe a. 
tekrar ilerllyerek nihayet bl.zlm kuv- bir kımm ma4deler Ulı8riııde ihtllrlr kit UJ&re tar&fuıda.ıı mUteahhllte aJ. 
veUeriml.zle a.v&§& tutU§mU§tur. yapılinumı " tı,auarm •bepsts nca Uıtecelf.nln hasırı.a.nacak prt. 

DUn Maraa Matruh bölgealnde btı- yere tllüe-ıinülıd m•'• matM bulun namelere n yapılacak Ulzllara dıret 
yük .ea.va~lar oımuıtur. İngiliz moo makti!ır. A.Umt •tıı tıratıirı tel- multtaıddtr, Bu ruretıe mlıteablıltıet 
tör!U kollan dll§man zırhlı bit edllınekli biralıtt hllltemetoe el kaıuuıen nrme11 1119Cbut aldukla!! 
kuVTetleriyle " plyadc_,lyle muvatıo konulnlayıp atıp 11ttbüt bulunan Yergi n reatmıert 1'e ya~arı mu 
fa.kıyeUI bir aava~ yapmııl&rdır. Bir madciiteflıı !met dalrelirlDbe o tL. kame temltat mektubu, teitha " 
miktar dUşman tankı t&lırlp edllml§ yallar liiffadea mUtiaJ&UUıd& buıi.. muayene muranarmua ttıuı bndlle. 
" bir llUng11 hllcumu eımasmda dU,- ıann Müiôl1t tiei!eııerliıtten lla.ııunt rl Hdeyeceklerdlr. Fakat almi.caJr ma 
ınana afır kayrp!ar verdlrU.ınlftlr. verglleffa tffldfl 1&ir1ll ıeıınektecUr. tın aatıı tt7atma aamdlet!Umek sure-

VAZ/l'ET VEllAJlETllıı'l SaWıl,.w mei'ellıU' t&H.fnldan her tJle teahhllt bedelinin ma1t&f ka.yde. 
MUIIAFAZA. EDiYOR hangi lilr matıcYiltıs Annil l&Uf tl7a. 4lldlft tahmattan idare tatatına&a 

Londra, ~O. A..A.. Son gelen ha.. tınm t.eitiltbadt J'Slil• UcaJ't n~ ııılıteahhltıere tediye edllecekür. 
bcrlere göre, dü~an Fukanın do. §arUail ili bttade tutuıinakt& n 8 - Ne hllktımetge e! kmaulmtıı 
ğw;unda Marsa Matruha 60 kilomet. ııabcIJ& urat tilr llü biddJ i'Jtn ,,. ne de fiyatııın eallhlreUl makim. 
re kadar bir mesafede bulunuyor. ve ka1ıul Mlliliekli otaufündaıı. a)'!ll tar tanfından ~ıbtt edllınlı olma • 
Bu gQn Londranın selAhi)etli mnh. maddtj\ reliU aaıreie" 11erm•Jt ka- 1'P fnkatlde halleriıı gıkmum4ü 
rmerinde ileri ııfirillen mütalealDr, bul edü tilf mUteabhlıüıi bU teahhll. enelld ıekUae aerbe11t bulWUln mail. 
Mısırdaki durumun aşlkdr surette dlliıdd t'IOUyı Henmell lcabedtu ver deletin dnlet dalreıert tardaıd&11 
vahim oldu~ merkezindedir. gllerı. put liia9Uat, iiUl&"ftle, temL mtıbttyaannaa muahanunen bedil t.ei 

MUllAREBEf,ER SATIA.Sl nat me1ttutill, üılliil Y• muayene bit edlleceJt ve bu malldelere rlh'i 
I.ondra, 30. A.A. - Rcuıcr ajan. ma.erafrıH, iaJdl Ucretiftt .,. o madde 1111tmalma muameleal raprlacalt n 

sının Mısırdaki İngiliz ordusu ner- tle blrllll~ ldareyı ter'kl ilsim ıeıeıı bllClmum Terıt resim •f manatıar 
dinı.ı gönderdi~i hususi muhabiri çuval Te teitM ;tbt up 1Mı1e0erl ;tmatye kat!ar oldufu fibt ytne mtt-
bildirlyor: klr nlılMıtUil itaii$malrt&41ir. teahlıttıere &Jt o ac.aktıt. 

Alman zırhlı tamenlcrl, Mars:ı Bu •lıePW f!JtUatı teıftıit Hilmlı 4 - Bu tebllfln aım111asm4ail nal 
Mat ruhun cenubunda tngillı tank olan micfail•f {jfn niriit dalteıer ta. akdedllmlı Mu mullnelelere mtut.e. 
ve karşı'koyma toplarıle <1fddeUi bir ra!mdla lfila üMltmelere tillp ntaea Ua eı!Dmetl lürm ••lea .. &h.. 
s:ı'"aştnn sonra yeniden' ileri ııtıJ. çıkmadığı an1a§ılmaktad'ır. Fev'ka.ıi. hUtlerln evvelce tesbit edilml§ olan 
mı~l:ırdır. BllUln sa\'aşlar uzunlu[tu de lıallerin devamı mUddeUnce mUn- §&rtlannda her ha.ngt bir değl§lkl!k 
160 kilometre. genişliği de 130 ile hasır kalmak Uzere fiyaUan hllkd - yapttmayaca.~ttr. 
(ij kilometre nrno;ında deRi~ik IJUlı·. metçe teab!t olunan m~ddelerln dev. 
nan bir cevre içinde yapılmaktadır. let daireleri tarafında.n mUbayaala.r. 
Şimdi terazide tesirli olacak m'C'Se. da §U esula.r da.lreslnde muamele ya 
le, Rommelin Mar.ııa Mıtrulıa ı-enur- pılmuı JUzumlu görUlmU§lllr. 

Rize havalisinde yapılacak 
petrol araştırması 

ta denlzde:n alçak bulunan Katarr;ı l - Hll~metçe tesbit olunan ft • 
topraklan ara!!ına rlıılıJıt halinde ıınr yat feYkinde mal satılması yaıak ve ( BQ,§tarafı 1 inci sayfa.da) 
düAil l5nem1i kuvvetı .. rln ~ark 11. cezayı müstel.zim bulunduğunda.n dev riııinde tetkkilerde bnlunmt12 ve 
ctındnki ince şerit a~ızdan tıkm • ıct dairelerince mübaya& edilecek Liman Köytı ijnllnde. tahmlnen 8§ 
~a muvaffak olup olamı~·acakları. her hangi bir maddenin fiyatı aaıa.. ıull mesafede denizde Bay Esadm 
dır. Önemli lak\'iye almış olan tr. hlyctl! makamlar tarafından teablt balısettlğf petrol kaynağı üzerin· 
giliz orduc;unun ana kısmı ~~nl mev. edllmlf ise bu nyatm muhammen be. de ''e son.ra eahllden yedi bu~ok 
zilere yerleşmiştir. kilometre lı:eride lilz elli rakımlı 

1'BRuGuN no.,rnAnnIM.4Nı lngtlterenln Mıııra Yama~ köyttnde bir dere içinde 
r• 11 30 A • "lü f'k h petrolün me~cudiyet1nl tcsblt et. 
nO 1 re, , .ıı. - ,, 11e ı ,·. teminatı 

va km·'"cllcrinin J.endisi için yapı. nıl§tir. Bundan sonra da bir kao 
1 ı. . • k~i tarafmclaıı hlHcfmıetten nıh-nn ı,;n,·a nl:ınl:ırını birbiri nrdınc::ı ( Baştarafı l ıncı sayfada) t 

1 1 
• • 

terketmeı;i t<>şkilıitına r.irlıH hiç bir • 1 1 . ı..a name tenm.5tır. Dlger taraf. 
bao;vckil Nnhas pa,a, ~ ısır araz s • 1 .~ Türklyedeld pet.rol ara5tırnıala

tcslr . •a.pmıımısltr. falnrHiz~eri yap·. ne' knrşı ynpıl:ıcak olan her türlü undan bahc~]en bazı kıymetli ec• 
Jnn kesıf htı\'a 0 harC'ketJerındcn fo,z tnıırl'UZll son h:ıdcll' kntl:ır püskürt. 
ı ı k A k h k ı ııcbi kaynaklar da yine Karadeniz 
n ° ara • mcr~ 8 

:l\"S • "?'';"1 
<'1" • mek lıu~ıısuııda nü) ük Drilırn> ıını n ti&Jıilindeki Sürmencnin en k~if 

ne ml'n~up le 'kıllcrin lştırııkıle rlc ku .. 11. b' 11 znıe sahip ol·' n 
] · k 1 · .. - - .. '· "r 1 ır uu.,unn ııcrol bo.ı;tC!·I ol<luğ-.ınu ı;östcrir. Şa 

gece crı co. ıü)uk olçuve :ı.-ınl:•r dair Bril:ıına lıü,.iımclinclcn k li 
ynpılm:ıkladır. 10 snn eV\"l'I oldun ı· . t ı 1 11 't lıııhle l\tap:ıu'nin Silnucneye ya. 
• . .. cnıınn at ı,,ını ı sır pıırliımcnt>. kın bir 'er olmas ı 'ki mev 

gıhı hıı ırnn ile hava lınreketlerlııl 1 'Jd" . 1. " ı '" ıer ı -
. suno ıı ınnı~ ır. J,fjn a;)nı coı;mri mahl)Cttc aru.i. 

.rap:ın uçıık sa'l'l!öı o nıı.belle çoktur .... lı p 'l 1 1 ı 1.ı _ ~,:ı :ıs nş:ı, " ısır ı ara yn an- den ibaret bulunması htikfuuctçe 
Dun scce Tohru'k üzerine lDPı. 1 l ' 1· · · 1 üt" 'hl! ı . .. rı nrın se ıınır ı ıçın ı un ı y:: im taraflarda yeniden tetkikat yap 

hın akının esas hedefı, bu sun içl:1 1 il· 1 1 • h 1- 1 'hll • f ı 
çok önem alon rılıtınılar 'e ıneıı,J'- cc ıır er nın \C er uru. ı mı. ırı nuı.sma g~rtekten ha~ verdi-

k! ·· 1- d t k ır 1.1 . . kar"ı kolınaP.a maıur lc<lbırlerln a rir. re er us un e e c; er ı nııştır " .. . . 
T b k 1.. ·ı 1 r. l h 1 lıııılıoını ~o)lcnıı~ıır. Yalnız bu meselede b!r noktaya o ru ·un ı mı < o~u~unc a u ıı. 1 __ ,,_ ı •·•·-
nan beş hin loniJ,,•nJu' nıo•örJ!i "ir 1 ııuuıt Ctm!k lizımdır: Madem ki 
semiye ınııı ortasınll:ın i5:ılıet ı;~ ÇÖr{:İl l\lapavı-l civarrncla me-vldleri katl 
ret ile çok bu) tık has·ır ika <'dilmır. ifntlelerle bir ~bus ta.rafmdan 

'

. (B~larafı 1 inci sotffaaa) tcshlt e<lilen bir petrol kııyasğt 
ır. h kU\'\'Ctlrri t.ar<ı.!ınd~ t"ıı!rll bir su • 

rette de .. •c'tlımc:ı plyad,.nln ştd1P- 11 
mukavem tı aaycslnd" akim bıraltıl. 

ınıştır. 21 5'>\·yet t:ı:c.•a t.ahr •P edil _ 
mi !l\'C blr batarya ı;crtııl tam isabet 
i"rlo ku'hnı~maz h-ıle kon:nutur. 

/SKEXD!:..ı~ln;,\'/.\' R0.118.\R Londra, 30. A.A. - Çörçll, Genr- nl.lun:Ia ~alııı enel bir ara~ır-
Seliniği Triyesteye bağlı IJl.lfASI ral Ohinlckin .Mıs:rda 8 inci ordu ına Yli!'•lm~tır Ye bo a.ra~tırma 

Kahire, 30. A.A. _ Ru mın r."ı.. 1 k.o_ n.ıuı nlığını bizzat derı hle c~ '"~ neticesinde menfi bir rapor alın. 
Yacak b;r tren ihdas o• m l ,. 'd 1 • t den !.onra l\fı~ır ılıılıil:ve nnr.ırlı,.ı ıığıııl hıısıın A'arn Knm:ır;15111dıı ı_ş ır. 'l"enı· ı;:D lapı acni< uaş ır. 

ecliiiyor tarafından n•şrc.l 'Jcn lch!iğtle rl1111 bıldlnııictır. ma.ların biraz daha clil,katle yapıl-
Sof;;u, SO f A ~.> - Fran~1l, <;ec.e t kcnrtc,.iyr rr\·resinrle ,'.op•'"" 1,."orr;ıl şölle clcıui~l ir: ma"rna, ~ha t1of;rusu yeni ıı:-r~tır. 

lıaJyan, ts,·içre, Hır,·at, Sırp \'~ ÇekyaJa idam eclilenler akın emosında ~fı kisinin ,·:ırR1uıı·lı - Su on1a .l\lıs1rrla t:.ıorcyaıı eden ınalıın 3apmağa memur e•lilecek 
Bııl"ar dcmirl olları miimessillerinln bine yaklCl§tı ~ı, hunlardan 12 sinin öldiiilü Li'- oğır muhıırtbe hakkında bu sun frnni heyetin e\"\elklne nisb.?He 
iştirakiyle yapılın hir toplantı ne • dlrilmekledir. Maddi hic bir hns 11 herhangi l.ılr demeçte bulunmak i!• füılıa ziyade dikkatle '!~1lmiş ol. 
licc~inde, S\·ilingrad ile TıırkiyP. 8tnklıolm, so (A.A.) - 8'!rllnden olmamıştır. !emiyorum. Fakat meclisin General muın& ihtilaç 'arclır. Hattl ya. 
arasında demiryolu münasebetleri· svenııka. Degblad•t gazeteıılne blldl. MARSA MATRUH GARN/7.fJ'~'UNlJN ~hlnlekin 25 haılranda Rlçinin y .. , ııılan :ıraştınn:ıla.• bin.at Kn~ 
ııin yeniden teshi de dikkate alınıı• rlldlğlne göre Bohemya ve Moravya KUl"VETI NE KADARlıllS? rıne ordu :komutanlığını ~ahsan d"- mebusa Bay Esnt 151.lrak ederse 
rak, bu memlekellerin mıırahha'>• himaye ldare!lndl'! Atman makam • 1/arekdl biilues/, .'JIJ. A.A. .: • .sır. ruhte ~imi~ ol~ıılttın11 hl!mek. nrııı daha i~I olur. 9tinkd ha 8uretle 
!arı Seııınu~ı Trlycsteye, Üsküplen ıarı. pazar ı;Qnll 29 ve pazarte!I gU. Cani ajansının hu.susl muhalıirl, 1\1 rjedece~mden emmim. Ohınle-kın b alınacak netice ~erek mösbet, ge. 
~rmck sureli)le, BelJ!rad ve SoCya nU başka ıs Çekl daha lda.m etınlı. sa Malruh gar . 151 1 

I knrarı hüklımetce derhal tas'"iP e. rek mt."llfl olsuo, efkl\n umumiye .. 
YOll) le, lıağlayacak ol:ın bir tren !erdir. Bu rakam Haydrihe yaptlan nızonunun, n dilmiştir Yİ d!lha ziyade! tatmin edecek blr 
llıda~·na knrar ''ermi~terdir. aulkuttanberl idam edilenlerin aa _ İngiliz 'e 25 ine! Hint ~hade h•-ı NfüiREDll Mll'ECEK RAPORL kı:vmet alım1' olur. 

~oyl:ırındnn, sekıılncl Husıır zırhlı ~ AR ~Gen:ekteıı Mapavrl ciTILnn<la de-
Hazerbrug iıtaıyonları yısmı 823 e çıkarmaktadır. ala~l:mndnn, C<'nup Afrikalı k•ı,. 1,ondra. 30. A.A. -; M. ~hurchlll, nlıin dibinden 45 santimt-trc kut,. 

bombalandı =============~ nll.rindcn 'e bir cok 1ngillr. bı.iA"am kamarasında 'avcllın l\lale1- ntnda bir dolikt.en petrol fışktr-
1.orıdra, 30 (.t.1.) Dlrçok D\ ·ı 1 l laryalnrındnn müleşel•kiJ olduğıı ıu ıya ile Slngnpurun ka~ ıfıı hakkınd.ı makta. 'olduğu anlaşıltna zabmet-

lc-1.Jllerinln 111rn:ı· esinden hare'·ct 1 Ne dememeli ? · blltlinnektedir ıkı rororıarını neşretme-kıen ımıin:ı 1 h 
T ., ,. • • letmi,ıır. 1J arn,.tırm!\ ara act't k:ılmaksrzm 

c-dcn Bo lon tipinde bomba uçakla· 29 Haziran gecesi, garnızon ı .• , b' ı ka ıı:. llml ı 
le•·i hıra'·ıp do"ıı ı'slı'kamellnd. e r.• Baş\'f"Kll, sorulan bir suale ce\'a]l ır pctro ynnı:;ı e z~ ~~' rınıız dun ö~lcd n sonr.ı Hnztrbru;; 1 ., " e ~ 1 ı. ..1 1 11 S olaf'5 ktTT'. Zin. bo.vle b'r kaynak. 

· smail Hablb'in 8011 bir ya.zUJmda kilıu. "c ıe .. ebbils clmi•t"ır. '"'ihı:··-. o.ara.: ·~ 8 ezya. e 'lngapunın k'l. tan -trol alnıak :..ın d•nl7.ln di-ılasyonlannı boınbalıı:nışlardır. ;; .(bir kınntk verm•zı 'bl bir tAb!r _.,. ., ~ •u •· b d f r- .... .. 
madd :le \'alı rlu'lman avcısı duşurulmOşhır. 5 ln· k d k E ki 1 gh bi ıcı •te ku\\'etlerinin kaleli çevirmiş olm:ıj~ıl ınıı l:ı r 'es~kaların to~lanması bin~en nthına k:ııhr ~ ti!rselen bir 

"ili k 1 F '· b l o u u . s yen . ıç r s;a. !nrı bu leşel.ılıfisü akamete u"ratmı .. ıç n 'erı en emır iizerine \ nvellcleıı 
• 

t m vcut o. u '.hlnu lslnt etml§Ur. o ı a'·cısı a)ıp ır.. aaat. om la 1 IJöule bir kelime kaV?tlt de~ı ·. U9ta. e ., 1 hl ı·r bora yerl~Urm,.kf•n baıı:ka yana. 
uçak! r h r. bi "' J' - \ e lıüliin garnizon e~ir edilmiştir. ıı:ı-e en mu e 1 ve,lkııl:ınn harp zıı. 

1\- "!'.il her nU· nln el"ktMll!&rı mu • 1 '?ızın epsı 58
" aın r dın kelime ıcadından uzak durduğ.ınu manında ne .. rl caiz olmadı"'ını iz"h ca't blr şev ynktur. A~H.I U'S 

LP 1 d htelif u- t ı halde donmü<1t{ir Y & u r :ı. ve mu :ı .at · da blllvoruz Şu haldi'! b'r tertip yan. etmi"'tir. 
h s b lışı ile bu kelimenin (kıymık) O!lc:ı. Alma~v• 280 bin naporl:ırın ne•ri için tekrar i~rar 

İ !r;·ada r.:üdafaa bölgesi l'!'ına hUkmedlyoru:ı:. B".!im At'\l'ly'm edıllııce ~I. Church il, bu "eı;lkal • 
)ı&palıyor ıekl•r "" öltler) adlı de~erlı kitll~ll esir aımı, rın :ıskerl mnkamlnrın mnlı'.ımat fk~ 

l.nn-:r:ı, 5., ( \. ~.) - Çunkll:gden da ımıkl eki bııh~·n G bunu öm"k Rerlln, 80 (A .!\) - Alman •"kert ticap elmt''ilnc ,.r munz:ım hahl!rl r 
• P rn n h:ıtı..:-l0re glSre Ruıva eımııı ~f'rıvoı" k Anadolunıın hPr Y"r nde ınahfıllertnden alınan ma!Omata. gö -loınnlPrına mahsuo; oJrfııE!unu yJn. 

'I t1·ı• arTn• kuvv tlf',.,,lrl k l~dnılır l.ı r kelim 1 r '" kıyılıp ke. re, Alman c>rı:luııu ı ııor.ltlnun 1042 mi'ifir. 
in \arlı • )Or. E 11ach. l::::> kllomere der n., SllC'n bl: "j''!•n k'\"U'<° rıı.rçıı a!lh. '1"-ıberl f""I "'10 l''"ir almı, 7,8')() top. '!. Qıurrhl)l, bu rıınorl rın bl. 

' l "' I ' bir .ı.Udııtıta o l"t"'l \"~culfıı Mtıı-lad•r. 1 4 1500 ta"l t ele gt'c;lrmlı, veyi\ tah. hin Hrilrın' A fmpanılnr'ull ı fçlndr 
., r: • ., "I m1. • ı i''l'llq"\r. Hususi m iEa'!.:lf' olma . , <K"·mıl.) d~::ı .. 11, (l.ırımh) deme. r p Ptmfq. 4,000 uçak diltUrmUıı veya çrık ınrırıı m ıındırıırııı!ı nıuh:ıkk • 

·rn1 ' dan t:ıur:ıra g!rmek yas ktır. mel. pi • .,·;-ır. oldıı~nnu il;h«> elnıişlir. 

Fuzuli'Jen secmeler: -
Kıl aaM, gon:llm J>t'rltan oJdufıın 

r.:ı:'lıln'a an.: 
St'lrnt.I JıAlln bu rlrısn mill1> n et 

•uıt nıı arı: 

Trn'.!r r nım bir pl'r olndir, em • 
11 t ıltla!Q, 

Ol :ıaınnndan klın cm 11 t lcı\ ıt r 
r.ıııı,\ ' ırz. 
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Fıki --.._ r .!8 SO!J8~ 

Hasretini liii!i~~-
Şaşırtıcı olaylar çektiğimiz 15 Milyon lirallk manifatura Üsküdar 

adam t• • t 1 1 Bu J'll JU, hiç bftdenmedlk o. 
ı pı t. .1 k ram vay ar l:ıylarla bqladı. •• &har', ., htlcunıa 

Memleket~ uırlardır Jıuretini eşya s 1 o e 1r1 ece Dün yapılan toplantıda ;:!.1:~, 1ç1a aı::.=;m;::~~~ 
~ğlmiz bir adam tipi vardır. belediyeye devredildi geçti. fakat cephelerde kökten 
Gaye bu a4uıı ~ ona her Haricteft U milyon liralık mani. ltnın bildirilmesini, istemiştir. tı. dejltdrea büyü dalgalanmalar ol. 
Yerde ı.s.dtlt imkbı elde et. fa.tora 8fYH1 JIMl etmek irin fstan.. halAt veibracat birlikleri umumi Üsküdar ve Kadıköy halk tram. mMı. Fakat JU, dört tarafta lro-
mektir. Ba ad8lb llad9Ce kit.plan. bul manlf8tun ithallt blrliiti teşeb .. kltipli#i, Yek6Ietin bu emirlerinden vaylan umumi he)eti dün sabah perdıiı kı)'ametlerle herkesi f&lır. 
Da kapanmıı, e&clee.e nazariyelerin, bilse se(Tlll,tl. Bu hususta ticaret n alakadarlan haberdar etmiştir. Lls.. saat 10 da idarenin Cskildardaki t11or. 
farazJyolerin ortasında Zühalde k31ell nesdinde l'•pılan teşebbüsler te hazırlanmaktadır. Gellrilecek ma binasında fl'\kalAde bir toplantı Dlplomat.lar uyu,, a "öltl mev. 
>-atar ~bi dratJ acayip ae&flp sil· 1müsbet netice verdlli h•r veril .. nifatura en·asının yilıde 85 inin yaıınıışl:ırtlır. Toplantıya beledb•e s!m,, derler. Yazda gerçekt;en de 
zu ~ütüpbane kuta yan möa~. mektedir. Anl"ak, 'fflilen haberler pamuklu mensucat olacalı anla~ıı. muavini Rifat Yenel -ve di~cr bazı ~ ........ hızuu kıran, ainirlerl 
nr lllMD deiildlr. Kendini za- den anıa,ıldılJına göre, nkAlet, il*'- maktadır, Bu malJann, tlmdiki fi. müctıirler JşUrAJı: ııtmi9tir. uyuıtaran Mr hl vardır. Büttin 
m~~ -..&a&.a, ha~Uaa u. Urtilecek mallann cinslerini Ye atlardan daha ucuza aatdabilecett Netlceıde tramvay idaresinin be. tatillerin hep yazda oluta .. hep • 
Z&K~tararU, naücerret fiklrlertn mübr~m lhtlymçlardan olup olmadı .. de hesap edilmltUr. lediyeye de,7ine karar '"erilmiş ve E-İz deiiL 
ar ındao bakarak memleket.I kl- i,Icri tasfıye etmek iıı.ere bir tas. Ama, bu yıl 1Ulll ceheaaem lf. 
Pttaaa bir dünya far:r.edea ba ID. K ı·ı k v·ıa ı· t hı· 'W. fıye heyeti seçilmiştir. bl tütttilü !:Öllerde bile kavga var. ~ tJpinl l"tmıedlilmize göre n.. 8 1 uyumcu 1 ye ın e ıgı TasCiye heyetine şirketin idare Hem de dünya 8&vaf1DJD aitthk 
bil mi ll1'Zu ediyoruz? Oaa aru he')·eU Azasından Necati Yalın, Mu!!. meıi<ezlnl deii~tirecek kadar- ~ 
etmeye JIUum yok. Mahkeme mütahede albna Ekmek kaıtlannızı iyi tara Arif, tramvay ve tunel idart>w tin, doku..aaklı bir kavga_ 
~ıl ond:ın. lilaumunclan faz!. alınmaıına karar verdi muhafaa ediniz si direktörii Hulki seçilnı~ıır. Eııkı Rommeı, mare,..ı oldu. Dotru. 

la Vs~~uz \'ar, İstanbul VU4,•etfnden: "Temmuz mlldür F~rldun da heyetle huluı:n. &n alt.ın aea, onun eline pek yAra-~emtz ona ldealU.. etmek GegeD cuman.et gtlnU ŞltlJde ka. " S üı 
d.alildlr. tık '--•=•- oaa ·--vı· .... rw 31 yqındald DlruhJyl bUyllk ot. Alustos ekmek karttan Halk Bir. caktır. filJluor. u "tll, sa altı gemilerinin, 

·- ,..... "'"" d"· •· likl · •A-r d te 1 1 Tasfiye he;reti çalışırken eski bu t balut uçak stlriilerlnin tan-mekU.r. lltıttl .__a ..;;,..,.lenıek b''-- lundan kuskanarak öl '"en .. uyumcu en ....... ın an \'Z o unmuş u- .v.,, 1e u l .._._ ı i i A·-f d tram\"ay id:ıresl tasriyenin ~onun:ı yıp di;ktüiii denlslerden kuvvet a. 
abestır. (~kil .,.._ mün-.. ·er!crı' Artlnyaıım muhakemeline d n ur. narne l'r n z ı• e enlere gecen 
LfJ .,_. '• • hk l d ld a.. 'bi b ı __, kadar çalışmaya devam cdccclLtir. f.llJ'U'Ü, Libya zaferini kazandı. ıı; e lstenedi!$mU,. go-re .. •hle sa.at ıo da bltlllci atır ceaa ma e. ay ar a o Ue .. gı u •Y ııroa da .. - ._ ·ı ı ıı ı k ı "Tobruk,, tan sonra, (Mersa methiye ... -azmak <rMJUn" olar. melinde devam ollUlDNflur. yenı er ver m yccc t r. ,.._ 

" ,.,.. " Bil il d o • •ı•k ..... trah) an almı11, harp t&rihlcrf-Gertı faraziyeler itinde ruhuna Adliye doktoru ıı:nnr Karanm l n vatan atlıınn karnelerinh enızcı 1 . 
mucerred. •. kaptırmı• m"-~\'\er ...... r.eon Artlııyanı muayene 80llU1lda ftr muhafazasında adntl dikkat 111Sst~r nan aeyrek yazıbiı l&Bb ulerler. 

:1 uuc ., Le 1 rl 1 dencllr. Hele htleannm yu günle. 
nıaa ınsı""'lıile ha'-"·-u _.,aı.. dlgt rapor okunmuıtur. Raporda • me e tavı ye ve ltbliA olunur. b . 

,,_ ıuaa ~- -ıw G"' d ·ı k __,_ ayramı raıde göze kestiriım.i, tJUla ba-~an, realize ile ..__..._ __ '"-'""'"" onun tuurundan ıttphe edlldi&1 ve ... - un erı en cocu ı::ıı.mek kartl:ı. im 
U<IOJ1'- .,...,,....,_ ... ldirll. "h • k• ~n MI fM bti!lbtitb bqka bir cıı. hll elbette bir kıyme~ttı"r, fakat altma almına.aı IUımgeldlfi .,. n ı tıyaca afi gelmedilinden böl .. B gla b" 1 1 a T•'-slmde ·e 1 üyük ü'k veriyor. Şa halde M)ft bizhıı aradı-·z •-t d".ır.:-... '--- mekteydi. se ate müdürlüitü ) ... iden bin kar. .. • 

a•l&U , m e ı~ - Ubya sa.vqmda. asker debaalle 
ret ~İğimiz insan bu da değil. Bundan 90Dr& mahkeme mUddelu. ne islemlşUr. Bı·••t••ta merulm bi ilkte f kud • 
dir. Çünkü bu aı)am da bütün m•. mumlDln de mUteleası veçhUe Leonun Bölge faşe mildürUl#ü tarafından pm -T r en retillln de aefer. _ .. her edildiğine inanmak ge~k. 
zıyetlerine rağmen yarımdır. adıt tıp ı11erlnde ıöa aıtma aımma. yap lan un sarfbat kont.röileri ne. yapılacak Kmnları, kn rll"ım yığmJanrur. çevi· 
• Bin )"anın adam bir ad--... ye. 11nı kararıaıtırmı ıve muhakemeyi licesındr elli bin ekmeklik un to. 

rinJ ...... __ -oaa.. ""'"U aat ıo a brrakmıı r ı ı -.aıL.a'"I lb"t ı Denizcilik bayramı münasebetiyle ren ~lclen derecelik bir gtlnet, .iri-ı~uwwnaı. 1••- baaretinı· ,..k.:. 21 temmuz e- · ~ıırru em n ~ ı'Uı11 s ı o muştur t kla _. __ 11__ 1 d 
eauıı.q ua.oııı ~- w bugün aaat 11 de Takaimde meraaim an n ua uı~tt-e U'lll& öndll. 
t adanı bio ada.mm yeriaal tu. tır. H 1· k• 1 yapıla.caktır. Mera.sime İ!ıtiklll mar. rür. Fennin yardmu olmasaydı ba 
l&madığı sathun adamdır. Bu sal· a ıçte ı mavna ar t kla ı..ı d · 
am adamın iki mlih•- iki -'--ı Elbiıe hınızı dört aya Haıköyde toplandı ıtyle ba§lan3.cak, ıanlı bayra8'Jmıa an h rm ~·" e rnsan yaşamaz \'e 
,.~ı ...., •- ld ıere! direMne ,..killrken ıtm""dakl cep :uıelft' kendi kendllerine pat. 
-• \11.rdır: Tam mlbıevver ol. mahkUm o u "' "'- .... tardı 

maki 'ram bir surette memleket Bir müddet el"vel, Apturrahman Galata köprüsü ile Hasköy ara. vapurlar da Uçer de!a dUdUk çalmak Al. lar 
reaJltes• sındaki 405 mavnanın Hu.köy önle-. aurotıyle merasime i§tirak etmı, o- man • bir yandan Akdeniz 

Bize ~'~·olmak~ tam adında h~r hırı;ız, Ga~tada~i Ek!lcl• rlne nalı>H işi bibni,tır. Limanlar la.caklardır. Bundıı.n aonra nutuklar hatı"mm nöbet~i'41 qyıfan M&.'ta· 
bilgi b o an ır J8D SJ)or ma8azosına ıec en gırınış ve . aö• lenecek, Taksim ctımhuriyet Abi _ ~·· göz a~tırtmaz hlif'nmlar yapar. 

zırhlı tümen ta~or, bir ,..dan 
da bu aiWılarr çöllerde ımııam.. 
t'ak tertibatla tlonatıyorlarmrş. 

Dtinkl yazımda: 
- Art& nerede ise N!I Mlan

na da kan kanp~ak.. 
Deıİıl5tim. O cUm.Jenin düa mtl· 

rt•lrkebl kurumadan (Mersa llılaL 
ruh) dü~il. (Tobruk) taa IOIU'a 

ba devrillt gerçekten hem (oll aa: 
hem de pek korkunçtur. 

•·.Kahire" nln açık lehir illa e. 
dlleecğinin gazetelerde yer alıp, 
bu kavgaya Mtttrrhlarm kan,ma. 
yacağma bir be1irtJ ııayılalıUlr. 

İngillsler deltalarda mı me1clan 
muharebesi Veırecektlr? İtalyanın 
Afrlm.ya ayak bastıiı gtbıdftlheri, 
her yıl bir icat daha pe~lnlellell, 
talın btitün ıııllihlarile stıalencıa 
"Menııa M:atrah" bir dDde ima. 
loldıkt.an sonra, deltalarda Alman 
ol'dalarmm dul'd111Wbilet'eiin• 
lıı.nmak gtlç olar. 

Jlommeli, beUd mayan..._.,., 
derinl81eft çöl ;roDan Ye hava lal· 
r.omlarma 11ğrayacak olan el!llÜ, 
eep1-e kollannm an lmvvetJeri 
hesleJ'tlDllDe8i clardUJ'Ur. Eler d ... 
Diz ~rine ~ıksa. banlar da 
_,. cltlter. İskenc1eriy.e, ı-ort.tt 
mihveria eline r~. 

Bir ,...... mthakereler: ..... 
ler, bir J8llda da itte 'b6J.:_ lrdl0 .. 
kanla kuanılnut aferler gheı fal'• 
ınyor. ' 
çaı harbinin JU aylarmcla ,.._ 

1Riqr, elbette Alınanlaıa eok pa. 
halıya mal olnıaetur. Ba da ..._ 
tıertr, ld 90ll IJhya faan.• Mr 
kahramanhk deetanı yaratmak l(!la 
yapdmam11t1r. Rommell ba w.11. 
lteli hücoma bldıru her halde pek 
önemli sliJepler ...tw. Sat b. 
lanlar, ba !lıebept.ri ,.umtti harp 
tarihinden ölrenecekler. O aman 
kim blUr kaç lmmutdM cllalerlni 
dövecek, ba i~ nud alal ......... 
mediklerine hAyıfla.nıp hraeaktwt 

t 
' 1

1' falldaa memleketi tam ma111aza kapanınca üstüne )' . .:ıj k::. umum müdllrlfi#ü, bu ~avnaları.J, ki " k<'n b'r "&n"al d T • ı ..,.i 
anı 1 6 -=" 1 f i · H kö d desine ve Beşiktaştakl Barbaroa tUr. • ·• u ' a r-aı> U<ta,. ıo n-Yl~ır. - elbiı;e te'·erek sabahle,·in mnl!anı aya çın as Y e yatakhaoc"er oazlye ..._ k ...___ HAvvı SVHA GEZGl'U 

fi .. I - " " - d t · tm" • A besine çelenkler konacaktır. e .....-neye a.cs er ,.e cey ........ , ~ n 
ka .... r atanlık hulluduna afl'JI J"ll· müdürü kapıyı açtığı zaman kat'fllak e emın e ıştır. yrıca HasköYde ==========================:::; n kom lan Un }lll· liman ı"thal .. l ih 1 k · Saat H,30 da Moda koyunda deniz •- 'u o 1.an m eV\·er .... 

1 
istemi~. fakat elbiselerin aijırlığın " ve raca meı eıı 

'-Cb kurtul hakiki bil i -'--- ihdas edilmiclir. y&rl§ları yapılacaktır. Yan§lar, 18 e Nafı·a Vekı·ıı· lskenderunda ..• up J; SIWUIO>ma dan çok ko~:ımıyarak köpriidoe y-. ~ 
ıren tns "Um kadar d«ıvam edecektir. Gece, deniz.. 

b :ın, naodern mücerret ı kayı ele vennı,ıı. 
~h. tçe\·esı içinde kaldığı takdinle lkınci asliye ceza mahkemesine Kız kardeıinin niıanlııını de mehtap gezintileri yapuacaktır. ı• t • ı • • 
ıle İliml 1 k t ~•u·--'-· • ... •ran de}ı"kanJı Davetiye Hhlplerh %l,BO da k~rtl - ıman esıs erını 1: e nıem e c .-aw•~• •erilen Apturrahmanın mubak~sl .. .. 

1 
~!:bap bulundunnak ıararetlni dün bitirilmiş 4 ay mQddeıle ha~is nUn Kadıköy lıkelcainden h&l'e~t ~ 

tetkik etti 
ıısııeder f .. •- '-tedJAi • h-"'r t ' • YedikuleA- k>rnacılık ynpan decek vapurlarla Bebek koyuna gide 

,. • -· • "~ 111 a maz, ... e yatması kararlaşlırılmıtlır, uc 
.cktlgımlz mün~,·er bu cln!ltendjr, Hayri adında birisi, diln kız knrd~ rck eğlenecekl!r. 

\:fü nllık Avrupa.Jıl••mak dava- c.ı· Seınlhanın nlıanl Ih ı Mıntaka liman nisl!gı, bugUn, gUn 
-i1 Sebebi ıüpbeli ıörlilen ölüm " ısı san a M'• 

!IJ aradığunıı tipi tol hol memı.. Saruat.yada M.iW Müdef•a cadde. kakta •ezdiğini BlmtOtlür. Mütaas.. dUz ve gece yapılacnk merasim için 
\<et kad!'(lsuna mal edemedi. p 09• . ınp bir ailenin cocutu olan llayri icap eden bUtUn tedb1rlert llm1ıtrr. 
ta ile ge~a ldtabm, mecmaanm, ~nde oturan Kemal adında blrlslnın bu haU hazmedememiş ve tabancı .. 
Rnzetenln faaHba. ktlltür ... , bU• •rısı Necmiye dOn 9 a:rlık ata b•r sını cekerek lhsana ate tm' ti 

- "' " cocuk dolurmu,tur. f e ıf r. ttıklar, kftaplar, makaleler halin Çıkan kurşun İhsanın bacalıH saı> 
de ort"lya rıktı. Jo'akat memleketi Vakaya mQddehunumlllkçe el kr. Janınıtdır. Semfb.ı korkusundan nr 
aaran, realitenin na-.Zını yakala- nulmu!J, çocujun eeaedlnf muayene hızlle kaçmıştır. 
Yan haldkt modern lliın çel'Çe\"CKİ, c-den adliye doktoru Hikmet ülil., Yaralı, yetlıenJer tarafından ha:ır. 
'e lftetocJq içinde anlatmak, ka\'. mü şOphell gBre~k cesedi morfla tshaneye kaldırılmış, suçlu dQn ad.. 
rıuna1( bir topluluk itf;tİ halJne l.aldırtmJftır. Iiye)·e li~VkediJettk ikinci SU)h C . • 
~~ h'· ~İ···oacuı. l\IIlli IUvatlanmıs ara.ım. .h 'k.. za ma •emeaince tevkif olunmıı,_ 
( a bunlar henüz 'yer alamadı. Has- Pirinç ve yal ı tı arı tur. 
l'tln! ~:lctli'mlz iıııuuı bu adam- Beyoltlunda İT1'am soknlında bak. 
cır Fakat bnn•ı "lll'atar:ıiız. kal Yani Yıı,·anirUs, ıizll pirinç "" 
m_c:tlnkll 'mi Tiirlth·,.~·j ı,tedi~- ı;ıwfe yallı salorkeıt cürmümeşhut htt. 

17. vat:ın ha'lnc koY&«'ak eie. linıte yakalonmıstır. Suclu l\Jllll Ko. 
m~lllar bunlanlaa m~kk<1tn ola- runma mıı.hkemıRSi mUddelumumtli 
c:ı tır. Pot.J'mln <lın ıı.sı hu:lnr. ğ.ne veril~~ktlr. 

Altın fiyatı 
Sadri Ertem Diln hir altın-o fiatı 3:?,45 lira. 

;:---...;;;::"'=:::::::::.:::::~~====== kiıl\'t' nllının bir srr:ım rıatı ise 4tl 
k..ıru:,tu. 

lıtanbulun yakacak 
meaeleıi 

Mahrukat ofisi direktörü lu.:-t, 
~ehre mahrukat tevzii jşi e1rofınd1 
VAii ve Belediye Reisi Doktor I.ü•. 
rn Kırdar'a izah•! vermiştir. 

Yenıden fkl güne hdar 150 ton 
mangal k6mUrü 11eleceklir • 

Çay ve kahve 
satışları 

lnltiMır idareleri bugünden 
itibaren İfe baılıyor 

Bugtlnden itibaren kahve ve ~y 
tatııtarmı lnhlaarlar 1dareel yapacak 
tır. Blllndfğt gibi bu huaua, 19 mart 
ve 300 numaralı koordinasyon kara
riyle tasvip edllmlfll. lnbltarlar ıda. 
resi çsy ve kahve 8'1tl§larma alt ha. 
arr!Jklamn bıttrdlğlnden .. tşlara 
ba§layacağını dUn allkadarlara bil • 
dfrmlıttr. B.r müddet C\"Vel tutulan 
hesaplara 8'6re bUtlln yurdda ber ay 
8 bin çuval kahve ve 100 bin aandık 
çay satılmakta idi. Çocuk Eıirıeme Kurumu 

Çocuk Bakıcı Okulunun 
kayıt ve kabul ,artları 

1 
1 

- Türk olmak yaıı 18 den pğt 
c ır.anıalt 

..... ~ Bir Tork Subayının ~-~~-
Bı rm an ya Hatıraları 

Antakya, .10 < A.A.) - Na/la Vekili Ali Fuat Cebeloy dün İ!litMH!e" 
run Jfman tesislerıyle inşaat ...e hkendenın bataklılının kunıtma pllnı
nı gözden geçlrmlf, aWu.lrlard&n nıufaM&l lzahat &!arak )"elli direktif. 
lcı \Cnoiştlr. İncelemelerlnl bitlrıea vekil Seyhan Mlsesindeki au tesla
lerlnl ı&ıdcn 11ccırmelc llsere busfln Adanaya hareket etmiştir. 

lmralıda mabkGmlara 
\emıil ve komer 

Romanyadan ptirilecek 
tramvay bandajlan 

BeJ otlu Halkevlnln teman -.e Bliknıt elçimi& Hamdallah Sap 
mu~ıkı kolu, Jmrahdakl mahk6mlara bi İstanbul tramvay ld•redıaia ban. 
temsıl ve konser •ennek bere 11 daJ ihtiyacı etrafınd• vuı '"• Bet& 
temmuz cumarlesi günfi lmralıya si. diye Reisine )'8ptıtı tefebbOsler hat. 
decellir. kında bir mekmp ıöndermiştir. 

Rnnta fabrikası ile yapılan 11111o 
Ayalı kırdan çımacı k8Yele mucibince fabrika bize der. 
Şil'ketl Hayriyenin 74 numara:ı hal 200 ton bandaj 116ndf!T'otCektir. 

vapuru Pa,abnhçe iske11!sh .... yana~. Bu bandaJlardan 15 • 20 tonu h. 
makta ikeıı orada bulunan çlnıuı lanbul lt'Mn'Y11Ylanna tahsis edfle. 
~ua~ Jp oğlu Mustafa, halat vereceAI cekllr. 
sırıırla ayaitı va,.ıırla iskele :ıraımt! 
sılu!fıp kalmıştır. 

Hadisedton a~a~ı tedelenen Mus.. 
ta fa Ha, darpaşa nümune hast:ıhne 
sine kııldırılrnıştır. 

Bu arrada kampta vakalar, h&dlH. 
ler birbirini takip etmege ba§lam11tı. 
Kampımızdaki Usera mevcuduna, Rua 
lann Almanlara eıı•r d l~Up oradan 
TUrklyeye gönderilen lal&m uurte. 
rlııden iken Irakta tekrar lngWzMre 

Atlanlilı.te ilci wiintl• 14 
.... i batırddı 

Berlla, .. (AA.) - A1maa .... 
sattı pmllerlDln bati Atıaatuct. 
Keblka k&iezlııde Karatp .......... 
Ud ron sarfmcta tonekb 11.000 toe 
n!lttolu'k H ticaret padtıl 1*tu«dP 

1 
~ - İlkokuıu bltlrmı: olmak pek 

) dertıceııı<?r ve orta okulda tahlil :) :r:u. olanıar leıclb edilir. 

Aynca §CD tabiatı blsim durgun. 
l.qmı3 vuiyet.imUJ alah etli. Ye
niden neıe kazandık. O 811'&da Siyam 
hududuna do(tru uzatılan pmendifer 
ııattmm toprak lıleri Uç eaatbk bir 
meuf• dan uzaklara kadar gtlmlt 
olduğımdan yeni açılan bir I§ ıataıyo 
ııu daha kuruımuıtu. Oray• da bizim 
arkadaı do~dor Xuıtafayr gönderdi. 
ter. Bu ıuretle çoCal&n iflerde lllz • 
met po.talarında da vazife artmı§ bu 
ıunuyordu. Evvelce ııml geçen kırı. 
ım bıyıklarını kundura boyutyle dik 

la§Ureo Leftııen de kampımızdan 
mllnd•ıt otdu. 

~~-· Yazan: lsbak .ıeı:er tmmteı 20 --~~ cılr dUıen birçok yeni harp eafrlert 
llAvealyıe çoğalan Usera araeında ba.. 
zı avantorlye fikirler gelmlt oldutun 
dan kuman:San Mister Llyn zama • 
nında tıe gitmemek ve yevmiyelerin 
artırılmaaı 1steklerlnden dolayı çıkan 
bir gtlrUıtU:ıün mllşevvlk ve clebafı. 
larmdan tttrtk edtlen epeyce bir kala 
ball81 muhakeme için MekUl& mer • 
kezine tıte:ıml§lerdl, Bunlarm 81hhl 
memurluklanna ~nl tayin ettiler. 
Bu vesile ile Kalav ve Mektlla. yolun 
da ikinci bir seyahat etmek ve ~~ 

lan humıtl "" tıeb1*9 blldlrUtıar. 
Dtter t1d gemt dalı& tıorpmem •Ilı' 
buara utrabhmltn'. aı pmllerd .. 
bazıtaft Afrfkaya a&ıdeı11mek beN 
tay3-are, mtnıımmat w Jaarp m 
meırt yUklUydll. 

- E\ a "• nlfaıılı bulwıma.nıak, 
4 

- Okuıa alınanlar .. hhl sebep
: r. olmadan v,. evlenme rlbt ııebep. 

rıı mekte:ıı '-trkedenler okuldan 
1 1

' ılanıar rneklebt blUrdlkten ıon. -... 
' " stu l•n ver<!. iki ıe:ı"l'k mee. ,...Jrt h • 

k tz:ne•m yap-.ıyanlar iki aene. 
1 nıııeranarr ödeyeo:•klertne ve.tka
aruı do~r ı'utuna daJr noter~kten 

• :ıbtıu t ıeıı di v recekler.1 r. 

Bu "Şartlara uysun olan'al aşalıda 
• ıızııı e\'r&k1aril•le Cocuk E.9trıreme 
... ınıınu u:numl merkezi reuıl\gtnt 
m ıırac ııt •"erJ r. 

1 - Nuru cUzdaın. 
2 Me%tep dlploma1t Yeya taı . 

d kn :nut, 
3 - lyt .. , kllfrch 

t ~ - 8 hhtı.• rııpona. ı her b&J)Jl l&a8 
an ntn bhl heyetltl4en almac1110 

5 
- 6 tııne " kaWt toloST•f w 

a ıtc aıj-e 1 

Not· Okula kant edll•ııler Aaka • 
rP. • • ka.~br voı m'.'Wrafl•rıaı lrt!•cllle. 
n ,...,.eeekt•rıtır. Sthbt 1111•yeDNlndf' 
duru: 1 ' :n an rı.p0ra uymıya:s:ar flliaüt 
c:ı.sr~n r 111 lle.:ıiıterı )~iJır. =-4>----

1 noo lenek" yağ 

Yeni açuan tıtaayoo blalm merkez 
den kalabalıkça otdutundan lngllla -
ıer orada bası bazı, rtyortı.man be. 
yetlerlyle a.hneter trrUp etmeye ba§ 

!adılar Bfılkletle llç •at kadar u
u k olmaıma ragmen bem arkadatı. 
mıar st~ret etmek bem de etıencell 
vakit ıeç1rebllmek emeliyle araaıra 

olan oyun gilnlerlndf' oralara ridl • 
yorduk. Yollar iDiili yoku9lu lae de 
blstkl•t gidebilecek kadar dllagUndU. 

Bir oyuıı geceııne teaadllf eden 
gtınde dOktor Muataf"Y• mtanr ııt. 
m ıttm. Oyun bitip meıkenlmlze ~
lclldlClmls vakıt pce Y8t'WDU ı.çtyor 
dU. Yattatım 79rdt btrden titr llalln. 
tU duvm.,.. bqtadun. Bir blUI kab. 
telvukO ti• Anlll fevk&~• blrteJ be 
nl tetdlp ed.yordu, Hemen kalkum. 
Doktor lıluıtata da heatl& U1U"ll&ml' 

ı>Jdu#Udan niçin kalktığımı IOl'du 
Kamp" avdet f~n tçlmdekl UzUntU. 
yO anlatbm Bab!lcan arkadaı bö7le 
veh!mlf're ehemmiyet vermeıneklll'i· 

l'•ı 1 i 
I ~01) IC'rtı ~e 1 
r. 1 \ "1 r lı. ı ... · 

~ dt>ıt• t 

mi flnruı;tıı Pmrin mi ııöyledl uıe de ben kalktım ve lb. 
r 'a~ı nrr.mt"fr .... aııanna b&kmıyarak yola dUzlll • 
lı"nt' \"e "'l'1 t ıı g!ı, ı dUm. 
ıi rdıl ektir, Dolambaçlı yoldan bemeıı yarı yo. 

lu bulmuoken yarılanm11 ay aydmlı
tında yol kenarmdalcl kamı~ "" saz. 
larııı arumda bir bıfırtı duyarak bir 
den lrktldlm. ÇllnkU ırUndUz o civar. 
da erketı vuruımuı bir dltl kaplanın 
geceleri dereye IU ~mele geJdltfnl 
biklye etmlılndi, Yaııımda ne bir 
9fllh ve hattl blr çakı bile buluııma 
dıtmdan &nt bir heyecana kapılarak 
ertrafı dinledim. 

Fakat bu hııırtmm rtlz:lrdan mu. 
tevelllt oldu:Unu anlıyarak epeyce 
ıUren yoku1':ı tırmandım. Etrafta ın 
cin yok. Sabal!a yakl~an gecenin 
dörtte UçU bltml§tl. Bizim kamp•n 
bulunduğu yere uıaşmak için bir ıır
b aıımak lcap ediyordu. Biraz ileride 
yol kenannda ökUz arabalarl;1le )'f'r .. 
lller bir blokhavuz kurarak &ktl&le -
rtnl bu blokun içine almıılar ve ken. 
dilen de arabaıanıı Qzertne ellerfnd!! 
mahut dahlertnı psrlatarak u.sanmıt 
!ardı. Kaplan korkuau ıreçmlf ıae de 
bu tontSer olıırak Hind llaanıru anla -
yan k~IU. dallı sırmanlann melhuz 
bir sulkuttne utnmak fikriyle le • 
IA§lanmYf lttm de uzaktan ıı:'erlnden 
birinin Hlndce n•~ye g1ttl~lml ıor _ 
maaınll mukabil ben de orada ~ bf'k 
lediklertnl sordum. (Aşıı~d~ kaphnı 
bulundtıtun-tan bayvaoların Aldır. 

mamRst lı;ln nöbt't beklediklerin ) 
zar zor anısttıl&r. 

Gec:lrdllim ve ırec:lrm"kte bulun • 
dutum tebllkell anları dU:1.lnerek ve 

(ben blr§ey gl!rmcdlm) diyerek yan.. 
!arından ayrıldım. Biraz sonra ıır • 
tın hattı balbma ula§lp aıa~ıda, ya. 
kında blzım kampı görerek sevindim. 
Yalnız odamın ıuzum:ın:l:ın fazla ay. 
dmlık g6rUnmcsı merakımı muc p 
oldu. 
Yokuı aıağı bisikletle hemen on 

dakikada kampa geldim. Her taraf 
derin ıUktlt ıc;lnde uyuyordu. Birkaç 
kademed:m ibaret merdiveni çıkıp o.. 
dama girince b~r.I Uz•n tç eıkmtrst • 
nın pek de bo oımadı8'Jnı anladım • 
BUyUk petr:>l lamı-ası alev alev ya. 
nıyor ve masanın üstündeki bUyUk 
synanın Ust çerı;cvc•lne takılı tavuı 

!tuşu tüylerinden ve bazı saz pUıkUl
lertnden mUreltkcp aUılerln nerede 
ise, tutu,!ln 11\mb:uım alev h!lmlelc. 
rlylle ate, almak Uzere oldu~nu gl!. 
rerek ve hıı.rare•ıe aıaS-ı yukarı aal. 
IRnmakta olan bu !Uzumıuz eıyayı 

birden kopararak akibeU bilinemez 
bUyUk bir )angMtn önünU almıı ol. 
dum. 

Bir vakanm vukuundan evvel hie
scttlrrn iz:thr m'l~'<UI d:ıyg"Jnuo ver. 
"dltl uy ntklıkla, bt'lk ~ yUk m~tl. 
yeller lllhna. ıtil!Wbllec ım kav gibi 
yanacak b:ly~k h r kamp yıuı;;ınının 
bu suretlo "11Un0 almış oMum Hlz -
m tim zd bul nan c"lerl uyantfır. 

dım. Tutu ma' trhl lcealnden kop!l • 
np aldığım bu bir slJrlJ Uly ve nz. 
lan dı,arı attır 1 '11. 

oıı g11JJU tekrar Mcktllada eıkt t\.ştna 
yerleri, ahbablan g6rUp mUtesenı ol. 
mak mUmkOn oldu. lıluhakemo edi. 
len efradın tla şiddetli muamcl ;;ör. 
memı., olmaları aynca terahla:ıjırıcı 
bir veştle tdl. Aakerl mu111~ıum•Jmt 

bunların ta.hslllllz bulunmaıarI"ıı öne 
ıUr('rek cez:ılannın tahtlfint talep 
etmt'kle pelr azı cUz't cezalarla kur 
tuldular. 

Bu emad' kamp muba.tazaama me 
mur Hindu b6ltt:tınUn neferlerinden 
blrl ctnnet r:etlrt'rek bir gecede altı 

arkııds~ın hirer kurşunda )'f're l!lt'r. 
mlş. 

öıuıertn e etler nl kamp bark n 
Hindu usultl ate •c yalta ak mera • 
ıılm yaptılar. Bır kaç gUn dllha M k. 

tllad1L kaldıktan aoııra A.vıııbu& av 
det ettim. 

'fn ........ • ,,,,r ı 

~ıı enelkı Vakıt 1 
ı Temmm 118 

Karadeniz donamnuı 
Ukrayna ııtlhbar&t odasma naza. 

ran Sovyct donanmasını mtıaad r 
etmek için Boloevtklerle mllzaketat 
ta b•Jlunmak u.ere lngiUz ve Franarz 
zabitanı 1raıı tarikiyle Maverayı Ka 
kaeyaya gelmişlerdir. 
~~~~~~~~--------~--

E Cartamlııa P.rtembe 

> 1 Te111111n t Temnnııı: 

~ 

er t alalr: n o. Uurı 18 ._ 
1
Hfln': a, Rmr:a 

Vaklt"°ır ...... e;..., .,_Ilı cw..ın 

Glilıetba 4.80 us '80 ıus 
!nf'uşu 

Ö"'le 12.17 U2 11.18 UI 
İ Un11 lflll 8315 l6.19 U3 
Akpm 19,f& 12.00 ıus 1200 
Yalıt 21.'1 2.03 n.u ı.• 
tmnk 2.13 6.39 2.1' 6.39 



-·- ... ,, 
........................ tİlllll ................. .. [Buaünkü radyo 1 
lstanbuldaki Kuru Kahvecilerin '1,30 Program '1,11 Racl7o alClll or. 

keatruı '1,41 aj8m 8,00 RadJO akın 
orkeatruı devamı 8,115 _ 8,30 Evin 
eaatl. 12,30 Program 12,11 T11rldller 
12 415 ajana 13,00.l.J,IO Ş&rla ve tar. 
kWer. 18100 Program 18r03 Radyo 

Nazarı d kkatine: 
Şimdiye kadar iate bölge Müdürlüğünden verilen vesikalar mukabilinde ticaret ofi
sinden tevzi edilen çekirdek kahveler 1.7.942 tarihindea itibaren idaremizce ıatıl. 

maia batlanacaktır. 

1 dan aorkeatruı 18,415 Fa1tl heyeti 19, 
30 Haberler 19,d KoııufJlla 19,156 
lstahan makammd&n ıarkllar 20,115 
Radyo gazetesi 20,4!5 Bir marş öğre. 
Diyoruz 21,00 Ziraat takvimi 21.10 
Beraber ııemal ve p.rkılar 21,30 ko. 
nuıma 21,415 Riya.1etlcl1mbur bando. 
n 22,30 Haberler 22.!50 kapanı1-

Sabtlar: Kabataı'da inhisarlar Bq müdürlüğünde yapılacaktır. Alikalılann idare. 
den aldıkları ruhsat tezkereleriyle mezkGr Bat müdürlüğe müracaat etmeleri. 

'- iNHiSARLAR UMUM MüDüRLüGü ban 
latanbul Mıntaka Tic:aret Müdürlüğünden Mıtodla den 

T. o. Kerkea Bankaamm Hayim 
RekanaU namma ol&D HMS nwna. 
ralr n 1.12.941 tarihli 867.13.0- 1a. 
terUnllk bordro9UDUD zayi edUdltt 1-

Ellerinde yağh tohumlar bulunanlara 
Orta. Ll8e ve YWuek okullar tale. 

belllDe flzik. klmya. ceblr, hendae, 
Jlan (Almanca, Franaaca)Tabllye ve 
diğer derıler nrlllr. 

lb olunur. ( 40337) 
Ha31m .......... 

mtlerlDde 941 ve daha evvelki seneler m.a.b.suUl WAm, keten tohumu, 
ay çtçeğ1 t.oaumu, Araşit ve kencSlr tohumlan buiun&Dlar, çuvalladıklan 
\e fmdık çuvallarında oldugu gibi uau.111 veçhlle dikip kUJ'fWllarmı tak.. 
tık!an mallarmm cm.. evsaf w mlkdarile bulunduklan mahalleri ayn 
ayrı bildiren birer beyanname Ue tllBAOAT BAŞ KONTROL0BL'CG1'NB 
nıııracaatıa en seo 11.'7.tu tarihine kadar muayenelerini yaptırdıkları ve 
mObtlrleturdlklerl takdirde bu. mallar 9'2 ve 943 ıemıst mabsultl 1ath to
bumlamı tAbl tutuıacatı ihraç fiyatı rejimine mtltealllk 151 No, lu atrktl.. 

llılllwt: YDbek atretmea oku- Zayi 
landa S.JMattla SösJtl 99 Falal'eHlll 928-929 derı yılmd& Ytldıs HL 

Akbulat klmlyetl KUUye ilk okuhmdan aldı-
___ .... --------- tun 19hadetııameml kaybettlm. YenL 

YAZLIK llV ABAND'OK llnl aıacatmıdaıı eıldaiıtln hUkmD 
yoktur. 

MellJla Öakar ( 40UI) 

Jıtr ı'llJrlmmdu l8tSmaa edUecektlr. ı 

ıı:renköy, Boetancı taraflarındaki 

aayttyellnde fasla iki odaın bulunup 
da kiraya nrmek lıteyenlerln ı.tan.. 
bul Po9ta kutusu ü Uytun adrulne 
btldlrmelerl. 

SAHiBi : .tSlll U~ 
Basıldıtı yer: VAKiT MATBAASI 

Umumi Neşrlyab idare edea 
Belli Ahmet ~ntill 

KOT: Daba tu1a luhat n beyanname formllllerl Sirkecide Liman 
Jı&amJa 1JIRAOAT .BAŞ llON'l'BOLOBL'CGCNDmN almablllr. (880'1) Yerta bahçeU oım .. prttır. 

--.. .... 1 --.uNo~ 
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a l'aat awwvm 

a »··•o... 
'Afcıp~ 
1 Al>er Blılıar 

6 K.W..TM 
T Petro Avnm 

.a 11.-a Dawı 
1 AJehenidM ADdriyaıclia 

10 ıı..wa T.-. 
11 Davit Kollen 
13 HaJlt Dey• 
U Muzaffer 
1'5 RaufwK-
16 Kemal KaprUller <>1111 
19 N cati 
20 Mark l•w++IOf 
21 .. 
23 Polihrcn Hrllto 
~ Kelam Kıblçollu 
28 v Ylle1 Tann 
2' YOl'll ~ 
28 Davit Kolrıela 
ao na.ttt ıw.en 
31 Benan 
33 Melm.bem ~ 
M Fah.Nttin GUlps.perde 
35 MU9tafa Aı-)'llD 
36 Ali a.a Tuta 
8'1 Omer Drilar 
38 Sefer Cermen 
38 BtW ÖSyı)dJs 
4.0 lfehmet tdm 
t1 Onnit 
4 2 ı.a.cıo.- Jrohell vereeeei 
"3 Vlıgbı 3laııl•le 

" 'ren. AlWıverdl 

• Ahmet JDdladlk 
"8 KoOO l>aniel' 
., t..tlmt • Andca 
M Hegedl Demir 
• Na.. .. 
IO Cemal ve Jlultata 
il Jalı l'lna 

81 -- Leri il Kilbr 
it Bllıletio Bcwmıa 
115 AU Ölbıı 
118 DlnaD Karab.ya 
iT 8eatf o.,.... 
IJS vıoe.ı Zipçi 

Kumtff'r 
80 1brahim B&yhra -

81 De8PIJ\& Roc!okcki 
82 Ahmet Ercan 
83 Dimitri 
e4 BDıley.ln Koo 
85 Salırl 
86 Bahar Tl'Serf 
8'1 Va.sil oğlu Perikli 
68 Omer oflu Dursun Özbiler 
69 Y~ Sirmacl oğlu 
70 
'11 

72 
'13 .,. 

.. 
Yorgj Sirmacl oflu kansı 
Katiııa. 

•• .. 
•• .. .. .. 
" 
• .. 

N Yankolovtc; 

latanltal D lterdarblmll 

.. 
Mub.na ve ~e 
kutu itrbat ilml 
Köfted, 8IÇI 

~ 
Teni 

.. 
" 
,, Kc:menltı 158 N, 

Y. Cimi Fermeaecller C. 8/110 
lfteyyet Side Leblebici Şaban Kilçllk 

yan han 9/J2 N. 
llaldne yalı Y. Cami Kardefim 215 No. 
Madeni yağlar " KU1"f1Jll}u han. 2& H. 
Kahveci " Dar ı.n 6/1 
Gtmırllk mıaamellt " Kember han 12 No. 
K&nDrcıl lılleyyet ade Kemeraltı M No. 
Tdl'd Y. Cami ~ Ali 8/12 
:AVIDt lmeyyet r.a.de Karak67 PalM l/T Jlf. 
Bekbllye H. Mlmi LMeci Hendek 36/1 
Gas ve ••kine 18'1 Y. Cami Gil1buı 128 N, 
Yulık tiJatıo H. Mimi Ka~ de!'C9i 38 N. 
Hurda otomobil leftlllllJ il mde Ztlnıfa 28 - 1 N. 
lıfadea M!mMl tkaret,t Y. cami Tapıt.M hu. 13 N. 

.. " 22 .. 
8uea, ~ ll. :Ylmi NemUbeJ C. 20'1. 1 N. 
mktn -.ıı a. lıDml s.tz• ... a ıı. 
Jıf~ f ,. ~88No. 
Tenelııe taba ı Y. eemi ıc.dellm ff H. 1 

Tenıi H. Viml Tataı1>ey 28 - 2 
Tenıt . H. Mimi Tataıt>ey 28 - 2 
Doıtt.cır Y. Cami Yl\)eeHı:a\&rml '11-2 
Tuqnca Jmeyy~t zade Şeftali 21 - 23 
R.e9l9llll Y. Cami K. llaDolcyw.n :ban N. 2 
KW ,. Femrıenecller 113 
Kunctınt:ı •• Tnekldll han N. a 
FAld R 1fJml Neca.tibey C. 261 - 288 
Ebmk atam B. Mimi Talamhacr &UQ N. 2 
Ki5ımtlrdl H. Mimi Kaval N. 1'1 
Kahveci lıltleyyet zade Kemenltı M - 88 
Monlr depoea H. Kimi LWed Hendek 80 N. 
Avub.t Y. Cami A. Jeae-ral hu. 30 N, 
Teni 91 Haraççı Ali 31 - 33 
Yllnll ve pamukla tf. Cami GUl ban 8 N~ 
et)"& tadrl 
"B4Mııe1 il. zade ZGrafa 
TllCCR terzi Y. Cami Fenneneciler M N, 
Bed>er H. Kimi Beyurt l'l - 19 N. 
Köfteci ,, K&val N. 8 
Teni M. zade Kemeraltı 8. f N. 
Hurda. otomobil levaznnab ,. YUnıca 9 N. 
Som~ tamUI H. Mimi Ali boca 10 
Tem il. sade KUçDyaıı ban 10 N. 
Kahveci Y. Cami Demir han 
B~ıber '!Oml Necatibey C. 2'n5 
Kundura tamil'd!d ,, Boğaaeaeıı 91/1 
K&ntlren B. Mimi Lil.~ Hendek 75 No. 
Kahwci Y. Cami Fennenee61er c. 9 N. 
lrıma.r ., Billfll- han 9 No. 
Bakkal H. lıfiml Ltlled Hendek C. 38/1 
Cam B~ ve Y. C"Aır.!. Ma.ıikya.n han 57 No. 
~çekle~ 

KAğrtçı 

Kömilrcll 
Berber 
Kahveci 
nöl"C"kçi 
!=l'msor 
Sandıkçı 
B leyi 
Kuma., imalAthantsJ .. .. 

•• .. .. .. .. 
" 
" 
" .. 

M 9htk imsll 

M.. zade AllDl 1/ 1 N. 
,. K~raltı 70 N. 

H. ?dlmi Beyazıt 19 - 1 N. 
. , Lilleci Hendek 37 

J.f. zade NecaUbey C. 91 
, Karaköy Pala 

Y Cami E~·ycbl ha.n 3 N. 
M zade Y"ksddtaldrrnn N. 1 

• ~ hmirlloğlu han 19 • 17 

" ,, 

.. 

., 
" ,. .. .. .. 

18 N. 
19 N, 

18 N. 
18 N. 
11 N. 
17 N. 
19 N. 
19 N. 
17 N. 

" 18 N. 
.. 19 N. 

Y Cami C.ami cedit C. 5'1 

_ Zun Fevlıallde 

ltatnlı Kuuı~ Buhna ce1M1 zam seaesi 
90,00 40.50 8.10 • • 20.25 942 
" .. 40.&0 8.10 • • 20.25 942 

220,00 88.00 1'1.60 «.OO ,. 

188.00 &4.96 10.99 
2'0.00 108.00 21.60 

80.00 18.00 3.60 

m.oo 40.&0 a.ıo 
'12.00 25.20 5.M 
ıa. 00 4.58 .92 

1'17.00 25,U 5.08 
98.00 1.36 1.87 

161.IO 8.08 1.22 
Ult.00 20.39 4.08 
ae.oo 9.oo 1.so 
98.00 10.22 2.04-

IM.60 44.59 8.92 
4&.00 5.58 1.12 

134.00 80.13 12.03 
1'10.00 29.'IT 5.9C5 
131.00 18.U 3.68 
'8.oo a.aı o.°' 

110.00 a.H ıs.eo 
54&.80 O.M 0.13 

86.00 19.SO 3.90 
6C5,00 19.tJO 3.90 

101.00 80.82 18.12 
13S.OO 22. '1& -i.M 
14.U 22.25 4.4S 
83.00 12.80 2.12 
oo.oo uı .to 

24.0.00 14.88 2.9T 
108.00 23.43 4.69 
111.00 22.20 4.44 

12.00 f.20 .M 
180.00 20.M -i.11 
180.00 140.00 28.00 
80.00 8.0'1 1.21 
84.00 tJ0.23 10. 0'5 

Sf.00 13.~ 2.69 
279.00 123.'11 24..75 

60.00 1.90 .38 
1 oe. oo 5.55 1.u 

48.00 8.63 1.33 
1'12.00 1.69 O.M 
135.00 19.80 3.92 
84.00 15.99 3.20 
'12.00 0.'18 0.16 

2'10.00 9.42 1.88 
48.00 4,16 0.95 
60.00 0.69 o.u 
96.00 0.80 0.12 

156.00 0.63 0.13 
36.00 0.75 0.15 

1800.00 0.22 0.04 

80.00 
1so.oo 

80.00 
38.00 

261.00 
120.00 
67.00 

165.50 
2().).00 

6.00 
96.00 

1
20.M 
4000 
36.00 
72.llO 
Z:.?.00 
64.0:l 

100.00 
60.00 
96.0U 

158.'l~ 

1.2'1 
10.72 

.69 
6.34 

68.65 
20.82 

.22 
13.69 
66 62 

19.59 
35.U 

3.72 
16.00 
6.10 

23.79 
5.96 

25.70 
29.00 
16.11 
~.14 
63.!50 

o.~ 
2.15 

.19 
1.26 

13.'13 
4.1e 

2.1' 
13.32 
5.92 
7.03 

.H 
3.20 
1.34 
4.76 
1.19 
5.12 
5.80 
3.22 
'l.03 

12.'IO 

1.1'1 

2.39 

1.00 
13.08 

6.35 

6.30 

1.19 
0.30 
3.53 
2.88 

0.86 

0.23 
1.93 

1.14: 

3.75 
.86 

2 • .S 

21.48 " 
M.00 ,. 

9.00 " 

ıo.2C5 .. 
12.eo •• 
2.29 9•1 

12.'IO 941 
4.68 •• 
1.52 • 

10.20 " 
2.215 .. 
2.M " 

22.29 ., 
9'0 

15,03 .. 
n39 .. 
" .. 
" t37 

938 
939 

11.3'1 942 
ıı.12 " 
6.30 " 
2.25 .. 
'l.'3 .. 

11.71 " 
11.10 .. 

2.10 ,, 
5.14 941 

70.00 .. 
1.51 .. 

12.158 •• 

6.'13 .. 
30.94 " 

.47 " 
940 
939 .. 
" 
" .. 
,, .. 
" .. 
" .. 
" .. 

939 .. .. .. .. 
" .. 

938 

" .. 
" ,, 

" •• ,, 
937 .. 
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93'1 

!breııtm bini Mehmet l!erber Y. Cami Pe.be pat1Br '11 24.00 ıo 80 932 
A9ot H rdaA:ı .. Y. Cami 93 240.00 99.00 ,, 
Hasuı Tabiin w f(lrek!sı Tahts 1erl mar:ın~ı .. ZbıcirU H. S. 'l N, '165 00 26.'~ 45 4'1 :m 935 
Emt ye. Koetanthıidle lrkili lolnııta • Haraççı No. 28 852.00 112 35 84:.47 936 

• llor'ea ~-,_~ili. Arevf'lk gazeteei TemYiz komJ8yonu ı. ncl dairesinin 28.T.941 tari1di bozrY's bnn. 
Galata maliye şubesi mllkell f lerlnden yukanda tsfm ve adresi yazılı olanlar tE"S'1d t'earetle yeri a~reslerfnl bm~:~"-·" fi! ~ tah 

aetloelln4e tebliğe sallhiyet :i bir Jdm.seyl ga.tennemit oldu& !armdan keyfiyet tebJJğ yerine Ju:tm olmak llzere 3692 No. lı ta. 
8-.10 wg mecMce'ne tevfikan iıAnen tebllf olmıur. '1070) 

Hernevi yazı klğıdı ııe zart ıh ti yacı 
nazarına olanların dikkat 

ı - K&ğrt Tevzt Pl&zu mucibince :ı..tubal V11&19Uııcle tefti obmac• 
ıurtaslyellk kağıt ve zart mikdarmdall mı"'np ecl'h•k w .... AA p 
lcll JlıU;yaÇları k&11ılamak tızere bfr m1kdar IDUbteUf olu JUi ft 
kAğ'dı ile zart, mUnhasırıuı kırtaılye Uc&Nılld 7ap9D ft ı.tmlerl W 
re&lcrl apğıda yamU olan firmalar kan•llle atıp ~. 

2 - Bu fırmalal", llıebdllerbıe tıeblit oluDaA ......,,.. elUIU' daln9lf. 
de, klitt ve Z&rQarm btr kmmmı dotrud&a ~ ~ dlllı 
kııa.mm muhtelif eıya Dl4tyanmd& Gtedenbert .lmtalllyellll ltlllt -~ 
olan perakendecilere aatacaklardır. 

Mazhar Ayyıtdm Ankara Caddesi Hl 
Hamdi BekA.roilu Po9tahaDe ., il 

Yeni~ Jtoetıhne ~ 
A. (IU!p KellDllD1d Çlaak ~ 

cad.1 
Atltap ADkar& • U1 Allaa 

Atlal 
l'n.
~NDma 
llarU 

a.lalıaftMICl ... 
Emine Kma1ı 
Horuancıyaıı 

t.ak Aben.1 
Memduh AnQn 
Vahit Agar 
Necm1Ancan 
tsman Ataman 
Mehmet Ali 

PCMtabaıle " 29 
.. .. aıs 

.. .. 41 
Ankara .. 10C5 

.. .. 117 
.. • 121 
.. • ıa1 

Postahane .. 17 

Pa'f'lepUlo 
Reft 
lbraldm :mtbem 
AdDall 

• • • • ..,.,,.. 
• 

• .. 

• 
• 

(Tltt) 

Belediye Salar ltl•ainden: 
ı - İdaremizce KısrJ madenden olu, eb'ad ft m.tkdan aplıda J' ... 

priz, musluk ve llalr parçalar atm almacaldilr1 

1000 adet Prls 11 mi• 
ııso.... JO. 
1000 

JOO 
IJO 
30 

100 
100 

IJO 
l50 

.. 
• .. .. .. .. .. .. 

Tevkif mu.lutu 15 
.. .. ppa. ao .. .. .. 

Cırcır m1181utu JoJ 
Bulama mıWutu 

" ,, UJI 
Yangm muaıutu 

.. tljl 

ao 
111 
17 
27 
eo 
eo 

• 
• .. 
• .. 
• 
• .. 

~ 

J - şartname)'! atm&k " ntlmUMlerl gtlrmek için tdaNIDfs IAftma 
dalrealne mttıa.caat edilme-. 

a - Bu lfl Qlıerbıe almak s.teyenlerln 8 temmus 90 c;uwamb& ~ 
l&at 12 ye kadar bir mektupla teklltleriDI Sıra •rvilerdeld ldaN mera 
me g&ıdermelerL <TOll) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Bolu Vilavetinden 

ı - Eblltmeye konUlaD lf: Boluda '9Dlden tDp edl1eD bUtaDe lllDa
amm k&lörifer teeatına alt montaj ve lladl aevaJDaı ile meüQr bUtab9 
neııin muhtelif ~81atına alt montaj ve lkm&U 1l8ftlall 18911 Ura 00 D.. 
~t.ur, 

J - Bu ite &lt prtnameıer " evrak fUDl&ldla': 
A - Ek.llltme t&rtna.m..1. 
B - Muk&"'8 projeld. 
o - Bayındırlık 1fıerl Oenel .. rtnam9' 
D - Rwnut prt:aame, 
111 - Kepi hlllUMr, mualı& oedvellerl. 
I' - Yapı ve lm&r İflerl femd prtname. 
ı.teyenler bu. prtnamelerl w enaJq Bolu Rafta .._,na,_-. 1reı. 

fit n hwruıll prtnamelert ı.taıı'bal Nafta 11Udl111tllbcle ltlnblllrler. 
1 - Dudltme 9.T.942 tarihlDID ~ sQDtl .. t 11 de Bolu Da.imi 

eacllmenlnde J&pıJ&Caktır. 
f - Ekalltme kapalı zarf um1De J&pılacakbr. 
il - JClrailbneye girebilmek lçbl lsteklbıbl 1'19 lira Jmlftklrat temlnal 

nrmeat bundan bqka a.p.ğıdald YUlkalan bala olup ~ llamldlr: 
1 - Ticaret od&smd& kayıtlı bulmıctutuna dair ftmlb. 
J - Bu lflerl görecek tallplertn Nafta Vek&leaadeD &llDaca 

ebliyet vellkam teklif mektuplarlle blTllkte ftrmelert, 
s - Teklif melttplan yuk&rd& oc;tıne'tı maddede yadı .. ttea 1111' taaC 

ePellDe kadar Bolu Daim' EncUmea da resine getirilerek ekdtme ~ 
yonu relalltıne makbuz muk&bUlnde nrllecekttr. Posta De gODdel'Deceıt' 
m'Cktuplann nihayet Uçlln,.11 maddede yazılı 1&&.te kadar pimli olmUI 
d~ zartm mUhUr mumu ne iyice kapatılım, ol.maaJ ı•zımdlr. Pollt&da ola. 
cıık gecikmeler kabul edllmez. (MIO) 

Devlet Limanlan lıletm e Umum Miidilrliiiindmı 
1. Temmuz. 942 tarihinden ttıbareıı tatu,anıarmus ır....,... Cami 

altrı:da bıısırlaDmJf oıaıı mahalde vazife (lSreceklenaden al&lradaı1ard&a 
telefonla yap;ıcaklan mUracaat.ıarm cer, rom8rldh' ve Taşıta Dl~ 
için 435156 ve 42395 numar lara ve dahltt ticaret etJUI lebl ele Hf1I ıra. 
mara Ue yaprnalan Ula olunur. ('106&5) 

Tlrk JI Camllu e 
ZiRAA T BANKASI 
~ taıtlah lHlllL - leraaa,...ı , ........ nı. u.,.... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe tıcari her ncvı banka muamelel..._ 

Para blrtkttren.191'9 2" "(IO 1lre UCJ'&'T'l've •erb'ol 

euaat t:Sa.oaumcuC cwrıoan.U •• ııır .. rıuı t.a..ıar ~ rı.....,IAl'IDOa • M 

llO llruı ouhmalllara l8llede • dit& Qeldleae• 11111"'• ile •8'""'91 
l>l&Da .... llUam119 ~· . . ... . ... . ... ... . . . -. ..... . ... .. . .. -· .......... . .. . . ........ . 

..... . .... . .... . 
OIKKM' Beaplarmclaat ..,.aar tıılr - .... • lladU ... .. 

ıGpa1791en UD'am1Je GlktCI Calrdlrde .. IO CUIMIJll ...... ... 
~eler: U ll&rt. U llUlrUL U 11JtG1. U BIJ'tDallEl.mm cartllle 
~ vapda' 


