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"e ırak.la ıtgaıi mtinaseoeı ıesıı 
etmele oe bu memleketlere elçi 
göndermeğe karar vermiıtir. 

'-

Ankara'da Alman Büyük Elçisinin v 
Refikasının Yakınında Bir Bomba Patla 
Zabıta, bu kötü niyeti~ tertibin Fon Papen' 
şahsına müteveccih olmasını muhtemel görüg 

B .. (24 b t 1942) 1abab saat 10 o 10 
Ankara 24 (a.a) - ugun . 10 adanile Kavaklıdere arasında 

dakika grçerek Ankaraom emoıyet mey . 
• d b" b ba patlamış ve hır adam temamen Atatürk Bulvarı üzerıo e ır om • .

1 O tt b. damın kucagında kumaş parçıısı e 1arıh parçalanmıştır. saa e ır a . • . _ _ .. _ 
. . ld • h Jde oradan gittıgı gorülmu,tur. Vucudo parçalanarak 

bir cısım o uru a b d k d' · · k • d ı. • • • - d b d Patlayan bom anıo a en ısının ucaırın aııı.ı cısım olen a am u ur. . . 
1 • 1 maktad.r. O sırada oradım geçmekte olan ıkı genç kız, 0 .:fuıu zanno un 

mofıtelif yerlerinden balif Jt1rette yaralanmıılardır. Takriben 10 metre 
kadar önd11 refikaeile birlikte l'İtmekte olan Alman büvilk elçisi B. 
Fon Papen ile refikaları ıadmenin teıirile yere düıınftşlerse de kendi· 
ferine biç bir zarar olmamış ve 1efarethaaey., l'İtmişlerdir. 

Dahiliye Vekili ve Ankara Valisiyle Adliye ve Zabıta memurları 
derhal vak'a yerine riderelt tahkikata bqlamışlardır. 

Reisicümhur Hususi kalem mOdürl~rini göndererek Büyük Elçinin ve 

refikasıoın hatırlarıoı sormuılardır. Baıvrkil de Hu A k 1 M d 
_ • • . . . • su11 a em ii 

goodermışler ve Harıcıye Vekılıyle Harıciye Umumi kitibl S f 
ye kendileri riderek Büyük Elçinin hatırını aormuılardır. e an 

Bombanın Al~a~ B.üyil~ Elçi.sirle r~fikasının. yakımnda patlamrı 
ıı zabıtayı bu kotu nıyetlı tertıbın Buyük E.lçınin ıahaına müte 

olması ihtimali üzerinde ciddi aurette durmaia sevketmektedir. Tah 
Önemle devam olunuyor. 

Geliri az ail~lere ucuzşekerı 
Dağıtma isine Mart 
ayında başlanacak 

Dikkate değer bir konferans 

Türkiye' de 10000 

B•ıvekil Dolttor B. Refik Saydam'ın, şeker yükseldiii zaman fakir 
halkımızın çocuklarına ucuz fiatle şeker verileceği hakkmdaki 

beyanatı kuvveden fiile çıkmak üzeredir. Fakir ailelere şeker daiıt ima
•• İfİ ile S 1hhat ve lçfrnai Muavenet Vekaletinin meşgul olması hemen 
hemen takarrür etmiş gibidir. Geliri az aileden bük6metçe ne anlaııldı· 
nın teıbiti pek yakında bir eıasa bağlanacak "e herkese ilin edilecek- J 
tir. Tesbit edilen bu esasa uygun halde bulunan aileler mahalli Beledi· 
ye idarelerinden tasdik ettirecekleri vesikalarla şekerlerini Vıliyetlerce gös- 1 
terilecek satış lcoop~ratiflerinden ve bakkallardan alabilecektir. 

Ali'<adar)arca tahmin edild rğ'ne göre geliri az ailelere şeker dağı. Bir 

__ ...., ... 

Amerikan taggare filosu uçaş halinde 

• 
nevı lı.agvan 
- ~ ... ------... _ __,. _ _....._.. _ _. --

1 sta nbul Unlvarsltesl hayvanat profes«sru, 
leketlmlzde yalnız 250 nevi kırkayak •• 
--~--....._...__ - __._ ~.------ .... __ 
Şehrimizde bulunan İstanbul üniversitesi hayvanat enıtit 

fesörü B. Ko:ıvik dün ıaat 17 do Halkevi konferans aa 
«hayvanat ilmi ve Türkiyedeld hayvanllr» mevzulu bir konferans v 

Profesör konferanımda: Türkiyedeki hayvanların nevi ve mlk 
esaslı olarak Avrupalılar tarafından henüz bilinmediğmi, balbu 
ldyede 100000 nevi hayvan olduğuna, 100 nevi tatlı ıu balığı, 2 
kırlı:ayak ve 50 nevi tesbib böceği saydığını söylemiştir. 

Konferans'dı. Maarif Müdürü B. Ekrem Gürsel, öiretmenler ve 
talebe bulunmuştur. 

tılmuı işine Mart avı içinde boşlanııbilecektir. ı· 

- -----
LAdapazarı demir_ ve tahta f abrikasında:J 

An le• r a 24 R 1 t • • yardım gönderil. 
(Rııdyo goetr,i) U ZV e ..,. , n mesine mani olursa 

- ~ugünün en t k b 11 memlel-etler 
769 Romanya11 
Yahudi taşıyan Yılda 130000 

pulluk yapılacak 
--

Fabrika mUmes•lllerlnden bir he· 
yet Ankarada Ziraat Veklletlyle 

görUtmelere ba,ıadı 

--
Anlcara 24 ( Hasuıi muhııbiri. 

miıden ) - Adapazarı ve l1mitte 

zirai seferberlilı: mevzuu etrafında 

incelemeler yı.pan Ziraat Vekilinin 

bu faaliyeti etrafında verilen ma 

l(~mata göre, Vekıl, Adapazarı de 

mir ve tahta fabrikasını, bu mın

takadaki tohum islih iııtasy?nunu. 
meyve fidaolıiını ve daha bır çok 

zirai müeueseleri ziyaret etmiş, 
çiftçilerle görüierek onlara elden 

gelen yardımın yapılaca&'• hakkın· 
da vaidlerde bulunmuştur 

Bu hususta verilen mütemmim 
malOmata göre , ıenede 130000 
pulİok imal etmesi için demir ve 

tahta fabrikasiyle bir anlaşmaya 

1 L üzeredir. Bu pullukların varı ma" 

i 1 •• ·n gerekli malzeme Ziraat ma ı ıçı . 
Veklleti tarafından temın oluna 

caktır. Demir ve tahta fabrikaları 

nın daha geniş bir faaliyet göster 

meıl ve çiftçinin muhtaç olduiu 

ber türlü z;rai alil ve edevat ya 

pabiJmeıi için yeni bir tııkım ted· 
birler alınmaktadır, 

Fabrika mümeaailleferinden mü· 
Hkkep bir heyet şehrimize fele• 

rek Zir•at V ekiletinde bu me1ele· 
ler etrafında rörüşmelere batla· 
mııtır. 

Tlzlm tellne Milli Şefin 
cevapları 

Halkevlerioin yıldönGaıQ ın(i . 
basebetile Seyban C . H. P. idare 
H eti Reisi tarafından çekilen t&. 

ey M'll~ Ş f" • ılaa telrrafana Yüce ı ı ' ımız. 
den aıaj'ıdaki cevap alınmıştır~ 
Maıtafa Rifat Gülek 

C. H. P. Reisi 
ADANA --c. 1' .. ekka,.. ve tebri~ eder 

Okullarda ekim 
seferberliği 
Maarif Vekaleti okullarda ta. 

lebenin teneffü~ yeri olarak kulla. 
nılan kısım dışmda kalan bahçe, 
arsa v,, tarlaların tamamen ekilme 
sini kararlaştırmıştır. Okul toprak 
lıtrıoın işlenip eltilmesinde, ürunle· 

rin yetiştirilip toplanmaaı ve hasat 
edilmesi işlerinde müdürler, müdür 
muavinJ,ri, bat öğretmenler, öiret-

menler, eiitmenler, i'ezİci baş Öğ'· 
retmenler, idare ve pansiyon me· 
morları, talebeler ve hademeler 
aralarıoda işbirliği yaparak çalışa· 
caklardır. 

Valilik merkezlerinde valinin, 
kazalarda Kaymakamın başkanlığı 
altında birer «okul ekim •tleri ko. 
misyonu» kurulacaktır. 

Mesud bir ni,an 
Memlek~timizin tanınmış ailele· 

• dea ve büyük çiftçilerinden B. rıo • 
Zeki Ener'in km Bayan Sevım 

E .. er ile renç Doktorlarımızdan B. 
Mıthat Ôzşahin'in nişan törenleri 

evvelki gün kalabalık bir davetli 
huzurunda yapılmıştır. Genç nişan· 
lılara candan saadetler diler, mes
od olmalarını temenni ederiz. 

Bir sahteklr 
yakalandı 

Şehrimizde, fazla ekmek kartı 
alabilmek için ıahtekirlıia teıeb. 
büı eden bir adam yakalanmıştır: 

Gilneıli mahallesinde oturan Sü· 
leyınanof la Hasan isminde biri, 
torunları Şadiye ve Narinin nüfaı 
cüzdanlarındald Mart ayına ait 
damgayı ııilmiı ve aynı cBıdanlar• 
la yeniden kart almaia kalk11mıt-

önemli ıiya.s~ olay n U' U Clüşebifir Bu mem 
farından hırı Ruz D •• leketJerio düıme• 
velt tar11fındao Vb. UŞm8DJ Derede si Amerikayı da 
ti •rton'un doğum tebJikeye düıOre· 
l'iinü mürasebetiy bulursak orada bilir. Ame·ika d• 
le ıöılenmiı o - nizaıırı yerlere Bir gemide infili lao nutoktar. Ya v u r a (~ a g" 1 z ! Hker yollark,n, 
fİlll'ton'un do~am kendinide tecavilz 

~iHl 22 ıabattır Amerlk•nın h•rp hede den korkmakta. 
ve ba Amerika dır.• 
kanın sayılı bay fi, Nazi mlllt•rlzmlnln Cumburreiıi 
ramlarından biri e z 1 1 m e a 1 d 1 r • bundan sonra va-
dir. Dorum gilaü tandaılarını hari-
pazara ra1tlad·i• Bir j apon taya bakmata da· 
ıaman b3yram pazar vet etmiı ve harp 

teıi günü kutlanır. de n i z a l t l s l vaziyetini anlat. 
Bu defa da öyle •• mıştır. 
olmuı ve Ameri Ruzvelt nutkunu soy- Rozveltin en 

ka Cumhumıiıi Ierken bir Amerikan çok ısrarla dur· 
nutkuntı pazarte· doğa nokta me· 
si rünü vermiştir. şehrini topa tuttu saf eler olmuştur. 
Amerika ile Türkiye arasında 7 · 8 Cumhurreisi, Amerikanın 2,5 ay 
ıaatJik bir ıaat farkı balundaiu içinde her tarafa atlı.er ve tayyare 
için nutuk ancak bu aabah alına· yollamaia muvaffak oldu(unu bil. 
bilmiştir. dirmiıtir. 

Ruzvelt, i'eçen aene Amerika Pörl Harbur baskınından bab· 
nın harp karıııındaki durumunu seden Ruzvelt, buradaki Amerikan 
bir hortum hikayesiyle anlattığı kayıpJarınm düşman tarafından mü 
a-ibi, bu defada bir hikaye ile an· baleia edildij'ioi söyledikten sonra 
latmıştır. Amerikalıların hü~Omete itimat et· 

Ruıvelt demiştir ki: melerini istemiş, burada Japonlar 
«- Amerika, milıi sembol ola• tarafıodan tahrip edilen harp gemi 

rak kartalı almıştır. Harbe i'irmez· lerinin üçten fazla olmadığını bil· 
den evvel infiradcı!ar deve kuşu dirmiştir. Pörl Harburda in!An ka· 
olmamızı istiyorlardı. Şimdi de ba · yıbı olarak 2300 kişi ölmüş, 946 

kişi yaralaı.mıştır. zıları kaplumbağa olmamm iıtiyor. Ruzvelt bundan ıonra Ameri · 
lar. Biı kartal olmakta devam ede-

kanın h11rp hedeflerini çizmiıtir.Bu 
cetiz. Uzaklarda uçısca;ız ve düt· b1ıdef, Nazi milıtarizminin ezilmesin · 
manı nerede bulursak orada vura. 
ca;ız. 

Yeni muharebe eıki mubare· 
belero benzemiyor. Yeni mubare. 
benin ıilibları ribi tabiyeıl de bat 
ka türlüdür, Bu tabiye coğrafya 
vaziyetinden doiuyor. Bugün yer 

yüzü ribi deoiıierde ba~p ~ahas_ı· 
dır.Amerikanın harp tıbıyesı, ilıtun· 
lük temin edinceye kadar, nerede 

yetişirsek orada düşmanı darbeler 
indirmektir. 

Düımanın tabiyesi ise lngilte. 
reyi, Çini, Rusyayı ve Amerikayı 
birbirinden ayırmaktır. Bundan do· 
layıdır ki, Çin ve Rusya ile muva· 
salamızın kesilmemesi, dört deniz 
yolunan açık kalmaaı gerektir. Bu 
dört yol ıudar: 

1- Şimal Atlantik yola. 
2- Cenup At!antik yolu, 
3-- Cenup Pasifik yola. 
4- Hiat deoizl 1ola. 

den ibarettir. Saib. d.t her millete 
bayat hakkı temit. eden prensipler 
dıiroıiode kurulacaktır. Cumhurre . 
iıloe i'Öre, böyle bir aulb insanla· 

ra bqka milJetlerin tahakkümü altıQa 
l'irmemek bürriyetioi, din hürriye · 
tini verecektir. 

Ra2.v.eltin sözlerinde olduiu 
kadar sesıode de harbi ıoouna ka· 
dar 2ötürmek azmi seziliyordu. 
Nutuk ıöylenirken bir Japon deniz. 
altı gemiıi Kaliforinya sahillerinde 
meşhur San ta Barbara' yı bombar
dıman etmiıtir. 

Ru:ıveJtin nutku Londrada çok 
ıyı karıılanmıştır. Gazeteler, Ame· 
rikanın yakın gelecekte tesirli mO· 
da halelerde bulunacaiıaı yasmak· 
tadır. h _ 

Natuk etrafında Mihver enuı 

bir mlitalea ileri ıDrmüş deiildir. 
Betlin mahfilleri lngiliı kabine· 

ılndeld deiiflklikleri mevzuubahia 
etmektedir. Alaaalara ıöre, lo,U· 

Ankara 24 (a.a) -~ - • ---....-....._- Sab'.tı Yala 
- Anadolu ııjan· iki aydan fazla let•n· duklarını, 
ıının aalibiyattar bul Umanın da d u r • n leketf yoln 
menbadan haber vapur, evvelkl gUn Ka- ıekilde t• 
aldıtın• I' öre, radenlze açıldı ve dUn tiklerini vel 
içinde 769 Ro· ear•rh b ı r infillktan lerinin Roaw 
manyalı Yahudi sonra batmeıa ba,ladı kabulleri u 
bulunan Panama; ~ his mevzaa 
bandralı Struma vapuru lstanbala yacaj-ını bildirdi. Geminin 
15 lıkkinun 194t tarihinde geldi. hitam bulduiu halde bizzat 
Gemi, makineıinde tamiri müıkül diler ele ne yollarına deva 
ve hatti kasden olduğu intibamı ler, ne de geriye döndüler. 
veren irızaların tamiri bahanesile Çünkü geminin kaptın 
ikam~tini uzatmağa başladı. Bir fası Bulgar olduia ve Bal 
taraf tan bu Yahudileri kabul ede- da harp halinde bulundu 
bilmesi ihtimali olan devletlerin yollarına devam etmek iıt 
Ankaradaki mümessillerine bir kaç lardı. Binaenaleyh gemiyi 

·defa müracaat edildiği gibi, bu denize iade etmekten bqka 
Y abudileri i'eldikleri memlekete kalmadıj'ı cihetle bu baıuıta 
iade etmek imkanı olup olmad iı gösterecekleri zannedilen d_.. 
ara~tırıldı. Diier taraftan da bu rin mümessillerine haber 
Y ahadilere ya yollarına devam et. Ve remi 23 Şubatta Ka 
meleri veya geri dönmeleri için iade edildi. Ertesi i'Ünll sa 
bir kaç defa tebliğatta bulunuldu. Botaz dışında Yön burnu 
Müracaat edilen devletlerden kimi mil kadar açılında bir in 
alika röstermedi, kimi de kabul ıonra ,.eminin batmakta 
edemeyeceğini bildirdi. Romaoyanın haber abaarak mahalline ta 
Ankara ıefiri de bunların Romanya ler l'öaderildi. 

Avam kamara- / 
sında müzakere-

ler başladı 
Ankara 24 (Radyo l'azetesi)-

lıarp dorumu Avam kamarasında b ü 
h kk d 1_. müzakerelere Uf n 

& ID .... - L 1 • 
Çör ·ı muza,.ere erı 

başlanmııtır. fi 'ı. lkt • 
•J•ta ,.a ıgı zaman 

açmak fize0~:1ı:u bir surette alkış· 
azan ve • 
lanmııtır. 

lapi• başvekili bilhaısa şöyle 
de1111f tir: 

c-Hidiseleri olduğu gibi, bü. 
tün hakikatı, iç yüzile karşılamalı· 
yız. Son iki ayda d~nizlerdeki ıa· 
yiabmız bir haylı artmıştır.:. 

Çörçil, yakında müsteşarlar 
İrasmda da bazı deiiıiklikler ya· 
pılacaiını haber vermiştir. 

Bqvelı.ilio beyanatmdu IODta 

16& alaD bua .. 

Ruslar 
Smolensk' 
gak/aşıyor 
Ankara 24 ( Radyo ~u~ 

- Sovyet kaynakları, fevlu 
bir çok haberler vermiı bala 
tadır. Yiyazma ile Smolenıki 
sındaki çevrede ııkıştırılan 
kuvvetlerinin tam bir çember 

alınmak üzere olduğu bild' 
ledir. Merkez cephesindeki 
Almanlar için elveritli say 
tadır. 

Moıkova: 24 [a. a.] -
tebliii: Kıtalarımız 23 
tiddetli muharebelerden 
niden ilerlemete •~ 
larJır. Smoleaak._ 80 
dotma• ... 
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• 
Pamuk Ekicilerine • • Çukurova 

.. .............................................................. 1 .............................................................................. . 

1- Ziraat Vekaletinin emirleri Üzerine Bugün ve Türksözü gazetelerinin 24Şubat 942 tarihli nusha
rında ilan olunan Akala bölgesi tadil edilmiştir. 

2- 2903 sayıll Pamuk lslahı kanununun birinci maddesine müste-
• iden : 

Şimalen: - Nümune Çiftliği, Kayarlı, Ağbenli, Ağzıbüyük, Küçükkapılı, 
Herekli, Büyükkapılı, Abdioğlu ve Tabakzade çiftliğinin teşkil ettiği inhinalı hat 

Şarkan : - Ceyhan nehri 
Garben : • Seyhan nehri 
Cenuben: - Kilise köyü, Cine, Tanrıverdi, Solaklı, Şahinağa, Akdam köyleri

• 
nin teşkil ettiği inhinalı hat ve bu hudutlardan beşer yüz metre genişliğinde bir 
kuşak içinde Akala nev'inden başka açık kozalı pamuk tohumunun ekimi yasaktır. 

3- Akaladan başka Klevland vesair açık kozalı pamuk eken çiftçilerin ekimleri 2903 sayılı kanunun 
ıci madddesine tevfikan sökülür, yok edilir, ve sökme masarifi sahibi tarafından verilmezse Ziraat 
~killiği bütçesinden ödenir, ve karşılığı tahsili emval kanununa göre suçludan alınır. Bu kanunun 
kmüne aykırı hareket edenler ayrıca mahkeme kararile 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
zasına çarpılır. 

l- Zikri geçen bölge dahilindeki bütün pamuk ele icileriniın Akala tohumluğu temin edilmiştir. 
24. 2. 942 

1741 

saray Sinemasında bu akşam 
VAHŞi AŞK HERKÜL 

hk Cam, Adana ceşidi, Lata Ve Tıravers 
' 1 

ıstesi. 
vlet Orman İşletlJleSİ POS 

Revir Amirliğinden : 
- 941 • seneıi imilatından Ormanda Tırak suyu boyundaki rampa• 
şağıda yaz•lı 10200, 598 metre küpe denk 88331 adet keroate 
hrmıı ile satıhta çıkarılmıştır 

ırti No. Hacim adet Muhammen kıymet Teminat 1 
M 3 o~.1 Lira Kurut Lira Kr. - ----1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 ' 

10 
ık On 

1691 019 14691 30 08 3814 94 
1559 ~78 13514 30 08 3518 41 
1271 591 11053 30 08 2868 71 
817 945 7111 30 08 1845 28,50 
730 972 6286 30 08 1649 07 1 

804 65l 6972 30 08 1815 29. 50 
940 408 8132 30 08 212l 56 
354 824 3073 30 08 800 48, 50 
563 051 4862 30 08 127•) 24 

1466 558 12637 30 08 3308 55. 50 
10200 598 88331 30 08 23012 55 -- - -

- Artırma; 6/3/ 942 tarıbine raalayan Cuma günü saat 14 de ~da 
ir Amirli&'i binasında toplanacak olan komisyon hu2urunda ola· 

ASRi Sinemada bu aksam 
KARA SEVDA - ORMANLAR HAKiMi 

Seyhan Valisi 
F•IK ÜSTÜttl 

TAN Sinemasında bu aksam 
MEŞUNI IZLFR - YAYLA DiLBERi 

----------------------------~----------------~--~ ------------------------------------~----~~~--

Fabrika satışı ilAnı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 1 

1.) Bankam•ra a.it Toıya'da kiin Çeltik Fa brikası. peşin pllra ~ 
ile ve kapııh zarf usuliyle arttırmaya çı lcarılmıştırJ ı 

8 ayanlar r--
Şüpheıiz takdir edersiniz ki, güzel kumaş, güzel 

biçim ve dikim ile kendisini gösterir • 

TERZi MAKBULE NiL 

2. ) Satışa, fabrika arsası ile bioaaı ve bioa dahilindeki makineler, ' ••---•• Asri Sinema caddesinde Cumhuriyet 
okulu karşısında Dispanser sokak tesisat ve teferruatı (3 üocü madde hükmü mahfuz olmak üzere) da 

hildir. 

3. ) Fabrikada bulanan işl,.tıno malzemeıiyle yedekler ve muhtelif 
malzeme defterlerimizde mevc at kayıtlarına ve devir taribiodeki rayice 
ıöre tesbit edilecek bir fiat üzerinden alıcıya devredile~ektir. 

4. ) Muva~kat temioııt 6 250. - ( Altı bin ilı.iyüz ellı) liradır. 
5. ) ihale 16 Mart 1942 tarihire müaadif Pazartesi güail aaat 15 

de Aokara'da Süınor Bank Umumi Müdü,lüğü binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminata ait makbuz veya banka teminat mektubaoıı mub 
tevi ve usulü dairesinde kapatılmış teklıf zarflarmın, ihale saatinden 
bir ıaat evvel Umomi Müdürlüğümüz Muhaberat Şubeaine tevdi 
edilmiş olması lizımdır. 

6. ) Satı,tan mütevellit bilcümle resim, masraf ve harçlar alıcıya 
aittir. 

7. ) Banlca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8 ) Artırmaya çıkarılan emliki görmek veya bo huıusta fazla 

iı:abat almak iltiyenlerio Toııya Çeltik Fabrikası Müdürlüğüne müra· 
cııatları 25 - 4 - 11 1745 

Evlerde yapllacak Ruslar Smoleusk'e 
araştırmalar yaklaşıyor 

Anltara 24 (Hususi muhabiri· ( Battarafı birincide ) 
mizden) - Ticaret Vekaleti vali· ve yerde 8 tayyare tahrip ettilr. 
tiklere yaptıiı bir tamimle, Milli 28 Alman uçağıoa karşı bizim kıy· 
Korunma kaououna tevfikan mes· bımız 12 tayyaredir. 
keolerde yapılacak ticari araştır- Borlio: 24 [a. a] -. Alman teh-
maların ancak hükOmetçe beyanna- liği: Hava kuvvetlerimiz Şark cep•J 
meye ve el konmaya tabi tutulan hesinin mnhtelif noktalarında düş 
ve istihlaki de tabdit edilmiş bolu- man hücumlarını akamete ujrat· 

j nan maddelere münhasır olduğu, mıştır. lJmea'io cenup doj'asuoda 
buoun dışında mesken maauniyetıoin birçok treo havaya uçurnlmuştor. 
daima mahfuz kalma11 lizımgeldiği S:ıvyetler 3 güado 83 taok kay-
eaasının eöz önünde buluodurul betınişlerdir. • 

B 't t' ht · 1 k t • r M masını bıldı'rmı'•tı·r. Loodra: 24 [ı. a.] - Taymiı - ona aı par ı mu evıyat arını, .-res e nevı ve çap arını gos ... 
ıe, şartnamfl ve moka"e1"; Ankara Orman Umum Müdürlüğünde, ••••••••••••••••••••••••••• _,_ __ im!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!""""!"!""""!"!"""""!!!!!~ gazeteıi yazıyor: 
ı . lstanbul. lzmir, piyarbakır, Adana ve Mersin O•man Çevirge ı ı - Stalin, Kızılordunun kortoluş 
·lüklerile P•s Revır Amirlitinde mevcut satı, doıyaaındadır. J ı ADAN AL/ DOKTOR ı Teşekkür yıldönümünde neşrettiği rünlük 
- Kere.strnin mr h~m?>'"" 30 lirıı 08 kuruş bedd üzerinden O/o7,5 ı •• ı Kuruköprüdo başı boş Bele- emirle, Sovyetlor Birliiioin zaferi· 
rainııt mık.tarı 23012 lıra 55 kuruştur. ı z k • OZVEREN ı diyeye ait bir bayvanıo caddede ne itimadmı bildirmiştir. 
- lıteklilerin muvakkat teminat ve ,artnamede yaz ılı aranılan ı e e rı ya ı koşarken bana çarpıp cansız dü Rostof'da Rus teşebbüsü baılıva· 
dahilinde ihale gününde Rev1r Amirliiine müracaat etmeleri ilan ı ı şilrm.eıinden başım ve vücudumun lıdanberi Almanlar hor tarafta 
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İLAN ı Hastalarını günün her saatinde kabul eder ı mışım. Tetadüfen müst•hdeıniniaıden Ruı kuvvetleri iki istikamet• 
ı ı biriıioin yardımile Memleket has· ten Smolensk'e doiru ilerliyor. Ce· 

lnara Mu•• du•• rıu··g~ Ünden •, ı Cumartesi - Pazartesi ve Çarşamba ı tahaneıino g~tilrülmüşilm. nupta Donetz havzasının büyük 
ı günü ıaat 3 - 5 c kadar parasız ı Ayıldıj-ımda 0 sıra yaraları · bir kısmıoın geri ahnma11 üzerine 

_ Kanara için alınacak olan üç tonluk bir kamyon ve kariaörG ı ADRES : KuruköprU Trahom Dispanseri ı mın Operatör Bar Tevfik Pamni· en zengin harp kaynakları Rusların 
ksiltmeye konulmoştor. ı kar.ısında. 1701 1 - 15 ı cuouo pıoıuman ettiiini gördüm. eline geçmiştir. 
- Muhammen bedeli ( 8000 ) lira olap muvakkat lte'mioab (600) •••••••••••••• ••••••••••••• Gerek 0 esnada ve gerekse haa. Sovyetler Birliii i'eçoo •ioı-

tosta Ruzvelt ve Çör çil taraf :odan 
l t be•de Beledi S tabanenin rontken makinesinin mu· 

- baleti martın 3 üncü Hlı rünü Hl OD .. ye enen. Askerıı·k o satın atılık bag" yeri yapılan atlıntik beyaouamesioe he· attal bulunmasına raamon bu ihti. ·ı 'b k 
le yapılacaktır. l . ~ ded' c- ı • men ve ırönüldeo ı h a etmiştir. 
- Şartnameai Kanara ve Yazı lıleri Madür üıun "· ormek Aıkeri haatahaneıinin şimali yaç içeriıinde hazilc teşbisile has· Rusyanıo iştirikile yeni bir bflyan· 

ılor orada rörebllirler. alma kom bask garbiıinde fabrikator B. Asım bai tahanede yattığım müddetçe ibti name im:ı:alamak zamanı belkide 
- lıtekliler ihale fünU yatırmış oldukları te'minat makhuzUe 1 1 yeri bitişij-iode Sallaobaş Mahmut mam ve tedavilerindoo kendilerine yakındır. 
en saatta Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. ı - Kapalı zarfla 30.000 kilo Ôzsırkmtı vcreselerine aid olan medyunu şükranım. Keza ho1Jl1ire. Kızılordanun yıldönümü müna• 

17 - 20 - 25 - 1 1718 sıiır eti alınacaktır. lorclon Bayan Kadriye Maodı ile di· sebetile M '- • t b ·ıc 
••••• •• 00 u-ç do·· n u- ın bag· y"'rı· ıatılı'-tır. o !I "' o v a y a • rı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • v "' d 1 . • 2 - Muhammen bedeli 10.500 ğer müstahdeminin göster ik erı telgrafları yaimaktadır. Amerika 
: lira ilk teaıioab 787 lira 50 kuruştur. Taliplerin Ziraat Bankaaı me· alakaya da teşekkürler ederim. Bahriye ve Harbiye Nazırlıklarının 
: 3 - F.vaaf ve 'ı.rtnamesi her murlarından B. Zühtü Göknele Hastalığımdan dolayı istibaara telgrafları çok manalıdır. Zaferi 

h • • · b' k h l IRMAK • gün komisyonda görülebilir. müracaatları. 1739 3-10 gelmek lutfuoda boluoan ahibbama kazanmakta Ruı ittifakının ehem• ~e rımızın en üyU ve temiz amamı o an • 
\iAMI müşterilerine icap eden kolaylığı göst<~rmcktedir. :. 4 . Kapalı zarfla ihalesi 14-3 942 - ayrı ayrı teşekkürlerimi sonmağa miyeti artık anlaşılmıştır. 

· ı . . . b. d f l l 1 • cumartesi günü saat 11 de yapıla· lmtlyu Sahibi ı c .. ıt ORAL vaz'iyyeti ııhhiyyem müsait olma. Japonlar Tlmor 
Vlüşterı erımızın ır e a ge me eri, gerek takım ara• • d · t kl'l · b 11• d dıg· ından lutfen muhtereoı aazete · . k . r . • caiın an ıs e 1 erın o 1 rün e u. Ne9rlyat MUdUril 1 AYukat • a d • 5 1 n a 1 n d 11 e r 
n yeniliğinı ve gere sc temız ığıni görmeleri bu sözü· •. teklif zarflarını ihale 111atından bir nizin delalet buyurmasını sayrıla· 

Rlfat YAVERO<'iLU T k 24 ( ) j Ü i:sbata kafidir. MU&teclrl 1 saat evveline kadar komisyonda rımla roca ederim. <> JO a.a. - apon pa• 
1 15 S fh S rlka • bulundurmaları ilan olunur. Baaıldıtı Yer ı ( BUGON) Odun ve Kömür Tüccarı raşütçülori Timor ıdaaıoa inmi~ler-

1633 - - - ---~~ - e ~---~' 1744 ?l\?7.1? U·•'-····-A""··· AzlzMnbarTalh 1746 dir • 
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