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1, aylı tı 128 kuru1tur 

r ~ 
Moıkon 8 (a.a.)- Taa a}aoıına Ce· 

oevreden rel•n bir telrraf. röre, RGI 
cepheıinde u;radıkları kayıplar (lzwlot 

Almanlar fıral altındald yerlerde bulanan 
kuvvetlerini bilyük olçüde azaltmağa mec· 

bur olıuuılardır. Fraoıadaki ltral ordaıu 

__ IFıyat:ı US) tKuruotur J SiYASi, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE (un mevcudu ancak SO-lOO bindir. .J 

""'ıa:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Yll: 2 No. 569 
lıan 9•rtları idare il• 

kararlattırılır 

.. : Doktor Refik Saydamın vefatı memlekette büyük teessür uyand1rdı = 
8asvekilin cenazesi bugün hususi trenle 

lstanbuldan Ankaraya naklediliyor 
Ankara ve/ stanbulda 
~APILACAK 

TÖREN 
·Bugün lstanbulda, garın 
bütün şehirlerimizde bay
raklar yarıya indirilecek 

f\ııltara 8 (Hoıusi) = ~ -- :::c = ~ Valisi Dr. Lt1tfi 
; Ba,vekil Dr. Cenaze bir top araba- Kırdar, diğ'er 
. "ilt Saydam'ın sına konacak; bir pi- zevatla birlikte, ce 
~ bış111da ve bu oazeye Aokaraya 
~-i o filo için yade alayı, bir süvari kadar refakat ey· 

ıtlrdikten bir H• bölüğü ve bir jandar• liyecektir. 
~t ıo11ra · öldüğü b .. . t" 9 temmuz per 
•b.rı memleketi ma ta uru torene iŞ J· ıembe günü yal 

~~il bir tee11ür rik ·edecek nız lıtanbula müo 
•nde bırakmışt1r. ~ :=ı: :c:c-:c:=- hasır olmak üze· 

~~0kü memleket onun şabııoda te · re bayraklar yarıya indirilecektir . 
d ı, Çalıtkan ve her zaman .vnr· Cenazeyi taşıyan huıuıi tren 10 
billQ ve memleketin hlzmelıode temmaz cuma rünü ıaat 9 da 
•-~ ~vlidını kaybettijioi acı ile Ankara iıtaayonuna varacaktır . 
... bıt etmekte l'•Cİkmemiştir. Borada Mecliı Reisi Abdülhalik 
L._. Baıvekilin cenmzeıi içlo lıtao· Renda, Genel Kurmay Reisi Mare 
.,..d, yapılacak mera1im 9 temmuz ~al Fevıd Ç~km~lt, Veitner, M1c· 
Ptrıeınb " ii t lO d T k lıı Relı Veıullerı, Grup Reiı Ve· 
liııııde Ce g~n. •:a d ada bq killeri, Parti Genel Sekreteri, Müı· 
ı.,, om urıye m~y. a~nın taldl Grup R•isi, Ankara vali ve 
-.,, C.ktır, Meraılme 11tırak edecek belediye reiıl, garnizon komutanı 
t.ı •t saat 10 dau ev\1el meydana cenazeyi karşılayacaktır. 
•I .,ek kendilerine ayrılan yerleri Tabut, istHyonda bir cenaze 
•caltlardır: arabuıns konnlaralt Beıvekil.,t bi· 

p Saat tam 10 da cenaze alayı oHı öniine ret'rilecek ve bir top 
1t'0 tokol sıraıile Talrsimdeo hare• arabuına nalııledileocektir. 
et edecek Galataaaraydan geçe· Merasime Başvekilet meydanın 

"~k Karak5 • lnecekiir. Cenaze da baılanac~lıtır. Bir piyade alayı, 
har to Y 1 bir suvarl bolOi'il ve Jandarma ta· 
'•nc:a P a.raba~ına. konacak, a a.v buru alaya iştirak edec .. ktir. 
, 11 .kla~ale bır pıyadfl alayı, bır Cenaze arayı Atatürk bulvarı· 
PoU•rı bolOğll, bir Jandarma taburu nı takiben 11hbat ve içtimai muı· 
C•lı. 1• •üfrezeıi t5rene ittir ak ede· veoet velt&letine kadar gelecek, 

t~. burada mera1ime nihayet verilecek· 
ltb . eaiz yolları idaresi tarafından tir. 
fi. 111 edUen bir vapur cenazeyi Hllh\met merkezinde cenaze 
~darpafaya nakledecektir • c.. mearsimioin yıpıld ğı rnn, blltiln 

13 •yi bekliyen huıasi tren saat şehrimizde sabahtan gruba kadar 
~reket ede celttir. lstanbal bayraklar yarıya indirilecektir. 

v8"lio 8 {a.a.)- ltalyanlar da itiraf ettiğinden şimal 
~arı reımi bir de ilerleyen kollar 
l'il~llalı.tan bildi ediyorlar : timdilik tanlı:lar-

'Yor: • ı • dan mahrum bulu 
:•leıneyn mev- ing 1 iZ ouyor. Fakat bu· 
b •traf ındalti ma kuvvetlerin em 

ı:::~~::~·=~= Mukavemeıı· :~~~e 06b::ü 
2a~~~ ~d· ltımatlı ha mnb;m sayıda 

8 7 yaymaları tanksavar topları 
:ü::.:~·"::iy:.~~ çok çet•ı n vardır. 
h'tllrıa11ttnr. Ser Ba kollar şim 
"ilde L diye kadar hiç 
.ı.ı •aydedildi ----• 111•e I" bir .mukavemetle 
b. .. ore, tecril General Ohinlek, kar kartılaımamıpa 
~ IOaterrnif tir ki 
..ı~~••l ttmal Af şı taarruzlarla arazi da bir çarpıtma 
"'qdaLl her halde çok 
ı._ · "' taanaı 
d;"d· bir çok kazanıyor recikmiyecektir. 

fa do • .._____ ------Seri hareket eden 
bt flDan ıçlo 
"'-~ beklenmedik duraklamalar yap ba birliklerde Y eoizelandab kıta · 
~ ~· yioe biç beklenmedik tarı· ları d8aernvı6rdır(.a.a) - Triblla d.ö. 
~t •rruza fet•ittir , Alman ••· b 
~ •ahfllıeriode Mar•ıat Rom- ienev razeteıinln Roma mubı ırı 
~ niyetlerini lrizl••ekte iıoat telefonla bildiriyor: 
~hna ve lnrılıalerin ıimal Af balyan matbuatı, El • Alemeyo '14.,•• Rommeha oyunlarına daima deki mukavemetın çetin olduiuna 

lldıklarıoa iıaret edili,or. yazıyor. Eıe reçirilmeıi için çatııı· 
l, l.ondra 8 (a.a) - Royterin lan dı riolıiine tahkimler her hal· 
ij~la z1rblı kolorduıu nezdinde de Marsa Matrah'an dDımeıindeo 

11•1111 muhabiri bildlriyon aonra yapılmıı ıeyler detıldlr. Ba. 
~, "11lttefik kıtalardın mOrelı:lı:ep nanla beraber loriliz mulı.avemeti 
'- ~~tll lr.ollar dOn sabah Eaa. her ıeyden öoce mlltbiı bava lı:a~. 
~ in cenap batııında toplanan ••tlerl yıiılmıf olma1ile .. izah ·~•· 
" dtael orduıaoao tlmel ıerllerl llror. Hava kuvvetleri çol barbın. 
~ 0 ira ilerleme;e bıılam•ıtır • de bllba114 önemli bir rol oyna· 
~il. ••tarları vaadıiım anda ba maktadır. Kesa lrrUizler ba ce~· 
"--' ••hllde Elalemeyn ile Eri· hedeki kuvvetleri ıçln lat• llılerı· 
~i &raaında ilı:i noktaya dotra nin yakı11btıadan da f aydalanıyarlar. 
~Yor • Mnttefik auhlı kavvet· Ankara 8 (Radyo ıaset11i) -
kı":. '8• lu11aları mnailerinlo Gener-1 Obialek kartı taarradar 
--.ki dllf•anı fık1be dev.. yapmaktı ve arasl kuaomaktadır. 

- ----.-

Dr.FikriTuzer 
Yeni hükumetin kat'i olarak 

teşekkülüne kadar 

Başvekil et vazifesini 
vekil eten ifa edecek 
Ankara 8 (a,a) - Kıymetli Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, latan• 

bul'da tetkik vazifeleri yapmakta iken dün rece saat 24 te kalb sek· 
tesinden ausızın vefat etmiştir. Yurttaşlarımıza bu acı haberi verirken 
İf başında hayata veda eden merhuma sonsuz rahmetler diler, aile1i 
efradiyle bütün yurttaıların acılarıoa iıtirik ederiz. 

HükQmetin kat'i olarak teıkilioe deiln Baıvek&let vazifeıi Dahi· 
liye Vıklli Dr. Fikri Tazer · tarafından ifa edilecektir. Bu buıullaki teb 
liiatı ayeen oeırediyoraz: 

BAY DR. FiKRi TURER 
Dahiliye Vekili ve Bıtvekllet Vekili 

Batvekil Dr. R9fik Saydam lstaobul'da vazife tetkikleri eınaaında 
kalb ukteıinden an•ızın irtıhal etm4tir. Ye 1i bOktl aetin kat'i olarak 
t•tskkülüne kadar Bııvekilet vnifesinio vekileten Dahiliye Vekili Dr. 
Fikri Tuzer taraf ıodan ifa edilmeıi tenıip edil mittir. 

V ef d partisinde 
ikilik çıktı! 

Parti Genel Sekreteri 
azlolundu 

Ankara 8 (Radyo raıeteıf)
Kahlredeo verilen bir habere ıöre, 
V efd partiliode ikilik çıkmııtır. 
Bu haberde, 15 aenedeoberi pır· 
tinin Genel Sekreteri ve Baıvekil 
Naha1 paıanın en yakın arkadaşı 
Makram pqanın aalolaodatu kıy• 
dediUyor. Makram pata, Vefd par• 

REiSiCUMHUR 

iSMET INôNO 

Ankarare giden 
Mebuelar1mız 

Bilecik Mebuu Bay Kaıım 
Gnlek ve Seyhan Meb111u Bay Ab. 
met Kutıi Tecer dünk6 Toroı 
ekspre1iyle Ankaraya hareket et· 
mit erdir. 

tiıı ~·~~!arından ayrılmak ve vazi
felerını ıhmal etmit oa.akla itham 
edilmektedir. Partiolo en eski Azası 
Ragı p b•y de pırtiden çıkar l· 
mııtır. Parti dlvenı yakında top· 
laoacak, Vefd esularıoden ayrıl· 
mıf difer ba hakkında da karar 
verecektir. 

Dr. Relik 
Saydam 
1321 denberl ken· 

dlelnl bu rurdun 

hizmetine vakfet· 
mıttl 

BABASI : Çankırı sancığ1Da 
tabi Milan bimdiki Çerket) ka· 
zasıoıo Karacaviran Nahiyesinin 
Dolap köyünden Uıuoömerli oğla 
Abdurrahman Aiınıo otla, lstan· 
bul'da BaUiapanı'ndıt 21 numaralı 
dükkinda yai ticıareti yapan ölü 
Ahmet Ef•ndidir, 

ANNESi ~ Hıyrlye tüccarlM· 
rıodan Kemahlı Hacı lbrahim Ef !to 
dinin küçilk luzı Fatma Ncfite 
Hanımla bunun kocaaı Hayriye 
tüccarlarından Oivrikli Oıman 
E'endiDin bilyllk kızı ölü Fatma 
Zehra bıammdır. 

f.tanbulda Fatihte Hıcıhaıan 
mahallesinde Çı•çır caddeıinde, 

eski 11, yeni 22 namarada, 8 Ey 
101 1881 de dotmuıtar. 

T•luili: 
mahalle mektebine, sonradan 

1308 senesinde Fatıh Askeri Rüş· 
tüyffiae srirıaiı, 1312 de Çel'rel· 
köyilode Aakert Tıbbiye ldareaine 
reçıaif, 22 T•ırinevvel 1321 y&z. 
bqı doktor olarak Atkeri Tıbbı. 
yeden 1225 numaralı diploma ile 
çıkaııı ve aynı aenede Gülbaoe 
aerriyatına staj için devama b•ı· 
lamııtır. 

22 temmuz 1323 te g-ura ile 
Oçüncil Orduya tayin edilmit ise 
de, 7 Ataıtoı 1323 tarihinde bir 
aene daha Gnlhane nririyatında 
Hiıtoloji ve AmberiyÖliji ıubuin· 
de çalıtmak üzere ipka edilmiştir. 
Bu eıoada Yemen' o memur edil-
miş ise de gitmemiştir. 

Memrırget lıagatı: 
15 nisan 1324 te Üçüncü Or 

du merkez ha1teneıioe, 29 haıiran 
1324 te Ü~üncü Ordu on altıncı 
redıf alayının üçüncü taburuna 
muvakkaten, 2 ai'oıtes 1324 te 
asli memuriyetine iade edilmif olap 
bütün bu memuriyetler kayıttan 
ibarettir. 

ı...----:g Mihver k~!naklanna 
gore 

Rus 

Mukavemeti 
Kırıldı 
Almanlar 

Rostof- Moskova 
demiryolunu 
kestiler 

Sovretler Tagan· 
rog letlkametlnd• 
tlddetll bir t•arru
za glrlttller 

Ankara 8 (Radyo l'Heteıi) -
Mihver radyoları, Ruı malıavem .. 
tinin kırıldıtıoı, bunun Londra " 
Vaıinrtonda telaf uyandırclıpu 
bildlriyoılar. 

loriliz l'aaeteleri de Voron•i'la 
itıaliyle Roılar için beliren vahim 
neticeye itarrt ediyorlar. Don aela 
rinl reçtlkteo sonra 350 bin nil· 
faslu Vorooej'i ve dlter kaaaba1a
rı ifral ederek Şoper nehri latlka· 
metinde ileri yllrByilflerloe devam 
eden Alman birlideıl, Voronej'in 
60 kilometre doğusunda Tablyef 
kasabaaını da almıılardır. 

Alman kıtalarıoıo, yedi rüode 
harelı.et noktalarıodao 260-300 
kilometrelik blr mesafe katetmlf 
bal11nmalar1, Don nehrini reçtilı.tea 
ıonra eaaıh bir mukavemete rut• 
lamamıf oldaldar1nı röateriyor • 
llerleyişteki ba teaıpo devam etti
ii taktirde Almanların 15-20 
rün ıonra Voll'a nehrine a1q ... 
lan ihtimali vardtr. 

Sovyetler Tıgaaroa iıtlkam• 
tinde 48 aaattaoberi tiddetll bir 
taarruza ririımif balaoa1or. 

23 mayıs 1325 te Maltepe bu· 

Ukrayna hududa 8 ( a.a. ) -
Rus mlldafea hatlar1 fıttlkçe ıl
ratli bir iokiıaf l'Österen ıon ba
reklt aeticeıinde, büy&k bir ıaba 
dahilinde geri alınmııtır. Ba bar• 
ketler Vorontfın Almaolann eUae 
reçmHİni intaceylemiıtir • Mar..U 
Von Bock kamanduıadaki kanet
ltr 6 temmaz r...ı Doa nehrini 
r•çerek Şivotıooie •aaabaaını zap
tetmiflerdir. Mıh!• hava teıkille
rindeo yardı• s0 eo kawveUI aarb. 
lı birJikl• Voronej ırmatını f8Ç• 
tiil 11rada batka birlikler sabah 
,.tak ıökerken topça ateıl altında 
,...,. rtrmiıtir. 

tanesine, 6 niaan 1326 da levazım 
ati a111umiye daireıi fes f abrikaaı· 
na tayin edilerek vazife görmiJf 
tür. 

Bu esnada nısfı Alıaanya'ya 
nııfı Franaa'ya röaderilmek &zere 
açılan mG1&bakaya l'•tm•f ve Fran 
ıa'ra rlciecekler meyao111da kazan 
mıfn da, Harbiye Nazırı M,bmut 
Şavket Pata'oın emri üzerine hep· 
sloin Almanya'ya gitmeıi veya 
fraoaa'ya ~deceklerin röoderilme 
ıinden ıarfınaıar edilec•ği bilıtiril· 
mesi ilzerine Alcoanya'ya fİtmei• 
mavafalr.at etmiş ve 4 ataıtoı U'J6 
d ter on bir • doktor, Oç eCJUlCI 
Oç baytar zabıtle beraber ,.,,.... 
ya'yı ritmiıUr. 

Almanya'da iken.~.:~· 
lin' de aıkeri tabip _..,..B doe e 

.-ra raa n• 
kurı~ tlbi olmatt .,. ıD••ri alayın 
burl' da altıncı Pi ba •oada ı6va 
da staj yapmlf :.,bahar kolorda 
ri alayiyl• iki D ·r'de aıL l a •• aozı 111.er 
mabnevra!t': 1_. .. t formaıyoolarını· 
ta ra .,.,.. . ' 
Ş d v'dil, ıahra naklıye kanları· 
paf~I;. Al•an ordosa tıbbiye z1 . 

aa ı k . 
biti ~bl iftira etmıı, ıoora Ber. 
lio'• d&nerek Şırite'de yükıek te 
kamili tedri11tındı boloomaıtar. 

Dovımı lkhıcide -

Ta,.aaroa kuimiade 24 saatlik 
INr ıllkClodan aonra Raılar tekrar 
bllcama reçmlflerdlr. Sovyet h ... 
luavvetlerl bllyik bir faaliyet aös
terwek ıehri ve clvar1nı tiddetll 
bombard11Hn etmektedir. Al...ıa. 
rın ba keıimde mevıHerini •aba• 
f naya yetecek kadu lıanetlerl 
vard.,. 

Karımdı muharebeler bittljt 
cihetle aerbut kalan m&ttefik ta. 
menlerin bir kıımı Doneı b61 ... 
ne dotra yola çıkıralmııbr. s.11,. 
daha fazla olan dijer ua1arlucı. 
Kerç yarımadaaına sevkedilaaifttr , 
Bo da Kafkaıyı barıkltınm dalla 

f ıılı r•oikml1•cetfnl '°''""• 
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YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

E.srarenri:ı. memleketin harikalanm ... 
Alev saçan volkanları ... Balta rirmemif ormanın Cehennemi 

m•ıhitinde beyaz bir kadın ... Şahane Kaplanlar ve 
Timsahlar gölü .. , 

Zanzibar 
Siıi baıtao nihayetine kadar Merak ve heyecanlar içinde 
bırakacak olan mevıimin bn barkulade Aık ve maceralar 

Filmini görünüz 

llveten: 
( ABDUL VEHAP )ın 

En güzel ve içli filmi 

Aşkın Göz Yaşları 
Sonıoz Rarbet Karııtında Bu Proğramlada Devam Eılecektir. 

Pek yakında 

CAZ FIATINası 
Fred Astaır - Paulette Goddard 

Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
Ankara radyosu Türk masikiai Heyeti kadrosundaki mün· 

hallere imtihanla acı ve saz artisti ve imtihanda gösterecek
leri istidat ve liyakate göre artist namzedi ve stajiycrler ah· 
nacak ve bu stajiyerler yetiştirilerek mütea'dp imtihanlarda 
muvaffak oldukları takdirde kadroya geçilmek üzere muay· 
yen bir ücretle çalııtırılacaktar. Bu heyete artiat veya stajlyer 
olarak çal11mak iıteyenlerin Temmuzun on beşinci çarpmba 
günü saat lO'da Ankara'da Baıvekilet Matbuat Umum Mü· 
dllrlllğü Radyodifüzyon Müdürlüğünde Mütchauıs bir Juri He· 
yeti huzurile ~apılacak imtihana iİrebilmck için qatıda yazı 
la vesaikle en geç 13 temmuz 1942 pazartesi gününe kadar 
Ankarada uluı meydanında Koç aparatmanında matbuat umum 
müdürlüiine müracaat ~derek kayıt namaraıını almalara li· 
zımdır. 

Mufassal imtihan talimatnamesi Ankara'da Uluı meyda· 
nında Koç apartmanında Matbuat Umum Müdürlllğünden 
ve iatanbul'da Belediyede Çenberlitaş Palas'da 6 numarada 
Matbuat umum miiditrlüğü lıtanbul biirosundan alınabileceği 
ıibi telgrafla talep vukuunda ba talimatnameler gerek Mat· 
buat Umum Müdllrlüğtlnc gerek lıtanbul Bürosunda iıtekli· 
lere gönderilir. 

Radyonun Türk Müziği kısmanda artist veya ıtajiyer ola· 
rak çalaımak üzere evvelce müracaat etmiş olanların da İs• 
teklerini aşağıda yazıla vesaiki göndermek veya getirmek 
auretile tekrarlamaları rica olunur. 

Tallp Olanlardan l•tenen hu•u•l•r tunl•rd1r. 
1 - Dilekçe, bu dilekçede Türk müzik Heyetinde bu· 

ıı hizmetin İltendiği açıkca bildirilecektir. 
2 Nüfuı blviyet Cüzdanı, 
3 - Doğruluk kltıdı, 
4 - Bulaıık haıtalığı bulunmadığına ve vazifeıini mun· 

tuaman ifa,a mani beden ve akıl arıza ve hastalıkları ol· 
madıtına dair rapor, 

5 - Hal tercümesi. bu yızıda yakın akrabaıı, Tahsil 
derecui, evvelce bulunduğu hizmetler, balen ne sibi bir iı· 
le meşpl oldutu kısaca yazılacaktır. 

6 - 6 " 9 boyunda açık bqla çıkanlmış 6 tane fotot· 
af; 

7 - Haklarında malümat alınabilecek kimseler ve adres· 
teri 221 O 1 · 3 · 6 • 9 

illn 
Seyhan Orman Çevirge 

Müdürlüğünden: 
Orman enivali satış ilanı 

Mikdan Beher metre mllıibıaıa 
Ciaıl Hacmı 

03 
Mahaamen vahit fi1atı 

Çam ağacı M3 Ura Kanıt 
153 000 . 4 90 

1- Sayhan vlllyetioin f<atalsah kuaaa clahlllnde Geylkavbtı devlet 
6fmanindan çllrlk dahil 15:J metre milcip ra,n .. •ti Çam ker•telik 

'fÇtrı utlf& çıkaralmiştır. 10 d s. ha Or 
2- Satıt 1 ı / 7 / 1942 günil 11at a Y • • Ç. Mad. dal-

,.e•iade artırma ile yapılacalı:hr. h 
3- Beher rayrı mamOl metre mikAbıo in ma a••• h,ab 4 lira 

90 k:~ıtşa::tnıaae fi• makıvıledalb• proteleri Seyhan Ot. ~-vlrtoe Mull· 
Ş fJ '"i den ao-ra r • dUrlDtlinden Potanb H Karaisalı Or. Blılre e ıf 0 • 

MIDa M6dlirllli'Gnden alınır. 
5- Muvakkat teminat 56 lira 23 kutifhlr. 

6-- Satış ümamidir. dd ti t 
7..., Orman 26 6 942 rlinOade lttbaten 15 tin mO e e 11 ifa 

~1kirtl•'fllr. 
8- O..... Bir 1enı m6ddetle vıfilecek ,,. bedeli dört taksitte 

ödenecektir. , · 
9- Tallpletlb t&oer,t ade>ıı veıllı:alarile birlikle beW edilen ;no ve 

aaatta ihale kamla,__. 11nıracatlan (Bak veıika öylillerd• iıtenmez) 
- Bilumum M...nf •ltterlye aititr. 

2189 26 • 30 • 4 • 9 

B 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
K~mer altı Cami'inde keşif mucibince 1184 lira 36 kuruş 

yapılacak tamirat münakasaya konmuştur. 11. 7 9 t2 cumartesi 
saat 1 O da ihale edilmek üzere utatalmııtır. İsteklilerin vakıf· 
lar idaresine müracaatları. 2236 

6-ncı Demirspor Kulubü 
Başkanlığından: 

13/7/942 pazartcti günil kulubllmüz umumi kongreıi saat 
17 de Adana gar salonunda toplanacağından sayın azamızın 
teftişlerini rica ederim. 

Ruzn•me : 6 ncı Demirspor kulubünün gcnçhk kulubü 
olarak tesmiyesi : 2235 

Adana asksrf satın alma. komisyonundan: 
1- Ciheti aakeriyc ihtiyacı için (960) ton saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammcn 'bedcli (28,800) lira olup ilk te'minath (2,160) 
liradır. 

3- ihalesi 1517/942 çarşamba günü saat 16,30 ela Adana 
ukcrlik dairesindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Evsaf ve şartnamesi Ankara, lıtanbul, levazım imir· 
hklcrilc Adana askeri ı1atın alma komiıyonundan 144 kurufa 
atanabilir. 

S-- Bu teahhilttcn dolayı müteahhitlerin vermiye mecbur · 
olduklara kazanç, Buhran vergileri ve gerekse damga reami 
lic mukavelename te'minat mektubu, birliğe kadar tehir da
hili nakil, teslim ve muayene masrafları muhammen bedelle· 
rine illve edilmek ıuretile mliteahhide ödenecektir. 

6 - isteklilerin belli günde ihale saat.odan bir saat ev• 
vcline kadar teklif zarflara komiıyonda bulundurmaları ltızu. 
ilin olunur. 2184 26. t-S 10 

Seyhan Orman Çevir~ 
ge MDdDrlOğOnden : 

Orman Emvali Satıf illnı 

Ciati 
Çım ajacı 

Mi it darı 
Hıcmı 

M3 03 
212 000 

Beher metre miklbıoın 
Muhammen va~it fiyatı 

Lira Karnı 

4 90 
1 - Seyhan vill1etinin Karai..ti kaaaıı dahilinde Şananhk devlet 

ormanından çürük dahil 212 metre mikap Gayrı mamal Çam lcer .. telik 
atacı ıatıı• çıkarılmıştır. 

2 - Satıı 11-7-942 rünü ıaat t t da Seyhan Or. Ç. Müdüllllill 
dairesinde arttır~a ile yapılacaktır. , • 

3 - Beher rayrı mamnl metl'e miklbının muhammen fıyatı 4 lan 
90 kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan orman çe. mü· 
dürlüiü karaiHlı pozanh Or. 8. Ş. Ankara Orman amam miidilrliltiln· 
den abnar. 

5 - Muvakkat teminat 77 lira 91 karaıtnr. 
6 - Satış nmOmidlr. 
7 - Orman 26 6 942 gününden itibaren 15 ~ün müddetle paurbkla 

1at11a çıkaralmııtır. 
· 8 - Orman Bir 1ene milddetle verilecek ve bedeli 4ört taklitte 

ö-Jenecektir. 
9- Taliplwiaticaret odaaı veıikalarile birlikte belli edilen rOo ve 

ıaatta ihale koıalıyonaoa müracaatlara (Bn vesika köyllilerden iıteomez.) 
10 - BilOmom masraf müşteriye aittir, 

2187 26-1-3-10 

Toprak mahsülleri ofisi Ceyhan ajansından 
Toprak mahsülleri ofisi Ceyhan ajan11nm tahmil tabliye 

işleri bir sene mllddetle açık eksiltmeye konulacaktır. Fazla 
malümat almak isteyenlerin ofiıe müracaatları ve taliplerin 
ise 10i7/942 cuma günii Ceyhan ajanıına mOracaatlan ilin 
olınur. 2230 

TELEFUNKEN 
ve WEGA· RADYOLARI 

Metanet, zarafet, yükıelc basuaiyet, temi! malzeme. 

942 Modeli radyolar arasında yalnız bu makinelere na• 
aip olmuıtur. 

t. MEZIMRE 
Radyo ve makine tamir atelyeıini açmlftar. Bilumum 

radyolar azami ciddiyet ve titizlikle ucuz ve garantili bir 
ıurette tamir edilmektedir. 

'''K Ticaret E vl - Asfalt yol No. 71 
Telefon NO• 80 

t•tiyaı Sahibi : CAViT ORAL 
U. N8frlyat Mildilril : Avukat 

Rifat Y AVEROCiLU 
&aııldıtı yer : BUGÜN ~ ı tt tı' 

Vebolld 
Su tasfiye cihazlarımız 

geldi 1ıık Ticaret Evi - Aa 
falt yol 71 Telefon 80 

1-S 

ASR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
SUVARE 9.30 SUVARE 9.30 

BU AK,AM 
iki Büyük Şaheser Birden 

-1-
Rıchard Green - Brenda Joyce 
Gladit-s Gcorg - Rıchard Dıx 

Gibi dö·t büyük yıl lııan ıabane bir 1arette yarattıkları: 

1 Kırık Yuva 1 
Hırikotade güzel ve mlieaıir 11hnelerde do'u nefis bir aılc ıaheıtrl 

2 
ARŞA PALABIYI yanın 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Üç Ahbap Çavuşlar 
BUyUk K•hk•h• Tuf•nı 

Pek Yakında 
Aleksandr·Düma Fis in layemut eseri 

• Türkçe Sözlü 

DEMiR MASKE 

Dr. Refik Saydam 
Battarafı birincide 

Balkan harbinin zuhurunda : 
26 eyllll 1328 de lıtanbal'a awdet, 
29 eylill 1328 de Antalya redif 
f arkuı lklaci Hyyar hastanetlne 
memnreo on 18kizinci kolordu ka· 
rarribiyle cepheye hareket etmif, 
Çatalca'ya ricatten ıorıra: 

A - K '>lera ınilcadeleıine, 
8 - Hadımköy lıt .. yon sev· 

kiyat tabiplitine, 
C - Zabitan muayene koaıit 

yoouaa, 
O - Çatalca ordusu sıhhiye· 

müfettifliiine merbut muayene ko· 
mlıyoaana, 

E - 30. EylQI, 1329 da ileri 
harekette ordu ıeyyar haıta aalı:

liye m6frezesi battabipl iioe me 
mar edUmif, edirae'de ıol cenah 
ordulara ~umandanhtı emrinde 
kolera mücıdele1lnde çalışmış • 
hr. 

9 T91rinisanl. 1329 da terbii, 
11. T8frİoiıani. 1329 da lıtanbal· 
da aıkeri kimyahaoede milteşekkil 
ordu iaı• nizamnam81ini tetkik ko 
miıyonana iza olarak muvakkaten 
tayin olanmqtar. 

6. Kinanatani. 1329 da Har· 
biye Nezareti Sabbiye dairesi rl· 
, ... ti rafakatiae memur edUmif· 
tir. 

20. Tımmaı. 1330 da amami 
ıeferberlijin ilioı üzerine, 1abra 
ııbhiye mnfettifi amamiıi muavin
liiine memur edilmiş ve mlltare
keye kadar ba va:ıif ede kalmıı 
br • 

Arada cephe t8fkillh 11bhiye 
tini tetkik etmek ilzere 22. Mart. 
1332 4e Al .. nya'ya, kinanaevvel 
1916 da, Galiçya cepheıindekl 
Tllrlr. kolÖrdaıa teşkilitı ııbblyeıi 
ni amamt kararrib namına teftif 
memariyetiyle GaHçya'ra rltmit· 
tir • 

lt/IU,,,.bıl.n sonra: 
28. 4. 1335 tarihinde lsmit 

Şayak fabrika11 tababetlne memur 
edilmlt iH de oraya aitmesden ev 
vel, 5. S. \33S tarlhiD4e mawakka
ten dekarunca orda kıtaatı milfet 
tiflitl, 11hbiye allfettif aaawinlitlne 
tay11a olaoarak 19. Mayaa. 1918 ele 
Atatilrk maiyetinde Anadolaya f•Ç· 
•ittir. 

M&fettiflik lr.ararribiyle S.. 
•ua. Havza, Aau1a, Sivu luria 
d• Er ....... simit .,. onda ka 
rarrlhaa llt•• lberlae ıo erlOI 
t33S te Entanam ukert hutaae 
tin• tayla olaomaıtar. 

fakat dalma bnynlr. $ef ••in 
de kalarak evveli Erzara• kong. 
reliae, badehu Slva1 ltonrreaine 
ittiralr. Ue Ankara'ya r•l•iftlr. 
(Kln11aaevvel 1918). 

· Mar:t 1919 lıtanhal ltraUnden 
ıonra, t"aklr.nl eden TGrkire Bil· 
ylk !4tllet MecUılne Bayult llv•· 
11acl•ö mebaı intih.p edilerek 23 
nlsaa 1919 da iltihak et•lt ve ay 
al samanda t•"-ül eden 88ylk 
Millet Mecliei HOkO•eti Milli MI· 

Ekmek k•r' l•r1nızı ıfl 
muh•f•z• ediniz 
Ôj'renılijim'Zd röre, tem•"' 

ve a;astoı aylarına ait ekmek k 
dajılı nı tona ermiftir. Bu d ... 
lra : tlaranı k'ybedenlere yeniclll' 
kart verilmemHİ kat'i surette ki' 
rarlaşmııtar. V atındatlaran, kartl' 
ranı iyi muhafaza etmeleri ıctl 
etmektedir. Kırt kaybandıo llİf 
bir makam m~1al totalımıyac.r 
g.bi ba }ibi milracaatlar iı'af İ 
miyecektir. 

M••rlf MUdUrU Yeki. 
Bir ay mezuoiyetle lıtaoboll 

riden Maarif Mü iürümüz Bay t~ 
rem Gilraele ikinci Orta oıı.• 
MildilrD Bay Tahir Oıtlinalp "'* 
kllet edecektir. 

Erkek Lleeelnde 01111_., 
luk lmtih•nını kazananl" 

Adana Erkek LiHIİ 1941-' 
d~ni yılanda, edeblvat kolao~ 
Kemal Ari, Oıman Tekeli, K•~ 
Saraaılan, Mehmet Koç ve 1-4.,.. 
Tekin; Fen kolundan da G.W 
Ca .. a olpnlak imtihanlarını -' 
vaffakiyetle baıarmıılardı•. 

3 bölge araeınd• 
atıt mU•abakaları 
Şehrimiz Polironanda ,,-

18-19 anca rl\oleri lçel, H•~ 
Seyhan bö'releri aruında • 
milaabakaları yapılacaktır. ~ 
mizce rereken hazırlıklara batll'.° 
mııtar. 

Bir ta•hlh 
D&nkü aayımızd Milli M .. ~ 

cat fabrika11 aahiplflrioden B. ~ 
met Tekin'in bir kızı dotda';tl,· 
haber vermiştik. Bir tertip y• '."' .:.1 
olarak 8. Mehmet Tekin'io I" 
Mab111at Tekio olarak diallml~ 

dafaa Velrileti Sıt.biye Dairetİ ~ 
iılltine t a y i n olao.oWr · 
( ı 1.5.1336) 

Blyilk Millet mecliıinc• ~ 
rolanan kanana tevfikan 8 9. l J#. 
da Sıhlaiye D•ireai Riyaıetl"""' · 
iltlf ade etmif tir. 

Sılılaige Velciletind•: J 

Merhum Or. Refik 5~~ 
Cumhuriyet HlikO•etlerinio ~ 
tanda Sıhhiye V ekiUiii et......
Bmalan •rui1le yazıyoruz. ; 

1 - 10 fmart 1337 d*' 
aayıı 1337 ye, 

2 - 19 may11 1337 dl' 
ilkkınan 1337 ye, 

3 - 23 llktwin 1339 tJ1t11 
mart 1340 a, ;J 

3 - 6 mart 1340 tao 21 
tefl'la 1340 L '1'; 

; - 4 mart 1341 deo 
t91rin 1937 ye kadar. 

B•,../cllett•ı A 
8Gy61&. Şef Atatllrk'Oo :j 

tlıeriu DahWye v.ua.;: 
C. H. P. Genel Sekre~I· 
len merhum, 25 ıooklo~ 
da Bqvekllete intihap 


