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Mihver devletleri Mısırın istik 
lal ve hakimiyeti hakkında 

teminat veriyorlar 

Londra a (A.A.) - İngilizler 
Rommelin sağ cenahına mukabil ı Kahire 3 (A.A.) - Ortaşark 

. • . " taarruzl~rd~ bulu~ak.tadırlar. Bu ) İngiliz lkıuvvctlerı umumi ka • 
cephcnımie: Cephe gerısme nun netıcesınde zırlılı kuvvetler a. rargahı hava ve kara tebliği: 

o t 
ınuvasal-.t eden adceri bir tren rasında şiddetli bir çarpışma ol • ı 2 T .. .. b t d <Son Posta> Örfi idare kararHe 
~- . uşt An.....,.,... Ron 1 . emmu.z ~unu a ı an ge. ü .. "dd tl ika atıldığ c1 
!-":rlin 3 (A.A.) - Alınan or • m !lr. ·~" .ım~l .El A ~ • len düşman kuvvetleri el Ala. ve ç guın mu e e P 1 

• l\aıvekil Haydarpqa istasyonuna• 
tarı başkomutanlığı tebliği. men'ın ganbıne 96kılmışür. hıgi • 'd ki .1 k hetle Çarşa:m'ba, Perşembe, Cuma · I . . . 
Siv.asto lun cenub batısdıdaki Hz mevzileri el değmemş bir hal. meyn e . mevzı crımıze ~rşı günleri ıntişar edemedik. Neşir va. sta~, 3 (A.A.) - Baş~ekıl 1 prcsile şohrımı~e ge·m sler. ve Ha~. 
, po ad daki dedr umumi bır taarruza gaQlllli • zifenrlze lbugünrlen itibaren tekrar Dr. Refik Saydam, beraberlerındc darpaşada Valı ve Beledıye Reısı 

1~.~ez ya~ 1 
ası~ın W!~ Kiliire 3 (AA) _Dünkü Per- lerdir. Seyyar ve zırhl: kuv .. ~1ama'lotayız. cSon Posta• ya kar Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen ol - Dr. Lutfi Kırdrır, Parti başkanı Rc-

,.1 u~~~:.,_:.şta .an
5

_ a ~pol~· yuk .. cnmlbe .,,;;"";; sekizincı·· ordunun El vetlerimlz düşman yan kana. şı 00,.;;ıı,. alaıka ve teveccüh go··5• duğu hakle bu sabah Ankara eks- (Devamı 5 inci aayfnda) 
&- )1liA. t:UJ.Jlllll ır. ı:vasiAJ a.. yw lb"""'.-... • J'~ ....... _............... ...... ..._ .............................. . 

rinin zaptı için 2 Temmuza ka. Alameyndelki mevzilerine karşı (Devamı 5 lncı aayfada) ter~ anuh~er~ okuyucularımıza 

Bursa ve lzmitteki su 
taşmaları insanca 

zayiata sebebiyet verdi 

(Devamı 5 inci sayfada) (Devamı S inci •yfada) \-. ............................................. ~ key'fiyeti bıldirıyonız. 

ıngilizlerin C.&skerı vaziyet =ı 
Akdenizdeki M zayiatı ısırda harb vaziyetinin bugün 
·~~tlfi.~~~ .:m~:~: aydınlanmasını bekleyebiliriz 
rda }"&p11an refakat hareketleri 8 .. ..k .k d 1 .1. A ·k k · ı · M ..... t ·h naıın.c:ta aıaiıdaki gemilerin 1ıyaa UJU mı tar a ngı iZ • merı an ta vıye eri ısıra mu eveccı en 
Pıa.dH lğJ~l eae!le biJ?,i~ir:B 1 yoldadır. Dig"' er taraftan tekrar başlıyao Ma:ta bombardımanları 

em\ıone a.ruvazorü, unt aın • 
~an Ka.ty, Grove ve Airedale Marcıal Rommelin de yeni takviyeler almakta oldufunu gösteriyor 
~rib( • 

P~ ıehliiinde d• ıunıar Yazan: Emekli general J[. D. 
ıydedilmektedü-: 
LoQCf radaki Polonya umumt ka • 
"1'8.hı Akdenizde .on zamanlar • 
a kafilelere refakat hareketleiin • 
e b~l\8.n Orp Kujavyak iamin<l'e-
1 m\lllı11ibln zıyaa uiradıitnı eaef • 
• bildirir. 

~PEK VAKi~ 

DELi 
F: 1'0 
'I ~ 7 .fi N: 
HALİT ZİYA 
lJSA LIC.İl . . 

- ".· ., ·'. :: . . ,, 
Üstadın yeni yazdığı 

bü .. k h•k" Simali Afrücada tanklar arasında bir gece ınuAarebell 
yu 1 aye cıSon Post:aıı nın bu defa kapal: 1 - Bu hndisdercıen b'r tanesıl göilbc !birçok lboğuşmııfardan son. 

( PEK VAKi N DA ) hMığı aç e{tn zarfında Sovyet v~ Fon Man tayn k ımutaı~n?aki Al .. - ra &vyet :n:1ü.dnfaacılarlnln çc.tin 
Mısır cephelerinde çok ehcmmiyetlı man • Rumen k.uvvetlerının 25 gun mukeıvemetlennı kırarak 30 Hazı • 
b&d.iacler vultua aehn' · ~ilt müthit bir a11.va1tan ve ııöiUı (Devamı S inci açfada) 

Bursa vilayeti içinde 101 ev yıkıldı, 
Orhangazide su kenarlarında bulunan 

köyler _seller albnda kaldı 

Kızdayın açıkta kalanlara yardımları 
A.rntara 3 (ıHusuat) - Bursa \·e göre Bursa viliyeti içinde 101 ev 

lzrru'tıte yağan yağmurların hasar. yıkılmış ve bir o kadar ev oturula. 
lan hakıkınıcta peyderpey malfunat mıyacak hale gelmiştır. 202 hay • 
g-elmclttedir. Gelen son haberlere (Devamı 5 inci sayfada) 

- iyi au olmadığını ez.bere aöylüyoraun. l•bat etıene/ 
- 30 aenedir kuyu ve ıarnı~ tamir ederek geçiniyorum/ 







SOR POSTı1E 

ıcSon Poata» nın tarihi lefıMaı: 151 «Son Polta» nın edebt TmDanı: 41 

· -!~H;.~1 PATRONA -HAlil Erk,ği kadın 
. _ . Y 2-AN. :V~ t 

-:- Tuu~ ... Bu devlet ve. milleti n:esi önüne, [1] kethüdanınki da-ı geriye vermekteki maksadı ne o;a_ NU5RET S"AfA eorKUN 1 .... ra ır 
~ıre~Mku~~~ın! hlE~~~ ~~ı~~m~i~?~~~~tle~~~ •~~~~~~~~~~~~~···~~~~~~~~~-~·~-~~~~ 
D~a ~lıy~rektı. ;Kara Veli11in bırağı:lmak ferman edUür! gidiyoıdu. Avuç aıvuç altm veren .. 

demır gıbı el! e~sın~.eıı • tutup Afbdülgani efendi cellada iyice karşısıındaıki şeytana beIJ2e!' ada. Nı~ bu kadına kin besliyurum dolaştığını duyuyorum. ı Yine ıtaflank: arasına saklaın • 
dışarıya çe~: ~e:.ın ruzgar iht!- sokuldu: mm bir deli olduğunu düşünerek san'kı · · · · • Ter içinıde uyammşım. Kalbim ı;nış, masanın başında oturan ka. 
yar ~~amın ~unu okşadı. Cel!a. - Beka ağa, blr teıklifimiz dahi iricildi: O olmasa '\7:edad ağabey bana dışarı fırlıyacak kadar çarpıyor. dınla eıikeği tanıyoruz. Vedad ve 
dın ı'k~ ~amagı .. a!lunun ~lt başın- var. Çuk para kazanmak istemez _ Ceeeıdi dedüğ;ünüz konağa ma mı baıkacaık? Inı&ansız bir ~ey. A,yni heyecanı yaşamak için göz. Saadet Hanım ... 
da.n. guluşe. guluşe ~lıyor!~. misiz? alaca.ksue;? Fakat ~dtesten ktskamyonım. lerimi sıkı sıkı yumuyorum. Güzel Ganı efen<lı Kara Velıye b .r Kese - Cesedleri almak üiıer isen dakika Çoculkça bir şey, eliıtnde değil. rüyalar eski fiLmlere benziyor, en Yeşi1k~, ziyafet akşamı ka-
altm daha uzattı: . . . vef'emeziiız efendi, başmwxlan olu. - Beli, onda alup on Hele, Meserret ablanun bana tatlı yeriı:ıde bmienbire kopuıve- rarlaşbnlan bul~~ •• · 

-v Kabul eylen, hızmetınız kar. nn:. sonra iade edeceğiz! bütün tafsHatile maceralarını an. riyor. . Ge~ç kadın, bu ~~ .h~r za-
şulugu~ur. . . _Ya, birini ieter isem! Cellad bir kahkaha bastı: laıtıtığı Anıtalyad.aki sevgili İstan. Bu tat!lı heyecanla ürpererek sa. mankioden fevttaıadedı.r. Irı ve 

Cellad kese~ı pen.çeledi:A Cellad başını kapyara.k düşün- nu-a:t :ı!~·:t;ü~i:ahane yolu- bula gelirse ne yaparım? Oiı çıL bahı buldum. Ah yarabbim, bunun parlak göıleri aşk ve şehvet dolu .. 
- Hay benım sehavetlu sul-ta. meğe b.aŞladı: K<8e gu··ıümseye-rek dıracağım!. Gülünç olmadan çir. haıkiıkat olmasma il'*8n var ım Çıplak kDllarmı masaya daya. 

nım. . . . . . - Birin~ mi? Ya kan~isiai? başını sal. kin _vaziyetlere düşmeden, ka.e.ti. acaba? , mış, Vedadın yüzüne öyle hasretle 
İhltıyar smsı smsı sı:nttı, Kara - J!brahı.m Paşanınkinı. Iadı: nefsim ve .gururum ezilmeden e:r itiraf bak ki V d d, b ·· · Ve'li~i bir adım öteye çekti, kısık Cell&d Kara Veli üritee ürkek - Anı datii bi~r.ü~. Dedüğüm? kOş'kten ayrılmalı, Sam.suna akra- · •• ıyor ·· · e a u guzellık 

ve tııtre4t bir sesle sordu: bak.tt: yapacak mısırz? İkr yuz altın verı. balarımın yanına gitmeli . . Bu Deniz kenarında; bi.z.e hiç te ya- bu bakış karşısında sarhoş.tur. 
- Am şimdi boğacak anısız? - Y-Ok, veremez.üz! rim. satrrlan yazatken bile ~nd!imi bancı olmayan bic bahçedeyiz. (Arbtl •ar) 
- Beli, kılıç kaytanı bekleriz. - Anı on. dHfil<a için dahi v-ere. Kara Veli Yuırnuşadı. Mademki vapura biruniış zannederek ürpe. Ak k A ' -ı· H k k D • • d 
- Gayıtan1a mı boğacaksız? mez misiz? cesedi verip gene alacaktı, bu a. riyorum. Yeşilköy, k&.t-c Vedad a. ça OCa 1-\.3 ıye U U aıreSJD en: 
- Daha zaıhınetsizce olur sulta- - On dalolta sonra iade mi ede~ dam ister deli ister Sjkıllı olsun ğ'abey, piyanosu, ders ~asıl bıra ~ Alıbya körilldea Jliimla eti• AJJmeııl ........ ,.. Ali Erits 

nmı. cekısü,z? burası ikıe~isini ilgiJendinniYor-: kılır? Taı1adirlni kazanmak, alaka: JD&MeJDQ'e miiNcaatia· ~a 11.iTillde p.ıbo Bacı eilu Ahmedin ba.b.çesi, 

- Size mi kolaylık oiurdu? - Beli yüz altunla bile gerü sa. dıu. Kendıni hemen naza çekti: sııu kaylbeıt.memek ; .. in de 1 pl'iten JGI. lhnalea .Miımia etle Aluneclin tarlası 'ff ceaaltea Jııesa 7•1 ile 
- Yok sultanım, ana. na vereceğiz! - :iki yüz altın laşeydir eJma. nasıl çalıştığımı bir ~örse. ;l~: .,..,...... aHa 4Mlalı 'ft M1b IY ilime Wbarile 1611 lira kıymetli Wr •a1ı bane 
- Ya zafıanect vereni kangisid!r? - Ya ceeedi nerede teslim ala- sım. Üç yüz vereceksüz. geçen akşamki rüyanın te*i al. hilaaıi ve asa 8.Ylli ki'8 IUba, Prlten. ...,...,,.,. 7M. ,pmaıen DeTrSU 
Kara Veli tuhaf tuhaf baktı: caksız? - Vereceliz. tındaymı. Misafirler gittikten sonra M • • 1ıUlcesi ile ~dml lııeaa .... Dd hime Mlbu'ile ısı lira tnymetU 
- Celladlığa mı lzenürsüz? :---:- Etmeyıdanına. götürecek değil _ Ya birz seni kande buluruz? yıorgun ve üzgün odama çekilmiş, d:iter Mr b&b hane .ili~. Te JiM .,..ı lııi7* tal'bıı dere, prhn Mimin oit1I 
- !... rmsız?.~k.saray yolundan ge91Diye. _ Anda, sokak ağzında bekler ya~a saaıtleree dönemn.iş, uyu. Mrre•a -~ ~ Ölner eibl M~a .,.._. ft ceaüett lrtiaain etıu 
- Zahmet vereni, kemend ile cek mısız? bulursuz. Cesedi bir hasıra dolar- yamamışllım. Kabuslu ve ikide biT .ümet91I t&rlasile ..W.ıl ada 8d 111-.e ve IO lira ~ hlunau Wr 

olaflıdM'? - Doğru oradan geçsek gerek. mrz, öteki .ilr:i arabayı yüzer adım ~~sifi:veren bir dalmayı mütea'kı.b, oellldı tlııtlmı rl*i h._ w pdrua ".-.aeıı 111-.ı. otl• &luDetl e•latlan 
Ahdüiga.ni efendi titreyen ciu- - Msaraya varmadan, Simkeş aı-alı.kla yamaklanruza çektiiriir. ıkı saat kadar uyumuşum. Ne gü. Ali. o.maa ft Alametlln taı1alan. pıt.en Aere. c~ yol Ue :mahClaıı1 20 lira 

daıklarını celladın kulağına uzatıp hanı alt başında bir konak önünde süz. Siz gerüden gelürsüz zel, ne heyecanı bir rtiyadı bu? ltı7meUI H1naeu anuı. lı.'esa onıla llri ll1-ıden Alant tliiri parp 1&'1Ti men. 
yapıştırdı: on dakika duramaz mısız? Celüd b8flnı Salladı: • BüyUk bir tiıyatro salonu... IAllieW Jlm.e1eıinla ..... ~ ~ .. tQaea ~tine Jıarar nril. 

_ Anı kemenıd :ıe ihnak edemez Kara Veli bir şey anlamam~ gibi (Arkasl nr) HıIJCahmç dolu ... Biz burada Ve. .-.ı dan ~ h P"1 menkuDen1e hak htılla eiıenlerin bir Q 
misiz? bön bön baıkıycrdu. Bu adam tbra. dad ağabeyimıle konser verecek- fllnıle ~ asliye luılaak mahkemesine 942/116 c1o&ya n.marasl~ nriira,. 

_ Ne verürsii-z? hiım Paşanın ölüsünü alıp ne yn. Z&Yİ - Silhrl ı el obldaa ıoıo. mişiz. Ben açık pembe bir tuvale-t eutla .. .,.P. ..w.ı..ıe e'flemeleri Bıa .ı.m.r. c'n21• 
İıhtiyar beş altın uzattı. pacak.tı? Sonra on daki:ka sonra lHl 6ın )'Ilı ... .-. almış olılutunı giyrnjşim. Bana öyle yaıkışmı.ş ki.. 
Cellad yamakları ppeyce yaklaş.. diplc.aamı aJ1 tıWm. Yenlaini ah\ea. Vedad ağa/beyimin üzerinde ken-

ımtlardı. Kara Veli ilerleyip acele UJ Yeniçeri erte~ &'iden m~ iımılan elklsinln hükmü yolrıtar. disi'lle çok yaraşan frak var. Alkış. 
acele emir verdi: aa ._ bqllnda.;r.tı. Ortal• Alulledl Sl5 No. b llamdi otlu lar arasıında beraber sahneye çı. 

- Çabu'k bir kemend getürün. "7e Jıada.r -.,.onte. Mahmut Tüfekçiler kıyıoruz. O, piyanonun başına otu. 
Delikanlılar kemend almağa ruyor, ben piyanonuın kuyruk kıs.. 

lroşıtuJar. Maarif Vekillig"' i Devlet Kitabları Mütedavil mının önünde ayakıtayım. Söyıle-
meğe başlıyorum. Sesim o kadar 

Abdıülgani efendi tekrar celladın Sermayesi Müdürlüğünden: haxiikulade çıkııyor ~d ... Söylüvor, 
yaırııına sokuldu: söylüyorum. Belki de uvkumda da 

Baı'ka cell~~Laşı anı ı'iJ•nak 1stanbuldaıı Ankara.da Ce-becideld Maarif Matbaasına bir sene zarfı-""- pe.... J' 
- cııuu , • - " bağı.rdım. Konser bi.ttigyi zaman 0-

_1,~.J·ı-:te sonra cese..J·'l·n· ne ~..:ı~ derpey tahminen 150 ton kiiıd 8 Tem.mm 194% Çarşamba :ünıi saat cl5.30·> ~~? n u ı ~- nunla elele ha11kı selamlıyoruz. 
'-"t:'BE>~ on beş buılıt*ta Sultanahmed Maarif Ma.tbaa.sı clahlUnde Devlet Kitapları llü 

clürlütünddd K.omlııwon tarafındllıı kapalı u.rf usuıııe nakli eksiltmeye lıio.· Perde birçdk defalar açılıyor ve 
Kara Veli yeni bir pazarlık ih- nulmuştm. o. beni elimden tutarak s:ıhnenin 

timalile sevindi: önüne getiriyoc. Ya bundan sonra. 

Nişan taş Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 - Oldıl l>lnuıacla yaptD'alaeak .._ 4amiraı w t.adili.t jJleri ~ık rkııW_ 

meye kolıulm._. 
2 - lteşir bedeli 9903 lira 29 kont nmvakk8' tıemJ:natı '742 Ura '75 ~. 
3 - Eksiltme 1942 yılı Temmmunun 17 Jncl Cmıa &'iinii aqaJIU saat H de 

Yiiksdt ~ Mtlba&ipllif blnaamaa. tıopl•aeak Jııomisyoa tarafından ,.a.. 

pılaealdır. 

4 - Mlllka.vele senel, Jwsaai ve fenai flri;nameleri proje ve ketif hülasaslle 
INma miteferri evrak Paıariesl ve Perlfaılte l'Üllleri aaba.h 9 cıan 12 ye :ıı:a.. 

dar ldllremime &iiriilebillr. 
5 - Welııl._. • u Jıılr taehJ=iiftıe 6000 liralık bu ile 1>easer bir 4 'YAP. 

tltına 4laiıl- ldareleriad• amus -Haklan waild'•era dayanarak :lstanbul nli. 
)'etine sııir eıatlı eaıı,_.. '8rlllillMD 3 rin nwl aluımış ela1l7ri ve 1H2 
mali J11ma eıi4 Tiearet OılMa .. ~ lımlı.isy.ıa celmelerL «7860. - Bir Oküz arabasına koyup EL Bu ife· Pftiıek iıtte1enlerin «6'75o a1'ı yüz yetmJe beş lira muvakkat teminat sı, yarabbi.. hala titri~rum. Rah-

~ına gıötüreceğiz sultanım. ve kaınmm tayin~ vesikalarla teklinerini mulıtıen zarl1arı ayni ciin saat neden içeri girerken dekorların a ~----------------------------
-Ya lkayımakam paşa ve ke1fıü.. ıue on aört otuza bılar kom~on reislltlne vermeleri liunchr. rasıında beni kendin~ çekiyor, he. Tosya Belediyesinden: 

danıı*ileri. a. JJıe allı 11114r•'!!f'i silmek *>'enler Defte& KU.plan Mililrlütüne •it. men kolları arası.na giriyorum. 11.tt 1'eNlr antMıllıle IW .-ıU lıılır .-.. we. ı c ~ ı.. 
- Kaymakamınki Horhor çeş. raeaa& _...ler. •t1M» • Dudaklalmda kılılıın bir Jlef.m .......... ., ... _...... ..._ aıil"n ..,..._ C7ZH) 



4/1 Sayfa 

Nafıa Vekaleti Tire Su İşleri 20 inci 
Şube Müdürlüğünden: 

J\uçük Menderes feyer.an raiağındaıı Km. 37 +to0-37 + 'l anamda 73 • 

pıla.ca.k maJunm. ve nhtım clutarla.rı in~ı Jıap:ı.lı zarf GSUlü Ue dı&ltme1e 
konulımıştur. 

1 - aınıt.mc 20/719-12 tarihine ra ;tlayaa Pamriesi &'UJlU d • tLı Ti. 
rede su işleri 2-0 inci şube nıudürliiğü dıı.ıresblıde kıplanan lwnıisy00ıb. yapı • 

laealdır. 
2 - Bu i.,..iıı muba:mmen be-deli 1134707» ika db u muvakkat. 'eml. 

natı 1126 b Ura «03.o> kuruştur. 

3 - Bu işe a.id muka\elc proje!i, bu • Ye .fenni prinaane ş:u'l. 

ııaımesi. a.van proje ve birinci keşif hüfa ı Tir* su jŞleri 24 leci mü. 
clür!Qiü ve :itrmir ~ia miid:üriütünde cöriile'bW... 

4 - F..Jısil1meye girJD6k isteyenler her türlii malı ve f i kwlreUeriai cös. 
t.erir '~ı.nı raptedecıdderi bir istida Ue ve ihale ~n en as iiı; gün 
cn·d İım'ir vallliÇ'ine mıiraaa.tı.ı. bu gibi jıışa&tı yapabileceklerine dair eldiyel 
vesikası almaları şariilr. 

5 - Ek..<dl1meye girece\W>r teklif arflarını 2490 SIL7ılı kanunun Ye eksiltme 
prtnamcsinin tarifi dauesinde hu1rla)arak ekslltmenin yapı~ğı saatten bir 
tıaat nvellne ka.ıla.r maldN&.z nıu«abllhtde su işle'! 20 inci şube müdiirlüiii ek. 
sil~e komi oauna \'ermiş olmaları liı.ımdır. Posta4la ola.n gecilmıeltr kabul 

olunmu. ~ 7159ı> tt3724 > 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
İliıı No. 172 

T~ Vekaletinin 15.4.9-12 tarih ve 16/11071 yılı tamlmlerbıe ek 28.G.542 
t.a.rih \'<ı Ui/J9334 sayılı emirleri mucıblııce 30.5.9f2 tarllıl.ııde intişar edt"n 43Ui 
~ k.aııunım 13 iıncu madıle.ile muamele Tcrgilcri "" 2,5 n.i.sbeUııde artını. 
mış bulunduğundan zeytinyağı ve sabun fia.tlarına bu artış ln'ikas eUiriJerek 
IDUhtdif üp zeyUnyail..ırı ile birinı:l nevi tokulu ramaşır sabuuımu.n İslıı.ııbul 
6l'hri dahilincleki t<ıpl.a.n ve perakende azami satış fiatla.n istarıbcıl fiat mü • 
rıwı.be ko-.reDanca a~ıdakl şekilde t<:sl>lt edilml.i'Ur. :Bu fia.tlanlan fada.ya 
atış yapanlar haldunda milli korunma kanunuruı l'ore takibat yıı.pıhcaiı ilan 
ohm.ur. «'7We 

1 - i..u..ı.aı J1U1t!Masuıdan teneke btih6al mın 
ile c-eleıa 1emekllk :rıeytln>.ıiları: takasın.dal 

!.i.a.itı 

~ 5 toptancı Perakende 
karı ili vesile istanbuı sa. 
~bubla Uş fiatı 

toptan satıŞ 
fiah 

kilo iüba.r:ile kHo itibarile lı"tre itibarile 

Azami % 1,5 asitli extra extra 
» 3 2.S • eJıtm 

ıt % 3,5 • 1. nevi ye_ 
meklik 

» % 4,5 • il. nCTi 1e. 
meklik 

» % 5.- • sıra malı 
ı - Ra.finf' yatlar 

Tenekeli 
Tt'llekC5b 

3 - Varillt' gelen sabunluk ve J>?i. 
ne yal:lan: 

BiriMJ nni lıolrulu ramaşır 

&abW\U «ÇUiVaJsw 

163.30 
99.20 

95.lt 

91.-
87.-

102.30 
il~.ı30 

sut 
67.50 

69.10 

122.64 

118.34 

114. 3 

199.'73 
185.33 

121.59 
lll.40 

93.46 
'75.86 

79.38 
l 

ıu 

118.50 

IH 

llO 
1 S.50 

121.50 

117.SO 
kilosu 

«'7Z!Se 

SON POSTA 

Yapı işleri ilanı 
Naha vekaleti yapı ve imar işleri 

reisliğinden: 
1 - Eks.iI'meyc kemıla.n iş: Teni Büy1u: MWet Meclisi blnasmııı oııta k1Smt 

cıB. Kısmı fnşa.atııtır. 

Ke$f beddi: 4'1190,00 liradır. 

2 - ~c 10,7.H:? Cuma rml1i saat 15 de Türkiye BöYiik Millet Meclisi 
idaı'e heyetinde kapalı zarf osulile yapılacaJttır. 

3 - tınP. ~esi ve buna mukıferri evrak &120» yuz yirmi kuruş 
bedel mukabilinde Nafia VeklUıııti Yapı ve imar 4le:ri R.eisliği.ııaen alınabllr. 

4 - EiksiHımeyc ~ebilmek ~ • eldD.criıı aaı1ü ıf.:Linsinıle cı3577.50» ile 
bin beş 7ÜZ yetmiş 7edi lira elli ilı.uruşl muvakb.t temiwı.t vermeleri ve Na 
fia. Vekaleti Ta.pı ve lmıır İşleri Relslitlnden bu eksWaıeye !Ştirak e4cıtılle(:eği: 
ne daiı- vesika almış elmalaıı şarttır. 

5 - bteldiıer 1.ekl\I arını ihale - olan lr0.'7.94.2 Cuma. &'\İllil 
S.- 14 M bdıa.ı" 'alia Yeki.Jeti Tapı ve imar İşleri EksiNGıc Komisşoeu Reis. 
J.iğtDil makbm nmk.abllinde nrmeleri li.ıı:mdsr. 

Postada obMıaC Cecıi'ıtmelcr kjtbul edilınes. cı'58h c68G8o 

KUPONLU·VADtli· ME:VDUAT 

VARLl61NIZI TE N EDER 
~ 

f.fE~ AYIN BIRiNOE PADANIN . rAJZl·VEQıua 

• • 
TURK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

{ ·························-············· .. ···,, 
~ Çocuk sayfamız ~ 
E sayfamız yarınki snyımızda E 
: intişar edecektir. ~ 
\. ............................................. ) 

RAŞİD RIZA TIYA TR OSU 
Halide Pi İn beraber 

Harbiyede, Bdvü bahçesinin 1atur. 
ka kIMnmda BU GECE 

BENi ÖPUNOZ 
JCıom,e4!i 3 poıde 

Temmu"' 

Kırıkkale grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan: 

68 ton ·et alınaeaktır. 
Cüısi l\likdarı Muha.mmen İlk tem nah ih ıe 

bedeU 
Kuruş Lira Kuruş gün '\c saati 

Koyun eti kııı.~lu 68 ton 90 4310 00 16.7.9-'% 15 
Ko;n.m eti !kuyruksuz 68 • 80 3970 00 16.i.9.ı2 15 
Sıfır -eti 68 • 60 SOGO 00 16.7.942 15 
.Keçi etj 68 J) 70 3570 00 16.7.942 15 

1 - Cins nrikdarile ihale gUrıu, muhammen bedelli " mın"akkat temlnatlan 
YMılı etler hiza.lanril2 ı;-ôsterilen gun ve saatte kap:ılı urfla Kak. 

kale C'l"UP mıidürlıif'ünde mu ekkfl kom nda lba.lrsi )'1lpılacütır. Jezkiır 
cUerM:n M. M. ·v. n1n :t.e.nsiı> buyuraccıp yalnız bir tanesi olan G t<ın et için 
38.Jl.942 ıtaribine kad r talfbllc mukavt'Jc k1.eclllerek diğtt 11~ blmıl aım_ 
111& aaddu. 

2 - Taliblcrln iddit ~ktub1arile 2t90 • ıh tc:ımımnı 2.3 'linoü maddele_ 
r1ndeki ft'Sa.Uderile birlikte mczkür ı-üncle at 14 de kadar komisyon ler • 
meler!. 

3 - Şartaam~.r .>\nkara Askeri Fabrikalar 1 mum Muıliırtuğü le 
besi mudüriüğii, İstanbul ~~ eri Fabrikalar tm abna&ı 'Ve .Kırı 
müdürlüğü m alm:ı komis onlannd:ıcorülebilir. (6903) 

um 
le g"J'1lp 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
Ha.va biri \eri in şartname Tf' nümtıncsine I:'~ clOrt bln çift er foünl 

p:ızarlıkta satın alınac klu. Kat•i t.emhuı.t tutarJ olan «75 OD lirayı Bakırkoy 
falmüdürlüi'üne ya&.ınrak makbınl: n ile birlilde ll.7.942 Cımı.ariesi runu 

sa.ıı.t 11,3 da Yeni post h<ane karşısmda Bıey Kınacıyan ha.n ikinci ka.t •o. 
9/10 ctı. Hava Satmalma Komi nuna muncaaUan. «7141o 

lzmit Deniz Sabnalma Komisyonundan: 
Tahmini fişatı 

Kil0611 ip bıılye Tel balye 
Krş. Krş. 

emin:ı.h 

Ltr:ı. 

Kuru ot. 180.000 G.50 7 18941 
ı - Yı*anıb cins ve miktar. )azıh kuru ot bl:r ]111.rilde o'lm2k mere pazar. 

hk ekısiltmt"Si 7/Temmm/9t? Pazartesi gımu saat 15 de izmlUe Tersane u. 
pısmdaki komisyonda yapıl:ıdlktır. 

~ - Evsaf ve prlnamesı komisyond:ı n alınabilir. 

3 - Ek&illmfo,ye iştir.ık edett.k 1ahblcrin ilgilı ticaret v nı ve hiza. 
smda )az.ıh tcmlruı.Uarn birlikte belli gun \'t\ saatte komisyona murAcaa.tl:an. 

ıt715b 

Kadın 1 c kı7.lann 
mut a okuyacağı kitab 

DiŞiKUŞ 
Kocanızı nnsıl muha· 

faza edebilirsiniz ? 
B ~iktı. t'latı l5 kuruş. 

M~n le .k.iıa.brı.lnnla.n 
arayınız. isteyenlere posla ile 

ele gönderilir. 

ARİF BOLAT KİTABEYİ .,,, 

Son Paş!a Matbaası ı 

NC$Z17&t MücHirii: C'bad Baltaa 
6AB1BI: A. Rrem OŞABI,;ıab. 
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4 Temmm. SON PO!T~ Sayfa 5 

Telgraf, Tele:fo11 Ve Telsiz llaberleri ~ 
Bu sabahki 1 c Askeri vaziyet =ı 1 B~şvekilin ~ehr~- 1 Bursa ve izmitteki su taşmaf an 

il b erler (Bqtar.& 1 inci •yfad•) f b - F.n a,ağı 250.000 inanla mızde tedkıklerı ~- . 
& :ran cünii öğteden sonra Sıvaı.topoi brrçok vaeıta ve melzcme ':'e 1<)00 (&,tara& ı iDd sayfada) l (~ 1 .iacJ ~rfada) l ev harab <>lrnuştur. Kazıldı köyun. 

Jn~ meıVkııni zaptetmiş °'- tayyareden ibaret büyük bı.r kuv - §8.<l Mim.a.roğlu ordu müfettip Or van t: e olm:.! ınsan ~lmuş, 3 de hır !kan koca ölmüş, blr ev yı. 
Mısırda son vaziyet m&Jarıdlr. .. .. vet~ .~an .?rduaınu takviye et. genenJ Fahreddin Altay, örfi idar; bobn::-u:.ara 2 kışı kay - kılmıştır. lğ.chr" ~öyünde y1'tılan 

Sı.vastopol mi.iiltabkem mevkiı • mea Jmk.iıol huıl oiımu§tw'. komutanı k_o...,enenı.l Sabit Noyon ~ıın.a :,:ı_ ke , ___ .:ı_ ahırlarda 150 kuçuk baş hayvan 

Almanlar 
çevrilme 
tebllkesl 

içinde mi? 
Romınel El Alemeyne 
tekrar taarruza başladı 

' 2 0 _ l_' • w • • l_ "'- l •O J '-JıllJ_°tiaı:z.~ su nar:uu l.üUQ bu telef o}mnciH s l k k•• •• .Un .zıaıptJ keyfıyeti Almanlarla mütw - oanıa mevzuu ettıgımıı: ne• stadbu} komutanı Asım Tınaztepe, lunan ~l ta , _ ..... r. usugır ı OY'J.n.. 
tcfik'kri iç.in ~em büyük, hem de dis~c:ı ikmcisi Almanlula ımüt.. Üni~te Rektörü Cemil Bilse!, tında k~r:"13~ s~;:ii~~ de~~ ~alUl~şt~~· 
çok ö.aeıdli bir bqarıdır. tefıkioriniıı bundan evve3 şaı* cep. Emniyet Müd.Uriı ve dostları tara • naf.ı.anm ilki tahta köprü .. >' . ~ç küpru ve menfez 

Bu baf&rı fU tcbeblerden dolayı hcsiırün HaıiDf muırakas.ında baş • flDde.n karşılanmışlardır mezbaha bir kallı· b~· b-tt ytk..ılmı.ş, şose uzerınde 1abrıbat ol. 
biqiiltür: lamış otdıJkları taa.r.ru:z.u genişlete. Vilayette · ıkılm~. Aşağı ~ v~ ~}~~'. ~ı.. ~ ıOvada sel ağzına tesadüf 

A _ Sıvutopol müstahkem .rek Len.in.tgTad ile Rostof arasında. İstanbul 3 (A.A.) _ Baıvek.'.l 20 w bir cami K,,::;.,ek L?.~~..:ı e ~arlalar h~b olınu~r. 
· · · l · b" · · '-' ..._ b .. ·· So t b ' ' .... _. :a.ayl.llJUe .. ~ıd ve selluloz fabrıkalannı ımevkıını çevre oyen aran ta ıati l- ,.. nemen utun vye cep es ne Dr. Refik Saydam ve Ticaret Vdci. 10 ev 4 değinmen yıkılıru§, oturu da 11 basın 

ti!ba.Dk :müdafaaya. çok mü.said ıo:ı. teşmı1 etmcle.-i ve Leningrad müs. li Mümtaz Ökmen bugün saat 16 lam~ac~ hale gelen 9 ev 1v.~ .. ı . -~.1 er .::ı.::ı-ı ış,dmabmulkve gayrı 
•• h ..._..._k · · · d w ' • •J ~..... • .u"""'ıuı mauuc: er en ır ·ısmı ha • 

duktan ~ Lu mueta kem mev. ~ em ~kıını e en agtT topçu dan 20 30 a kadar '\'il.ayette çalı§- tılmışt.ır 12 yaşlarında bir kız ve r.ab olmn<-+.... Fa.t>r.ik 
kiinı .. .-.en sene Fon Manştayn or. ille ve ~ca mühim hava kuv. mıa.t-rd~. cıikıdk ~.11r ka•"-"lm"...+.... A..:ı- 150 bın 1~:ı..._,_ ed~l ın_, .... :ad~arı .-... .!l .l ı.. ı :._ "dd ·· b. .l,_. ;ııııı ~.....,, JIJV ""';I'""""• ~ ıra .wu.ıouuu , mı;;wl.(; ır 
dusllftUR Kırımı isuıasınuan v_e vu ~et er=: ft etil ır surette ~vme. Yapılan toplantıd:ı Vali ve Be. OtÖ'y.Ünde 13 ev yıkılmış; 17 ev ha. Cellar dercsindea kwn ve akıl 
mevkii kuşatmasından· evvellci za • ge lbai!amış olm~landır. Jediye Rei.si Dr. Lütli ~ırdar, vitil. sar görmüştür. Hasan köyünde 60 çıkarmakta olan 5 kişi selleıj~ an.. 
man1arc:la~eri Sovyetlcr tarafı~ • Alma~ henuz bu. ~ta e - y.et ve belediye muavinqeri, ofisler yaşında bir köylü sellerden bo • sızın gelmesi yüzünde~ boğulınu 
elan fası'lesız bir ga~retle ve .. bu .. ı .. - sas1ı ~.]u:ı'~. v~mem.ışler~. Sa • umum rnüdürled f>ölge :iaşe müdü. gulmuş ve 1s:rnetiy!? köyünde 2 ço. lardır. §-

kiaci Düny~ Harbın?w~ . bu~b~t~ dece, lbü~ 0~~~d.e taaıruzı bare • rıü, iibalat ve ihracat birlikleri umu. cuk, lbir lkadın yıkılan evler altın Kızılayın yardımları 
ge1i~n te.h'kımat tekm~ınıı:: butun ke~lere gın, dıgmı., yer ~er SovyeL mi katihi, belediye teftiş heyeti ze- da kalarak ağır yarala.r..nuşlardır. Ankara 3 (A.A.J _ Kızıla u _ 
incefüderile düıwadalci. m.ustahkeı:n lenn yapttk.~~rı .. ~!d~.:t.~ı ~arşı ta • is. ve beJ.ediye iktısad müdürü ha. Atyni k6yde 4 ev, blı- dük:kfuı, 18 mum merkezı, Bu!'Sadaki su ~aş • 

Londra, i (A.A.) - Perşembe mev\ilerin on )uwvctlılerinde.n b~r ar.ruzlaTm püskurtü~ugun~ ve Ros- zır h~'U:runuşlerclır. samanlık :ylblmış, 7 ev .kısmen malarından zarar görerek açıkıta 
günü geç vakit alınan ve zırhlı tanesi ayıla.bilecek d'erecede tahkı. to~ -M~ d'Cl111ryolu ıle bu de- Başveh1 ve Ticare: Vekili latan. harab olmuş, 52 hayvan telef ol- kalanlara bir yardım olmk üzere 
lrnv.vetlerin girişt..ikleri muharebe. matı art1n!hnııtı... . mrryoihmll'fl cenub kısmı?~a hulu • bulun "ete vaziyeti ~ :iaşe teşk•lat: muştur. Hasan köyünde 4 ev, Ova Bursa Kızılay merkez"ne ayrınt ~ 
nin iıııllLşafmı ve mihver-c:lerın Ela B - Kua.den~kı Sovye.t do - nı:n ~trol boru~~ı v.c dıg~.r .~hemw ve bıtıa.n.'bulda vnzife görmdtte olan kıöyıünde 3 eıv, Samanlık köyünde lari~ birlikte 100 çadır gönder.mış. 
Jemey.n.'den ç6kitchkle.rini bildiren nanmae•12ın.btr donıze !a?1a.mıl~ de. nuyetlı hcıdefler uzerı~-e bu!u~ ha- teşeklru:llerin faaliyetleri hak'kında 9 E!'\1 Ylkılm~ Binkaya köyünde 5 tir. 
dün:k.ü tebliğden.beri batı çölü mu. nd>i1ecck b!r tarzda ha'kımıyetı do. va. ta.a.nu~ı ya~ıldıgını bıldmnek ayrı tty.rl izahat amışlardır. 
iharebesı hakkında yeni bir haber tayı.üe den1z kenarında bulunan b~ le ıktifa etmi'ş.lerdır. Yalnız. Mosko. Çe.11umalara Pzartesi günti devam 
gelınemiŞtir. Son alınan raporda müetah'kem mevk1m deniz cephesı vada.n aldığı haberlere istinad. su • t:ıdilıcce'ktır. El Alemeyn jDoğuda Almanların 
bir nilkıtar esir alıBdlğı ve tqplar ku~n maSUA bhnış ve de - ııetiıc Londra kaynakları genışle • İman'bul 3 ( A.A.) _ f.sa~vekiri. 
elde ed.ild.iği bildiribnek.te idi. vamtı ~ iate ve ikmali kabil yeın !bu turuzu.n Almanların bekle. miz Dr. Refik 5.'l~am, bugun öğ • 

Royıterin bildirdiğine göre muha olmuptour. Bu 1111-1ıerle manevi kuv • nen !büyük taarruzları olduğunu ve leden eırvel, orclu müfettişi OJliene. 
etrafında çarpışma büyük taarruzu 

rebe El Aleıneyn'dıe temer'lı..-üz et. ıvetle.ri vıe md.aonetleri bir kat daha Aima.niarın bu büyük taarruzları.nı ral Fe.'hreddin Altııyı, örfi ıdare ko. (8attarafı 1 İııci sayfada) (Ba,taraiı ı iocl aayfada} 
meıktedir. Selki2.inci ordu püSkür- artan Sovyet mii.d&Saacıları hakıka. Aevvd Kursk mı.nta"kaaından hn • mutanı koJ\teneral Sahit Noyonu, yaptığı taarruz püskiirtüldiı!kıten dar ya,pılan :muharebelerde 50 bın.. 
tühnüş olal) auhver. kııwetle.rini ten takıdiılm'C seza hlı' fi<ldetle so • rek.ete geçirdikleri ço'k büyiı:k kuv. ls~arıbul komutanı ge~ Asım sonıra Rommcl, kendı tah~ud böl den .iazla esir alınını 21 talik, 
ta'kib etım:iştir. M • ıvereile!" takviye nuına kadar mukavemette devam vetle?k gdl:işbrdıklenni bikiinnekt· Tınazteyeyi vs parti başkenı Re • gesinde 5 Ha 7 kilometre kadar ge. 303 tnp ve ner nev1deıı b~k harb 
alıma!ktadırlar. İSkenderiy<!-ye ckığ etmiŞleıUir. itte Fon Manştayn, cm fuık.at, aitr11k mıntaka$ı hakkında şad Mimaroğ'kın.ı,ı makamların<ia zi. n ç6kilmlştir. mnlzemesı ığtinam veya t<.ıhr b e. 
111 ikrledlklerı yalandır. tindeki Alman • Rumen lcuvntlcıile lbirlbirini. ınakzeden malümat vermek ye.ret etrni~erdir. Beırlin 3 (A.A.) - Die.ns.t aus dılnıiş'Lir. Kırım sulanndcı Alman 

El Alameyn h~ir vakit Almaıt. böyle bir müdafaa ve mukavemeti ted.iT':kr. Anb.ra 3 (A.A.) - Hmeiye Duetse:hland ajansının bildirdiğine ve Ital)an hızlı oot1a::"t sılahlı uç 
ve :İıtalyanı1ann eline geçmemiştir. 25 gim gtbi ~ok iıaa bir zaman· Biz, şimdilik bu yeni Alman ta. Ve'kil:i Şükrü Saraçoğlu bugün Ana. göre, lneilimerin .idd".alarına Hğ - düşman devrıyesi oatırnuş ve 'kur. 

Taarnu; yenldeA ba§ladı da tcıra.t'&lc Sıva.topol m\iet.&bkem e.rruzu ha'J&ında esaslı bir mütillea dolu ~resile lstan'bula ıgitm.ştir. men E1 Abmeyn muhım:tbeııi Mih - tulanları esir etmişUr. Kufkasya • 
Vişı, f (A.A.) - ).lısırda, Rom. mevkiiıni za.ptetm.ittir. Hücumb-Otu, se.ıtietm~ği ve bunurı iç.in badi Hariciye Vok.ili ista.yonda meb. VCI?' kırvvetileri tarafından -kazanıl • nın K.araderuz ve Azak denızı ıkıyı.. 

melin El. Alemeyn me~~~er:.ne denim'lt1 ve t?.rpİtııı1ot .gibi küçük eeleri~ lhi~ daha inki~ına int.iı.ar uslar '\C Har ciye Vekaleti erkeni. n:~ş sayı1abHir. Mıhver kuvvetleri larında saıvaş uçaklan ve stuka1a'r 
karşı yen~n taarruza geçtıgı soy. gem&rden ~ur.ckkeb ~ İtalyan - etmega tord'h . etme~tey.~z. Fa~at, le ba:z.1 kordiplomatik azalaTt tara.ıd~ ba~larını .. ya~ıktan sonra müteadıdid lımana ve bilhassa No. 
lenmelk.todır. Rumen deanz teşokkulu de fon bundan evvel ıkr: ~wmuş oldugu - frndan uğurlıanmŞır. Mıs nn yeşil bolgelerıne yaklaş • vorosisık ve Anapa limanlarına w 

~izlerin çevirme harekeli Manşta~· a. oldu~ç~ kıymetli biz • muz lbir tahmini bir defa ~aha te~- An\ora 3 (A.A.) - , Gümıü~ lmakta?ı~.v.Bu aJ~.ru: ~~h~~cb~nin d~<\Illa~ vapurlanna hususi b~r ınu 
Vaşıngton, 4 (A.A.) Mı~ metler iıfa eyicmiştır. rar etmekte de mahzur gormemek- ve btusarlar Vek li Raif Karadcruz çc!nesmı degı hrdıg m çun'ku Mıh • va!fakiyetle hücum etmişler, bır 

topraklarında muharebe, şimdi Is. Sıvastopolu müdafaa eden Sov • tey.iz: Anadolu clkspresile bugün Jatanbu. ver 'kıt'alartnln yeni arazi ,ekille. mayin gemisi ile b r Joyı vapı.ıru 
kenderiyenin 96 kilometre batısın. yet garnhıonile bunla.Tin kGmutan - Ahna.n başkomutanlığının pla • la hueket eylemi§ ve istasyond rini dikkate almektan gel'İ dunnı • batınnışlardır. 4 torpido, 7 tıcaret 
da a?reyan etmeık.tedir. 'lıa:rının meta.net ve az.imleri şu o • nı, görünüşe göer ve çoğu umumi o. mdb'uSiaT ve vekalet erktin• t&Ta • yaoaklaırını ilave eylemektedir. \apuru, bir nın'ktGb gemisi ve bir 

Vaziyet İngilizlerin lehinde gö.. !e)J,l;a a.y.rıea anLışılmaktadır: larak Sovyetlerin cenu.b ve merkez fınclan ıuğurlanm1-ı;tır. Be.ı1in 3 (A.A.) - D. N. D. a. yüzer do!k.a çok ağır isabe-tler ·ay 
zülkanektedir. . Sovyıct müdafaa ordusu, Fon ordularının aroaındaki ittisal" ke . ----o---- jansı aşağıdaki t~1 ği neşretıniıtir! dedilmi.ştir. 

Rommel, bütün kuvvetlerini El Monştayn ordusunun Sıvastopo1 S
0

p lbun.rl:arı ayrı ayrı çevirmcğe ç.a. Tebl'"le e göre Mısırda OrduiıaTlnlu M!slr toprakla? nda Doğu ~esinin cenub kesim"n 
Alemeyn·e !karşı to}ll_'.1ndığında~ rnüstıılırcm mev)dini, 1854 SC'lle • lışmak, bu .lL! yapılırken Len ngrad ıg r . . muzaffer bir s.urttte ilerlemekte ol. de Alınan ve İtalyan krt'alan Sov 
İrı.gili.z ıgenerali Auohınlek genış sinde bu 'kalenın 340 gün muka.. müstahkem mevkiini zaptetmeğe ve SOn harb vaz yatı dukia.rı bu anda, Mihver devletkri, yetlerin anüteaddid mevzii lhü _ 
b:r çeviııme !hareke!i yapmıştır. vemet ve müdafaa edebilmiş olma.. Baltı'kt.a'ki Sovyet filOsunu da ken. af 

1 
. . f..... M sırın istik A ,.e hakimiyet"ni te • ounW!:rmı ~ana yüksalt re 

Dii.s~nın, lbOyleillde geri ile ırti. sının en batlı amili o~an me.şlıur di ~Ln-a bı.rakmağa uğraşmaktır. d ık (~~· 1 t mcı aay JrJ(;. min lnıstlfi\ln.daki bt"i niyetlerini kanlı dmyıhlar verdirerek puSkürt. 
batı kesilmelk tehlikesi mevcud.. MaJaik.oif tahyası da dahil olmak ~ 3 - İzahına çalıştığımız hadi-

1 
ına ad~ ak ır aoıruz_1:~pn hş .• resmen teyid eclel" ve Mihver or • mfüileııd.ir. 

d L·· •• h t"l t tm·ı ... o:~ __ .__.] •• " ·• •· M ,_ · ar ve un şam geç v~t zır ıı duI M b. d.. Alm ·· tt f"k k t' 1 ur. . zerıc ıutiltiin eye ı e zap e .,.. '1 
• ee1cro-en açuncusu ısır cepne~m • k ~ d ılan b uırının ısıra ır uı;man mem. an eve mu e ı · ı a arının 

Romme1'in batıya doğru çeki]. rnasın.a ıağmen teslim olmamış, he. deki durumun Tcmmuzu-n birinden.. u:-o da arasın a d'Y.a:f' k 1~ leketi oSa-ra'k değjl, !ngilizkri Mı - taarruzu cepheyi 130 kılometTe 
diği oo biki~ri1ımeıkıl°e'iir. meın lbütüın scyya.r malzemesile bir· berıi ıald:ığı yeni şekildir. çarpı~ ntsol nrbat' ~d ğ ayı sır toprağından kıol\'mak ve lngil • kadar biT ıgeruşlııcte yarmıştır. Düş 
· 81 • 1 h Lı c _L,_. • I . vermeA sure ı e a ) a o ru çe - "- k • h _ı_~ d .a..ı 11 • 1 ...-:Arl ıı· k r pyaa . . . 1ikte SıTUtop<> 1111 emen .f&TIL n - .:>CDZJDCI ngıliz orou9\lnll'll Mer. k lımişf . Mevzi! . wl tereye K.a~ı flS erı arr-ıı;ata evam man Zlıııul ~ıva arının ...,....,..e ı ar. 
V'şi, 4 (A.A.) - Tey•a edılmı. daki küçük. fıakat müda.fa1Uı kolay aa Matruh ve cenubi mevz ıno~ l ıra'nt -:;-·dnakt derınuz sag am 0 

• etmdt :içİın llyak bastıklaTlnl bildi - Şl tıücunrları düşımı.na ağır Stayıb. 
yen bir nabere göre. Ro~el 0;· Kcrsonc )'Q.Ttmadas\na çdt'imn~ ki muharebeyi kaybettikten wnra a Ç u a dır.'amınca hafıf T0dıer. lar verdirtilerek pü:ikiirtülmuştür. 
dularının öncüleri İskenderıycıun ve üç güncknbari orada kendisını ne yape.cağJnı, lskenderiye • Kahi. 00: mııarım :ı• İ zla Sovyet tebliği 
50 lk.ilomeılre yakmlarına varmış... tazyik edıe.n Alnıan - Rumen ktıv . • f'C hattına, yani Nil de'ltasııuı. ka - d ve av.,,~;: artım.ımızl a 2..3sa.. Spor hakkındaki yanhş Moskova 3 (A.A.) - Sovyet ge-
l ro ~'--· auk.a tm , tedır . yı a savaşa ıll.Jı~ e ış er ve tebr~· 
a ır. 0 veucrıne vemet e e.K . · dar gerı çekilerek orada ını mü • geces El Alllil'lli!'Yll cenub doğusun hükUmlerı·m·ız ce yansı ıgı.: • • 

Alman taarruzu 
Stokhohn bunun en 

şiddetli taarruz 
olduğunu söylüyor 

Sovyederio makııadıntn Sovyet fi. doafuade bakı.nacağı, yoksa d "ğcr d 11-· d" +......,.1 l kları ....;.ı 2 emmuma Kursk ıstı."ka-netinde 
.ı_ rd .1 b ' a.11.1 uşınan .....,...,.u u m ~ - ........ ı ıı .... ::. •. •• b- ., ")... 

iosunun G1l yat ımı e u yarımaaa. münaıııi1b bir mevzid~ mr muharı"be. det. bom'balamışlardır. (&,tarAfl 3/1 de) ~ a arımız uutün gun uyuA o 
.dan bwvet ve. mal'lerne namına ne y.i kalbu1 mü edeceği her taraftan Berlın 3 (A.A.) _ Resmi tebliğ: Bu gruplar bire: bütün tefkil e.. çıude ~ !ll'Uharebelen Y8ım:1f _-
mirmllWnse ç.dc?p kurtarmak .. ol.?u - meııa'k1. sonı,turulmakta ;dL Bu hu Mısırda El Alameyn gediğinm derler. l~e bizde de he.r ~atandaş lardtr. ~elgorot ve Volsan k .is_tı. 
ğuna şüp4.e yoktur. Ba,ka torlu bu sus 1'.CDKTNZUn birindenberi tavaz _ b" -chn~ sırasında kuvvetle bugruplarclan )lıirİ•ini tamamen ba. kametlerinde taarruza geçen faş st 
mu'kave.netin \ıiçhir manael olmı - ~ dmipir. GCt'çekten, aeneral ~ ed:;l.miş mutealidi.d üsler §llrabilecek hİr bedeni al!Viyeye ge.L Alman lat'alarile anudane QVaş. 
yacağı ta!'biidiT. Bu luıeus, Kırım cc. Obi~, Yeni Zelande.lılarla, .A • hıüıcum.la zaptedılmış.tir. mdlid»-. . . lar ypılıruşt.ır. 
:ımb ~ların(ta bu Sovyet .kuvvet~ • me.rilca itan kuvvetferik ve dinde İılrl bi.nden fazla İng"liz esir a _ Bazılan bunları ekle et~k il.ÇJO ----c>----
~noclen lnr miktarın• hamıl on ku - ~unan.?:"tier ?~tü~ yas.1~alarla tak lınmış, o.tuz top ve birço-k zıriılı likri tCTbi~enin i~l edilm~ la.· Orlaşarka gönderilen 
~ ~ w.puruftVft Alm~n l\ava nyıe ıetugı 9Ckızıncı lngıhz cw>«lusu. tank iğtinam veya tahrib edilmiş. :um geleceg ~de eınclite edccelcıerdir in 

Siokholım, 4 (A.A.) - Telemon. kU'VVetleri1lin ~aarruzuna ugradı'lc • mm ıı.,ına bi.z:zat lcen.diei geçmiş tir. Bu. ~ varıd .d.eği.ldir. _!lı}a~ be: gilitz kunetleri 
diarn öğrendiğine göre bir durak. farını ve 1Mı vapuTlardan baztları • ve İAendeıifenin 100 Km. kadar İekenderiye yakinindclci askeri d~le _nıh~~ geı'l11tırm .. J?.e~ ~1u~nzı (Ba,tararı 1 inci aayfada) 
lama devresinden sonra Mareşal n:n ibatır~1•p b~zı:S-rının da hHAre gaıbıucla bulunan, tu!unün 60 K~m; tesıslere gece bava hücumları ya. yürütüldbiiir. Ve yurutuhncaı •a - z.eme ve U.zalt§a~ka ta.k\iyc gön. 
Von Bodk Bi~elgorod _ Volkams'k ugrat'ldıgınl bıldı~n 2 Temmuz ta. kadar ohn.ası ve bir yanının Arabı pılnusbr. rıımd1r. ~udtttti ve ~8\Jrsuz bır de.rımek zorunda bulunduğumuz 
bölgesinde umumi bir taarruza rih\i A\tnan tcbliğ1nden de anlaşıl. k.örfeziı>de denize, diger yanının . h~den ~et. ee.sa.r~t, ırade ;eze- bir sırada 950 bin kişı, 4500 tank, 
geçmiştir. . ma'kbaıdır. • . da meşhur Ktare münhat tuzla ve 2000 den fazla csırle 30 top vcsaır Ü kudre~ını en ıyı 1leten htr Ufl- 5000 tnp ve 5() bin mitralyöz tah.. 

Henüz tafsilat alınamamıştır. Sovyet k:uvveterıntn Kf'ı-sune 'Y_8 • bataklığına dayalı bulunmaeJ bi • malzeme aldıklarını, Ei A\cmeyn • 9Urdur. Bılhassa bedeni kusuT ve Ş:d ettik. Bizim Ort.aşarkta yaptı. 
Almanlar bu" hareketten bahset. rımadastna ~ekilmeleri dolayt51le naeına}eyh cenuh cihetinden çevri) lı&enderiye üzerine ş· ddetli have :zafiyet in1eriyorhe lltornp11ekaini do. ğumila bu silah ve cephanele:rı 

memeke<lir1er. Bu harclrnt şimdi. Sıvastopo1 dahilinde Alman • Ru. mesi güç olmasi dolayısile müdafa taar.rua:iarı yaptıklarını haber ver • ğunır. Bu ruhi gd1şimi durduran ve- imal eden amele bu orduları ve 
ye kadaı yapılan hareketlerin en men1er!n el·ne geçen i".!'ir ve !.ani. ~ aya pe'lt ~criıli ve kısmen tahkim me~ler. . . . . . ya kö~ü yoJlara_ süren bil'_ am:ldir: ma1z~yi den{zlerde na!kleden 
ştddetlısidir. met mıkte:T'l t>dc. çok ohnadıgı gıhi dahi edibnıı olan El Alemeyn • .Ikı taraftan hangımnın ıddıasının Biitün ibu .mut~lealar Rostenr kı vapurlann mürettebalı rftmar e-

Almanlann arazi kazandıkları bu yıanmadaya çekihın Sovyet bv. Kelılr!le tuz!lası hattıooa Rommel doğru okluğu hu yazıyı yazdığım1z ibedenimm fi:mdilinden daha bü • debilir. Düşuncelerlm.ız şimdi is • 
ha<k!kmda emmareler vardır. Ha .. vetleTiniın miktarı ve terkibatı hak.. kuvvetlerine kapt! kat"i mahiy~tte dak.ikaya kadar anlaşılarnamıı ol • yük bir .nisbette iıletmek hem zanı. tiklbale Çe-\.Tİlmelidir. Bu surEtle 
re'ket teşe,M>üsü Alınanlann elin. kında de henüz Almanlar tara.fın - bir mı~e ve~ği knrer11\ftJT • ma1.:Ila beraber 4 Temmuz gününe n !lem hı.ydelıdır. Avrupa ün~ver - Ç"arçilin b:ze vcrd"ği ihtara U.)muş 
dedir. dan bir makımat verilememiıtir. mtftlr. Otıi.ıldc bir nıraftan da J... aid olıayların vaziyeti ayeınlatac.a. e0 telerirıde sınıf birinc.i1erinin çoğu oluruz. 

Sovyr.t tebliği Y. lnız, 3 Temmuz tarihli Alman kewderiyer"* aivil helktan tahnyeei ğına kuvvetle ihtimal ve1'imekte • n:Cbıtuı~er stıra9tnda bulunııT!er. o----
LorH:ııı 4 (A.A) -· Bu gece teJbhğİ 2 Temmuza kadar Sıvasto - ewnrini veımi.ş ve halle bte ~mri ic • clir. . 5 - B11r.ad1\ anlatmlya ~ahş.ıı. ~ Selçuk Kız san'at 

yaTısı Moskovada neŞTedılen :resmi pol<la e.'hn&n Sovyet C1!irlerlnin N.Y~ l:ıe,1.-mı!stlr. Akoo.n • (talyanlar, Mıs rın hü - jğıım şüımulde 'bir beıden& faalıyet ıçm 
teb'liğ.de Bielgcırod ve Volkamsıkda 50,000 e, taı&la.rın 120 ye, topla. ~ RommtA Temmuzun bi- kü:rnren'lı'k hakk:ııa ve itıtikla'lme ta. bizim gücümüzü ~n parataT ~azım enstitüsündeki defile 
A'"1an tauruzfarınm tardcdildiğ1 r1tl da 503 e he.ili olduğunu, Ker. t9nci ııünü 'bu ~e taarruza beş. memile riayet edıleccğfoe ,.~ Mı11r gdleceğini ileri sürenler bu yuzd~ Çapa Se~ Kız San'at En&ti • 
bi'ldiri1mi tir. St1fl )'IBrtme.duına çelı:ilmiş olan Jamıttı.r '\l!iC taarruzunu'\ Jlk günün. dehilim.d.e ilerlemf'1CTinin ltat"!yyen im\:Mıı.t:z:lı'k görenler vard•r. A'ktıf tüsü .. 

1941 194 / 1 T dbliğ :ı.y!"lİ zamenda Sivastopo. Sovyet 'lcıuvvetler!ntn imhası ip\c de bu m-evmn bazı kısımlarını ya. Mıstra hr.şl b:ir hareket olmedığlaa olarak spor yapmRkta olduklarlnl d ' 
1 
nun ~ .. . ~~~ arının 

lun tahiiye editdig";İnj bildirmiştir. i t•n-el edildiğin;, kiiçük italyan • ıan& EJ A'lcmcyn'n cenubu şarki • daiır dün bir beyanaamc nefW!lmİf- eö~iiim yirmi milyon Alman 1
1

6P 2°nma.d ıJmmeratı 1 T~~ dun aÖat 
... • A..LL!!"I~· - S .rıa& ta k d. iJV a yap 1§ r. oren e, r. ----o--- Rumen denız te!l"' ... -r;;ur.ınun ıvas - ene kadar iteT!emişse de ondan eon kr<MT. 91POll' ma r1nı mamen en ı - fi dar. Kıom ta tanbul K 

Amer.lka Mısıra t.opo11imanı yakınlarında bır iki ra İngilizlerin Jrnrşı taarruzları ne. &!Y Çörçi1jn A'am Kamarasın- !J.erl tr:min etmelctf':<!irler. Berlin be. -:1 -~c uM,?~: ~. b omu· 
b d .., Al . .ı_· k el ıv vurduğu de erb' . eruıet•• .. . . t t tanı, n aa.ıu ~uru, asın men • 

Sovyet vapurunu ?t!r dıgını,K - tıcesinıde bimz duraklamağa mfC- dax.'l son. rr.Jt ~ n ;ç ~~ "'k ik v~ td bu1Ye9l ••• u~nı.: fİıyare b.· subları ve güzide bir davetli kütle.. 

k il d 1\ man hava 1'uvvet1ennın e trım bur ıoanuştur. 3 Temmuz talihli 111 • vcçlül.e bil r ~ra nAn a·L-~ k:, · riğnn e enstıtu masrn arının ı1• si hazır bulunmuştur. as er yo ama 1 mı ( sah1Eeri1e birlikte Anaye ve Noro. giliz teb!"ği l ve 2 Temmuz g:in.. taz<la ngı1ı:z - men..-ı ta e. le tamll111«\ ralcıılHld~ ah"ıJ·uı'kta o - l.tiUıil .. k b M 
.iSkıi limanlarında bulunan Sovyet k:rincle muhuebelerm ş'ddetle de. leri Mıslnı. müteveocihl'ıl yo!dadır d\ı.~rm hayretle _.r.Tdi!m. _ H M .. d .. ~Mpnuhı. muBt~_ 1 1 k' ·~ ... 

• •V• Al 1 ~ lb A o "db _.......ler M'll !.J r . ırwk r u uru sın ırwu, ısa ıoıT Vaşingt.on 4 (AA.) _ Çunking. haılb ve f caret geımten~ taarruz e. vam ettıgmi ve man. taıyanlıuın ve a1Uı mı urmmu g.,.. •... ,. : ıac~ llpOt ıa4'& ın,.. Jınan hit.tb · d . ••t ak b ek 
ten ,ıı:u>len bir ıı..aber mühim .A. dCTek L."-·ük zararlar verdird•kleri- baZ1 mıntahlard:ı geri atıldıklarJnı dft. Eğer, mareşal Romnı~ de yenı <le\·f~ ~ snrsmadaa pek çok • ..JL ~}~--~mıb s, ınuBeelk.1 en5 m 

,,.,~ u •uu:y t __ •• • l ki /1. ) .J_ '~ ~ , d ·· k.. llaJ ~ı ayan ıs even. 
mer!tan !kuvvetlerinın Mısıra çı. ni kaydetmektedir. ve 'bazı ~.Iız seyyar kollarının takvıyel-er a ırsrl • ·ıa ta aaa • ıteyler :npmu. olta~ c ımum u~ ., . . • . 
karılmış olduğunu bıldirmişti. Başal'ı §U sebeblerle de çok ö. ıbu~la.r'.n gen1erine biJe sar~tıkları. stnm yeni bombwardıma.~)ia.n bunan dür. ıru ae·l. ı:ıa~fı b~~i t:rbt. P ~ebi bt~ren 70 takbe~e dip. 

'Bu hususta kendisine sual irad nem'l;d~: nı ıd'dm ctmcktedır. Aynı tarihli yapıhna'kt.ı c:-\dugunu gos~~e'kte • yenin 1k1Tm~nı ogr~t yam ~ ~ -~l de.gıtmlftı~ .. Haf:1ye. itt.. 
edilen AJınernrnn Müdafaa Nazın a - Kere.deniz Rus sahillerin • A'lman ve İtalyan tcıhliğleri ise ke. dh • Mısırın b1zz3t k'Cllldısınde ol· n\.ş b\.r ~ tcrb:ivl' ve p~p•pad.. ~de DtT me%.Unu:ı gu.zd bır hıta.. 
~arı demiştir: den lbüıyü'k bir 'kısmı artık pürüz- zalik 1 ve 2 Temmuz güı.lf'rinde masa !bile Orta,arkta hu yaz çok alna tah.iııt etnııve mCll"bU~ s,.,n: h;~ -- a~ç kı~arımı~, btr 

- Bu hususta söyliyecek bir şe. süZ lbıiT surette Almanlarla mütte • mu'harebelerin ıiddetle devam. etti. dıemmiyetn ve bart>in. ~mi ~u- nm kıymetini ne~e.ıı ı;tcrdZi .3i~ ~ ~ v60aıd. ıetırd~cn ~ • 
yim yoıtur. Almanlar yalan ıhaber fiılderiınin eline geçmiş, Alman ve ğini kaydetmekle beraber Mıhver rum'U iaerine kuvv;tl bır 9UTette "11vradığı gön daTa ltan .. <Mml.,tJT. büde:ri c..h -c:1ır:1~ g~st~nlll! • 
ler çı1kararaık ma1funat almak ıste- müttefilc ordulnrının ccnub yanı ge. kuvveilf~rinin El Alemeyn°İn ce - müessir o'lacak vale alaTın Cl'reyBn Fa'ka:t 0 zamana kedar apora "".~Titc. ~· ~ b-dartmtzm vu~de ge 
mektedh'ler. Çunlting'ten 'telcn ha :rieinde bulunan mühim bir enge1 nubu şar'kisine kadar · ıerlcdik1er.ni edeceğine şüphe l'tmeme'k 1azım ge. c~ deVlet parası 'et\ ''erimli hır ba. tı;d'i1r:~ı i>u eserler ummni bıT tak. 
ber de bu cümedenıdir. be.ıtaraf edilmiştir. 1 ve 2 Temmuzda ln~i1izlerden lir. K. D. sada yatır'llmlt olacaktır. dir top..._p. 
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Temmn 4 

NEVİN HASAN CEVİZ Y AGI 
Günetin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile ııhhat ve bayat fıtkıran tunç gibi esmer ve cazibi ruh bir 

renge tahvil ettd-ir. HASAN DEPOSU ve ŞUBELERlNDE ŞiŞESi 50 BUYUK 75 krıruf. 

~-BELSAMiTOL--.. 
i:dııar ycııl!J.arı ilti'habı, yeni ve esk1 BELSOÖUKLUGU, idr.ar zorlutu, 
mesane ve prostat iltihabı, .sistit 1e koli siStitlere. Böbrek rahatsızlıkla
rı.na .kıııın;ı ecı mtiılcemmel blir i:lAç BELSAMİTOL'dur. BELSAMİ'l'OL kulla.. 
rııaalar :yı,ıb.rtda. Jallili h&at.alıkla.rdan çabuk kurtulurlar. BUtUn Erza_ 
nelerde bulunur. Sat!.§ d&po.su: Santi Aksu. Ba.hçeb.pı İ.o Bankası 

arka.sı.nda Ra.hvancılar aok.a.k: No. 6 

Eskişehir tayyare fabrikası genel 
direktörlüğünden: 

F&brikamız teknik muhasebe aeni.11 lf,lin 8GIS6 sa.yılı kaumı ve 851 •1ılı tali. 
m•tnıı.me hükümlerine ıöre «1'10. liraf& Jıadar üoretle bir şet muavini ile «120» 
lfıra.ra. kadar ücretle ilr.I mlihuebe memuru alınıı.cakıtv. 

Sef ma:ıı.'rinlntn yüksek tahsll ~örmti~ obna.sı ve teroilıa.n Tioaret mektebi 
me:ııwıu bulwıması ıp.rttır. Ba.nka. ve ıınai muhaaebe usuUerinıı i.şina olanların 
evra.lılı müısbitelerile Genel Dlrelııtörliih müraoaa.1la.rı. 11680511 ' 

Salthk Otomobil ve Yedek Malzemeler ' 
Abdlllbh Yaıer ve Nedim Yıldırım Otomobil orlaldıiının neticelenmesi 

Ülıel'hıe aııatıda miktarı ya:o:ılı otomobil ve malsemeleri ı1.9llı: artı.mıa ile 
toptan ve ica.bı bale ı;öre perakeııkle olıı.nlk ı2!'7 /942 Çarşamba riinü Kara. 
cuuı1a haddi liyık Körüklüğü takdirde satılacaktır, 

Ara.ba.ların vaııiyetl ve dlier hususaıt ioin fazla ma.lfuna.t istiyenler K.a 
racasu Abd.Ullah f'ener adresine ıııüraeaatıa.rı. 

Ve alıcının ihale ıüntinde Kara.casıuda bulunmaları ilin olunur, 
1 - 38 Model Savrole Şanzumao, Defrans1yel ve psl t.eferriiatı, 

1 - otobüs Model 39 Fort Çalı.sır halde 
1 - Ot.obüs '.\laılel 3'1 Fort çalışır h&lcle 
1 - Kıt.myon Model 39 Fort çalışır lba.ld'e. 
1 - Kamyon Model 36 Fort çalı.eır halde. 
Ve depoda bulunan eski yeni dıımir aksa.mı ve f1d acled yarım fort mo. 

törü yedek parçalar ve yirmi kadar eır1d IAstik. 

'ıı. Hepsinin muhammen flatı 80 bin liradır. 1 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu 
Mü :li:rllğünden: 

1. - Bu yıl 6oğrudan do!ru•a Doaa.ıınıa.,.a sen ecfim.ek iızere ortaokul me. 
eunlarında.n tıılebe ka.ydedi lec<' k tir. 

2. - İstanbll1 Ya oivıı.rmd.a.ıı 1ınh-ııcotat &de-c~kler lst:tnbıll •~niz komuta.n.Lıtı 
na, Mttliin n civa.rnıdan müra~;nt edecekltt de Mersindeki oırnl müdürlüğüne. 

s. - İstanbul v• Mersln mıııta.k~~ı lı.ar•cinde bulıına.nla.rnı bulu.ndukhrı 
aa1ı:.erlik 15ubelerine dllekçe ile bildirecekler ve bu dilek(enin air nüshası da tı. 
ta.nbuI clenlı lwm,.utımlıtınıı. veya Mersindeki okula l'Öndereceklerdlr. 

4. - Ka.yıdlar 1/6/9,tı tarihinden 10/9/942 tarihine kadar devam ede • 
c&tlr. «6576:ıı 

r ,.tiJrruüys·Açd· EKSiRil l.: __ Kullanınız. tesirini derhal görürsllnüz ___ :..J 
İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 

Hava birlikleri için lk.i riz metre mlk&bı çam kerestesi pazarlıkla. aa.tm 
alına<Wdır. istekliler ka.t'I temin.at tatarı obn «3000ı> lirayı Bakırköy l\la.l. 
müdürlütüne yatıra.ra.k ma.kbuzlarile birlikte 11.7.942 Oıımaı-tesi ırünü saa.t 11 
ele Yeni posta.ha.ne ka.rşısında. Büyük Ktna.cıyan llıa.n Jklncl lııat 9/10 No. da. 
Hava Sat~a. Komisyonunda. bulunmaları. «1076» 

VEBOLiD Ltd. 
laviçrede Vebbollite A. Ş. Umuml Vekili 

Su.daki kireoi alan tasfiye cihazları içi0n Hızumlu maddeler ve yedek 
parıçalarl ~elmiştir. Sayın müıterilcrirnize ve acentalarımıza ilan 

olunur. 
Ca1ata BiEl!ir sokak Büyük Tünel haın No. 14.15 Posta kutusu 1094 

'9 Telefon: 44507 J 

I Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonundan 1 
,Zerlinburou Carla dllUı tıamlrlıa.nesloe hamal alına.ca.Jdu'. ıoo 

mire veritecelııt.fr. Herfiin mezkfar t&mfrhaneye müracat edilmesi. 

" 
kuruş rn. 

«69lb 

' 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Cill.1i 

Tek ıtlp eılonek 

Erkek · aroyu:ıı et! 
Kı:ı.zu eti 
Sıia e1t 

Huhameıı bedfll 
Miktarı Fb"a.tı 

Kilo Gram Lira Kr. 8. 

12500 00 
H.00 
150 
&15 

• 
l " 1 öt 

'115 
Citer ko:rao 
Paoa koyun 
&$teınbe ~ 

l4ed S25 .51 

Badem fol 

Amasya ~ek bam7 .. 
At~llk buğda~ 
Butgıır 

Cem ıoı 
C>am ıfsf.ıh 

Ça.7 

EriJı: kurusu 
Barbunya tasıııtn 
Beyaz lasu.IH 
Fınıbk 191 
İncir 
K.a.kao 
K.u-a.btber 

Kayısı km'Uıle 

Fıstdı; 

Kuş tizümö 
Umon adıecl 

Mercimelıı 

Nohu1> 

Patates 
Pekmez 
Beyaz peynir 
Pirin o 
Kaşar peynfrl 

p~ «torbıu •• - ~ 
Reçel 
Beyaz sa.bun 

Yeşil sabua 
Sade yai 
Sal9& 
Sarı.:msalı: 

Sirke 
soıım 

Seker «Toa 
Tahin helvaa 
Tar~m 

Ta.han 
Tereyafı 

Tuz 
Çekirdekli üzüm 
ÇekJ.rdekslz ürdlm 
Yumurta aıdlecl 

Yeni bıılı.ar 

Zeytin ta.nesi 
ZeytbışatJ 

• 6Z5 1 
it Z50 10 

Kur.ti eruk 
~, 37 1 Si 

18 e n 
18 ıs 

4.50 16 
1!5 ı 20 

6 1 so 
10 uı 75 
62 50 

1Z5 28 
750 20 
88 t 60 

251) u 
t. G 00 
1 9 40 

125 
10 

' 
70 
flO 
60 

2501 ~ 10 
!50 15 
!50 . 15 

197S 1~ 

5i 
l 00 

50 
50 

65 
625 
'150 

Z5 
37 

180 

48 50 

625 

37:1 
1125 
zoo 
40 

250 
875 

1250 
!00 

1 

65 
250 
315 

25n 
250 

6800 

1 
3'15 
500 

1 80 
95 

1 80 
88 

'10 
1 50 
1 00 

25 
25 
20 

87 
1 00 
a oo 
1 00 
1 70 

8 
öO 
'10 
1 

5 00 
&$ 

1 35 

'Taze ı&ob'Ze, meJta, süt, JOl1llllr 
Armut 
Ayva 

Ba.Jcla 
Bezelye 

Dere~ 

Dolmalık bibe.r 
Domates 
Bubıanya fanin 
Ayşe k.a.dm tanin , ,.,. 
Elma. 
Havuo 
Bi:rar 
İsp&nalc 

'l'an kabalı: 
Kestane lı:Hall 
K.amıbabar 

Karpwı 

Kavun 

ıso ao 
125 
800 
251 
251 
250 
500 
251 
181 
625 
05 
8Z5 
751 
111 
tst 
!ili 

" HM 

S5 
eo 
!O 
ı 

2Ş 

ıe 

!S 
Zö 

Ü 
lG 
et 
11 
11 
lt .. ,, 

(' 

T\ii.3.rı 

Lira Kr. 8.' 

112S 00 
44000 Ot> 

225 00 
l'.81 25 
162 50 
ıız 50 
25 00 

tz so 
45 Ot> 
z '3 

'H Z5 

150 00 
9 00 

167 50 
sı 00 

S5 00 
l50 00 
67 00 
ll2 50 
2ı 00 
z 40 
11 50 
6 OD 
3 00 

!lSO 00 
3'1 0() 

17 60 

246 87 G0
1 

35 75 
625 00 
86'J '15 
45 00 
35 15 

180 00 
550 00 

26ı GO 
1687 50 
200 00 

10 00 
62 Ol) 

175 Oil 

1221 50 
200 00 

3 00 

65 00 
'25 00 
25 20 

125 00 
1'15 00 
150 00 

5 liO 
2.U 75 
675 00 

75 00 
u '15 
60 00 
60 00 
6 Ot 

62 Ol 
50 tO 
57 Ot 

12~ 00 
150 ot 

92 'il 
l2!i Ol 
112 59 

'8 '15 
ıs 00 
'15 00 
'H ot 

l.kramiya 
adedi 

1 

' 6 
20 
80 

160 
\ .2(,() 
l .2(1(J 
4.000 
8.000 

16U.000 
17•.671 

lltramlyo 
m ilet arı 
Lira 

SO.vuo 
10.000 
~.000 
2.0UO 
1.000 

500 
101) 
~u 
20 
10 
2 

Yeldin 

İkram ı yo 
tntarı 
Lıra 

ıs0.000 
40 000 
!ı0.000 
40.0JO 
80,000 
80,000 

120.000 
t>0,000 
80.oOO 
80.0JO 

3'..l0.000 
960.000 

Tam bil ot 4, yarım bil et 
2 liradır. • 

, SÜMER BANK 
İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 

MOBİLYA YAPTIRILACAK 
Karabük Deımir ve Çelik Fabrikaları müessesesi için müdürlüğü. 

müzdeki şa.rtnam-: ve projesi nıucibıncc 73 paiça mobilya yaptırı . 
lacaktır. 

Talib olanların 10/7 / 942 tarjhine 'kadar müdüriyete Il)Üracaa.tları 

,--------------------------~ Ereğli Kömürleri işletmesi Umum Müdürlüğünden: 

SADE Y AG ALINACAKTIR 
4ıetme TabldoUarıını.z ihtiyacı jçln z ayda ve iki partide teslim sartile 

80,000 ık.ilo erimiş sade yag müb:ı.y11oa oluna.caktır. Şartname Ank.a.rada EU 
Bank Umum !\ıüddrlüjiinde, istanbulda Eti Bank ist. Bürosunda ve Zoıı. 
guldaıcta İşletme Umum Müdürliığünde l'Örilleblllr. 

Tekliflerin 8 Temmuz 942 Çarşamba g-ü.nü saat 12 ye kadar ZonruJ,dakta 
İşletme Umum Mtidürlüğiine verilmiş olması lazımdır. Mırvakkat teminat 

---------·- % '1,5 4ır. ________ .. ,. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları -----· Deniz levazım deposnnda mevcud 16' aded ba.ttaniyenin 6;Temmu-ı/9t2 Pa. 
prlıeSi gÜtlti saat 15 de Kasunp~ bulunan Deniz Levazım Satın alma kA> 
misyonunda da.mcala.ttırılma pazarlığı yapılacağından isteklilerin belli sÖo .,; 
sa.a.Ua mezkur lııomlsyona müracaatları. «'1150» 

Dinamo 
Volt 
Amperi 

ı Daimi 
z 110 

80.208 
Motör Dizel «yoksa benzin• 
Aılecll devri ı ı\loat devlrliler tercih olunur. 

Yıikıanda e~fı yazılı bir eleklro)e<n rruını 1atın alıDM!aktır. Vermete ta.lflt 
olanların t.elcliflerinl en ~eo 10/TE.IDlUZ/9'2 tarihine il.adar komfQ'ona ., .... 
melerl. ('1143) 

1 - Tahmkt edilen bedelin 54,000 Ura olıııı 1000 adıed ıephlye ...,,..,.,,.._ 
•m.ın ıt.'1.942 Cuma l'iinii aaa.l 15 ıe Ka~unpaş&d.a. biüwıa.n Denl-a lenıuan aa " 
tıDalma. kıomfı'7ımımda kapalı art usullle elııilltmesl yapılacaktır. . ' Satılık Torna Tezgahı 

ııtere'ffs dıib 

Ktru 

ltOt 

1'15 
1%5 
sıs 

• 
et 

.. " 
u .. 
82 50 
83 '15 
83 75 
69 50 
12 5t 

ı - tık tenıinah 19110 Ura olaıp prlnameısl her rWı 11 sa.atı dahllkııılıe !11 
fımuş bedel mukabiHnde aıe'ddU komiS'yonclan al.mır n H8Dl1 de ll......,oıııla 

rötfilebtlil'. 
21 /2 metre bıoyunda mükemm~ ve iyi ifler bir halde bir torna 

tcıızıgihı eahhktır. lıtiyenlerin İıtu~bul Rızapap. yoku~unda Nasuhi .. 
ye sokak No, 31 e müucaat1eri. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava birllkle.rl ihtiya.eı ipin aealııda cl:ns " mikta.rla.rı 1azıh tezclblar 

•tı.ıı aluıacalııtır. Liste muhteviyatını iamamen veya kısmen verebileceklerin 
kk.Ufteri ile berı&ber 9.7 .H~ PenJembe 111Dti sa.at 11 ile Yenl Postahane kartı. 
ıuuta büyük Kınacıyan Han ikl.nci kat No. 9/10 da ha.va. sa.tına.im& lı:omle7o. 
ıaunda. bulunmaları. 

2 - Evea.f ve sart.name•i komisyonda mevcacfid'lll', 
5 aded Üniversal freze te:ıı-ahı 

l ıı Maldkap tezgahı 25 Mm. re delik eleler 
8 » Demir ı>lanra tezgahı 

9 1t Takını taşlama tezıahı 

5 J) s~ maıklnesi elle müteharrill 
9 • Takım bileme taşı su.lu 
3 • 
6 • 
3 » 
5 • 
8 )1 

9 )) 
6 .,, 
5 )) 

Seyya.r kompresör 
Rende tezgahı 
Şerit testere tezgahı 
Marangoza makkap tezgahı 
Ziva.na tezglhı 
10 kiloluk bileği taşı 

,. 

Serıt testere bileme makinesi 
Pli.nya bıçak bileme ma.kine.d, 

---:~ 
«6793ı> 

Bir Muhasebeci Aranıyor 
Anadoluda bir foş:aat şirketinde ça1ışmaık üzere tecrübeli ve pn .. 

tiye'leılde çalışmlı bir muhasebe iye ihtiyaç vardır. Talib olanların 
Mll?Ün saat 17 den sonra Galatn Bü!yülk. Tüıne1 haninda 6 No. ya 

\. mün.caatlari. 

La.hana 

Manlt acleıl 
Kıvınıılt 11&1* l4ıııl 7 

Ma.ydanOt& 
Pa.tlıcan &deli 
Poriatal a4lioi 

Pi-asa 
Semlz 4*I 
Sotan 
Süt 
Tarp 

ümm tan \.. 
th:üm ya.p, T. l&!at& 
Yer elmaaJ 
Yoğurt 

18'11 
uso 
625 
625 

3150 
sn 
Ht 
250 

l6H 
125 
GU 
65 

3'18 
18'15 

Olnsl Tııt&n İlk teml:na.t 
Ura Eli a Llr.ı. Kr. 

1 - Ekmek ll25 00 
1 - Et 5106 ıs 

1 - Kuııı 

84 
882 

" li 
15 
5 
e 

u ., 
10 
zo 
u 
eo 
lG 
lG 
et 
15 
!5 -. 

hıııle 'ekil 

9000 05 50 679 96 Jta.ı>ah 

4 - Taze &eb,. 
r.e, mcyva. 

U5 00 
!81 ıs 

87 50 
50 OG 
!5 00 

825 00 
12 50 
eı 51 
ıs 00 
56 25 

468 '15 

18611 80 50 

Tarihi 

14/'f/HZ 
< 'H/7/H2 

U/7/H2 

Saat 

10 
15 

16 

süt, yoğurt 33H 50 248 59 Açık eladH.me ~ 14/7/942 11 

18611 80 50 1395 89 
ı - Ko~a ta.lebc panslyonwıun Jllka.rıda ıa.dla.rı 7&Zılı yiyecek lhtiyı1.9ları 

eksiltme şa.rtaıa.meslne l'Öre komisyonummca pa.rli pal"Ü kapalı zarf ve ~ık ek,. 
elltDM1 suretile, münakaBaya konulmuş ve her partin.in muva.kka.t t.cmina.ı mlk. 
tan Etı ihale tarih v~ aa.a.Uerl kıırşüarmda. 11azıJmıshr. 

z - t.tekıiler .ıc pıı.rii teekll eden erzalıılann her ma&le&lno ayrı a:rrı fl•\ 

ı - isteklilerin !490 ııayıh ka.nuıııun leteditl vesikalarla blrilkte nrecelı; • 
lerıl teklif uıektublannı bent ıün ve ıaa.*lıen bir saat evveline kaıhı' m.un. 
mulıaıbilinde adı ıeçıın komisyon relsUtlne vermeleri u672b 

' 1 - TaJimln edilen bedeıl 111500 Uraolan 5 muhtelif mevkide ;raptmlaoalı; 
5 aded blna.nm resim, ke.U ve şartnameııl mucibince l3.'1 .H2 Paz&r1etıı rtl. 
oü uat 15 de K.aaımpatada bulunan denb levazun satan alma komlS1"oD1lllda 
pa-ı.a.rlıit yapıla.dttı.r. 

Z - ilk teminatı H62.50 lin olup ••rtname n remnt her ıUn it aa.u ela 

hWnde mezkur komisyon.da ıörülebilir. 
3 - İsteklilerin H90 sayılı kanunun lsted!li vesikalarla birlikte bent riln 

ve saatte adı ıeçen koml57ona. mii.rac3a.tlan. 

tekilli edecıek!erdir. Heyeti umumiyeal iberinden yapılacak 'enzilıiltı kkllflıır 

kabul edllmiyecekth'. 
s - Eksiltme Afyon ycd.inoi isletme binaauula belli etin ve saa.tlel'de 1•Pıla. 

cakiı.r. 

4 - Kapalı partilere ıotırak edecek fstekliler teklifelrini ve ka.nwıun tayfa 

ettılği veslkalarlle birlikte ihale saatinden bir saat evvel loomlsyon relslltfne 
vermeğe meoburdurla.r. 

5 - Bksiltme şartnamelerini gormek isteyenler yedinci işletme komlııyoıı 

reisliğinde ve Konya. tıılebe pansiyon mild:ürlüjüııe baş\'lll"maları iıliiın olun.ur. 
ct669b 

Muhammen bedeli 7000 (yedi bln) lira olan 10000 (on bin) kilo ara.b sa. 
bunu (lO.Tem.muz.194Zl Cuma l'linü ı.ıat (15,30) on beş bueııkta. Jlaydarpa. 
pda. Gar bnası dablllndek1 komisyon tarafından kapalı zarf usullle safın alı. 

nacaktıl'. 
Bu işe cinnek isteyenlerin 525 tb~ )'ÜZ yirmi beş) liralık muva.k.ka.t teınf,. 

nat, kanuınun tayin ettiği vesikalarla. tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gU11 
saat (U,30) on dört otuzA kadar ltombı:ron Relslltfne vermeleri lbım.chr. 

Bu ~ ald şartnameler komlsyonda.ıı paruaı: olarak clafıtılm:ı.ktachr. (8Mlt' 


