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ursa ve İzmit'te 
tahripler yaptı. 

Can ve mal kaybı var 
Bursa '"e hmıt'te >-ağan surekli ve ~iddeıli rağmurların 'e sellerin )111.Ptıiı za· 

tar~ dünku sayımızda kısaca yıu:mışuk. Sellerın her ikı valilik içinde yaptıiı za· 
ıar hakkında ılı;ili makamlara reınıı malümat gelmiş bulu~akıadır. 

Sivastopol'dan 

Falih Rıfkı ATAY 
,. ~ivastoPol'a hücumlu 17 ilkkinun 
" tarihinde başlamıŞttr: demek ki kale, 
" modem harp sililılanna karşı tam altı 
" buçuk ay dayandı. Gerçi hu müdcfotın 
: aşağı yukarı beş buçu1< a} 1 emri hücum· 
,. lar olmak.ızın geçıru ıir; bununla bera· 
,. her, Si\'a$topol müdafaası, ikincı cıhan 
,. harbinin dcsc:ı.nfarı arasında kalaaıkur. 
,. Hem müdafaa ~!enler, hem taarruz t.-den
.. ıer, bıribirleri ile yan ırca ına. inat ve 
" kahramanlık gösterdiler. Zırh "e beton 
" kaplı, c~ur ve yılmaz bir mii<lafaa az· 
i mine kıtl"Jı, hiç bir fcdakirltkı:an çekin· 

Bur•a'da 
Bu haberlere ı::•>re, Burı<a valiliii 

içinde 101 ev )ı1'ılmı,, bir o kadar ev 
orurulamıracak hale ~imiş, ıoı hayvan 
telef olmuşıur. iman ka)bı ise 3 ölu, 3 
ağır raralı 'e ıki kaı ısıtır. Orbangaıi kA· 
za•ı ıçinde Or~at, Kcrııi<;, <.ıirlc ve So · 
Juz dereleri ta,mı 'c derenin her iki ya· 
nında t>e,cr )UZ meırcliJ.; araıi> i ve hu 
arazi içinde bulunan kii> leri kıısılamı' . 
ur Soluz körundc nafıanın iki ağa{ kop
Mtı, ve bir mezbaha, hir kah'e bir ~ 
> ıkılmıştır. A ğı (,ıirle kö)'\lnde 23 e\' 
hir c-•mi, Karsak kiı}'ünde 10 ' ' , 1 de -
~irmen )ıkılmı tır. Karuk ko)'Ünde 
ocurulamıracak hale jteleıı 9 e\' bo,alııl· 
mıştır • • '\)'nt koydcn 12 )Qıoda hfr k11 
ve bir erkek ı;tıl'\lfu kayır>tır . Acla ko>iın· 
ek 13 ev )ıkılmı , 17 ev ha~r Jıörmu~· 
tür. Ha.,anmah köründe 6o >~ında bir 
koW,ü sellerden hof;ulmuştur. İ"'1!lcti}e 
köyoiıxlc 2 to<'ık ve hir kadın ı ıkılan 
C\"ler altında kalarak ağır yaralanmışlar· 

"'* 

ADiMi% . AN DIMIZCIR. 

Su ba•kınından •onra bir köyün hali 

1 MiHVERE GôRE 
1 
Elôlemeyn bölgesinde 

harekôt 
eıveriıli ıekilde 

gelişiyor 
İngilizler Mihvercileri 

durdurmak i~in ümitsiz 
gayretler sarfediyorlar 

Be.-tın, 3 a a - Alman resmi t•-bll· 
l!' nde :'>tısır hartı! hıtk'kında ıu tıl.."T'ft 

mevcuttu'!': 
.l\lısır'd.'l E! lemeyn m<!'Vz nde neıtan 

ı:te<I ır n bth1ltlllmt'!Sl Slra ında müteııd· 

•l t J..'11\ V<'tl1 llsler hüC'\lm!a zapte ili. 
m l:st r. ~ bınrlen fazla inırlllz em .ıdı l 
mi$, 30 top 'c bırtcok tank l~am ve· 
ya tahMbcd m tir. 

lckendı-.rb " :rnkınındıı l<t ıı~eT1 ll'S'S· 
lcrc g('<"e h a\'a h ü cumlan yaın!mı$UI" 

ltalyan reami tebliği 
Roma, :ı a a . ltab-an tct>U~: ;ltılı. 

'er ku\•vetler\ntn Elale:me)'n'n1n cenup. 
doıtu bölsıcslndek1 hıırekltt elver1ş11 ae. 
k ide ııellşmektedtl'. Bazı kuvvetli mev· 
zl.ler zııptcdl'm ıtr. 2000 estr, M top ve 
milteııdd t zırhlı tank ele reç\l'llmls 
\"e>'I\ tahrlbedUm\ftlr. 

Ha\•n ~netlerlm\z, kıtra ~tın& 
kuvvetle 1 tirıı'k elim!$ \'41 hava ııavns • 
lannı1a 5 mır! uçaıtı dllşilnnüıtor. miyen alınaıı zaftt iradesi nihayet yeğin 

çıkm~nr. 
dır. Aynı kö)dc 4 e.-, 1 dükkin, 18 a • ı-----·----------------------- Mlk'kııba \."e Ta\'fm:ı:la hnva !!manl.1n 

JQ5 Lll' JIOS 0l5 ~ .--.~ PideUe bom'tıa!.'1.mnıe, ~ her C8P· 
ta bNrn'halarla mm lsa'OOl.ler kaydedil· Siva5tor>ot müdaf• ~ihfuio bir 

~ ~ \-ardır: makineli harp de.rinin 
sıliihlan onünde tutunabileı:S İ.-;tihkam 

z tertipleri yapmak, ,e eski m..ıharcbeler· 
de olduğu gıbi. ll2Ufl bir müdafaada ~ 
lunmak imkiru olduğu anla,ılmı ur. Si· 
maide I.eningrat, hali daşanmakwlıc. 

Sııtd.: eefer:ioin 1942 saffıa5mda biicün 
BKılıa~i« çetin, ağır ve kanlı ol • 
makt~r. Almanlar, $İııldiye kadar, sök· 

;mekte, fakat yavaş sökmektcdirler. ı..:crç 
ve Harkof, iki tar...c iQo de, Adeta birer 
~ara olmuş&ur. RUIS)'ll'nın dewiliın 

1 
ıl:e, ~ ve 1-u.11İ., yaaıi hem oo b: ~ 
içinde, hem hal'p900rMI ıiçiıı elde edile
cek menfaatler o bdac büyiiktur ki .ı. 
man milleti. 900Unda, hiç bic fedakW»-

u - '"-'--ı· gı m...,.. agah bulm1yacal--nr. AIAıran)ıı, 

seferi ele, ekmek, a-ı.n.dde. J>Ct -
rol haznelerine ko,cuk- t.tka. umıen 
ukının tarihi eo bü}.\ii; ıdılikcsini ta~ 

fiye eunek davıısıncbdır. Gene Qn:. bu-
kf nun içindir ki düşmanı yormak ve tü • 
4 ketmek, ve memleketi lrumtmıak, Sl:ıv· 

hk İçin bir ölüm kalım mesel~ olmak· 
tadır. Kı:r.ılordu ve ~fosko ... -. bakımın • 

~dan buna ila...·e edilecek ikinci bir ~ da· 
'-'ha vardtr: komüoizm, aoaık RUSJ-a'oın 

mikllli ile devam edebilir: Rusya\bo 
~a harp azun 9iirııe \IC ıııı.ı ~-a bu 
rnek' ticeye varsa bile. yafıeflcı ültcelc.re (C-

~ ~~ stğına bir komuııizmi, l18S)'IOOllli5t 

reıımlerden hiç birinin orduw., tekrar 
tahta ~ İçin dô~ nu ~ 

1 le rmlar s:ck<"fllc kı,& •ğlam bir 
ordu ile 'ftrabilmdı: için ellerinden 
geleni Y&Ptntya ldeu maHciımdurlar. 
~ en eh·eri,ın prtbr içinde d:dıi, 
!W>rl. ımkina kadar "VUruoma ~ ileri 
gelt}'Or. 

Artık oadc cepheğ t.a~ baş. 
lam~ olduıhına türıhe )'Okıur. Fakat 
bu taarruz ilk ııMuneler, delmelet, dti· 
~eler ve ba kılar devrin<ledir. Bu 

.. r sonunda tekrar )"ıldırım akınları 
gorttek mi)-iz, >oksa muharehcler hep 
b~ tempoda mı dc\'am edecektir, bilenıe
yu. Al:ınanya. gelecek k111 RUS} a'<la ge-
~ kt1 zorlukları içinde ge<,,imımıek 

, ~ aske~liğin ''e fennin emretti# bu • 
tün tcdhırler:i almışur, Buradaki ordu· 
lar, KafkaS}"a ve JJral ' ı, Mareşal Romınel 
orduları ıise SuvC).,, Kudüs "e Rağd:u'ı 

f ~~ tutuyor. Ik.inci cihan harbi, en 
"'.üyük taarruz planlarından 1'6rinm ı.:e • 
li"1Je safhasında bulunmaktadır. Alman· 
lar bu Nin!an gcrçclcıtirecek olurl ı r<a 

T, iki kar>alı deniz ve bu denizlerde abhil~ 
diğine; hareket serbestliği, isı.edikleri 
kadar gıda, hammaddc ve ~ol bula • 
cddar, ve hepsi kadar ehemmiyetlisi. s.:e
lecelueki kar ı-taarruzlar için 53ha bı-

rJ takınayacaklardır. 
Sh-astopol dütrükten sonra, rus cfo· 

tıanmasının Ka1'2deniz'deki oynıy:ıcağı 
rol değerden dü$Ccektir. Sad. seferinde 

1 tqıt İşlerinin ehemmi>·eti ne olduğu 
duşunulurse, Tuna ve Romanya kıyıla • 
tına hik' 

1 , ırn bulunan Alman>-a'nın, Rus • 
ya 01° Kırım'a kada k" sahili ·--' f dal r ı en1K1en ay· 

ıt anmakla işlerini ne kada kolayla' • 
tıracatk haı anla~ı labilir. Bundan başka, ge-
re va kuV\etleri _,_ K d • • 
getirilebilecek " ·a' ger.,.;; ara enı1 e 

' } a uabilcce5c <">, ora teı.glhlarmdl 
d 

P ote\ü '"-~talar, yeru üslcu 
ayan:ırak rus donanmasına k dah . r ı d arşı . a 

ı~ır ı taarruz ar a bukınahilcceklerdır. 

Sivastopol müdafaa 1 kahramanca ol· 
muştur. Fakaı Sh;tstopol'un zaptı, al • 
ınan ordularının rıpraııma:ı: ve yılmaz 
~~a indesini gosteren a}'nl dercıe 
uuyux bir misal teşkil eder. 

Maarif Vekili 
Sivas'a geldi 
Sivu, ~ a.a S·-'· .1• 1 .00 • • - anı. vı ayet en e 

rapııgı ıeıkık seyahatinden d k 
ola M 'f onmc te 

n aarı Vekili Hasan • Ali Yucel 
akşamki trenle şehrimize gelmiş 'e is ~ 
r&ııyonda kar~ılanmıştır. 

Mn!~da,!arı tarafından şeH'fine bir 
alıtam rıyafetı verilen Ha~an • Ali Yü • 
cel hugiın y ılduıell K -r _. · ' -
....... O)'. ....._.ıusunu ~ 

manlık yıkılmış, 7 ev kı ~men hıırabol· 
ımı,, .52 hay' an telef olmuştur. Hasan 
im> ünde 4 C\', o, .. korün<le 3 C\', Saman· 
lık l.:o>ünde 9 e.· yıkılmışıır. lnkava kö
}'Ün<.le .5 C\' yıkılmı$ıır. lh aniye, Kara • 
nıan, Ça} ır, Dere, <;a~-uş. Bi il di, hvat, 
Y eni<"e, .A rmu ı, Y al\H, Abat iki;, Ierinde
ki ha,çar henüz t~bit olunamamışıır. Ro.ır· 

sanın Siikraoiye, Davutkadı, Ke'f>CZler 
mahallesindeki e'\ ler su hbkınına ıığ • 
rarnıştır. Kazıklı köyünde bir kan koca 
ölmÜ$ '~ hir ev yıkılmışı ı r. J~dır kö • 
)'Ünde yıkı lan bl-r ağı lda !~ulunan l SO 
ha kıiçıik hayvan telef olmuştur. Vakıf, 
Susığırlık köründe 30 e-r boşaltı lmı,rır. 

Bütun bu k0> lerdelci mah!'Ul tamamen 
dcnttdc ıekilde hararolmutıur. F.V$i1 
lcılanlu diier evlere 7'C!f"JertiriUnit w 

Başvekilimiz 
mişttT. Mihver av<'ıl.ln hava ııa'ııılaıın
da 16 mR'fl1z U('at\ dtıştı-rmu~~~r. 

yiyecekleri uımio oJunmueaw, 

lzmit'te 
lzmit'te birl<-.ç lcöprii ~ IMnfa ,. • 

kılmış, ~ üzerinde büyük tahrihec n4-
0JU1, oYnda sel ağzına t~luf alt.ı t.11ğ
<la}', mmr, arpa tarlalan, bahçe mahrul· 
feri biçilmi~ Ç2yır otları hanholmuşnır. 

İmıit ova'ı "e Derbent böl~inde zirai 
ı..arar miıhim bir )°ClÜna çıkmaktıKltr. 
K.iğtı fabrikam ız la ~llülm fabrikaları· 
m da wller basını$ birçok mamul ,.e ftl!Y• 
rimamul maddeler haraholrnuttuc. Fııb
rikamn uran JS-0.000 Jira tahmin ohırı-

.<Sonu 2. kld l&Ştada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ucıı'k1nmnızdAn 5 1 dönmem 
Kanıdor.tz'dı:ikl torp•l atan tta~·ıın 

(Sonu 3 üncü ~iadıı.) 

Ticaret Vekiliyle beraber vil.ôyette dün 

yapılar] bir toplantlda bulunarak 

J •• 1. 1111 •• 1. 1111 ••• 1 ••• 111 •••• 1. \.. . . 
~Mihver devletleri 

İstanbul'~n İaşe işlerine 
dair İncelemeler yaptılar 

1 .. tanhul, 3 a_a. - Bar·eldl Dokıor Rcf;\; ~a,'()am ve Ticaret Vekili Miilntaz 
Ökmen, bugun saat 16 dan 20.30 a bdar viJ.it·eue çalıımııta.rdır. 

Yapılan toplantıda Vali ve Belediye Reisi Doktor J,urfi Kırdar, Villyet w Be
lediye muavinleri, Ofisler Umum müdürleri, Bölge iaşe MUdurü, İthalRı 'ft İhra
cat Birlikleri umumi kiıit>leri, Bckdiye Tdti, He}eti Reisi ve Belediye İktıset MU. 
dürü hazır bulun~lardır. 

.Başvekil l-e Ticaret Vekili, fstanburun ia,e vany~, ia,e teşkil!tt ""' f~. • 
d. ...a:ı:He ıtömıekte olan tcşe.kküllc:rin faaHyetleri hakkında ayn ayn izahat 
almışlanlır. 

ÇaJı,.nalara paıa rreri günü devam edileccktit-. 

nssoı~sssoıa...._nssssoso 

B. Memduh Sevkel 
Esendal İzmir' de 
İzmir, 3 a.a. - Cumhuriyet Hal~ 

Partisi Genel Sekreteri ~emduh 
Şevket Efiondal ve yeni valimiz Sab-
ri Oncy dün ıtece şehrimize gelınlo
l<'r lsUısyonda vali vekili, korgene· 
ral, şehriml2ıdeki mebuslM', Partl 
mUfettlsi ve vllAyet Par.ti İdare H~ 
yeti reois vP.kUi :Ue beledty,. re'si, em
niyet müdilril ve diğer b!r<:ok zevat • 
tarafından ka.rşılMmışlal'dır. 

Yen! valimiz bugillı vazLfestn& b81· 
lamıstır. 

Mısır'ın istiklal 
ve hakimiyetine 

riayet edecekJer 
Berlio, 3 a.&. - D .ıll a;.o. 

~ğıdaki tebliği oeşre<m1şrir: 
OrdulUtn19 Mmr toprakla • 

nnda muzaffer bU sorone iledıe
~ıe oldul.:hm "1 llOda, milıver 
devletleri Mı.1ıc'ıa İ6riklil 11e hı· • 
kimi>"ttioe ria,ı« ve bu istikW 11e 

hlkimiyetin temioi. ~ 
kati ni}'Cderini tts(Dell teyi< edef'o 
ıer. Mihvtt ordulaa Mı1ır'a mr 
düşman memleketi o larak deği l. 
ingilWeri Mı..~ toprağıocWı ıu,.,.. 
mak 'f'e İngilıue'ye karşı askeri 
harekAu devam eanek iÇıı •rak 
b.~tPudır. 

* ROtnll, 3 a.a. - Alman ft ftaJ.. 
yaa ~!eri., Muı.r'ııı i.'Wildil 
'ft h~ ria)'et niyS:inde 
olduklanm ilin eden müfterek bir 
demeç neşretmişlerdir. 

Londra ne diyor l 
Londnı.. 3 a.a. - Bir memle • 

keti istila eııiği :z:a.man H itler 'io 
tatbi.1': ettiği usul1ere u ygun ola • 
rak aJmıın 'f'C malyan hüküınetleri 
tarafından "°"' ş:ünliroe rıqrediJm 
bir dekliras)'Oflda "Mı$1r, mmrh- • 
Jannd ı r" premi!'ine ntlyet edile • 
ceki, vadedilmcktedir. l.ondra'da 
'1-J 00Jclll bciiMilmektedir lc:i bu 
gi twi va id l«e fili yatta ne de-receye 
kadar riayet edi ldiğini bütüıı 00... 

Hariciye Vekilimiz, BB. Numan Menemencioğlu ve 
Cevat Açıkalın'la beraber dünkü maçları •eyrederken 

BB. ~ükrü Saracoğlu 

ve Raif Karadeniz dün 
İstanbul' a gittiler 

ya peki-); bilir. Alınan orcMıa bir 
ülke,i işgal edinre gestapo 'f'C iş
gal kuvvetleri bu memleketi, hiç 
bir Yaide bakmıyarak, diledikleri 
gibi iscl~ara başlamakta· tereddüı 
bile eıınezlcr.. 

'"\,, ............................... ,. Büyük Ankara kupası tenis 
turnuvası dün de devam etti --------------~-....ı 

Bugün yarım - sonlar 
maç yapacaklar 

Diln yapı lan ce>°Nk-80!'\ m lieaba kıı hın 
tah mtn ettil'.mn!Z ı.ibl çok ~el w en
t.ereAn oldu. Esaflen hes> kuvveti'! ve 
'btrtnd suııt ~"Uncuıann ilrt-h'ak etucıı 
bu tumuvada daha ~i tomıda olanlar 
ve yahut blraZ daha lru~ o lanl3r 
rah.t>l~ni ufak tıuıklarla' ~ ya
nm..gona kadar aetd\ler. 

Glln-On en ~zel mac1arm<lım btr1 
ıııt'ha lı leyin H aııen De Dt'. F.ll)el't ftrası n • 
da odu. Hasan c<>k (l'ÜZ('l ve emlft b1ır 

oYUnla b1rlncl llCtte 5-4 "l'e 30-15 ileri 
atladıtı zanuın h(Wlmlz bir tıayli ht'>"t'
canıt !lrnınldrk. Fakat usta ve )lilk!M!'k 
bil' oyuncu olan Ooklor tevkallute emin 
ve ~el vunışlarla hemen ~~"> Ye mO
s:ıvatı tl'TTlln ederek hlrlnd eet1 7-!'> ka· 
zandı. tıctncl •('tte de Haııan'ın hr.men 
hemen mils8.\1 blr oyun cl!kıınnıtuna 

ratmen 6--4 ne ı.t bitirdi. Şimdi bütün 
merakımız Türkl.ye'nlı\ en i,.t CIYU?'CU • 
w n arak kıtbul ~liı1miz Fetıml Kı· 

zrt•ın :ya.nn Dr. Eııert'e kartl ala~tı 

Harici,.e Vekili Şükni Saracoğlu dün 
Anadoh:ı ~yle İ~hul'a giımiştir. 

Harici,.e Vekili i9ttl.Syooda mebUslar 
,-e Haıidye Vekilliği erkanı ile bazı kor· 
diploma-tik balan wafı.ndan uğurlaıı • 
m~ (a.a.) 

Gömn'lc "" fntıi ıtrlac Vekili · Raif 
Kara.deni% Anadolu ebp~yle dW, İs~ 
ta.nbul'a hat"eket eylıemi~ ve ista~"OOda 
~. Vekillik erkim tarafındae u
jurhıamıfnr. (a.a..> 

Almanl•rn bat1rdıklar1 
veya hasara uğralllkla11 

müttefik harp gemileri 
Berlin, S a.a. - Almıın orduları 

başkumandanllıgının bildlrdığine gö
re, haziran ayı zarfında alman de • 
nız ve hava kuvvetleri tarafından 
ıki kru..aztlr, yedi torpido môhribı. 
iki dcnızaltı, ll seri bot. bir nrayn 
tara;ı: ıcı, bır denizaln avcı gemisi, 
yedi devnye ve himaye gemısi, bir 
uçaksavar gemisi batırılmıe ve iki 
kruvazör, dört torpido muhr l'oi ve 
bir çok bafıf harp gemiaı de hasara 
u,tr~l.tı[. 

Sayın müıterilerimize 
1 

.Arocara ile Bolu arasında buıtikı· 
den ltlbaren bqlıyaca.k o!ıı.n otobuı 
tenezzüh seferleri cret tarı!esinde 
evvelki UAnlarımızda bır yanlışlık 
o!m ur. Esas ıtarl.fenuz b run son 
sayfamızda ~ azılıdır. ôzür d riz. 

Bolu Emniyet Nakliyat Sır.keti _, 

I ngiltere B C1f Vekili 
Mr. Çör~il 

M. Çörçil diyor ki · 

Mısı r'a takviye 
kıta ları gitti 

Pasifik' teki 
parola şudur : 

HÜCUM 
Hindislan'tn müdafaası 

büyük öl~de arltmldı 

İ:ıgiltere Baıvekill Mr. Çörcil'in 
A \•atn Kanuınuıında söylediği nutkun 
ilk kumunı dilnkü SclYUllızda koy -
muşıuk. Nutkun geç vakit elimize 
ogc!nüş olması oolm•ıslyle koyama· 
dığımız ikinci kısmını d:ı bugll:ı o • 
kuyucıılanmıza sunuyoruz : 

Londra, 3 a..a. - Meydan muba -
Tci><'sindc.n evvelki vaztyeU izah e· 

(Sonu ..( üncü 5a)iııda> 

KAHIRE'YE GôRE 

Bir gedik açamayınca 

Rom mel 
ı balı istikametinde 

geriledi 
Yeniden taarruza geıince 
İngilizler de yandan . 

hücumlar. yaphlar 
Kahire, 3 a.a.. - Ortaşark teb il: 
2 temmuz günü batıdan gelen duş. 

me..n kuvvetleri Ela~ıune n'deki mev• 
zllm!ze kam umumi bir h!lcum > ap. 
mışlardır. ~~·ar ve zırhlı kU'\"\<'l e
nmlz dOsman cenahına karşı hO· 
cum ederek düşmana zayiat veord r · 
mlş ve zırhlı kuvvetler arasınd!l.ld 
muharebeden sonr a duşman kuvvet
leri dOn akşam geç vakit batlya dol· 
ru oekllmlşlerdir. 

Mevz!lerlmiz olduğu gib1 durmak
tadır. 

B!ltiln muhareht' esnasınd&. hafif 
'bom~a ucaklanrruz}a avcılanmız a r
tan bir sa)"lda ku lanılmı.ı-ır. U<'ak· 
lanmız Elalamein'ın cenup batlSın· 
dakı d~man toplululclanna ş!ddet e 
hücum etmiş'lerdlr. 2-3 temmll't g~ 
'<.'esi ağır bomba uta.klarımız Tob
ruk' a bUyük ölçUde bir hUcum l-"3P
mışlardır. Orta bi.i) ültlflktekı boIJJb& 
uçaklarımız da muharebe çevresinde 
c:Hlşm:an gerisinde harekAtta bulun
muşlardır. 

Di.ın ö{:lcdon sonra ve 2-3 temmuz 
g~i dilşmRilın muharebe çe\ re&! 
Uz~lııdeki hava faaliY'eU artan b r 
olçUoo olmu~ur. 

Düşmaın ı ve 2 temmuı.da gilndtla 
ve gece Malta'ya hOcıun etmıştır. 
Avcılamnız 8 duşman uçatı tahrl· 
OOtmişlerdlr. 

BiltWı bu gcnlr ha~1c6ttan 7 u ça.o 
ğımı:z dônmemiştir. 

Rommel yeniden -~· 
ge~ti .ı.g-

Londra, 3 a.a. - Royter'ift )l.ıkinl 
muhab1rl bildiriyor: ıeaku,. 

Bugün Kahlre'de santldlf
Elnlameyn'deıti !~ 1 z rw
dün geri n.tılmıo () an 111z 

(Soms 3 unciU 11 

Mıftt orduaanun motörlii ağır topl_.. 

Karadeniz havuzunda 
• 

yüzme müsabakaları 
bu pazar günü başhyor 

12 temmuzda da bölge yüzme 
teşvik müsabakaları yapılacak 

• 

Bu ~ 91akJar çolı: eibın ,etdijin. 
den haziranın başındanberi Karadmia 
havuzunu, ı;eıek 9e'tinlemek ihciyaci.,W 
ve gcttbe }~ İçın gelenler doldtJl'o 
maktadır. KartM!enİ.2 in ~ uzak o mao 
<ına 'Ye otobi~ işle.memesine rağmen 1-
gün trenle Gazi isttlS\'OOuna kadar gi • 
dip oradan yukan çıkmak suretiyle ha'-ı> 
za ı:irenler pek çokıur. Hani bir~k de
niz hasreti çekenler 'e yuriıyuş yapımalc 
lüzumumı duranlar hi,ikletle • C>'& fll> .. 
olarak Karadeniz.'e k dar ınderek, yeşil 
ağaçlarla ÇC~Telemnı~ guze} m\'U?a ı:i • 
rip hiltün yorgunluk !arını orada bırııka
nık dinç ,.e memnun, donmcktedirler. 

Yüzme U'\iı:ını ... e ~uya ırirıne h~e • 
~ini bu 5Uretle tatmin edenler ' e bi!hd' 
~a bir aydanberi antrcnmanlarıflı )'tlPan .. 
!ar mü<abııkalann oe zaman haşlı)'l!C•~
nı mt'ttkla beklemekte idiler. Mem~· 
}'etle öğrendiğimh•e ,::ore >iıune mıhaba· 
kalan d a yarından iııbaren ba)lamakta· 
dır. , 

Beden Terbi}-esİ Pmum Müdu• uğü• 
nün terıihf-ttii!i çah•ma proı.:ramına ö
re yarın Karadeııi:ı: ha\'Unında hölı:e te,• 
"ik müsabakası )-apılaaıkn Fakat e k 
ha,'Uzdaki bUJ nok nlann ikm ı ve 
gerekse )'\lz.uculerin anrrenmanlartnı aTt• 
ıırmak maksadiyle bu musabakala.•ın 12 
temmuz pazar pmilne bırakıldıJ! '"' fa. 
kat yarın bu müsabo.kalara hazırlık ma· 
hiyetinde aynı pro~amla bir t~k mü-



Orma Cif fiğinde yapılan araş ırma arla 
• t 

"' " 
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Ziraat Vekilliğinde j p~~~~~~iiiiimBZ~~'-1 
terfi edenler Ilı 

Konjönktür I~~---~~~~~~~ ZlrllRt Yekilliıi;i merkez ve tnşra 
memurları nra ınd'l bllzı terlller ~ap-

Tlcaret VeKaıt!U ko~Jonktur ve nııştır Bunları sır.asiyle yazı~oruz : 
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, Snl ' Si 30 efre k ır 

aıeşrlyat mUdürJüğilnün 1940 yJ!ı ba
şırtdanberl neşrettığı .konJonklUr der
gls ntn 1941 yılı son Uç ayına alt 10-12 
lncl sayıları .bir nrııdu cıkmıştır. Bu 
.mecmuada blrçok fa;ı;dulı 1staLısük· 
!ere yer verılclıgl kadar, lktısnt faa
liyet.ı tahlil ve konJonktilr mc.'St'lele· 
rinl tc-tkik eden ;ı;uzılarn dıı S.."l)Iulıır 
ıı.ynlmakladır. Blı~lt'nın hlmt'n her 
sayısında maliye, pnra ve kredi vaz.i
J.Ctı ile ISUhsal, geçinme nıasraflnrı 
ve dış tıcnrct 1 lerı h kland:ı m:ıka· 
leler bulunur. Tamnmt'n ılml b r 1."6· 
rüşle ve bu;ı; k C'mekl rle ha.zırlannn 
bUlten mem" •kt'tın ktısncll gıd şinl 
tak P clmek ısı > nler :lçın kıymetli 
bir ves kadır. Bu sebeple bultenln 
neşredilen her sa) ısı .ktısadt ı ler !
cin ısal>C'tlı duşunmlyc ve karar nl· 
ma imkanını artırmakta ve memle· 
ket ekonomisınl hakiki ölçUlerlylc 
herkese tanıt.maktadır. 

HU. Ncjat Herkın ııı Ank ıra tohum 
l~IAh lslns)onu ın;,ıdUrlı, Xı ı ı m hı
raç J~skişchir Dr.l.y Fnrııılng ista&yo. 

'ıııı ııılııluru, llikınf't Okt,ır zlrnıı.t u· 
ıııum 'fııiıclurliığu §ube ııılıclıırıı , Şrycln 
Kl'rcstecioğlu zirai tedrisat şube ınil
dılrli, l~rıvcr Oıker A<lnpazıırı tohum 
ısllıh lstııs) onu miıdıırıı. 

Kü ürbozllk salgmı 
Dr 

::loçcontı 

artcz > :n benzc-
Dr ~ t Ali 

Bu tl:'kl,f uzeMnc , yapı aıı 
t zenıtln bir sır tnb ka&1na 

sondaJıı f;CJ ıretre} e kadar dc\•ıını 

ed lmlşttr Buı.ınnn su, t:>u noktadı.n 7 63 metreye kadar 
yükse!mck'ed r VI:' topı:-nk sev ' lnd n ancak 1,37 m.,t. 
re llfaınd..ı. bulunmaktndır Kuyu boru ile doşcnd !<ten 
liOnra suyun lccnrt t: dm akma ftmalt cok "kuvvcıt 
dır Boru dötend..kten ııon ı euyun vcnmı ı: nd G0•70 
te>ndan az olmıyacaktır G«ıt :z:tk usulı.mun 1)'111{:, susuz 
yer erde boı ;ı.~ " M>nd ) PllıP ııııra :ırfma m nl ol 
ı:ındAdır Bu &l"llftırm ıla n n m hlıM nolttas1 ~uyu ne 
mada.n önrc Sa t Al Ankara tarafından ı;:eortzlk usul vl 
t.esb t et'! ı n yer altı prnr H Ue snnıhJ l!llnunda tCMd t 
edJen ı;>rotlller n b b rlne aşa ı ) karı h('JTlf"n ht!men 
COK uyı;run bir &eklldc o:-taya c lanas ndadlr. 

Ku;ı.-u a.tlhnadan önce ar~tımıa usul y're <'J.dc ed !er. 
prof aöylc ldl: 

Son sn)·ısındnkı ) azılar şunlardır: 
Mılll Şef'ın mecllstckl nutuklann

dan meınlt'ket lktısnd ) atına alt kı
sımlar, mcınlckrt ıktı atçılnnnıtı Tl
cnrN Vt'klıh•tı nt'şrıyntı hakkınd:ıkl 
flk rleııl, 1!l41 yılı Türkiye ve dün~a 
.konjonktürü, mnhalll ldarclt'r ista
tistiklerinin ehemınlyctl \ e bunların 
tanzlmlrufo ı:östenlt'cek esaslar, Tiırk
Alman t c:ıret anhı.ı;mnsı, harp cko
nomısınd" ı:ıara i lcrl ve dl:'v!ct ma
llyl!Sı, Tıcaret Veklıletinın iş sahasın
daki faaliyetleri, konjonkt Jr dnlrc
slrun geçinme endı.:kslcrl. 

Bunlardan sonra derg dC' vergi 
tahsl!Atına alt para ve krro ye, sın:ıl 
istihsale, dış tlcaretc, fıyatlarn, iç 
ticarete, mllnnkalftta ve Tllrkbc>'ııln 
lktısadi bünyesınc a t lstatlstlk\er 
vardır. 
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Ceııı.ıl ArıtnıllII htanbul zlrnat oku. 
lu uıırctıııt•nl, ~ ccııti Bonenr;cr ,.c Fa· 
zıl K.uyd<"r İ tan bul zır ıat okulu oğ. 
retnıenlerınden, Rifnt Ekim Bursa 
ziraat okulu nıuduru. Mustafa l>ıı
dlpek llıır a zirn ıt okulu ogretpıenl, 
LiHfi gkcr Hıır6 • ziraat okulu i.oğrct· 
ıııcnı, Muz ıffrr ı·:rdeı 1 lzmır zlrıuıt 
okulu ırııııliırlı, Fikri K ırııc~nıen İz. 
mir ıra.~t mektebi mu ıllııııi; Hilmi 
Oı • ı,oc ıcli ziraat nıucl!ırü; Sndi 
U \ .ı llll"rkez ınlll'Rdele enstllt1SU IDÜ 
ılurıı; \'aıııık Krınnl J'asiner l\1 nnls' 
Hulgc iırrıek r;iftliği nııldılrü; ~· ıılir 
ilin ır llıledk \ıııerikl\n \ ınn I•"id ın
lıj.tı ıııiıclııni; Senrt l'.ıından Aııkııra 
\il•) eti Sutçuhık ı.ıııteh:ıs.ısı; Bıırhnn 
S ~un hr<·nköy .\sıııa ı·:id ınlıgı ınlı· 
dıırll; ,\hclıırı·ahıııan Cın lstanbul ı;Unı 
ruk nıııcndc.lc mucllıru 

d<l LiRA YA TERFi ED'i:NLER 

Ba1..lıl öyle durumlar, Ö).le zaman
lar olur ki ağzı boımak da belki U,. 
:ıım gelir. 

Me,cJa General Cambron"un SÖy· 
.lc<lisi koıü kelime, ı:ı..m zamanında 
siJ}lenmiş olduğu içir tarihe bile geç· 
uıişıir. 

Abdülhak' llii.mid'in "F.}~r·• de 
bir be,'tinde kullandı)';! kotu kdimc· 
)i .haıırlar tnız: 

Sa11111s11m11 bo,le- mıı.bı e müsı.ik 
Kimdir bu J:adm, 11edir bu kalıak? 

Fakat şurada burada, kuçukle.r ,.e 
bü)-ukler anuında kulaklarım17.1 ttr· 
malay.ı.n h01:uk ağızla küfürhazhkla. 
mucadde>·e giri~ınrmiz 1.izımdır. 

Knlahalık i<;inde, sokak orıa~ında, 
nakil \'llsıtalannda, dükkinlard;ı ba- • 
zan O) le çirkin, Ö)ie iF,renç sözler du· 
}'UYQJ'SUnuz ki <a\·lıırınız diken diken 
oluyor . 

1 lem de hu kt>ıü 'e iğrenç J.:üfür
Jer. zaman 1.aman, tahkir mak<adiyle 
değil, likırdının peresengi olarak 
kullanılmakıadır, 

İşin daha acıklı olan tarafı ~ııkak
larda kosuµn, oyun oyrııyan ço..-uklar 
da büyuklcrinin ağızlarından kaptık· 
lan bu mundar ı1özleri incedk scslc
rirle rckrarlırorlar. 

Her $e}dc, her İşte olduğu ı;ibi 
ıemizj kirliden, doğnı)'ll yanlı,tan, 
rnkı~ıklı> 1 r:ıkı~ık~ı~dan a~ ırmayı ko
OU}urkcn de unurmıyalım. 

) aı•kl'ın:-:zNlc okunur fıkralar > 

1 
zan bir yazarımız, benim şair O 
so)'°a ilişen ve dokunan 

ı hahsedİ)'Or. 
Bir dıiden örc'l.;i dile na ıl s& 

scçcbileceAini kısaca anlatan bu > 
§Ö)le bitmektedir: 

'Taik Aliye dOlmnan iğnf" da 
beşi dil bahsinın pek mühim hir f 
lını da rarabmı~ oluyor." 

Kullandığım takma imu dola 
sİ)•le, kolayca lutıra scfücrmiş ol 
bu kelime O)"Unu, fıkraya tuz 'c b" 
ne' inden bir çe~ 'ermiştir. Fa 
raıarın bu hükme varmadan önce 
nim yaıdıklarımı dıkkaıli okumadı 
nı, }ııhut ııku)'UP unuttuğunu da 
nt)'Onım. 

Rir )'l\Zlcı, hir ş..-ıir olarak devci 
ni )~amış, i>i ~öıü eserlerini vennı 
hir znıın bugün, yapılmakta olan 
devrime anarşi d~i. bugünkü 
mi imlimızı bilmemizi, bir cümlesi 
de :z.afı telif yapacak kadar ~ı 
lekesini unuıruğu bir şırada 
şcmimler. bu)lan k'llllanım)'a çaftr 
ması dili iğnelemek olmuyor ela 
nim ona ilişmem mi iğnelemek ol 
yor? 

Bir dil, öteki dilden kelime 
onu kcndıne mal eder ı;e hem 
Huna bir şey demiyonun. 

ı M toprak örttl tab.l ka, 1-4 metl"e) e kadar su taı • 
yan ta.balca, 4.10 llt ye kadar dit r b r tabaka, 10·17 5 
M )C Jcadar 8Ulu b t.lbıı.ka, lb 40 

Toprağı delen burgu ve çıkan su 

KonJonktür•ün bu sayısındaki gc
clnme endekslerine alt iki dı>J!:rrıı ya. 
zı 'ile bunlara eklC'nen Ct't\'t'llC'r, ml'<:
muaya bir hususiyt't 'liC'rmektf"dlr. Bu 
ya:z.ılarrlan birisi ( •• ra kudret nl('· 

SE'lesl ve egçlnme c • leks!Primlz> bnş
lıfıı altında Ticaret Vck ılC'tt Kon· 
ionktUr vP Nl'şrlyat Mt\dürl\ $C'f k 
Bllkur'undur. İkinci yazıyı ı::C'ne S<'· 
fik Bllkur, Ra'$\'C'kftlet umum! nıura· 
kabe heyetinden mllteha" s nr. 
Franz Eppı>ncte n'den ltısa ta,.ak dl· 
llmlze cevirnı ,ı:tir. Her llcl ya7.tyı 
mcro.muıının dl,..ı>r yazılanndnkl dP -
ğer( asla kUcümsC'mlvl:'rek okuyucu
lanmıza tavsiye edC'riZ. 

Hcfct Öncel lr.ııılr ılr.ıııt mektebi 
ınu ılhml; llusc~ ın K.ır il J\) kut tz. 
mir ziraat mektebi mu llıml; l\lchmet 
\!ı Ueıııırtaş İzmir :r.ir.:ınt mektebi 
ınıı.ıllııııl; l'.ıhlr l>lnr;er \clnna ziraat 
meı.tebi mu ılliıııi; Fuııt Dcmlroğhı 
Kırkl ırelı ılraat nıüdurıl; Recep n ıy. 
kal ) ozırnt ııraat rııııduru; Etem Haş· 
tıııt ıııcrkczd,• ıııutclı s~ıs; Kadri Ak
çe 1, Arı tal~ ı ıc) tlncilık mlıtelıa5sısı; 
Ferrıılı B ırlns Burs ı zı > tlnC'ılık mil -
tein sısı; ,\rl 1 A> tuıııı 'ı.~dın lııclr Is-' 
t ıs)uııu nıuduru; llu•ıııli l~rt ın Bur. 
hı ııııl ıdcle ha. h'knls.ı •·ııi; Şııkru 
.'ı.kcr ) t,Hkoy tohum ı~l-'lı istas)Onu 

Zavallı ~')<"Uldar, dil!E'rirıe birer 
•akırga gibi• yapı~an kt;rü küfürleri 
sonra ~ökıi11 aıabilnwk için hirçok 
emek harcamak mrunda kalacaklar -

Fııkaı bir takım anlam ve O\ 
ları kıır~ılıracak zengin bir dil k"Uf' 
mak savaşında bizi eski Serveti Fa 

111 ye ka&r kll, 40 70 l\t ye kadar 
biraz bUka ııvıınrta kil lrutubetıl? •· 
70-100 M ye kadar su taııyan tntın• 

.ka 
s.-mdaJdan 

lııs<? toYl.edtr: 
aonra ıı:örU!en pr;-ııı 

l M toprak ört.U tabaka, l-4 m~t
re)'C! kadar sulu k l, 4·10 M :ı:c kadru 

kum ve k1111 kum. 10 - 18 metreye 
kadar sulu çakıl, ı . 20 metreye 
bd&r kum ,. cı 20 - 40 metreye ka

dar kU, 40 - 70 me~ kadar kum 
ıu ldreçll btraz d A'l4en k • 70 - so 
.-ulu kum. 

Gorll!Uyor ld isabet derecesi t:er 
halde eoıc IY1ıd:r 

Teerllbe &a.hlbın!n bU bulutu ıeh· 

:ıim1zd1! bü)'tlk bir ı~ uyandınnıt· 

tır. Saruldıtı ı:öre 30 metre kalın· 
"ııtmdAkl bu su ta.ba:kaııı Ank:ıra o-

l
lmm ıronla bir ııııha.ı nı karla· 

•attır. Şt!hrtml:zl tını ve masrafsız 
<avusturm.ası bakımından 'ıcr 

., M!vlndirccek olan tıu us 
~---:!Ti ve tıra4lırmaları:un 

t umu;ı.oruz Bu son· 
All!m!'.!:lm•ırı.ı. ~ tabak.asına ti!

.,. her tkls! arte-E sn ar mUtt>h:uı-
artezb'en .. ad nı 

Be.edue Rcıs 
').;!') yılınd:ı da 

kanunu h ut de cden'k 
an 24 c:- t rr'ı bt::mısl hal<· 

1 _ Yen H>.e bulumnuıtu 

:,ı _ Atpa...ııck Zlraat Ens!.1-
:ıotlımun b:ısılnınktadır. 

Sayit Ali Ankara aleti 
bQ§ında 

-.:ıııcıo o 7 ... 8JııJlti1ltCROı 

Ay başında 
kim esizleri sevindiren 

KIZILAY'a 
yardım et. 

?SSSSJ(IO~ 

:-································~ 

~ Küçük haberler § 
..... 4•••••••••••••••••••••••••••••r * Gelen haherltte ı;ore dun Muğla"da 

hafif ve Köyceğiz'de dıpıcn ı;ürülru· 
fü iki yer dcprcmı olmuşıur. Hasar 
yoktur. * inhisarlar Umum Mıidürlüğü me • 
murlan nizamn:ımesı )i.ikstk tasdik· 
tttı çıkarak )'Unırluğc ~irınİ$tir. * F.tnniyet Umum Müdurfligü, ~IJİ 

terfi mOddetlerini dolduran polis, 
komi<er muavini, komi.~cr ı;e h:ısko
mio;erlerin terfilerine aiı lisıetenin 
hazırlığını bitirmek üıcrcdir. Liste 
önümüzdeki hafta içinde çıkacııku.r. * Yab:uıcı memleketlerden söçmen 
olank vey.ı ilticıı şurem le )'llrdumo· 
:ı:a gelmiş bulunan 487 kişi Turk ta
biyetine alınmıştır. * Adliye Vekilliği hikim ve müddriu· 
mumlolcrdeo rer!i müddetlerini dol • 
durm~ olanlara ait )eni bir liste 
hazırlam:lkuıdır. * Hariciye Vel:ıtlil',-i merkez ve taşra 
teşkilleri mensuplan arnsınd.-ı reni· 
den baz.ı deı;.;~ikliklcr )<ıpm:ıktadır. 

Bir leh muhribi battı 
Londra, ~ a.a. - Polonya deniz kuv· 

~erı umumi karargihı su tebliği nq. 
retmİ$tİt: Pölonva deniz kuvvetlen umu· 
mi karargahı, kafileleri himaye için son 
yarılan hareldt C..\n ında 0rf1 Kuja 
v.iak torpida muh.ıbırun battığını ıc • 
essurlc bildirir. 

•· 

TERCÜME 
Tcrctime d~tn 13 ünctJ ~)"iSi 

cıkrnıatır. Bu ~ıda Mağ\<!: k1 >'ill4aı 

di; leHlet .'ı.l ınak l\l ıra :ı:lrnal ııııı. 
dıJril: ~aip l~get l':slnşelılr I>ra) fnr
uııııg i tas) onunda; il ıs an I• ehıni \ ir
ıııincı Muıl'la zirııat. mıldUru: Şc\ket 
\) clemır 1' ıyMrl ı:irn ıt ıııudtırU; :-,a. 
dcttiıı S.ırıka).a Adana muı•adele lı:ış 
tckııis) eni; Zl) a Ortııç Burdur ~iraat 
ıııtıduru. 
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vardır: Bch:r:at \'ardıır Çoruh zeytlncllik 
önsöz (Hasan-IU:l Yücel), lld ml:'kluı> ııııltı-lı ısı .ı; Nuri \hıska • ·ıı;~e .I'ı: 

(PUruus), Ozdeyt$lcr (Lll Roctı tou· ılanlık ~efı, ltefet Okt ~r .!\!er ınlı fı
caukl), eom.~ıa (l\tacphcrı;on) Gü.l'l'llık danlı •ı etı; \kıf <,:akman .Gı n ti h11cı . ' t koy kcnevır ıstas' onu şdı; :,.!ılıh ıh· 
tertılycıst <Sctıl!lcrı, Gece!"> ı:n u~ıtnış. tun~· ıııcrK<:ı:dc z r.ı:ıt mu luru; Vehbi 
lar <Proustı, E\'de lOchof), Andrcıı A ı ııı; istaıılıul zmıat mektebi ıııunlli
del Sarto Cl\lussot)'. nı"ı; He~.ı t ,\ k lıl·k i zııılr r.irnat ıı11·ktr-

<lır. • 
Her ılirlii ya)ım vuııalarımııla bu 

ağız bozukluğu, bu küfürbazlık ..J.gı. 
nı ile sav::şmalıyız. 

*** Gene o bahis ! 

ller gün bir ukvim }ııpraiörun 

AVA 
• 

ARBI 

nun matbaasına çasmınlara karşı 
kaldırmazsak, kinıe b:ı$ kaldıracağ 

Hayır, ben dilimiztn mlihim 
faslını yarııLımış o!duJ;"Uma kani d 
ğilim, benim yaptığım, bir dava} 

çevrilen alız J>ir )umruğa batmak o . . 
m~rur. 

Su bas 
(lhşı q inci sayfada) 

maktadır. KolJ:ır deresindcıı kum ve 
kıl çıkarmakta olaıı ~ kişl &ellerin 
sızın ~cLncsi yiizundcn boğulmu~lard 
İz.mir'in iı;indc 30 tV yıkılmış hirı,·ok 
lcr hasar görmü}tur. 

Orman Çiftliğinde sondaj yapılırken 

Kltabı lllukad•lcfiln 'Nl'licçc tcrc'lmc • hi nııı ılliıııi; Jo.krcııı ggılıııez ,\ntal) a 
a!ııc <l<ıir (Mnc Callu:n), BiT Pn&e ı ter- lpekbol"ekçllik lst:ıs~onu ınüdürli. 
cümesı (~. ııızırı, Babalar ~c ~·ol'Ult· 
l:ır (.E. GÜRC')'), GC!Octlk hUlyalan (L 

Ay), ':ab:ıncı dtlhm:lokl dcrı:11ur. 
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Bremen ve Malta'ya 

akınlar yapıldı 
Faydalı yağmurlar 

.. unun mesele eri: 
Oh-uyuculanmıza tavsiye cd1.'tiz. 

DiKMEN 

Omıan iizkrrl' J; ıırs ı zlrant mekte· 
bi mu:ılliıııi; l C\at Kil' (.'orum ziraat 
muallıı ıı; Uıncr <. ırkçı Gerede drant 
mllıllırti; \il Jla)<lnr Korkut Eski;c
hlr Dr ı) fıırııılııg a lstanı. 

nerlin, 3 a.a. - Bugıınku resmi 
tehllğr. gorf' hlanda'nın şiınnl • do· 
ığu ııulnrında 13.000 tonluk bir Uca -
rd vapuru hlr savaş ucaıi:ımı:ı: tara -
fınclan b tırılınıştır. 

.İstanbul, 3 CTcJetonla) - Vi.!i'cy 
huıdullan ıı:mo ve Trtı.kya'nın heme 
her bö ~esine yağan yağmurları 
bir kısım yazlık mahsullere btı:11 
faydası olmuştur. 

As e 
Talebe alınacak .•. ı eylUI 194.2 

de başhya.cak olan ycnı ders dev
resi ıçın askeri lıselerın .ber Uç 
sınıfına da talebe alın:acak •.• 

Olğunluğ"unu vermııı 0!11.n lise 
mezunları urasından Harp Oku • 
ıuna talebe alınacak. •. 

Bır suru eksiltme ilMları aro
ema sıkı&ıan bu kutsal dıl.vetJer 
ka.,ısmda biraz dli.:;Unsek yerıdır. 
Tarihin çeU:ı imtihan gUnlerı ge· 
Hp çatınca, sıyasi rejımıo gekil ve 
mahiyeti ne olursa olsun, buytik sa. 
vq meyd:ınları:ıcl.a mıllet kaderi 
daıma büyuk komuta.nların elınde 
kalıyor •. Bir mıllct, makus talıhinı 
ye.:ıcbilecek kudrette btiyUk evlat 
yetıı;ıtirebilmııı ıse hAdıselcre hi
kim olabiliyor. Yok a, mılyonlar -
ca metre kUp toprak kazıp ton • 
!arla beton dökmüş olmak, geniş 
ırahaları lAğımlamııı bulunmak .•. 
Uluslararası boğu§mada za!erı 
aağlamıya yermiyor •.• 

Milli kabiltyellerin scnıezl olan 
ytlksek komutan yetı§tirmek, her 
dı.lşUnccni:ı. baıında ı;elmek ı;e • 
rek." Büyük sava§ birlikleıine 
komutan seçerken, milletin t,;ere· 
fi, istiklali, ıstıkbalı bir kelime i· 
le hayatı bahis mevzuu oldumı -
nu unutmamak gerek ... Bu scçım, 
en seçkin evlatlarımız arasında 
yapılırsa o kadar hayırlı olur." 

0.:ıım için eskı Türk elene • 
ğine sadık kalalım. Goz bebeği. 
mlz gibi sevip yetl§tırdı imiz ı;o
cuklanmız arasından eıı layığını, 
eıı zckisınl ordu kadrosuna vere
lım. :Mılll hayatın her 11ubesıne 
çalışkanlığı, fedakarlığı, secı:ı; eSJ, 
ahlakı, iradesi ıle ömck olabıle· 
cek en seçkın evltıtlanmızı ordu· 
ya armağan edelım. 

Milh mUcadelcnın te~enlerl, 
yüzbaşıları bugün alaylarımıza, 
tUmenıcrımıze kumanda ediyor • 
!ar... Bu bahtiyarlığı, ne kadar 
modem olursa olsu:ı, hiç bir mal
zeme ıle deği11emeyiz. TUrkıye'· 
lnın yüksek milli menfaatlerini 
korumaktan baııkn bır kaygısı ol
mıyan, bUtün omUrlerini "vazı • 
fe" ye vermiıı olan b1ltUn tUrkle. 
ri:ı. ailelerine, çocuklarına bıraka· 
cakla.rı §ere! mirasını dilall:ıU -
yorum. 

Milli anıanemize dört elle ııa -
rılı.lım. .• Her Türk aılcsı hiç ol· 
mazsa bir komutan, bir kurm y 
ıle övUnsUn.~ 

Bir İnönU, bir Sakarya 
gUnU, bir Dumlupı.:ıar gllnU kadc. 
rimizi ellerine alacak olanların 
yetıııtirilmesl için devlet ile, or· 
du ile elblrllği edelim ..• 

Her milletin kendisine ~öre bir 
hay:ıt U3lt:bu vardır. Garbın en i· 
llı1 med~r> yet merlraleleri:ıo ula
şı. kMı, tı,,neıte, sanayide sen•cti 
ff'!heucrken manevi kalelenmızı 
m:ldafaa edebilmenin biricik yo
lu ordu ile manevi ve maddi bağ. 
Jarımızr cüsbUtlln saglamlqtır • 
maktır. 

Kuvvetli ve muntaum devlet, 
kuvvetli ve lrohraman ordu .. bu t· 
ki temel ılitu:ıa dayanarak iler • 
liyeblliriz. Ancak bu sayede "ya-
rın" gilvt>nle b!lk<ıbiliriz 

• 
eğerı 

Hüseyin Sami COŞAR 

kapiıyan mllb.lyaa ilAnları ara • 
ııınJa "talebe alınacak ..... başlık
lı ilan, bilmeyiz, gerektiği kadar 
dikkati çekebildi mi P 

Serveti fethetmıyc muvaffak 
olmuş varlıklı ailelerimiz. bu mad
di servete '·askeri şeref• katmayı 
dU!'}Undtiler mi? Hiç ıılıphe yok 
ki, ticaret ve sa.:ıayi hayatının her 
alanı gençlikten bUytlk b3şarılar 
bekliyor •.• İktisadi bünyesi, geliş. 
memiş bir memlekette, hiç ıUphe 
yok ki kuvvetli ve tam mAnasıylc 
modern bir ordu kurulamaz.. 

Falrot her neyin b~ı "isllklıl.l., 
olduğuna göre en kabiliyetli, en 
:zeki, en çalışka.:ı evlatlarımızı or
duya verelim .•. Askerlik öyle yUce 
bir meslek haline geldi ki uırlhin 
huzurunda mahcup dUşmemek i -
çin her millet böyle hareket e t· 
miye mecburdur. 

Ankar.o.'da on be§ ~tinde bir <:ıkruı 
(Dikmen) in ro be inci sayısı gene 
zengin bir mllııderecatln <:ıkml§t,ır, 

Bu sayıda: Şevket Aytaç, Ziya İl
han, Orhan Sunar, Murat Scrtoğlu, 
AbidlTI MUmtllZ Krs;ıkürek. Arif Ni
hat Asya, Kemal Edlb'in yazılari;ole 
İdris Ahmet, Hamir Salih Asyalı, 
Ahit Mahir Yfllnız'ın şiirlerJ ve Pe· 
rihao Parla'ııın bir hikaye.si varılır. 
Okuyucularınuza tavsiye ederiz. 

Rusya' daki alman kayıplan 
ve Berlin gazeteleri 

Berlin, 3 a.a. - Berfin gazeteleri al· 
man karıpla.rına dair dun n~redilen ceh· 
liğ hakkında tefsirlerde bulımuyorlar. 

Bcrliner Bör~n Zcirung 11<»·le diror: 
Hayale kapılmıyoruz, fakat işte bu· 

nun içindir ki neşredilen raknnı, ne ka· 
dar acı olursa olsun, bize teselli 'erici 
ı;:örünüror. Bu 336.000 alnun ıı ke.rinin 
kayıbı, }Urıtaki 85.000.000 almanı \'e 
ba$ka nıilletıen mil}onlarcıı insanı ıa • 
&aV\'Uru imlı:insız bir akıbetıcn kurtar· 
mı~rır. ı 

Gazetl')·e göre bu alman ka)Jpları 
alman askerinin savaş vasıflarını, ıalioı 
ve cerhhe,ini ve en az fedakirlıl.:la en 

1 
çok netice alma~ını bilen alman komutan• 

l S genç kıza parasız lıiının üstünlüğünü gö~ıe.rnıekte<lir. 

gelinlik verildi 
Çocuk Esirl:eme Kurumu Gtnel Mer· 

kezinden bildirilmiştir: 

Hindistan U. Valiliği 

icra meclisinde 
değişi ki i k yapıldı Çocuk Esir~me Kurumu haziran İ· , 

ı;inde ıs kıza .ral'2sız 1:elinlık 'ermiştir. 
Temmuz ayı içinde de evlenecek ve gc· 
!inlik tedarik edemiyecek durumdaki kız· 
lara parasız ipekli kum~ verecektir. Ni· 
kah muk<nclesini ve kızın parasız ku • 
maşa ihti)ııcını bildiren beledi> e 'esika· 
sını ibraz etmek kafidir. (a.a.) 

Londra, 3 a.a. - Hindistan umumi 
valilik icra meclisinde haz.ı değişiklikler 
)'llpılmışur. Bu değişikliğin en göze çıır· 
pan nokıuı, Başkomutan Genemi \\"'a· 
'cll'in de harp mC'clİ<İ hası sıfaıirlc 
meclise ı;irnıeidi.r. 

De lef Konservafuvar1 
fal ebeleri İsi anbul' da 

İst.."lnbu1, 3 <Telefonla) - Antl
EUe pıyeslnl temsil edecek olan An· 
h"'tlra Devlet Konservntu\·arı talebi'· 
si Konservatuvar mlldUril Orhan 
SaLk Gökay'ın başkanlı~ınaa e~hrl-' 
mlzc gelmiştir. Heyı>l !ltaEyonda 
Em nönU Halk<'Vı ldat"f' hı"yetl vn 
~azetec ler tarafında..., ka~ lanmış· 
ur. 300 ü Konsc>rvatuvı.:- t'l M>esl 12 
si de ldarecil~rücn :n"l,.e!(kep olan 
heyet Galatas3:-ay ııs .. ı>ın° -nlsııf!r e
d lmlı;tfr. Yan:ı da 7 Ki~ ille orkestra 
heyeti gelecektir. 

Y~i hindi azalar arasında Noon da 
vudır. llarbire ve ı;ivil müdafaa vazife. 
$.İ hariı; olmak üzere Hindi~rıın'ın mü • 
dafaasını tanzim ı;·e bu miklııfaa ile il • 
&İli diğer bütün işler .N'oon'a verilmiş • 
tir. 

İsviçre' de etsiz hafta 
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V d:ı.t Pınar l'dırııe lpekbob k~I -
Jik ıslas)ıınıı ıııuılııru; .\biclin 'J ııtenk 
Yuksck /,imal Enstıtiılerinclc; Bnlıri 
llerı'r İzmir /,ı-~ tlncillk lsll\S) onııncl:ı; 
1.iıtfi Kıu:nııcı lznıir ılraııt ınualllıııl; 
.Mıı~lilıidılııı Guney İstanbul r.irnnt 
mektebi. ıııııalliıııl; !lUle> ınan Fehmi 
Tuuıer i ı:nıir zirnnt ııııulliıııi; l{cıııııl 
' I ilrtıııcı ıııerker.ck memur; Sail 'l'rtaıı 
Sokı• zirıınt rıınalliıııi; Fikri Kilııır 
Hopa zır.ıııt ıııualliıııi; ~liıııif .\kgılıı 
İzıııir ziı·ııat ıııuullimi; İlhıııııl Tıirk • 
kıın Kır•elıir zir.!Uıl ıııualliıui; Ali Hl
r.a (Jl(lit htaıılıul ziraat rııualliıni; H1·. 
11at K •>han 1\'allılııın zlraııt ıııualllnıL; 
llır.a Gokb ıyır (.'erkcş r.iraat mu.alil· 
mi. 
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Tan ar ~uşut, Abdi Ulusan, Sıtkı 
grturan, Necati Turıın, Taşto.n Ata. 
lny, Haydın G rol, Hcşat Kııraca, En. 
\Cr ·ıuzunso~ , Bnşar Şadi, \ 0 ehbi Ku· 
rıın, Ekrrm Ö:r:ar, Osmnn Kokttn, Ke
mal Eroktcm, Li'ıtfi Öğıııen, lltehnıet 
gıııin Knrsıın, Zi)a Aksoy, gıııın J<:r
alp, İsmııil llnkkı Bc,lı, llıırh!in YI • 
gltbaşı. 
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l.iya Üzışık, Saclııllah l>lkıııcn. l\Jelı
ııı~t Sc> men. Ferit Zeren, Cemil 'l"ol
~nr, llahtb ıır ı\ııılmış. 

\l ııaş karşılığı iı<'retle vekillllk tcş· 
kilAtındıı çalışoı:ıkta olup dıı au lirn 
asli mau in nıe.murl) ete tayin edilen 
Yllksck Zlra:ıt cnstitusu ıııcz:uıılıır ı : 

Vasfi Ocaklı, Yusuf Kutsi Cr.ngız, 
Suat Berkin İhsan Öıcan, .\hınet Lr. 
gin, Hlısc)ln ı.hb.:ıy, Da,ut Aris, Fu. 
at Duı:rl, Re~ul 'l'ürknıen, lllr.ttln 
Giınııl§o •lu, Ahdurrahın ın 'furker, Nn 
dlr Soyer, Hamza Tan> n,, Redrl So
zer, Kemnl Kalınyaz:gan, Mehnıet E • 
k<'n, 1 Jusnu Alparğun, Hııhi Tuııaknn, 
Ali Huhi Aksoy, ~azl Bilgin, 7.eki \. 
tat, Bekir fübcr, Scdııt lloıka) 11, Mi· 
tat Goz:unı. 

Yapılacak müsabal·alar 

dolayısiyle Bursa coJkun 
bir spor havası vaııyor 

Bursa, 3 (Teletonb.ı - Bir 11.)'dan -
berJ devam et.ınckUı olan atıctbn ıırup 
bll'inclll'klerln!n tıeşfndsl bu cuınnrtcm 
1ı·c pazar irtlnlcn Bura:ı.'da yapılacak
tır. 

il lnıı:lllz bomba ııtnAı tıırafıni\ıın 
11111< nsburg chrlnc. yapılan kıSA bir 
ırnndfız hlıcuıııundıı duşıııan 2 uçak 
kıı) bdıııi~lir. 
~hil halk ıırqıncla bir k.ııc olU var

ılır. 
1 >lın gece, Jngiliz lırn a kuvV"dJcrl 

lı ıflf kıl\ \rtlerlı• llreıuen Şehri ve 
han il) usu llr.crlıw yıınıı:ın ve tahrip 
horıılıa~ı atmı~l ırdır. Sh·ll ıılı~li nra
sııııln k·ı) ıp Jll'k ıu:dır, llillı:ıssa ikn • 
ıııı-tırlllıların hııluııılıı/;11 ıııahııllrrrlc 
yaııgınlıırdıın lı.1s:ır vnrılır. 'l'ıı:ırrıız 
eıkıı ıwııklarılaıı 1 ı ii ılıişıirillıııüştur. 

Şiıııdi) c knılıır nlııı.!ın rapıırlarıı gö. 
re ıılııııııı ııv U\'ııklur ıtarıırfından .\fal. 
ta lhı•rirııle iki ~ipllfirc ılıışıırulınli•
tiır. İıııtiliı.lc:riu ,\kılrnh: üzcrinıic lın· 
\a fa.nli) rlll'rl r;ok az olınııştur. Al • 
mnnlnr e\·vd<"e olduğu Jl'lbi ha\•nlara 
hftkluı olıııaktn devanı ediyorlnr. 

J ngilizl ere göre 

Londrıı, O ıı.a. - Hava Nazırlığının 
tchlllti : 

J>un gel'c kun·etll bir bomba tr.şkl
liıııir. Jlı·erııcn'e hücum etmiştir. Ha. 
'n güzeldi, uçnklıırınıız hıırckı\t snh.ıı· 
sıııılnn &) rılırkı•n yangınlar yanıyordu, 
du•maııııı lıir gece &\'Cısı talıribcdil • 
ıııı~tir. · 

llollııııdnılakl ı!Uşrnaıı lıava mey _ 
dnnları da bomlııılaıımıştır. 
Kı) ı Sr'rvislııc ıı11·nsup llu<lson ııçıık

ları 1 lııllıııulıı ııçıklarınılıı ıliışınan va· 
ııurln rın' hücııııı etmişlerdir. 

Boııılıarılırıııın Hcn·isi uçnklarımıı
dnn ı:ı iJ ılonıucnıiştlr. • 

DUn ı;oce sahil teşk!Ul.tına bil.fit 
t ıyyıırecilerimiz Frlso adaları acıklıı 
rıncla <lllşmnn geıııilnlnc taarruz 
eLrnlşUr. Orta tonlllttoda bir ~e:ml 
ale\"ler lçtnde bırnkılmıştır. 

Av tıı.yyarelerlmlz işgal altındaki 
topraklarda tıı.yyare meydanlannı ve 
demtryollarını bombalamışlar ve üç 
dlişmnn bomba teyyareslnl düşür • 
mllşlerdir • 

Bomba tayyarelerimiz düşman BU· 
lıırına mayn dökmüşlerdir. 

Sııhll teşkllfıtınıı tıa~lı bir tayya
rcm~ bu hareketlerden dönnıemli· 
u~ ' 

Malta üzerinde 
J.nvalcttıı, 3 a.a. - Neşredil«"n hir 

tebll~e g/ırc dün p;undüz ve ı::ecl' mih· 
,·er hoınba tayyo.re tl'şkilleri a.-ı·ılann 
rcfnk.ıtindc olnrak )Ialt,l'ya mutead
dit şiclclttli taarrudnrda bulunmuşlar· 
clır. J\••ş duşman la)yare i düşurill -
mllştılr. 

Bir miktar olii \'e v-nrıılı vardır. 
l>lın gece üç dıişı~nn tl'Şkili boın

lıa atıııı~lnrılır. Bir ı::cce avcııııız: bir 
düşııınn uc;:agını denize diışilrnıılştür. 

A 

tenis 
(Başı 1 inci sayfada) 

nct1ccı olacak. 
Snb.:ıhlC)1n yapıları lik'fnct •ii2el 

dt\ J. Gtmud ııe t. Anidus 
oldu. Jlm blrtncı 

birden ileri tıırltyan h-an'J ;ııa.ka.hyam 
dı. Setler bcrnıbcr olıun.al altmıs Yn•ı 
dan fazla bulunan Jlm'tn macı bırıtka 
mıtı \"C? yahut son oou kolny lrl'l'!.'!W'dd 

cC'1 zanncd11l;>"Ordu. Buna 
Jlm hcıncn hemen h(!I" vuruşu 
ha1ctı ı;-e )"Cl1ru}a alkubr toplıyıı 
pnrlak bir oyunla üc:QnoO GCt1 dün 

pek gUze1 oYnır.ut ı va.n 'dan 6-2 Jm 
dı. Bmvo Jlm Glrouc:I. ())7Uldıin h 
mac bize btr tenis k1tabından daha 
dcnı veı1yor. 

D!I:cr maclarda b~ bdc1cnmed!k n 
tıcclcr oklu. Scmth Dcdrt BenJıımln'I 
sette )~"nen Ved.•t M:ırtı ctttı J. Glrn 
ve lvan c11tıne h1C ıUyaruımadılnr. GQ 

z<'l bl:r oY\1'11 tll•1 wrıın tzmtrl11Cf' ma 
lld rolle ve ko~lıkla knzandı. Teki 
ılc Vo.la.t Koeh'n lkn~ cltnden ırelenl 

yaptı. f'ılkn.t cok osınn bir oyuncu otn.n 
almnn misafir macı koln)l'lıkla kazandı. 

Gene Ql!Ucrde $<-file w A l!'tndd1n -
Chrj.•;!lan ve Parad:SSO'ya knrsı flct ll>l"t• 

tc Yenildiler. Ulus lkup~ı gıı,Hplert blT" 
az da.ha tormila olsalar V(! takt ham· 
lan )";lpmo.ı !ar bu :ınac her halde ile 
~e çıknbUlroi. 

Buı:tın m:ıcl:ır li?t"l\e bbi!>trlndm ırQ.o 

Z<'I. Tclclcme a!m..,nlam >mm Fetun1 
\"e Jlm, cırucroe de 17.mtrl lcr oynıya

r.ak. A)nro FC'.hmJ - H.:ısnn ctrtl IU 
J. Glmud ve t. A!laius ctt'tl kn1'ıhlııa. 
<"ak. ~fuhl.('?l•lenıC> MunllA - Hruıan cif· 
tmtn rnrtmn - ~f"l"'t cim.ne !mm ahı· 
cnklnn netlco ~ merak'lı. Tule bnynn
Jn.rd:ı 1Sll! R:ıyan Bıtht1)'e lle n.ı.:.-an Pnr
kım tnus kuı>:ısı sonunun r~nŞlnı cry• 
ru)'aCakJnr. 

Kerim A. BÜ KEY 

Bqgiinkü maçların 
progrıamı 

Sııa.t Saha Oynıyanlar 

9.30 n 

10.20 B 

ıı.ıo B 

1530 
16.20 

Dehar ve BcnJamtn 
nahtlye ve V<!d:ıt 

MunllA ve Hasan -- J. Pqr
k:ın • Dr. F.ı::crt 

~tnıı Vt' KO<'h - - Ben.ı.r 
'lie BcnJnmln veya B.'lhtlyc 
Vednt 
Dr Egc!l"t - Fehmi Kıal 
Korh J. Cb"ftlı<t 

Salınlılc) in klll \'etli &\Cı himn) esin. 
ılck{ it ıl) aıı boıııba t,. killeri l\lnlt.ıl"yı 
lıoııılınlaıııı 1 ırdır .• \\cılarııuız iki av· 
cı t ılırıbeııııiıı, bnşknlarını da hasarn 
ııırratnıı lırdır. Uçaksavar batan nlan 
bur,1ık bır ( ı •il>• t go~terıııi lrrdir. 
Oğlc len onrn bir kaç nlnıan hom

1710 
ıs 

A 
A 

A 
A 

Muall! - c:oı.cr 

İstanbul Barosu kanunsuz 
evlenmeler hakkında bir 

rapor hazırlıyor 
Ista.nbul, 3 (Telefonla> - Gayrl

mesru evlenme ve boşanmalnr ne5eb: 
sahih olmıyan cocukların tescil lşle
ri hak.kında Adliye VcJcllllğince ha
zırlanan ve e\·v~ce acılmış olan an
kete ge-len ccvapıan ihtiva eden bir 
broşür I.stanbul barosuna gönderli· 
mlştlr. Muhtell.f avuk:ıtlıırdan mQ
rel."'kep 8 kişilik bir komisyonda bu 
hrosür lnC'e-lenm1ş ve bir raI>Or ha-

Bem, 3 ıu. - lsviçre'dc• "etsiz haf· 
ta" usulünün tatbikı için eskidenberi ya· 
!ltlan teklifin kabulü muvafık ı;:üıi.ilcrck 
bu unılün 3 tcmmın ı::.rilıi:ıden itibaren 
>'ÜriirJüj:e konulın:ısın:ı karar vcrilmi, • 
ıir. 3 temmuzcfan 20 ıcmmu:zıı. kadar er, 
kO)i.ın, keçi w domuz kesilmesi \'e 9 
temmuzdan 22 temmuza kadar d;ı her 
rürlü et konsen·esiyle adtan kararname. 
de bildirilen dört nevi bahk kon~crvesİ· 
nin şa11şı yaS11k edilmi~tir. 
~ıııa:RlJIU ,......._____ ___ 

Zelzele, su baskını, kıtlık, 
sa1gm hastalık gibi 

Muhtelit bölgclcırdcn Yil2 clllye ya· 
kın nUct buırün Bursa'ya 6:C}mlştlr. 
Aynca müsabalmlan ta.ktbctmck 1cln 
lı'azctelcr m<?nsuplan da bllluıssa Ulus 
ve CUmhut1)ct ı;:"azetcıcrt muhan1rlerı 
ve ıoot muhabtrlcrt dUndenıtıerl. t:>ursn· 
dadırlar. Sıcym VaH F'ıız1ı Glllcc mısa
rtr.k!rln lst.trnhntıcrı tctn bil tün 'edblr -
ıcrtn nlınm:uıını alAkalılara mı.rotmı.e -
ttr. Bursa cıx; un bir spor ha\·ruıı :vaaa
maktndır. 

Batırılan Arjantin vapuru için 
Almanya tazminat verecek 
Buenos - Aircs 3 a a - Am r -

kan kaynaklarından ö r n d ne 
göre 22 hnzir ndıı. torp nen Rıo 

bıı u ı ço ylık ekten hir lıa,·a ml'v
danın h rıın etıııl c de lıu\·ük bir 
ıııııuff kı) et clcle ecleıneırılştİr. Avcı· 18 

larınııı bir bomba uçağını bir de av 18 sn 
ucağını el ı ur ı tı • ba ka ucakları da 
h tıı ı r lır. 

n 
A 

Dr Eııl!I'lt \'e Knrh 
r.:tır~tan ve Paraıt M 

llahrtye ve J rar'kan 
J G ııd ve tvnn 
&'in ve J."(>hml Kı7.tl 

f e]iketlere 
KIZILAY 

koşar. Terçero Arjantin vapuru hakkında 
O ld b ki alman cevabı tazınln t ver im 

na yı a İr lira vererek ve ilerde Arjanti::ı bayrntına rıayet 

ııh il m ıilkll'rde 
k ar hl ve ) aralı kay. Kepek satışı 

Anknra VaUli loocn: 

Gazetelerimlztn say!alnrını zırlanmasına başl~Ur. 

aza ol. 1 edilmesi husus an mi Ar an n hU • ~ a.a. - lslahiyc halkı kur· 
Jll7v7 aı-v- - - - - __ - _ k(lme-tın n tal plcrılll kabul etmek· 1 lflumu olan dünku gu. 

- - - --LL%JUlLuxawtus t.ed.ir, j DU LÇLO~UQI.till rutJamı~ 

Ellerinde kepE>.Jc alma kAkıdı olan· 
lar 4 7. 942 cumartesi g!ln!l evve!C'e 
adlan b d•rllC'n dtikk(mlara gldere-k 
2 sayrlı kupon knnsıhğı dilkklı.nlarda
kl tasd kll l ,... er<'le yazılı mı.ktarlar 
dairesınde k~ satın nlwbilirler. 
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DIŞ POLİTİKA I 

itimat 
Cörçil'in Amerikıı'da bulunduğu ı· 

rada çıkan iç polıuka buhranı, hiiküme
ıi 11 itimaı reyi nlma~ı uzerine ~ona er· 
mı$tır. Buhran, Llrt Mılne, Amiral Ke· 
YC5 \C c~kı H rb e Nazın Hor • Bdip 
ıle ırkad tarı t rafından h:ırbin merkez· 
d n C\ kı 'c ıdare i h kkınd:ı verilen bfr 
iıım ısız.tık t r ri iıı.erine Çtkmışu 
'" m K mara nd • gonı meler, ıenkiı· 
le "n haşlıc.a ıkı nokta u erınde toplan· 
dı ını anlatmıstır. 

1 - 1 akr'r ahipleri. Çorçil in B 11 
vekıllıkle lılli tud faa N z:ırlığını ~· 
sında bırle,t rnıış olma ına mrıız etnıİ~· 
lerd r. 

2 - Harp l ılh alinin gerek kemınİ· 
Y"t ve gerek keyfi)et bakımın<lan )eler· 
siz oldui:unu iddı etmiılerdir Jluku • 
met tarafından ılk soz ıı.Jan fstıh al 'a· 
:tın, Mhter Lyıtlcıon, m.1lzcme ve ıeç • 
hhaı imali hakkında uzun ve etraflı İza· 
hat \cmı'ştir. Bu izahattan anlıı ıldığı
ııa sore, ını;.ılız 'e amenkıın ııınk ve ta} 
}"tre imaliu yolunda giımcktedir. Gerçi 
ı:e('Cn sonbaharda ıngilizlerin Bingaz.i • 
den PÜ kurıulmelerioc ~cbep, tabi)c yan· 
lışlığı ile ·~ru ad r • a.dlı ıankların çöl 
için ch•erişli olmamalarıydı. Fak ı 1 ııh
sal Nnzırm:ı gore, ıngilizl r son hare • 
ketlerde Am rika tarafından ınııl edilen 
"General Grıını • tanklarını kullanmış • 
!ardır. "Bu tanklar RommeJ'l.n kullan • 
dığı en İ)'i tanklarİa ~ıııir. \ e Birleşik 
~menka'da geniş bır olçude )'3.pılan 

Mark 4' tankı i c, •General Grant" 
tankından da çok d:ıh.ı ıesirli hir <ilah· 
tır." 1sıihsat Naz.ırı bu izahatı ... erdikten 
sonra JU sozlcri ililve elmi,ıir: 

- Auchenleddn elinde son sa'aşlar· 
daki kayıplarına rnğrnen, hil! önemli sa· 
yıda <•cııeral Grtnt taııkların<lan hulun· 
duğ\ı ı:ıbı, b'r ıarnft:ın da h r gun mu • 
harebe ~ ınıı >mı ta klar \'lrmakta· 
dır. 

Moskova'ya göre Berlin' e göre 
. 
llalyanlar Yunanistan' da 

KURSK'TA KURSK'TA Sırp köylerini durum ~ok feci 
alman bir tank ateılemi~ler 

Londrıı, 3 a .a ı. ıı lraclnki Yu 1 

Halk ot ve (İ(ekle 

beslenmeğe uğra;ıyor birlikleri 
dağıhldı 

• 
Sivastopol'da 

Sokak muharebeleri 

hala devam etmektedir 
Mo kova, S a a. - Gece yansı 

ııesredılen sovyet tebliğı: 
2 ıemmuzciu.. kıtalarınıız Kurak 

ı tıkamctıııde bUtUn ı;::un ı;ı-eniş öl· 
tide tank muharebeleri yapmıştır. 

Blelgorod ve Vol usk ııltıkamct· 
terinde taarruzda bulunan alınan 
:ıtala.riy le çeun ınııhıırcbeler olmuş 
tur. 

Sivastopol kesiminde. kıtalarımız 
ehir dola) tanrıda dll$manla c:etın 
göğtls göğlİ5e muharebeler yapmış· 
tır. 

Cephenin diğer keslnılerı:ıde e -
ıemmıyetlı hıı;:bır değlşiklık olma 
nuştır. 

lo kcıo' , 8 a .a . - Bu sah!lhki sıw· 
>et leh ligi : 

G ee kıtalanmız Kıırsk, Blelgorroct 
ve Yolç n k kc lıııl<'rlnde du mania 
ıııuharcl•ı> l'lmı lı>rdır. 

lva tnpol ke lııılnılr, kıtol ırıınıı 
şehir sokııklnrındA ıına lora dr' ıııı 
f:tml ferdir. 

* Mo kov , ll a.a. - So')et tebl!glııc 
ektir: 

ı-:ursk doı;usuncln, ıılmanlar &on 2" 
at tı;lııch- binlerce olü \ erını le rıh r 

~OV.) et u~ k!.ırı düzınelerlc tank, :.!00 
kıuıı.) on " 111 ton k k ır ıko.> uıa ltıpu 
tahrıbelıul lcrdlr. Sı.nyct tın) ıı eı ıle
rl :!O ıılıuaıı uç ı •ı dlı i!rmU , Cı u~ gı 
d ,>erde tahrılıetıııı krclır. 

Alman birlikleri dağıtıldı 

L<mıJra, 3 a a. - :Moskovıı. ıııdyo
sunun bıldırdiğınc gorc. alman tıt
arruzuııun beş ıtı.lnuen ben bUtll::ı 
iddetıyle dcV'.'lm cttığı Kursk ya
kınlanndakı muharebelere s ırıilen 
alman süvari blrliklc-r daitıtılınıe ve 
.ıu men yok edilnıiştır. , 

Rus kar111 taarruzları neticesinde 
'üç köyU geri almış ve teşebbüs al
ma:ıların elınılen rUBlara ı;:eçnıekte· 

di,r. • 
Hltler ikinci hat kı ta1'3rım ve ili· 

t;er cepbelcnt n getirdl ı::ti b ı rlilden 
ullanmııkt dır. 

Harkol bölgesindeki hücum 
Stokholm, 8 a.a. Telemonıllal 

aj nsının hususi muhabiri bildiriyor: 
Manşnl \ on Uock'ıın kuııınıı<ln -

sınrl.!tki tıırııenler 8 günlllk lıir ılıırnk-

1 mad n sonra dün ıı rkof kesimin -
de şehrin şimalinde k lan btilı;ede 
Blelgorod ve \'ol a11k ara ındn ;yeni
den lıııcuııı grçrni lel'dir. Uu l eııı 

1 aarrum dun ı;-ecekl ıovyctt teblıği 
blldlrnıışllr. Du hususta başk t.ıır 1 -
14t ne rcdilmedığl gibi alınanlar clu 
bu yeni hareketlen hcnılz bAh etme -
mi !erdir. 

Ounn mukabil Berlln'deki almıın 

mahfılleri Kuuk'un doğusunda ııltı 

gUnrle o bert devanı eden ınuhıırebenin 
chr.mmlyetJ üzerinde durııı nktnclır. A l 
manlarA göre bu muharebe, rus e fe
rlnln bıı,ınd nbcri g!irdu •Umüı mu
harebcleriıı en şiddetli ldır. 

nu kc lıııclc kullıınılon olman zırhlı 
ve hnv" kıı\\ctlerl ~ok ehemml)et l ı -
dir. Ru derece fada kuvvet tQpluııınış 
geniş ölçtide bir hareketin bıı lıuıgı • 
cındo lıulunduğuuıuzu go termekte -
cllr. Almnııların ura.zl kaıuııdıklıırınıı 
lıtıkınettirecck emareler vardı r. Fil -
hoklkn ru lar vazl\ etlerini yeni bir 
mücl.afııa hattı üzerinde .sa~laıııladık
lannı blldırıııi lerdır. Bu itiraf, hn -
rek ıt tı- clıhü ünıin alırıuııların elin -
de hulıındıııı;un u gtistcrıııektedır. lll~er 
l raftan ov> et tebllğlnrle bellrtlldlğl· 
ne ore, more a l 'J imt1çenko olman 
h tlarında hır çok ııoktalnrda ı;cdik
ler açnı ğa ve bazı ılll ınan blrlıkle rt. 
nl ku tar ık imhıı etıııeğe muvaffak 
0lmıı lıır. ~i n kova'd ı yürüttlkn toh· 
ınlnlere ı;öre ıılmanl nn iki gUnlUk 
kn) ıp arı 7.000 blllyü bulmuştur. Al
nı ınl ırı 200 tank ve 1110 uçıık dil 
k •> lıet01l !erdir. llu bıllgetle sıksık 
llnıril muharebeleri yapıldığı haber 

vcrılıı ektedı r 
Bununlıı her her foskova'dııkl u-

ınnnıt lrıtlbaa g •re, Sh a toııol'un kay· 
bediim!~ nim ını hııı;tırı, y rın bir 
l'tıırı\akl glbı k lıul etıııck irabede _ 
cektir. 

İk! gündenberl G hııtık bölge inde 
1ı ~nclığı haber verilen >eni taarruz 
hakkındı tııfslldt alınamanıı~tır . 

Ruslar almanları 
durduruyorlar 

1\fo kova. 8 a a. - Krıısnoyıı ~'·ez • 
ela gazete<Un ı(' cepheden gelen lıır tel
f(rnfa re, llarkof cephe inde 13ftlog
rocl ke iminde bir çok t.aok ınııhor<'· 
bekri id 1 t le ıle\ ını côivnr. Alman
ı r bir çok ıdiletli hılruııılar > ııpınıŞ
lnr 1\ da hıırıl u-ın hep 1 o kim kolıııış· 
tır iki ta ırr cin çok hllyllk tank ve 
uaçk te klllcrıni ınuh rebcye sokıııuş
tur. Km vcUcrlmlz m l\ııret ve Oe<'a.
ııtle döğll mekte, dil•m nı du rdur • 
ın ktıı ve ) olunu ke rııckledır. 

~ündeki \":t?lrcııcn daha elverişli o ldu • 
=ı:ı iruınm:ıkt:adırl:ır. Sona kad:ır har· 

betmelc azminde huhınan İngil i zl er, 

< orçi l de arndı kları lideri hulmu , lard ı r. 
Ve bu harp a:rmi ıayıflamıı.dık('I, Çlırçi l 

de feda edilmi~ece-kti r. 

A.Ş.ESMER 

savaşı 

basladı 
..3 

Sivastopol'da 
50000 den fazla esir ve 
bir~ok malzeme alındı 

llerlın, 3 a a. Ba komutanlığın ıeb· 
!iği· İ\a ıopol ım cenup haıısındaJ..:ı 
Şc"°nez )arıma ının ucu daki oo 

goslav malıfıllerine A'Plen haberle 
Te göre itnlyanlar, mı hııreb le· 
1'İ.:ıe karşı mi ılleme oln ak Uzere 
ırp kuyleı ı lb:erine b nleı"Ce yanı;:-ın 
bombası nıınışlrudır. Çetelerin top
landığı köylerden blrkac dUıUnesl 
'böylece İtalyanlar tar fı~ tahrıp 
olu.:ımu tur 

Knlmk'de. mihver tarafından ta 
yin edilen hını l liclerl Pavelic:'in 
'köylll çetelere kar ı R:Önderdiı'tt n 
'kerler bu ~etelerle birle miş ve hu
nun U:ı:erine Pavelic ceteleri tenkil 
'İ~i:ı kenıli muhafız kııalarını ı::-Hn 
ilermek zc•nıncl!l ka lmı tır. Carpıe -
ma ile;: gUn s ırmllştlır. 

Avusturalya 
diı man kııaları da a~a,;ı )ukarı )okedıl· 
nıışıır. h ı p 1 k:ıle•inın zapu i\İ.ıt ı d 
ıenıınuza kadar > pılan nıuharelıcler<lc 
"'O.OllO den fı:z.la < ir .ılınmış, 21 tank, 
303 ıop •e lıer ne,iden birçok harp m.ıl 
zeme i ijiıinam ' ra ıahrıhcdılmiştir 
Kınm ~ularıı da alman \C iıal)an hız.lı 
boıları ıl "hlı ~ diı~ıııan cleHİfe i h:mr· 
mı 'e kunulanları c ir ('tmi tir. Knf • 
kasra'nın Knrıı.dw'z 'e Aı.ıık denizi kı· 
)datın<la 'la\ ş uçııkları ., e sıukalar bir 
çok lımana •c 1 ıfhas a o•oro•isk 't' 

An•ka linıaı•l ırına \e du<m,ın 'apurla • 
rına husu i bır 1ı ı ıri~le lıiıcum eırnı.; · 
lcrdır Tiır ma ın cmi i ile 10 kı> ı 'a 
puru b:ııırılmı cır. 4 ı 1rı dn, 7 tiuıreı 
\Rtıuru, bir nı kter !lemı~ •e hir >Üzer 
dokn ~ok ağır ı aheıler 1.:a)dc<lılnıi~ıi. 

Dc•ğu cephl."~ınin ccmıp ke inıintle. 
alman \C ital)an kıtnları ~')etlerin bri· 
çok nıevz.iı hucumlarını duşnı:ına rük.!.ek 
\'C kanlı kaııplar ,erdirerek piL~kiırı · 
nıtişlerdir. 

Alnıım ve muııcfik kııal:ınnın ı:ur· 
ruzu rephl!)i ~00 kılometre kadar bir 
g('nislıkte )arnuşıır Duşman zırhlı Jı. 
,ıılarının ,id !etli knrşı hucumları du) 
ınan.ı ağır kıı~ ıplar "ierdi ilerck pu klır
tulmu tur. B'r h:k hızlı tw • n hiç tank 
k •> bı 'ermeden 28 haz.inından 2 tem 
mu1a kadar IOO ovyet ıankı ıahribetmi 

ıir. • 
avıış uçaklarıo<l an müteşekkil hü • 

}ük ku\\eıler d~m:ın rne,7İI rini H 

yollar ve demif)'Ollar \ııt'"rindeki cak'İ>t' 
kı ınlnrınt hoınb:ıl:ımışlartlır. 

Ricf kcsimin<lc, a lman kıtal;tn •id 
detti mukavenıete rajı;n1:11 düşman me' 
z.İl<."rine ı:irnıi, ve muteaddit }etler al 
mışıır. 

Kola körfezi[)(le, Ros-ıa ve Murmnnsk 
taki rıhtımlara, deniz tezgiıhlan ı~ı< 
lenne, i e ' e liman tcsi<lttine homh;ı 
1 r h abt:r ermiş '"" ıd>ir ve lim an ~Tc 
sinde yıın~ınlar çıkıırılmışrır. 

Kıırsk'ta ba§lıyan tank 
ıava§ı 

Bir japon haı p gem isi 
yakıldı 

S dney, 3 a a. MüttE'f k h'lreklıt 
il ünden alın n telgraflardıı, rnUt • 
ilk t n ıecll r n n ıılı g c YPni 
G ne'dekl Lııe \e c;aın nua';.a ~npı· 
1 ıı bombnrdımnncl bir j pnn h ıı:ı 
gem sini ale\ ler lçlndc bırakt 
b ld lmektedlr. 

Japonlar Kaoşiao 

kalesini zaptettiler 
Tokyo, 3 .a. - S çkin japon bir· 

l kleri l temmuz ıı:ıbahı Kaoıııao kıı 
lesı:ıi 7..Sptennislerdır. 

Dig-er ı11rnflnn cenııp cin ceııhesiıı
rlen Ni i Nişi ~azctesi'lle lıildirlldl 
ğn<' ı::örc Şiııkıı ve Kutung daglnrm 
dıı bulunan japo:ı lruvv tleri Puşonı::
stkametnlde bir yıldırım taamızunR 
ge<'miı:ıl rdir Bu jlıpon kuvvetleri 
ıla({lıı.rılaki Çin k1talıı.ıını yok ettik· 
t sonra ı temmuz r:ab lıı Saitlnıt'I 
<'le ı:-eçlrmı"l rtfır. J r>nn ilerlevı"• 
ehemmiyetli bi r straı jlk mevkie 
do~r\1 rl v m etmekteılir. 

1 olıın ve biitün· hücum! ra knrşıkoym:ıi.:a 
armcımiş nı0<.\em ilahtı taze kuvvetler • 

Bl'rlin, 3 a.a. - Kursk'un <lo~ • clcıı mürckke!' hulun:ın WV)et bırl kle
cla <lun sabah haşlı}an tank nıuhnrehe!.İ· r.İnin ~iddetli mukavcmeıiyle ka~şı laş • 
nin henüz ba1lnngıç safha~ıııdan ileri makta l>ulunduğurn.ı gillemi}orlar. iki 
geçmemiş olduğu ka)dooilnıekıe ve hu tarafın ha\:ı "e nrhlı kuv.;etleri a~;ığı 
muharebe Rommc-t'in ilerlem~indcn ön- yukarı denktir \C jİnıdi buıün ı;tt}rctlerİ· 
ce r ih>-a'<fa yapılan Knifrtıı bridge mu • n i muharebenin akıbetini Ut> in edecek 
hnrehe ine henıetilmt-ktl'<'• r. olan hava ve kara iısı iıılıi~ünü ~~la • 

Bununla beraber, ıılm:ın mahfilleri mak için arfooi>"rlıır. Bu ilk ™'defe va· 
Kursk hMekntının dıha güç olduğunu .,.e nlmadan önemli hiç l:ıir toprak k:tzan· 
alman or<lusunun bu bölgede toj>lanmı ~ cı bddt-nmemelıdir. 

2 

A 
~ılt. ........ 

Makinele en 

ıucııluk -----
lştanbul da buz ıro.tısı rin\b'ı me-

6Clcsi haline ıı nbı.. G zetclcr Sa· 
~er. Bostancı ve Adatar'da buz 11· 

k n usın ı fül.ltımclc lıclın. lıı1an bu ı 00-
1~ kendi et ı.a.u"IUI va.sıta

Jarb"l bıınılara buz ııond Jlll'YI ita· 
r.ır Urdıtıru h :bel" verbor r. 

J\:11ın sotukt.ım, kardan, buzdan 
ı~"'l oc1c~. ~azın da aeı1n emek 
tein b1r bıırda.k ııotıık ıru, btr ~ 

buz w.)a karlı b dalı tm>cst tatıa.v. 
yüJ ederiz. 

Onun ıcın do yalınız Jstnmıul'de 
d tn. takıı.t ıışAA°ı ;ı."Uknn her tara t • 
ta yazın, dondunrutcılık, 6\lCUIUk 

ktı.rlı bir b h ne geUr. lstanbut'un. 
sırU:u-ında üzeri ''tcırlc:m1$.. pb1nc· 
tcrı a1.ltümtcıi.Ylre dolaonral> ve eti~· 

rlnt1ck1 bar<t.ık rı l>lrlbU'lertne vu
rarıık: 

- llanba buzdan 1cooenT 
dl.Ye hnCrıra batını ytıret1 >-anık 
adam arıynn, ot02 lk1 dişe rnızık'l 

caldırma=ı Pli ııımaıruıtı taahhüt 
cd •n suı.'l.llan ;ı.-a \'8.S )':! vııa tarthc ka· 
nııyor CünkU ol'(lular ı:lbl, suculuk 
da makln<>.leşmetc baeladı. 

buru r oo 
Yl'kayorı r. 

SU<.'\! tar peyda oldu. 
derll sucular var ve 
klıınnı bl c mnktne ne 

Yeni bulmacaınız 
Sold:ı.n kt, 

dıı.sınuı lll t 
ııı

&ıe81 

ynn 

hu~ 

kay 
de. 
a
s 

Yukardan nsnfrı: 1. I>a1re muhlttn n 
btr kısmı. )"llınuMa yroıt'i!1. :.? Urta 'bul· 
ıt:ı bir S«Tlt, 8 iki hart )'mi Yll· 
n , ~ crtn ıntınaro. iki iz hnrt 
ye.n yareı 4 pe ~am~. muh d<'ltl? 

ılIT'Rr, 5 ıröz mnııt. e<'dat. b:ı11n 1'' 111\· 
v~yle Am<'rlkıı.,A ııuın ve ı:tımüe ya. 
ta!<lann n ooııutu nem 

b tn 

f .. .. "' 1 KUCUK Dl~ HABERLER 1 \... __ ,,./ 

Londra, 3 a a - Romıı radyoau 
.traıı vekılı:ıe karısı bır suıkast 
yapılılı ını bildlrınlştır. 

Bu hu. usuı L ondracla teyit edici 
hıçbır haber yoktur. V e bu haber 
en bilyUk ıhtiyalla karoılanmahdır. 

Bueno • Aıres, 3 a.n. - Arjantin 
hukt:l111 ti Arjantin llmıınl rına sı -
ınmış olan Oıı.n mnrka \'Rpıırları -

nın tın alınma ı hakkındaki ıkanun 
ha ını kabul etm lr. 

Va ln.ll'toıı . S a.a. - P anama ka· 
'!lalın aki Amerikan ordusu karar -

n hılctırllçlı ine ı::-orc, casus. 
ak ve ıl 'Sffian derıh:alııla -

nzlıı vermekle suçlu 20 kişı 
yak 1 mıştır. Bunlar bir casus teş
kil tı.:ıa mensuptur. 

B ılın, 3 n.n. - Büyük bir Ameri
kan. tlcarC't vapuru AUant k'te tor· 
p llerıml tir. B r BreT 1-va ıs lebi do> 
c nup Am r ka. n n şlımal kı)'ılannda 
lort> lcmniStlr. 

gton, 3 a.a. - M. Ruzvelt, 
B rl k Amcrika'nuı Fil pin fovkal· 
Mo kom rl Francls Sayre'nln isti
fasını kabul etm t r. M. Sayrc daha 
fnnıl bir vazifede hl.zmet arzusunda· 
dır. 

V hY. 3 aA - Nu:ırlnr meocllsl 
bu h m r ş 1 Pcıtnln'Jn reisliğin· 
de t p na<'a hr. 

Berllın. 3 a.ıı. - Simdi teSblt ooıl· 
dl nf! r:öre. lnırlllz sularında s !Ahlı 
b r kC' lf uçuşu yapan bir alman a\' 
u~a ı lzlanda'nın şimal do~mında 
1500 ton rrtoluk blr ticaret ge.mıslnl 
lıııtırmıştır. 

..-.-. 'lll11t1l!1fJıı o 8llJlafl 

KIZILAY 
senin yardımınla yaşar 
az da olsa yardanını 

esırgeme. 

~ ..... sın 

1 Harp ve 

;;;;;;;;;t;,. 
liruıı ya ız ee?ıh'le-de &.-tn, \clly

Jerde \l'tl bu amd kümcısleMe de bü· 
)1lk t.ahr.lptti- )'(lllmııktMır: Gecen 
B ü'I< Jl rp'tc Avrupa t4ll\ 180 mıl
Yoll tnvuk kll.)"bcl.mt8Ur. 

Fransa t.-ıvukıa.rınm Yllzde :ıo slnL 
Ik~ yÜ 80 mi knybotml&tl. 
Fnkat mi' cll'ı lsvierc gibi hııl'be ıılr

m ili mcmle1c:ctlcr de hublli'bft.t YOK· 
ıu u ve Jcas:ıplık hayvıınlann nzal· 
ma :vüz nden t.a.V\d< yıamm azal
chtını ıröımtbkırdlr. 

'IUVUk nzhlıı tabmt1Y1e .)'Umurla· 

;ı.'Ql ncmaktadır. 

lllln.ll;ı:;Jt::I" z:mu' rll· 
recc'k crdtr: 1914 hnz!ranı.nda 

5 2:1() 000 Y'UmUrtn YIYor
B ylel k de a<tım ba$tna lt3 

;yumurta dilsm"ktl? lr\1.. 
HP-r h lde lnırU!zlerln aynı eckfl· 

de yum rt4 ytyP.b hn<''eıi I~. ?ııuı> 

ı, t ııcteın sonra dab ı biraz beklen'le· 
ıerı ırer~eed<. 

Karagün 

sahclığı 

n t n TUrkl:yc ırQmrO.k muh!lf l\· 
za t t.ıM 1Am'1 ot:mıık fizore 
lr!.r "lmm ırüın,. sandıtı kurulması 

Jc:ı.nırl ı&tıl\'tnt ıra oteıcr ıuı.~ ver:-
yor ar Sond k Hltlm ve ııa.tr bclcll!ll . 
m(.'dtk hallt'!l'dc, üyetmne yardım e
dceekt il'. 

F knt ya do~ınn. evlenme ve K:t· 

gl 1 ha !erde E:ındık ne )"nı>:tC3k? 
B nlıın d3 blrer ·~ :"a ı:(ln., mQ 
;ı.~ Yoks:ı bu ı:nıt hancrde Azala· 
nna )'llt'dım etm~ ıstem mi! 

Bu &ı.ınlln em ıı bını tıcnmı ırtııı 

her ha1&- s11.."Wlıtı:ın tı:ı:at:ın da me· 
m <>imi$ o r lrf.'l'('kt 

SA. - TIR. 

(lşüm<>.k, nA (e.n), 4. ve, 
, n'k, n. 6 1'7. cer, 

n~ 9 akıl alta 10 do. a aıe Atı> '7 al 1c1 pa.tto, 8 te .:T 9 
' 11 kut 081: at. kı (, 10. rabıta, le., 11. da.r, l«n· 

Yuknrd Matı 1. ~r. ı;ııd, 2 bel. 

1 KAHIRE'YE GÖRE 1 MiHVERE GORE. 

Bir gedik açamayınca Elôlemeyn bölgesınde 

Rommel "t 
bati istikametinde elver9~ i ~ekilde 

geriledi or 

Rommel Elalamcin' e karşı 
yeniden taarruza geçti 

Knhire. 3 ıı a. - Rommel dUn ö~
leden sonra Elalo..ınuin'c kar§ı yeni 
t rruzuna ba§lamı ıır. 

M ültefik kuv\•cUer ellerlodclti 
blltUıı vasıtalarla düşmanın ~crileri
ne şidctetle taarruz ctrni lerd.r. 

/ngi/izler tedricen 
taarruza geçecekler 

I.ondra, 3 a.a. - Roytcr ajansının 
eri mulınrnrl ) azıyor: 

2 t.em.'lluz. tarihli Kııhlre t 1 1 
ı•lverışli b r intiba bıxak.mıştır. Mey 
dnn muJınrC'beslnın ilk günü ı>ek acık 
olarak Jngillzl r n leh nf! lı'eQm • 
1ıhverın y<?Kfı.ne muvaffııkt)ct mu· 

vakk.nt bir gedik nem k 0>lmu ı:e 
bu gedik c buk kap tılmış \'e dil&· 
m.ıın c-erl ntıW-0• tır. 

'l'oo'iı..'<le tıı rlh edilmiyorsa dn ln
lı'lllz kıtıılarının yeniden saı:ll$a kıı
tılnuş oldu •unn şilphe yoktur. 

Durumun hüll'lsası şudur: ln .ız
lerln F.lnl mcm'de acele kurduk! rı 
mUrlnfn:ı hntı ın H.ommel tankları • 
nırı ilk hıınılesine daı: nnmıı,."tır. Bu 
ta rruz hPr hnlde hill' ilk olcllde ol· 
muştur. Cilnk'Q Romm 1 vurdu mu 
tam ,-uruyor. Muhar be dün de de· 
vam etmiştir. ltcıi in 112 m Hjlerl
ne takviyeler gehncıktPd T. Ru tak· 
vlyPlPr in1:'111ı7.k-rc teclr coo tıınrruzn 
ı:::ecmek lmkll.nını rom n ed b!lecek
UT'. 

General Freyberg'in 
yarası ağır değil 

Wcmnırton, 3 a a. - Yeni ~llnn· 
tla baswıkllL, gcnoro.I Freybcrı;'ln b r 
meMnl parça.siyle hoynundan )'M"&· 
lıındığını bndirml$tlr. Yarnnın nı:tır 
ohnadıet sanılryor. Freyberg'ln tO· 
rn~n ne şimdi tuc-ay komutanı ı;:cnc· 
rnl lnglls kumand-a etmektedir. 

Amerika hükümelinin 
umumi borç yekunu 
Vaşington. 3 a.a. - Uniıed Pr s: 

Mali)e i'\azırı M . .Mor~cııth:uıt! 30 hazi· 
nnda umumi borç mık ıarının 76.990 04 
dolar olJuf;-umı :so) lemi~ıir. 

1942 mali yılı içinde m t f 
32.491.307,69 dolar, harp ma rafları ise 
2 3 953.665.954,19 dolardır. Açık i e 
19.799 061.621,02 dolardtr. 

12 a)' urf ı ııd 1-i umumi ~'aridaı 
12.799.061.621.02 dolardır. 

Akdeniz' de 5 İngiliz 

harp gemisi battı 
Lorıdra, 3 o.a. - Amirallik Dai • 

resi §U tebllAi neşrclmişılr : 
Amlmllık dalr , knfılclcrl hi

maye çln son yapılan harekat esna -
sıncln. Hnrmione knıvazörUn n ve 
Grove, Erdeale torpito muhripleriy
le Huııt sınıfından Btdouın ve Has
ly corpido muhriplerinin A 'kclcnizde 
batttklıırını tcessUrle bildirir. 

* Lonılrıı, 3 a.ıa. - Amiralllk Dai-
r esin in tebliğimle battığı bilılıril n 
H e rmione knıvazörU Dıılo sınıfın -
darı 5450 toııllaıoluk bir kruvazôrdU. 
104-0 yılında Glasco" 'da denize indi
rilmişti. E ki beş pusluklarclan 10, 
yeni nevi be pusluklarclnn 25 ve da.· 
hs kfıçUk çap a olanlar~an da 16 top 
la v e 21 pu5luk 6 rorpil ko\'anı fle 
mü cehhez.dl. Kruvazörde bir de u
çak vardı. Hermiorıe s;-c~en eylUld 
Akdenlz'de bi.c italyan denizaltısını 
oa.wııuou. 

Amerika' da tutulan sekiz 

sabotajcı için hususi 
bir mahkeme kuruluyor 

m on kur.mu t.ur. 
Bu muhakeme 8 temmuzı:lıı Vaşing

ton'da bnşlı)acak ve lb:zzat hıtkim 
B'ddlc ınıı fınd n idare oluruıcaktır. 

Karadeniz 

havuzund 

(il.ışı ı inci ) 
h kası )'llP acıığı Su Spoırbn A'jıantt • 

ğından adı mız yaz.ı<bn ~ 
A ianlıJ;ın tc I' . i ğıya yazı~ 

Ajanlığın tebliği : 
Heden Tcrbh~ Ankara • S. 

t::po 1 n Aj ı ncbn: 
Hn'U7d:ı .n but noık-s.aolarm 

iknı 1i 'c yeni t;c lmi obn programa gö.. 
re sporrulanmııın ınrrcnmanb:rım iyi
ce )'ll,pa • n eler'ni temin m:ıks:td"ıylıe 
(B 1 c > uzme tc~' 'k mu ah:ıkahn) 1:2 
ıcmrnuz f'8UC J: mine hırakılm~. 

&-., temmuz pa :ar giinü bu ımı 
bl nn h lığı m:ıhi)ctindc olmak ir
re h · r r ,iJ.: musaba.kası 

Mus kal ra saat l~ tc 

H kemler şunlardır: 
Kıtrar lı 1-:mıi: Su ~porlan a;anı , ~ 

ğer hakemler: I n'u Sınnaçck, 
Telli, Z 0

)'3 Ozan. 
.Mu haka pro aım şuduır: 
ı - ıoo metre rllest {12 reromıala 

200 metredir), 
2 - 100 metre rtü tü, 
~ - 200 metre kurb:ı~ 
4 - 400 metre crbcst, 
S - Tramplen ııtl malar ( 1-3 ~ 

rnlı mecburi atl m:ılnrla 3 ihtiyari ııda.
ma). 

6 Turk na> rak )'anşı ( 100 metre 
ırıu ıu 200 metre kurbaealama + 

100 metre crlıest) 

Noı: pro;.rıımda bir baskı yanlışı • 
!arak unu ıldu'hı a !aşılan mc:dıurt M
lamı ncı; feri şunlardır: 

Tramplen nılam tarda: 
1 - Kır! f:!Çt n one bir perende lco

~r k 3 C l 6, 
2 - Geri)e bir ~c durnrıB.:' A 

1.6, 
3 - 11 ri Çtk ı p ı;;t't'i dC'\Tİl ttk atla • 

ma koşa k 14 D 1 8, 
Kule atlamalarınd : 

1 - Öne adi bal klama ko le 1 A 
ı.ı. 

2 - C".eriye ıdi il !ıklama dura.rıllc 
9 8 1 :ı. 

3 - Ten ~!ıklama durarak 21 A 
1 ~. ,--------------...... 

Son değişikliklere göre 
§erhli ve izahlı 

Milli Korunma 
Kan nu 

l ' azan: A t11't1Ta Milli 
Kommtıtı 11 ·1timı 

Sedat ÇUMRALI 
Kanunun tnm mctn 
bcı>~ 

Aldıa. 
l da 

J 
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1 1 ıngıltere. aahıııerirnize çıkabilecek 1 geld timiz halde Hit1er·ın biiyUk J ıdaresi i§lııin bazı eskeri şahsiyeuer 

,, • düşmanı paskur-tmek ıçtn bınlerce taarruzuna b~lamamıı:; olmasıdır. yeyu adları zikrcd,lmlyen başka kim-
zıı hıı \•asııa yapmak :r.orunıia kal - Hitler, Hnrkof ve Kursk'ta ı:;ımdi selere verllmesi için rniıdnfaa nazır-

Mısı r'a takviye 
kıta ları gitti 

mı'/tır. İlk ye:ıı ıankl rda bir ~ok ya.vıııın hücumları b!ıyilk taarruz ad- lığına nıt nıesuliyeılerin bende:ı a -
zorluklarla kar§lla§tık. Biraz ge - de<liyorsa buna bir diyeceğim yok- lınmasını ıeklıf etnıiştır. llu mebus 
eikme olduğu itiraz gölurmez blr tur. Kan ve tedaktı.rhk bat;-l'ariyle iı tiyor ki, müdafaa işıne getirilecek 
hakıkltsa da Matılda Mılourd ve kay.:ıaşmı§ olan ve ını;:iliz dıli ko - zat museJlfı.h kuvvetlerin tam koıı-

Pas.fik'teki 
parola şudur 

ValanUne modelı tanklarımızın kıy- nuşaıı bııtı demokrasilerine inanan trolllnU haiz bulunsu:ı. genelkurmay 
metsız olduğunu ıddia ermek hatalı rus millet.i ve hUkUmcti harbe a - heyeıi şeflerinin §efi olsun. general
bır hare.Ket olur. Bu tanklar ook ışc zimlc ve tnatlfl devam edeceklerdir. lcri veya Amiralleri tayin veya. az -
;ı;araını tır. Va ant.ine tankları Rus- Bütün bildiğım §Udur ki ruslar Hic- Jetsin, herhangi bir anda islifa et -
ya'da bUyuk bir takdırle k.u-ııılıı.n - Jer'i royre~te bırakmışlardır. Zan- mek imkanına malik olsun. ynni. her 
mıştır. Bu taıtklarda.::ı Nil vadisine ııediyonım ki onlar kendisini tekrar iste~iğ"ıni kabul ettımıcüiği haller<le 
450, Rusya·ya 2000 tane ı;:or tlerdlk. hayrette bırıı.kacaklardır. Her ne o- sıyıuıt iş 1arkad~larıyle boy öh;iışe -

• Ruslar bunları almnn zırhlı kuv - lursa olsu.:ı ruslar ölimıe veya za - bil n ve kırul ailesinden bkl de b~-

•• 

H 
• vcılcı ıne karşı mUkemmel bir oekil- fere kadar mllcadeleye devam ede • 1'omutan sıfatfyle kendi emri altm

de kullanıyorlar. Çörçll (Çôrçıl ti· ceklerdir. (Alkışlar) Uu keyfıyet da bulunsun ve nihayet, öyle tahmin 
pindeki tankta görulen 1arızanı::ı is - bugtln esaslı blr olaydır. İkinci olay ediyorum ki, çok defa oldugu ve ~c
rn.h edildiğini ı söylemı.,ş ve bu soz ol rak da. müttefik hava kuclreıinln ne çok clefa olacnğı J:İbi işler yolun
Avam Kamarası tı.zaımıın ı;Ulllşme- arımı bulunması keyfiyetini kay - da gjınıC"yince parlimentoya iz'.ahat 
siyle karşılanmıştır. Aza buna ceım- dediyorum. Hu artış mlılhiş bir hız. vermek ve mazl'.'retler beya:ı etmek 
ben bu tankı:ı sonunda müthiş ve la devam ediyor. Hltlcr havaların için bıı.şvekilin şahsında bir muavin 
faydalı bir sılah olacağı kamıı:ıtinı eytam ııe mukavele akdetmiştir, bulunsun. Bu içinde yaşadıttımız 

Hind;sıan' m müdafaası 

büyük öl\üde ar1hrıldı 

iznar etmiştir. fakat §eytan ış tanıamlanmad'ıın or- dlktntörhiğe muadil olabilir veya 
Urak meseleıi tacl= kayoo1muş ve rakip firma ile diktıı.törıutı;e çevrilebi!ir .. 

::r bir mukavele imzalarnışıır. Bir mebus b.-ıııvekllın sözUnfl ke -
P.ike 111:aı<lnrını batııs mevzuu e- u· • b d h serck "Onların da. istedlt'.i budur" 

den Çorçıi demiştir ki : mıt urnun an er ay demlşıir. 
- Gerek b lıca hnw mare:;al - S0.000 asker geçiyor ÇörçU ı:ıutkunu. şöyle bi~im1işıtr: 

(B:ışı 1 ıncı sa) fada) 

d en Mr. Çö~ dem t..r ki: 

lerımiz n, gerekse bomba uçaklnrrnı - Boyle lı!r sıııtenıe iıttıl"ak el -
kuliunan p otlarımızın muuılcnsına Bu son nltı ay zarfında doğuycl mezsem ve bıze hücum edenler ha· 

,..., ..... naıı Ol UUuırı .)U.UVV l alman 
oı.-n .. u uz.:re u11'rı0<! ıuu.vtıu ~er

'1..n muı cKKt:PLl. .ı. unJt \ c U\;ll.Ji ııı

bar.:, ıe o.:,ııc .11...u ı ;ı;cuı \e to~ı,.u ıu· 
D.:il'l,) •C cıc JlClllı.:il l1eıucu be " KJ.ı ŞI 
ScAı~ .ıu,uc .ıuu O.ır 1,.i.,:,.u.1.u.u.bc: JJ.la. ... 

lıKUK. .ı. opı,.wı.uz ... u kuu.ucu c nıı:n· 

z.uı \'e ~.J ~ıu~ı umıuı. u~ırıı~ınua 

uuus ataıı swı JUUUCll r10\\ &l.t..tır lU!J• 

~arı;y ıe mJcc:nnc" oırr,o;c baıurywa 
rı ıııuv:ıı. elh.)iurdu. ıuut euK uruu 

ı;öre tanzim edilen 8 toplu av uı.;ak gonı.lerdığınılz kafilelerin sayısı ıırt· kir bir nisbete irca edilirse ve ni -
planı sayesınde İngiltere me:ı;dan mı tır. Her ay mükemmel ııekılde dnyet hUkUrnet alvehinıle verılen 
mutıarebesmde pike bomba uçakla - teçhizatlandırılmış 50.000 ask~r ü- ~lvenslzlik takriri, bıı ıakriri ve -
rındaıı bir çoğunu tahrıbctmıye n.u- mıt burnunu dolaşmaktadır. Hır kaç ı reııler aleyhine çevrilırse o zaman 
vaffak olmu tuk. Bızim de pıke n~ once Avu turalya muhakk.:ık bır hiç şilphe edemeyiz ki İngiltere'nln 
bomba uça~-ı:ın ihtiyacımız bulundu isıılil. tchlıkesı11deıı c_ndışe ctmckt~ biıtün ılostları ve davamızın bUtün 
guııa §uphe yoktur. Ve ikı seneden - ı11ı. Bu takdırde t:ıgılız kuvvetlerı hiunetklırlnrı bunu alkışla karşılı -
berı bunlar sipıırı etiilmtıı bulunu. Ortll§arktan mada oraya da ı:önde - yacıı.klar ve bizi devirmekle korku
yor. Henüz bu uçaklardan ehc-mmı- rllmiş olacaktı. tan zallmlen:ı kulaklarında hayal 
yedi miktaıda teslimat :,:apılmamııs- Çorçıl, Avusturalya'nın juponla~ sukutunuıı çanları çınlıyı:ıcaktır ••. 
tır. Bomba uçaki!lrınııı artık !azla t:ıratındıın bu sene 1sttla ed.lecegını (Şidıletll alkışlar). 
işe yaramadığı iddiasında buluna:ı- hiç zaııneımccıığt.:ıi ııöylunl§ ve litın Bunun üzerine Avam Ktını:ırusı 
!ar v rdır. Bunda büyük bır hata ol- ları ılave etmı ,ıır : reve miıraca:ıt etmiş ve "nrdla" 

mc:yuan n.unu.ı c:ue:.ının uev.wn etu"'ı ıluğu fikrıncleyim. Bcmıb::ı uçakları. , - A\'usluraıyu·ua ve Pasıfiktckı hlilnc'nin g-live.., izlik tllkrırını 25 
ıııuu.ıc:t\;tc ruıva u:o uıııu1>wı.: nıaun nın Almanya'ya yap ıf;lrnız taarruzi adalarda bulunan aınerıkan ordusu reye karşı 475 reyle reddctmı tır. 
bı.uu ıu.> urau ve bu.guıı uc uu ustuı:ı- harekatta ve haı bı ıı.lmnn topraklJ. - karşı anda bo.> le bır lstıla teşebbU - • • .. 
luı;u uıWWLaLa euu~Lcu1r. 1Ju;ımı.w rına ııakleımek hu.oıusunda mühım ı süne gırı nıeııın Jaııon;ı;u ıçııı tehli . K ongre lıdcrlen guvcn 
u .... ı.ı e" vcı r.ucuma ~cçmcmııı uıı>ay bır s Ulh te!}kll ettiği muhakkaktır. kelı ve karsız bir hareke~ olabıle - reyini iyi karc:ılaclılar 
uı muLLcll.K fü.J\ veJJcr ~ıranın u.; Alma:ılar bızı boınbıı.rdıma.n ettıklcrı c • n uınne<i..yorJım. MUtt lıkleri[) :ı.-
J.:•mıcrınue tıı..ırr;.ızu ıı: çeccıuerm. zaman bu, bızlm hoşumuza gıtnu - cenup b3ıı PasıfıJ.ıe r.ıımdılık paro -
uu il ı huu. n • ~.ıı>mrı guru- ;ı;ordu. Almanlar şın ii b lıyorlor ki laları (hUcum) dur. 

nur bır ekil alınca hucumu ınwıtah· bu hücumlarımız eksılmi}ecek bı - Çorçıl nutkuna §(Syle devam et -
'kem nıe\ :z.ı!erın ızoc kıırııılamak ve llikıs devıı.mlı surette ıı!ddeıleneeek· m ştlr: 
nıuteakıoen daııu ymcııcK oır kuvvc:t tır. _ Hindistan ııimdi mükemmel bir 
le karşı hucwruı. ı:e mck kararı alın- Bu hUcumların neticesinde mOı • şekilde takvıye edılmiştir. I3w:-11n o
dı. Ronmıel m ılk ll..ı1,;uma b.ışlaoığı tefıklerımıze karşı yapılan b::uıkı ha- rada \\ aveıı·in kumandası altında 
2tı mayıı;ta va:z.ıyet bu mcrxezde ıoı. fifliyeC"ek ve nlmanlarııı denızalu ve inJ:illderclen ve hL:ıtliler(len murek· 
• ıe~oım muharc:oes ı uı ,;; u ımanı;u- diger sılah yupınıları sekteye uğn- kep oyle büyük bir ordumuz v:ırdır 

surtu vcrrnekllğım nılınıkUn değıl - ;ı;acaktır. ki Hındistan iııgtliır. - hine mlirtı e-
'<lır. Bu hususL al uc •c .,·er: ccek Mısır' d aki kumanda betlerının tarihi boyunca böyle bir 

'bir hUklim hakıkate u~ı::un olmak - ordu ı::orrnemiştır. Bır ara bUyUk bir 
tan zı)ac.ıe e:ıdııJe u.:,anoıraaa..K ma· değişikliği tehlike geçirir gibi olan Seyla:ı'<la 
bıyette olı:ıbııır. Ronuncı, '.Looruk u Çörçll, düşmanla ıemas hali:ıde §İmdi deniz, kara ve hava kuvvet-
Uk gilnleroe ete ı::tçırcceltıni ıahmın bulunan orduların teknik idaresine lcrimizin sağlam bir mildafaası ku
etmı§U, Fakat gonıuı:;-u mukabele karıŞmadığını soylemiş ve sözüne rulmuştur. Maıtagasknr'da da ko -
planlarını altU.St etnuşıır. lki taraf §öyle devam etmı tır : nıyucu deniz üsleri elde ettik. J>a -
da zırhlı malzeme ba.kımın<laıı ar:ır _ Muharebe dahu başlamadan ön- slfik'teki deniz kuvveıleri muvazene
kayıplara u ramıştır. Bunwııa bera- ce ve Orıaşarkın bu gc.::ıiş sahasında si açık olarak lehimize dlızelınıstir. 
wr Rommeı ı.. ıwd 1 )erıcıae ınat- böyle bir muharebenin bır veya ikı (Alkışlar) Her halde bu muvazene 

1a tutu.:ıdu. Mueadelede o kadar lııt ıı.ydıın evvel bnşlamıyacaA"ını zannet- Avusturalya'<lıın Hlııdisınn'dan o.~h-
kın du tük kı tesırlı bir mukabıl · ı d ~ı • tiğinı bir zamanda sekizınci ordunun müzdeki bir kaç ay ıç n e ., ısır tı. e-
darbe vurınam11.a ımıcaıı hasıl ol - kuma: dasını elıne almasını General hemmiyetll kuvvetler ı::clırilınesini 
madı. 4 h rand.:ı. yenı bır hücum Auchinleck ten ı. rarla rica ettım. mümkün kılamkur. 
ıeşebb ısu ;ı; pıldı. Fakat bu tc,Şeb - General bunun yapılmwn:ısı ıı;in D h • d 
bus bır karşı hUcumla ve topı;uııun haklı sebepler gösterdi. Bu suretle- oğu cep esın e 
uğradığı ağır kayıplarla püskurttildll dir ki muhaı·ebeyi Rıtchie id \ e et- Bundan sonra Çörı;il, SLvastopol'-
bundan sonra muharebe Birelhakem ti. Auchııılcck, 25 hıız.irnn<la Ritchie'- dııki rus mudn.faası.:ı.ın ve }iarkof 
cıvarınıı. i.:ıulcal etti. Ağır kayıplar 1 kU 
pahasına olm.:tltla beraber buradaki den kumandayı aldı ve biz bu kara- etrafında Timoçenko tarafın< nn · t-

n h men tasvUıetUk. Muhııreıbe le halinde yapılan karşı hücuml'arın 
garruzonun geri lınmasına karar 
'l.'Orildl. İşte muhar l>enın bu nokuı- meydıı.:unda bulunan kummıd:ı.nlara olağandlŞl kıymetinden ve ıi:ı.atı;ı ma-

da yeni bir s:ı.fhn götennette başla- ka~ı yapılacak her tUrlU tenkiUe ·• hiyetindcn bahset.mi§ ve ol)yle dcmiıı

Vaştnı;ton, 3 a .• - Avam Ka 
mar ısının vcrrli ı güven reyi kl'nı::re 
lıd ı-ll·r~ tarafından ~ ı knr ılnnııııs
tır. Mlınıcssiller meclıs'nde soz a -
lan .Mr. Bankhead şöyle denıı tir ı 

Boyle çok ıehllkeli bır zaman
cla Çurçil'in bu kadar ezicı bıı- ek -
seriyeıle güven kaır;..1nması son de
rece mcmnu:ıiyct verici bır haldir . 
.Bununla beraber J,ibya harekatın -
dan doğnn kaygılar zaıl ol nııe de -
g!lclir. lııgiliz başkomutanlığı ile 
harbin Londra'dan sevk ve idaresi 
işi:ıtle bir takım yanlışlar _yapıl<lııtı 
ve noksanlar bulunduğu ruılaşılrnıık
tadır. 

Bcızı m:ı:hfiller geçen hnrpte ma. 
rcşııl Foch'a verilen baş!mmutıınlı -
~n brnzer ytlkııek ve umumi bir baş
komutanlık ihctasını lstcmekıedir. 
Baı;ka bır ıakım kimııeler ise Ruz -
velt'in bizzat ılahıt olacağı ve Çör -
zil ile Ça.::ıkayşek'in ve Stıılin"ın de 
milmessıllcrini ihtiva edecek olan 
bır lwmitenln kurulnuısını i tiyor -
!ar. Uu komitenin vazifesi miııtefik-
11'.'re nit bUrUn strateji planlarının 
bir merkezjle.:t l<l'~reııini temincıınıek 
olmalıdır. B~ka fikirde bulunan ba-
7.ı kimReler de harbe ait mfllıim lıı -
lerin İngiltere'den idare edllmevlp 
Amerlka'dan idare edilmesine taraf
tar bulunmaktadır. dığı itiraz götürmez bir hakikatrlr. rin önilııde hUkilmeıin kuvvetli bir tir : 

O zamnn d-ı.a f--'a b'·-~· yapma •a siper halinde durması ll\.zımclır. Bu Bu ks.rvı hficumlar v e YS% m~v- FL V71Ll a<> V?7?T1NT11W 
u ""' ou.ı "'"""" onlaro bir ve belki de daha fazla bir s!ını'nin ilerlam;,. bulun:mOBI bıze - - - - - - - - - - - - - -

ünkAn buhınup bulunmıı.mı1' olduğu- -·- KIZILAY' nu söylemek kabıl değildir. Rommel §ans tcmın etmek bakımından l~ım· gayretlerimizi Rommel orduırunıı• a 
ve ordusu yorulmadan her gUn hU - dır. Kumıt:ıdanlar ancak hükfunetln imhası işine teksif etmek imla\nınt ver iniz. Q da sizden alarak, 
cumlarına devam ettiler. Beş rin kendilerine nııizahnret ettiğini ı:ör - vermiştir. Bu anda Mısır'daki mü • 
Bonra Kı:ıighsbrldge ve Akromadaki dukleri takdırde tehlikeye atılmak- cadele en ısiddetll dmTcsine yakla - istırap dindirecektir. 
mevziler; mlz etrafında da muhn.re- tan sakınmazlar, böylece gözleri ar- guyor. Bu meydn:::ı ımulmrcbcsi eim -
beler basln.dL lS hazJr. :na kadar k:.:ıda kalmaz ve memlekette olUJ> bl- di terazinin gözıine ağırlık verecek 

,. __ · -~• ı nd d tenlerden endişe cluymazlıı.r. DUrUsr olan bir muhıı.rebeclir ve çok mil -
muharebe m...,,..vı Şa.n•ar a u a e- ve sıı.glam bir ckseri'-·ere malik ol - him netı"celer do""•,..,caktır. Bir ve ,J•••••••••••••••••••••n•••••••••'-. 'Vam eımi~ir. Fakat 13 huzlro.ııda ~ b"'-
vaziyette b'r deği klik olmuştur. 13 madıkça hUkUmelten de tehlikeye yalnız bir hedefimiz vardır. O da 

ÜLKÜ 
Milli Kültür Dergisi 

baziran s:ıbahı elimiztle 800 tank atılması beklenemez. dUşmıı.nın ordularını ve tank kuv -
vardı. Akş:ım olunca bunlarda.::ı 70 Şimdl bllyi.ik bir şi<ldeUe devam veUerini imha etmektir. Bt0dakl 
tank kalmı ur. Stuart mod<'li hafif eden muharebede kwmında mevkiin- azmimiz katidir. !nı:iıtere'den ve 
'tanklar b ı hesapta dahil def,;rlldir. de Auchınleck bulunmaktadır. Ken- Amerika'd·an nıilhlm miktarda yar
'DUşma:n ise mullllll bir kayba u~ra· disine itimadımız olduğunu bu ı:e • dım ı;::önderilmekıedır ve bunlar Yol-
mamıştır. o ı:nlnkU muharebede ne c:ıer.ale temin crtik. Zannederim ki dadır. SözUn kısası, varlııtımız icin Olkü'mın 19 uncu sayısı hc-r 
olup birti~ini bilmiyonmı. Endişem Auchinleck 'bu itimadın yerinde ol- harbediyoruz. (Al.kışlar) Zııfcrin zaman oldu ·u gi!ıı bu clC'fn da 
yalnız olaylan kaycletnıekten iba - <luğuııu iSb:ıt edecektir, Avam Ka - muhakkak olduğu yolunda bir te:ıh- kıY'.lllet:ll ynzılnrln çı,km~tır. 
l'ettlr. Bu olayları.;ı. harbin ml'.'rkez~ mıırasının yanlış yoln sevketlilttm hUtce bulunmaya hakkımız yoktur. lctndckilr-ri ny.nen yazıyoruz: 
ce idaresi t-arzınrlan mı ve yahut hakkınılaki telkinleri reddederim. .Aı:ıcak vazifemizi yaptığımız tlıkdir- Gencll:k ve tş teııbl;ı.csl - Mt-h-
11.'cl t düt!C't'd n ve muh11ırt-benln İs ikbale ait fazla bir şey söylemi - dedir ki öyle bir tenhhlitte bulunıa - met EmLn Er1 irgıl; Bu harbın 

tahmin edilmez safhalarından mı ile- yeceğım.Yalnız bu istikb:ılln bize bıliriz. Meclisin vazifesi hükilmete ı;C'l·ç klC"rln.dcn - St-.vket HaşLt 
r i gel<llği hususta hüklim vermek getlrebileceğ"i hadiseleri Avam Ka - mUzaharet etmek veya onu del;ı§tir- Hat ho •lu; Bercnma kl'.'rmrsl 
avam k marnsı:ın aitrir. Zırhlı kuv· marrun:ıın ve milletin cesaretle kar- mekıir. E~cr bunu da değiştiremezse efelerin<>, şiir - A. Hikmet Par-
vetlerlmlzin uğrrulıttı bu nisbetsiz ı,nlamasını söylemek isterim. kendisine milzı:ıhnrel etmelidir. oğlu; K()y kalkınmnsı ve köy 
!lcnyıp Uzerıne Rommt'l kati b r Os- Harp uzun sürecek Harp zamantnda bu ikisinin ortıı.sı enstitüleri - Mehmet 'J\ığrul; 

'tiln!Uk elde etmiştir. Bundnn sonra yoktur. Mc-<:lis ekseriyetinb rt'yını Fatih ve Blznıısın son lUıyse-
Cııza.la'ya doğru c ldlınt'.'k ve Tob- Harbın japon taarruzundan sonra açıkça .izhar edccc(:Lnl ümldcdıyo- rl - Dckir Sıt.ıu Baykal; Bııy-

ruk ne Halfaya • Kapuzzo Sollurn gôst.crdiği safhalardan bahseden Mr. rum. Ve lbu, reye müro.caat sırosın· burt destanı, şiir - Hilmı Eııki; 
:mUstahkem hattını tutmal• kararı Çörzil dcnuşlir ki ı da değil müzakereleri takibedcn Fındıklanmız - Kemal Pe<ker; 
v erildi. Tobnüt'un nasıl dlil)tUk~nU - Hnrbiıı kısa süreceği hakkın - güıılerde olmalıdır ki daha az a - Gönülle konuşma. şiir - Aşık • 
daha evvel nnlatmı ıım. Tobruk un daki görilşü hiç bir za.·nan ka?ul et· z.imkAr olan insanlara Avam Ka- V~'Scl; Olnın, şiir - AbldLil 
dilşmcsi Halfaya - Sollum hattından medim. Harbıı:ı uzun sürmesı daha maraııının yllksek oıorltcsinc ıec:a - Müımtnz Kıs:ıkUrek; Bnşb:ır -

t.M:ersa Matruh mevzimi:ı:e çekilme- çok muhtemeldir. Harbin neticesi vUz etmek ve o:ıu hemen inhisarları Muznffer Sarısözcn; Bt'şbk, & lr 
mizi icabt'.'ttirdi. Bu suretle sekizin- hakkında açık bır fikir hasıl olaca. altına almak imkanı verilmio olma • - Halim Yağcıoğlu; Celebi Sul-
c i ordu duşman kuvvetlerinden 40 gı zamnn duracağını tahmihetmck sın. (Alkııılnr) Harbin umumt ve tan Mehmet ynpılnrının mlma-
kilometrelik bir çöl ile ayrılmış ol- için de bir sebep yoktur • .ABya'claki sevki idaresinde deruhte ettıttlm va.- n kimdir? - Ali ıııza Yalgın; 
dlL Askeri makamların birço~u bu kayıplarımıza. Libya'daki bozı:-tın - zifelerden beni alıkoymak için orta Yunus Emre - Tahsin Bnngu-
lınrekeUn bize on veya on beş gUn luklarımıza mner!kn.n sahili açıkla.- yerde tellı.§lı bir faaliyet var. Ben oğlu; Bor'<la bir öğle, ş lr • 
knzandırmnsı.nı bekl yordu. Ftııknt rındı:ı giltikc;:e artan .ı:emi kayıpla - sizin hizmeıkArınızım bcoi jş başın- ~1lun Atuf Kansu; Dost n:ı-
bc inci giln yani 26 haziranda Rom- rı.:ı.a rağmen müttefik milletlerin dnn n,yıraıbUirslnlz. Fakat tcslrll bir musu. hlkdye - Ali Silha Del 1-

t .. lü ku'"'etlert k d ı ri · ~ ı -'' l b baş; 'I'ütOncü kızlar, şiir - Ca-mcı ve zırhlı ve mo or • • u ret e nın ve ... ı ye ,ı.ouveıı c a • "ekildc hareket etmek saUihİY. etini 

, CEMİYET HAYATI· · 
-· ' 

Mektepliler için İngilizce 
Kursları 

Hal\"'; Rdsliğiııden : 
Mekteplerin tatili müddetince <le • 

vam etmek Üicre )akında talebeler i~.fo, 
Hnlkcvin<lc bir in~ili7.(e lrurw a(ılantk· 
ur. Hu "'-"'ıl'!>i.ua dc•.1m ermek isriycnle -
rin bugün :ı:w 15 30 d:ı kayıtlarını )-:ıp. 

tırm:ık üzere HalkC'\iode buhınnıalar.ı. 

Mevlüt 
Kornun ailesi. geçenlerde Gir~ı.ın

da vefat ettiğini ıcc~siirle haber verdıi:İ· 
miz bıi)-ükleri IJa}'an,Afet Korman"ın ru· 
hunu taziz için buı;uıı ül;le onm~tınJan 
sonra Hacıhayram camiinde E)'ii~lıan 
ha,mepini Haf11 C.ınıal tar-a.fııı<lııo oku
nacak nıcvlüde merhumenin bunin dost· 
lnnnı ı.lavet ctmc:ktC"dir. 

Mesut bir nişan 
M. M. Vekfılcti zat işlerinde blnba

&ı llıımdı BNŞkl' 'ntn kızı Ferlhıı 
Beştcpe il•• Konya sıırrflarından Kut
si Berksoy'un oğlu T. C. Ziraat lla'l
kıısı lTIPmurlnrınciıın ŞevJc.1 Bt'.'rk
soy'un nlııan tl.lr• nlt'rl evvC'lk gün 
AııJmı a'dn ser.kin lı r rla\'Pt il hu1.11-
rundıı YtıJntmıştır. Gl'nç nişan• ln,.n 
1>c1ııdetler d lt'rlz. 943 

Bir resim sergisi açılıyor 
Dördüncü ortnokui tııleb!'ler n ., 

yaptıklıın resim !'rle llalkevi re ım 
gaıenı.1 ndP bğn•tmenleri semn Elo· 
ve ve Vl"hbl öte tarafıntlan b r re
sim scrs::fsl lı:ızırlnnmnkfa.lır. S!'rgl 
patart.esl gün_!I tôrl'nlc aı;ılacaktır. 
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Seb;:e ve mcyva fiyalf an 
Belediye ReisliA"ınılen : 
Sehu ve Meyvelerın toptan ve 

perakende sauş fiy.:ıtlnrı : 

ii c 
(.) 

Semi zoru 
Kabak 
Bakla 
Ane kndın 
fasulyesi 
Ayşe kadın 

"ii ... 
c ... 
:a 

(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 

(A nkara) 

7 
12 
ıs 

35 

fasulyesi (Ve.ılrhan) 30 
Patlıcan (Tarsus) 2S 
Domates (Tarsus) 25 
Çalı 

fasulyesi 
Doiın:ılık 
biber 
Sivri 
-biber 
Sivri 

(A nkara) 

(Ankara) 

(TarsuR) 

biber (A nkara) 
Ramyı& • (Tarsus) 
Patates (Tar8Uıı) 
Kuru soğan (Tarsus) 

35 

4-0 

50 

Çjo 
30 
25 
22 

Can eriği ( Sapanc.a ı 25 
Kiraz (Bursa) 40 
Vişne 
ekstra 
Vişne 

Zerdali 
K'8yısı 

(Sap anca) 
(Muhtelit) 

( B ilecik) 
20 
20 

10 
17 
20 

40 
38 
34 

44 

50 

60 

104 
.fO 
34 
30 
38 
60 

4:5 
30 
30 

ekstra (Tıırgı.ıtlu) 50 75 
Kavıet (Tıırsnıthı) 3!'l 52 
Şcftnll (T urgutlu ) 65 98 
N O T - Bu :t1yat1 r yalnı:a dUkklln 
lnrla haldeki Azami satış fiyatlarıdır. 
Paz:ır yerler inritki satışlarda alıcı 
ve &trcı pazarlıkla alım ve satım 
ynpmnkta serbe!llt iri er. Ancak llfl -

?.arlıkta yukarıda gösterilen pera • 
kenrı" fivııtın tıırtllne cılcılam:ız 
111111111111111111111111111111111111 

Münakalat Vekaleti 

Benzin alınacak 
M tlnllkalfıl \ " ckfıletlıulen : 

] - YekAkt utoınolı!llerl için 
(:?656) lirli (:?il) kuruş ınuhnınını'n hr.
delll (8.500) litre henzinin ~a temmuz 
ıııı2 per~ı·rnlw gurııl ıınnt IS te a<;;ık 
ekRiltmrsi yapılncaktır. 

2 - )lımıkkat tcıııinnt (1 99) lira 
(22) kuruştur. 

:J - Şnrtnnıne rnrasııt ohrnk yeri
lir. i tcklilerin kanuni vesikıtlııriylc 
l:ıirlikle mczkıir p:On ve ımate iernr.ıın 
mıidıir!Uğıindekl koııılsvona murıt<'nat-
lnn Hizııııdı r. (4702) 91H 

Kayıp - Akşehir nskernk daire
sinde kav1tlr askerlik tczk~reınl kay
bettim. Yenisini nJacağtındnn esklsi
nln htikimil yoktur. 

Muslnfn O{:. 320 doğumlu Os-
nınn Songörı:m. 945 

Toplantı 
d · Undill eli b da ı "' hlt Özknn1ı; Kitnplıı.r - Halli 'bu yeni mevzi önün c g-or er. kııılannın Ruzv t'e un n evve ·vermeksizin benden mesullyeti G ~' Kızıl'"" Umumt Merk-'nden.· · d b 1 d ve b i k d h Dem'rcloğlu: ,nzcteler - vlkil; •• ,, •:.c.ı Muharebe 27 haz.ıran a aş a 1 yaptığım ziyaretten er pe a a yUklenme~i istemiye hakkını~ yok- o Umumi merkezimiz 7 t<>mmuz 

'l"lk defa. olarak, esasen takviye de ""k artmış oldu""~u itimatla temin tur. Dergiler - lkü; Günler bo-,..- .,..... Ülkü HH2 salı günü saııt on otuzda 
almış olnn bUtün ordumuz ayni 1.a- edebilirim. Bunu:ı ıaçık bir delili Mr. Ço'"rrı·l ı"tı"m,..t reyı· alıyor yunca - • • Yen l·hlr'dcld binasında topln-
manda muharebeye tutuştu. Hl_llas_a R"'"""''nın topraklarını mUstevlllere ::r "" Bu kıym<'tll dergiyi okuyu-

lm -,,~ ı t ıVSJ deri nncnı;-mtlDJı sa~·ın üznnm teşrıf-
tl.u mana a ır kayıplar ven! rdıg ı- karşı sıkı bir sureıte milclataıı et - Avam Kı:ı.marası azasında~ War • cu arımı= 11 ye c z. ı ıcı-: r!ı--ı olunur. !)44 
zi zannetmiştik. Hafif alman tilmen- mesidir: (Alkışlar) Yazın ortaların& dilaw Milne, harblıı umumi sev1' ve "\11010100 , ••••••••••• 111011011111r ••••lilıiiiıiiiiiİll•••liıiiı•ııi 
lerının ve 100 ıia 150 kadar ıntikcm-

4,n/ 1942 
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------- :rocuk Esirgeme Kurumu: 
Sairanbolu lcra MPınurluğun<laıı: :. ~ : 

T(irk 'ficare-t Bankasına ll<lnci de
recede •P<>tek ve Safranbolu Bnrtın 
W5e&l kenann<la Güne:, ki:ıy hududu 
lçi.rıdc Kocnkum ml'v.kidn<le tapunun 
Agustos 932 ta.rlh Ye 4 numarasında 
kayıtlı ~rkıın nıe'7.arlık, şınıalen l:ll), 
garlıeıı bilı!raz Del Huse~·ln oı:lu 
vcrcsclerlııın uhdelerlınde ıkanlh tar
la, garben Safranbolu-Bartın şose
sıyle ÇC'\/rili ve tama.rruııa 32,820,
otuz iki hın sekiz yüz y1mli Lira kıy
met !Akdtr edilen 

No. Cinsi: 
1 Lokomobil <B~kan R. Wolf> 

ıcı Atın. 1931 mo<lcU) 
2 Katrak <F. W. Hofman 931 mo

deli 70 sm.> 
3 Katrak (Çifte Preme t~ı) 

1931 nıodeli, 
4 Transmisyon ve teferruatı, 
5 lki nıl.-t yan dalre.sl C'blrl yerli, 

hin Avruııa> 
6 Tnla~• tc:r.gllhı, 
7 Otnmat k bUGnıe tezgtıhı v~ zı.m

pa.rıı. t:ışı makinesi, 
8 BILS de tere maklnesJ,, 
9 Tr. viyelı:ıne, 

10 Tc tereler (60 adet mal testere
si, 20 lirnpnk testeresi, 2 haş testeres.ı 
11 Tıılas bııiyn makine.si. 
12 Deınırhane, 
13 Hava dairesi, 
14 Dinamo, 
15 Telefon \'e ~-angın tulumbası, 
16 Fabrika binası, 
ı i lki adet testere rlpposu., 
18 B r amrk! barakası, 
J!l l><•mlrhnn!', 
20 ,\T'(!ıyC' ~·e fırın, 

21 Yn:ı:ılıane. 

Yukarıda 'nr,ılı mıl~temllıHı h vl 
l.cre-tr fnhrlkn<ı vr kt•rr~t" ıiepo ıı -
nıın hlrinci .nrttırına~ı 1 i. 7. ııı2 tıı
rihınilı• ~.ıal 1 ~ ten lfi y11 knchr ::; ıf· 
rıınlııılu krn ılair<'•inde rarıılacaktır. 

ı - l hu ga~·riıneokulllrı artırıııı\ 
•nrtnaıne<ı 7. 7. !112 tnrllıindeıı itılıa
ren •ı:ı•ı-1211 X11 ile "'·•franlıolıı ll'rn 
el ıırı ,ının nıuıl\ 'rn nıırıınrıısınılR lıer· 
kc in ıı:••rehilııı;~i için ıu•ıklır. İlfıııda 
~uılı olııolnrdnn fazla ııılllı"ıııınt al • 
rnıık i~ti~ enler, i•lıu ~nrtnnıof'ye ,e 
nan.1211 dos~a nuıııarn-l~le memu -
rı~ ı•tirııize ııııirn<' ınt. t"lıılt'Jiılir. 

§ Çocuk Bakıcı Okulunun ~ 
§ kaylf ve kabul ıarh § - .. - Çoruk E•irgeme Kurumu U _ 
_ Merk<'zinden ı ---- -ı - 'l'urk olmak, yaşı 16 : 
: den aşııl,'\ı oimıımıık. : 
- 2 - Jlk okıılıı hıtirııılş ol- : 
: mnk, pekı.) i derecelıicr 'e orta _ 
: okulılll tahsıl yapmış olıınl&1r : 
: tercih edılir. : 
: 3 - Lvli ve nişanlı bulun - : 
: mrını.a.k. : 
E "' - Dkulfl alınanlar Slhhl sc- : 
: bcpler olmndan ve evlenme ı;i- : 
: bi seh .. plerle ııırktrbl tcrkedcn- : 

ler, okuldan ı;ıkarılanlnr, mek· : 
: tr.bi hltinlikteıı sonrn ı;osterl - : 
: len y«'rde iki senrllk mecbıırl : 
: hir.nıetıni ynpıııı.) arılar iki sene- : 
: ilk ınıısnıfln rı lıdiyeceklerine, : 
E vesika! ınn <loğrııluğunıı dair : 
- nokrliktrn tanlıhııt seneıli ve- -

§ ~~·~~~:~r~~:·ııı?ı~ .)!:;ıt11ııır:v~~Cı:~ a 
: ri~ le Co<"uk E irgcn1e Kurumu : 
: Uıııııml Mrrkı·zl uisliğine mn- : 
: rııcıı.al cclcrler. : 
_ 1 - ~ilfııs ctızı'lanı, ! - : 
: i({r.kt<'r diploması vcyıı tıı~dilı:- : 
: namesi, :ı - hi hfıl kUıdı, : 
: 4 - Sıhhat raporu, (her h'ln- E 
: gl hllstıın<"nln &ıhht h<'yetinden : 
: alınıı<'ak), 6 - ı\ltı tane Ye - : 
: siknlık fııtııjrrnf ve açık adresi. : 
: :\'.OT: Oktıl" kny<lrdilenlc-r : 
: ,\ okara'ya kadar )Ol mıı,,raflll - : 
: noı krndilnl vncceklerclir. Sıh- : 
: ht mıınyt"sinrlı;_, ılurumlıın rapo- : 
- rıı uynıı.\ nnlnr dllnOş ııııuırafln- : 
: rını krrıdileri yapıır. 745 : 

., ı 111111111111111111111111111111 ı r 

MİLLi MÜDAFAA HAVA 

Muhtelif t ezgah alınacak 
İstnnl>ul Jlava .:\.1ıntaka Depo A

mirliğinden: 
ı l la\'a b rllkleri ihtiyacı ıı;in 

aşağıda cim ve mLktarı ;ı;nzılı tl'.'z.,<Yfıh· 
lar satın alınıııeııktır. J,ıste muht Vı• 

2 - \rlırnın~a i•ti.ıırk !<;in yukarı- ~atını tnmnmen 'llt'Yn .kısın n veıchl· 
da ~ aıılı l.ıyıııdin '(, 7,li nisl>ttlıııle lecı>klt!rın Jekl flerl ıle beraber !J. 7. 
pey "eyıı ıııllll bir h ırıknnın teıııin ıt 942 pcrş mbe günü snııt 11 de YMlt 
ııııktıılıu te\lli ı·diln·cktir. (121) Postane karşısında büyük Kıııncı nn 

han lktn<'i kıt No. !J. ıo du llnva sa. 
~ - ipotek sahibi alnC'!klılarla eli- Al. kom ıwonunda bulunmaları. 

ırı·r a!Aknıl ı rların H' ırlıfıık h:ıkkı ~ ı- 2 Evsaf ve şartnamesi komı~ 
hıplerıııln g ıyri ııırrıkul u:ırrindeki hık :rondn mevcuttur. 
!arın, husu ıylc fal1. H' ıııRsrı1flııra Adt"t 
dair Qlnn ıddinlarıııı işim ılAn tar! - 5 Unh,,.rsal fr!'Zt' tı-zgAhı 
hirııleıı ılıh.ıren yirıııı gıın ı<;;lnde e'- ı mıı.kkarı tezgl\hı 25 mm. ye de-
rakı nıiı bıtdcrb le bırlıKt" ıııeıııurı- ık ekler 
rıyetııni?e hlidirınelcri ırnlıe<ler. \k~ı 8 dPm r planya tcz.ı:ı~hı 
halclr hRkları tapu sici> le ubıt o mıı- 9 tnkım tnşlıı na tl'Zg~hı 
clıça sııtış heclclinin ııa) 111.>m!ls•ndan 5 sıı.ç makinesi elle müteharrik 
hariç k.ı.lırlıır. 9 takım bılemıı taşı sulu 

4 - Gbsterllen giin~e artırmaya iş- 3 seyyar .kompresör 
6 rende tf'Zglıhı 

tirak edenler artırma şıutnRmesini o- 3 şerit testere tez....f!hı 
kumıış ve liızumlıı maiiımRtı -11lmış ve 5 ımarang07. makıkap tczgAht 
bunları tamamen kabul etmiş ad •e 8 zıvana tezglıhı 
itibar olıınıırlar. 9 10 kllohık blJPğ! taş 

1 - T ayin edilen umandıı gayri _ 6 :.w-...rlt testere b~lerne mıddnesl 
me nkul i.ıı; d<'fa bagınldıtao ~n ra en 5 planya bıÇ&k hllcıme makfınf"sl. 
çJk artırana ihale cdlllr. Ancak, ar- (6793-4621> 1047 
tırına hr.deli mııhunımcn kıymetin yüz; _.111111111111111111111111Hlllllh. 
de yclıııiş ~şinl bulma• ve)a ~11tış - -
istiyenın alacağ'ınll ruı;haııı olan rliger ---- İfk defa çıkan bir eı9e!' E_ 
ıılo.<"nkhlar bulunup d" ı. .. d.,li hnnlR-
rın 8 gnyrrrııt'nkul ııe temin edıııııış : Memurlar ha [l(ıifdı __ 
alaraklnrının ve bundan haşka para- _ 
ya <;;evrllmt' ve p.aralRnn paylnştırıl- : : 

mast masraflanııın l!ll!('frlUllnclan fıtr = tahkı"kal ve muhakeme = 
iayıı ı;ıkııını.sa., en <;ok llrtırıının tmıh- : : 
hllrlu bnki ka.lınak üzert, artırma oıt _ -

gUn dnha tcmdı \e onuncu gunü olan = usulü 
27. 7. 1 !14'.l tarihinde aynı snııtte y11- : 

--
pılR<'nk artımıaclıı. !>«-deli sntış l•ti> r
nin alacağına rııçhnnı olnn dığer ale
rııklılıınn o gayrimrnkul ile temin e
dilmi;; nlurRklıırı v" lııı ıı dnn hRŞk" p;ı
raya ÇC\'lrmc ve pllrıılıırın paylaştırıl
ıııRsı ınnsrııflarııı ı o nıı~Cl'J'\UUnılım faz
layn. çıkmak ~artiyle ,en çok artırana 
ilıal" eılilir. linyit: bir he<lcl t•lıle f"dil
mezse ihale yapılwnz ve satış tıılcbi 
du~er.. 

l - G.ayrlmenlml kendisine ihale 
olı-n kirıı~e, derhal n>a verıkn 
rnillılet içinılc parayı vermeıse ihale 
karan ft•slınlıın:ullk, kcnıl isinden ev
ve en yüksek teklifte hulıınan kiıııse 
nrzdıııiş olıiıığu hcdclle alııını;a. 
razı olursa ona. raı:;ı olınıı.z \'<'Ya 
lıulunmıu:sıı, tıeıncn yeıli ıı:ıın müdıll't
le arllrııııyıı çıkarılıp en çok artırana 
ilmle rıiilir. iki ihale arMındaki fıırk 
,.e gcç<'n günler itin ~ A ten hı·~ar 
ulunıırıık fııir; ve diğer r.nrarlar ııyrı. 
ca. hlıkrııe hııcet knlnınksu:ın, mcıııu. 
riyctinıinre alıcıdııa tahsli olunur. 
~tucldc: (Ia3) 

Ke reste fabrilca111 y" deposu , ~·ııka· 
rnlıı gllstcrllf'n 17. 7, 9 •2 tıı rlhıııde 
Safranbolu icra ınt"nııırlıı~ıı od!l<ında, 
işbıı illin ve gösteri len nrtırnıl\ şart
n nıııesi clairr.sinde ~"lıl:ıcağınclan, fu. 
la. ı~a!Omat almak lstly<'nlcriı;ı dnirf' -
mızın yuk.nrıda nıırıııırns ı \'ar. ı lı dı•s • 
>asına wuracaatları iliıo ~1lııoıır. 

92:1 

---: Yazan: : 
: İZZET GÖZÜBÜYtlKOÖLU = 
§ ~~:~:.~:~;~~~. ~~~~:lkmı:: ~ 
§ :;1~~~~:~r a~~~a~;~U;u~ueiv; § 
~ faydalıdır. : 
: Ankara'cla Akbıı, tsr:ınbur- : 
: ıll\ Ciha:ı kitnhevlerinde satı· : 
: lır. 1',iyatı 300 kuruştur. 928 : --:; ı 1111111111111111111111111111111 r 

Devlet Orman İşletmesi 

Satılık ağaçlar 
Sinop Uevlet ürmaıı .tşltıtm.e Revir 

Amlrl!ğlndl'n: 
L - Sıııoıı Devlet Orman lşletme

si Ayancık Göldaı~ı deposunda mev
cut (949) aılet muadili (363) mtıre 
ktip (089 ı desimetre küp kayın tom
ruğu beher metre klipü (17) lira (60) 
kunıo muhammen bedel Uzerindcıı 
flçık arttırma ile satlfJa çıkıırılmııı -
ur. 

2. - Tomruk'lnnn aynca b~ keıt
me paylan ıııevcut orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3. - 'l'omruklıı.rn alt sntl$ &artna
mesl Ankn.ra, lstanbul, lzmlr, Sam
sun, Çcvlrgc müıllirlilklerinde ve Si- , 
noıı Revir Anılrli{;-lnde görUlcblllr. 

mcl §e,tilde teçhiz ed!lmııı ta.:ıktruı 
ibaret kalan alman zırhlı kuvvetle
rırun ılerlemesi zırhlı kuvveılerımi
z in kayıplar.ı uı:';ranııı.sı uzerıne bızı 
ycnıden çekilmeğe mecbur etti, .s 
irıc.l orduya şımtlıYe kadar ı::ondcrı· 
1en takvıyelerıa mık<1ıı.rını ve yolda 
olan tnkviyclerın dcrece.slni Avam 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

4. - 'l'oınruklıırın muhnmmen be
ooll üzcrlndC'n y!l7.de 7,5 muvakkat 
teminat <48-1> lirndır. (72). kuruş
tur. 

Kamarasına blıdın.mlycctı{:un. An-
cak bunun mUhtm bı.r mıktarda ol
duğıınu söyliycbılırlm ve hatta mu
barebC)l h cb:r vech le b t.mıı; addl't
mıyeceğımızı de ilave cdebılırım. 

Baı vekil, bir kere daha. yaralan 
mlj olan general 1' rc)tı rç in kuman
dası altındaki Y enl Zelanda tüme -
nındt-n bahsederken Av-.:ım Kan1:ırn· 
1"1 iiıası tanuından ı; ddeUe alkıı;
lamnıştır. 

Hindistan' a mühim 
takviye kıtaları 

gönderildi 
Mr. Çörçıl sözlerine §oyle devam 

elnuşur : 
- Millıım İngiliz kıtaları ve bir • 

liklcrı bir zarnıı.:ı içın i ula tehlıke· 
sıne nraruz kalmı gibi göriınen 
Hındıstan'n naklcdılnuş ve Orta -
;ıarka goııd<'rilmek Uzerc bulunan 
bir çok Hınt kuvve lerıno de gene 
Hındısıan'da alıkonulmasına mec -
bunyet h l olmu.stur. Hukilmet 
Ortaşark ordusunu kuvvetlendırınek 
için ou sor ıki sene zarfı:ıda son 
derece gayret sarfetm4ı~ir. lngiltc
r e'den, domıııyonl.ırdan ve Ameri • ı 
ka'dan 590 bin asker, 4.500 t ank, 
6000 uçak, :1000 kadar ıol,l. 50.000 
makl::ıalı tllf k ve 100 binden fazla 
motl:irm ta ıt gönderilmiştir. Harbin 
m erkezd n idare i tarzına ~elince. J 
bu h ı ki vr rimizde ak -
ıraklık olmadı i;ını ııuylı.yebillrlm. 

Yazan: MuazzezARUOBA 
Mehmet, elini yavaşca Tuna'yn 

do •ru uzaLtı. Büyuk avucu ıc ne Tu
na·nın küoü.k clLnl aldL 1c,;l öyle kar
ma karış ktı kL 

•runa'yı gogsUnde sıkmak, deli sf
bl öpm k. öpmt'k istiyordu. 

Bun<ln. beışerl hiçbir istek :yoktu. 
Bu hc)-ecan sinirle?'. nln heyecnm de
ğll ruhunun ürperişi idi. Tuna'yı bu· 
tiln ruhu ile seviyordu. 

- Tuna ••• Seni kimden istemem 
lfızım. Yuvamızı hemen kuramaz 
mıyız?.-

- Bl'.'nl benden iste Mehmet. tık 
evvel tx;nı-m fikrıml alman ULzı.m de
ğil mi?. 

- Beni seviyor musun Tunn ?. 
- Sevdiğlml sö:,·Iemcdlm mi?. 
- Bu k!\fl değil ml Tuna 1" 
- Değ ı .Mehmet. Yuvamızı kur-

mak lıçln bJJ kadnr acele etme .•. Bl
rlbirlml7.I blrıu daha yakından tanı
nmaz mıyız? 

- Tnnıı ız Mehmet-. 
... 

KUV\-etll blr motor homurtusu 
runa'nın sözünU kesU. tklsl de yer· 
E.'r ndf:"n fırladılnr. Dalgalar sanda 
ı haylı sürüklem şti 

Tuna, dönecekleri yolun çıok uzn 
dı6ını ör\lnttA 

-(Tefrika: 96 )-
Get oldu Mehmet, dedl. Halan 

merak cdeOCk. Hem hava da serln
lcd.L_ 

- Pekl Tuna döıicllm. .• l\ladoinkl 
öyle lsU:yorsun! •.• 

Mehmet, gnrlp bir hO:ıünle ktlrek
lere sarıldı. Ken<lini yormak ister 
g:.bl., nefos almadan büLün kuvve
tiyle çekmef:e bnşladı. 

Öyle cılgın lstC'klcrle dol u idi ki, 
Tuna'ya baksa, yahut konuŞllUL'< 
lı;in bıraz dursa yerinden fırlayıp 
Tuna'yı gôğsünde sıkmaktan kurtu
lnmıyacnğmı hlssedi:yordu. 

Tunn'nın sesi Uc kendine geldl : 
- Daha uuııklnra mı gideceğiz 

Melunet?" 
Mehmet, anca'k o 7.nman gcld!kle

rlnl nnladı. Yolun nasıl bu kndıır ı:a
buk tükend!L1ne hayret etmişti. Eve 
gloon yolu konu mndıın tükettiler. 

ın 

M hmct, uzandığı yemen Madd'ln 
sesi ile fırladL Kuvvetli bk rUzgtı.r 
cadın sallı:,ordu. 

- Bu ne tembelllı1c Mehmet. HAIA 
1J"3.·uyor musun? 

Mehmet. MacJd'bı sestnf ne za
a n ' ı a, kuvvetli bir acı ile sar-

ca:,·lp bir acı. 
Halbuki, .Mnclt h~ şeyi unutmuşa 

be~"Ordu. Heybcll'den ııyrıldıktan 
sonra, blrkaç BIY Dt'.'§oslz dolnşmıştı. 
Ondan sonra, eski ne;)ell Mııcıt gi)
rtinmdo başladı. 

Bu zahh ı bir görünüş mil klL 
.!\iehmet, bunu anlıynnııyordu. Yal
nız o günden sonra T.una'dan hıç 
konuşmaınuşlardı. 

Mac.t gfüUmsiyerok &eZJonga u
zandı." Mchml"t de tekrnır ktıryolnsı
na uzandı. Maclt buı;:ün hakikaten 
neşeli görünllyorou. 

- Çok tcmbclleşUn. dl.ye tekrar 
etti. İşin gllcün uyumak.. düşünmek .• 
dalgın dnlgm doluşııınk.. hnlbuki bü
tün bunlara hiçbir sebep yok_ 

:'-1 h.mr>t: 
- BUlr mlsln. dci!L Gruib:ı. fransız 

dn.Tbımesf'lldlr. Tavşan yuvasında u
yuyor, derler. Sonra, t.av;.·m yuvn
sındn uyumaktan başka n" yapar 
ki! .• d yo UAYe ederler. 

Ben dP öyle. Çııdı.n.mda uYUmak
lnn ... e dUşUnmektcn bııQka ne yapa
bilirim.-

Mncit dalı;:ın ôalgın: 
- Doğru. dC'd . St"nln da'r:ın!ığın 

tMll'be11lk d('ğll.. eşlmne kooar g,..J. 
d fln yuvanı dllşünüyorsun değil 

mi?. 
Mehmet. b:'krnr ldnln ncıdritını 

hlssııttl. Macl><l'ın yQzilne hı:ıkıınuyor
du. Gözlerini l<apıynrak sustu. 

Maclt gillillllSE.'dl. 
- Mehmet hfllA unutmad1n .. bun

da ~in bir kabahatin ;yok ki ... Bu. 
tesadüfün benimle acı bir istihza
sından b~a b!r şey detıı .. dua ede
lim k1. kın11$1m sadece t>lr hayal kı 1 
nlışı MI. Am'I ,.çt artık ı;ün'<>r 

kendimi :tedavi et.tim. 
Mehmet bir şeyler söylemek iste

di. J:o'nkat boc-erenıcdl.. sadece: 
- Olı Mnclt. dbe l.,;Lıu cekU. 
Mı:ıclt cebllıden blr zarf cıkarlJ), 

dalgın dalgm ii:>tüııdeJd y.azıyı sılzc
rek sonlu: 

- Ne zaman evlen!\"(ırsunuz?. 
Mehmet, wk yavaş 

0

blr sesle: 
- ÖnUmüzdcld ıı.yn, dedi. Böyle 

istedi 
- O btr scy bilmiyor değil ın1 ?. 
- Nasıl bir &ey_. 
Macıd'ln canı sıkılmıstı. 
- Canım blil.lm ÇOCukça haynlle

rlmlzl ?. 
MehmM ho~u~nsıın bir sesi~: 
- Yok, dedi. Ynlnız bilmC'se gene 

ly:i. Sl'nl kl'Tklln<' şahit Yaromak .rsu
yor. Ben o ikada.r cnytlnmağa calı:ı
tım. 

"- Mıtcld'l ı:örOncıı hemPn bc>ğı>n· 
dlm, dl.:yordu. Kuvvetli kıırakterll 
d:irUst bir gM1ce hr>nzlyor. Mıı lemkl 
senin de yıllardartberl arkadaşın-
dır." .. 

Moclt, bütiln \1lcudunun snrsıldı
~ını hiSS"ttl. Bnşı ntcıs gibi yanıyor
du. Kalbi kuvvetli kuwcW çarpma
ltn ba&lndı .• Gilç!likle: 

- Bu da nereden gelmlı!ı nk'lınn 
dedi. Kencltşmc şııhit olacak ba ka 
insan bulama.mıı1 mi? .. 

Sesi kınk ve a<'ı mAnalı ld M h
met dudnklanm ısırarak konUGtu: 

-- Hnn rkcndın te<'lavi etm tin 
Acının bltt.lğl değil, derinlcşt.ıf:l nasıl 
belli?-

Maclt kendini topladı Sesindeki 
cılığı ke.ndl de h1ssetm 

- Yok, 10k. Sana ö~ 
1 n caydırma a ç 1 t n 

bilmez mls!n ?. Hem, bu da hayııtın 
beıu Jyloe terbiye etmek lçın bıı.ş 
vurdugu bir vasıta.. 1.'una'ya yaz o
nun şahidi olacal;ırn. 

.Mehmet )erınden fırladı : 
- Ciddi mi sö~·Iiı~"OI"6Un Maclt ... 

Bunu nasıl ~·ııparsın? . 
- Güı; değ)L. acı ~kmedlğjml 

söylem~k manası:t_ .U.u s~ce acı da 
değil_ garlp bir kırılışt;ı. Hepiniz bır 
olu-p benim le a.la~· ettiniz zanrı-cıtl
Yordum. Fakat söylediğlm gibi on-

5. - t stekl!ler muvakkat teminat
larını hamli~n 16-7-942 P<"rşcmbe ı;Q
nU saat 14 de kf:.dar Sinop Revir 
Aimlr!l~ne mfirnraatlan ilb otn
nur. C6810-4fi28> 780 

ra, clllşündüm ve hu.ksız olılul:uınu __:{ 4 / Temmuz l 1942 }
anladım. Eser bana ıtımad,...le~, 
'l'ıınn'nın be-nim için S~" bir kar-
deş olduğunu söyl1ycblllrlm. 7 30 proı:rn.m 

Mehıoot t.clcrar uzanırken: 7.33 müzik (Pl.) 
- Tesekikilr e<lerlm Maclt; dedi. 7.45 aJflM 

ÔyJe bÜ~l'Ük bir kalbln V&r kl~- S.30 mürlk (P1.) 
- Bnk dcmlnilenhı>ri söyl~i 

unuttum. 'l'una'dnn rncl\tup \"ar. P<>:>· 
ta dat:ılırkım aldı m. 

Mehmet, g!zllyemC'diltl bi.r he!ye

Ja.30 program 
13.3.'l Tüıitçe 
ı:>IAklnr 

18.03 m:Uzlk her 

telden 
l8.45 raCb'o coc'* 
!lrulüt•tl 
19.80 ııJans 
19 45 scrbcst lıO 
ook ka 

19 55 1asıl h~ ı-ıınla 1.ru fıı sarıldı. Fakat ac;:amıyor- 13'45 ajans 
du. !<:inin bütün IstelUnt' rnJ!men, loU!tl Rb'll.....::Ucum· 20.15 rndYO 
ku\"Vl'tll b r tC>reddUt paır:maklannı hur bandlJffU (Şnf. ı:ıızcıoo 
tutuk'! tımııştı. th.-.ın Künccr>. ı. 20.4:5 tUrlc!lll'.!I-

- B nd n mi srkth~nrun Men- Blıı.nkcnburı:: Hur-
met ". Bundan evv<>lki lll<'ktuplnn nı CMnra>. 2. Gus-
benıbcr okuma?.: nu Cfik". De• Ş('n 

21 00 konuP!& 
2115 d1nl~icl 
1&tcklcı1 bir ı:ıey olmadııbnı sth lt-d;ın sana uı.w coıın: C'C!lk 

b:ın n mıyor musun". · pıntulnn <mnl'I): zı 45 &iir nesir 
ı: hm sıkıl:ırak zarfı n~ı. GOO- 8. 'rmYlon Adıınll' s.:ıntı 

nl4ıınl sının. yannmın 'TUdcn" ROGC" 22 oo radYO &'!.km 
• ın satır rında h(")e- Cmaf"9\; 4. J srl'u- oıit<:St.rnsl ı. RhO

dc: ııot;ıurl: 2. 
Tex dor: t&panyol 
manı; 3 Kretııkr. 

afik şarkısı: 4. 
Löhr: marş. 
22.30 &Jnmı 

::2..50 ~--ram 
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n ara Levazım Amirlığine u u2JI) 20. 1. 94:l P r. r· 
A k l nıl.ıp t tC'!Tl na· 

uelen ilanlar t ınınu saat 11 de yapılacaktır. l'a • 

Et ahnacak 

b 

eti 

k 1 lı 
Mu • 

ı plc !hal saaUndm br s.rat cv"cl 
kanuni ves rl:ıile teklif mckt.upl:ı 

nnı Ko nn vermeleri. 
(4705) 848 

Taşıma işleri 
Kars ~u. Aı, Ko, aı.ııı: 
l - Bır ıu osuna toJunın ed len 

l at 81 suntımd n 261!> ton CI7.nK, 
arpa, gaz n kJı kııpruı zar! usulu ıltı 
ksı Unc~e korunu tur. ilk lt~ının tı 

faU5 hradır. 1 ı;karrUr ed n il) at U· 
zcrJııcJı;ıı xntı temin ıt alınacaktır. 
!'.aklıyatıı rut şartnanw Ko. da gu • 
rülcbll r. ,ı,.;ıcs t.mc ı :.ıü-7-94:.! pazar
tesı gunti saat 16 da Kars Sa. Al. Ko. 
da JiaDıl ktır. lsteklJJenn mezkur 
gün ve saat.ten b r saat e\ ve! t k ıt 
m ktuplarını Ko. na vcrmclcrt. 

(480!)) 884 

Odun alınacak 
~arık ıır ış ::ıa. Al. Ko. rlıın: 
1 - 11061 ton odun k J>ılı zarrııı 

ekbıılmeyc kvnulmı.ıştur. lkhcr kilo. 
una ~ kuruş 50 6antını h> at t ıhının 

etlılmıştır. llk teınınntı ı lbll lır dır. 
ti ırtn ıınf' i koıııı > oııdn gor ılır \ c ıa 
lıra nıukab imde alınır. K palı z ırfl'l 
ıha c ı 20 t mıııuz O l2 p zarte i gııııil 
aııt 15 te ::ı ırık nıış ::ı ı. Al. Ko. d 

.> apıl e ktır. I~teklılerın mektuplarını 
:?490 6 .>ılı kanı 111111 32 ln{'ı madde ine 
göre h zı rlı.> tır k ıhnle gunil ıııu ~>yen 
ııatten hlr s ıut evvel verme h·rl. 

(4blCi) srıu 

Kuru ot alrnacak 
Cilln lrkby sa. Al. Ko. <1:ıu. 

l - 550 ton tel t>ab Iı kuru ot pa
u rl kla sat n a ı eaktır. Pnz.:r ı:ı 
&-7-942 pc IClllbe ~unu saat 15 tc ya
pılacaktır. 

2 - 530 ton tcl ba1Ynlı kuru otun 
beher kilosu ıc n tahmin C<IU n ıtyat 

7 kunıa olup ı utnn S 500 llran r. Mu· 
vakka.t tcmltuıU 5776 llrudır. 

892 

Kuru ot alınacak 
cı ngtrköy Sa J\ ı. .Ko. d:l 'l • 

mu-

1 - 540 ton tcl oıı:yalı kuru ot :ra· 
zarbkl.n satın ıı.lınacakur. Paz rlı!';ı 

7·7·9~ s:ılı ııünU aant L5 tc ırapılac k· 
tır. 540 ton t t>a1Ynll i:t\lru .:ıt cher 
kllosu ıçtn tahmın edlll•n ttyııt 7 kurue 
olup tutan 37800 1 m olup muvakk t 
temlnntı 5670 ll.rn<1ır. IUın edilen 540 

Odun alınacak ı Et alınacak 
İst. Ko. 1' ındıklı Sa. AL Ko. dan: Kanık Sa. At Ko tınn: 
1 - Aş ıda y zıh ki kal m odun l 3:5300 o ko)"Un " s 4'tr etl-

17-7-1912 eıınıa g..ınti h lnrmdn ~ -ı n1n 1·7·942 de kap ı uırt yapıl n 
t ı 11 ıı santlcrd k pnlı uı.r! usu ü le r n p c lanadıtınd.'ln bir 
1hal edılccc tır. S Uı n s her ı;;un 
Ko. da gÖrulür. 1 t klılc:>rln belli gun 
ve santl •rd<! en nz b r saat cv"d t k· 
1 f m ktuplnr nı kanuni v knlar )le 
b r kte makbuz k rşılı ı Fındıklı 
Sn. AI. Ko. na vem 1 r . 

Mlkuın Muh &d tık Te. llı::ıle 
Cinsi Ton L rn L ra saııt 
Odun 3000 105.000 6500 15 
Odun 3840 134.100 7970 16 

(4833) 907 

Tavuk alınacak 
1 t. ko. J.<'ındıklı Sn. Al. Ko. dan: 
1 - K. Iı a tıa lı ha ne ve n -

kahnthanc er c n 11000 ta\ uk ka
pa.ı znrf u ulu le 17-7- 4..ı cu :ı ü
nü sant ıı d y pı tır. Sartna
m ı her Un Ko. da oril Ur. l t~k
lilerın lwlll Un Ve> san t n bir saat 
CV\ el t kl!f mc-ktup annı Ko. na "er-
meleri. l4834) !JOS 

Odun alınacak 
Kıı)S 
1 - Kilo un ı 3,7ti u~ kuru ) etmiş 

beş s ntıııı t hmın cd 1 n " O ton hı
tu tıırrmı odunu k palı ırfl ı alına· 
e ktır. İh c ı 17. 7. !.il.? cuma gunü 

t lll da y pıl e ktır. Mccmuunun 
tutarı 187uO Jırıı ıııu~akkııt tenıınatı 
140ti lıra 2o kuru tıır. ]~\ ıf ve şc
raıt 1'o. d:ı orı..lilr. İ lcklılerın l<'rnı. 
nat \C teklıf ınckluplarıııı belli gıln 
\C sa.ıttcn b r nııt c\vcl Ko. na \·er· 
mderi. (4 3o) 909 

Et alınacak 
Ezlnc Sa. Al. Ko d n. 
l - Ai<i ıd m ı muhammt>n be

d l "c km tlan hlw ın<l:ı yazılı 

kOYUlll vc.ı..ı sıQ'ır eti ayn ayrı olarak 
24 •O sayılı kanunun 46 ıncı m d<lcs!nın 

111 !ı.krnsın ı te\ r n sa un alıruıcaktı:

lluıl' 7. 7. 942 salı gUnU s.ıat l" tc 
Ezl.n S • AL Ko. d yavı ktır. !-..'v83t 

2onı r. Tnl1Jl· 
ı.e bl' 1" s:ün ve 

ttc Ko. = m U n. 
an ton Muh. IJ()d. L. Tem L. 
ııo 132 ooo 10.SOO 

37 
r.o 

207 
110 

37 
60 

44 00 
72000 

24R '100 
110 000 

37 ()()() 
60000 

207 000 
(4 )) 

Et alınacak 

ti600 K 
1(1 00 

37.260 
16500 

31050 
0.,7 

50 kuruştur KO)IUll ve ı;ırtır cUne teklif 
mu vn.tık ırö. 

ııı ttc Kn. mı mtil1LCall Uarı. 
(4961) 1033 

Odun alınacak 
K rs Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 1800 tem odun kapalı uırna 

lt.mcs 6. 7. 942 o m p 8. 7. 942 
t h nde hal ı yapılaca ı altıkn· 
d ırl ıra llAn olunı . 

(4!)62) 1034 

Odun alınacak 
Knrs Sn. Al. Ko. clnn : 
l • 100 tonunun hır kllosunıı. tah· 

min "dilen fivat 5 kuru tnn 200 to
nuıııın bır kilo una tahmın cd len fi
) t 6,, kuru t!ln 3 ıo ton odun M. fık· 
ra6ın •re p.aı:nrlııt::ı konulnıu tur. ilk 
tf'mln tı U">O lır dır. l'ckarrur C'dCn 
fıyat Uı:t>riı den tt?mınat alınsc:ıktır. 
1~• af korun ev afıdır. P111:arlı ı J O 
le nınuz !J L? C'ııma ı;unü saat 16 ds 
1-.nrs ~a. Al. Ko da l' npılnrnklır. İs· 
tekhlcriıı ıne kilr ıı;un \C santte tenıi
natlarl) lc lıırliktc Ko. na gelmeleri. 

(f96"J) 1035 

Koyun eti alınacak 
Gc-1 bo u Sa. At. Ko. d:ın: 
l 45 ton koyun etı pnuırlıkla 

ınncaktır. .Muhamm n bC'delı 
ra o up knti tcnun tı 6750 

1 rndır. lst klıler Pvsn! ve şartname· 
s nl Gel bolu mcrkc-z Sa. Al. Ko. da 
görcb lirler. 

2 lhal('S) 20. 7. 942 pazartesi 
gunil sa ıt. 16 da rncnke;ı; Sn. Al. Ko. 
da l' npıl cııktır. 

m 

(4964) 1036 

Odun alınacak 
Trobzon Sa AL Ko. <lan: 
l Kap: zarı tyle 1000 ton 

m c tmc ıı.Undcn bı.r sa· 
'J: br.on Sa. Al. Ko. na ver-

( 4965) l03i 

Süt, yoğurt alınacak 
t. Kcı. Fındıklı :-ın. 'ı.I Ko. cl.!ın: ı,Ulehurıııu Sa Al :Ko d n: 

ton tel bıılyıılı kuru ot An lt»U dahi· 1 _ 20 ton SJ ır ve ıo t• n koyun N 1 1' ızarlık ıı; lıııl talibi çık mı)' ın 
nı.;ıcla cim• ve nııkt rl rı yar.ılı uç 
ıl ııı ı " n dclclerı ıo 7 !J 12 eumn 

P arı a. Al Ko dan: 
1 O ı n k u ot kapalı zarf 

~~ulu ılc ıın alın cakıır Tahmın edı
en fıy ll > ı ın hal n c 4'> 000 1 nı ip 
balyalı, 6'i 000 lıra tel balyalı, 70.000 
!ıra'. muvakkat temi ati r't, )t •ın halın· 
d.ekı ıçın Bn lira, ip b !:)alı ıçın 4500 
lır~, ıeJ hah<tlı ıçin 4750 lira. 

ihale i 9-7-942 pc~t..-mhc ı;ünu 
saaı 11 de yapılac:ıkur. 

~ Tc:klıf mektup! nnı 2490 sayı· 
~12 a ııınna ek ıltme ~c ha. kanununu• 

ıncı madde ine or ıanzım cdılerck 
ıhale t.ı ılı ı dC11 en ':CÇ bir saat evveli· 
ne kadaı Ko. n:ı nrm 1 Bu sa:mcn 

ra el n mektuplar k t.ul cdı 
4 ihale.ı Adap ın a. AL Ko. d ı 

ltnde hertıanırl bir lstasyl•nd'l wya ıs 

k<'lelerde vapur Yt:'Yll vns:on t l mi ~~n.=~t~~ ~ 1 
Lü 

1~ ;:::~ ~~u ~ 
altnab llr tııtcltl hmn b ııı ı:Un ve tlll • 

ııtte Jl dımkvy Clllncir köyü 5670 ı nı 
muvnk1tat temin Uarlyle b rı kte Ko 
na müracaııUan. (4810) 591 

Tez ek alınacak 
Do obnyazıt Sn. Al. Ko. qnıı: 
1 - ı nulyon kilo teı:cK kapalı 

uırna eKS luncyc konulmuı;tur. 'lnh
mın bt.'<l il 20.000 lira olup ilk tcmı
nnu 1500 liradır. E\snf korun bUtün 
garnizonunda vardır. 15-&-942 tnrıh 
\e 19800/al400 No. lu enurdckl vsai· 
ur. Ekslltm 20-7-912 saat 17,20 de 
lstckl 'ı.:rııı b r saat evvel kanunun 

2 l\d mııdd mu ince hn7.ırhy • 
c ıkl.'lrı t kllf m ktuplnnnı K.o. nıı 
vcrmckn. l4821> 8:>8 

Odun alınacak 
Doğu Dc)tllllt ::ın. Al. Ko. dan: 

Al Ko da y Pi r kat tcm 

n tı 2850 il dır. Şartnnmc '\O evsaf her 
ırün Ko. da cörülUr. J ckl '~ ltlnıM 
ıu vcs larb'lc b lll<t ihale günü Ko 
na gclmclcrl. (4 !:>3) 960 

Sığır eti alınacak 
Adııpnznn Sn. Al. Ko. dan : 
l - Pazıırlıkln 6. 00 kılo sıgır eti 

&ntın alınoc ktır 1 hının eılilen fı.)'at 
ti2tl00 Jıradır. ilı h 1 7. 7. 912 s lı 
ılnü sao:ıt 16 da Ad pazarı !Sa. Al 

Ko. dıı y pıl raktır. J ,v f ve ş rtn • 
name i her Un Ko. dn ırııliır. i tek. 
Jıl rln h• Ilı lı ı-
hınm ılnrı. ( ~877) 979 

Kuru fasulye alınacak 
Gelıbolu Sa. \l Ko. dan : 

gUnu h nda. 2 t rl n saatle • 
de p ı. r ıkln ısteklı ine ihale edile -
c>cktir. Şartnamesi hrr glın Ko. dn gö. 
ruhlr. İ trklılcrin belli gün ve saat -
!erde :Fındıklı ::ıa. Al. Ko. nn clmele· 
rı. 

C'"ıı~i yoğurt, miktarı SO tnn, 
nf'd. :JR ıno lira. k ıli lt ıııiııatı 
lırn at 10 da. 

Cin ı 'o urt. ıııiktnn 40 ton 
B!'el ı fi ıo lira. kati Te. 2 80 
saat 10.ao an. 

fuh. 
ö760 

.Mııh. 
lira. 

< ın ı sut, mlktRrı O ton 1\fuh. Red. 
2RO o lıra. Kati Te. ızoo lir saat 
l 1.30 da. (4966) 103 

Zeyftnyağ alrnacak 
bın l.v. A. Sa. Al. KO <tın. 

1 

zam 

Çeşitli yiyecek ah nacak 
Ku1kataç Sa. Al. Kô. dan: 

cınsı 
Miktarı 
Ton KJ. 

Muh. BE'd. 
hehl'r kilo. 
Kr. Sn. 

M. Tt>mlnat 

Bulgur 
Pir ne 

12 
1~ 

8 
6 
5 
6 

16 50 
65 
35 

Lira Kr. 
148 50 

58;> 
Kuru fasulye 
Nohut 
Merc mek 
SııdeJ.aih 

23 
35 

165 

210 
103 50 
131 25 
742 

Tuz 10 52 50 
Kırmı7.ı b her 
Toz şeker 
Kuru Ozüm 
Pirine unu 
ZcyUnyafıı. 

Çay 

2 
3 

50 Klg. 
7 

60 
98 
60 
50 

• 2 25 
147 
135 

n yaz s:ı.'l>un 
Ye 1 sabun 
Koyun eti 
Sığır C't! 
M v. kabak 
Taze fasul) e 
t pnnak 
Domntcs 
PrllSll 
Lahna 
Bnm;l'a 
Pntlı{'an 

6 

2 

7 
7 
3 
3 
2 
3 
2 
2 

100 Klı;. 

25 Klg. 

500 Klg. 

500 Klı:. 
500 K• . 

100 
1750 

80 
70 

100 
75 

3 75 
450 

31 81 
126 00 

26 25 
525 
493 75 

l - Yukıırıdıı mlkt.Ar \P. rln: !eri > r.ılı ı:nd:ı madde!t'rl Jmp:ılı znrf uını O ile 
eks'.ltmcı.-c konuımuıtur. F. l.nU$l l5 tem uz u cnr&amoo 2ünü t ı &. 
da :Kırkafıacta mlltetelddl kom yonumuzd:ı ihale cd ~ektir. 

2 - Şıırtıuımc ve evsa1 her gUn Ko da gorü!Ur ve alın b lir. (4838) 912 

Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak 
M klan M. bedcll Tutnrı İlk teminat lh::ı c 

Cınsl Kgr. kuruş Lııra Kr. Sa. L ra Kr. Sa. s ti 
Ekmek <600 Gr.> 110000 10 18333 33 33 1375 00 00 k ı 
Saaeyağı 3., O 145 5075 380 62 50 zarf. 
Frkcç eti 20000 50 10000 750 .. 
Un 1000 19 190 l 25 - aç k ek 
:sıf;ır et.\ 6000 !i:> 3300 247 50 -
Koyun ., 600() 80 4800 360 - - ,. 
Bulgur 12000 30 3600 {.!'70 - -
P r ne 2000 51 1020 76 50 
Nohut 6500 27 1755 131 G2 50 
Kuru fnsulye 6000 30 1800 135 - - ,. 
Börillcc 4000 27 1080 81 
M re mek 4000 27 1080 Sl 
Pııtnlr's 5000 30 1500 112 50 - ,. 
Toz &eker 3000 95 2850 213 75 -
Gaz 2000 25 500 37 50 -
Tuz <KOQ?ılsnr> 4000 10 440 33 
Zcyt. ny ~ U,5 nslt.lD 1000 119 1190 89 25 -
Kuyruk :ı;ağı 1000 160 1600 l20 
Sabun 2000 75 l:iOO }12 50 -
Kuru soğan 1000 2:> 250 18 75 -
• ·aıca 1000 100 1000 75 
SU-ke 400 15 60 4 50 -
Peynl:r !Edirneı 1500 SO 1200 90 - -
7A"yt n ta.ne (Bursa> JOOO 80 800 60 - -
üzum p kmc;ı;J 6000 60 3WO 270 - -
Kuru Uztim (stynh) 3000 ::;o 1500 '112 50 -
Kuru ini! r 2000 50 1000 75 
Taze fasulya 1000 2j 250 l8 75 - ,. 
Taze bamya 500 80 400 30 - -

Kalıak 3000 10 300 22 50 -
Biber 1000 80 800 60 

,, Soğan JOOO 10 100 7 !>O -
Patlıcan 2000 70 1400 105 - -
Dom:ıtC's 5000 50 2500 187 50 -
Limon adet: 1000 8 50 6 
Süt 1500 25 375 2S 12 50 
Yoğurt 1500 20 300 22 50 -
Yumurtn adet: 14000 3 420 31 50 -
Odun 100000 2 2000 '!50 - -
Cnm ıkö:nilrü 20000 10 2000 150 - - .. 
Mangal komara r>OO ıo 50 3 75 - ,, 
!spırnıık 2000 l5 - 300 22 50 - ,. 
Pırasa 1000 l!l 150 l1 25 - .. 
Lahnıı 2000 20 400 30 - - ,. 

Ispnrt.a • Gonm Koy F. "t •ü il MlldUTlilr:ündm: 
l - Gönen köY enst.t!.ü Uniln 1942 yıh lht Yl\<'1 oh:ı \'Ulttı (.a :pazılı 44 

lem :rb~ !'k ve l!llkac.ak m dd k'.ıi ı t«nmuz 942 tarlhlndC'n 
müddet 

2 

münııkasaYtl kontıbnll$tur. 

1h e 16-7-942 JW"'r'GE'mhC ı:rtıntı 1111at 14 tc lsparta man.ıff 
oo nd:n UlJ> l'Ul<"nl< kont yon hıı nm4'l y pılac ktır. 

3 - Ş rt.ıuıme er her zaman m.-ıanr mUdUrlü~ 
ırörı.ı leb ıtr. 

4 - Ta plerln muvakkat 
mürneant n. 

Ytr>ılac:nktır. Şartname ı her gun Ko. da 
ı.:oruıur lstcklilc-rin belli gun ve saatte 
konıis}ond:ı hazır bulunmaları ~e)'ll sa· 
lahıycuar vekillerini bul ındurmalan. 
~90 s.ıyılı arııırma, ek itme ~c ihale 

nununun 2, 3 wıcu maddelerinde so · 
tcrılen ev fı haiz olmaları. 

l - liO.OUO llo odun k.ııpalı zarflıı 
ek ıltmC) e konulnıu tur. '1 nhcııin lıe
dclı 2o 000 lıra"olup ilk teoıln t lb76 
hradır. E\ s ıf bııtuo gıırnızonl rda 
mc\cut olup ıl6. G. O~~ ,.e l!l8100-
li l 100 o. emirdeki ev aftır. Lk llt
nıc :?2. 7. !14.! saul ır. tır. İsteklile
rin bir saat evvel kıınuıııın 8.! ıııcl 
maddesi uı udhiıı~c hazırlı) ne ı kLnrı 
leklıf mektııı lıuını Ko. na \erıneı .. rı. 

1 - Bulun ru 11111 \ e 'ı-:ı- ılcr nıu
teahhlde alt olın~k u ere mevzu tlı 'e 
ıınb ra kad ır te hı ı 50 ton kuru fa· 

lı nıu- 5 - HJklhnctte el konan ve f tlıı.n sa1Ah1Y tar maknmlarcın U>sb1t c<Ht-

tm ahn tır. Pazar- mis tullır n :rzak ve yakncnk madd cırtn!n hiza nnrttı ııtıst len muhlUT1!ll n 

(4529) 597 

Kuru ot alınacak 
Adar:ı :an Sa. AL Ko. dan: 

I"" •1 400 ton kuru ot k;ıpah zarf usu· 
u ıle satın alın caktır. 
r d 2 T hmtn cdılcn fi) t )-ı ';ın ha • 
ın e 18.000 lira ıp bal> lı 26 000 llrıı 

tel bal>alı 28.000 lira. MuYakk. t ıcmi ~ 
::ları >• ın hal ndek • ,·n H'IO lira. ·p 

2100
> 11• •tın 19 O lir.ı, tel halralı için 

lıradır. 
dif 3 - lııa.ıc.~i 9·1-942 tarihine müsa • 
tır ~~e~ıhc gunu s:ı.-ıt 16 da )'llpıl.ıaık· 
mıt k klıf mckt ıpları 2190 s yılı ıırttı r
ci ' e \lltme ve ihale kanununun 32 İn· 
tar ~a~ esine gorc ıanzim c<lılerek ihale 
dar ~ en c-n cç bir aı C\"icline ka
geJ 0

• na \enn ri bu tıerı sonra 
rn en ın ktuplar kııbul edilmez. .,artna· 

c 'c t'\ af her K -' · i teklıl . . gun o. u.ı sorulur. s· 
hı crın bc:lli wı ve saatte hazır bu • 
lu~alan vcy,1 salllıi>"Ctli wkiUcrini hu· 

rm:ılanvc 2490 l':l>•lı artırma eksilt 
:. ve ihale kanununun 2, 3 cu madde • 

inde ı;ıı,tcrılcn ev fı haiı olmıı.ları 
(45 O) 598 

Saman alınacak 
Adaraznn Sa. AI. Ko <Lın: 

1
• •1 - 700 ton saman kapalı za.rf usu
,'! ıle satın alınacaktır. T m'n cdılen 

1
1Yilt )ı ın halinde 21.000 lira;bal)a • 
ı:~ıı ""i 000 liradır. Tt..'Dlİnatlan > ığın 

tndclci İçin mu' kkat temin t 1575 Jj. 

ra, halralannuş olan için ı6ıs liradLr. 
2 - lhal i 10-7-942 cuma sıınu sa· 

•< 11 de ··--·· 2490 Yll.P~ur. Tcklıf mektuplan 
sayılı arttırma ek iJıme \C ihale im· 

nununun '2 · dd . . edıl k ıncı ma e ne gore tanzım 
aı eereel ıh.'llc ta•ihındcn en geç hır s:ı· 
luna~ıe dkııd:ır Ko. na ıevdi etmiş bu • 

ar ır nu 
mektuplar k h ~ııcn sonra ı;dcn 
gun Ko d ul cdılrnez. Sartrıamcsi her 
killerını b~ı ~ilur. Ve)-a 1 hı> etli ve· 
tırma ek il 

1 uı:rnaı rı 2-490 sayılı art· 
madde ındekı c k~ 2, 3 WlCU 

( 4H 1 )ev a ı h:ıtz olmaları. 
602 

{48:.!5) 89!1 

Tezek alınacak 
Doğubayazıt Sn. AI. Ko. dan: 
1 - 1 milyon k lo tezek kapalı 

zarfla ek t.mcye konmu tur. Tah· 
mln bedeli -a.000 lıra olup llk t mı
nntı 187.ı liradır. Evsnf korun butiın 
garnlı:onlnrındn mevcut oluJJ 15-6-V42 
ve 198100/51400 No. lu cm rmcki cv
saftır. Eksi1tml'SI 20-7-942 ı;unlı snnt 
10 da :ı;aılılncnktır. İstckl lerin, tek· 
1 f m ktuplarını belli sn ıUen bir 
at evvel knnunun 32 inci mu ld ı 
muC'lb nce hazırlı) nra.k Ko. nn 
melcrl. (48°27) 901 

Tezek alınacak 
Dof;ubayaz t Sıı. AL Ko <l:ın: 

ı - Bir .nllson kilo tezek ı< "1Jı 

zarfla ek ltm~ konulmuitur. Tahm ·ı 
bcdcl1 ::?0.000 l olup llk kmlr.nt l ;!.! 

Urodır. Evs.'lt korun butün 5"\m zon 
nnda m vcuttur. 1~-942 tarih ve 
4S100·5ll00 No kı emirdeki evaattır. 

Eksiltme 20·7·1H2 at 15 Ur. İst ki le· 
rln belli ~ ve s.ıattt"l1 bir s::ıııt evvel 
k nunun 32 bıcl nıadd('SJ muc blnc•c 'lll· 

zırlıyııe:ıkln:n teki r m h-tuplarını Krı 
nn \cnnclcri. (48:?9> 903 

Tezek altnacak 

ul} a paz rlı ı tın alın c ktır 
D rıııııson Ye 11 'raı ıic horo un ınu
h;ınınıcn b deh ırıaoo lira 1 tnnhul 
horozun ıso:ı O lira '\.nnd"'lu toıııb ıl 
ve yurnu• k ı; lırun 12.'i.'iO lira hatfal 
" lı Of 'c iti ı·'rılıı 1 ı:l O lırn Bar • 
bunrn ın J 0300 lira K rndcniz B .>
raııılı; Yeniec uf "ın 10 00 lir dır 
ı, ti temin tı 1 n {'ak fa ııl) cl{'rln 
~uh ınmen hl'd{'li il erinden nlınır 
1 \ f ~e • rtn ır c;, lıb 1 ı ı-.,erkt-ı 
Sn '\I Kn el ırııl ır fh le i 14 7 
n.ı<;ı ~atı ınıl at lG dıı m rkeı: Sa 
Al Ko ela yaı-ıl t' klır (!Hın) 1000 

Zeytinyağ alınacak 
1zmır Lv. A. S 

G. 
1 

rıı z alınır. 
2 Eks un 

gün ve 

10'29 

~ u s:uı.t 15 tc 
Do·ub ynzıt Sn. Al. Ko. dan: c:ıktır. EkF. tm 

20 7 942 pıız:ırtcsl 

Sa Al Ko ı ı yapı 

kııl> l zar! u u 1) 

l - 1 m iyon kilo tezek kap::ılı ) 
zarfla eks ltm ye konulmuştur. 'fnh· 
m n bcd il 20.000 lira olup ilk temi· 
nalı 1500 lıraclır. Evsnf korun bUtlln 
gaml7.0nlnrınd vardır. J5-6-!H2 
19800/51400 No.lu <:mtrdı;-k evsaftır. Sa 
Eksiltmesi ;W-7-!J42 saat 16 dadır. Is· 
teklılenn h r sant evvel teklıf mck· 
tuplarını Ko. na vermclrrl. 

(4830> 904 

Odun alınacak 
Doğu Br;yazıt Sn. Al. Ko. d n: 
1 - 8.'iO 000 kilo odun knp lı :r: rf. 

h ek llt•ne\ e knnınu tur. 'l'nhmln hc
r!clı 21.000 llrn olıtı' ilk teminat 1 575 
lıradır. Bv nf korun hutlın g'lrni'ı:on
Jarırırla mc\cut olıııı 15 6. tı12 t.ıırilı 
ve 19 100 51 ~00 Ko hı emlrılrk! rv
saftır. l~ks:lltnıe i 22. 7. 9ı2 unli 
saııt 1 l dcdır 1 teklllerin belli ün 
~e saatten hir s:uıt evvel 
az inci mndde 1 mul'ihlnce h r.ırlı;yn
cakları tcklif mcktııplannı Ko nll 

\ermeleri. (4831) 005 

Odun alınacak 
Doğ\rbayııztt Sa. Al. Ko. dnn: 

m mek 

1030 

Et alınacak 
D Daktr Sa Al Ko d;ın 

eti 

1032 

s-
7

•
9

-12 ~ gUnu bedellere müu hh dln ~erırl, muka'1cle. nMdl ~ muayyen m ı<Ta!lan ve 
cdllccclU il' n ol •ımır. ( 4781 > 914 

ı:tın \'C 

dltcr \('l! 11 • 

n. 
1039 

Eıt alınacak 
K rs S \I. Ko ,ı ın : 
1 Kıı) rıı u ile k •} ıın etinin hir 

kılo \lllllll tdhıııln )ı('drli rıv ti 1 •ıo sı· 
ır c ti ıı GJ,, kuru tur 1'ec;I etinin 

uıı kuru ( çte ıkl ku)ruklıı ko} un ııı; 
te bir kc i etinin sek ı:n kunı tnn 1 75 
ton f'l M. fıkra ına ~urc pA arlığıı. 
k ı ulnıu tur İlk ten inııtı 95S2 lır~dır. 
h k ırrıır <"< en fi) t ı c-rınden k ti te· 
111111 ı alın c tır. 1 i) tı görulr-n et 
cın i tercih olunan alın caktır. E• sııf 
knrun rv fıdır. :;.arln'.lme l her ııUn 
Ko dl\ gurülur. J'az rlığı Ja 7. 912 
pa7.arl• 1 ııhnıı 5nat 14 RO da yApıla. 
r klır. ı~teklllerin ıner.k<ır ı;ıun , r sn-

tte temin ıthrh le Ko. na ınlıracaat -
Lnrı. (ı9ı;ıl) ıo.ıo 

Et alınacak 
Knrs Sn. Al. Ko. dan: 
1 Ku~ru u ıle koyun etı.nln bir 

uırın tnhm n ed c:>n f y tı 90 ığır 
62 5 kccı et.ntn 60 urus. üçte 

.ı. ku)TU.<lıı ko~ un ilçte bir kecı etl· 
ı 80 kuru tıın 44;>00 kilo et M. fık
ı n gore ı.ınznrlıf:a konulnıu,tur. 
atı ucuz görulln t cin tercih 

< unar nlına{'aktır. Hk teminatı 
:ı liradır. Takarrür eden fb' t Uze
r 1 n kntl t mlnat almncaktır. Ev
ınr .korun e\-safıdır. Sartnıun Ko. 
< h r zaannn gôrUIUr. Pnzarlıt:ı 13. 
'i !) 2 p rte ı ~nü snaıt 14 te yapı
l cnkur. t t kl!IC'rın m~kılr cün ve 
ınntte teminatlar :Yle Ko. na milrnca· 
< lnn. (4969> 1011 

Kuru ot alınacak 

f'rme-
10~8 

Ot ve sa an ah nacak 
' .Miktarı ıon Muh. Bed. llk Te. 1h. Ta. Saat 

Kuru ot tel balyalı 
p b ynlı ) 450 

dokum halınde> 
tel bal)'tılı ) 
iP b ~nlı ) 450 
dökum hal ndel 
tel 'balyalı > 
1p bal> alı > 190 

" 
t~I bal) alı l 7i> 
tel bal~ alı 
ıp balyalı > 335 
d klım halinde> 
tel balyalı > 
p b l)nlı > 275 

.. .. 
t 1 bal)alı ) .. p bal~alı > 450 
döküm hnlınde) 
tel bnl;,;nlı > 
p bn yalı ) 1000 

.. c.'lökilm hallnrlc> 
tc:>l bnl:Yalı > 

,, p balyalı > 1000 
.. d ıkilm hal nde) 

-..ııman yı n hıll nde 
-..amnn y ın halinde 

.. balyalı 
dok'Um 
bnlyıılı 
balyalı 
doküm 

" bal)alı 
.. dolrllm 

) 
) 
) 

) 

tskm Al :ıto d: 

lann:ı ıarıt.n menin 4 C'\I m dd 

380 
380 

500 
300 

750 

800 

11 erin ı;:ırtn m görmek tç n l 

Kuru ot alınacak 

mu-.tur. 
2 - ~1ks11tm<'Si 22-7-942 cnrtıunba 

ırUnU sa t 11 de Eski :hlr Lv 
,,;n. Al. :Ko. da yap ıac ır. &her kt • 
Ioı;unun muhammen 1. tı 7 kuru tu . 
50 tondan nsaAl olmamak Ozl'T'C pnrca 
p ren da lın:ıb r. l-~'llnf, ~ t her 
ıriln Ko. d.'.1 .ırOrU :Ur. tık tem tı t h· 
hüt ed ccdc mtktııra .ıröro alınac lttır. 

Trkllf ınrktııplan ih11I,. snntlncfon bir 
s:ınt evvel Ko na vcnn~crt. 

(4070) 1042 

Saman ahnacak 

Llra 
40500 

,250 
31500 
4l>500 
33_50 
31500 
17100 
16150 
15750 
23450 
21775 
15075 
1'250 
1787'1 
31500 
29250 
20250 
70000 
65000 
45000 
70000 
651)00 
45000 
19000 
19000 
2;)000 
15000 
15000 
37500 
22500 
40000 
24000 

kez Sa. AL 

L ra K. 
3037 50) 
28r.8 75) 20. 7. 942 10 
2362 50) 
3037 50) 
2868 75) 20. 7. 942 15 
2362 50) 
1282 50> 
1211 25) 21. 7. 942 10 
1181 2.5 2L 7. 942 15 
l758 75) 
16.'!3 13) 22. 7. 942 10 
1130 63) 
1443 75) 
1340 63) 22. 7. 942 15 
2362 50) 
2193 75) 23. 7. 942 15 
1:>18 75) 
5250 00) 
4875 00) 24. 7. 942 10 
3375 00) 
5250 0()) 
487a OO> 24. 7. 942 15 
3..'-175 00) 
1425 00 25. 7. 942 10 
1425 00 25. 7. 942 ll,5 
187;> 00) 
1125 00> 28. 7. 942 10 
1125 ()(} 29. 7. 942 15 
2812 50> 
1687 50) 30. 7. !J42 10 
3000 00) 
1800 00) 30. 7. 942 15 

Gümrük ve İnhisarlar V. 

Bayrak yaptırılacak 
Gumruk 'c İnhisarlar \ ckiı.letlnden: 
l - 'la rıı üurıırüklerl lhtiyııcı ıcı 

muhtclıf eb •tta (UU) adet 
bnyrıııı:ı > aı)tırılac;ıktır. 

2 - lahmln cdılcn fı)atı (Srn) lırn. 
ultı)l ntU\ nkkRt temınatı 6lJ Jır dır. 

:J lh c 8·7·9l- çırsamlıa gun 
5 ıt 10 dn \ek let Lc\azım .Jıı lıır
luğunde urulu ::ıatınaluıa .Kou ı >o· 
nuııd >apl ca tır. 

4 Hu t rtnnme ve nu ıı· 

r er hcr ın l.e\ ıın 1 lıdurlu u • 
ele görülehılır. 

ti Tııllp olanların tcmınat nk rle 
rini V ek IC't Y<'ln{' ne y.ntır ı r 1 l 

n hh d a ' 0 1· lı gün 'e aatt,. Koıuıs) onda h 
muhıurutıcn bt."'<lel1 ıoo.ooo, buluıımıılım. (491U) 

AV. 

Daktilo kursu 
96. cıı devre inin koyıtl{I r 

b nmı tır. 1 1 il nr n 
llır ayd dlplonıR verilir. 
nıurlıır Kooı r tifl kar ı ı 'o: 
3 11'1: 3714 11 

M. M. V. I. No.lu Sa. Al Ko. 

Yaz tarifesi 
Bu Gün ve Bu Gece 

ULUS SİNEMASI DA 
İki büyük film birden 

1 - Orman ,ar perisi 

1 
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Tamir işleri 
Umumi Mataza.ıar T. A. 
Sırketınden: 
1 - İstanbul un Unkapanı 
mtındekl tı .. rkeumıze aJt Un-

apanı De· rmen binasının ta
m atı kapalı zarf usul!yle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Kesif bed~U 41.805 Ura, 
:muvakkat temınau 3136 Ura
dJr. 

a - Eksiltme 7 temmuz 
1942 s:ılı ~Unü saat ıı de ts
tı:.ın"'ıul'da Bahçekapısında 4 
GnMl vııkı! tıanının birinci ka
tındaki ıs numaralı odada bu
unan tv.anbul şubemizde ya
Pılacaı<tı r. 

4 - Münakıısaya tşUrAk et
m~k Jst.fyenler bu ışe alt ldarl 
ve fennt şartname lle kesit 
hulllsa cetvelinin bir suretlnJ 
Istanbul şubemızden alab!llrler. 

5 - Eksiltmeye glrec"kle· 
riıı mfıhürlU tekllf mektuplan-

' ru, kanuni veslkıılarını ve yüz. 
de i.5 tC>mlnat mektuplannı 
ht va edecek olan kapalı zarf· 
tarını thall:' günQ eksiltme sıı-
a• tı1!'n b r saııt evveline kadar 
lı"PZkil" şubemize tevdi etme· 
!er> Azımdır. 

6 - Sırket umum mOdOrlO· 
f:IJ 1~a1t-YI yapıp yapmamakta 
M 1ht11f"fl•r 649 

ViLAYETLER 

ULUS 

ı 
Bir müdür aranıyor ı 

Eskışehlr Belediye Rclsligınden: __ N_A_F_I_A __ V_E_K_A_L_E_T_l __ 
Beledlyenıo tiO lıra aşll maaşlı he

sap ışlerı ıntltlurlugli açıktır. Mali 
mevzuata ve bclcdıye muhasebe usu-

Betonarme köprü inşaab 

ANKARA V AL1L1CI 
\ 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııL. 

- --- -
Ç i.Ç E Ki Hloe vakıf ve bılhassa mali te,ekklıl. 

lerde çalışmış bir zat aranıyor. Bu 
vasıfları haız olanların vesiıı:alarlyle 
birlikte acele müracaat etmeleri. 

(4797) 876 

Yol yaptırılacak 
İstanbul Beledı)"tsinden : 
Bebek • lstın.> e yolunun ikinci kı· 

sıro inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
me) e konulmuştur. Keşif bedeli 
(lMOil) ltra SO kuruş ve ılk teminatı 
8 i 58 lira 69 kuruştur. 

l\Iııka\'ele, eksıltme ı. 'afia İşleri U· 
muml, Hususi Fenni ş:ırtnamelerı, 
proje keşif huldsaslyle buna mtıtcfer
riğ diğer evrak 7~0 kuruş mukaoJ•n-

1 

de Yllayet Nafia Mudurlu~iinden 
\"Crile.:ektir. 

İhale 20·i-9 ı2 pazartesi gUnU saat 
l.5 de İstanbul Belediyesi Daimi Encti· 
c•en odıısında yapıtar.unır. 

1 
1 nliplerın ılk temi nt makbuz vı-va 

mektupları imz.slı Şartname ve bu~a 
müteferrl diğer f'vrak, ihale tarihin • 

1 

den {8) gün evvel Vilayet Nafia Mil 
dürhlğüne mıiracaaUn alncnklnrı Fen. 
ni ehliyet ve kanunen ibr ızı lılzııuge
len diğer \'eslkalariy!e hirUkte haı:ır· 
lıy.ıcaklnrı teklif mektuplıınnı ıhale 
~Unü saat 1 ~ e kadıır Daimi Encü
mene vermeleri lllzımdır. (4940.:"092) 

1023 

Ekmek alınacak 

!\atın \ eıı:ıiletıııden : 
Çeşitli ilaç alınacak -----l - Koo.> u t ıln) eti dahilinde .Ak. 1 - On :twr knza hUSUSl ldıııro d1sı:>crn· : 

§ehır - Afyon .) olunun lli -rooo k.lo- serk:rt :ic!n muhammen bcdcl1 1940 lira· : 

Ankara \'~inden: - ---mctresınde betonnt4uc olar.ık ınşa edı- d ~ tclU 
lccek '\ assı) an ı.oıırlısu ınşnatı (UbliOO) :: et mun • 1llı<: tın alınacak- : 

Jıra \C Isparta \ i.Ayetı daJıılınde Ulu- 2 _ 1.tuva.JdQıt tazmbuı.t bedeli ı4;: : ratct1n süsüdür. : 

Tahiatin süsüdür. 
Bizim ç~fimlz 19e ze-Adın, za. : 

--
borlu - h.eçlborlu .>olunun li + 000 in. - : 
Cİ kılometresınde gene betonarme ola. llra 

50 kuıı.t$tur. =- 6 Temmuzu bekleyın' iz. -= 
3 - lstekll.lerln l1ste ve e..·u•t.nrunôıfı· rıık inşa edilecek 1\ıpnderesı kopnlslı -.,l lll l l l l l il l l l l llll il l l l lllll l l l r"-lnşaatı (3.5 600) lira ki ccnııın (7:! 000) n1 Ankara. lsta.nbul sıhhat mUUUrlütıl· 

lır.:ı ke,ıf bedeli uzerlndcn kııpnlı zart ne müraca4Ua ~ore bilirler. 
usullyle eksıltme)e ~ıkarılını,tır. 4 - 1haliı !J-7-1942 perşmıbo '"1.nU 

2 - Eksiltme 13. 7. 1942 tıırihlne saat l5 t.o acık eksilt.meye korı.ulmus
müsadif pazartesi günü saat lli te tur. VilAyet dal!ml cncUmcnlr.e mür.ıuı-
Nu.fııı Yekdleti şose ve kbpruler reis- at edllcccktlr. l4SOS> ~ 
llğl oda•ınd.ı yııpılnc ıktır. 

8 - Eksılt~e~ e muteallik evr.a.k 8 
lira 60 kuru§ nıukıılıilınde §OSe ve 
kopruler reisliğındco alınııblllr. 

4 - fstek!Uerin tatil gUnlerl hllrlç 
olmak Uzere eksiltme tarihinden en aıı 
üç gün evvel bir istida ile Nafııı Ve. 
kllletine muracaatln bu gibi inşaatı 
yapııblleceklerlne dair ehliyet vcsıkası 
almaları IAzımdır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
dordüncu madı'lede y ızılı vesika 'le 
942 yılına alt tlcuet odası veslk ısı ve 
4 .50 liralık muvııkkııt tenılnatlarını 
havi olarak 2-190 savılı kı.ınunıın tari. 
fatı dnlresindc lı.uı~lwııc ıkları kapıılı 
zarflarını 2 inci maddele yuılı vııklt
ten hlr saat evveline kadar komisyon 
relsliF;lne makbuz ınuknbillnde verme. 
!eri Jrızımdtr. 

Boya işleri 
A nkaru. Y ıılllıgındcn : 
ı - Y11Jışıhunda mevcut demir kop. 

runun bo) anuı.g.sı i~ıııın lbalesı 16. i. 
9.t.!:! tıırihınc rastlı)nn perşembe ı;unU 
saat 1.5 tc \'ilil~aet daıml encuınenln· 
de > apılrıınk uzcrc açık eksiltıııc.) c 
konulıııuHur. 

:.! - Keşif bedeli (11196) lirn (21) 
kuruş ve rııu,·akkat teminatı (:.!39) Ji. 
ra {il) kuruşıır. 

3 - isteklilerin oııırnkknt teminat 
mrktup 'eya ıııııklıuzlııriylc tJıoııret o
dası H0siknlarını ı-c X11f11L MtidiırJU • 
ğunclcn ıılııc-nkları fı•nrıi ehli) et \'c~l
kıılıırını hamilen yukarda adı. ııeçım 
gun ''C saatte dalnıl encıııncn reisliği. 
ne mhrncaatları. 

MATBUAT 

Matbaacılara 
llfntbıı.ııL l ıuıını .Mudurlugündcn 
l - A> du. bır defa n~redılnıekte 

ohn a) ırı tarılıl mecmuasının 10 nils
hn ının tab işı kapalı z.arf usulilc 
o ~nak'lı;a> a konuıu..-tur. 

2 - Az. ıml 30 formadan ibaıet o· 
::ııı nıı· ... .,uanın 1Jeher .1ushıı~ının tnh"ı 
{1000) dır. 

3 1 ornıasının 25 lira itibarile tah· 
ıııin bedclı (i.500) murnkkat teminatı 
VHi:.!,!iO) lir ıdır .. 

·~ - illıınakasn 20-:"·942 tarihine 
nıusnclif J•Hr.artesi gunli sa.ıt ili de 
ı\nkıır ııla Bıı~"'klllet .\lu.tlıuat Uoıum 
)l 1Jclıı rlııgli batın Alııııı Konıls~ onun
d.1 :f ıpılııı'aktır. 

ı; - • Şartnameler Ankrıracla BO.Şl'ı>· 
kfıl('t M ıtbuat l'ııııırıı Muclurlfığu 
J.e,·azıın ve oyni) et şııbesidclen, İstıın 
bul l\I ıtbuat Burosundan parasız ola
rak alınır. A>"dm Cımıhu.4)-et ı,;Uddeı:.ı.nıumill • 6 - Bu köprfilrrln 29. li.l1!H2 gil. 

Ekm ğllıden: nünde ihale edileceği hakkınd.cı evvel 
ek alınacak 1 _ Aydın ceza ev1nin 23 temmuz ce yapılan ilanlar htıkiimden kaldırıl. 

4 - Bu i~e alt kc-.şif ve ş:ırtnamc
.>i her giln nafıa müdürlulf!ınde göre-
bilecekleri. 0796) 86~ 

Eh;:: g CU:r.hurıyet MUddeiumumI- m'ışbr. (6S~O) H8 
l 1942 tarllıtndcn mayı& 1943 sonuna lm-ı .ne.en : y · J • 

ı - Elazığ Ceza evtnın 1·6-l942 dar an ay :ı;edl ıı:UnlWc c.kmek 1ht...Yacı apı ış erı 

Temizlik malzemesi 
alınacak 

68 ton et alınacak 
Kınkkale Grup lıltldürMi~ Satın Alma KombJ,·onundıı.n: 

de;;ı ı-5-1 4S tarıhıne .ı.:adar bir se:ıe ekslltmel'e konul:ml.1$ olup llll"tname· Kafıa Yeklıletı Tıre Su işleri 20 Ankara Valiliflnden: 
hK eKm ı< ıhuyacı kapalı zarf usultle Silıde mUhan-er C\'satia behe.."1 dOO inci :;ıubc )ludurluğuııden Hususi muhasebe ihtiyacı Jçln e-

. k • f t ,. cık eksUtınie He 10 kalem temiz! k m ll k aya .-ouulmueıur. gra.mhk ı:iUldc Azamı 2SO dan<'lt hcsa- KUı;tı ••fendercs e~ez n )a a1;ının 
" K 3~ ... ~oo d malzemesi alınacakur. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını 
Şartrı.ıımede Ye 2190 snyılı kanunda 
~azılı ,·e~aikle berab<'r 20·i·9.ı2 punr
tcsi gl.ınU saat (11) ı> kadar Ankara. 
da l'lıı" mf') clanında Koç apnrtımnnın· 
dıı B ı•,·ekAlet l\lathuat Mudürlüğli 
satın alına komisyonu riya•e•lne tewli 
etmeleri Y<') a tahutlü nırktupln gnn· 
dermeleri ricn olunur. ( l "'60) 

Mlktan M. bedeli llk teminatı 
Cinsi Ton kuruş Lira kuruş İhale gQiı v 
Koyun eti kuyruklu 68 90 4310 00 16-7-1942 • 

:? - Tahm:n edılen ıhtiyaç askari blyle tutarının ha.11 hazır raytoe naza- m. s;+ooo - • • arasın l 
n il.tamı YllZ b,11 kilo ekmek ran ta.hmtn """""" 9""E ,._,. __ J'---t. )"apı aca nıa muz 'e nıı ıııı u' nr a· 1 k h "t d 1 

1 
lllccmuunun muhammen heclell 

""...,.. "°" ... ......., .,...., ı f ı ı k 679 Lra 50 kuruştur. Ihalesl 20. 7. o p ı ekme,...n muhammen bede'! rı inşaatı kapa ı zar ıısu ı.. ı e c • 
• ir[ (14400) azamı (18000) lira . slltmeye konulmu~tur. 

0

' ı Ur. 942 pa7.artcsJ ~-·ntı saat 15,30 da vJ-
dır "' 2 - Eksiltme kapalı zart usulbrle ı - Eksiltme 20. i. 19ı2 tnrihlnr l >el daiıml en ümenınde yapılacak· 

S - Muvakkat teminatı (1850) li· yapılacak ve !hale 23 tem.muz 1942 ı>er· rastlıyan pazartesi g!ınu 6a~t (10) rla ,ur. 1 
radar ıembe cünü &nal 16 da Aydın cumhu· Tire'cle .Su f•leri '.!O inci şube ırılıdiır· Talıplerln muhrımmen bec1C'lln yQz. 

de 7,5 nlsbetinde mu,·n!<'knt tC'm nnt ı - İb4 l• 13-7-194?. t•rı"bı"ne rası rtyet müddetumumll1A1n<le mütcşekk;I lü"'ıı d ılre inde toııl,rnan koıni•) ı•ııda 
u ~ - a ,. makbuzlarlyle biri ktC' ihale günil lı .. u pazartesi gUnU saat 15 de El· ko:ntsyon taratından )apılnce.ılctır. yapılacaktır. mual-'Yen saatte , ilfıı;et daimi encU-

a Cumhuıryet MUddeiumumili- 3 - Şartmımesl A>"dın ceza e\1 mü· :! - nu i~ln nıulınınmen heclell men!:nc şart.n!lme ve numunel('rlnl 
de yapılacaktır. dUrliltunden bedelsiz olarak abnablllr. (81707) lirn ( ı J} kuru" 'e mın akknt görmek lstlycnlerm de dalınl en<'Ü· 

;;; - Teklif mektupları o a1lll uaı 4 - Tal:.plerl:n 742 liradan .ibaret temınatı (2ö03} lirıı (03) kuruştur. men kalcmıne müracaatları nıı.n olu· 
14 e kadar kabul edilecektir. Posta- ·muvakkat temır..at makbuzlariYle bu 3 - Bu işe ait ınuıovele projesi, nur. (49'14 l024 
d s:ı gecıkmeler muteber değildir. 1 kabU taahhütlere a'k°eblrecd<•erlnc hu~usi \•e fenni Şartn-ıme, rkslltıae 

Memur aranıyor 6 - Ekııiltmeye calip olanlar dair Ucaret odasından alaca.klan Ve9!· "artname•I. avan proje 'r birinci ke. 
(Z490) sa. YI. lı kanunun. 2 ve 3 Uncu ,_ ,___ ·~ •-•-'ıt m-... unJanr.ı ~~·"-,. şif hülıis ı ı Tire' de sp 1 leri 20 inci 

di , ika .........,.,, ·~ ~ ""'" "" .,...,... şube mudurlugu 'e İzmir Nafuı Mü· 
ma e.erının emrettığl ves lan da yazılı &ünde en geç s:ıat 14 e kadar Kesktn kazasına bağlı Kırıkkale 
ıhra:z:a mecburdurlar. durluğunde goriılebllir. na}Jl)esi tahrirat kCıt plığl milnhal-

Ankara VallliflMen: 

7 - Şartname Elazığ Cümhuriyet koınJsyon rtyasc•.ınc tevdi etmeleri IA • .ı - I:k iltme.> e girmek 1 ti.> enler dlr. Talip olanlann l'!Vrakı mUstıltele· 
ddcıumumillğile Ceza evi .MUdUr zım olduı?'U ~bl postada \•ukıı bulacak her tıirhi mali ,.e fenni kudretlkerlin~ 1 rl.ylc b;rli.kte vlh\yete müracaat .et· 

Jia h•r calıa-~ saati"nde "ÖrU· teahhürlcrdcn mesul.b'et kabul cdl!m!)"a- gösterir vesikalarını raptrdecr erı 
1 

rl !il .
1

,.. 
1 1050 " ~ ........ ... bir i tid:ı. ile ~e ihale tarihinden en mc e zumu ı an o unur. 

r 
1
6550·4545) 633 ce{:'I. az üç ı;un eHel İzmır \ ıliliıtıne mürn. 

1021 

İLAN 
Bir ad~t V. 8 !l37 model yeni ve

:yn kullanılmış Ford otonıobtıl ve. 
ya s11lndlr gövd<'Si alınacaktır. 

Piston ebadı binde ~lir • 
l&tekllleMn Clyat tekllncrtnı 10· 

~ 7·912 tarihine kadar Ulus gaz:ıetc· 
si illnat memurlu'1una vermele-
ri llAn olunur 625 

POL1 S 

Kaput alınacak 

Koyun eU kuyruksuz 68 80 3970 oo 16-7-1942 
Sığır eti 68 60 3000 00 16-7-19~2 
Keçi eti 68 70 3570 oo 16·7-J942 

1 - C1ns, mll·:tatllyle ihale ll'tlnU. muhammen b<*11 ve muvııkkat 
l.on YUkanda yazılı etler hizalarında ıror1.llen ı:Un ve saatte knralı 7. 

rıkkale cnıp mUoOrlillünde mUteşe-kku komisyonda ihalesi YQpılacnktır. 
ell,.rdm .M. lif. V. nln tensip buyuraraıtı ~·(l.Jnız bir tanesi olan 68 ton 
30·11·942 tarihine kadar talibiyle muka\' aktedllc-rek ıl fıer Uc kalcmt 
.Yneaktır. 

:ı - Tnllplerın tekli! mektuplartylc 24!:l0 &ıl)'llJ kanunun 2·3 On<"U rıı 
rln<leld veslkıılartyle blrllkte mezkQr ıründe saat 14 c kadar komls}ona 
lert. 

3 - Sartnamelcr Ankara askeri fabrikalar umum mUdU ıuıto levazım 
İstanbul Askert Fabrikalar satın alması ve Kırıkkale ı:ruıı mUdUr UA'ü sa 
ma koıntsyonlarmda ııoMilcblllT. (4634) 

5 çeşit sebze ah nacak 
Ankara Numune Hutaneısı Baeta.blpll{:lnden: 

Yol tam.iri 5 
- Ekmek bedelJ müteahhide C>d"- eaatla bu e:ıbl ın~aatı ) ıpabilccekleri· 

Sıva. Vı!Ayet Daıwl Enrllmenio • nlrkeıı kanuni ver~llcr hare ve resim· ne daır ehlı~ et Hsikası almaları ş.art-
\ ler nA vetcn mütc:ıhhlde tediye edll~ t d 11 : ır. 

l - Eksiltmeye konulan iş: Si ukt.tr. C4!348) 1025 ıs - Ekslltmrye girecekler teklif 
v • Erzınca.n yolunun 122+000 • zarflarını 2190 sa~ılı kanunun \"C ek· 

D. DEMlRYOLLARI 

Potrel alınacak 

Emni.> rt l nıuın ~1 l.ıdtırlu,ı.o;unclen : 
'/,abıta ıneınurlnrı için azı 3:!50 çoğu 

3ili0 adet kaput !?l).i·912 tarihine 
nıüsadif paznrte i gunıı sa ıt ili tt· 

D. D. Yollar. Sıı.tın Al. Ko. dan: kapıılı 7.ırf u~uli)le sııtın ıılınnraklır. Cinsl 

ııı ... 

~e 

~ 
~ 
> 
~ 

:a 
·o:: 
.s 
cı 

ı_;s-T- 500 kilometreleri arasında yapı· KAZALAR siltmc şartnanıesinln tarı fi dairesinde 
1 ~k esaslı şose tamlratıdır. Bu işin h11.ırlıyarak eksiltmenin y.ııpılncıığı ıın-
ı. ıf bedeli lS7öS lıra 711 kuruştur. atteıı bir saat enrline kadnr nınkbıız 

.: - Elı':~lltme 9. 1. 942 tarihine te. Kale tamiri mukabilinde Su İ,lf'rl 20 -inci şubr 
ıduf eden perşembe günü saat 15 te !\"e,·şehlr Belediye Riyasetinden : mudürliığü eksiltme komlsyonunıı ver-

ı-ıl yet daiınl encUmenlode kapalı Nevşehir asarı ntlkadan olan kale - mlş olmaları lôzımdır. 
:Jrf usuliyle yapılacaktır. olı:ı bozuk yerlerinin tamiri aı;ık ek. Postada olan gecikmeler k.abul olun-

8 - BJJ lşe ait evrak (lun!ardırı K.:· sitmb e konulmuştur. maz. (3i2 ı. ı950) 1027 
f hilJAsası, metraj cetveli. fiyat sil- Keşif bedeli 2661 lira 68 kuruş Yapı işleri 
ıesı, grafik tesviyesi tQ:cbly~ Şose tur. Nafııı Yekitlctı Tire Su Ueri ZO in· 

ve köpruler ve k:Arı:lr ıo,nat fennf Muvakkat teminat mlktan 199 li· el ,::.ube llltıdurluğunden ı 
l'tn'UDesı, Bayındırlık işleri genel ra 62 Jrnruştıır. Küçük Mendre ana ) ataitının Km. 
1rtnamr~ı. eks itme §artnamesı Te İsteklllerın her zaman belediyeye 14+800 -- H+6oO arMındaki )arırın 

m ıka•ele suretidir. mllracaaUa bu baptaki h,rtnamesinl kapotılm!lsı in aatı kapalı r..ırf usuli.>· 
4 - Ekı:lltmlye girebilmek lç!n ta· tetkik edebilirler. le eksiltmrye konulmu~tur. 

1 plerm l40S lralık muvakkat teminat İhalesi ıa. 1. 1942 paz.artesi gUnO ı - Ek iltme 20. 7. J9ı2 tarihine 
v~rmelnl ve vlllyet makamından a saat on dorttte yapılacağından kanu- rastlıyan pazartesi gılnıl snat (16) 
l Dmış rhl!Yet vesikası Ue Ticaret o. ni ~er.aiti haiz: olan taliplerin muayyen da 1 ıre'de Su işleri 20 lnl'i Şube Mu. 

Muhammen bedeli 12320 (onlk1 bin Hehrr .ıılecline :! ıııo kuruş fi) ııt lah 
Uç yüz yirmi) lira ola:ı muhtelif pot- nıin edilen kaputların niinıııne "şart· 
rel 12·S·l!l42 çarşamba günü saat n ıııırsinl gorıııek isteyenlerin Umııııı 
15.30 da kapalı zarf usıılU JIC"Anka'da Mııdurlıık satıu alma komisyonuna 
ldare binasında toplanan Merkez 9 ıııurncantl ırı. 
uncu Ko~onunca satın alınacak- 1\fılnakasıı).a girec<'klerin 6i60 lira· 
tır. lık ıııııvakk ıt teminat makbuzu veya 

Bu ise _gJ~ek. l~eyenlcrln 924 Banka nıektubi)le berabrr 2ı90 sıı)ılı 
(Dokuz yü~ yır!11ı dört) lıralı~ mu- kanunun 4 ünc!i maddesinde yazılı 
''.~~kat te:r.maı ıle kanunun. ~yın et· belgelerle birlikte zarflarını m!inakıı
tıgı vesikaları ve tekllflrrını ay:ıı 1 sıı gOnU saat a e kadar Komi~yona 
g~n saat 1_4.~0 a kadar adı 17eç.en ko- "~rrııı-lcri. (l9!6) 1019 
mısyon rcıslığine vermelerı lazım • ı •a••••••••••••• 
dır. 

Şartnameler p:ırasız olarak Anka- Dr. Operatör 
ra'da Malzeme dalı-esındP.n, Haydar-
paşa'da tesellüm ve sevk ee!lerinden M. Şerif Korkut 
temin olunur. (4656> 785 

ı ına kayıtlı olduklarııı.a dair tes~lll zamanda Nevşehir belediye encüme- dılr!Uğu dairesinde toplanan koııııs -
h 1vf:ret varakası ibraz etmeleri IA • nine muracaatları ilin olunur. 4649 >onda ) apılac-ıktır. n. n. I::skişelıir İşletmesi S,ıtııı Al-
ı:ımdır. 722 11 - Bu lşirı muhammen hed<"ll ına Komisyonundan : 

Kereste alınacak N ümune Hastanesi 
Şef Operatörü 

5 - Talipler tekllf mekturlıırını yapı i§leri (48.219) lıra ( 12) .kurıış \ e mıı\'lıkat Muh.ı ınıııen bedeli 2a. 120 (yirmi Uç 
eksiJtm,.nln yapıJ.acağı saatten blr sa- temirı ttı (ll.616J )ıra (46) kııruştur. bin yuz yirmi) lira olan aşnğıdn. cins 
at en·el encümen reisliğine verml' n !\evşehir Belediye Hlyasetlndcn : I il - Bu i c ait ınuka\CIC projr. i, Ye ebadı yazılı iki kalem ıınlzeıııe 
ımıkahlllcde makbuz almış olmaları Xevşehir elektrik fabrikasında ya· hususi ve fenni ~artn1me, eksiltme ı:ı. i. 

912 
pazartesi ıı:Unıı saat 

1 
ı; te 

fizımdır. pılacak motorin kuyusu lnşansı a~ık ,artııamesi a~ ın pro~r 'e tılrlııci ke,ıf kapalı z ırf usulı) it• ı:skişehir'rle ı~s-
Po~tada vaki gecikmeler mutrber eksiltmeye konulmuştur. • hü!As ısı 'l ıre'de Su ı•leri :w lnı-1 ube k" h" · 

1 
:\I d 

1 
• i bl d 

b d 1 k '.\lüdurlü •u ,,,. fzırıır Nııfıa ,Mud .. rllı- ışr ır Iş l'lrnc ' iı ur ıı.ııı nn~ın n 
efj)dir Keşif e e i 10~6 lira 90 urııştıır. .; •nde g"'rulAbı"lı'r. w tcıplıınan komisyon tarafınd.ın satın 

6 _ fsteklllerln ehliyet Teslkası a- Muvakkat teminat miktarı 79 lira .,w " • alınacaktır, 
ııbılmeJerl için eksiltme g11nilnden en ~7 kuruştur. l·V - Eksiltmeye ırirınek lstlyenler Muvakkat tcnılnnt ı 73 l liradır. Ta. 

Oc: ~n evvel istida ile vilayet mn· İ6tekliler her ıaman belediyeye mu. her türlü mali ve fenni kuc rrtinl goıı· tiplerin kanunun ta) in ettiği vesikalıı-

Balıkpazarı Ali Nazmi Ap. S 
No.lu evinde hE'r giin l:i.30 elan 
so:ıra hastalarını kabul etmek. 
ıedlr. 7756 

Memur alınacak 
\'aJcırıar Umum mtidürJ.üı::und('rl: 

VaJcıt kıı)'!Uar Arşivinde mevcut 
vakfl)'C ve emsali ~es!knların mevcut 
tomıUllere ı:öre icmallerini >nı>mafı:ı 

Patlıcan 
Taze fasulye 
Domates 
Prasa 
Taze bamya 

5000 
4000 
3000 
5000 
1500 

20 
20 
15 
10 
35 

~;:) 

~~ 

1000 
800 
450 
5ı)I) 

525 

:a 
75 

c; 
;5 

6. 7. 942 Pnı 
6. 7. 942 Açıl 

6. 7. 942 ek 
6. 7. 942 
6. 7. 942 

6~ 
33 75 
37 50 
39 38 

ı - Ankara NUmune hutanestnın 94.2 malt )"llı icUı YUkanda >'llZl,h 
eksilim~ konulmustur. 

2 - HUkümctc:o rtyatıan t.esblt edilen erz:ılc bedelleri mUl.elhhldc ~ 
kanunı vergllcr ~ ve rcs1mlcr ve tertcı zarur1 olan .knp bedelim 1l4 ve 
tane taratuıda.n tedlyc ecllJK"eJ.."tir. 

3 - Tal!plerln muvakkat tcmmııt veya makbuz1Artylc 'V(! ~ yıl t.1 
111 W'Stlaısi)olc blrllkto )'aZılı ırün YO catto hut.anodo mütcoekkil komh;yona 
racaatJa.n. 

4 - Sa.rtnanıe:ıer her ~n hast.a!ıedc aör1.llcl>Uir. (4375) 

Sekiz kalem sebze ah naca 
Kınkkalıe SaıUn Alma Kom~·onulldan; 

Cinsi 
Pat.lıcan 
Patates 
Kahak 
Taze fasulya 
Domates 
Taze biber 
Taze bamya 
Kuru soğan 

Flyau 
Miıctan Kr. !'in. 

60.000 Kg. 20 
70.000 25 
10.000 .. 15 
40.000 .. 20 
15.000 20 
10.000 20 
10.000 " 40 
20.000 15 

11'k teminatı 
Ura Kr. lha.lc gon 

900 00 20-7-1!>42 
1312 50 20..7-1042 

112 50 20-7-1942 
600 00 20-7-1942 
225 00 20-71942 
150 00 20-7-1942 
300 00 • 20-7-1942 
225 00 20-7-1942 

sa;ı 

1 
l' 
1 
l 
1 
l 
15 
1 amına milrar:ıat etmeleri JAıımdır. racaatla bu baptaki şartnamesini tet. terlr vesikalıırın raptrdeceklrri bir is- riylc tekliflerini aynı ~ın snnt 

1 
ı 

30 
(6SOT /4616) 693 kik edebillrJer. tida ile ,·e ıh ıle t.nihinden en az lıı.; kadar komi~) on reisliğine • ı-ermeleri y • 1 • İhale 18. 7. 10-12 pazartesi gfin(i sa· g1.ın eHel İzmır '<ıliligine mlırncaatLıı il ın olunur. 

kadir üc~UJ ve bntlhnnla blT memur 1 - İhale ırUntlndcn ltlbaren 2. Tcltin 942 sonuna kadar erat 1&Uhkalo 
tılınacal':ındnn ta)tp oıanıann Resmi ve- cins ve mlktan lle llutlo ı:Un ve muhammen bedeli He llk tem1naUan Y1Jk 
s kalar ile birlikte aenomeıerı yapılinak ıı&tertlcn 8 kalem S<?bze hl:zalaruı&kl .liln YC saatte kapalı zart U."'Ulb"le tal 4pl 1§ en at OD dörttte yapılnenğındao kanuni bu gibi inŞııatı ) apııbılecekJerlnc daır Şartnameler pıırıısız olarak F.skiŞe. İstanbul BdedJyeslnden: r;eralti haiz olan tallplerlo ınuayyen ehil) et veslk ısı almaları şarttır. . k . d k H .. 

"'·yo-'u, EnıiD"nU, Faü"h, Be•lktaş, Y- Ek lltme.,·e "İrC'cekler teklif hır' de ·omı ) or an. An ıra, u~ uoır. oc ~· " ~ zamanda Nevşehir belediye encüme - "' ~ · k ld ı · d 
Uzere Temmuzun 15 lnct Ca!'lamba ı:ü· Grup l\!Odürltll!'tlndc mUteşekkfl Sa. Al. Komisyonu taratı 

-~öy, lh:kırklly, Eyüp, Üskudar nine mllracaatlan lllln olunur. nrfl1lrını 21!10 sn ılı kanunun \"<' ek. ııa a 'e ::ıır ecı are 'ezne erın en nü akşamına kaıl ır Vakı! kayıtlar mU· ihalesi yapılacaktır, 

patılması ve Ust revetnıanlannın hazırlı) arak eksıltıııenln) ıpıl ıc;ı •ı sn· Cinsi azınnn, miktarı 200 ndet ehil· 
azaları dahilinde açılacak Bacaların (46~0) 128 siltme şartn.ıme5inln tarıfi d llresin<le l alınnbilir. dtlr1ü{:Une murac-.ıat etmeleri llAn olu· 2 - Tallıılertn ilk temfnatlannı mezkar ~noo ihale ııııatm<le!ı btr ııa.at 

mır C477D) "61 Grup MtldUrlüf:U muhasebe<"Jllğjne yatırarak mllkbuzlannı komisyona tevdt 
apılması işi kapalı zarf usullyle ek- Tamir i§leri atten bir sut enelinf' k1dar nıakbuı: dı o,ao ı< O, so x 3. ao il~ ı,oo 
ıltmeye konulmuştur. Boıyındır Belediyesinden : mukııbillnde Su 1 lerı ZO inci Şube Cir!sl nzııınn, mıktRrı :!00 '18. cha. 

Ke ıf bedeli ~0.000 lira ve ilk temi· 697 lire. 29 kuru11 bedeli keşi ne ta. :\t tıdlırluıtü ek~lltmc koıııls; onuna \'Cr• ~· o,ı o ilıl 0.20 x 0.20 i' •• o.ıo + ı.oo 
atı 87110 liradır . .Mukavele, ekslltuıe, mirine lüzum hn~ıl olan umuıııl ld~ııo miıı olmaları lllzımdır. l°ı ıi,OO. UGS 7 ) 7" 6 Aııkara'da buyUk blr !'lanayl 

Bir memur alınacak 
afıa işleri umuınl, hususi ve fenol tamirinin 23. 6. 9.J.2 tarihinden ltlba· Postııda ohn grclkıneler knhııl 0 • mUPssesesinrle aynı zaman<la 
rtnamclerl, proje keşif hultısasiyle ren ylrmı gün mUcldetle açık eksiltme lunmaz. {"!H9} 1026 B. 1 ca' re anı ve surveyan olarak ı.;a-
na mOte!errl diğer evrak 2~0 ku. ye konmuştur. ..llllllllllllllUlllllllllllllllllL lr memur Q lnO ' lışmak Uzere; nafıa fen m~k· 
ş m•JkabHinde belediye fen 1şlcr! mü· Taliplerin şeraiti anlamnk Uzerf' : : teobl \ eya sanayi mektebi mezu· - M h • - Şubemizin istns•·on l•lerincle ı.;nlış • , t 1 ln... Jar t~ rluğünden verilecektir. belediye encümenine mor cnatları 1- --- U aSfp aranıyor=- ' nu, ınsna ıs er .. en an "'" 
ihale . T. 942 çarşamb' gOnO saat !An olunur. (i02i·4S0.5) 952 _ " r e r memur a ı • ., • l rılmak uzere ort.>t tahsil ""orm!ış bir Ub il bl 1 n'lA~"ın 

te İstanbul belediyesi daiınl encu. Lokomob.ı l alınacak : B:leclk DokumaAılar Koonn. __ mrnıur alınac ıktır. dan, alakncıarları •• bu husuı;tıı-
d d 1 ı. ._ .. ~ fstrklllerin bir.zat n10ra<'~ntları. ki vesikaı'lr yle b"rllkt • Anka-rnt n asın ıı yapı aca .. tır. - r tl!ınrlen: : t 

T t " u Bel ..... R l'"'-d 1\".•··ı·,\1.·v\ l')ll'\.fT .~\Ki, YAT ra posla kutusu No. 294 e mU-afı..,lerln ilk teminat makbuz veya nvn =•Hl e • '""' en: - B.!eclk Dokumacılar Koope- : ·~ 1 

ktuplan. ihale tarihinden ( ) gün 1 - Inönü belcdl)'esınce .ıl!Hi5 bey~ r : rat fıne mahı) e elli ılra ücret- : ~~!!:lll!IZ~ı Er:!· ~,~,,~n~o~nı~m~~;h=ı:::m:~:~":~~ii~"::::ii:::; 1• ı k ' . ş"ırketl rn~natlan ,l"'n olunur. 942 
e belediye fen işleri mtldürlüğUne takat!nde olan ve llnYlt >akan b;r ıoku- 11 usulü muhasebe)e a~lna b r : 921 nkar' şubesi ~ 

Jracaatla alacaklan f,nnJ ehliyet, mobil satm a!ınacak"tır. : muhasıp alındcağından tal p o- : ;~ 
ralı şartname ve saire ve kanunen 2 - Lokomobil Yeni olmadılı tak. : ıanıann 13 i·a42 tarh ne kıı· : 
azı Uzımgelen diğer veslkalarlyle dl.""de c:ok az kullanılmı& da olaıı kabul : d~r YUKard!ı adı geı.;en koope- : 

1 ııo No lu kanunun tarif atı çevresin· cd111r. - rati!e evrakı mu.spltelE'rf)·Je bır-: 
h uı:rlıvacakları t•klif mektuplarını : 1 kte milrac<l!lllan llfm oluour. : 

~ 8 - Ellerinde blSY1e b r lokomnbll -
le ı:Onü saat 14 te kııdar daimi en- bulunanların 14. 1. 942 tar.hine kııdn~ ., 1fi1111111111111111111111111111 l r"' 

mene verml'lerl lllz:ımdır. belediye relslJAine rnUrac-nat eylemeleri ·-
(-l.510·6i~3) 6G3 

FAKÜLTELER Koyun eti alınacak 
f mir VilA3 eti Daimi Encüme 
ıni~n : 

UAn olunur. (7042·4864) 9S3 

ASKERLiK İŞLERi Çama~ır yıkattırlacak 
Hukuk Fnkıiltr,inclen: 

Ankara - Bolu - Abant otobüs seferleri 
Her eurnnrtesl sabah saat de Ank.arn'da Cankın ntelmden hnrekeL 

ederok aec~ Bolu'da ı:cdrd4<tcn wnra ert<.'Sl ı:Unil s.'lhah 7 <le Abant 
ı;olUne ı;kt.lerck saat 21 de soıu•ya avdet ve PCf'IC'ffibc ı:unü Ankara'ya 
dönUlecekUr. 

Ü<'ret tar f('SITI<' dlkkn.t: 
Ankara - Bolu yalnız ı.r~tnıe 

Botıu - Ar:lcara yıılnız gelme 
Bolu'dan Aband'a ı;ld~ ve ı:ell$ 

800 
800 
200 

Kr. 
Kr. 
Kr. 

!art ve 2490 •ayılı kanunun 2·3 ündl maddelcrtndcld )'a.Zllı1 vesalklerlyle bl 
komls>·ona müracaatları. 

3 - F:vsatlnn Ankara A!>kcrt Fabrikalar levazım mfl<lilrlültbie lstnnbul 
kert F'abrlkalar yollama sa. Al Ko. dan ve Kırıkkale Grup MUdtirlUl':'U Sa.. Al. 
misyon lann<lıı al:jrüleb111r. (4780) 

Çeşitli yiyecek alınacak 
Ankara Numune Hastanl'!ıl Baştablbllltlnden: 

;:\flktnn Muh. Be. Tutarı Muvakkat Tc. 
Kilo kuruş Lira K. Lira K. İhale tarihi Ibale Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Kuzu etl 
Sabun 
Sade) ağı 
Toz seker 

70000 10,50 7350 551 25 10-7-!>42 Cuma sao.t 
40000 130 52000 3900 10-7-942 .. .. 
1500 150 4800 360 10-7-942 .. .. 
9000 95 8550 611 25 10-7-942 .. .. 
4500 200 9000 6'15 l0-7-9-12 .. .. 

15000 lli,50 14550 1090 95 10-7-!>42 .. 
1 - Ankara :'\umune hastanesinin 9~2 mali )'Ilı llıt.!yacı olan Yltlaı.rıd:ı mtl 

datı )'azılı eı-zııktn kapalı zart usuliyle yapılan eksiltmcstn.W tal~ zuhur etm 
kinden pazarlıkla alınııcaktır. 

2 - HUkllmet~e tlyat.ıan tesbldedllen erzak bcdeUert müteahhlt1c Cıdon 
kanuni verııller, hare ve reslml<!1' ve terki zanırı olan kap bcdellcrt 1llwetcn 
necektlr. 

3 - Taliplerin :?4XI s:ıyıll karı.unun tarttatı daittslndo teminat mektubu İzmir memlrket h.•stanrsinln 
Jlôlll') kih zı 600 ıır~lık ko:yıın eti 
lıti arı 22 6. 1942 tarihinden ltf. 
ar .. n (J 1) ı:rtln mllddetle ve kapalı 
iri usulü ile l'kslltmeye çıkarılmış. 
ır Eksiltme ve fhalrsl 9. 7 19 ı2 
I' rmbe ı:Unü saat (11) de fzmlr 
11vetl d'tlmf enc-Omenl dairesinde 
•pıl <:aktır. Taliplerin §artrıameyl 
örmek üzere Anknra ..... Sıhhat ve 

Çağrı Hukuk Fnktıltes le •• il talehrslrıin 
çamnflrlari~ le yatak ç1r tfl ıranın ) ı
kattırılmnsı açık mUnaknsay ı k ınul· 
muştur Muhammen lıed.-Ji 4500 lira o
lup mu' ak kat temirı.1tı 337 lırıı ırn 
kuruştur İsteklilerin Şnrtnnmeslnl gör. 
roek Uzer<.' Fakültf'.> e, ırıUn kas ı~ı için 
de 11. 7. 9ı2 cumartl'çi ~lı'llı ant il 
de Mektepler Muhasrbl'cılılı:ln& mur .. • 

1 makbuz!yle blrlllrte muayyen olan saatte hastanede müteşclckll komlayona mü 
'ı!.Z?1!1!!!!!!3!a:!~::i!i!!il!Dli'EIZ!!i:i!mill!!lımlimDıaJD.Em:Iİlll!!ll!Z!Bi•ııc;ı•11B 1 caa tıan. < 45.SS> 709 

941 

•un1I mııa,enet mudftrlui!lne mn. 
acnflnrı, ve ek~iltmeyc iştirak ede. 
eklPrin (1620) lira muvakkat temi. 
it aJ.:c .. ıerh·le. teklif ml'ktubu zarf. 
111 !?ViO sanlı artttırma ve eksilt. 
e lJnı nunıın tarif atı dıhlllnrie ha. 

ırl m l11rı ve muayyen saatten bir 
at evvf'l enrllmE'n rlynsl"tine tes

m et ı~ nlm4Jnrı llAn olunur 
(8.58S.4166) 820 

Ankara A6kerl:.k Şubesl Rclsl lilnden 
Toprak Mahsulleri O!lsl un servtJ;:.n· 

deki adresinde olmadıll anlaıııan yedek 
hava As. tetmen Bursalı ve 8:29 do.tum 
S37/45 l:ayıt numaralı Hal 1 Edip o{:.ı: 

Zeki Turaıı taltm vazltes1 abnııtır 661\ 
sayı Uc aubemlze veya bulundutu yerin 
ıubestne müracaatı lüzumu llAn oh,mur 

(4876) 978 

Kayıp - T.C. Merkez Ban.kasının 

Hayim Rekanatı nıımın:ı olan 9~543 
numaralı ve 5. 12. 941 tarJhll 857.18.0 
sterlinlik bordrosunun kaybed.ldill 
11An olunur. 35 

Ka agül kuzu derisi sa ış 
ı:ıevle Ztrnııt la~tmelerl Kurumu Tlcart bletmelm1ndcn: 
510 6arca ham karai'\ll kuzu derisi kapalı zartla gatılıta çıkarılmı&tı:
tstek!Uı>rln 14 temmuz salı aünü saat 16.30 dan blr saat evveltnc ka· 

dar temil'.at.lar!Yle birlikte zar!laruıı Karao{:lan yeraez Han 2 inci kattııkı 
b\iro..'nUZll Vt.."'l'llCl9ri, 

cııatları. ( llHO) 6i7 ... 

u L u S - 23. uncu :>,I. - No. 751l 

Imtıyaı 5ahlb1 
ISKErmım ARTUN 

NearlYat ve MUcsı;esc MUdürO 
NAŞtT ULUC 

ın..us Buımevı ANKARA 

DİKKAT: Gazetemize ~nderllen 1eJ 

:ı. Muvakkat temtnat 1275 Hradlr. 
2. Fiyat muvatık aörülıncdttt takdirde t?ıale :vat>ılmaz. 

evi yazılar, n~ilsln edllmesln ıert I 

' 

"erilmez vo lm.Y1>0lıışundan dola.YJ lllç 
'lir ın~ b.b1ll ed1lmez. 
iP'iii!ı ~sıwııı-- ~ 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111ıııııııııı11111111111111111111111111111111111111 

: ! Bu gece 21.15 te i t Bu gece 21.15 te i Ç k J Bu gece0 21.15 te 
Cebeci ·ı D h t K k Heyecanı Kavaklıbahce ı M A k I an Il'I Cad. r ·· k .. ı·· A 

_ e şe • or u • . Çl ~ l acera - ş YILDIZ ur çe soz u rapça 
: Yeni doğan i TÜRKÇE SÖZLÜ • ÇEK TÜCCAR HORN i . f şarkılı 
- Sineması ·! DEMİR KAPI Sıneması T .. k e f Sıneması LEKELt KADIN = ı -( Charles Boyer )- • Ur Ç • ı 
~. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Yeni Sinemada 
Bug(ln Bu Gece 

s nemanın E>.n g!Jzel kadını Heddy 
ı.ııman- 6Cncnln en bUYtik artisti 

pcnccr Trncy lle nct:s ve şahane, 
b!r tilin )"Brattılar 

Bu kadm benimdir 
<Türkee sözlü> 

Seans?ar: 10 • 12 • 14.30 • 16.ôO 
15.30 gece 21 ode 

Yaz tarl:tcsl: .a.!Jroıı 55, sak>n 82,S 
Tel: 3540 

l ' - ~ 

Park Sinemasında 
Buı:Un bu ae<-e 

Saat: lO • 14 30 ve ıs 30 
seanslannda 

ttC PALAVRACILAR 
AT YARISLARINDA 

Sa t: 12 • 16 80 • 21 scnnslannda 

Öldürmiyeceksin 
, Yaz tarlt~: 

Balkon 55, eaıon 82 5 

Tel: 1131 

- -. --~- . -

Sus Sinemasında 
Bu;iln 14 ten itibaren 

Saat 14 • 18 ll'C:lru!larmda 

OPERA YILDIZI 

Saat 16 • 20 80 scanııhmnda 

Y LANCILAR SAHI 

Saat 10 - 12 scan ında 
YIKILAN Yl.'V A 

on 82,5 

1215 • 14.30 • 16.30 

21 de 

Sümer Sinemasında 
Buı:Un Btı Gece 

Dehset, kor:ku, h~·eean, mac-ern V" 

ecraUzeşt tlllmlerlnln en ı:tızell 

ÖRÜMCEK ADAM 
(Birinci devre) 

Seanslar: lO • 12 115 • 14 30. 16.30 
18.30 g ce 21 de 

Tel: 8590 


