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Vekiller heyeti 
Ankara 3 (a.ı) - icra vekilleri h .. 

yeti bugün Bışvekllette saat 15,30 da 

Baıvekll Şiikrn Saracothınun reitllilade 

toplanmıştır. 
., .. ı 3 No. 69& 

\. _ _!:•vat:ı a Kuru•t:ur ~--------------------" Siyasi, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete 

İngilizler taarruz 
hazırlığını bitirdi 
Trablus, Bizerte ve]Ga
bes'e hava hücumlan 

Tunrısa giden bir Mihver ka/ileıine 
hücum edildi; bir Mihver destroyeri 

11e dört tic•ret gemisi batırıldı 

Kahire 3 (a.a) - Ortaşark tebliii: Dün Ei • 
AreyladolayJarında devriyelerimizin faaliyeti devam 

etmiştlJ. 
Sirenayka üzerindeki düşman hava faaliyetinde 

hafif bir artma kaydedilmiştir. Avcılarımız bir düş "~~'""''i41Eı"'»'llliJ< 

Hususi deniz 
vasıtalarile ta · 
şınan Amcri· 

kan topçu kı· 
taları karaya 
çıkarlarken 

Stalingrat ve merkez cephe
sinde şiddetli muharebeler 

• Rus kıskacı 
Veliki ve RJe 

:üzerinde 

Kapanıyor 
1 Moskovay: göre : 

Stalingradın şimal 

man bomba uçağı düşürmtış, uçakaavar batarya· » - -

larımız da bir uçak tahrip etmiştir. ~~ ~ ... ~ .. ~~·~~~!'!mı-~ 
1-2 hkkinua receıl ağır bomba uçaklarımız Tr•blusa .. : ~ :_~ ""'~ ~ı.ç ~ 

batısında çenber içi· 
ne alınan Alman kı· 
talarının ikinci hat-

hücum ederek rıhtımlara tam lıabatler kaydetmlıtir.B'zerl e ~ rn 4~~~ , ......._ tı delindi 
ve Gabeı de bombalanmıı, bir f Alman nçaklan, şafaıt 
tren mitralyoz ateşine tutulmuştur. ken çekilen bir kafileye hücum 

Aynı rece Sicilya açıklarıoda etmiıtir. Bir muhrip hatara uğra 
cenuba dotrn ilerliyen büyük bir tılmıştır. ltalyan uçakları 7 uçak 
sarn:ç vapuru bir açaiımız tara· düıürmüıtür. 5 açığımız üılerine 
fından torplllenmİf ve yakılmıştır. dönmemlıtir. 

Yukarıdaki hareketlere iştirak Londra 3 (a. a.) - Sabriye 
eden bütün uçaklarımız üslerine nazırı, avam kamıraaında yaptıiı 
döomüştür. beyanatta fimal Afrikası nı işgal 

Londra 3 (a.a) - Amirallık için gönderilen kuvvetlerin üç ka . 
dairesi, TanuH riden bir kafileye file halinde hareket ettiklerini bil· 
yapılan hücum ııra1mda 2 düşman dirmlştir. Bir kafile Blrlrşik Ame. 
deıtroyerile 4 ticaret vapurunun rikadan Kazablankaya, iki kafile 
batırıldıimı bildirmelr.tedir. Salı de lngiltereden Cezayir ve Orana 
akıamı yapılan bir savaşta Kenten gitmiıtir. lnriliz filoıa tarafından 
adındaki loriliz deıtroyeri kaybe· yapılan korUJDa iıioi Kanada filo · 
dllmitşir. ıile Hollanda we Norveç gemileri 

Londra 3 ( a.a ) - Şimali deııteldımiıtir. 
Afrikadaki müttefikler kararribın· Ankara 3 ( R G. ) - Libya 
dan resmen bildirildiilne göre, cephesinde lnrllizler faaliyetlerini 
Aınerikan uçakları Tanuı meyda· arttırmıılardır. Bu faaliyet, 11kizin· 
11ına ıon 44 aaatte 5 ıkın yap• ci lngiliz ordutanan, beklenen ta· 
ııuıtır. arruzuna hazırlandıiını göstermek· 

Bertin 3 ( a.a ) -Alman teb . tedlr. 
liii: Batı Sirenaikte Mihver hava Tanustaki darnm hakkında re· 
ltavve.leri düfmanın motorlü ara· len haberler birbirini tatmamak· 
balarına mllbim kayıplar verdir· tadır. 
ınlştir. Tobraktaki liman teslılerl 
bombalanmıştır. 

Tnnaıta mevzii çarpışmalarda 
200 esir aldık. 

Fransız Şimıl Afrikaaındaki 
dGıman ikmal limanları ha • 
va kuvvetlerimiz tarafından devam· 
lı surette bombalanmış ve buralar· 
da mühim tah,ibat hnııale getiril· 
llllıtir. Akdenizde London ımıfın· 
dın bir logiliı. krovazörüne 2 tor· 
Pil iıabet ettirilmlıtir . 

Cezayir kıyıları açıiında bir 
logiliz muhribine bombalar iıabet 
tlaaiş ve mürettebat g emiyi terk· 

•taaiıtir. 
Sah Almanyaya 2 - 3 lıkki· 

''n receıinde yapılan bava akın· 
ltnoda ebemmiyetıiz basar olmaf• 
tıır. 5 düıman uçaiı düşürdük. 

lngllterenia cenap doğ11111nda· 
ki bölrelerde bulanan bir çok he· 
defler hava kuvvetlerimiz tarafın· 
dı11 bombalanmıştır. 

Berlin 3 ( a.a ) - London 
•tnıfaodan 10000 tooil•toluk bir 
'iır krovazörün batırıldıiı , ba 
tr.vazörü Akdenizdekl Alman de· 
lliıattılarınıo batırdıj'ı askeri bir 
~•Yoaktan öğreniliyor. 

Roma 3 (a. a.) - ltalyao t•b· 
bti : Sirenalkte mutedil bir faali· 
ht kaydedilmiıtir. Tanuıta Mih· 
-., kıtaları 20 Hir almıılardır. 
ll\lnların araıında bir lnriliz pa· 
tııtııçü müfreze1I de vardır. 

ı - 2 llkkinuo receai hafif 
'bir ltalyan deniz tetkilfle · dnıman 
lıarp remilerfnden mürekkep bir 
~kil ara11nda muharebe olmuıtar. 
~it ltalyan muhribi batmışbr. Oi 
t,, bir İtalyan muhribi bir hafıf 
~ovuörn torplllımlttlr• Krovaıör 
'~•ya uçmaıtar. 

Fatura 
mecburiyeti 

Ticaret vekale
ti yeni bir pro· 
je hazırladı 

Ankara 3 ( Huıuıi muhabiri 
mizden ) - Tacir sıfatını haiz ha· 
kiki ve hilkmi ıahısların aattıkları 
mallar için f at ara vermeleri vo •· 

lıcınıQ bu faturayı, aatacmm da 
fataranın bir kopyulni muhafaza 
etmeleri mecburiyeti bir karar ile 

vazodilmittlr. Bana raimen ba:ıı 
ahcıların, fiyat marakabeıl yıpıl-

dıiı ıırada, satıcıların fatura ver· 

mediklerini ileri ıürmekte ve 
fatura ibra:ıı etmekten kaçın. 
makta oldaldarı haber alınmıştır. 

Ticaret vekaleti, fiyat kootro· 
lünJe böyle her hanri bir 11beple 
f atara ibraz edllmeaeılne mani 
olunmak üzere ba karara bir fıkra 

eklenmoai hakkında hazırl .. dıiı pro· 
jeyi bqvekilete takdim etmiıtir. 

Ba fıkra ıadarı 

c Tacir sıfatını haiz hakiki ve 
hilkmi şıhııların ticaret için fatu· 
rasız mal ıatınalmaları yaaaktır. 

bu aaretlı, 11tacı fatura vermek 

mecburiyetine tabi tutaldutu gibi; 
ahcı da fatura almak mecbariyetln
de kalacaktır.• 

Milli korunma kanununda tad·ııaAt : 11,~ ~=~·~E;·~=p~=!~~~~~~~ 
gündür bol kar yağıyor. 

Moıkova 3 (a. a.) - Sovyet 

V b •• t •• - tebliii : Stalingradın ılmal batı• 

U rg U ne Un Un U Un sında Donun doğa kıyııında bü· 
cama devam ede:ı kıtalarımız bir 

~~k k:~:t~~~::,:;~v;~~~~:~:::: 

1 d d 1 k 
Bu hücumlar Almanlara 600 öln. 

lİ
• • • ye mal olmuştur. ma 1 m Sa ere e 1 ece Stallnıradm cenap bat111nda 

kıtalanmız elde ettikleri mevzileri 

Ankara 3 (Hu· . 
-susi ınulııbirimiz· 

den ) - Milli 
korunma kanonun· 
da yapılması ka· 
rarlaşhrılan tidl· 
lit prrjeıl üzerinde 
yeniden tetkikle· 
re başlanmııtar. 
Bu defa projede· 

Bu gibiierin muvakkaten ve 
müebbeden her türlü sanat 

veya ticaretten meni 
. düşünülüyor 

de 

nın kananda kor· 
kutuca bir mahl· 
yette kalacağı, •· 
iır cezanın banri 
hallerde verilece· 
iinin taarib edil· 
meıi matalea11 ile. 
ri s6rülmekte, ce
zai mfieyyedele· 
rin bugünkü ibti-

ki ceza müeyyedelerinln tatbik kabiliyeti üzerinde 
daralmakta; 2000 liradan 100000 liraya kadar para 

Jaçl ra cevap verecek yeni 
üzerinde çalış1lmaktadır. 

eaaılara bailanması 

cezaaı verilmesi buıuııunun ne dereceye kadar tat· 
bile mevkine kooulaca;ı araştmlmaktadır. Sa ribi 
müeyyed~lerln adli makamlar tarafından daima a1ga· 

ri haddin verilmesi saretlle lktif a edildiii ve bina· 
eoaleyh 100000 lira ribi muazzam bir para cezaaı · 

Üzüriode daralan noktalar araıında, yalnız vur. 
ranculaia mevzu teıkil eden menkul veya gayri 
menkulün dej'il, varrancuouo menkul veya gayri 
menkul bütilo mallarının milıadereıile o kimsenin 
muvakkat veya müebbet her türlü ıanat ve)•a tica· 
retten menedilmoai husaıları da vardır. 

BULGAR ORDUSU 
Techiz 

1

Musolinininnutku 
edilecek nasıl karşılandı?~ 

Bulgar maliye na· 
zırının Sobranya 
meclisine teklifi 

Sofya 3 (a.a) - Bulgar ma· 
llye nazırı Bojilof dün Sobraoya 
mecllılne iki kanun liyihaaı tek· 
lif etmiıtlr. Layihalardan birin· 
ciıine göre, harbiye nazırlıjına 

3 yıl içinde harp malzemHİ al· 
mak mak1adile 2 milyar Leva 
kredi açılacaktır. Harbiye nazır· 
lıiı ba kredinin bepılni veya bir 
k11mını vaziyete röre lıtediii 
ribi kullanmakta 1erbelt olacak· 
tir. Bu kanan projealnin mucip 
sebebi, burünkü mllJetlerarası 
daram dolay11ile Bulrar ordu 
ıuna cibazlandıracak tedbirlerin 
alınmaaı mecburiyetidir. 

İkinci kaoun liyibaaı, fev · 
kalade bir veırl ihdasıdır. Ba 
verri bütilo lthalit ve ihracat· 
tan aulb devroainde blndı 2,5, 
harp halinde iıe binde 5 olarak 
ıhoacaktır. Bu verrinln tatarı 
Balrar Kııalhaçma verilecek tir. 

lngiliz Dahiliye Nazırına göre, ltal· 
yan Başvekili feryada batlamıttırl 

Aokara 3 (R. G .) - Musolininin nutku her tarafta yankılar uyan· 
dırmııtır. lnriJiz Dahiliye Nazırı Moriıon, Mnıolinioln nutku etrafında 
bir demeçte bulunarak demlıtir ki : 

« - Muıolini, lorlllz bava kuvvetlerinin şimali balyaya yaphiı 
müteaddit hücumlarda 400 evin yaluldıiını, l:c!OOO evin haaara uj'radı· 
gını ıöylüyor. Halbuki yalnız Londrada 9 ay içinde l, 150,000 ev ha· 
sara uiramış, top yekOn 150000 ev yıkılmııtır. 

lngiJtere, Almanların yıldırım hava harbine airadıiı uman aeılnl 
çıkarmamış, fer yad etmemişti. Msaolini barün feryat edl yor.• 

Alman mahfilleri, Maaolininin nutkunda fevkalide ehemmiyetli nok· 
ta!ar görmüşlesdir. Bu mabfiJlere röre Duçe, ltaJyan miUetinin ıon za· 
fere kadar aavaıacatını ıöylemiı, her feyi açık olarak milletine blldir
miı, milletini fedakirlıia davet etmiıtir. Çörçil, AJman ve ltalyao mil· 
letleriol birbirinden ayn görmekle hata eylemiıtir. 

-------------------------------------------------------Japonya, 250000 ölU ve 
•lır yareh verdi 
Ank.ara 3 (R. G .) - Amerika 

bahriye nazırı Albay Nokı bit na 
tıık ıöylemiı, harbin baııodanberi 
Japonların 250000 ölü ve aiır ya· 
rah verdiklerini, bunun 37000 alo 
donanmaya ait oldopou bildirmİf· 
tir. Ba müddet zarfmda Amerika 
50. 00 ölü vermlfllr ki, bunan 
30000 i Fillplnlerdı kaylMdilmiftlr. 

Açlkta kalan Franaız 
aubarların• it aranıror 

Ankara 3 (R. G.) - Vifiden 
,.elen haberler• göre, Mareıal P .. 
ten, nazırlarla ve idare adamlarlle, 
Fraoıız ordaauoun terhiıinden ıon. 
raki vaziytti mlizak•re etmektedir. 
Ordudan ayrılan subaylara İl bu. 
lıına.111 içia tedbirler dll16nil· 
ınıktedirt 

tahkim etmiş ve bir çok keıimler· 
de harekatta balunmqtar. Bir bir· 
liifmiz mnliim bir mevzn zaptet
mlş ve 6 Alman tankını tahrip 
etmiştir. 

Kıtalarımız. Rievin batıımde 
düımanın bir çok iıtlnat noktuıaı 
zaptetmiş ve 500 Alman öldir• 
milıtnr. 

Monkova 3 (a. a.) - Çar. 
şamba akıamı cepheden ahnao ha· 
berlere röre, Raslar Stalingradıa 
şimal batısında çenber içine ah• 
nan Alman lutalannın ikinci bat• 
tını delmişlerdir. Ba hat kilçilk t .. 
peler silsilesi üzerinde karolmqta. 
Almanların bütün kartı hııcamlan 
pllıkOrtülmnıtnr. 

Moıkova 3 (a. a.) - Sovyıt 
tebliti : Stalinrradın timal kıs· 
mında yapılan bir rece baskının· 
da Rus keıif birlikleri Almanlara 
müteaddit Blokhavzdan çıkar. 
mıştır. Stalinrradın timıl bata11nda 
Kızılordu bir tepeyi almıı, 27 blok· 
bavz tahrip etmiştir. Baıka bit 
kHimde bir Alman karıı hücumu 
püıkürtülmüş ve 600 Alman öldQ· 
rlllmüştür. 

Stalinrradın cenup babnnda 
Rus kıtaları mevzilerini kuvvetlen· 
dirmiıtir. MeakOn bir yer yakının• 
da 30 Alman öldilrülmüı, 70 dlt
mın uçaiı tahrip edilmlıtlr. Ban· 
lardao dördil 3 motörlü nakliye 
açaiıdır. 

Rjevin batmnda iki rnn • 
de 800 Alman öldilrülmüıtür. v .. 
liki Lükioin doiuHnda mnteaddit 
meıkOu yer zaptedilmiş n 600 
Alman öldürillmüştür. 

Stalingrad cepbeıinde 2 fÜn• 
de 800 Alman öldürülmDıtUr. 

Aokara 3 (R. G .) - Rjevdea 
Veliki Lüki mevkiine azanao hat· 
ta rayet ılddetli aavaılar olmak· 
tadır. Alman ordaları ba cephede 
mlldafaa muharebeleri yapmakta· 
dır. Belli baılı mevkiler henUz AJ. 
manların elinde bulanayor. 

Gı.Franko 
Zaferler ve bezi· 
-----~-··· ····-··---· 
metler sakin za· 
manlarda hazırla· 

nır, diyor 
Ankara 3 ( R.G.) - Guı• 

ral Franko, bir okalan bayrak ta .• 
reninde bir aatak vermtı, lıpanyı 
oın her saman hazır bulanm111 ıa. 
:zım,.eldijial, ıtılbn muhafaza içia 
harbe baaır olmak. icabettlilnl, la• 
ferlerin ve hezimetlerin aakia sa.ı 
mıalarda hııırlaodıiıaı ı6y&e.lttlr. 



BUGON 4 B. Kanun 1942 

ETANET ZERAFET Hassasiyet l~~~~l~i™~~i1J 
· ALSARAY. ve TAN Sinemalan ~ 
1 

\~ -1 ll!llB 
~~ Sinema DUnyasının en BUyUk... Üç Karakter Artisti 
\f2l PETER LORRE ( Mr. Moto ) B 'lRIS KARLOF - BELA LUCIOSi 
~~ Gbi Kıdrt.tli Şth!Jiyetlerin Canlaıd ı rd ıkları ve Holly'llfOOd'un "o meş!ıu· Dınsözlerinh \121 en nefis Revü, Svinkl•ri, E' bırak R'laıba ve Tangolarile ıüslü ve Meşhur 

// . ' , , , 

'JN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE ~ 'UÇAYS$.EYi.AN°iAR 
n ucuz ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı 
RY ALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 

le ediniz. 
TICJJRÇIE SOZIL.D Aş~ . . Heyec!n . . Euar ve Müzik Şıbeserini 

Takdim ediyorlar. Bugüne kadar götülen f ılmlerden bambaşka bir mevzada 
olan bu Calibi dikkat film Bugece bütüo müdavimlerimize en zevkli 

ER BAŞECİMEZ 
VE ŞERiKi MÜESSESES~., 

ve en Meraklı dakikalar geçiı tecektir. 

TAN da olLAVIETEN: -1 
KANLI KELEPÇE ):::::::: 

fon: 168 Telgraf: BAŞEGiMEZ 
········( ... ., ...... 

FevkalAde bir macera Filmi 
DiKKAT: Biletlerin gilodüzden Alınması Bilhassa reca oluoor. 

' 
S . J Halkevi reisli-

znemaua ğinden: ( Bek Strlt ) Filminden sonra Mevsimin ikinci Büyük Aşk Dramı 
SUVARE 

8,30 

iki büyük fılm birden 
HE .. NAGY - PAUL KEMP GEOG 
ALEXANDIR ın Y•rattıklar1 

EN YUVA 
Nefis bir Aşk Baştan nihayete kadar kahkaha ve 

lerle dolu nefis bir mevzuu sinema aleminde bir harika 
Sinemanın en bilyük facia ve sergüzeşt Artisti 

CASER ROMEO'nun 

Madenler Şeytanı 

ÜROLOG Operat6r 
Dr. TAHSiN ERNART 

Meınleket Hastanesi Böbrek idrar yolları ve Tenastıli haatahkları 
mlitehassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mOsllm 

Evimizde senelik reıim ve 
fotoğraf sergisi 12/birinci ka
nun/942 cumartesi günü saat 
(lS) de açılacaktır. Eserler 
en geç 7 /birinci kinun/942 
günii h~lkevine teslim edHmiş 
olmılıdar. Fazla malOmat al· 
mak isteyenlerin evimiz büro . 
suna müracaat etmeleri ilin 

Avrupanın en büyük Facıa art isti POULA Wesaely'nln şahtseri 

BiR UMUR BÖYLE GEÇTİ 
NOT : H n T .uaftan sonsuz anu üzerio e büt ü ıı ıeyred~nlerf, ağla tarı Büyük Aşk Dramı 

~ HAYATIM SANA FEDA 
R~ ( BEIK STRüii" ) 
~ Cumal'teai 2,30 Matinesinde tekrar gösterilecektir. 

{1!~~1~~~1~!~~~!)) olunur. 3-10 2748 

= iSTER MiSiNİZ ?= 
Eier ZENGİN olmak arzusu aklını:ı:dan geçiyorsa 

ÇUKUR OVA GiŞESiNE koşunuz Buradan alacağınız 
bir biletle mutlaka arz•tnuz yerine gelir• 

Dl KKAT Çukurov• Glt••I Tallhlerl ! 
7 Birinci kananda Zengin olmak isterseniz vakit kay· 

betmedea dörtyol atzandaki giıemize koıunuz. 
ADRES : Dörtyol Atzı Çukrova Gişesi 

üroloğ Operat6r 
DOKTOR 

Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rtı•ı 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

NECiP ÖZYAZGAN 
._iili•irtmiiiiiiainiımNioi.ilıiı11iılıiııHm•m•mt••'•••r•ın•ı•k•a•b•u•l•a•balllllml•.m .. ı~t•ır• ... 21•8•7 ............................................. .. T. iŞ BANKASI 

Burdurooıu fabrikası müdUrlüQünden : 
Fabrik•mdaki mağaza ve depolar tamamile meıgul oldu

iundan her gün çarçırlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha· 
fauya mahsus yerimiz kalmamışlar. Bu sebeple saygı deter 
müşterilerimizden çiğitlerini nihayet S güne kad.ar başka ma· 
halle kaldırmalarını rica ederim. Aksi takdirde 5 gün için
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacatımdan bu 
müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satıt bedeli 

üzerinden çititlerini nakle tııh,il edecetimi ilin ederim. 2887 

DOKTOR 
Turgut soyar 

Herrtln Hallalaranı Hü~Omet Civara istikamet Eczao81i karpıında 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah ve Cama ııınleride ötleden IOntalan fa\drlere mec
eaal bakıbr. 

2353 

Seyhan sıhhat ve içtimai mua .. 
venet müdürlüğünden: 
Refık Saydam Merkez Hıfzasıbba müeuesesi Çiçek Aıısı 

liltiyacı için kapalı zarf usulile (160) Dana alıaacaktar, Bebe· 
rinin muhammen becieli (100) tutarı (16000) lira olup eksilt· 
me kapala zaıfla 9 12/942 çarşamba günü saat ıs de Seyhan 
Sıhhat mildDrlüğünde yapılacaktır. lsttklilerin mezkur günde 
(1200) lira olan yüzde 7,S temin1tt parasını Maliye vezne.ine 
ratırmıı olduk,arı halde 2490 sayıh kanunun 32 ve 33 üncil 
maddelerine göre teklif mektuplarını komisyona vermeleri v 
Şartnamesini gönntk iıteyealeı in de sıhhat mildürltığüne mü,. 
racaat etmeleri. 2773 27-1·4 8 

Türk Hava kurumu Adana 
Şubesinden : 

Kubaa baynmında keıilecek kurbanların derileri 1 inci 
klllaa 18 faci aalı ıDnü ıaat 16 da satılmak here artırmaya 
konmuştat. aateldilerin o giin ve saatte şube binasına gelme· 
,,; 2772 27-1-4 

ÜROLOG - OPERA TÖR 
DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, ldraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu 

mütehassısı 

Abidin paıa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
evinin att katında Hastalarmı kabul eder. 

Sayhan Vilayeti daimi encümeninden; 
1 - Adana Karataı yoluna l üıumlo ( 500 ) m3. taşın Di berler se 

kisi hf ocıklırıadao ihracı (2520) lira ile açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 10-12-942 tar ihine mtis di.f Perıembe rllail ıaat 

10 da viliyet daimi encümeninde yap lıcııktır. 
3 - l.teyeoler ba İf• ait kqif tYtak•nı rö·mek iç1n Nafia mü :iilr 

Ultlln• müracaat edebilirler. 
4 - isteklilerin 189 lira muvakkat teminat nrmeleri ve ehliyet 

veılka11 almak lizere bu ribi it yapt ıjıoa dair booservislerile iki fotoi 
raf; bir adet (50) bir adet (15) kura .lak makta va bir adet (1) kurqlok 
açak palana dilekçelerioe bailamak suretile ibıledeo üç rün enel vi 
llyete müracaat1arı lazımdır. 2765 25-29-4-9 

BUGON 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

Küç!ik Cari hesapları 

1 9 4 3 iKRAMiYE PLAN 1 

KE,IDELER 1 Şubat, 3 Magıs, 2 Aiuıtos, 1 llkteıritı 

tarihlerinde gapılır. 

1943 iKRAMiYELERi 
Adet Llrahk Lir• 

l 
" 

1999 it - 1999 .. 
1 .. 999 •• - 999 

" 1 " 
888 ı ı - 888 .. 

1 " 777 ,, - 777 •• 1 .. 666 .. 666 .. 
1 ,, 555 

" - 555 •• 
1 

" 
444 .. - 444 .. 

2 •• 333 .. - 666 •• 
10 .. 222 - 2220 .. 
30 " 99 .. 2970 .. 
60 .. 44 ,, 2640 il 

250 ,, 22 ,, 5500 
" 334 .. 11 .. 3674 
" 

TUrklre it B•nkasına para rat1r111alde r•t 
nız par• blrlktlrmlt ve f•lz almlf olmu, •r" 
~•manda t•lllnlzl d• d•n•ın•• oluraunuz. s?f 

-----------..------------------...-------_____, 
1 

KADIN ONDOLACI ZeLIHA 
Yeni getirdiğim en son sistem Ôndülasyc n makilJesill 

alta aylık öndüle yapmaktayım. Ayrıca gdin· bqlarıd• 
süslemekteyim. 

ADRES: Hasar paa•rı mahallesl No. 2st 

imtiyaz Sahibi ı CA VIT ORAL 

H . ~•ulyat Müdlrl· Ankat 

Rıfat Y AVERO~ll 
Baıd4ıjı y• ı BUGON t, etl-1' 

1 


