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7 lira, ayl ı tı 125 kuruttur . 
F'lya~ı 5 Kurus~ur .1 --

--
Siyası, iktisadi, içtimai Gündelik Gazete 

r 
Mebus seçimi kanun 

projesi 
Ankara 8 (Haıati mababirimiıden) -

Mebuı seçimi kaoao projesi cama ~ ~----

meclis toplaotmada görQıülecektir. 
\,. __________________ _ 

Cok feci 
bir kaza 

Bir Amerikan 
gemi tezıa 

hında oıvazzaır. 

vioçler gemioin 
parçalarını yer
l~rine koyuyor. 

Mersin, Tarsusta varlık' 
gisi mükellefleri iline~:~~~ 

- - ·--------··------ , ... ~. 

Zonguldakta bir ı
maden ocağı göçtü 
63 amele 

öldü 
İktisat Vekili, Parti Meclis 
grupunda kaza etrafında 

izahat verdi 

) 

.... 

~ Ankara 8 (a. a .) - C umhuriyet Halk Partiıi 
Meclis grupu heyeti bugün ıaat 15 de Reiı vekili 
Seyhan mebaıu Hilmi Urar.ıo reiıli;inde toplaudı. 

Cebe açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hulisa11 
okunduktan sonra, kQrsfiye relen İktisat vekili Sırrı 
Day, bu ayın içinde Zonguldak maden havzasının 
Çamla ocağıoda i,tial eden grizo yüzünden bir çÖ· 
küotü hasıl oldoğuoa, alınan tek· 

Ankan 8 (R, G.) - V ı$İngtondan blldirdiiine röre, pazar ve pazartui rün 
leri Amerikan tezgihlarında 77 remi denize indirilmiştir. Buolar arasında Nev Jeraey 
muharebe remlsi, 2 oça\c remiıi, 3 torpido muhribi, 8 mayo tarayıcı, 2 mayo remlıl 
müteaddit taşıt gomisi bnluomaktadır. 

mil kar t ıırma tedbirleri hilafına 
olarak bn elim vakada şimdiye 

kadar 63 amelenin maatteessüf öl. 
düğü teıbit edilmiı olup aramala· 
ra denm edildiğini, hadise üzeı İ· 

ne adli, idari ve teknlL. tetkik ve 
tahkiklere devam edilmekte oldu 
ğano, vazifeleri uğrunda hayatla· 
rını kaybeden işçilerin ailelerine 
hükOıaetçe derhal tazminat veril· 
mesinin takarrur ettiğ'İnl, bu kabil 
hadiselerin tekerrür ttmemesi tet
birlerioio de alınacağını bildirmiş· 

tir. 
iktisat vekilinin bu izahını mü· 

teakip ruzoameye reçilmiştir. 
Roznameda lstaabul mebusu 

General Kazım Karabekirin, mem· 
leketin bazı yerlerinde görülen kim· 
aeıiz gençler ve çocuklar hakkın · 
da hülr.Qmetçe oe gibi tedbirler 
ahomakta oldttiuna dair takriri 
vardı. Takrlrlo ok.anma11na ve hü· 
kOmet namına takrire c evap veren 
Dahiliye Vekili Recep Pelı.erin 
dinleomeılnl müteakip bir çok ha· 
tipler söz almış ve movzaun içti. 
lllai büoyemizdeki ehemmiyeti te· 
barüz ettirilmiştir. Hatiplerin bu 
boyanma hükumet de iştirak ey· 
lemlıtir. Alakalı Vekiletıerin, bu 
lllevzau esaslı bir aarette etüt ede
rek tekrar partiye daha fazla ha. 
ıarhklı gelmelerine hraat ve lmkin 
veril•e11 Maarıf Vekili Hasan An 
Yücel taraf andan teklif edilmiş 
ve grup umumi heyeti yapılao 
ba teklifi memnunlukla ve ittifakla 
taıvip etmiştir. 

Ruznamede başka madde o!
-•dığı için relılikçe Hal 18,10 da 
Celaeye nihayet verilmiştir. ........ 
TUrk - lavlçre ticaret 

mUzekerelerl 
A ttkara 8 (Hususi muhabiri 

IQizden) = İlviçre ticaret heyeti 
ile yapılan szörüşmeler neticelenmek 
lizeredir. Bir kaç gün içinde an 
laşma imzalaoacaktır. 

Romenlerle müzakerelere bo· 
ton de devam olundu. Romanya• 
dan iptidai madde mukabili ben 
tin ve petrol alınmaaına çalııılı. 
~or. 

'lllkast dlvaaına bugun 
devam edilecek 
Ankara 8 (Huıusi" muhabiri. 

'-iz.den) - Soikaatçılano mabako. 
llıtılae yana (burilo) devam ola· 
11•cak, ıabit dinlenecektir. M11ddöİ· 
bllluıııtnin lddlanımt1ioi okumaıı 
•htemıldfrı 

N~v Jeraey 45000 tonluktur ve 30 mil ıllratındadır. 

Şehir tenviratında 
tasarruf-yapılacak 

Ankara 8 (Ho-
ıusi muhabirimiz· 

den ) - lltfüat 
Vekilinin reisliiin· 
de toplanan müs · 
teşarlar heyeti, 
kömür ve elektrik 
ten taaarruf mak . 
sadile yaphkla. 
rı müzakerede 

Reklam mahiyetindeki bütün 
tenvirat yasak edilecek; eğ. 

lence yerleri saat 23 de 
kapanacak 

kaldırılacak, nıo 
ayyen kilovat la· 

attan fasla elek· 
trik sarfedeo mü · 
osaeıolerden mu· 
ayyen nlsbetler 
dahilinde bir üc. 
ret alınacaktır. 

Yapılan bu top• 
lantıda devlet 

alınması zaruri görülen bazı ted· 
birleri teabit etmişlerdir. 

Hazırlanan karnrname projesi 
Vekiller Heyetinin tetkikine ar7.0· 

lunmak üzeredir. Bu proje eaaıla. 
rına röre, reklam mabifetinde 

olan bilumum tenvirat menolooa· 
cık, bilumum •ilence yerleri gece 

Çörçll, Japon latillaına 
uarayan memleketler 

halkına hitap etti 
Ankara 8 (R. G.) -Pörl Har 

bor baakıoıoın yıldönümü milnaae· 
betile, lnriliz Başvekili Çöıçil, Ja 
pon lıtilAsı altına giren memleket· 
ler ahaliıine bir hitabede bulun· 
muş 

0

ve demiştir ki: 
« - Burün dorum değişmiş · 

tir. Fena techizath, fena hazırlan · 
maş ve aayıca az bnlunduiumuz 
bir sene içinde İnatla kendimizi 
müdafaa ettik. Bugün birleımiı 
arıllotler hücuma reçiyorlar. 

Japon iıtilisıudan evvel bizler 
medeoi bir nizama ve meaut bir 
hayata yilrüyorduk. Ba yürüy6şü· 
müz muvakkat bir zaman için 
dordu. Japonya mailtlp edildiii 
zamao • ki muhakkak maj'ltlp edı. 
lecektlr. Arkadaşlıiımız. daha 
aaadetli bir yol tutacaktır. Kalple· 
rimlı birdir. Sizi terk etmiyoruı.> 

Marefal Antoneskora 
aulkaat yapılmadı 
Ankara 8 (R. G .) - Bazı kay· 

naldar, Romıoyada Mareıal Anto· 
neakoya bl; ıuikHt yapıldıiını 

bildirmlıtl. Romaoya bu ıayiayı 
t•ımın 7alanlamaktadtr. 

saat 23 de kapanacak, şehir teo• 
viratında her vilayet keodi ildi· 
sadi şartlarını röz önünde bulun• 

durarak tasarruf temioioe çalışı· 
caktır. 

Burun, muayyen kilovat saat· 
tan fazla elektrik sarfedeo miles· 
seıelere yapılmakta olao tenzilit 

Yunusta 
Mihverle mUtteflk 

kuvvetler arasında 

şiddetli 
muharebe 

Almanlar mühim bir 
mevzii işğal ettiler 

Ankara 8 (R. G.) - Tunusa 
60 kllotöetr• meaafede Taboba 
mevkiini ele reçiren Mihver kıt•· 
lannan müttefiklerle rayet ıiddet
li moharebeler yaptıkları bildirili· 
yor. 

Diier taraftıö ıekizinci loriliz 
orduıu da ikinci bir hamle için 
taarruz hızırhktarıoı bitirmek üze· 
redir. General Montromeri bir de· 
meçle bulunmllş ve demiştir ki: 

« - Hücumt reçerken aı· 
kerlerime, düımanı Amerikadan 
kotacağız, demi~tim. Hedefimiz 
dei'ifmomiıtir. Düşmanı Afrikadan 
ataca;ız.» 

dairelerinin meaai aaatiode her 
baori bir deiiıiklik yapmanın ma· 
vafık olmıyacağı düıilnülrn6ş ve 
bugüı.ıkü meaai müddetlerinin ay
nen devamıoin daha muvafık ola· 
cağı kararlaıtırılmııtır. 

Kararname projesinin bu ay 
içinde taıdik edilerek tatbikine 
başlanacağı ümit olunmaktadır. 

Vllkl, harp geyelerlnln 
taarlhlnl latlyor 

Ankara 8 (R. G.) - Vendel 
Villd, lnıiliz milletıne hitaben bir 
mesaj neıretmiş, harp fAyelerioio 
ıimdiden tasrihi meıeleainde iırarla 
dnrmuştnr. Vilki bılbas1a töyle de· 
mittir: 

«- Fikrim şudur ki, anıhare 
be devam ederken harp gayeleri . 
miz üzerinde müıterek bir anlaı · 
maya varmazaak, muharebe bitince 
Ötlüne geçilmez bir ıellilde birbiri · 
mizden ayrılacağız.• 

Vl9lde Fransız pollsl r•· 
rine Alman pollal 
Ankara 8 (R. G.)- Taa ıjanıı, 

Cısnevreden l\ldığı bir habere da· 
yıaoarak, Vışideki Fraaaız poliıioln 

~aldırılıp yerine Alman poliıinin 
ılr.ame edilecej'İni, Vışideki Alman 
konıolosııoan f nnaız hllkQmetine 
bn boıusta bir nota verdiiini iddia 
etmolr.tedir. 

Ankara 8 (R. G.) - Şimal 
Afrikad•ki Amerikan kaYvetleri 
Baıkomntanı General Ayzenhover 
ile Freoıız Afrikaaı umumi Valiıl 
Bua11on araaıoda bir aulııma İ111• 
zalaomıştır. Suna r6re, müttefik 
hava kuvvetleri batı Fraö11& Af. 
r•ka11odaki hava meydanlarandaa 
faydalanacaldar• Dakarı bir deniı• 
ü110 olarak kullaaabil•cıkltrdir. 

Mersinde 311 mDl 
leften alınacak vet 

4,214,000 Lirtı 
Tarsusta 428 mDkeı 
leften alınacak ypr 

1,980 ,271 ~ ~;a 
----..-...~ 

Adana varlık verrisi komlıyonu çalışmalarına devam i, 
Şimdiye kadar ticari komisyon faaliyetini b t•rmiş ve paıarte•İ fi 
nünden itibaren de ç iftçi komisyona ziraat erbabının ver~ııioi tarla 
etmej'e ba$lam•ştır. Komisyonun işlerini perşembe akşama a kadar 
bitireceii umulmaktadır. Şayet komisyon çalışmalarmı biıiremezae ye 
alden aeçilecek ilyeler faaliyete reçecektir. 

Ôirendiiimize röre, Mtırsin ve Tarsnstaki komiıyonlar fuliyetle 
riol bitirmişler ve dilo mükelleflerin iıimlerini bildirir li.teleri ılln 
etmiılerdir. 

Merainde 311 mllkelleften 4 milyon 214000 lira altnacaktar. Ban· 
laran araaıoda Nazım Gandur ve Şaşo kard•ıler 600 er bin, Şefik 
Karili 370000, Nd%ım Miskavl 200000 lira vereceklerdir. 

Tanusta ise. 428 mükellef için bir milvo.ı 980271 lira verrl ta· 
hakkak ettirilmiştir. Taraasta Çnlturova f ı. brıka•ı müesaiıleri bir "'1 
yon, fabrikatör R•ıim Dokur ve o'taklara 26 000 Kizım Taş n 52000 
Mustııfa Milıci 42000, Mehmet Gözüsulu 60000 lira verec ki . , 1ır 

Moskova batısında 

Muhar2beler şiddetini 
her an artllnyor 
Voronejln timal batısın
da bir Sovyet taarruzu 

batlmıt -
Moıkova 8 ( a.a ) - Bu S•· 

babki Sovyet tebliğine ektir: Sta. 
liograt eodOstri mahılleılnde kıh· 
larımız mevzilerini tahkim etmiı 

ve düıman gruplarile ateş taati 
edilmiştir. Staliogradın şimal bata
sında Sovyet kıtaları düşmanın 

karşı hücumlarını püıkQrterek ken· 
diıioe ajır kayıplar verdirmiştir. 

Bir tek kuimde 2 düşman bölüjü 
yok edilmiıtir. 

Merkez keıiminde kıtalaramız 

düşmanın karı• hücumlannı püı 
kürterek taarrudaranı devam et
miıtir. 

Rjevio batısında bir Sovyet 
birliii dOımanın mütaaddit karşı 

hücumuna pü,kilrtmnıtar. Almatı• 
Jar 60ll ölü ve yarala vermi4tir. 

Rjev - Vıyazma demiryola 
boyunca kıtalaramıı: harekitt• bu· 
luoarak 2 Alman piyade bölüğüoO 
imha ve 8 tankı tahrip etmiılerdir. 

~alçıkın cenap batııında 2 
rOn içinde birliklerimizden bir ka· 
ça 600 Alman öl 6rmüıtOr. 

Ankara 8 ( R.G. ) Roıtof ve 
Voroıilofrrattald ihtiyat Almatı 
tllmenlerinin ıOratll mUdahıleleriy. 

le Don kavıi İfinde timalden ce. 
ooba yöoeltılmİf olan Sovyet ordu. 
ları Hİ kanadında baılamıı bolu· 
oaa kınla aavaflar dnam etmek
tedir. Her iki taraf da birbirldla 
hvvetlerini teapit etmekten baf· 
ka belli batlı bir mdvaffaklyet r•· 
ratamaduılardat. 

StaUaırat mabaıarıdan karta• 
, ..... d .... ftbl, btl t••rH•kl 300000 

Alman kuvveti de imha edilme• 
miştlr. Almanlar da Sovyet ordala• 
rı 6zerinde imha edici tesir yara• 
tamamt$1ardır, 

V oroneiın şimal bataıında ye• 
ni bir sovyet taarruzunun baıladı· 
i• Stokbolmden bıldirilmıfH de 
b11 haber ne Almanlar, ne de S.>v• 
yeller tarafından teyıt olnnmll§tur. 

Moıllova batısında Rıevdea it. 
men gölüoe kadar uzanmalı.ta olao 
cephede muharebeler beran ıadde 
tini arthrmntadır. Almao tet>lıii· 

ne i'Öre, Rjev ve limen ıölil böl· 
gelııraode zırhlı lr.ovvetlerın bima· 
yeainde makabil taarruza r•çmıı 
olan Alman lutaları Sovy•t mey . 
ıılerıni 15 iıılometre derinlı;ıne 
yarmqlar, ikmal yollarını keımııl•t· 
dir. 

---~----------------------Pamuk we cıııt mevau. 
lar1 Uzerlnde hUkQmet

le temaa edilecek 
Pımuk piyaaaıı n fliit me~. 

ı:uu atrafında Ticaret veklletil• 
temaı etmek lnzere hracatçdat 
birlijl relıl B. lbrabim Bardarof. 

la, birlik umumi kltibi 8. Zeynel 
B.ıım Sun, lı baakuı Adana fll· 
beıi mildllrO B. Şewket Subaıı bd 
rtıokll Toroı ekıpr.,lle Ankarayı 
ridc ceklerdir. 

Yetan ıaaeteel 2 •i 
kapatlldı 

Ankata 8 (a.a) - Açıkça ldj• 
kırtıcı yayımından dolayı lıtaa. 
balda ç1ltıa V aba fızetul iki •'I 
kıpıhlmııttr, 



2 BUGON 

ME R ANET ZERAFET Hassasiyet 

·llAD~o 
// 

, , " " ,, 

rlvlÜŞTERILERIMIZE MÜJDE 
bur• 1 ve garantili Amerikan mamulatı DECCA markalı ' '.) 

~;ı: YALI radyolarımızda gelmiştir mevcudu azalmaktadır 
~ ..ı· • 

~;~-~-~J \onız. 

":.~'ZR BAŞE<iMEZ 
t 1: ŞERiKi MÜ ESSESESI 

..... _ .... .11<._efon: 168 Telgraf: BAŞ~GM~Z 

Asliye ikinci 
hukuk mahke
mesinden: 

Esas : 496 Karar : 621 

D ... vau Şabaniye Mahallesinden 

Ah"llet Evinde Kiracı Mustafa kızı 

Nuriye Müddefaleyh şabaniye ma· 

hallesiode oturmakta iken hılen 

ikamdgabı meçhul Mehmet oğlu 

Ali maranltoz aleyhinf açmış ol· 

doğu boşaoma davasınıo yapılmak 

ta olan duruşması sonunda 24 -

11 - 942 terihinde davacının vi· 

cah ve müddeialeyhin gıyabında 

boş@nmalarma karar verilmiş ol-

duğundan müddeialeyhin kanuni 

müddet içinde temyiz yollarına 

miiracaat etmediği takdirde hük· 

mün kesbi katiyet edeceği ilam 

yerine iaİm olmak 

tebliğ olunur. 

üzere \liman 

9 8. Kanun 1942 

~ ..... 'W ....... ..........,.... ....... ..........,_:...,...,,.... ..... ~ .................. ---~ r .. ............,.. .>-4 ........................ -- ... ,.,..._... ~··.......... ~,.., ~ 

AlSARA y SlfNIMASlnda 
BUGÜN VE BU AKŞAM 

iki Büyük ve güzel Filın birden 

-1-
lki Saatlik neş'e ... Kabkana .. ve Mıuiki .. Alamod Bir Operet 

eo güzel kadınlar ... E~der tetadi\f edilen Eğlenceler 

::::f-Madam Luna-f:::: 
En fazla Şarkıh ve dansh Cazip bir fllm 
BAŞ ROLLERDE : Berlin operet Yıldızı 

LIZZI WALDMÜLLER 
Theolingen Paul Kemp 

-2-
Sin~manıo üç büyük Karakter Artisti 

B ORIS KARLOF. PETER LORRE . BELA LUGosi 
nin Yarattığı KAY KAYSER Cazının iştirak ettiği 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

TÜRKÇE Musiki, Esrar, A1k ve Heyecan filmi. 

S•I._.:~;.~,~~ ....... ~ ........... ~ ............ ~ ... ~ .......... ----------··------- DİKKAT : Proğram tam 8.30 da başlar . 

._ ::f ~:~N ~ i ~ ~ ~~~S 1 JI slaSr•n JI ARd•iiy"•'yk'"e'n JN•İi'N' o~~;;;;ları ~ ~U'..~R•:O:: L:.::O:: =G-:=-_= :O::ıP:.:E:-..._.R ..... :A_:: T: :•O .. :R:::: ~ 
nan ablok~ :.ği en h~yecaoh v~ en büyük filmlerinden H N N R 

•• Jır.. .ı~!diyor Beyaz perdeoin üç meşhur şahsiyeti 
'.Mlilı&O kaltı PAUL MUNi 
.... BORIS KARLOFF ve GEORGE RAFTT 
~ Ta afından mlslıne ender tesadüf edilen bir he}'ecan ve merakıı 

Harkolade bir mevzu çerçivesi dahilinde Yaratılan 

ALKAPON 
::::( YUZÜ DAMGALI AOAM ):::: 

Habaset ve Haydutlui'un ika ettiği faciaların en t ii ylcr ü rperticisl 
ln1an havsala ve zekasının erişemiyeceği kanlı ihtiras ve 

Cina yeller... Yılmaz gacgaster cesaretinin gaddar ve helecanlı 
Timsah . . . Bütü!l seyredenleri sonsıız bir merak ve 

Heyecana dü$Ürecek Ş3beserler Şııheseri 

n iL. !A. ~IE ır lE rNJ ~ 

KANLI KELEPCE .,. 
Heyecanlı bir polisiye filmi 

Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

.§on senelerde bir sşi, bir benzeri daha Yaratılamayan en meşhar 
Yıldızların iştirak ettiği Milyonların harcandığı n üç seoellk 

Bir çalışmanın 2ayretile vücude getirilen ve geçen 
Mevsimin en bi.iyük filmi olarak: Altın madalya Kazanmış olan 

DEMİR TAÇ 
ırl!::D R il< Ç LE ~~~ 16.llJ 

~,..~ca;:ıe::::.--

M ııazzam ... Muhteşem ve emsalıiz şaheseri takdim edeceklerdir, 

Kanlı ihtiraslı harkulade Sergüzeştler .. Şövalyelik 
Devrinin en parlak C<"ngaverlik sahnelerile dolu olan bu 

Harika film Biitün Seyredenleri merak ve 

heyecana düşürecektir. 

DOKTOR 

A. MELiK 
Böbrek Mesane, İdraryolu, tenasül ve Belsoğukluğu 

mütehassısı 

Abidin paşa caddesi Namık Kemal Okulu karşısındaki 
evının alt katmda Hastalarını kabul eder. 

... 
ASRI Sinemada 
SUVARE BU AKŞAM SUVARE 

8,30 8,30 
Bu !!enenin Şaheserlerinden yarattığı Liome] barrymore 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

1 DiKKAT : ilk gece verilecek Şeref Galası için 
Biletler bugUnden itibaren sablmaya başlanacaktar. 

ZORONUN JNTİKA MI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.-_.-___ Oğlunu haydutluğa sevk eden bir baba tabanca kuvvetile bayat 

BUyük SUrUvenler filmi 1 KADIN ONDU .. LACI Ze LIHA müc~!:~~~ı;~itimai yaralİ~A~~~~~~n bir mevzuu aşkm aşkla 

CEZANI ÇEKECEKSiN 

~ ................ ~ .............. ~ ... ~ ............ ~ ............ ~.................. umumi arzu üzerine bir k11ç güo daha gösterilecek harikalı 

Cumhu. rıyet fabrı'kası mu"du" rıu··o .. u .. nden : ! SONYA Heoie - Ray Miland 
Yeni getirdiğim en son sistem Öndülasyon makinesile ( GECE GÜNEŞ• ) 

FabrikAmdaki mağaza ve depolar tamamile meşgul oldu· altt aylık örıdüle yapmaktayım. Ayrıca gelin başlanda 1 
tundan her iÜD çırçarlanan kütlülerden çıkan çiğitleri muha- süslemekteyim. BUGÜN gUndüz Matinede 
fezaya mahsus yerimiz kalmamıştır. Bu sebeple saygı değer l G G K J H 

1 ADRES: Hasar pazarı mahallesi No. 261 ece u··neşı· ra in azı·nes· müşterilerimizden çi~itlcrini nihayet 5 güne kad~r başka ma·t~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - l 
halle "aldırmalarını rica ederim. Aksı takdirde 5 gün için· •·--------------------·'"""· -!"'- """"""""""""~~• 
deki fiyat üzerinden satmak mecburiyetinde kalacağımdan bu !!!1111111---------------------- PEK Yakında: HE.OY LAMARR JEMS Stvart 

müddetin hitamından sonra müracaat edeceklere satış bedeli 
1 u··rologv Operatör AŞK YILDIZI 

üzerinden çiiitlerini nakte tahvil edeceğimi itan ederim. Şaheserinde 
2812 s-9-10.11.12 DOKTOR 

Toros Limited Şirketi Mersin · 
Orman işletmesi Suphi Şenses 

Çoçak cehennem dere ormanlarından iştettirdiğimiz Ber· Böbrek - Mesane - Tenasül 
dan nehri vasıtasile Tarsus paç köprüsünün Bey değirmeni Hastalıkları Mütehassısı Yeni Postahane k•rfı&ı 
civarın" çıkarttığımız çam ve katran odunlarından (300) ton 27 6 
mahrukatlık aksamanı 14/ 12/942 tarihinde müzayede suretile Fakirler Parasız muayene edilir 1 
ıatılacağından alıcıların yevmi mezkura tesadüf eden pazar· 
ertesi günü saat 15 de şirket yazıhJ.tnesinde bulunmaları. 

2800 3·6-9 

Seyhan Vilayeti daimi encümeninden; 
ı _ Adana Karataş yoluna lüznmlu { 500 ) m3. taşıo Diiberler se· 

kiıl bş 0 caklarıodan ihn cı (2520) lira ile açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme 10-12-~42 tarihine müs . dif Perşembe günü saat 

10 da vilayet daimi encü ınenınde ~ap ılac'aktır. 
3 _ isteyenler bu işe ait keşıf evrakını görmek iç:n N~fia müdür· 

IOğüne müracaat edebilirler. . 
4 _ lıtek.lilerin 189 lira muvakkat temınat vermeleri ve ehliyet 

veıika!l almak üzere bu gibi iş yapt·ğ.oa dair boos~rviıleri!e iki fotoğ 
raf· bir adet (50) bir adet (15) kuro~lok maktu ·uı bır adet (1) kuruşlnk 
aç;k pulunu dilekçelerioe bağlamak suretile ihaleden üç gün ewel vi 
liyete müracaatları lazımdır. 2765 25-29-4-9 

----~-ıiııı-------------· DOKTOR 
Turgut soyeır 

HerıUn Haatalarını Hül.Qmet Civarı latikamet Eczaneti karfııında 
9ık111az ıokak içinde oo 121 de kabul eder. 

Haftanın Sah v& Cuma runleride öileden ıonraları fakirlere mec· 
cani ba\uhr. 

- 2955 
4 

......................... --.---.. 
ÜROLOG Operatör 

Dr. TAHSiN ERNART 
Memleket Hastaoeıi Böbrek idrar yolları ve Tenasült hastalıkları 

mütehassısı. Avdet ile : Abidin paşa - mUsllm 
apartmanı No. 11 Hastalarını kabule başlamu;t1r. 2787 

Türk hava kurumu Dörtyol 
şubesinden: 

Kazamız bölgesinden bu ytl toplanacak kurban derileri 

barsakları sabşı 1/12/942 tarihinden itibaren on beş gün 

müddetle rııüzadeye çıkarılmıştır. Müzayede müddeti olan 

lS/12/942 sah günü ıaat 14 de hitam bulacaktır. 

Müzayedeye iştirak edeceklerin yukarda yazılı müddet 

zarfında Dörtyol kazası Türk Hava Kurumu müzayede ko· 
misyonuna müracaatları ilAn olunür. 2816 

lmtlya.t Sahibi ı CAV11' ORAi. 1 ~ifat Y AVEROÖLU 
u, Nq,lyıt Yndar!r Avakat 81tddıfı ,,, t SUGON Matbaaı' 

Belediye riyasetinden 
( Enkaz Satılacak ) 

Hayvan pazarı yanandaki pamukçu Fabrikası ile Atatürk 

parkı içinde bulunup istimlak olunan binalardan çıkan tuğla 
çinko, salma, tahta, kapu pencere gibi inşaat malzemesi bi· 
rinci kanunun 10 uncu perşembe ve 11 nci cuma günleri 

saat dokuzdan 12 ye kadar mahailinde artlarına yolile sltl· 
lacağı ilin olunur. 2817 

Çiçek aşısı 
VUAyetlmlzde bugUne 
kadar 110000 kiflye 

••• yaplldı 
Cenup viliy~tlerimizd"' çıkan 

çiçek bastalı(ından halkımızı ko 
rumak için viliyet Sıhhat Müdür
lüğünce belkıo aşdaoması işine 

aı:ami derecede rayro\ sarfedil· 
mektedir. 

Öğrendiğimize göre, bnıüoe 
kadar yalnııl merkez ve m..,rkeze 
batlı köylerde 110000 yurdda~ 
aşı olmuştur. Buouo için merkezde 
her biri ikiıer memur kadroıile 
5 ve köylerde de süvari sıhhat 
memurlarlle 8 koldan aşı işine 
devam edilmektedir. 

Sıhlıiye Vekaleti, sıtma teşki
latına barla sıhhiye memurlarile 
kazaların aşı işlerini tamamlamak 
üzere Maraı sıhhiye memurların· 
dan 1 '/. sıhhat memuruma sırf bu 
iı için viliyetlmlz sıhhat mfidürlil· 
jii emrine vermiıtlr. 

Bir Kaymakam vekalet 
emrine ahndı 

Ankara 8 (Hususi muhabiri· 
mizdeo) - Ödemiş Kaymakamı 
Ihsan Kurlan Vekalet emrine alın· 
mışhr. 

c. H. P. vilayet idare 
heyeti reisliQindenı 

C. H. P. ve Halltevi binaııoın 
çatı kı~mıoda yapılacak (1171) 
lira (50) kuruşhık tamirat vo 
saire 12/ 12/1942 Cumarteıi rtıoO 
saat (16) da Parti binasında pazar• 
lıkla ihale edilecektir. lstektileriıı 
keşif ve şartnameyi görmek fçlo 
hergün Parti kalemine müracaat· 
ları ve ihale saatinde Parti bin•• 
sına relmeleri ilin olunur. 

2818 9-11 

-----------------------Şehrimizin biltüo okullarıod•· 
ki hlebelttr, iaudarma tetltilltı v• 
ceu evinde bulunan mahkGmlatı 
banka ve re1mi daire ruımurlar•ı 
halktan mnbim bir kısmı atılaa••• 
bulunmıktadm • 


