
Berlin, 12 (a.aı - Alman tebllti; 
Kafkasyada Alajur bölgninde mü· 

him muharebeler olmu~tur. Kuvvetleri• 
miz Stalingradda kaolı hucum\arla düş
manı birçok menilerlnden çıkarmı~ 

lardır. 

la. ?ııbf Te tı 111 am Ueariyat 
lı!CldClrfl Ouma 

FUAD AKRAŞ 13 
ldal'e Yeri 2 ı oci t~sriu 

'tı. ::ııı •t.r• ı ••• ·ı:.leı llıl• •t 1942 - - -
Gt.tNDELtR: s!Y Ast E:A.EER. FtKIR. 

===-=-------------~----~~ 
GA.ZETESI 

Sayısı 5 kl.H uş 
Telefon No. 82 

Ytlı Sayı 
15 4:355 

/ ' Reisicumhurumuz 
Sofya büyük Elçimize 

iltifatta bulundular 
Ankara, 12 (a.a )- Reieicnnıburumoz İsmet ln<i

ııü bogün uat 13,80 da yerıi St)fya ElçiBi B. Basri 
M.erıteşi kabul bııynrma,lar ve yemege alıkoymuş-
)ardır, 

Ye nekte Bayan lnföıü ile Bayıuı Dıl~ri l\Jente~ dA 
hazır bulnnmnşlardır . 

Reisionwhn rumnz Biiyiik Elçiyi ve refikl\lar:nı 
yük ~k il tifat l arına maabar kılm ışludır. 

ingiliz Başvekili 

i lııgiliz kralının dayısı 1 
1 Milli şef im izi 

tebrik etti 

Reiaicamhurumuz 
teşekkürle muka
belede bulundular 

Ankara. 12 (R.G.)-İnglltere 
kr•hoın dayıaı Lord Arlon 11 
•on teşrin 942 de saat on beşte 
Londra radyosunda aşağıdaki 
TUeaajı yap111ıı,tır. 

"Eb~di fef Ata türkün m )sai 
arkadatı ve sağ koJu ismet İnö
nü dört sene e~vcl bugün Tür
kiye Relaicuaaburluğuna aeçil· 
hl İşti. 

-Avam Kamarasında 
izahat verdi 

Büyük ve meauliyetli vazife 
yi kabul eden lnön6nü tebrik 
ed'=riz. Londra radyoıu da bu 
tebrlke iştirak ile teref duyar 
demiştir. 

Afrikada yerliler Vb ıHkerler öderiae <föoen A aıerikan B - 25 or t a bo:· 
hombardıwan tayyarelerioi Melı\mlıyorlar . 

8. Ç6rçil: Mıaır muharebeleri tarihi 
zaferin baılangıcıdır, tiiyor. 

Bu meaajdan çok mOtehaı
bir •ia olan Milli tefimiz Lorda te-

l fekkür ve doatluklarını bildir
ıniştir. 

Mısır tiarek8tı Yeni Emniyet 
Müdürümüz sona erdi Çalıımalarına 

devam ediyor ~ondra, 12 (a . ıı.)- ~ister ilerliyoruz. Mısır muharehele- Ceb ı ·t r ka ı d 1 
Çörçıl Mııır mnharebelerı hiik ri tarihi bı" f . b - ı e 1 a 1 şı·mdı" Lı·bya harekatı baş a 

1 · · h . r z..: erıo a9 ang ıcı v Viliyctlmiz Emniyet müdür· kındda ~ec. ıska . ıza at vermış olar:tk tel a kki edilmelı'dı'r. lt"l ı en iden nıüttefik 
t 

" • ' Hlğüne tayin edilerek vazifesine ve emıt ır ı: ya h b . k ·ı · ld · k f l 1 
Sekizinci orduyu tllkviye • . ar e lllrme hakkındak i gemı erı ge 1 Rommelin mevcut uvve erı baş l aınıt ol•n B. Hadi Erbardar 

eden logifü. k11ab.rı daha ıhtıyatsızhgmı şimdi h9saba Ltilia9a 12 (a .a ) - Dün . d ·ı · ç•htmalarnıa devam etınektedir. 
Tobruk düşmeden evvel lngil- klimalıdır. Meclise ııirerkeıı •abah erke;ıden 2 k;ovazör ve 120 bi rı tahmin e l ıgor Enôyct müdü•lnOz. düo 
ıeredeo ayrılmııtı . •ldıtım bir telgrafta Kuab- 4 torpito muhribi ve· mütead- t•hô• mahalle •• Ç••t• bckçlle· 

Mister Çorçil Birleşik dev lankanıo teslim oldugunu. di dit Remiler limına girmiştir. Kahire, 
12 

(a.a.)- Royter Mavallina kaJeıine yaklaş- rlni hep bir •ray• toplayarak 

letl~rin mal7:e~~ gö.ı deroıesin- ~er bir haberde de Cezairin O sı~a.da li~~nda 30 ticaret ajansının Sekizinci ordn nez- mıttır. lngilialer kukaç ha kend ilerine çalıtmaları hakkında 
dekı cOmertlıAı ö•dükten ve cenubunda Ferruhinin j~ l gernısı demırh bulunuyordu. dinde bolnnan basasi moha· rekatı yapmakta<lır. kıymetli tavs iyelerde bulu1amu,. 
Amerikan tanklarını takdir edildi~ioı biJdiriyord g~ Kodekı Fransız vapuru da biri bildiriyGr: Rommel luıkacın iki koln lıır ve en ufak bir hadiseye mey 

ettikten sonra: önümü d k' . 
0

_ ~~clıs bunlar _ar~sın~adır . . Cebelit~- Mıınr moharebHi sona birKeşti~i zaman kı talarıoı dan nritme11ıcıi için dik~at ve H er ne kadar Afrı' ka se'e· z e 
1 bırkaç gua ırmde rıkta buyuk hır faalıyet aöru Ş L ' b b k t cbernmi1etle yapacakları itler 1

' l )' " ermi, gibidir. imdi 1 ya korkuııç bir aki et ten nr ar 
rinde yükümüz agır olmupa. mti ıi~ hadıselere ı•bit ol•hi· ~~Y.or . Bılbassa. n .... kuvvetle muhareb••i ba,ıam••tır. m•k için 9ok zorlok çeke- •t•ahoda kendlle.iac dôrekUfler da A lman ve ltdyan kaynak- lecektır. demiştir. ça~~°.n~t~~ı~'.ğJ fa:ıhyet göze Rommelin elinde kalan cektir. de bulurı ma,Iardır, 
farında .açlılımız yar& da O kuvvetlerin 120 bin oldoğu 

1 
K"bir.,, U (a.a.)-AJmno-

derecade büyüktür. Ruslar M La l H ·ıı l gıı tab ınin ediliyor. RomweJ ' Jarda Tol>rogorı t3hli1et1ine 
kendilerini müdafaa eım ıkle • VQ l er e Hay favayı ge9me1< i9io acele dair bir emare yoktor. Haro-b.ıze büyük bir yardımdı bu- ı kt d. · 

R l •• e1.me e ır · . T b- ' katın ş iddeti kar,ıuoda bora Junruuşlardır. us ar geçen g •• t •• Müttetik kııvvetlerı 0 . 

harpte 0lduQU gibi bu harple- o r uş u roğun 150 kilometretıindeki DJU dr tahliyesi mohtemeldır 
de düşmanın yarıdan faz~a 
kuvvetini muharebe dışı etmıı 
Jerdir. Başlıca va7ifemiz L ib

yada lt1lyan •e. Al.man or~u
larmı techi zatlarıle ımhı edın
ceye kadar takibe. deva~ ede 
cegiz. Mısır şirodıderı .duşm.an 
Jan boşaamıştır. Sırenaıke 

Fr~nsız ~abinesi Şimali 
Afrıka vazıyetini tetkik etti 

Belediyemizden dileğimiz: 

Belediye Şehrin kışlık k6mür 

reisimiz ihtiyacını şimdiden 
Mahalle ve sokak- · karşılamak Lonılra, 12 (a s) _ ôı. ,r • 

• • ~re- Vi,i, 12 (sa.) _ Fransız /arda teı tışte ldzımdır. niJdiğine göre Möııyö Lav,.) kabineıü toplanmıştır B. La· 
Pazarteı;ıi günü Möoibt6 n

1
.t 1 ,_ bulundu. 

cı va &&bineye raporunu vermiş K · · · ki J_,rJ~ ..,cörü,müt ve V"itiye dön ış mevaımmı11 ya •tmış 
L bilılbare Mare11aJ Petenle gö- · · · B Hak- 1 ·1 b l d ' · wii~tiir . aval ayoı zamanda v Belediye reı11mız . olmaıo do ayısı e e e ıyemız 

rö~müştür. Jki gün Fon Ribbentrop1a da görüıt· ın Deniz dön ve eYve 

müttür . Londra, 12 (a.a) - Vişi refakatlerinde belediye zabıta den şn dilekte bulnnuyoraz: 

radyoRunıı göre Franıız ka- müdürü oJdniJa halde sokak, L oadra, 12 (a a.)- Bayan Lal"al Afrika · barek&tın- binesi ı;;ıirnali Afrı'kadakı" v•-
.. • "i mahalle ve caddeleri geıerek Ro,,. .. eJt Qjmali IrJan~aya dao günü gnnüne haberdar · · t k mo·· r 0ıkınt111ı "ekeceaı' ııı· 

Halkımı11n hn sene her 

kış oldo~o gibi odan ve kö-
... • '"i u zıyetı et ik etaıi11tir. Fra ı- k · ı · .. 

1
• nde tet " Y ., 88-. ı· Borada baıııı me-v· edilmekte ve mareşal Petenle v temiıli ış erı azer -

ge9ını' ır. 11Z imparatorlaganon aon b 
1 

nıyoroz. mQ··eRıeııeJeri ge:r.e- temaaJarını muhafaza eyJ .. _ J Jd kik •e tefti,lerde o onma• k ileri ve l ' ıa. e kadllr muhafüza81 ka · 
1 

.
1 

d ' 
ve balkın ııhbatını i gı en ı-cektir. mektedir. _ 'J'<irhştırı lmı~'Jr. 

l' ren temizlik işlerine çok dik mı,; &ogokJar •iddetioi göı-
1 1 -· ~·t r• iıi1}• edilmesi için termemiş olmasına ragmen 

Daha yagrnurJar batlamA-

Tarsus Hal~evi Reısliğine 
Ethem Ongun 

aeçildi 

Tar~ıı s (H:ı ım tii)-
Açıhşı g ünüadenberi Taraaa 

Halkui reiıligini büyük bir fe· 

rağat ve aıiınle ifa edip memle 

kette ve Halkevi muhitinde de
rin bir ıeygi b1ra kan A•akat 
Fikri Ünlü aıhhi 11ıazerctinden 
ötürü iatif a etmitti. 

Münhal bulunan Ev reialiti
ne Oıtaokul TGrkçe öğretmeui 
Ethem Ongun Parti tarafından 
.eçilmiş ve vazifeye başlamıfhr. 

Ethenı Ongun 12 Jıld•nbcri 
~araus Orta okulunda Türkçe 
oğretmeni ve üç yı)danberl de 
Anaerlkan Kolleji müdür mua

v!aliğiol yapmaktadır. HaUcevl 
nin de bet yıldanberl Dil Tarih 

fubeai bafkaıılıtını deruhte et· 

ta yan . 'Amerikan. Fransanın ı•z•mgeleQ di:-ektitıeri ver- k .. .. r k · ı b .. 1 . . · oınnr an ı oırn ogan on . Ethem Onıun Dluhitte iyi 

kuvvet eri• 1 kuvvetleri işgali mitt~~Jkıuıısın da temizlik dfüt kuruşa eatılıyo r. Bir lulpliliği , vazifeaeverliği ve dü-K 'ka)'I b" t t yagınor ve ~iddetıi bir sagn. rüatlüğü ile tanı . 

mittir. 

Ni•i ve or• itinle belediyeye ,.... • - . - . .. . 011"' •• • ..... l L. •ı.. d H d . J • d k . au··pru" ntii ğa takıp eden guoler bo fia t mış eaerJ ı k bır wenciıııizdir · / etti er Şimali A ..-r11ıa a a iaeaiz devam me1ı ev erıo e 1 • • ııga Ye 9~pleri rastgele sokak Or• daha çok "rtacak. Fakir ve d bKeodiaine yeni vazifcainde· ı ·ı ı · d · 1 e aşarılar dllerlı. Ankara, 12 (a,a.) - talyaa 1 ' er ıyor € l)'Or. talarına atmawaJıHı la~ımdır. yoksul halk İRe htından iztı-
kuvvetlerl Niı şebrioi itr•1 

et- 1 ( ) B Vitô, 12 (a.a.J - Bil tün Sayın Meroio!ilor bo 11h· rap duyacaktır, Belediyem;. llogij n alınacak ted lı;;: 
m;ı •• Koroôk•Ja aoka• ç•kar-1 Nevyork, 12 a ,a. - ora Franoanın Almanya tarafın- bat i'iqde belediyemize yar- ıio •akıt ge9meden f k ' lerle lıoın i lı tikAr iislenacek 
mıtlardır. s. harekit ltalyao 

1

. ya gelen ha hedere göre Ame· dan işgali b&ditttHıiz de•am dım ottikhd takdirde şehrin lıalk dii .
1 

. . k .a ~r b 
t f .k d d - t kt d ' . . . . . b' ı ~ı nmeaıuı ı~ ıbtı- ve em de halka büyük bir ençleri için heJeeanb ola.ıu• ar. rikan in taları A rı • a nr e me e ır. temızhgı mesele1ının az ır ' hizın t 

1 

1 

· B M J yacı i9in 11imdiden ko·· m 0·· r , e .yapı ınış olacaktJr. Malumdur ki harp ba,lam•- madan ilerlemektedır. n ani ya, 12 (a.a.)- himmet ve gayretle kökün· ,. y 
ı enı bo l edıye .reiaimı'zı· n m•da• enci ltaı, •• reaçlerı: kıtalar TooOBa 160 kilometre Alman .Ö• kıtaları borala· doıı halledilmeai knnotıe tedarik •derek baaırlıklı bu. b . 1 l 

Ni•, Kor•Uca ve Tuna• diye ba İ akla,mı,Jardır. Jra geJmı,hr. omalor, l D •1• .e ' 6 aJ&kadar oJıcagına 
ğırmıılardı . 1 enııoız. 
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.lMersin ve Havalisi 

, Kurtuluş 
1 

savaşı 

hatıraları 
-20-

Cuuıa 

YAZAN: 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

• ltk mücadelede Mersin 
ve havalisi fedai müfre 
ıele ri U m u m grub 
kumar danı., 

1 Artık teşkililtım ız il~rle ıııekte ve nyni zamırnda dOşmanları-
2 ız hakkında da devnınlı ornlOmııt e lde edilmekte idi ki bu hu· 
3 sta Sil ifke MO dnfa ai Hukuk ıelsi - hıılen !çel mebusu - Mdı
l ed Emin beyden aldıg ım raporları da kuydeylemek fııyclalı olur 

ık anırını. 

Silifke: '27 Şubat H35 

Huzuru ôli vatanperverılerine 

Muhterem ve fedakar efendi nı . 

YENi MERSiN 

i ı a n 
Deniz Harp okulu ve Lisesi Satmalma ~omis~onu 

Baş~anhğından: 
1 - Ocuiz Harp okulu ve lisesiu<le yapılacak 

· 1077 lira keşif bedeli spor sahası 24~0 say ıl • 
kanunun 46 ıucı nıaddesiniıı (L) fıkı·a~11ta Levfi 
kaıı 2P-l 1-94:~ cuma günii saat 14 de pazal'IJk
la ilıale edilecekti!'. 

2 - ttuvakkat teminat nıikdarı 80 lira 77 
kuruştur. 

3 · Pazarlık ~lersi nde Deu iz fi öl'p okulu \ ' C 

lisesi binası ııda loplaııau satı rıalma koıuisyorı u 1 
~ 

binasıııda yapılacaklır. 

Sayfa ; 2 

ÜLGEN ltrıyatı ve 
Kolonya deposu 

H ükfımet caddesi N o. 24 

Ü LGEN kolonyaları hakiki ve tıbbi çiçeklerle imal 
ve ta kt ır edıldiğimJen kokuları gayet kuvvetli 1abit 
olmakla berabel'. 

Kokusu latif ve haftalarca çıkmaz 
A tke11zou formlilii lirnorı kolonyal:ırı, Ful 

I' ujer, Şipr, Sevbeni, Şebboy, Zan"'bak, 
Yast•mi11, Menekşe, Çam, La vant, Origan 

'l'ahriratı aliyelerin i de-ti tekrıme ald ık. Sllifkenin knsalıa 

e mOlhakatmın teşki lA tı iknrnl edilme~en cemiyetlerinin iknıııli 

ket u1n ~şkilAlı ve celp ianalı iç·i n hn hıtlde zati vaUUnrı teşrif edeme 
~~ t ~iği takdlrrte hu mak adı elıemmin istihsa line h•zli mukarrerat 

4 -Talipler 942 seııesiııe ait Ticaret Odas ı 
vesi kesilt~ kanunen göstermeğe mechu r ohl n k
laı·ı vesaiki köıuisyo11a ibraz e<leı~eklerdir. 

florami, Pompeya, leyla~, Beş~içe~, Altm damlası 
Dalya,' Parisgeceleri, Hanımeli, Oivinya, ilk~a~ar, 
unutma~eni, R9v~or vesaire istediğiniz bütün kokulan 
A ncak ÜLGEN kolonya deposunda 
bu/uraunuz. 

Ufrez metnıek üze re eınn iye ve lt ı madınıza maz har olun f'ed tı.kanını vn~ 
1 '1tandan mikdarı knfisin in izamı lüzumuna heyetimizce kanaat 

5 - Talipler keşif, proje ve şaı·tııaıııel e ri lwı· 

ıru n komisy~l!i~ görebilirler ( l 4Ufl) ı 3- ı l 
ha<:ıl olduğundan icrayı i cabına inayet buyurulıııa ı ve zttlıfLlile

rile mOzakeratı ş i fah i yede bulunnuık imklinı \'Hrsa ııınnas i p bil· 
ilmtthalli mUlAktt l tayini ve keyfiyetin heyeti a.cizanenıize iş' ttrı 

rlcasile lııkdiıııi ihliranrnt evleriz efend im 
0 

u Silifk~ MOdnfaai Hukuk He isi 

O LGE N herke~iıı teveccühü mi kazanmış yegAne 
h"ı y.ıt depo5udur. Ülgeni dafoıa arayrnız çünkü Ülgen 
sizi daima memnun eder ve aldatmaz, 

m· 
anın 

Mehmecl Eınin 

ilan 
lçel Def terdarhğmdan : 

Dikkat: Ülgen Ülgen Ülgen 
relıp aır. 
retle bü 
hr. 

4 

1. 

-

ç 

l 
1 

1 

) 

1 

Silifke: 28 Şubat 335 
Muhterem efendimi. 
Bug on Mersinden gelen mevsukulkelılm zevatl nn işit ti~iıııize 

göre Fran ızlar Mersinde faz hı kU\' \'el tahşit etmişler , Silifke 
cephelerinde bazı iı- tihkAmttt ve istihzurnt vncude getirdikleri 
anlaşılıyor . 'l'eşrifiAlmize intizar ediyoruz . Mnmknn değil ise 
muvafık bir mahalde birleşmemizi tekrar a rz ve takdimi hürmet 
eyleriz efendim. 

İhvan arzı ihtiram eylerler ... 
Silifke MOdııfaai Hukuk Rtıisi 

Mehındd Emin 
-SONU VAR-

Miktara MabaJleıi 
Kırme\i M2. No. Nusretiye 

685 6 4 M. 50 Om. 4 » 
463 4ö:l M 50 Oın. ö » 
492 491 M. 2 Om. 6 > 
486 486 Af . 80 Om. 7 » 
480 479 M. 40 Om. 8 > 

512 511 M. 78 Om. 12 > 
540 539 M. 68 Om. 13 » 
658 657 M. 60 Om. 14 > 

Kazası 

Merıio 

> 
» 
» 
> 
)) 

» 
> 

,, 
657 656 M 50l0m. 15 » ,, 
433 432 M. 'i2 Om. 18 > ,, 
494 4:93 M. 2 Cm. 19 » ,, 

26 25 M. 80 Om. 24 » ,, 
29 28 M. 80 Om . 25 » ,, 

1 
l 

______________________________________ ......... 

Kışhk odun ve kömür 

' 

Kışlık odun ve könıürleriuiıi şimdiden te-
darik ediniz. 

1 Mu hterenı müşterilerimiz için iyi cins kuru 
1 Meşe odunları ile temiz \e sağlam könıiir hazır-

laıımıştır. 

Fındıktan yağ 
Satış yerleri: 

Yukarıda numara, mikdar ve kıymeti göste - Taksi otomohli darak mahalli No. 17 

ı-iieu hazineye ait 13 parça Nusratiye mahPlle- Boz k urt cadde8i No. 40 Ahmed Fadıl 

Yapılan tecrübeler muvaf· 
fakiyetle neticelendi 

sinde kain ve hazineye ait arsalarıu satı~ ve (1391) 5 - 5 

ihaleleri 16-11-942 tarihiııt rastlayan paz·u·tesi \~-=lll!llil~-------------
gü11ü saat 16 da Defterdarlık makamı nda açık 
aruırına suretile satışa çıkarıldığında11 talip olau 

Auk.Ha, 11 (a.a) - Bize Fındıktan istibRal edilen 
verilen malt\mata göre 'rica- yagın madeni yaılarla kl\rtlŞ · ların yüz·le 7 ,5 teminat akçasile ve haritasım 
ret Vekilliğinin ı~ındıktl\n tırılarak saııayide yabot tas- gürmek iiıer~ Varidat kalemine ınüracaatları 
ya~ ve kföıbe 9ıkarı!ma ı fiyo n et icesinde kok aım alın- ilau olunur. (138~) 7-1 0-13-15 1 

menon üzerindeki tetkikleri dıktan Morıra nefaset, ve fiat -----sona ermiştir. bakımıoclaa 9ok 6lv,,rişli bir 
GireRon l!,ırıdık ibrace.tçı· şekilde yemeklik Hde yağ i 1 i n 

lar birli~i umumi katibi vo yerine kulla111la.hilt10Agi anla-

Fıodık Tarım Satış koopera- şılm ·~tır. Vilayet Daimi encümenin~en 

Memleket I-Iastanesi dahiliye rrıütahassısı 

Dr. Hasan Tahsin Soylu 
Bıı kere askeri bizmetiııdflu terbiK olın arak uli 

vazifosi başırıa dünınö ~ oldugıından mnhtereın haRta

larını Hastane Cl\d,leııindeki eski evinde kabul ve 

t edaviye iıaşlamıştır. 

A 

tifJeri birligi umfim müdürü Bır kilo fındıktan (600) Nafia daiı'esinde ıuevcut ve az bir tamir ile 
' bu mevzu etratında T foaret grl\m yag, (4.00) graın küabe k l1 l b"l" 200(J ı· l b 1 il" ı. 

Vekilliği ile teın" etmek çıkmal..tadır . u ama ı ır . ıra mu ıanınıen ece ı uelou 
a n 

üzere Auirnr"ya gelmişlerdir. Fuıdık kütıbeı1i de ekmek yer .pazarlık SUretıle Satılacaktır. 
Şimdiden trn<lık ana Gi Jik un içiııde ,.0 uil~ıuıııa. pa .. - isteklilerin 26-11 ·942 tarilıi1te kadar Erıcii-

Emniyet Müdiirlüğünden; 
re~onda yağı alınwak1'J7.lll ta. im \Iİnde Harfedilecektir. meue müracaatları. ( 13 90) 7 .. 13-ı 9 -2 5 Kum aşı Emniyet M üdiirliiğüue dikiş ve di 

!fer masraflar terziye ait bekçi kıyafeti uizamııa-yüzde beş ve ou rıisheti ııde Gıreson }"ındık Tarım 

ekwek!ik una karıştırılmakta Satış kooperatifleri birliği 

bu snretle daha yiikAek kalo fı :ı d ı ktarı ilk parti ysg ve 

rili ekmek t.~mio oluıımakta- j kö be islilı~al ottirm 6k üzttrf\ 
dır. teşebuüt4' geı;..rnektir. 

Varlık Vergisi 
kanunu 

Ankara, 11 (a.a)- Büyük 
1 
günlerde ba tarilıt şerefli la

.Millet meoliıi bugün saat on zlfey i yapaoaklarrnı k"ydey

be,te ikinci bir toplantı yap- }emişler Ye kamınuı; iyı tat

mı~ ve Varlık v.,rgisi kaııtuı hik edilmeRini' Ye 11uiiRtima· 

İ 1 1 n nıesine uygun 01nıak üzere 41 bekçi bir bekçi-

Mersin Bele~iye Riyasetin~en; h~· ş•dau ibaret şapka, tozluk dahil 48 takim eı-
Reıeı1i 1 e ilıtivacı iciıı ı 7 7 o ıııetre 1 n mili 111_, lıise vo hır kaputu ıı arıırıııa tıksiltıııe sureti le 

!ik ve 7 50 ıuelr; 2 5 • ıuilimlik kablo 'tel 3 7 8 uıii11ak~ısaya kon ulacağıııdarı talip olan lerzileriu 
adet Uu yetauj, J 55' da ne makara izolatör: 2 7 5 ı 6-11-94 ~ pazartesi gürıii saat 15 Enuıi~ et uıü • 
Bil sigorta, ı 50 dane somuulu civata ve ~ 00 dürliiğii biııasıuda hazır bulunmaları ilan olu· 
metre beşel boru açık eksiltme surelile satıu mır. ( 1402) 2-4 
alınacaktır. 

Ademi iktidar ve Belgev;eklilİne 

KARŞI 

llyiba"ını miiıak.'\re ve kabnl 

"tmiştir. 

Muhammen bedeli 2418 lira 90 kuruş olau 
bu mdlzemeyi satmak. istiyenler yüzce 7 ,5 ııis · 
betinde muvakkat tenıinatla beraber 2C-11·942 
cuma giirıii saat 15 de belediye dairesinde top
lanacak encümene müracaat eylemeleri ilaıı 

Hııe ~ ı\parılarııı şiddetle ct:ıH• l 
ı 1 

. • . . o uııur. (1377) 3-8-13- 19 FORTOBIN 
andırı maıtınuı leınınını t8te ---------~-----------

İ 1 i n Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 
S. ve t . Muavenet VekMetinin ruhutım haizdir. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Bu menu üı~rinde Riiz 
alan hatipler Milli ıniicade- nıişleruir 
dfl A il \doluıla tüooarların V6 Bnndaıı sonra nen m~

IDrnt sahipl.,rinin hüyük ve 

1 

hıudarın hatırala:ı taziz Ye 

şerefli naınl bir imtihan Vtff- y_,ni Dahiliye Vt1kili Recep 

diklerini belirtmişler ve bn ı' Pekere muvaffakiyetler tt0-
fevkalade ahvalden faydal men n i edil miştir . 

nan Türk tiiooarlarrnm yur ·j Meclis cuma gönü topla· 
~ .. La a.._.;a .... .n .. finiiH •n tuı nacaktır .. 

Satıhk hizar makinesi1 

ı 
Komple bir hizar ınakinesi acele satıhkllr. 1 

isliyenleriu Umumi Mağazalarda iskele inşaat ı=-----·---------------...: 
şirketi müdürlüğüne miiracaatları. {1379) ____________ ....__ ______ _ 
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