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Varlık vergısı 
-

Parti Vilô.yet Kongresi 
bugün toplanıyor 

-

Kaza a d ki Parti delegeleri! 
şehrimiz geldiler 

irad sahiplerinden kimler 
Varlık vergisi verecek? 

.. 1 · 1• ··ıızcr ı1111ık. • BTif!Öll de rııükelll'fleriııirı ısım errn ' ,. 
D .. k" ııByımızda Varlık -vtırg1E1i ı~ikdllr vergi verecek· lllı u . . 1 . Varlık. ver~Lüue tlhi oldu(t:ınu ve n4' irad ı.\ahiplerıııden kım erın Partiıi gelmişlerdir. Mut, Anamur, Si- lecek bundan SQnra parti •ila-

buriyet Halk at lıfke, Gülnar, Tnreu• delegeleri yet idare beyelinia ilıi yıllık CuıD · b ubııh •• 1 - h · · d b l 
L grelit 0 l • bugun tamamen Şe rımıı e U• Ç8 ltlDau fÖzden aeçİrilecek 

lerhı·u liElttıMiııi Y"ınyoroz: 1 
·1· et .on d top 8 l ki b • vı ay k i ııalooUD a Junmuş o aca ardır. undan •onra encü11ıenler ıeçi· 

onda Hal ev Mersin merkez kaza murah- lecek •e ger~k raporlu ve ge· 
nacaktır ha~ır bulunmak haslarımıza da aynca tebligat 1 rek•e kazalardan gelen dilekle• 

Toplaotıd~f u:şimiz Doktor yapılarak kongrenin burun 1 rln taınifi için encG"lıcDl«ır ça-
üzere parti nıu e hrinıize gelmiş toplanacağı bıldirilmlştir. lışı:nağa başlaJacaktır. 
Talat sııııer de şe .Bugün_kü toplantının ruzna- J Yeni idare beJeti azaları 

d iki mesıne gore evv~li kongreyi ile delegelerin ıeçimi ell ıonra tir. dcleııeleri e i . '- . 1 l 
t'ongre . l peyderpey idare iç. n reıs ve Katipler aeçı· yapı acaktır. 

brıın _ze~---------güodOr şe -

Frankonun nutku Rusgada 
Liberalizm -~~ndi harp 
hatasından o uyor 
R . Ruzvelt bu sözleritefsir 
eı~Jemigeceğini söyledi 

Ankara, 9 (U O .) - Don 
kav~ında Alman karıjı taar

ruzları tekrarlanmıştır. Bir 

takı ru kelış neler oldutu bil 
dirili}or. Rn1"1l11r d>' ho taar

ruzluı bildirnıtıkte fakat iler 
D N B ~ 1 lemeyi kabul etmemektedir. 9 (a.al - · gençler daha çok ıyi gun er 

Madrlt falaoi partiıi mi~li görecektir. H 6 r iki tarafın oepbede 

bildirİ1.or. toplantısın.da soz Kitl2ler Almanyadı ve lo- büyük de~i.iklik ysptıRı zan 
kooıeY1910 ral f rınko Lıberalle- gilterede aynıdır.> diyerek <biz nedi lmiyor. Bar bin mevzi 

Gene . · bırakrna""a k di · • k tl· L 
alaD fiklrleTını ır> en mızı ·uvve ı nuluyoruz. b b' ld lt . ediliyor 
rin batıl 1 aklarını Avrupaoın Çünkü haldkat bizimlcdır. Eg· er &r 1 0 v"n z~nn ' 

o ae b l d - l . .. 111ecbur •kilata aş 8 ıgnn, spanyaoın menfaati ieabettirir· Alınan resmi tehligıne go 
. bir te., etinin huııuııi ·ı · j" . • k'" d b 

yen• ruı •iyat ıe ananevı spaoya re ımı yeaı re 'froper~ uıev ıııı e ır 
iıpaoJ011111 olduğu~u _a~l:!mtş d~n ~~rul~'·_> cümleleriyle gözü Sovyet grubu yok edilmiştir. 
bir •in• bu unku ııe nu bıtırmıştır. ı 

'A .,upanın verınittir Bir 

~:ri bl•C bakd• olduğuuu ve Iluzveıt dedi ki: 1 Den ·ız 
sonuD 1 aıcında V • 

de•rlD d in baş an. aşıngton 9 (a.a) - Gaztte 
1 bir evr .. Libera· . ha lerı yeoi u göruyorU~· d ··ıı:. cıler toplantaıında reis Ruz~elte, r p 

d l uınuz .. zun en o u 
ol u dl batası yu .. İ General Fraıılı c r un İıpaaya . 
llzın keD 'talistler de o u)or. h~- nan Almıınya ve İtalya k Ankara, U (~.O . ) - Berhıı K•P' hnazn ur arşısın- _. I 
yor. 'bfyacın esırı 

0 
kuv' etli dakl nzi) eti hakkındaki •özle den bildırildiı?in6 gc;re ,.. IDAD 

sa_o ı ... • rkıiat fiklrl~r dün)UI rioin nanl katşılandığını ve ne Jar <\erıizlerc.16 muvaffakiyet-
dur. ın• L"beralııııı J f . . . t 

-tar., 
1 buııdan suret e te ıır cdılece,ği sotnlmuş· ler göıttermı•ler 108 bm O· olma111ı., ·ş "e . v , 

batmıttır. Dem• sosyrliım ile Ruzvelt; ' bir tefsirde balan•· tıllatolok g•mıi batırmışlu-
a 0aıyonal aptıklarını mıyacağı•> denıittlr. dır 9oar • e bunların y ve . 

fa,l&ıD 1 'V 1 1 
anlatmış 

. dav• ar c!üflr Harpten 
lçtl111•

1 

eketler tua sonra iktisadi bakımdan 
t.bu ıiyad ~l::.r Egki si temle I •ıt A k doğoıUf değt : enler İÇlll yeni ngı er . 
:~:;llD:.,~;:~l!~rihinİ-~ e, m er l a 1 

Yahudiler neler istiyor 
hakkında Hard~e•g 9 l•.a) - Al•••! M••te,., a•ç•• •••• iyi! 

db·ırler lktis.a~ muııteşa~ı ekon?mi. plinı,mabı•I ahadıtını, bnekdli laa· te enatıtu~ünde ıoyleditı hır ııu- aat alındıtıoı it al alhndakl 
• t takta lngiliz harp aonraaı ildi-1 k 1. · I· ı Hükunıe 1 d f'k' 1 • 1• ani t b lllemle etlerde u-rıyatııı iyı o ( a) ııa ı ır erın a mış ve u· 

Vişl 9 a. d yeni tedbir nuo UH İngiliz menfaati oldu- duta~u •e bu 1tbepteo Avrup• 
y hadiler hakkın a buıuıil ğunu •Öylı)erek Amerikanın da da yıyeeek derdi lralmadıtını 

a y budılere · l t h dd · e 
ler almıştır a rilecek şimdiden cihaııa şamil Amol- an• ."11' ve anı ~~ ~aıa 

~ i et cüzdaoı ve . • kan imparatorluğundan bahıet. naldı kelim edrnlr kaf ı mıktar 
birer buv Y • l altındakı mın 1 başladığını ilave etmi• bu da ham' maddemiz, demir •e t• Esasen ışga b' büvi· mete 
ır. b dılcrin ırer arada bolşevi~liği heaaba kat-ı nıad~a kö•ürümüz urdır. de• 

takada Ya u rdır. mıyorlar demışllr. miştır. 
yet eü:ıdanı va ..._ Yahudi ------.. -------------vatanıız 

Yabancı -ve hiyelerdenl ,~~----=="'""':-~'-="~~""'=~~,,,.,.,,,'"'==""""'="'~=~~~~~""=""'ll 
•er bulandukı~;t :~emıyecek, Afrika cephesinde dı,arıya mey• kiliih latv 
ıençUk Yahudi teş S•r• bazu· 

edilecek, Yabkudi~:rhudi ınenıur Harp devam ediyor 
bent taşıyaca • evlen· 
l k lacak ve 

Pamuk Ya~ T.A Ş. 
Abın6 t R1'bmi Tnuçhilek 
lhralıim ve Halıl .lber 
Ştıvkt>t Poıeıı 

Ottmal Ok9uo~ln 
Yotluf J tlmail 
Abdi Qi liugir 
Jozl'f Df\kk"k 
Abmtıt Liitfi Oüraui 
Adil Dnınir 

Ma.rı S 'ftlD k 
Zınıat Bırnka~ı 

Mebm6ı Kfuınn 
T1ıvfik DwQ 

Lirıı 

24840 
15000 
15000 
15000 
15000 
10000 
10000 
7500 
7500 
7500 
7400 
6750 
6000 
5000 
51JOO YMvaı.t O :mhazyıuı bOOO 

A~ıları Yaknp OO 
k J · S tel 60 J ,)zef Oo~kuıı Par ~r orJ "' 4000 

E uilli. Sor~ok ~3500 
8 ÜReyrn Fıloi'Of ;lQOO 
Ma~tafl\ Hı Y uııo11 3000 
Samı Ov.,oık . 3000 
Ali o~lu ~hrı.tııın KJrtnloş 2500 
A btliilgaııı A k~ar 2500 
Hamit Kort 2050 
Aukıaılf\ Tevfik 2000 
Dat'İt :fileıof 2000 
Reşit Varoş~an 2000 
Beşir An takı 1910 
Karamllııoı v.ade Mebmed 1600 

Muiltafa Oüleç 1500 
Abdo "1.'atlıoı 1500 
Da:ına Mllri J400 
Fahri Güuni 1150 
Sadık }~liT·etil 1000 
Fuad Mi;rel 1000 
Niyazi R"muıuı 000 

... b ,t Muhtar l H llmd i PllŞı& og · ·"' :ıı 1000 
Hıımdi Ongun l 

1 
1000 

H aıuuı oglo Ömer n_~ 1000 
Kıuım og!o S.tlİID Goverı ıooo 

V .k Botwı lskeııder •e ı tor . 1000 
Kadı Tab11in Mersecı . 1000 

~ .. 1 man Sevım Habip og .• ..,u ey 1000 
Azra Hatem 1000 
Mebmed Aotalyah ıoOO 
Hüseyirı H •• 
$efik Sıdıılı, Hasan ve 

Ş,fık I11kara 
Malıwuıl l)ayı 
Selim ~hııı11i. lşha,arau 
Be,it Korelı 
Semih Toınel 
Ermeoıa\c Goooiyan O 
Ekr4'm Debbıar• ve m.er 

Karadeniz 
Beoir S"ydavi ogollı.rı 
Ahmet Şökrii Söm~.r 
Ekrem ve Şukrii Ynoel 
U wumi MaQaaal u 
.Eleoi Tahinci 

S'.l.lib I 1ıkara 
Vakıflar idare11i 
Mehıııed Karamaooı 

Çolak Hüıey.in 
.Elbuşiş lhrabım . 
Süleyman oğlu H"lı Akel 
Melım~d Salah 0 Rl 0 . 

Hakkak ude Rabmı 

1000 
ıooo 
1000 
1000 
1000 

800 

800 
800 
750 
750 
750 
730 
700 
680 
625 
600 
600 
600 
600 
()QO 

1 
1 

1 
1 
1 
l 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Mustafa Giizelııavaş 

Ali Ero~lu 
Bay rt m Selvi 
Hafı• Sucolıırlı 

ltıb"k r""""tör 
Abmflll Re"llzi Gfö:iiimlu 

:3n1ıhi Kınıay 
Haki Harma 
~6fik BiilhüloQlu Halıl Ugıız 

M 1tK1 Siizer 
Abmtıd ~'adıl Sıılıdı 

Jı'aık ve Ha) ri 

Ahmet .Nıuı6 
Alı Oktieu 
Halit Siiw6r 
:Emııı U ratl, Stil6yruaıı Stirek 

Kıu.lir Keıkir. 

NeRİID o~çskır 
NtıRİID ve s~hab&t Ooıuarteıü 

ltet1ıni Bayrakdar 
YuMof Kemal Ayt119 
Mebm 6 d Akkort 

Nikola Arap 
Şıniki Yuımf 

ve T. Öz9elik 
Hflsan Akay ve 

Selim Ö1.ofönerl 
Selimi J.i;rtem 
Abmed Hilmi GHk 

Sait Gedız 
Bahaeıidin Ya•oz ve Ali U yı.r 
Mıt.bmud Badi 

Eyop ErMin .. 
Edvar Bertamıuı 

Aukz~d6 vekili Raoi Arman 
Mustafa Gfüge9 

Murat o~lu İbrahim Qörekotu 

Yusuf o~lo 1 brsbim YHtıksn 
Melımed ogla Naim 
Selim oglu E!iıLl Alp 

Sı.lıfkeli Ali Yal9m 

.Emil Butroı 
llya Hl\rapiperis 

KRyıkçı ~1. Edıp 
Rıkards 

Alı aıed D-'rnrui o A huı.llab 
<)ıfı;i 

Ml'lihe ı;adir 
K .. bveoı Mahmut 

8ait Qifçi V. S. 
Osma..n llhami 
Ahit Ali Yılmaı 

Ahit Hadd'lt ve Necip 

Habip o~lu MQbmet S8viın 
Haııri Sorsıık 

Ho3uı.lı S"lilı 
T~vfık Dınç 

Fadıl Tiıtörıcö 

V l\~ıf zade ~ev ket 

Möftii Abdnlbb Sıddık eşi 
Belıiy ı 

Hııgdaycı zade Mehm.,d 

Uıuumi Magazalar T A.Ş. 
. 

Çimento satış tanzim edildi 

500 
500 
600 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

600 

500 
600 
fi O O 
600 
500 
500 
GOO 
500 
600 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 

500 
500 

flOO 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
600 
500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
40U 
266 
230 
2ao 
210 

200 
J62 
110 

9 ( )- Memlektıtıwizde İl41İb nılmasıua mani olmak i~irıchr. Hiikfimet elde e.,ı;. ., (•.a) - Tu•ual• 
1 
tonklul• ;,ubal Y~pm•t. o~m•· A 0 k "'"•. 

4'.~İı 1 ed Hecok çı uı•n ton ım nevout h 1 I n n au "İ metı ı ola 
1111 

"• hi ı i nı f • Y' 
mihver kuv•etleri Tobur7a me• lanbn.• rakğm!nb. getrı çekmllam1-'e'mıe.r sal veya lıır.rıçtetıı • .. ·,ınaı· l'icaret Vel altıtı 't' ıls'ı hulınuRtnr B;lftmuru bn!ln~i lııakiı..J bök 

ar itten çı arı tlar ola 
inek meaelelerinde kayı 
caktar. 

. ve ır ço mu ıma •e • t ,. · ,.6 satııjı arı.. . ... ., · • ' 1 
kiinde Amerilrn ve lngiliz ku•- bırakmı,ludır e 

111 
. H .. i ,. .. bııdar ~\werıto ic;ııı h" · ını ~l\hı lıtr V 

6 
ınletl'"'r BP-lociiyeltıre haR ı •t 1 . , il ıııştır u~a .. vm • • • h 1 a yaya vetlwle muha>ebe devam edl· Loftd>O 9 la,•) ~ Şimal Af; '?' '; b ti ~ • boyan uameıi •• reook ti< .. B •t ıt •11 •İ' •• ,.,. k kül ve ID İİ•••••• l•r• kar~· t•a • 

yor. AngloliRktonlar ile yapllan rikadakl kavvetlerın rad7~ il kıki Y. 'i 
1 

kltrneo~ktir. Malıallııı eıı bütlt'r d., d"'ul olııl"lk ii
1610 

elleı ırıde ıutıl . . d ak•n Al J 1 b' aeşredllen hblite ıöre mutte• reElml V6MJka ar fl b' 1 f Yenı en r bu h.,pıe . ma~ •• gen '. " fikl., dün Tunua eepb•aiode 1 tiytik mülkiye momuro 9iınoııtonuıı. ııero,le1o ıoış ve artmı4 ç ruonı,, nıık.l•• ıtıı " t• ta aıenl kuşatma ıle lngllız ve Amerıkan şimdiye kadar olaııdan daha çok t d ·k edildiıtioi aoraiaga salibıyetı ulaoa.k zarfıııda keııdilerıne. hbiıİM tH.lıleu yer' bil· l ) Re• b i ç k'l eğe mecbur h- · 1 r 6 arı "' k · k il · 
. . •od,. 9 (• • ;-- . " uçak g•• unu g., • 

1 

m l•yyoraı.,ı. •••m• geçm•• • ıu. Bu bökum hilba8'a kaça çımouto o •· dırmeğe mooburdurlar. bıldırilditlne görf' logılı el ' 1 etmlılerdir. Anglo aaluonlar dlr, 

' 
1 . le• ır. •n talJ•J• akın ct111 1f 



lç 

M 

aptı 

verdi 
lü ar 

l danı 
leri 
zarar 

1 

ve 
mır 

Jrnle 
teke 
tereı 

lukt 
mınt 

ltıri 

nfız 

T 

7.3 

7.3 
7.4 
s.a 

12.S 

12.3 

12. 
13. 

18. 

18. 
ıs. 

19 
19.J 
19. 

19. 

20. 
20. 

ı O . l iuci Kamın · 1942 Perşenıbe Ymıi Mersiu Sr yfo: 2 
~ 

1 
Mersin ve Havalisi -- Petrol 1 Zayi nüfus cüzdam 

YAZAN: 1 

K f [ Emin Aslan Ve t · x/ T<tr usta Rasim bey fab 
Ur U UŞ KARAKAŞ mo ortn yog arı r•~i1sır.da çalı~makta iken ~ed 

i 1 
Jçel Defrer~~rhğından: 

n 

.Malıa.lleRİ O imi nın gümrük 1 
d;mdeki Dnzr.e kazasmcfan 

SQVQŞl •ffk mücadelede Menıin 1 
ve hııvalisi fedai müfre reaimleri il ald.ıgım nüfus c:üzda~~~l zayi 

haflra/arl ~:ı;~'~": um grub t'lt·m Bu deta y.mısım a\a-
---------------==-----~- A·ılrnra _ Ticaret Ve- ca~ımdan eskisinin hülımül 

NaHratiye 

> 

Mal:01n liye 
ArsR 

l\lı ı;»lıııı:.ı 

288 M.2. 
351 i\12. 
142 1\12 

K1ym.,ti 

4.10 Lirıı 

-4ü- k:\letı tuatırıcfan petrol ve l dmldıRıı ı iltın ederım. 
motoı ııı yağlamıdau ıılmao 1 Tarıuı Raıim bey fabrika 

_ _ . . . 1 aında anbar memuru 
Y , uı.ce aı.aıınua uı a-

,, 
» 

Nnıo\raıiye 

" 

Arsa 

215 M~ 
824 M2, 
230 M2 

245 Lirn 

Hnseyın; G<ilihin ahvı-ılindt-n çok şüph~ li oldnğunu ve Pran· 
sız morrezeleriee kı-ıışı lakııyıt kalarak ıa11rruz eıııri ve:-rınt d ği 
gibi bundan ü~· gün ev\•el de gece gUn<IOz y ınrndn bulunan 
ıııa.hrenı esrarı enıh ber \'e yazıcı5ı ohm Mnsiııli Ahmedi ~lnsi
ne gönclerch~iııi ve Ah11t'di11 Mers·ne gıtmesi esbabını hu mOfrı -
ze ç vuşlarından Tarsuslu H'iı;eyiııe orduğuı da Galip bey Mer
sindtn bazı şeyler sipıırış eti ğiııden onları alıp betırrnek üzeıe 
Mersiııe gönderdığiııı Hllı:;eyinin keıı<l is i ııe söylt"dıği ve hunun 
ınutltık suretle .\fersinlle I"rnhsız gu vernorunıı hiziın hıııekAtıınızı 

hHber ver~ıek nzere yıızrnış olduğu b r kağıdı götilrdO~One ka
naatı kilnıilesi bulunduğunu ve bu hususu bıma nrzetmt'k için 
geldiğini beyan etmiş: kendisine teşf kkOrle tekrar mOfrezeve 
iltihak etmek Ozere hazı nııthrem talimatlar \'ererek göndermiş-

~umrnk r,..,sınılerı.ım bırle,ıı-, l"".. k B b 
" .l·ne~i lı~.kkırı ,h. ~ir ~:{ntırı niye mahalluindcn 319 28 11- ~4~ t:ırilıiııue satışları . ~·apıhuıy~ıa 

ip OJ~.ı hıl1J 1 lı~;ırak mı~tal:l\ doğum~u ~azım otlu ı)'Ukartda CllıS \C ıll'kdarı yazılı gayrımenkullerlll 
Luı alııım:-k ıızeıe ıl;;{ılı VI'- Huseyın Atik 1 ''Ik' 1 · · - .... 2 ·ı · 1 
'· ıl . klf ·e . J~ .1·t · 1· 1 nra · ıveı errnıu satı~ı ı n- 1 ~-~ .ı ıarı ııne r<ıSl a-

1 
ıo;. ı ı r goı11 t. ı mı~ ır. . 1 "' .. .. · .. 

- ,Sotılık turunç fidL. nı yfia .sala guııu s1al 16 da )apılmak uzere tek 
Yeni avukat lor ka-1 l vi y. tıştiriımiş 2,000 1 rar ıları olı11111r. ı t 44 4) ı-5-10 15 

tim. 

nunu cıkıyor 'ı ~aJar Tuı uııç fid_aııı s~tıl.ıktır. 'ı 1 aA , 

' Alacifklıl;ırııı lJa.,de komıayon fi 

Aıık~ra. - Avu~atlık ka-lc'.ı . R. Zekerıy~ ~9llııca mü- Toprak M a l1s tı 11 eı·i uf isi 
ıııı~u pr oJesınm Adlı ye encü-ı raca at etmfJ, r ı ııca oluıHJr. 

meninde tetkıkirıe ba~larımış 4- 4 Mersin A]. ansın dan 
tır. Btı arada avukatların si- · 1 · d 
~o•ta olmak meclrnriyetirıirı Pıoj'mi ı Meclisin tPrdidı A.ıaıısııuız ııanı11ıa l PUIZ (>n \C karadfill li-f:Ulı::eyinin çok vatansever bir kahraman olması ve ayni 

zamanda bu Galip hakkında ev,•elce Ynzlrn~ı llay<ltır bt'yin giz
lice bana göndermiş olduğu ınektuıı mealinı de teyıt ediyordu. 
Hunun üzerine lflzını gelen l!':dbiri karargilhınıcıt ittihaz etmiş ve 
ga~·et mt;ltıyakkız hıtreket edılımsi hıısnsıında ~·ok ıııahrt:nı ola
rak icalıeclenlere de talimat vermiştim. f1J 

kıdt:Jırılmasının pıojeye bir iıı~ hap kar .. rı vermedt>n ö;ıce nıan ve İ~t<ı~yoııa gdt>cek hllt'mrnnı lıububal ve 
madde ı·avesı ile temıııi dfı- mfıı:1kere edilece~i bildiri 1mek 1 ~aireuiıı d(lpolarınııza nakli \C istifi depolarımız-

) şurıtilmekıedir__ te Hr 1 dan vagonlara \'P nrnvlıtW veya motörlere tahmil 
- .1ı ve tahliye işleı·imil hir serıc içirı nıiiıealılıide Bu sıralanhı vaziyet ve faaliyetlerimizden daima kuşkulana

rak can kaygus11na dllşen 'l'önıfıkteki dOşnuın kııvvernin de (Lılr 

kaç kişilik karakol bırakıp) alelacele Mt>rsine kuçmııhtrı clohıyı
siyle; TönıU({U işgıtl keyfıyeli için hemen icra etmek Uzere bu
lunduğumuz harekAthı bir nıiktıu cepbıtne snrfiyatındıtn da bizi 
vareste kılmıştı. 

Bu esnada aldığım Lıazı rııporları da dercecliyorunı. 

[!] Galip billihnra tekrar Frnnsıı.lnra lınçnrnlı so.} ııuı.1 uğunu göster• 
miştir, 

Yeni Gined ~ 
harp 

Melbıırn H (a a) - Ce 

-SONU VAR-

eçhul 
tayyareler 

:::,tokbolm ~ (a a) - - Hari· 

ııup b~tı pa ıfıkte Yeni Gine· ciye Nazırı İsveç ııjana vuıtaslle 
de Gıwa cıvarmda Japon ıı-1 _ neşrtttiği tebliğe göre 17-18 

1 
_ ı. - - ı . , _ gecesi fıveç top ra ki arı üzerinde 

cıım arı pusauıtu mı ş.ur. 
_ uçan meçhul tayyarelerin İngi-

Agır bomba t yyuelen •. ld ğ 1 ·ı· h-ı. - ti . . . . 1 jız o u u ve nga ız UKume 
mız 6 rr.ııhrıpl k bır dernz nln fena görüş teıiriyle tayyare 

teşkilıue hiicum etmi:;;ıtir. Haş' ıerin İneç toprağı üzerirde 

takiııe 500 librelik bir hoınba 1 uçtuğu bir daho bunun tekerrür 

isab-t etmi~tir y,.natkeıı gö- etmiy~ceğini bir kere dı;ha ı;öy-j 

rülmiı~tıir Gt:!miler (.'{arıve. çe leııııştır 1 
• 1 . Bern 9 ('l,a) - Salı akşamı 

khm ştır. 1 
20 ye dotru B"rn, Loıan Öalde 

ilan 15-12-~42 ıaı·itıiııe mii._adif ~alı giiııii saat ou 
· altıda açık eksiltmeye konu lnnı~l ur. 

Vilayet makamından: Talip olaıılar lıer gün ajarısıııuza müracaatla 
Ev, .\parlıuıan. tHikk~ıı, mağaza kiı·a bedel-, bu iş hakkındaki şartııanıeyi görebilirler. 

leri ~) 3 ~t seııesi k iı·a hcdellerirıde11 fazla olma- (l 460) 6 8-1 O 
rna ı lJilli Koruuma kaııununun 3(J ve 53 iiııcü i l a n maddeleri iktizası rulau olduğu halde y~pılan araş j , 
taruıalarda hihili kauurı hareketlerde bulunduğu ıçel Defterdarlığından; 

. • . • j .M.aliy11 Tıbi'lil Şuhesinde a9ık bnlurııuı 40 lira ücretli 
anlu~ılıuı~lll~. Bıuaenal~.~1h bu. hal~n n~esuhyf•lı I Teblig meoınrlrı~u içrn Memurin kanonunun 4. iinoü m"d 

u~ucıp oldu~u ~erek mulk sahıplcrı ve gerek.se ldeıinds yazıla ev~at .. ve .. ş ·uiti r. haiz .. olıuılar .arıtsmcla 
kıracılar t.araf111<la11 biJiıınıek ve '1illi Korunma 14 12 942 pazart6Hl gıınu ı-ıırnt. h> c.ls musabaka amtıb 111 

k k 1 k k · 'I k .. ı açılııcagınıiaıı taliplerin V6Baikleri ile birlikte Deftertiarh-
~ll\llllllla ay 11'1 ıare eUeıı Ce 1111 Ole uzere ga miirllcaatlını ilAn oluııur (l4.71) 

keyfiyet ilau oluuur. • <1*73İ . 

ı Satıhk mağaza 
ilan 

Husıısi Muhasebe 
lüğünden. 

müdür-

~~..;3 llazir'a11ıııcla Grı lirava iblağ edilecek ' 
oları 5ıı lira iicreıli Hususi id~ırede tahsi'darJık ; 
rniinhaldir. E\satı füuıuııiJeyi haiz ol; ul~rın bir ' 
lıaftaya kadar flususi idareve nıiiracaallan ilan 1 

Meuirı .Ewniyftt müdiirlüğü ittisalıude müı~takil bü

yük depo aoe)~ Ma.tılıktır. 

Yeni M.erıün mathıuıu iılllre meınu rlııguııa miiraoaat 
(1451) 

-

Deva Kaşeleri 
zırının aözleri 

/ngiliz Ziraat Na- l "e Cenevr,de hava tehlikesi 
işareti verilmiştir. olu11ur. • 1 

(1472) i Baş, Diş, Nezle, Roı11atizn1a 
Ve Soguk algınlığını derhal keser. Londra 9 (a,a) - İogili:z 

Ziraat Nazırı Huban söylediği 

bir nutukta haaadın çok iyi ol-

Fin Cumhurreiainin 
sözlerini tefsir 

Berlın 9 (a a) - Tauuı-
duğurıu ve bu yıl 500 bin hek· 
tar arazi aürülmeai Jbım oldu. mış ~azetecılerLen K:ırl Mar

ğunu bildirmittir. 

Meşhur 
Bir aanatlldrın yıl 

d6nümü 

ger (Boıseu zeitııııg) gazete 
ı-;inde yazdı~ı bir makalede 
Fuılaııdıya Curr hurreısı Rili
ı.in ı ııllrnnu tıhlil etmiş ve: 

1 n~ilız, Amer ıka bıraz mesıı
lı yef duysa ıdı her kelıme 

vicdarılarırıda sılırın eı bir 
yara tu•ardı Rıl. garp ktilıü

HelıiDki 9 (a.a) - T•nın· r ü için elimızden geldiği ka-
mış Fin kompo:ıitoru Sibcryüz 

70 inci yıl dönümünü idrak et· 

mittir. Helıinkiden 200 kiJomel-

re şimalde ormanlık mıntakada 

dar ~alışıyoıuz » demı~ıır. 

Açık teşek~ür 
ve karlarla örtülü bölgedeki Annemin vefata dolayısiyle 
kötklinde yaf•yan aanatkar ese• gerek bizzat gelerek ve gerekse 
· d b h d'l · · · t mektup yazmak suretiyle taziye rın en a ıe ı rac•tnı 11 emez, 

f
.b . d' 9 de buluann dostlarımıza ve ak· Mama J şım ı uncu sen- _ 

rabalarımıZil ııyrı ayrı teşekkure 
foabini bitirmek üzere olduğu iıtırabımız mani olduğundan 

unıı'ayor. alenen teşekkür ederım 

Guba cumhurreiai 
Voıingtonda 

Vaşington 9 (~ a) G.ıba 

Cumimrreısi Va;iııgto _. gel 
miş ve tayyare mey faı w i • 
Huzvelt ile iyasl şahıuy, tler 

tarafından kaı~ılaı.mıştır 

Kuı.ucubelen nahiye mü· 
dürü Tabıin Bucudoğlu 

Bulunmuş ~kmek karnesi ve I 
para çantası 

Bir para çantası içerisinde 1 
bir ekmek karnesi bulunmuş ve 
idarebanemizc verilmiştir Sahi· 

1 

binin müracaat ederek almaaı, 1 

Orman emvalı •atıf ilanı 
DEVA kaşelerini 
·Her Eczaneds arayınız. lçel Orman ~evirge Mü~ürlüğünden ; 

Mık tara 
1 hacmi 

M3. 03 CirıFİ Mnh:.mmen bedel 1!11
1 
.• -----

Lira K 1 Ademi iktidar ue Be/gevşekliğine 
191 000 Çam ağacı 4 90 

ı - ic;el vila~etiuirı Anamur kazası dahilinde! KARŞI 
lııı<lutları şaı·trıanıede vazılı Yt ilice devlet • 
oruıaı1111daıı ı 9 ı metre kiip dikili çanı ağacı 9 F Q RT O B 1 N 
ay icerisiııde cıkarılmak üzre 9-12-942 tari-
ı.iııd~ıı itiban~1 , ,·6 giin miiddetle açık aruırıuaya Reçete ile satılır. Her eczanede bulunur 
koııulmuşdur. S. ve 1. Muavenet Vd~le~iı in ruh~atım haizdir. 

2 - .\rıtırnıa ~5-12-942 tarihine nıüsadif Cenup mıntıkası ajanı Fahri Diril 
Cu rııa güuii saat ı 5 de Mersiıı Orman binası uda ı : Adana Yatcami civarı No. 14 - Eski Selinlk Bankası 

(1167) Posta Kutaıu 105 yapılacakdır. 

3 - heheı gayri mamul metre küpün muham- ııı-------------..----~-
nıcrı bedeli 4 90 kuruşdur. ", · 

4 - Muvc.ıkat temiııatı 71 liradır. Memleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 
5 . ~artııauıe \'e nıu~a\'ele projeleri Ankarada 

Ol'nıarı \nuu m mfülürlüğü ve Mersin orman çevirge 
nıiidiirlfJ~ii ve Anamur bölge şefliğiııde gör ölebilir! 

H - i.;ıeklilt~riııin ticCJret ot.lası vesikasiJe birlik. 
ele oelli edif :>n güu ve ~malla ilrnle komisyonuual 
m~ırac~rnt.ları i bu vt•sika ki>ylüleı·deıı istenmez. 

Dr. Hasaıı Tal1siı1 Soylu 
Bıı kerfl aMked hiımotinc1tı11 ttırhıs oJuı arak asli 

vazifel4İ bll~trıa diııımii~ ııldngııııılan muhterem h ste.

larını HaRt&tıc Cl\d.lerıindeki oııkı evinde kabul vo 

tedıuiye hsşlaını~tır. 

,,, 
ktft''l.~leceklerdir. - -

7 - Satış uçı k artırma usul ile yapılacakdır. 
(1,74) 10-16-20-25 Yeni Merain Mat.ha mn 'Raıılmıithl 


