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Nakliyat mevsimi geldiği için mm~~.::·R~~;~!-y.~~~=i~~~ 
• l • [ lsoğutardao 1a,e do'u gemile· Memurlara 20 karemetre vagon lS zgor ar rıo geçirilip geçirile:nemoi bak pamuklu dag'"" ıtıl_~~-ak 

kınJaki bir saate Mııter E1en 

1 "* demiştir ki: ~·~---------·· 
Moroi n ın eo mühim ib ••ç ı P0<tak. ı. M •ııd ri n. Limon cı larıııın değil blitii n oaren- --lolonbö muabedeaiain b ü-1 Memur ve m iiatahdem, ı rodifon ki w ee ler (zevce, •• 

> k ı ı t ı ı· · ı · f kilmlerine bağla buluouyı>ruz. • ı~ı ı· ' ·at eııııe biı ,.ö k ıuıra:ı, kı m adde•i olan l orta a ın o - ve • t" ıoı ou ı " 0<1 ı 9ın az ci ye m ıntak aoı möoı abıilieri- mü toka it ma " , ye nn •• 1 • • • • 

1 

1 

' . M k d 6 tor an harıc o ma 
guıılok \'e nakliyat mevsimi- aca vagon tah!\İK t•decek olor ııin dileıti halı"rıdedı' r. dallara Sümerhıuı k Yerh al 

1 

ar eş '" . • ı.ı tnn 
lı ı 

pj yeni bir icat lk . 1 •• ) ·tifado eılebılecet. "' ne gir mi' buluııuyoruz. Fa. n ma "" lin çn dimomoaine M. r· ... . . 
1
., pazarlarmd• ıı ha tevzı· 1 uzere " ıir 

. l d l · ı h ti . ı. . . ·ı ama ı bok6meı1111ıE por k 1 kt d ı · k b" <l kat 11011 vazıyet er o ayıın e 't'ti u 8llre e 0111 ıım oır mı - t k 1 ki' at·an 1 a atı harioirıde he e 1 ıno a J l ır. ı 
. 

8 

a rıa ı i9io vauon tahsia B t · t bir def!\ya ma V ioteni ldiği kadar vagoo bul o i ••rvetrn msb 'olm•m••ına 0 li1ode d•gıtı ise• k yirmi ınotrn u evzrn · U 

etmekt~dir. Dılek hn mevon- k' ı ni soretl6 halk oamadıAınd•n ılıra9 imkl\uı bozınet otmi~ olacaktır. Oörme~e yarar ma ıne murabbaı pamnkln monsuoa ••• 
0 

op ııuını la 
olaııyor. Silifke, Aoa mnr, ha .. tad d~ illveten vagonh r tahıtisi- ~ ·ı t ı ·ımatnarue Ticaret yapılacak beşer metrehk te• 

Londra 4 (a.a) - Tele- ta aı a ·ıd· 8 Po:- t akalcılaruı en büyük 6ölrıardan bile "nhtf lit Na- ır. 1 k l Vek1" ll1"1tı' ııce hazırlanmıştır. •. i. ile alakadar degı ır. hı D vizwonu icat eden ~ ·ı>Çya ı ~ dile~i bükftuı.,,tirı portakal) renciye ınalıenlü .lf.tmıin 6 ge- evlet Demiryollarıoın 1 B t li matnıı.me tıiikilmle- , ıtıbarla memurlara ma . 
için laıla ••gon t.abai.,dir. le tok bu tadan >imoııdöferle, ı\teroiıı ve oivarı hal kının di. • 

1 
. .. bu ı ... iattan bük fi 

1 

tevziat ıçin nü u• uwıy Beer karanlıkta ~örmete ya u a f b ·· · et ro v 
Devlet D6miryolları idare11i ki d" I k 10' · · h 1 l 1t· • k b ı u··mı·t ra,an bir alet icat etmı~ ır. rıne gorek k ve ekmeklik ! danlarına daireJedn<;e hıyhi n~ e ı me te '· ''.l" ıçın o eeını a u tdfctAıni j;;limdıye kadar deniz ve Lava m"tçe e ıne 
bor yıl f1ldnj!u gihi bu yıl da dtl•k y<lu,. Me'"" portakal ediyoruz harekAııııda kııllarıılan bıı ma- hububat •e ••ir eşya ve nıfatl j işaret kon~ayao."kt~fırd. l 

Z · kineJe Nokta vizör ismi ven deleruı 8 e 1 b.. . ı ·ı . d lt tıJmasrna dair O- Ba ıevzıd9n ıs ı r 6 fi n ıraat Bankasında Tank h arbı' ra Vekilleri Heyetiuoe ka- cekler ayrıoa ııiif~~ uvıye iş 
miştir. 1 d'I ksraruame ila me cüzdanları makahılrnde yapı• 

8 Mevduat 61 mlıyon liraya d d' - - bu e ·en 
1 

talimatname ıaoak halk tev•iatıudan da 
evam e ıyor Norveçt~ ri.yete. ~(•il.O auddeıiııde zik- faydalanacaklardır. hi k d •• k nın l.nrınoı ma 

a ar YU Seldi Loudra,~ (a.a.) - 2 gön tahkimat -- _~..........,,,-=-~......,,,......-.=-~=-~-
8tiren t•nk IUtıh .. reheıinde iki Stokbolm 4 (a.a) - Alman D v epAı es inde 
tar•f d" müsavi tank kaybet lar bacla· ogu c Norveçte tahkimata .. . 
mişlerdir. Tahminlere güre mtşhr. Qul:ıling valiıi Norveçlıl -=--==--..:.=-

1941 ·~:::::~.~;l•Dl:t :::~~~6!1çel~ 1 dirleBb•l,i•tllmUfü.. . . ~~~~:.1 arın 14, bin aıke ri ~:r!~ •• ~~na ya rdom etmHIDi i•· ı R u s 1 a r A 1 m a n 1 a r 1 a g ö-

Bankanın bir yılda temin ettiği safi 
har 4.876.825 lirayı buldu 

86 "k M"ll aoıunın tcmın ettığı •afi I 
.;.~: ,0'p1::.~··~~."::

6

~~::~ k1r 19,~ yııı.,n ,,fi klnna ••-; Alev saçan makine Para.ıuvavcia ihtila_ll ..... S go·· g ... u·· Se ÇarplŞfyOr Ziraat Bankuiyle Emniyet zb~rantyu,zde 567 1 ~ ni<ıbetlnde ı Londra 5 {a.&)- Oezair- gu 
s d t ır ar ış a •• ı. 5 t68 lira fazla • Hoıues A Jı es 4 <~ a) . m·:m~.;:~: ~:k z!;·· ı Bdan k... •lyle 4 .876 82S 11 ro ~ ". Bu llllk- d. n h ildi ril d i gi ne g •i re A 1- Pa" gov• ycfa ılı ı ı ; Al ha re ket 1 

bllinçolarını ı.::ıı, ::• :!:::; tar timdiye koda, el~e edilen ruanl•r •iddetli h&r~ketlı"ro başladıl!ı bı lJiriliyor. Moakova, 4 (a.a) - Tss Alnıaıı kam ırndaultğı bnııJarı 
eyleaittir. e? yüksek netict r ir, le arecileri [ kartı alev ••9•0 m• ıne erı &yneı Ayr<s 4 (a_.a) "". ajsıısnıııı Stoklıolmd•ıı aldı«ı pö•körtmok için gerilerd.en Bankanın 1941 Yıl• biliaço •ı teb•i k ede•iı. kollan maktadırlar, Paragova y hükO rneı ıda resı bir ha bor• f iôre Alııı•nl•,' taıe A 1 mau k o VVtıtı gotır· 
yek6na bir evvelki ••neye nna. -- filen diktatörUlktıir. oı .kta. tör Stalingrsdda yaralanan A - ınıştir. Bo RUrotle Rııı kıta& raa 54 milyonluk bir satış göı- Af •k ~ h zz: • ~J B lk 1 

ter•it •• umumi '"••mele "••· rı a cep esınue liberal partısini fesbstınıştır. maıı aıkerleriııi a an ara larını durdnrmak için çalı· 
•ide bl• evvelki •eneaôn 

6
,5 göndermek ıedirler. Bu •nret· çıyor. ·ı r il ID k bil 7 2 R 1 • Bı"r Romen gazete- . ı · 4 ( ) D B :~r:,:1ı:. u • • milyara • om m e yen 1 . . makale•İ le Alnıaıı askerlerı ıın yara· Ber ın, a.a - ı;. 

Menuotın 114 môlyoadaa aının lılarl• tema" öııloıııniş olmak Kafka•yadaki bareklit 1ı ... 
161 milyona ve bunlardan tasar· t k • 1 tadır. Ş&rtla ı ına giıre inkişaf etnıl}k 
ruf buapluının 38 milyondan a v 1 ye a m 1 ş Biikrf'ş, 4 (ıt .a)- Uııi "er- Mo kova, 4 (a a)-~o.ıko- tedir. Uuslar iımu~ız g 'Yret 49,5 milyona yükıeldi"'I •e ban· ı t · bir lsveı,: gav.ete k d 5 

T · ırn gaze mu · va radyosu dünkü neşriyatın- gösterme te irl6r. kanın ıermaye ve lhtiyatlarla t k--- , - --- h sinirı hıupteıı ıwııraki vazı-
kartıhkl•rd•n mÜ•eHep öz un us a ço şiddetli mu a- )' ., ı.. lı. ~ k l n da y •• tıgı m• d• Ru•lanıı A 1 maıı larl• gö. Kari 1 ••r•••r• y ükoelen D kay•aklarının 55 milyondan 63,6 b l kaleye şiddetle büoom etmek ğüJ gCiRöıe oiddetJe 9arpı~tı tir RJs kı ta~ı Almau Stoka 
milyona balit olduğu xö•lllmüı re e el" oluyor to ve bilba"a Rnoyauın Bal gını ve Rijofııı batı•ında. b.ır uçakları tarnfındau ioıba edil 

tür. k ki 1 tık sahillerini aJmaın, Ro bat i,gal e\ti~ini bıldırrnıştır. miştir. vz a1na arla yabancı BerJ iıı, 4 ( 4 .a.) _ Ask .. r~ bAk --- -

diti kudreti~ iş hacmi seneden d " kAer, ırerıaı ceoubt.n- Hmak halinde yapmıştır. Al kınd~ki noktalara temas ede meaabiin ·banka bünyeılne Ver- m11bft\ll s "k v ' Rommel me,zilerini ba- manvıuıın uazi me.-eleAİ _.. Tu··rk Ko··yıu··su·· 
. a ırn uııet oldngorıu b"Jd" · t 

Hneye genışlemlf ve fevlulide 1 ı ırı- man tayyartlari müttefikle· k· Dünyanın mukadder" ı 
zama11larıa ieebı olarak mühim 1 Y•)r. rin iate yollarına ve kolları- re ' c dasında ka• 
bir luımı çetitli lmıue hizmeti- M.ıH11~al Rommtıl gazetel6rin yuı 0 

A vrnpa na btioom etmektedı'r. l)u"nyanın kornl · ne taalluk eylemiş ve bankanın dırn Vflllİ t \k viy,ler 
1 

rarla,mAz. 
" f ı · t b 1 d 1 . ff k a llla&a Lo .. dra ..ı (a a)-Bahriye ma"ınd .. rol alan milletler· bütuo aa ıye H a arın a temin 1 mnva a olnıoştur R {' u • 11: • .. .. 

ettitl ialdşafb başanla,. umunıı l zırhlı kuvvetlf\r "*' ~ 0~ ar Nazırı Al6k:aaudr ŞımaJi Af- dir.» demektedir. 
murakabe heyeti raporunda tak lardır. 11 ır sıl&b rikaya faıkerlerin nakli ve 

Karabükteki naftalin fabri· 
kası faaliyete geçti 

Şimali Afrika barek&tı hak

kında beyanatta bnlnnarak 
şimdiye kad~r bo büyüklükte 

bir çıkartma hareketi olma-
dıtrnı, vaporların çok kov-
•etli himaye ediJdigini ve 

isviçreda hava 
tehlıkesi 

Bern 4 (a.a) - Gece bara· 
da ban tehlike iıaretl verilmiş 
tir. 

Yazan: Yusuf Ziya ORTAÇ 
Varlığımıııu ana kaynağı köylüdür: Yemen çöllerine onu 

gömdük. Arnavutluk datlarında 0 yatıyor . Sarıkamış, Çanakkale 
odur. Sakaryanın aynasında onu görürüz. 

KöJde davul, 11nırdaki toplarla beraber günı büıder. Sel, 
onun yuvuını buar. Dolu, onun tarla11111 bozar. Çekirge, onun 
mahsulünü biçer. Güneş, onun toprağını yak~a ve ııtma, ıap 
urı deriaile onun kemlklerlnr yapışır. 

Köyün gıdaıını ıehrJo kuraatıoa, kö1üo yakıtıDı şebria 
ocağına onun ıırtıDda taşını. 

Beykozda kurulan tutkal fabrikası da 
işlemefe boı ladı ld U • Ş kt h Şu ırözleri buetle açılmı~ aparh111anlar1n harcını onun alan tayyarelerin nok faydaeı o n za ar a a1 p ki 1 

Y teri yağurdu . Şu yata ! vagon arın yu1nuşak havası içinde 
dogonu •öylemi• •• Ameri· Melbu•a 4 (a.a) - Müttefik eçtltimôa aarp datla" onun pazuı deldi. Şu kalo•lferlerim;ade Sümerbaıık tarafından Ka oları dori kazıntılatıııdan iıti kan, lngilia ticaret gomilori umuaıi k•rarxihıadaa bUdlril- !anan kömü" y•:alh zindanından onun kazması oöktG. rıblikte in•• ettiri,!mekte ola• fade etmok •ıırotile dahilde Ştmall Afrikoya, donanmada ditiae göre Ganada J•ponlarla Ekmetlıniadekl hutd•y o, teaeeremi•dekl pirinç o, çayı• 

n•ftalin fabrikasının ilk teo- imal edilmekteydi . Mısıra askttr çıkarmı,tır, de- tiddetli çarptfmalar olmaktadır. nıızdaki şeker odur. 
rübeıi yapılınıt Ye mü•ait Memlekette bit tntkal fıb mittir, Edebiyaıı. onun Mr adı .. ,, Mehmetçik! 

. . . 1 l rikaın iu,ası ic;i:ı Sü111t'lrbankl Berlio 4 (a a)- Tonoıta oluyorlar. Oenoph daha ge- Oau kaldmnız, Türk taribi kalmaz. :;'tıcel kve~dıgı f aoı· a'ı. hmt~ştır. Umum miidiirlügü tarafından Tipora. baJgeoinde mubarabe niş bölgede Amerika ve lngi lıte, alh aondır t•hri kıakaaaııyaa bu köyü altı aydır .m.em e ·eıın na ta ıo ı ıyacı . .. . k ' h 
.. . bır moddetteııberi yapılmakt• ler şiddetle devam ediyer. liz kıtalarıJe aramızJa ı arp tehir k11kanıyor, 

bundan boyle. bu fabrıka ta· olan faaliyet lutmi,. birçok Alman tank ,harekatı ile lehimize olarak ııetôoelenmit H•ynl .. Baama mintanı kıskaaan bu ipek xöaılek, mavi rafından tem~n clnııacak.' h~- mü,kfilAta ragmen Beykoıda mühim Amerikan kunetleri tir. Dötmaıı kıomoıı imha boaeuğa kıskanan bu beya z pırl. •ta, k.,piç kulGbeyô kıakanan rıçteu. naftahu ıdbal edılmı- bu fal•rika ikmal edilerek i' dar bir ııbaya Rtkıftırılmıt- edihoietir, 210 eıir alınmıt<ır bu betoa apartımau lirk ola cı•x. (Çına,.ltı) Jecıekıır. letmeye ıçılmıttır. tır, Amerikahlorın çenberden Alman bomba uçakları / 
Memleketimizin tutkal ib Bu fahrikatlaıı bütön Stl· kurtulmak i9in yaptıkları te· Oezair, Roo6r, Bon limanla· 

tiyacı bugtiııe kadar iptidai merbaıık fuhriliaJenııın ihti- şebbösJer akim kalunştır. rrnı bombalam1otır. Hava Sayın Bayanlar, Baylar; hır şekilde temin olunmakta ysrı huıiıı ~diltct-k, pıyaıaya Almanlu bunları arka- mutıu~beleriııde ltaJyan h.t 
idi. Bonon bir kıttmı hariç da stıntıdf! ) üılıiı1 tona yakıo anıdan •e yanlarından çevir- va ktıT't'etJeri de iştirlik et
ten itbal edi1mekte bir ku- tutkal "erlllek nnk,nı baaıl mitlerdir. SitJkaJar gelen ko• mit ve 6 tayyare dü.ürölmüş 
•ı ela tutkalin ilk maddeıi olaeaktır. J ••U•l'ia ilerleaeAine m · 

Y&rdımsevenlflı Oenıiybtınıu 5 l2.HJ42 Cumartesi 
gfinö al·şamı Tlicrar Kulübü 8ıtloıılarıııda •6H' Ct>Ai 

muhteşem baloyu ve teobir edecegı d.,gerh 
görmeye huırJaaJoı• ••• 



4 5 - 1 inci KArmn - 1942 fııımarlesi 
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_Merlllersin ve Havai isi 
YAZAN: 

'iX ulf urtuluş Emin Aslan 
KAR AK AŞ 

1 
savaşı 

hatıraları 
-36-

•ilk mücodelede Mersin 
ve havalisi fedai müfre 1 
7.eler i U m u m grub 
kumaı danı. l 

. 
dana. 2 .- Mevkiin .ka:abetine binaen cephanece pek sıkışmış olan 

ıncı bölüğe yetıştırılınek üzere Keloluktan cephane talep edil 
i halde Mirmı beyden emir almndıkça verilemlyeceğl Keloluk 
cevaben bildirildiği şimdi Hlclığıın raporda işar olunmaktadır. 
S - Harbin, sillllı ve cephane ile kazanıhıcağı ve düşman 

ebbCislerinin bu suretle kırılacağı bedihidir. Ari ık vaziyet 

I\hı rbiyeııin kesbi eheıniyet etlij'.ti ~>ir zamanda mevcudun sarfı 
n uzun uzadıya muhabereye vakıt buJunamıvacağı da ımılOmu

:!l zclur. Bana bu hal bir ttyrılığın ve ölede h~ride ayrı ayrı bir 
aptır: are fikirleri mevcut olduğunu ihsas ettiriyor. Bu Jıalle teşeb-

z t lerimizde neticei hUsne istihsal edilenııyeceği mllstağni arz 
tı. ~H • 

ebliğle ızıthtır. 
ttbili i .4 - Miktar ktlfi cephanenin Ornti mümküne ile yetlştiril
ıUkt'.lm esı hususunun lazım gelenlere kttti emir verilmesi; aksi halde 

ziyetin kesbedeceği fena şekillerden tevellnt edecek nıesuli
tin tamamen ve bütün ml:lnasile mOsebbiplerine raci olacağını 

Umum fedai müfrezeler kumandanı 
Emin Arslan 

Ayni tarihlerde Keşlik civarındaki mOfrezelerinıle mOsade
ede bulunan 'farsu.s jandarma zabitlerinden (Fransız tebasın

hıyetle an) Fevzi nıunında bir zabitin mtHrezemde e ir olup olmadııtı 
hflkOnı oruluyordu ki; bu hususttt yaptığım tahkikatla dördOncn mın

mır v 
hale 
tekerr 
terem 

aka kumandırnhğıntı verdiğim cevnp aşağıchıdır. 

Silifke 
2'2·23 Mart 336 

Adannya ınürettep umuın fedai mtifrflzeler 
kumandanı Em1n Arslan beye 

Tıırsus jandarma zabitlerinden ve Frımsız tebasından Ji,evzi 
B efendi kuvayi mllliye tarafından (Erçil) civarında esir olduğu 

cihetle Tarsus eşrafırıdıın Sadık Paşayı hilıırnkalJele Fransızlar 

hapsetmişlerdir. Filhakika Fevzi efendi esir edilmiş 1se derhal 
tahliyesi ve buna nıOınasıl zabit ve efrat esir var a hep inin 
tahliyeleri ve bu gibi haU\ttan tevekki edılınt>si ve neticenin 

gibi 
şifre 

b ye 
ı~ 

luktıı 

mınta 

R 
Tu 

7.4 
8.3 

12.3 

işarı; t\onya heyeti merkeziyesinin 15 Mart 336 talihli şifreli 
telgratnamesinde bildirilmekte olduğundan mtıfrezenizde böyle 
esir zabit olup olmadığının ve Fevzi efendinin müfrezesiyle mü-
sademe edilip edilmediğinin işıırı mercudur. 

Düny 

-SONU VAR-

a• Neler o l d u 
• Neler oluyor 

Amerikan harp l!lTyareci A ıgeles yerıne I ·landanın 
iğ inde üstteğmen rütbesiyle Doublin ş~hr i r.iv 'rında yere 

Douglas C \rrigan namında inmiştir. 
bir pilot hizmet görmektedir. Oouglas bu yaniı .. isııkl 
Bu pilotun ·,az:tesi, Birleşik meti nası taKıbetmi~ ~ld~ğu· 
Amerikrnm tngiltereye ver- nn soraulıua ağlebı ıhtımal 
diği tayyarelerin tecrübesini pusulayı yaulış kullacımış ~l-

a mak (. ·ıt -ı- duğu ve Los Angeles yerme y p ve ngı ereve go u- 1 1 
.. 

~ t ır t kt' ·0 IA r atdaya geldığı cevabını ver 
rup . e ım e m: ır. oug c:, miştir. Pıloıun bu cevabı ar-

Yeui Mersin 

J 1 i n 
Deniz Ge~ikli o~ulu Müoürlüğünden: 

Deııiı nedikli okuhı11a bir su yolcu ile mü
teaddit hadeuıe ve çamaşırcı almacaktır. 

\hıa~tan ha~ka ilaveten bir er tayin istihkakı 
vel'ilecek tir. 

Taliplerin her giiıı okul müdürlüğiine mih.ı 
caatları ılfııı olu11ur. 

i ı a 
içel P. T. T. Müoürlüğünden: 

( 145~) 

n 

5-7-9-11 

1 - Silifkeniıı Erdenıli Hahiyesiuiu Giiçüş lii
\' iİ civ.trıudaki (~iiclis ormanıııdan kesilerek E,. . . . 
elemli köprüsii yanmd ı teslim edilnıek şartUe 6 
metrelik 380 adet ve 8 m~trelik 60 adetki ceman 
440 adet çanı telgraf dfreği açık eksiltme yolıle 

ahnacaklı r. 
2 - Heher adedine ıo lira tahmin edilf>n 

direkleriu mu vak kat teminatı 33 liradır. 

g - Açık eksiltme 23-12-942 çarşamba güı ü 
saat onda ~lersiude P.T.T. müdiirlüğünde mii
tlii rl ii k odasında toplauacak kon1isyonda yapıl -
Cdklll'. 

4 - Şartname nıüdiirlükçe bedelsiz olarak 
verilir. 

5 - isteklilerin, o gün ve saatta teminat mık 

1 buzu ve Ticaret odası vesik.asile komisyona o ii-
1 racaaıları iJan olmıur. 
l (1468) 5-8-15-20 

Fırln, Ev ve dükkan 
Mersinin Bahçe mahallesinde 144 sokakta 162 No. lu 

ev, hrıu ve bir dükk~u tamamen acele 8atıhktır. Ala:ak 
istiyenle·in Mersin Bozkurt caddesinde Doktor lEmail Ka
mil hanesi karşısuıda Fırıncı Mu11tafa AmliDİye nıüracaııt-
ları ilAn olunur. (14i9) 3- f _______ ı 

Satılık ev Zayi reami mühür 
12.3 

12.• 
13.3 

lngıl~ereye verılen. t~yyuele- kad~ıları tarafından k 3ndisine 
re bınerak Atlant•ğı uçarak kuş beyinli nnvanmin veril 
geçmekt& ve tayy:ueleri tes- mesine sebep oimuştur. . Taısmta loc~hark mahal- Muhtarı bnloodnğnm Igdır 
lım ~ttikten sonr~ yine aynı Hakikatte ise Douglas, lesınde bakkal Alı çıkınazıo~a köyü ihtiyar heyeti resmi 
yol ıle memleketıne dönmek- yanlış bir yol taidtJetmemfş H_elvacı Yaimp oglu ~ffi:erı'! möhörönö ka•aen ka7bettirr. 

ıs.o d. . . ' bır oda, sofa •e bahcehldı e•ı 
te ır . kurnazlıkla hareket etmıştır. 1 k 1 kl'l .

0 
~ d Yenisini l'aptıraoagımdao ••-

i 1 a n 
Tar sus Orman Bölge şef liöinnen 

Sa~fa: 2 
• 

.\1 ıılıamnı~ııvahit fıatı 
Koııt.·I 0111-.i Lııa l(oruş 
376 Kaıı~ık M.•·\!u l\füuiıııı 35 

- İccl Yihl)eti11i11 'I arsu~ kanısı ddıilinde . .. 
'Jl'l uevlel OJ'Jlla11111da11 376 keııtal kaı·ışık lH(Şe 

kömüı·ii ~atışa çıkarıhıııştll'. 
~ - l ' dı " I' keııtal ıııulıauırıuııı bedeli 35 ku· 

rıışlur. 

3 - ~arLrıanıe ~e nıu ka' eleııanıe projeleriııi 
görnu·k isıiveııleriıı Meı·siu CP\İr ge müdüı·lü~iiııe J • t. (.. 

Tcırsus ornı3rı IJi\lge ş~ffi~iııe ve .\ııkaı·ada orn:aıı 
uuı1111ı n ıii diirlii~iirıe uıiirat•aal elnıt lPri. 

t 

.ı - ~alı~ ı 0-12-~4 ~iiı ı ii ~aaı 15 el•' ., arsus . ~ 

ormaıı biHge ~ellifdııdtı ~i.ipılncaktır. 
5 - :-atı~ unıuuıi alup açık arıtırıııa usulile 

yapılacaktır. 
6 - ' uvak.kal teuıirıatı 1 n liradır. 
7 - Talipleritı şarı ııamedfl yazılı '~saiki ge-

tirmeleri Iazırııdır. (1-:135> ~6-29-5-9 

i 1 a n 
lçel Def terdarhğmdan: 
M.:ı lııll leı14i Uirı~ı 

Nn ,.nıiva fi~ v 

• Ar~a 

M>L:ımn tiy., 
" 

" 
» 

• EY 

M •ıo1ahatH 
288 M2. 
351 M~ 
142 M2 

Kıyın-,ıi 

410 fJirn 

700 f,ı fK 

245 Lira 
215 M2 216 Lırs 
:3~4 M2. 325 Lir& 

N n~ra • iya A rl\a 230 M 2 230 J,ira 

28 ı l-94~ ı:ırihirıde sat1~hırı yapılmayan 

yukarıda cins ve uı kdarı ) azıh gayrinı~ukullerin 
millkiyetleriuiıı satışı 15 1~-~.ı2 ıarilıiue r<ıstıa •. 
y 111 salı güııü s·ıat ı n da yapılmak iizcf'e ltk 
rar ilaıı oluııur. (t4~4) 1-5-10 15 

Satıhk mağ , za 
1 MtHl'! 11 Emııİyt\t nıiidiiı 'iığil ıt'urnlıtıdo nıfı takil l ö· 
yüK dep .. llCfllcı Hır.tılık1ır 

Yeı ı i Mertıırı mathaHıo11 idıırA :neınnrlııguıı" miiracsat 

(14 61) 

Deva şeleri 

Ba~. l)iş, Nezle, Ronıatizma 
Ve Soğuk algınlığını derhal keıer. 

DEVA kaşelerin· 
HBr Eczaneds arayınız. 

Meınleket Hastanesi dahiliye nıütahassısı 

Dr. Hasan 'I'al1sin Soylu 
Bu ktne ıtskeıi bizwutirıdNı IMhiR oloı ıuaJ· uli 

vazife11i ba~ırııt dirnmhQ olılngurıcian muhterem buta-. 
IVsrıoı B a11ttuıe C:l\dıle~iıııleki eıdd evindfl kabul ve 
tedıuiye lJıtŞlıtmıı~lır. 

18.0 
18.4 
19 o 
19.J 
19. 

Douglas geçen temmuza Onun maksadı tayya!'e ile sk~tı dı tır. _te 1 etrlıarı3 f'ır;l a velki mtihöröo bir hükmü 
k d 1 

·ıc o• A 1 · · k · s· I ·ı. ı a rese muracaa . ._ ___ _ 
a ar At antı A:yanusunu t aııtı~ı geçme tı . ır eş•a. "' . b l · .. d kalmadıgını il&o ederim. 

74 d f · B ·ı A k l -ko · k d' · .uersııı a ıçerı!lltn e 
e a geçmıştı. u pı ot men a ııı metı, en ısına Kasa, Tarsuslu Ômdr Igdır köyü mnhtar1 ---------------------..ııl! 

aras rıda kıış beyinli pilot l~- bu .müs~adeyi ".ermediği için 1-3 Helvacı. (1466) Hamı i Kurt 

19. 

20. 
20. 

21 
21. 
22. 

22. 

22. 

kabıle anılmaktadır. Halbuki Kalıtornıvaya gıtmek bahane 
Douglasın gördtiğü zor ve sı_yle. eski tıpte bir tayyareye ----------------------

. . . bırımış va havalaııdıktsn son- y • Mersin . t~hl~kelı ışler, hı~ de kuş . be ra Idıuıda yolunu tutmuştur. e n 1 
yrnlı o mıtdı~mı ısbat edıyor. Tay ya ·eciniu pusulayı 
Uoug\Hs'a bu IAkabı verdı-erı yrnhş kullandığuıa ve yanın· 
başmdau geçen şu tehllkelı d1 bir seyrüsefer haritası bu-

N USH.ASJ: 5 KURUŞTUR 

macer; ~lmu-wtnl': ıg 'h' lunmadığı h~kkmdaki iddiala-
1 emm!ı~ 9: tarı 111 • n. cfzadan ~uııu~mak için 

Abone 

Şeraiti~ 
Senelik 
Altı aylık 

Cç " 
Bir n 

Türkiye için 

1200 
600 
D> 
100 

kuruş 

" 
n 

,. 

de Dougla~ Nev? ~: ktau L(J. uydurulmuş Lir takım bahane 
Angele~e gıtmek ıçın e.~ k ~ 18.- lerdir. Her halde Oouglas, bu 
tem bır tayyareye bınmıştı. gün görmekte bulunduğu va·! 
Halbuki tuhaf bir tesaduf e zife ıle kuş beyinli de~il, tilki 
seri olarak Douglasın bindiği beyinli olduğuı u isbat etmiş-
ta vvare 28 saat sonra Lo~ tır. Resmi ilMıatın satın 15 kuruştur. 

J ua .at.."'.r..,._. ,,_ 

Hariç içİD 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

" 
" 

f et • - - .•/'.&.t\ • J J" 11 11uauoı ,,, •• _.,. __ ' ı 
1~~"'~!1•14Kleklerdır. 1 (1429) • • _.. L --

. 
' 

Ademi iktidar ve el gevşekliğine 

KARŞI 

FORTOBİN 
Reçete ile satılır. ller ecz~nede bulunur 

S. ve 1. Muavenet VekAletiı in rulıP~tırıı hai2dir. 

Cenup mıntıkası ajanı Fahri Diril 
Adana Yatcami civarı No. 14 - E5ki Selinlk Bankası 

(1167) Posta Kutaı;u 105 


