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Sofy•, S (a .a .)- Bul1ar lıuh yeni 
T6rklye büyük elçiıi Vasfı Menttşi ~a 

1 bal etmiştir. 8 Vufi Menteş krala ıti· 
•ıı~nameıioi vermlftir. Bu meraaimde 
~aşvekll ve Hariciye Velcıli Filı f da 

bulan muştur. 
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-----------------------------.:::::==~::::::::::::~=-------------:~-:---:--:-:---------------ı Afrika ve Rusyadan harp haberleri . Yeni ve mühim bir karar 

A/"1.anlar tekrar taarruz için lFaturasızmaısatmak yasa 
hazırlık gapıgor 

....... 
Ru•lor taarruzlartna •ı"ddetl d d 

Y e evam e ivorlar 

Alıcı fatura istemek, satıcı oa !e tura 
vermek mecburiyetindedır 

.. - --.- ti . - mekte ve fatura Jbazırladığı projeyi 
Tacir aıfabnı haiz hakıln ye Jerlnı erı kıtur k ınmaktadn· takdim etmiş'ir. 

kl l· "l aı etme erı aç . hükmi şah11ların sattı arı ma 1 •r Bu fakra şudur: ıTacır ı 
lar için fatura vermeleri ve Rlı· lar. _ . tıDı b ıı h: baldki ve hükmi " 
cının bıJ faturayı ıaheının da I Haber eldığımııa szore, :•· ların t caret için faturasız 
faturanın bir kopyealni muha- caret Vekalet i, fiyat kontrolun- aatın almaları yaaaktır ) 
faza etme~eri mee~ariye~i 9 sa· de böyle her hangi bir 5cbeple Bu suretle, satıcı faturı 
yılı kaHr ıle vazeaılmiştı. 1 fatura ibraz edilmemetine mani mek mecburiyetine tabi tu V 

Buna ratm~n bazı aheılar, , olanmak üzere 9 sayılı karara duğu gibi, alıcı da fatura al 
fiyat murakabeıı yapıldıtı !ıl~a- . l ui hakkında mecbariyetinde kalacaktır. 
da, ıatacılann fatara vermedık- bır fıkra ek cnm _ 

EşlJa 
1 Piyangosunda 
/kazananlar 

Çiçek aşısı 
yaplirmak ıazım 

T .. k C em evv~ll ilkokullardaki talebe iıı. AukarR (Ho~oeti)- or Soa günlerde enap m • y 
k d S 1 ivarında aıı:ı yapmıtlardır. DP•eı okull M"arif Oemicıı eşya pİyl\n o Jeketlerin c ur ye ve c b b "' 11 

Oephey• mal t A · k p;- J b ı ld t a er da bu hafta içinde &cimllen ., zeme aışıyan m~rı an, nakliye uçakları~ ım çekilmittir. çiçek uta ığı o u u 
Sonu 43, 89, 90, 94 ile alıomışhr. yapılacaktır. 

Londra, 5 (a.a)-RnR cep-ı Amiral Darlau 1 ş· aı:::---f "k_d __ , r1 htl6tler iiçerı ı.tanbul, A11kara ve diğer Mamafih şehrimh.de çiç 
beıtinJ., ve .Şimali Afrikada T; __ ım 1 -A ft a an n.ihayet hıılıuı büyik pbirlerde olduğu rlbi haatalıtına tuadüf •dilmenıit 
•ım. aularııı tekrar ınn"tt .. fı'k-ı v jazı·getı• Gel h b l r lııalık m~yıt 1 b 1 . d de bunu önlemek Buna rağm~n her l<eıin çiç ~ ~· en 0. er e Sonı.. 09 ile nih"yetl t>ııen şe ' 0 '~ e 
lerrn taarru.ona kar,ı ışiddet· I h l" 

1 
k y ı makaaoıyle aşıya batlanmıthr. aşısı o l ması tedbirli olmak b 

1 karıştırdı 1 karışık hiltıt er tı~ ıra 1 
• e~ " · Beledi e ve Maarif idaresi kamından çok llıtmdır. le mukabeleye hazırlandı~ı 

1 
Swıu 529 ılcı uıb,.ytıt hol Y __ 

bildirHiyor. 1 lıu hıletler 50 lı rahk *'~Y"· • • k •• b • 
Almanlar 8.08ların •iddet . Amırat ~~rl.ıuı ıne&eleMine Şim.t.lt Afrıkaılırn ge) on Soııu Ol4f>5, 03826, A" " 1 an mallar ıçm oy e e 1 er f 

il. 'Y g6 lırıce _kendunm devlet reiı.ilbaberler ı'ıe nok karııaıktır. 07754 12719 20855, 214:i6, uanaua ça ın 1 höcomlarrnı atlattıktan ı k ı ı T 'i ' ' J 

ıonra mukabil 
0 

ara ı Anrndırn Rouıı. -oazi- , Bizerte ile diğer k·ı.~abaların 29509, 404~10, 45201. 47:l:l~. Şehrimizde l'apılan taarrnı ı9ın yet biiı.büttin ~r.rı,nııştır ' d l b · · · uuınaralı hiletltn 100 liralık basırlıklara geniyor ıı iL k' u ıt· 
1 

• l"e o aylarırıın angıaırıın 
T • ııa ,,o ı .u.ozve ın aıı tt,nı .. ya d"ır· ··~t . b . . . 6$fa. 

oraıtırma Boıyada ıeri ve ezici bir ' verdiği malftm"t da 1 lfi Lle- mu, diklerın ve aog11ı1ının . 19056 28998, 36492, 

•afer bekleniyordu. lildir. E•a•en 1 ngilıo-rede de Almauların elinde oldogo 48699 ııu:narah hil•tlor iki Adau• pos'<haııeoin• ~ekn) Şimdiye kod., iic•etlero kö C 
Almanlar hava kuvvetle- dön Mil'lhır EdtHı Av"m k .. _ msUtm degildir. ı . 11 . 1. 1 k .-aya k' lilerı Hıt lfuı şehekeııın ele undıklarından tcaviye edilme .. .. Y .. . . 1• ynz e ışer 1rll ı 'i • • Y • , " • • 

1 rile aldıgı takvi:-elerle moka maruı gizh cıılReııiııde hu alnız muttefıl.lerın e ın-
05556 88261 oomıtralı hatıları AdHJ ttda tevkıf edıl- te olan koy ebelerırııo aır ume) 

.. mete ha,ıamıılardır. A 1- i me•eleye da;r ho Y•"• ıt a ı 0 • d• h1loıı•ıı ıııı ntak •dan gel•n biletler 50(ı liralık •U•· ıniı, bon !arın çaldıkhrı töu- bütçeye ahnuak bunlardan dal" 
manlar 'imdi açık topraklar- l luntnoıştnr. Aııcı\k A_~iral 1 hahtırltH·de her iki tfLraf da 

47833 
nonıualı hıledcaıi eşy ı.ıı ııı hır kıRmırıı Mer- ba çok istifade edilmeai dı. ve boz kırlarda harh- D_ arla. n .h". bmn ~ta 1ııgıhsle- l 11iddet.li barht1 devanı ediyor. I ı ti d 11. d k 

., J v 2000 liralık eşy" ka11a11ınıştır . Hinde sattıklllrl teRbit o nn- sure e o~um yar ımının ö 

l ı ki an ngılterfü1111 ba~lı olun. 1 d .. h b ~ . . . . 'k dugurı a ıı za ıı ' 
1 

J _ 
1 

batl•mı,lardır. Borada kor- drın tı1krı.rıı Mor~ ı amı, olclntun MöttefikJerirı Sireııı.ikte ol- d 1 tamı?. dün to·ı lere kadar para11z ol•rak devi~ 
tu m•t• 9• •ıtı ••• giirölüyor d •i!ıru hildirm•~· ". . uıu g• hı , • • . akı mı ye tın' Kanada ve A mer' a barı yecı '"' ç•••""'d• ha•• e ı'' • ıt g•~~·~ ~~··-ç•k mu vaı. 

!temin edip etm-,dikleri de ..ıı>- me•e/e/erİ diikkAııl1trda araştırrnalar yap 0 aca 1 u'uo muş ve bu b Trl.este A im an rrılnyor. Aimıtrılarırı üzerine H . et rmRdı.ı çalı- ıuıta Sıhhat Vl' içtimai Mua•e 
5 ( a) - Ka- mıştır. 0 ıtrıl 1 j net Vekaletince bir kanun pro ve Tonou yapılaıı 'iddetli Vaşington, a. nau ~uadaıı oir kuunı mt1y· •. 

hava aknıl"rmıiıl Almanların nada Aaış•ekili .Mak"nıi . He· l t T bkikata Je&ı hazırlanmıthr. Proj'! nı&ta k l .l J · ı· Mıster dana '/Jksrı mıt ır . " lleaJarı ahnmak üzer'"' buau-nle d ld k S · ı yaıısaray..: ge ouş ır. "' .. as er erl e O U bava ovvetlerinı icı yaya l t devam ohııımaktadır. de alikah Vekılllklerin tetk"ıkı·· k~ tt ' kl b'ld. · ı · · Buzvt1J .. gıızeteoiler top an ı · 
"'" e ı t' ' ' ı ırı mıştır . k ne arzolunacaktır. 
H b d K da& ile Ameri arı f. f aı uk, hu &ora haberin biç- Kıu a ana ld .ıtoııu Su•am "ağı ıa ın· MalOm oldu"'u u-ıere L

0
-

1 1 d d j meReleleriııin bir 0 0 ıııı T s • 
Londra, 5 (" a.)- Royter alttnia gihidir. O:ıştoğra ohnr.dıgı anlatı A b öröomelerde de tiuaret daki yüh•eklik ebe mektepleri Balıkeairde • 

muhabiri anlatıyor: Yugc~Jav . Venedikten diğer yerlerej ır. ı :'ua:6~eMirıe gfüe mö~a~6re· i Ko nyada olaıak üıere iki yerde 

y• boborler.. bür~•0•• ~elen gıderı yolların köprüleri Al- F aı ta toplantı lor yapıldıgıuı oöylemı,ıır. So .. m "" 1 80 ko ,.,~ı. •. • .. nede •• cak 60-iO kadar m•- 1 

baherlere gore Trıeate lama- maıılarırı elindedir . .Almanlar 1 )'OSok d 50 kuruş" kstlllr düştii~ii bal- ı.un vumektedirlcr. Bu •uretle 

moda Alınan aıtkerleri veıTrie9'te ile Verone d M Fı·nıandiya a de 80Rftll! yatı hali eski tia mektep kadroıunun daha çok cS fb kıtaları da dolmo•tor 6 hö tik h •raımı 81 adrit, 5 (a.a.)-B•battan 
v • J Y ava meydanı gel b b 1 .. F k. Ru~ların ı/Jüı.{i tını muhafua etmektedir. geniııletılmeaıoin mümkün ola· Liman Almanların kootrolti mı lard yap· en : • 61 tıre gor~ ada .. ' • u 5 

f ır. Amerıkan kov•etl.ırı her tor SoMam ıle yıı~ın araınııda cağı amulmal&tadır. _A_m_e_r-ik-a-is_t_i_h_s_a_l_a_t_ı_______ iti toplantıyı merıetmittir. yalan ki hu ııiıhetMiz fiQt farkı ~e -
pl· redekı· ! Sokakta toplantılar ya- ( ) M hebi ıııoeleııdiği takdirde ya-M • h saktır. Helsioki 5 il a - a-

l V!!re j l 1 Mttnerh:.ym'ın Finlan· 1111 yüs sek8e11 knrootan da· 
to ~an oakerlerin- F ron•ızlar da 1 dre •. ,Şlladakı" 20 biu Rus e~irinio ha •t"R' bir fiRtlt& satıla hile . bedeldl•r J • lik d Macar hılbol federasyonu de İ•Yon beraber ö me~e m:.tı~Om olduiu hak oe~i karı"atinı1eyn· .. A · a ar lstanbul bölgesi vasıta il" y- k 

1 
h l·t ·anların ların rıaaarı dikkatrnı celh · ı1· t k ur 

Milli tak!mımız 
Peşteye çafırıldı 

Cezayir 5 (a.a) - Şimal kıadaki mn te 1 aJ rnı 1 • ımını Peştcye dnet 
N e•york 5 ( a .a) - Harp Loıı dr~ 5 (a. •) - So•yet Af rı ka mü tlefik ıı muml karar J verdi ~i k• ı; •ıı rette t okzip ed • • i •. 1 • tm i ş ı;,. 

i~~~eall! ~baaılrı yalmz. Ame- ~~r:cllero_ bnrops~ındun bhildirdi-ıg~hm~an biJdirildiAıne ~öre edilmektedir Futbol takımımız ledil!~ec~;~eti:.k:,:~:ı he~nlJu~Pz rlaaDm ıstı sa Atmm mıh·~er m 15 g re ıre e ulunan Amerıkan kuvvetleri Alman- ... 

it 1 k t 1 1 ı I " t bir karar verilm•mlştir. bütün istihulltmı aeçti~ini ı 8 ya 1 a arı araamda isyan larla döA'üşmektedir. Fransız ma a K yserı·ye 
söylemiştir . lar olmuıtur. Bu kıtedaki is lar da lm harpte müttefilderle 8 

Ve mıh~erCİlerin bugün- yan. edenler. harbe gitmek is- beraber ~OA'ıişüyor. SUihu gidemedi 
kü durumdaa fazla istibıalAt ~ı:ıınıye:lrrd~ . İsyan da bun- )'ÜZ eair aldılar k t t k 
yapamıyacaktarını burıun fıE· arı:• u mı u~u alaydan çık. Loudra 5 (a a) - Diın / ya IC ş ıra C8 Beden Terbiyeai Umum 

Belediye rei~irnizin 
vazifesi 

Tasdik edildi bebi hım maddelerle i11tihf!a- mış ır. 1 ak,am Fas radyosunda Fran- Müdürlüğü f~ıtbol federasyonu 
llt merkezinin çok d11~mık ~ 8JZ kuvvetleri kararglbından N evyork, 5 (•." ) - Avın- 1942 yıh faalıyet prognau ı;u· 
oldutunu eöylemittir. eni l'Ontın 16n· şu haber teeli~ edilmiştir. pa ımlarıudakı Aruerik•ıı cib!acbe-ıböl~etm~z. takımı ildK8!°· çilenYe~a:~~edri:a;:ii:liğ~::.,f:e.:ı 

adrme maddeai . k t kovvtıt16rİ kumıuıclarıı Awe- ıerı o geaı ··•mı ara11n a rJU ... 

Seydıknzı ~oğıısunda ı a rikan amel~siue yaptıgı hir gün Kayseride yapılacak olan yükıek tudlka iktiran dmi~tir. 
4 U~a· llayıb p . 5 ( ) B' larımız müttefık ku••etlerle mu.abakada bölgemid temıll Bu ve.ile ile yeni belediJe 

l ~rı8 _a.a - il Fr~n- i~birlili yapmış ve 100 Al- roeıo;jda: 1 1 J edecek olan aporcular, Kayuri reiııinıiıt' muvaffakıyetler dile-
Loodra, (ıa.a.) - ngili• BiZ muhf'lıdun l&r lllll Böndur- mın eıir almmııtır. Bır mıh- •- lmal&t faz 8 .;:

1 80 
• bölgesinden bddcnen ya:unın .1iz. 

Ba•a Na•ırınıo hil~irdip.irıe meıı:. i~in 'eni bir ma.dde icat ver devriyesıle çarpııın kı1s bu yak_l_aştıra~alıtır., nn ı:ar. ıeclkru eıi dolayuıilc Kayaeriye -lf-t!n-,-.z-c_c:_K_. a_y_•_t:_ra_b_ô_l_g_t.•-ı-ne..._t!'"lek_l_ıt 
ıtire l'ranıa -.e EeJçıka tiıe· etnı ııtır. Bu hır lıah1a olup larımız mlbver kuv•etlerini r•tle doııya av.tın\ 1 Y • gidememişlerd ir yapıımıştır. Bu teklifin kabul 
rinde nıtittefik lıal'a h11pleri lıararE.t. tııe.ıide alıhr '1 1 lnıu ıerı Çfkilmele mecbur etmiş belki dı ıten-,lerc8 kuıaltJlmı•I Bu muubakaaın t 7•l2-942' eailectğl kuvv~ue üınit olum• 
«>l••ttar. 'apk ka7ıptır, aıu•ıffık17et e).,e1111ekttdır. 'lir. oJM'aktır. Pazar günü J<pıhruı için böl- maktadır. 
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j 'Mersin ve Havalisi -. --·---
M YAZAN: 

ı er.. t l Wv ur u uş Emin Aslan 
~ur--~------ KARAKAŞ 

s 

·t 
sa VQŞl "ilk mücadel,.de Mersin 

ve havalui fedai müfre 

hat ıraları ~:1:~. c!!n~ um grub 

-37-

Bu tahrirat mOfrezelerime iltihttk eden 'l'anms janda::-ma 
dana önlHIO suvııri kumnnclanı Fuat erendiye (hu husu~aki nıalunıa

nın tıeyHJıı zımnında) havale edilmiş ve mezkt1r lalıı iratın 

ahrıntt yazılım hu cevtıpltt lınnn htde eclılmişti. 

Içel 

ı 1 

Yeni Mersiıı 

Dünyada: Neler oldu 
Ne/eı oluyor 

Tere yağı piy ~sası 
Ş mılıki h ırp dünyanın tutmuştur. H ollandauın yetiş

iktısadl düzPnirıı v.:ı. bu arada t;rmtkte oldu~u '''reyağlıırın 
bı rçok maddelerin istihsalini çoğu ötedeı.~ı~ri Almanyaya 
~ \ıtist etmiştir. Runla.rın ara· gö1derılmektP. bn\ıınduguı ôao 
.~·rıda terfya~ı vardır. haı p, bu mernlekl'\tİn vaziyeti 

Harpten e•vel ~eçen on ni pek değ· ~ıirmemişti!'. 
sen~ ı:trfıııdııkı istatistiklere FinlAndıya esliiden mü· 

Sr.yfa: 2 

i 1 i n 
Deniz Gedikli o~ulu Müoürlüğür nen: 

Deııiz <iedik'i ok11lu11a hir su yolcu ile mü-. 
teaddil hademe ve cama!'ırcı alınacakur. • ı 

llaaşla11 ba~ka ılaveteıı bir er tayin islihkakı 
verilecek tir. 

T<ılipleriıı he" giill okul uıüdiiı·lfrğiiue lhüra 
caalları ilan ohuıur. 

5-7-9-ll 

t 
l U ın tı n1 mü frez~ler k mandanlı ğı ııa 

nluh Mıntakaıııızda luızı eşkiytt Çt'te!erinin zuhnnnıtt hinaen ten-

göre, dünyitnın en çok tereyağı him tereyağ• ve peyniı Uffis- T k 
v~tiştirfln merrı leketleri Danı· tah"ili bir memleketti. Fa ht, 0 P f 3 

i ı a n 
~1 a lı s u 11 e ı· i Ofisi 

il ed lmelP.ri Frnnsız kumandanhğından hildırilnıiş ve bu mıık
:l ı atltt hareket edilmişti. Keşlik <'İVtıı'ıııcla lesı:ıdOl edi1Pn kurnyi 

mark.?, Yeni Zel~nda vt> A- Rusya ile y•plı~ı harpier, bu l.ıf · • } 
vıı~tralyadır . Diinya tereyağı rr~em eketi lı:trİr.P. muhtaç bıa LVJ fi r~ ı n A .1 an s] n ( an 

aptır : ilhyeye ateş etmemız Fevzi efen eli lftrHfından t- nıir olun<hığnn- istihsaliuirı iiçte ikisini bu üç rak'llıştır. ..\j:uısımız 1Ht1ııırıa deııizdrıı \C karadau li
rnemıekı•t yet ı-;:ıirmekte ic:li. Fıansa rn miibim mü•- mau ,e bıasvorıa w-~lecek bllfırırnm huhubal \'e ~ Zflti an ınıısttdemeye t)ftşltıdı. Hu kuvvt>tin eş_kiyıı çeteleri değil 

ebliğler millelfıı rnııııuskar it ela ileri oldu~u ıı·zce lttlrnkkuk elrııeklP ıııu
ubili i Hdeme kıırgaşatığı ıırasında biz leı tıi ııınfrezelerine illihHk ve 

hUkOıne Fevzi el'enclf de hu k ırgaşnlıktıtn oilısliftt<le gı·t"i~ e 'l'ttrsus c he-

Tereyağ ~.._rfedp,n mem thatlı~ıl mhem ! .. ketlı::rclen }!, oıoldb~ı~ut , saireıı i11 lleıl~larrnıız.a nak\i ve istifi depolarınıız-
1 .. kt>tlerırı başında r ngilterr a tıf', arp ve m1.., ıye .. . 

r. tine firar Ptliği ve mumaileyh hakkındıı haşkfH·tt ııııı\Oırrntımız 
)86 ve 

ga\ır. Dıi:-ıyl pıy1aasındakı te t~rera~ı İ3tılısalini azaltmıştır. darı vagoıılara ve mavuu(j veya ıuoıorJert: tahmıl 

f 
rey .. ğınııı yıi:ı.de 7.8 i lngiltero . Oıcyanuslar aşı~ı müs'ah · ve tahliye i~lerimi1. hiı· . ene için müteahhitle 
de sarfeiılmektedır. frıgfl_ter~ • 'I meml_eketl~rc g .. lınc'3. ~un- 1 fl- 12_~ ı .ı2 taı·ilıiue miisadif salı triiııli saat ora ık . olnıac1ığı nrnruzdur efendim.. 28 Mnrt 336 

\e ·ı g 

verdiği 

10 Hntb 
Tarsus fedai suvari takım iden sonra Al11anya ge\ır kı lar. gemı yokln~ıından •hra- . ~ 

kumandanı diiny'l istihsalinin vüzde 16 cat yapamıyMlar. Avustralya' alllda açık eksıltuıeye kOHlllfllllŞltır. 
Fuat kıımırn sarf eder . ve Yenı Z ·l~n<lada pek bu- Talip olanlar her gii n ajansımıza müracaat la 

Ayrıca yapılım ttthkıkntlu ıılımırı trn cevalı llzerıne ke\'fıyet zararm 
te dl)rdUncn mıntakH kuınımdanlığına a~uğıdHki şekilde aynen 

1\tı 

~ .. kat . ci!ı w piva~asınd4 yü~ te~py·ı_f!ı st~kları T~p-'. mış bu iş lıakkrnda ki ~a rtrıameyi göJ'cbiJirler. 
ne mnstahsıl. ne de mustehl k tır·: Ar~antır, hükOrnetı. ıhraç 1460) 6 8-10 

hiyetleı 

hOkOın 

ve icra 
başka 

ve uııı 

mır ve 

hale n 
tekerr 
terem 

B 
gihi t 
şıfre i 
beye c 

]~ 

mınta 

G 

1 
tariki 
nUz 

R 
Tü 

7.30 

19.l 
19.3 

19.4 

20.1 
20.1 

210 
2 ı.ı 
22. 

22. 

22 5 

ve cevtthen hildirilm şti .. f göriinmiyen, k rıdisa ~ok mik edılemıyen tereyı ~ları ıçm < 

1 
tarda tereyağı yeti~tirip bunu devlt;t haz rıt3siııd~n bfıyük ...,...... ........ ----~------~~---- =-=-=,...----=~=,.--Dördüncü ınıntak~t k ııı nnndanlıgırııt 

Lıımns 
gen.e kendi sa .. feden b<1şk·• avın~lar ver mektedır . 
memleketler de vardır. Rıınlar f njçr;<i"' kuru yem sı · 

23 Murt 38ö 
fan biri Ş ma lt Amerika miit- krntı8' ve pr.ynir iıtiti8a! : nin 

2:!·~3 3ıBU tarih ve bilıı nuımırnlı tahriralıı cevnptır. tehit hiikt1meıleridir Burad l artması tneyağı istihsalini 

Satıhk 
..., 

magaza 
Mort'ttı Emniyet ıııüıHiıliı~iı ıtlıt\alıııde mu11ıakil lıö

yök <fepo ftCeJ8 ı-ıa.tılıklır 

Yoııi Men~iıı math .uı.ııı iliı\rA ·ııtHıııırlııg..ııı°" miiracaat 
• (1451) 

'l'nrsus jandnrıııH zabitlerinden ve Frttnsız tebaı::ındıın olup i ki istihsal ve istıhlAk adanı 1 a"l.altmıştır IY38 senesinde 
Erçil civarında kuvayi milliye lttrııfıncifın esir edildiği hildirilen ı' b~şına senev; yedi buçuk lcilô 8050 vagon tereya~ı 

0 8l·hsal 
Fevzi efendi mUfrezelerinı tarttfmdan t· ir edilmemiştir. i\funrn- gramdır edıldigi h ide, 194 l de bu 
ileyh Fevzi efendinin maiyeti efrflClın<hın olup hbsiyRt milliye 1 H., p, dünya lerey ğı s miktar 2:i5f) vagoqa inm : ştir. , __ .._., ._....-_ _,,_ .... ______ ...,. __ 
ve Vtttaniye ve din iyelerin in gııleynnıle mOfrezeme iltlhttk et mı~ tib~a! ve istihl:'tkini ve bahusus Ru yüz·ien ııreyAğJ veı; l tya Dev" "a 
olan ınUfrezemin gönOlln 'l'tırsus jırndanna mrnri kumandanı , hunlarm ihr~,-:~ı Vd ith~lat ıal-i tn\nln ııştur. 
Fuat efendiden icrA kılınan lttlıklkatlR nnnttıknlann<IB hft'l.1 e, ı 
kiyoların zuhuruna binaen tenkillerıne Frnnsız kuınaudanlığı vaziyetıni değ ştirmi~tir. ı lsviçre .rl 1938 seoes rıde 
tarafından memur edilmiş olduklarından hareket ettiklerini ve Mesell Duıinuk&ki tere adam baş-~ '!edi kilk -ram , 

r d k ya~ınııı Tfızde seltqırı mi'·t··rı 1 tArefa"'ı ~rtrfed!ldi}l.j h:llde, 1 Keşlik civarında mUfrezelerimden bır kuvvt>te t eı::udn e ere iL " I t'i 1§ 

F~vzi efendi tarafından verilen tınir Ozerine. musademe~e bıış- evvelce Jngiherede sarfedıldı~ı 1940 b bu miktar altıbuçuk 
Jadıklttrı ve bu mıısfldeme kttrgAşalı(!ınc!Rn bilistifade Fevzi efen- /halde. burasıhm Almanl~r l kilo~rama inmiştir. 1941 •ts ' 
dinin geriye Tarsus cihetine firar t>ttiği ve kendilerinin de kar- tarafından işg-tli üzerinP, A'· 1942 Mc.ıeleıinde s1rfiyat daha 
şılarındttki kuvvetırı eşkiya çetesi değil; milletin namuski\r 1 manya, lngilterenin yerini :ı~ğı cierecı•ye düşmüıtür. ı 
kuvayi milliye fedaileri olduğunu ttnlttııutlannn binaen mUfreze , . _ _ _ ___ _ 
lerime iltihak ettikleri ve Fevzi et'~ndi hakkırıdtt başkaca bir ' 

malOmııt olınadtğl bilılirilnıiştir. MOfrezeıııce de esir €<filmiş hi~· 1 Oı mon emoaii satıf il cinı 
kimse olmadığı cevahen lllı1ruzc1ur. 

Umum t dai müfrezeler kumandanı 
Emin Arslan 

-SONU VAR-

• 

ıçel Orman ~evirge müdürlüğün~en 
Mıkdarı 

Hacını 

Oirılit M 3 U3· 

Mobt\mmen 
Bedeli 
Lira K. 

' 90 Afrika ve Rusyadan Q"111 ağttC• 781 ooo 
ı lcel vilayetirıiu \1 ut kazası dahilinde 

harp haberleri : lıudull~ı·~ şartııanıede yazılı KurLlu(•ak tl~vlet or 
-- --- . . . . . . . j ıııamnda11 7 81 metre küp dikili çdm ağacı ı 2 ay 

Ruzların taa1ruzu ter ıtJ.~ıı~.· m~b\\tı~rı hıld•~.ıyor. icerisirıde cıkanluıak üzeı·e -!-12-942 t:.-rihinden 
RıJofııı 'ımııhıırle bocnın . •. • - •. 

devam ediyor eden kn•v.,tlerimi1. ile Al- ıtıhareu 18 guıı nmddetle açık aı·ttıtıuaya konul , 
Mo~kova, 5 (a.R)- taling m~ıı taıı k hirliklöri aruırıd .-t llllt ·tur. i 

radın ~imal hatııurıd&ld taıH- yapılaıı barpt6 Almsrılıuııı ı - .\rl.lll'IHa 23-12 942 taı·ihitıe müsadif 
ruılarB dün <ie devam tıdil- lllnklatı ınılıa Adilmiştir . 1 çarşamba giiuii saaı 1 f> dJ Mersin orman bina-
miftİr. RuRhu ınü:oıt.ıLbkem Ayrıc" 50 - 60 ttt.ıık ku~·'sıııda vapılac:ıklır 
mevzileri talırip etrni,ıer ve hücumda pö kürtiilınn~tür 3 ~Beher gayri mamul ıııelre kiipiin muham-
cenupta taarrozlarada devam Alınanlar clleriıu.i~ki ibti · men bedeli 490 kuruştur. 
edilrni11tir. f)ünkö böoumdl\ vatl t h"' iı·rmu··,ı ... r·lı·r 

'( I l\rl }l\f D r1 <1 ' • 4 - \1uvakkat lemiııat 288 liradır. 
bin Alman öldüriilmiiştiir 

Dıg lr ttH"fta tahkimat. Satılık ev . yovalarıua lıüoum edilmiştir. 

Hir miifreza Almırnların inat 

5 - ~artrıame v~ mukavele prbjeleri .-\nkara
da orıuau unnıuı ıuüôıiı·liiğii ve Mersinde or- 1 

Tanm~ta t nceh~rk mahı.l- 1 nımı çevirge ıuüdiirlüğii: Mu l ornuuı bölge 
1 

çı muks.venı1;tiııi kırmıştır. lesiıde bakkal Ati çıkmnında ~efli~iude görülebilir. lı 

Rijef b6lgesinde Helvacı Yakup oglu Omerin 6 r sıeklilerin Ticaret odası vesikasile bir ' 
bir oda, sofa ve bahçelikli e•i likte belli edileu giiu ve saatte ihale komisyo
satıhktır . hteklileriu ~ı~ğıda ı?un:l miiracaatları (bn vesika köylülerden isten. 
ki adreSP müracaatları . 

I"uııdra, 5 (a.a) - .Mo!(kO · 

VıLtfon bildirildigir.e göre Ra" 
birli ki eri Rijttf bölgasirıdeki 

hü :rn ında hirı;ok ınesk dn yer· 
leri ele ge9irmişlerdir. Şıddet 
li kar f1rtıua11 y iiziiudeıı yol 

Mersi u hal içerisinde 1 cu mez.) 
Kaaııp 1'arsuslu Ômdr 7 - ~atış açık ar Lıruıa usuliyle yclpılacaktır. 

2-3 Helvacı. (1461) 6-11-17-22 

lar geçilmez bir b ltledir Al-ı . 
mıuıl"r Rm~tarın şiddetli bö- Satılık turanç fıdonı 
oomlaı1 karşııunda 'l<leki lıö- j lyi yet iştirilmiş 2,00 
tii~.ı ıbt:~atlarını lıarbe RÖr· ı ~a iar Tıır nnç fidanı Sltılıktır. 
moşlert ır Alacaklıların IJa'de komisyon 
A imanlar ihtiv atla- cu R Zeker ı ya Ihllaca mü

rı nı harbe aÜtÜ.)01 racaat etmel·ri ıica olunur. 
.Moakova, 5 (a.a )- Roy· 1- 4 

:3atılık Fırln, Ev ve dükkan 
Ml-\rsinio Aahçe malıallesirıde 144 sokaktı 162 No. lu 

f v, fırnı ve bi r dükkAn tamamen acele ı-at hHır. Almak 
ı-,tiyeule··io Mt'rsııı Bozkurt caddesirıdı; Dcıkıor it mail 1 a
mil hanesi karşısmda Fırıocı Mmıtafa A maniye n.ıürscaat-
ları ilAn olunur (1 .. 49) 4- 6 

Kaşeleri 

Ba~. Diş, Nezle, R<>matizma 

Vt Soğuk algınlığını derhal keser. 

DEVA kaşelerini 
HAr Eczaneds arayınız. 

. 

Ademi iktidar ve elgevşeklifirae 

KARŞI 

FORTOBIN 
Reçete 1le satılır. Her eczbnede buJunur 

S. ve l. Muavenet Vd,aleiiı irı rufı,~111 ı 1 ;ıı;-dır. 

Cenup mıntıkası cıjanı Fahri Diril 
Adana Yatcami civar-a No. 14 - E8'd SelinlLc Bankası 

• Poata Kutusu 105 

Sayııı ın1iştAri1erimize 
Müşterilerimizi nıenıuuıı eı nıek gayesile 

ıs tarı bü ldau ''eni hir .. 
ve kadın ço~apıarırımGomlek ustası 
fiyatırıdaki artışı gözöııii11de lutaral. kaçak 
telleri tamir iciıı bir: 

• 

Makine ve tamir ustası getir tilmiıtir 
Mutedil fıyatlarla isteuilen her ~eki ide er kek göm

le~i yaptırıima kta ve çorap tamir ettirilmektedir. 

1Miiessesrmiı( e ~adın rlhi. ('lrı·i içiıı lrnıı

lama düğnıeler de yapılnıaktadır. 

<1345) 
Mersin: Gümrtik meydanı No. 17-18 

Ali Andiç 

- - IC'W.'l'Ut.IUU011 llll"UJ' ,.,,., --·- • ı ( 

1429
) 


