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Ru,yada Alm:tnlarla Sovyet 
kuvvotlerı ar;.sında Afrikada Alman 
larla müttdfikler arasmdıı. şiddetlı 
htrpler devam ediyor. 

Sa. ~nbi •• tı mum ı:eırıyat 
'ıUldörC 

FUAD AK HAŞ 

idare Yeri .... , .. . ... - --

Ç:lrş:=1 mba 
9 

1 mci KAnun 
lf.-42 

Sayıs 5 kt.u uş Yılı ı Sayı 
82 1 ~- ~.Q~~, Telefon No. ':t '• 

GttN~ELIKSİYASİ~ABERF!K~I2R~~G~~A~Z~E~T~E~S~I~-----~--~~~:::~~:::~i====--~-
Memurlara Varlık • • 

vergısı 
-------------------25000 liradan az vergi verecek 

mükelleflerin isimleri .. 
Listeler asıldı. Mü~elleflerden bazısı dün vergilerini 
derhal ödemek suretıle şerefli vatan vazifelerini yaptılar 

_ _ bamt1d• varlık veraili için kananun emrettiği ismet ltni aahihi lııet kaptan maliye hhaJ. lıuk şubul vezne 
Duoku ~us ,, olan komhycnun vazifesini ikmal ettitini ain.e ielerek üzerine tahakkuk eden nraiyi ilk önce tube veı· 

şekilde bt:pb::::ta kıyme~li .Valimiz Sahip Örgenin gazetemize nesine vermiş ve bir numarala ••kbu2u almıfhr. . 
Yazmış d k ydetmı,tık B • -k il f vardır "' u-LelJeflerın 

"
I denıecinİ e a ' u lııtelerde dört yüze yakın mu e e • I" • • -

va azetembde Defterdarlık tarafından reamen yapılan içinde 2S,OOO liradan fazla vergiye til•İ olanların bimlerınl dun 
Ayr~ca ~ün sabah saat dokuzda Maliye tahkik binası Ue kü n•ıbaaıızd •t olduğumuz için bugün bu rakamdan 

·ı · 8 gore bl 1 -k il fl • yazaı 1 i · ı· ı aD k 1ırında bazırlaoao ta a ara mu e e erin isimlerini daha i k ) •atanda,lanmuıa iıim er nı yaz 
b tediye ıo a5 B 1. d . . . _ az Yerg vereee o an 

e 1. t ler aaılmışhr. u ıste e ıa~ını gerenler arasında yoruz. 
-,teren il e go --~ 

Mersin, "terkezdeki mü°kellef ler 
~-----...~----......--

AbOJ"t Yarılım 
J·· ı .N "der 11 

•t RaRtgeldi ve Yaı•ko o~ Mavri<li 
Beşı 

~efik Kaha~ . 
Edvar DoWADl 

, k der Bntrot1 
ıs erı 

Ney Arturoglo 
llY" . 
Ali .Ergır . 
Halil l)ebbanı ve Saltel 

. gos J(araoaoglo 
Gır• 

Lira 

3000 
500 

6000 
500 

3000 
1600 
1000 

10000 
5000 

2000 

Jsoıet loevi 500 

Sar•Ç Mab~ot 500 
Fuad Şaşatı 500 
.Mooak Türk Lt~. 600 
Elektrik Şirketı 5176 

Şarl N ader . 1000 
Sadettin Jpek~>l~r ıooo 

Mebmed Demuoı 8000 
1000 

Viktor Botrcs 
500 

Ahıoed 6iinen 1000 
Hikmet Erman 
K&oıil Kılınço~ln . 500 

Vı.ktor ve Edvar Şatatı :~ooo 
10000 

hbak A rauof 1000 
'T ev zat Şumun . . 600 

J . T lRak .Erdılı 
zmır · 500 

1 hrahim Belli 1000 
Alanyalı Mustafa 1000 
Vilyam Bikards 500 
M.iıbak Keşişyan 600 

d Tevfik biraderler 
Meboıe 600 
Hasan Beşi\ Kara 2000 

k d. Perşem ba 
Abdul a ır • r Fıııd 2000 
Mehnıt>d Kar" ·uı ~ ı 
K d. onlu v o~ıukyaıı 500 

ava ıı- P> 8500 
Mustafa Saboı en 20000 

·t d *1irketi 
Akdeniz Li.ını ~ ~ 17000 
Mıbnıot Jhyfavi 1500 
Aziz hfın 500 
lııkender Zahlnt 5000 ..... b · U~noJrntD 
lıımail A gar x 11 JJ J ~ 

Akel"'" or1tıi• 3500 
Haean f b KoJJtktif ~. 50CO 
.A 111d0Jo lt. · · 500 
Yobanoıı Koben . . 

E 0 ve .M uhıttııı Saf ah 5000 
Oıuvau rwa JOOO 
ÜRmao llbami 
Hakkı Otmal ve B,za J4ozk~ırt r • 1000 
... thmed Sebatı o~ulları Hı,ıırı, Ze1n 000 
.111 3000 
Ostörk Lımited Ş. fıOOO 
Kadri Sabonoo 

. Meııııucat ve mıbnlat Lt. Ş. 17500 6 ar.ı an t.)p 

1 k T .. k Arıoııim Ş. 5600 
9pa Ol )000 

Halil O~uz 
6600 

TeYfik Seagin 600 
lbrı>him Te• 
Naim ve B ıdıytf Gök 500 
MoAtafa Tok ıo: 
Mutafa ve Cemal 

Cemil Cnn 
Ali Bayır 
Arif llalvacı 
Ali Erköse 
Hart Yaşa 
ŞnkrU ve Ahmed Furancı 
Raf ael ve Kazltros 
ŞQkrU Şıhman 

Sedad Seymen 
Methi Bayar 
Menahim Dayan 
Hnseyin Ömer 
Fuat Bezmen 
Hnseyin Hancı 
Ali Rıza Erdölen 
Mahmud Murat oğlu ve şeriki 
Jozef Arya ve Yakup Duşi 
'il'arımslu Kilmll ve Süleyman Dirlik 
Kemal Ekin 
Kahriel Butros 
Selim Hanna • 
Yusuf Ergilet ve llyns Saydsnı 
Mehmed v~ Ömer Sl)zmen 
.Jo~f Mesajo 
AbclUlkadir Sözmen 
"i had Sözmen 
Abbas l\vlktör 
Zekeriya Ergenç 
Emin Akdoğan ve Mehmed Koca 
ŞOkrn Akalın ve Cemil TOrker 
Mehmed Buğdaycı 
Ali Vahit Dinçkök 
Abdurrahman Canlı 
Leon ve Jak Matalon 
Fahri Merzeci 
Yako Hazan ve Yako Baruh 
Piyer Selvelli 
Ali Kmath 
Zekeriya ve AbdoJvahap Gorani 
Sadi Kaplancalı 
Rıza Safa 
Edip Bebnesavi 
Haydar &,zer 
Hasan Merzuk oğulları Attariye 
Ömer Keksoı 
AbdOlvahap Necati 
Ali Rumanı ve Habip Sufıın 
Mehmed fılgör 
Abdurrııhman ve Rifat Uysal 
Suphi Cansoy 
Ahmed Coşu 
Yusuf Uyanık 
Ömer Uysal 
İbrahim Duşi 
Salt Etik 
Sahmıon Mordok 
Emliho Levanti 

Hi}Al .Kemal 
Vehip Sursok 
Galip Göksu 
Şevket Snmeı-
Y aku p izzettin 
Mehmed Nebhan 
Şhdt Varla 
Poli Şaşati • 
Edvart Buh·os 
Edmon Barbur 

Lir ., 

r>OO 
!'lOO 
500 

2r>00 
öOO 
800 
750 
600 
500 
500 

12000 
500 

2fl00 
20000 

1000 
2000 

1()000 
f>ÜÜ 

lf>OO 
1500 
i500 
1000 

730 
500 

1500 
6000 
500 
500 
500 
600 

2500 
500 
500 

1000 
500 

10000 
2000 

[)()() 

ıoooo 
10000 

7000 
3000 

15000 
2500 

500 
10000 

r>OO 
1500 

500 
760 

1500 
MO 

2500 
15000 
10000 
2000 
600 

1000 
~000 

r>00 
500 

6000 
1000 
600 
500 
500 

1000 

2ometre pamuklu 
veriliyor 

d _ edilecek olao pamuklulıır C•Yel 
Yerli mallar pazarın an me .. 

1 20 metre pamukla vc·ıcede yazdıtıar ız gıbı her lıeae 
mur ara Ö 1 · d h rlçti 
rilecetini yazmıştık. ğrend ğı dağıhlan 5 metre fn. • r. 
mize göre memurlara verilecek Bundan dolayı nüfus kağıtlarır a 

pamuklular için yerli mall~r da işartt verilmipcrği gibi 
pazarı Vlıorsio şubesine emır ayrıca rla bir muamele yapıln ı-

•erilıniştir yacakt\r. 
Ayoi_. zamanda vilayete de Dul, yetim ze emeklilerinde 

verilen emirle bütün memurla- olan pamu"luhr hii-• '-} 1 verilecek 
rın yirmişer metre pamuK u a. k -

kOmetin verdiği arara gore 
maları bildirilmiştir. bunların mae• aldığı nııntaka· 

Memurlara huııünlerdc pa· 
k h ·ıı de dan verilecektir. muklular bedelıeri mu a ı. n • 

'lecekti r . Aııcak fazla ızdı· Nitekim şebrimi'lde de maaş 
verı · · · kl•I 
b meydan •ermemeaı ıçın alan cul, yetım, eme ere ama • 
her daire bir mutemet . tay n maaş alırken yerli mallBl' pau• 
ed•cek bu mutemrot yerh uı~l- rmdan alacakları kumaşlar için 
)ar pazarından pamukluları a ~ birer makbuz da verilmi~tlr. 

kt B-deli mukabilinde tevzı ca ır. ... 

M em ·ur 1 ara 

Şeker dağıtllması
na başlanacak 

})eylet tarafından ubit ge· 

lirli vatandatlara ayda 5()0 ıram 
uz .şeker verilmeaine karar 

uc ö d" . 
verildiği malumdur. ğren ığı· 
mize göre Mersin mıatakası 
Ticaret Miidürlütü bu işle mfŞ· 

l olmakta Vt: memurlau, ye· 
:ı':rıtere, dullara, emeklilere ve 
rilecek ,ekerlerin miktarını tes 

bit etmektedir 

Bu işle meHul olmak üıere 

ayrıca her dairenin mutemedi 
Ticaret Müdürlüiü ite tem11 
etmekte ve beyannamrlere göıe 

listeleri hazırlamaktadır Bu 

liateler hazırlandıktan 

memur ekmek karneli alanlara 

ucuz şekerden tevzie batlana• 

caktır. 

Doğu cephesinde 

Timuçenkonun 
taarruz edefi 

Stokbolm 8 (a.a) -· Taraf· ı 3 iık kanunda ba.ş,ayaa 
" ahı'tloiu 48 suıtterıbPıl harp Alman ye Romen kıtalan saz muş . 

" I · Don diraeğindedir. Bu nın lehınde olmuştur Bu mın· goz erı 
1 

. . . 
bat Mare,al Timuçenkonun tu· taka ar kendılnını kuşatan Rı.e 
tunmaaını tetkil ,:dccektir. Ma· larrn hatt11 ı yaıaııt 31 kilomet• 
reşal Timoçenkoya göre hatlar 1 re ilerleme kaydetmiştir. Şimoi 
da mavaffakıyet olursa Shlin- Rusların barr j hattında nı uha• 
grad kurtarılacak, Volgadakl rebder oluyor, 
seyrüsefer tekrar başlayacak ve Teşebbüste güı de bir kaç 
ba mıntakadaki Almanlar imha 1 def~ b"r tara han öbür tarafa 
edilecektir. geçıyor. 

=~A~frika cephesind..cl 
F'ransız ve Amerikahlar 

araslnda anlaşma 
Gezair 8 (a a) - Şimal anlaşma yaJ)ılmııtır. 

Afr•kadaki Amerikan kuvvet Buna ~öre müttet,kler 
. . · ,.. Atr ihdaki lına meydanların 
ıerı kun.andarıı Elzenhaner dan ve Dakarda11 istıfade ede 
Fraıısız umumi vdı si ile bir cekleı dir. 

ŞnkrU Üzlıincli 
Nınıet Arpacı 
.Must11fa Ka) an 
Fuad Mahir 
Recep Üstllndıığ 
lzzettin Yurditı 
M ustııftt Öz lıe k 

Artur Mıızıııı 
Abdülhalim Çehk 
Mahmud Aııtal) alı 
Muharrem Snrn el oğlu 
Hasan Tok ve Abdurnthnıan 
Ekrem Kontak 

700 
5000 
500 

2500 
500 
500 
500 

... oo 
501.JO 
ıoco 

10000 



dar 

iç 

~] 

2 

r ve ic 
' bttşk 

ve u 
mır 

hale 
teker 
teren 

gibi 

lukt 
mınt 

lttri 

noz 

T 

7.3 

7.3 
7.4 
8.3 

12.3 

12.3 

12.4 
13.3 

ıs.o 

18. 
ıs. 

19.4 

20. 
20. 

21 
21. 
22. 

22. 

.. 

9 . ı inci Kanun 942 Çarşaıuba 

1 
Mersin ve Havalisi 1 

Kurtuluş 
savaşı 

haf f..ralarz 
-89-

YAZAN: 

Emin Aslan 
KARAKAŞ 

•ilk mücadelede Mersin 
ve havalisi fedai müfre 
ı.elcri U ın u m grub 
kumaı danı. 

• 
Altıla kariyesi mtldafıuıi hukuk et miyetı rjyıısftine; 0:-ııuın 

oğlu lhısan ttğtt; ttzSlıklttrınn <la; Ali o~lu Ünıer. mulhı Mehmet 
o~lu lüısıın lhıcı Ömer oğlu Hnsan ve 1ustııffl oğlu Osnıan .. 

Ecel dencesi knrıye~i ıııl1dafafti hukuk cemi~ eti riytı~etine : 
Bfıllı oğln Hasttn 8ğa; azfilıklarına da İbrtıhıın oğlu l\lehıml Ali , 
ınullıı Hızır oğlu !\tehrnet, Veli oğlu \k flnse~ rıı ve l\llpOr oğlu 

mulla Ahmet . 
Doğanlı karip•si ıııUchıf'atıi hukuk cenı yeti ri)n!'et ine; Te. 

keli za<le .Mehn el, m:filıkhırına dtı Mehmet knhya oğlu Ali. Sarı 
Mustafn oğlu Ali, ve Tornk Ahınel oğlu Mustahı .. 

Ohud ma fnkıh karıyesi mndaftrni hukuk cemiyeti riya~eti

ne; Alı oğlıı B-'kir, tıı hklarımı da; Kocu oğlu Ahmet. Halil oğlu 
Melımel 'e Mehmet oğlu HU~eyın. 

Çe\•lik rna Cemilli kuriyesı mzdtıftıaı hııkuk cemiyeti riya
setine; Hasım oğlu nıulla Mustaıa: azfllıklnrınu dn; Hncı Musttıfa 
oğlu ':\1ehmet, Pamuk Mustafa. Cenııl oğlu Totoş Mehmet ve 

HHsırn oğlu Halil.. 
Sorkun kariyesi mOdafaai hukuk cemiyeti rıynsetine; Mus

tafıt oıtlu Ali; azl\lıklarıntı dH; Abdull<eriııı oğlu Aıif Çavuş, kn
rtlk Kanı ~lehrııet oğlu Hasım Hil eyiıı ve tıOvOk Knra iıfehrnet 
oğlu Ali, ngtt ve efendiler ı-e~·iletek alelusul kendileri Ttlrk 
istiklflline ve kuvRyi milliyeniıı anuıl h11yriyesıne Cflnla haşlıt 

fedayı nefs ederek çalıştıcaklarınu ımd içen k vazifelerine baş· 

larnışlardı. 

Evvelce i"mi geçen ve Mersind Gm;ertOrkula tarafından 

kuvavi milliyenin imhasi maksacliyle gönderilen jandarma müf
reze kumandanı G~lib in harekatını yakinen tetkik etmek Ozere 

pu mUfrezeye iltihak ettirmiş olduğum vatanperver Anamurlu 
lHliie) 111 karargt\lıımo gelerek hrni g zlice görn ek İ"lediğini 

söylemesi üzerine ııezclıme celple kene! ı nı d nledını. 

-SONU VAR-

Yeni Mersin 

i ı a n Zayi ~üviyet cüz~am ve 
T O B·ı f I' ... • .1 h' 'L Ant? kya n ifus dairesin-

Zayi 11üfua 

arSUS rman O ge ŞB IUIDuen ter IS VBSlı8SI duı ~ım:ş otduğıım ı.tıtus cüz 
M.obammenvabit fiatı Merı;in nüfus ı;aires!n1en 1 daPımı Adar ada kazaen zayi 

Koıı tal OiııMİ Lira Kurut 
.'-'76 ,.. •. M k.. .. .. 85 almış oldu~ıım hiivi}·et cüz ettim 
, ~"rıı;,u ı{ ''\Ul omuı o j ı y · . · • · . , . . , • . danımla alaydan aldı~ım ~s ı eı ı ını çık~rac~~ımdan 

- l<;Cl vılayetrn111 farsus kazası dah1hnde kert terhis vesık~mı k.ı.ybet- ıP ~kisinin hükmu yoktur. 
~ ır·t tlevlcl oı·rnarı11u.la11 ö 7 6 kental kaı·ışık nıe~e tim. Yer,ılerirıı :ılac~ğımdan MP.rRin Limarı ŞirkPtin 
k.fimürii satışa çıkarılnuştır. evn'kilerin hiıkmti olmadı~ını de lbrahim oğlu 316 

2 - Heh' r keıırnl unıharnmeu bedeli 35 ku .. ılan ederim. d ğumlu Hasan 
rıı~Lur. r• Mersin bahçe u~ahalle- {1468) Gnz ller 

sinderı BilAI oğlıı 330 S I k f ·d a - Sartııame ve rnukaveleuanıe proJ"eleriııi atı ı turanc, ı anı • do~umhı Mrthmuı 
gürmek isıiyP11leriu ~Jersiu Çf>.Vİrge müdürlüğüne cı 4ıo) Şeıal..ıi l yi ylt şti .. ilmiş 2,000 
Tarsus orrnaıı bülge şefliğine ve .Aukarada orman ---- ka Jar Tu: unç fıdaııı sHıhktır. 
uıuuııı nıiidiirliiitiine müracaat etnu leri." Zauı' çı·gwı't pusulası Alac· k ~laıır llA de knmiay~n • 1 cu R. Z~ker ya lhllRca mu-

-! - Salı~ ıü-12-~J4~ ı'üuli saat 15 de Tarsus c t tmPl ı ı·c., oltıı ı ı · " Tarsus 81!rdan fabı ı kasma 1 ra "a e 'ı ı a ' · 
oı·ıııaıı bölge ~dliğiııde )'3pılncakur. teslim e'mi~ oldııRum ldev- :3 4 

5 - Sat.ış umunıi alup açık arttırma usulile l:ınt çiğidin aıt 583 kilolu~ 1 

~apııacaktır·. çi~itin iki numaralı pusuıası / Yurd aş! 
() - \1 u va kkal tenıinal l ı n liradır. nı kavbetı ım Hükmfı kalma- k 
7 - Talipleriıı şarlııcınıede yazılı ves~iki ge- d ı~1111 il~n ede?im. ava . UrU• 

lİrrneleı·i Hizıııulır. (1435) ~6-29-5-9 Tarsus b~ğ:arbaşı kö- •• 1 
yürıden Y !ısuf oğlu mU 8 Uye 0 

i 1 a n 
l'oros I.Ji m iıed Şirketi Mersin 
Ormarı işletmesinden: 

Çoçak, Celıeııuemdeıe oı·manlarmdan işit l

t ir•liğirn iz i' erd:uı ııehri vasıl~ sile Tarsus Paç 
kfipriisi'ıııiiıı Hey değirmeui civarına ç1kartt1ğı-

111ız cam vt~ ka ıra ıı odu rılarmdan 300 ton mah-
• 

nı kati ık ak~amı 14-- ı 2. ~ 4 2 tarihilıde müzayede 

(1469) lmd~d Güneri 

a 

Safıhk -magaza 
Menin Emniyt>t n, iidiiıliı ~lı ittıo l ıı <~ t u tı~111ldl l ti

yök depo 1toela R&tılıktır . 

Yeui Merı~in nuth1a ı idare meınurlıığ'1ua ıniiraoaat 
(1451) 

leri 
----------------------· surt~tile satılacağmd"u ahcıların yevmi ru~zk(ıra 

DevaK 
Fransada 
Alman 

A iral Darlan 
ve Ruslar 
Londra 8 (a.a) - Roytuio po 1 isi muh biri Vaşingtoııdı D yazıyor. 

---- Amirnl Dnrlarıın Şimal Afrikada 

tes·ıdfır eden pazartesi giiuü saat 15 de şirket 
yazıhaue~i11de bulmımaları. cl448) 2-8-\3 

Orman emvali satıf ilanı 

içel Orman ~evirge mü~ürlüğün~en: Moskova 8 (a a) - Tas üı.uine aldıf?t vuifc ve salibi· 
ajan rnm Ceoevreden aldığı bir yetle Sovyttlui c üşündiirn elde 
habere göre Vişideki Alman dir Londradaki ve Va,İrıRtonda Mıkda:-ı Muhammen 
konsolosu Fransız. ı ükumetine ki elçilerin hüt umetierle hmu Hacmi Bedeli 
müracaat ederek Fnıısız polis ta buhuımad•ğınd11n şüpht- edıl- Cınıl M3. D3. Lira K. 

Baş, Diş, Nezle, Rornatizma 
Ve Satuk algınlığını der hal keser. 

DEVA kaşelerini 
Her Eczaneds arayınız. 

Satıiik Ev 
!erinin yerine Al-nan kunetleri 1 memelidir. Bu buıusta bu hü· Qııın aAacı • 1997 00~ 4 90 .• 
nin ve poli•l•rhıio ikamuioi iı· kümc.:tler ne doğrulamakla nede 1 · içel vılayet1 ll1U ~ll31UUI' kaıiiSI dahıhnde Mahmııdiye matı1llal'inde hast~lı::tne caddesinde 50 inci 
temiştir Bu kuvvetıer emniyt:t bt h~vadisi. ya_lanlamaktadır. hudutlara şa rlrıauıede y~zı'ı Panıuklu devlet or- sokaktıt 22 ·mmarah iki oda mutfak ve teferrtiatmdan iba-
edllecek şabııludan mür~kkep, Etçılt rın halıyetı mahrem tu·ı .. . . . . ret bir ev ' 
manevi bir müessese olauktır. 1tulm11ktadır. . . . • n;anqadaıı 1997 metre ktlp dık.ıh çam agacı OD Nu~retiye mııhallesinde 64 üuclı sokakta 26 numaralı 

Konıolot Vişi pr-lbloin el<- • Sovyet basını ue endışe11 nı iki ay icerisi11de Clktiftlnıak Üzere 2-12 .942 ta- bir oda bır mutfak ve teferrüatındau ıbaret ev satılıktır. 
scrfsioi• Oögolculara taraftar JZhar etmekte ve muvakkat ol- • • • · ı. • . · . ·· .. Alm~~ isteyenlerin ziraat mticadelP meır.uru Ali Feh-
olduTrunu da hatırlatmıAtır masana rağmen Oarlanın hare- rılııııdeu .ıtıuare11 yırnııl>ır gun ıuuddetle kapalı 

5 "' I I mi Turana müracaatları ıl~rı oluı m . ( 1425) 6 5 

Vilkinin 
sözleri 

ketini rıa:r.i ılhoda inleyen bü- zal'f usu 1 e ~ı·tırmava koııuhıuıştuı·. 

tün milletlerin bunu itimahı:r.I 2 - ArtLıı·rua 23 .. 12-!~42 tarihiııemüsadif car 
lıkla kartıhyabıl,ceğlni yazmak .. •. • 
tada"ıar. ~anı ba guııu sırnt 15 de }tersinde orman binasıu-

d t yapıhc~ktır. 
Çorumda 3 - beher gayri nunnıl metre küpiin nıuhaın 

Nevyork 8 (a.a) - Vandel nıetı bedeli 4~Ukuruştur. 
Vilki Süvr Han bulunınır. yıl Yer 801&tnfısının 
dönümü mün .. ebetile söylediği zararı 4 - Muvakkat t.emi11aU 7 34 liradır. 1 

ve logiliz milletine bitap ettiği ç 
8 

< ) y 5 - Şartname 'e mukavele proielerin Anka- 1 
. . . '-. onım a a - er " 

mesa1ıoda demıtbr aı:ı: ~arsmtısındHn zan~nı ugr~y:uı rada prDl:-ıll UllHllU nıiidfirliiğii Ve içe) OfOlan çe-ı 
- Fikrim şudur. Eter ~u- lara yardım ıçın Valıını~m viq;e miidiirlii~Ü11de \'e Aııamur orman bölge 

b{!rebey~ devam ederken harp ı ı. 1 d 1 h d " ( b'I' ~_Hı.şaan ığın a top anan ev. et ... ·efli'1'i11 e göru e 1 1r. 
fonu anlaşma ına vıuılmazsa d I 1 b 

Ademi iktidar ve Be/gevşekliğine 

KARŞI 

FORTOB. 
Reçete ile satıhr. Her eczanede bulunur 

S. ve 1. Muavenet Vek~le• iuin rul 111 ı l ai7diı. 

Cenup mıntıkası aj:-ını Fahri Diril 
Adana Yatcami civarı No. 14 - Eski Selinlk B•nkası 

(1167) Posta Kutusu 105 ılk ya_r _ım o .. an~k 1500 ıra ö - Teklif nu-,ktuı)farırnn 21-1 Z-942c.arşanıb:ı · 
harpten sonra birbldmlıden ay· K 1 d ı veımı,.tır . 1.z1 ay

1
a ayııcı giiuü saat 14 e kad<ir komisyon reisli0ine verit-·•----,-----------------

rılmak ururetinde kalacağaı. yardım etmış:ıı. Yer saısıntı . , d • e 1 
sından ıo vatandaşın öldüğü rnesı laz~nı ır: . . . . . 1 S t ) k F .... E d ·· kka" Alman la r ve 11 vatandaşın yaralı oi- 7 - ısteklılcrıu Tıearet odası vesıkasıle bellı 1 a 1 ı 1 ı rı n' v ve u n 

İspanyadan geçmek 
ııtiyormuş 

duğn ~;ılaşılmıştır. edilen gün \'e saaUa ihtle komisyOJ)Ufl8 tnÜra· Mersinin Bahçe rr ahallesir de 144 Hkakta 162 No. lu 

h 
6\5,., ~v yıkılmış, 700 ev caaıları. 'bu \'esik~ kö'-'lüler..leıı istennıez) ev, fırıu ve bir dük~An tamamen acele ~atılı'ktır. Almak 

asua n.sramııtır. \ .J ~ ~ • • l · M B ı . dd D k ) · ı L' (1454) 9-9-16-20 ıstıyen erıo ersıu oı..urt ca esıııde o 101' ~rraı na . 

Amerikanın 
Londra 8 {a.a) - Tas rad· • .. 

JO•u General Franko Almanla· harp kagzbı 
rıo lspan,adan geçirllmrai için 
Alman komand n\arı tarahodan Va m~IC il 8 (a a)- Harp 
Ba, kumandanın tc e~busü ha· haberler bnro unun bildırdiğı 
berda.ı edilmiştir. ue görP Ameı ıka Bır le,.ik dev 
. Geueral Franko _Almanları~ lotlerı harbe girdıği bir sene 
l!panyadan geçmek ııtemelerlnt t d 57257 öl- l 
önlemiştir. Fasla kargaşalık ol- zar.ıııı a . u yara l V(\ 

d 1 t 
kıyıp vermııtır. 

ağu yan ış ar. · d ) · Va~ırıgtorı 2 (a.a - Denı-

KanadaJa ıe bn~im 77 gemi ındirilmiş 
6l<tava 8 (a a) _ B şvrldl tir. Bunlar ansmda zırhlı, 

Mak.enıi Vaşingtondan dönerek 
gazetecılere seyahatinden çok 

111e1DDUD olduauııu bilditn l~tir. 

-ı 

may n tarama gAmisinden ıti · 
bareu uçak gemisine k1.dar 
vardır. 

i 1 i n 
Deniz Gedikli o~ulu Müdürlüğünden: 

l>e11 iz Ged iki i o~uluııu hh· su yolcu ile nıü
tt~add i\ 'ıadeuıe ve çamaşırcı alınacaktır. 

.l1aaştau ba~ka ılaveteu bir er tayiıı İitihkakı • 
verileeek tir. 

T~IJpleriıı her gün okul nlüdürlüğüne müra 
caatları ilau oluuur. • 

( 145~) 5-7-9-11 

mil hanesi karşısmda Fırıncı Mustafa A maniye n1üracaa ı-
ları il~n olunur. ( 14t9) 5 -5 

Memleket Hastanesi dahiliye ırıütahassısı 

Dr, Hasar1 Talısin Soylu 
Bn k6r6 askeri hizmetiııdeıı terlıis ohıı arak asli 

vazifHİ ba~ırıa dirnınö~ oldoğuııd 11 mulitorem hasta

larını Hastane CıLddeıüu<lek i et1k i .,,·iude k abol ve 

teda•iye başlamıştır. 


