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Londra, 7 (A.A.) -

Oavadan haber alınamamıttır. 

Radyolar 2msmoştnr. 

GÜN:OELl:K. SİY ASİ HABER. FİKIR. GAZETESI ... . 
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Cavada 
Müttefiki eri durumu çok 

~oksit Cevheri Riyom mahkemeai 
gi~li celsede Boneyi 

dinledi 
Riroriı 7 (e.e) - Seyhan bölgesindeki ma-

i ı a n 
Tarsus Rasimbey f a~ri~ası Kollektif işletme şiiketi 
mü~ürlüğün~en ; müşkil 

Japonlar ka1aya 
tekrar aaker çıkar

dılaT 

Beı msznun BB&t 13.15 de d 1 • • 1 · ı • • k 
mahkeDHl{B gelmie V8 ll91Jkalla·ı en.arın ış etı mesı gecı • l - işletmemiz ihtiyacı için aşağıda yazılı 
rile miilftkt Olmu9)ard1r . ltlahkA• • kt• d dd J • b • d "k • •• U ı d r 
mede stenotrafltır bile bulundu· mı yece ır gı a rua e erı ır eu veya 1 1 uç e a a tes mı 
r olmamıeıır. SenıldıQtD,.e göre \edilmek şartiyle \'e pazarlıkla satın 'alınacaktır. 
mahkeme celse°'' 23 e~u'"'oa 1939 Adana hususi- Alımıoru-m "'U- A d l T 1 ü · 2 1' · J"fJ · b ·· ·· k · f • • 1 " 11• .. oer na o o oros arı zerıu - eK ı eı·ıu Ulllll a'em er ıcm yapı nıası 
nazırlar toplantısına teheiE edil· jqtihııelıode ve bu RureıiP UQ&k dP ı~oıkRrdııct sıısıieeının güner _. . . . • 

Loadra 7 (a.e) - mie&ır. Narırlarl3 müdafaa nazı• imalıodo:ı çok ÖnAmlı roller orna reme ;larında bulunaıı «Boksit• şart degıldır. Her madde u;ın yapılacak ayr1 lek-
Cata müıtı:ıfık kunetltrio rı ve 0 zamau haricııre uazırı dııtı keskin oıautk .. olıteılen med .. u cevhnirııo hacmi çok btl• lifler kabul edilir. 

japoolera kareı mukavemetleri olan Bono aruında duruımenın <Boksıt• madfrn cevbMıuın uıun rülnür Bokflıt bııhassa ocak 
devam etmekte isede jqpon ha· rapıldıQ'ı nıuhtellJeldir. Mehkeme aramalardan eoııra Toros Rihııle ımııliııde fevkalftde önemli olan 3 - Mal b~deH lesJimiı ı İ miiteakip (.h•rhal 

va üetüo lü~ö riizünden kıtale~ eut 18 ze kadar sürmOeHlr. 5 sinin Adeuera çok yakın bulu- 1 bir maden cevheridir. ~ladenin ödenir. 
çolt rorgun dfiemüsler ve düe· • nan ramııçlıırırıdıı cııQler hır hel ıeleı:ımesi her halde gecıkroire· 

maznun 10 mart mabl!eme top· k -manı dellize dökmek teeebbüsti . de olduQ'u mıılumdur. oe ıır. Buodııu eonrıt Turk ha· 
lantıeıoa kerter ayrı hır verde 

akım kelmıetır. Japonlar tekrar k ~ ki d Bu hususta matumııtırrn mü veoılı~ı kısa bır zamendR btiıük 
k b - - k k d d k a ec a ar ı r . - 1 - '· 1 ı. b T - H ara va UJU mı ar e aa er raceat edılerı madeıı ıelerıl*' ı ı gıli auraı fi !Ull8~ ece~, ır urk a 
oıkarma~e muvaffak olmuelardır. Seylan adası tak- zevat su ız a hau vermı~ l erdır. 98 ErıdUı!lrıe 1 n bııde de kur:ıla· 
Fet&VJ8 açık hır eehır ılAn edi- • 1 hılecAkıır. • J "Jd • - Bızdea öoce, JÜksek Adana ara·ı· .. ındrt İill"'hıre 
lerek tahliro edılmıttır Duımen Vlye e l 1 .. " " cıı Bandoerı eehrme yaklaşmak iQin ;nühenrııa Morıc,. M. Blamerııhıt• j ve Ptre-.'dıt o:ı Rokei t • ı tabaka· 
oelıemaktııdır. Müttehk k'taları Lon dra 7 'a.e) - ın rapıı~ı ıırıHııe!ar va ı.ıceıe 1 ııı . eeadüf edıldıQ-ıoı raıabilir

Serlan edeRıoda ingilız pıra melerle de eatııı 0 1 ı1aOu Q'•bı aioız." 
muha:ebelere oevmidane bir ıe-

4 - Talipleı\iıı ı O gün zarfmda Fabrika 
diirlüğüne bizzat· veya yazı~· le miiracaa tları. 

5 - Ton kuru fasulva 
~ 

5 - Ton kuru nohut 

5 ·· Tou pirinç 
1 O - Ton bulgur 

mii-

kilde devam etmektedırler. de ve deoız erl..,rıoden mQrek· 
keı. kıtalar oıkarılmıetır. Adanın 

Japonlar 
iki tayyare gemisi 

batırdılar 

umumi velisi bütün "i9111erın 

Serianın mtidafaeeıoa ıeurak 

etmelerini istemııtır. 

Yunan çocukları ı 
3 - Ton mercimek 

ı ooo kg. sade yağ 
1000 kğ. zeytin yağ 

Riyoda telaizleriyle Getiriler.ek 1090 çocuktan bir kısmı 

6 
Af ı. l d latanbulda Balıklı hastanesine bir kıs-Tokyo, 7 (a.a.) - Yeni Ki

ne açıklarında bHara ugra
tdan bir düQman tayyare ge-

~ man yaRa an ı . 
mı da lzmıre yerleıtirilecek 

Riyo 1 (a.a) -
miKi batırmıştır. Hundan baş- R u k d . . . . oyt6r · .1:1.atto fOZP. e ya ArıkarA, -- Yuuıuıiı.ıtana mı~tır Hötün formalite16r ik 
ka dıger hır tayyare gemı~ı pılalan araştırma sonunda bir yiyecek ma,fdoleı i götiirorı mal f'dildi~i rllkdirde getiri-
de iRabet almış içindeki 30 . 

1 
. . telsızle 6 alman yakalanmıştır Daruhıpırıtir vttpururınrı n.ı:ı lecdc b 11 c;ocukların bir kismı 

tayyare ateş .rnmuJ ve gemı · O Bunlar getirilerek ukeri hap- yaşındakı 1 00 Yu.rısn ~ocu- lzmir .. , bir knmı da IMtan 
yana yatmıştır. lt ı k · · · • saneye konmuştur. Di~er bir e 0 ~0 . mem 6 etımıze getıre- bnla yerle~tirilecektır 

Jngilterede yeni 
kanunla 

bır yerde de bir başka alman tev- eeğını yumıştık. f 14tanbnla nakledilecek 

k·t d"l · t' B l - Vapurnn, çocukları ho çocuklar ~imdilik Yedikule 
ı e ı mıt ır. u a manın uç ~ . .. . . . 

l lb ütb . k &e.erınde Turkıyeye getırmesı Halıklı hl\Mtaneıtinde miufir 

iş hiznıet bölgeleri 
kuruldu 

aylde;ve 
1
8 al Y r asıne çı a için icap eden tedbirler alır. edileceklerdir 

rı ıll§ı an aşı mıştır. ·-----· 

Libyacla yalnız hava 
Londra, 7 (a a .) - lş ve 

milli hizmetler nazırlığı ln- harekatı oluyor 

ı 
. 
1 a n 

SÜMER BANK 
Kahire, 7 (s.a )- 4/5 ge-

riyete girme~ ~artiyle bir ka· cesi. haYa konetlerimiz. Bin· Yerli Mallar Pazarlan Müessesesi Mersin t!U~esi 
nun neşretmıştır. gazı ve Trablal'garbdekı he- ..... 9 

gilterenin müdafaasında me-

Bu kanuna göre mahalli deflere taarruz etmi,lerdir. Ş8fhglffd80 ; 
komiserler askeri makamla- Sirenaikte MÖrekli yai
rın mütalaa ırıı aldıktan son. morlardan dolayı hava hare

:ra her hangi bir bölgeyi ha- katı az ol muştur. 3 d iişmao 

reket b(ilge11i ilan erlebiJecek tayyaresi diişörülmö' bir ge· 

gt>rek asker ve gerek Miviller ce avoımız da bir tayyare du 

servi lerce keııdileriııe g<;ııte- şürmiiş ve diger birini hasa

rilecek vazifeleri n-ıpaoakl"r- ra uğratmıştır 

Miiessesemit llersiu şuuesinde nıiinhal bulu 
11an muaıuetal amirliğine satış nıemur yardımcı
sı ve paket dairesi iciu nıeınur alınacaktır . , 

~AHAIT 
..\ - T(irk olmak 

dır. 2/3 geoeMi Palermoya ya- B - Askerlikle ilişiği olmanuık ve askerliğini 
Çalışacak olan!ara ücret pılan skırıda diişmanın ~ki yap b l k , . nuş u u rınıa 

olarak mahalli rayıçten para gemisinin hatır:ldıgı anlaşıl- , , , ... 
verilecektir. mı~tır. C - \ aş1 45 deu yukarı olmamak ve tanı 

Ba ksııurıun meriyete gir· sıhhalli olmak 
mesi için de şart, lngiltere Göbels diyorki 1) - Muamelat anıiı·liği için Lise ' feva Ort.<J 
üzerirıde her haııgi bir tttlı:ike k l k ' 
vukua geldiği ve yahut buna Milli hayatımız ka- nıe tep nıezuuu O uıa · · 
dair kuvvetli emıunreıer gii- d F d" h t E - Yapılacak tahkikat ııeticesiııde sicil ve ar er r aya ı- . . .. 1 .1 l . 
rüldügii zapıandır. Hunlar • _ Secıvesı ıtı tarı e uzmete alımna~111a mani bir ha 
muharip "ııııflarda kullaml- mız da tehlıkededır li bnluunıadığı anlaşılmak lazımdır· 
mayacaktır. Loadra 7 (a.a) l ukarıdaki ~artlar1 haiz bulurıarılardan ıuu . 

Hu kaııuns aykırı hare- Göbele Dee Rerıh mecmua· 
ket edenler hakkında ağır ce- eıode yazdıı?ı bir makalesinde hasebe Vt~ yazı işferirıde tecl'Ü he sahibi olaulaı· 
za)ar tatbik edilecektir. reniden gnyretlerimizl ço(lal&ma· ve lezgalııarlık yapmış buhıııaular tercih edilir. 

Yunanı··tana ıırı7.. Alman mlllet\ eıkl'lretıer- Al111acak memurlara 50 ila 120 lirava kadar 
0 den vaz geomelıd i r. Memlekette .. . • . . . ., 

'k b d ıecr buhranı kareısında ıeoııer UCJ'f't verllecekdır. ıstekhlernı 20 '1art 1 ~42 ta-
Amerı a uğ ay Ye ı · r•ı'lıı·ııe kadaı· - ·· 1 tarzı hereke&lerıoi deQıelirme ı· - magazanuıa muracaat arı ilan 

süt verecek dırler. lstlhaalit verımini arttır- olunur. . 1 - 3 (227) 
makla beraber earfıraı asaari -----------------------
hadrt" indirilmelinir. Milli hara- Satılık Ev 
hmız kadar ferdi beratımız da 
tehlıkededfr. di!mıe\ır. 'I iirk ha va kuru mu b~!şkam bayan Zekiye . 

(~ 14) 

i 1 a n 
İçel tapu sicil muhaf1Zhğm~an ; 

Köyü Mevkii Miktarı hududu 
Hamzabeyli ala öküz gediği (9190)M.?.. Şarkan mulla Mustafa tar 

laaı; Garben: Irmak; Şima 
Jen: Mustafa tarlası: Ceau 
ben: Hasan ye Veli evlat 
ları tarla11. 

,, ,, (13785) ,, 

,, Kütüklü 

Şarkao: hacı Mustafa Gar 
ben: ve Şimalen . mulla 
Muıtafa; Ceaubea: Hamza 
Çavuı tarlası• ------ --
Şarkan: dağ; Garbea; lçel 
li Ali tarlHı; Şimalen ealk 
Ceaaben: dat. 

Y ()karda hudut ve sair vasıfları yaZ1h3 parçada 35 dönüm 
tarla hamza beyli köyünde Kara Veli oğlu Halilin senet.siz 

I olarak bilaniza tahtı tasarruf ve temellükOnd~ iken 329 yılan 
~ da ölerek karısı Sel ver ve çot.:ukları Mehmet ve Hacı Ali 
ve Mustafa ve Abdullah ve kenflindeq e'·vel ölen kızı Fat
manın kı7.ı Fatmayi terk ... yıedi~i ve vereseler murislerin
deo kalan menkul ve gayri menkulleri meyanede ve rizaen 
ve haricen taksim ederek i~bn 3 parça tarla Fatma kızı 
Fatmay~ isabet eylediği ve Fatmada hi~:~esine düşen bu tar 
laları (80) Jira bedelle 334 yılında meya:1ede ve haricen 
Mustafa erdoğana sattı ~• ve mnstafa erdo{ıanda 337 ytlında 
işbu ı:ı.rlaları (80) lira btıdeHe yine meyanede veres@den Halil 
o~lıı mu ·ta fa ya sattığı ve :rn4 senesinden beri a lıcıl:um sev 

kn ziraat ve ıasarrutlarırıda bulunduRtından bnkerre ııleydı 
bulanan Mustafa uamma :eiilcili talep edilmektedir. 

94:2 senesi Mart ayınm 21 nci cumartesi ~ünü işbu 

gayri m'3nk11llar hakkında mahallen ıahkıka! yapılacağmdan 
bu tarlalarda bir hak ıddıa edeu varsa evrakı müsbit!eriyle 
bırlikte yevmi mezkOre kadar tapu sicil mııhafızlıgma ve 
keşif gıiııüde mah·-dline var~cak memura müraca::ıtları beyan 
altın ur (225) 

Zavi Şadetname 
331 seııe i 8ilifke riiştiye~ mo~ırnuynm ş ı.> detnaınemi 

zayi ettim yenisini l\lıtca.ı-ım<laıı eskisinin lıiikmii yoktur. 

(226) 
8ıHfkeııiıı pl\1:ar ka~ı mctlıalle~iııderı 

Mostafl\ o~ln Mehmet lııundi .. 

DEVA. Kaşeleri 
• 

B<tş, Diş, ~ip, , N.ezle, 
Roma~lzma 

• 

Vaşington, 7 (a.a)- Ha
riciye nazırlığı Yor.atı yardım 
oeıniyetiı o Yonarıistana der
hal 2800 tun bug<layın verH
mesme lnl(iltere ve Ameri
k.an:n kabul ettiğini bildir-

ı~ondra uıatırıııerıodekı ka· Olgaçayın evi .satıhktır. Görmek ve ueznıek iste - l 
naata göre, fılhakıka Almanıa I k d' . .. . . " 

VE so(;UK ALGINLJGINI 
DER:H:AL KESER Yuoenlstaudaıı l \ulecctı ıeoi)• i yen er ~Jl ISlll~ llltJl'acaat etmehdırlel'. ~-~ ~2 2 

miştir. Almenyara getirmıt olması Al· 
Bu hnsu a dair koşulan tnanradaki ieoi daromunu pek 

şart mihv6rİll bu ;maddeleri irı anlatmaktadır. 

yalnız Yunan milletine dağı 
tacagına teıniuat vermesinden milyon !sviçre frangının Ya· 
ibarettir. nan çocuklarına tahsis edil-

Yunan hükumeti H) ni za- mek üzere süto müsaade al

manda alaoagı paradan bir mıştır. ' 

.-..- -------

Foto Abdullah 
Temiz, Sanatkar o ne F ototrof lar, 

Ağrandismanlar 
Uray Caddesi 

DEVA KAŞELEAiNi 
Her Eczanede Arayını~ 

(620) 

. - - _ __., 

88 -9Q 


