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Milli Müdafaa o· 
Tahvillerini niçin 1b 

Belediye seçim işleri 
·--::-.-------~ - --.-. .-- - -

Almalısınız? 
Vali~ui;-Parti ı,, üf ettişimiz ve 

Ankarn,lS(YeniMen.in)I p b k sı·lifkeyegı•ttı·ıer 
\ını0~;,;:~r~:~r~~~~li ~ .. ~~~= . aş anı ___ _ _ 

yramı 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY tayınm toplandığı göndür. 
1 Be~ed·ıye seç·ım·ı b ~·tün kazalarda Birinci 

Bu kutlu gün biitii11 Tür- ft 
o~maulı Saltauatrnıo çü bir giin hep göreceğiz t<i ay- kiyede Dil b yramı olarak d eticelenecek 

römt'. da,me T6 dagılmR ta lıklarınu~ı gene bu para ile kntlıuıaoak v., o gün gRzete- Teşrin başın a n 
rilıiud • Milli itıbusızlık bii- alıyoruz; ekmeğimiziu, eşya- Jerd6 , mecmnalarda, Hslkev-1 ı k · y 

· Tarausta da belediye aeçlmi enece hr. eni belediye rei•le-y iik ıol oynar Horcnno ıçer- mızın karşılığı gene hu para- lerinde ve Balk odalarındl\ Belediye seçim işleri için S ri de belediye ıneclhlerinin ka-
dc tı .ika, dı,arıla alaoa.klı dır. M"J ve pİ'-'&"a bobr-nları mekteplerde dil işlerinde çs- her tarafta hazırlıklar yapılmak hazırlıkları tamamlanmı~tır. e-

" o - t - nunen toplanacağı ikinci Te,rin Yah>•ı<"•l ua ödoıııemek .ynzııı~ arasında biraz hnllaoma his lıtaıılar arasında konferan•- tador. 8 e'9inde belediye intihap çimde parti namına namze gos denulnde ve ilk toplanb gA-
b k 

v lar vorilecek, yazılar yazıla- enc6meni kanuni vazifelerini ifa terilecek zevatın iıimleri de ya- - d den, H bıali ni ayet ıınııeyı s ni v~rdi.ıtı inin onu l nun e •eçılecektir. 
ı ~ J" so rnga oak, DiJiu memleket işlerin- ~ttikleri gibi diğer kazalarda da k da hazırlanacaktır. B k6nduıo ina.rıdıra.maz o muş- atar gıbi ha c 1 ıo u suretli Birinci Teşrin 

tu Bu ymıi Ttirkİ) 6 devletir.i . r ıyıuı ar, tekrar deki önemi belirtilecektir. aynı ıekilde kanuni 8muamel~ler Diğer kazalarda da 1kan~ni haftasında yeni belediye izıtlan 
k rıuılt ı Otımıuılı ~altanatınırı pışman olacaklardır. Şiiphe ikmal edilmekte~ir lr tarad.an merasim tamamlanmış o up oğ- ve ikinci Teşrin başındı. da yeni 

(, 1 t . . T M e rsı· n ı ı· m an c. H. p. tarafından bele 11e . i ııöre bütün kazalar itibn.ı"ızlık mirasrndan ktır- e meyınıı; ürk paratmırn go mecliıleri için namzet göııte~He- rendlğ~: z;irincl Teşrin başında belediJe reisleri ıeçimi tamam 
tııhııı<'IY" kadar, içerde ve dı. leoeğine gfivenıo~meyi, bu ı•nhı•sar şı•rketi cek zevat hakkında faalıyet da UÇ lı: ıekizinde netice lanmış olacaktır. 
Q&rda, iı ,Jka l"6 yııbanoılına topraktan, hu karıdan ol mı- başlamıştır. batlayaca ve ________ _ 

ktu~ı, )\'pyeni bir itibar ge- yan, bn ılevl(ıtle gövde v,, can "'mumi he"etİ Evvelki gün yazdığımız gibi s • l • ••ı tt • 
Vı 'J MeHinde parti müfettişimiz por ış er l 1v l u e z-leııeği tn•ns odıncıye kA.dar gihi lıirl (lmiyt n kimfıeler6 toplanhıı Halid Onaran'uı reiıliği altında 

haylı ı ıntı çektiler, fakat bırakınız. Oııia.r, kendilerine p B •- R Bozkurt • l 
arti Af•AftlmlZ iZ& şı ça ışıyor muvaffak oldular. inanmıyaı:lardır. Onlar, ktm- Mersi• Liman ıirketi heyeti ile bütiiıı parti mensupları ve 

Yırmi yıllık Oumhnriy""t ·ı ·1 l l l · ·· 0 VtJ umumiyesi Perşembe günü tol!- ileJ'İ gelenleri tarafından yapılan 
" dl 0rl 0 JU ( 6V eti gov e laoacakta. 1 İcaret kanunu bu- d b k J 1 1c tarıhinde bir tRkun kim eler toplantı a au arar ar a ınm Y 

can gibi k&yııa~tırmak ısnu ldlmlerine sröre lazım gelen ek- tır. Bu kararlara göre partice 
daim\ l\ldsomışlar ve ziyan şuur ve vicdan ışığı bnJsmı· aeriyet buıl olmadıtından içti- h•zırlanacak isimlerin kati şekli 
otmı. lerdır: Hunlar Onmhnrı·- ma ilanından onbe, gün sonrava d b"t d"l k 

· yanlardır. tehir edilmiştir. Bilindiği üzere Eylül ıonlaıın a tes ı e ı ece 
}et lıüki'ımetinio paraMrna ve EYet, kar edeoeksini.ı. Fa- hükumetçe •atın alanan idarenin tir. 

~ebrirnizJeki ve İçel höl hölgeıindoki bütün tıpor har
6

-

:·· d k" i!por hart ketlerini, ketJerini birer birnr teAbit gesın e 1 .• 
.. kellefleriıı vaaiyetım tea- etmekte Sn sporları le Atle-

t <.zuııo iıııuıııııyanlardır. Bir hissedarlara hiuelerinin karşılı· 
kat bo kflr iiç yılını ancak d · b ı t d 

t kını! ıd daimn kc.zanmıoı- ğ'ının ö enmesı u top an ı a 
~u t ek ve bu tıusoıdA ra-

1 
thrnı, Futbol ve miikelleffer Silif kedeki parti ve belediye bıt a m .. h · · .. . . 

k" t lr. bazırlama.k uv.ere şo rırnı 1 uzorınd~kı çalışınalar<la:ı not-işlerini yakından .• ta ıp ~ me por · · i vazdığııurn M"a- lar almaktadır " (Sona ikincidt1) kararlaştmlacakbr. lım.lır: 'rnnlar, Oomhuriyet 
ve belediye mechsırıe ıeçdec~k ze geldıRın. ·tt d n '.J.'erbiyesi ı .. . · 

lııik O etiuirı parl\ ma ve sö

un ı ıaıı nlardır. Elleriude
k pıu 11111 bir gön u6 ola.ca-

11 ı erak e~6rek toprs~a 

v:ıı l} a gömenler, ı;oura, 

bı,. nl .ı"rıuı aynı paraum 

} rı ıı l, dorıte bı in~ satoıılf-

arJ r Osmanlı ı<altanatmrn 

itıbar dık havaEiı içinde da
lııli 1 tıkraz •abvillermı hoş 

kfıgıt p ~beimıa sokaga atan-

1 ır, Oc:mhuriyet hükdmetı, 

keudiııiu ıneıml bile olmadı'!ı 

bıı borl:u itılediği vakit, ıki 

ölleriııi bir ksfal rına vnta 

v ı a pişman olmoşlarihr. 

Onmlınriy(' hök6ıneti ma 
li ıtil rnı, bellibaşiı miJli 

ıııudKf"" lD-' l'lelerindeo biri 
a',t1rıım etine e tutar. Halkı, 
devlotln dam~a ına 'YC imza
s11uı 111 arı d ı rn ayı helli başlı 

kll'V veli ı inden ve dayanakla-
rmtlftıı lııri sayar. 

Bugiiıı oıkan Milli möda
fü,, talı ıUeri ı satın alınız: 

bıuınnln ) alnız .,jzw hürriye 
tiııızı vo devlotrnizıo istikli-
hı i koruyan o, .u ibtiya~la
rrn ı ) ılrdıın tittnek gibi ma
navı hır börç Öd<\mekle ııcal

mıy cnksrnız: devletin eıı kar 
Jı "l caklıları ıra.sına geçe
ceksiııız Ho tah vilJere konan 
parn, ne maide, ne mülkte 

bu kadRr k&rla itl6yemem. 
YMın ve) a öbür gün, nihayet 

İNÖNÜ 
ZAFERi 

Stalingrad harbi 
Almanlar şehre 

girdiler mi 
girmediler mi? 

parti namzetleri üzerinde görur rif Vckaletı e e . y ld Mufett111 barad n Seyhan 
1. V l" . S f , . l riudf'n hedrı ı ı- b"'J . .d k mek ü?:ere k•ymet ı a ımız a· wii ohJŞ t 'ki . da- o gesıne ~· eco V6 oradaki 

Ö . -f t• • iz ı·· lo 1tH kı erme ' hip rge ile perh mu et ışım rını <mı < • tetkikloriııi bitırdikteıı 
800 t• "z t ştır ıa sayın Halid Onaran ve par ımı vaın e m . : · göre 19el Ankara.ya dönecektir 

yilayet idare heyeti ba kanı sa· ögreı lığımrn_0 ___________ _ 

yın Rızn Bozkurt evvelki gün • ı • • A • k d 
Silifkeye gitmişlerdir. Gazeteci erımız merı a a 

Silifkedeld tetkikler düo 
sona erm1ş ve şehrimize Jön
m üşlerd1r. 

Polonya 
ordusu 

d 18 (s . ) - Londrada bolouao Türk gar.etecılerı bu Loo ra · ı A 
o bır ıırartıl ropmıe ardır. nupaıe muhtelit akııı 

- 0 eu&re 8 ı. 
gu koınbıne Jntalerdııa Kanada ı>omıındo k1'&larıuı gör-
ıar rapao ı · T- ·k ıı· b • _ d Aksam ol(ıllerenıo uı ıre es ı üıuk eloill Sır musıer ır. · · L d 

akaam reıneğı vermıtı&ır. oo ra gu:oteoılerı de Türk Pers Loren "' ı b 
Londra 18 (a.a) - Ruslar 

Kafka•yada muvaffakıyetle ve• 
rilen taarruz sa va~ından ıonra 
8 tank, 4 top ele sreçirmişler ve 
400 Alman öldürmüşlerdir. Nor
voıiak ceoubanda Almanlar püı
kürtülm üşUir. 

Tanklarla büeum eden Al-
maolar ilerlerken kıtalarımız 
mevzilere çekilmiş ve birlikler 
hafifçe gerilemittir. Bu esnada 
1200 Alman öldürülmtlttür. Vo
ronejde Almanlar bir me•kun 
yeri ele geçirmişlerdir. 

Ruslar diyor ki: 
1 

Moıkova 18 (a.a) - Alman 1 
lar Stalingrad da tlmal ınıntaka 
sında ve ortadan Volıaya kadar 
gelmişler ve beş kilometre .aha 
da harbe başlamıılardır. Bir ta· 
raftan ıokak muharebeleri olur 
ken diğer taraftan tepelerde j 
hali muharebeler olmaktadır• 
Müdafaa harbi en buhranlı ana 1 
l'elmittir. Muharebede Ru• bir
likleri aıkeri ehemmiyetteki te
pelere taarra:ı etmitlerdir. 

Almanların verdiği 
tafsilat 

İşgal edilen mahallelerdeki 
dağınık Rus birliklerinin temiz
lenmesi devam ediyor. Şimdiye 

kadar ral ız bir motorlu katanın 
şu n ticeyi a ldığını bildirmek 
harbin şiddeti hakkında bir ka 
naat verir, 

Stalingrad önfindeki bir mo· 
torla kıta 21,000 e•İr almış 160 
tank 281 top 38 havan topu 41 
tank topu, 71 alev makineıl al
mıf 8S tayyare tahrip etmittlr. 
Alman tayyareleri de evleri ve 

(So .• n ikiı,~ido) 

Londra 18 (a,a) - Rusyada 
daki Polonya orduıu Orta Şarka 
nakledilmiş ve diğer Polonyalı 
larla birleşmiştir. 

8. Abbas Ouranoğlu 
Ş h . • Hukuk hdkımlıı uo a t ıın u D 

00
11-

B Abbas Urıt • tarıu edı er. · ifes.-
. . ımıe •e voı 

lu 6thrımızo ge uffakıreı 
ne baelamışıır. Mu 
dıleriz. 

--
ANAMUR 

Ziraat Bankası 
şubesi istiyor 

tacir ve sRn&t erbabı Giilnar 
Aoaınurdan sldıgunı• mii- ı'le muamele yapaml\UlaldA-

1 d Anamur 
teacldit mektup llr a . in 
daki Ziraat Baokaeı şobesın rlır. 
6 y,11 evvel kapa.ndıgı ve bo .. Bu seb~pteu Aııamur 9if

Bankası ile . 26 h. rıöfasu olan 9ısn.1den Zıraat 
yüzden 1D • dı&ı ve &erlin 18 (a.a) - D. N. B. t hane vaıutasile mna.mele yapanı o.ma e . 
ve yılda pos a J ık· rueleJerJD Şu tahllih almaktadır. Stalln• t k·bı ve saire olarak ancak evve ı mua 

.1 ınden baıı sualler sormue ar ve unlara cevcplar alıaze&eoı er 
mıelardır. 

Loudre 18 (a.n) - Türk gazetecılerı uçakla Amerikara gı• 
110 ıtf kader kalacaklardır. deoekler ve 

----ee~=-=~=-~~;;;;;:::: 

AfiKETiMi Z 
-.--- .___ -----

• . h ·ı Kalbi ( Mersın l eyecanı e çarpan bütiır 
(Mersinlilere) soruyoruz : 

1 

• 1 _ Belediye mecll•loe aza ıeç lmit olsanız şehirde neler 
ap.ImHıaı iıterdlnlz ? 

y Yolmu, temizlik mi, fazla kontrol mu ? daha ba,ka hangi 
mevzuların ilk plaoda yapalmuında inar ederdiniz ? 

2 _ Reyinlzl kullanırken Belediye meclisine aza ol k 
ıeçmek iıtediginlz zatı tercih ettirecek meziyetler ne ohaaı::;:? 

•sorduğumuz bu suallerin cevabını yaıı ile guetenıize lütf 
etmelerini aayın okuyucularımızdan reca ~der:z 

Gelecek cevaplar •ıra ile gazetemizde neşredilecektir. 

Anketimize gelen cevaplar: 4 

CEVAP 

para a ı · · def J'rad merkezindeki evler etrafın ·ı 011 liralık moame teodit euildigi bnııun 19111 
T k k ••b ------ı yarım mı y G ·ı kadar ür in ııu ının da çetin muharebeler oluyor. I 11_ k feci va Anamurd~n n nara 
f el d ı re "'i le yaoau ıa "" 11• ço ı aRrafı ytt.-em v ___ Bol,evlkler Alman lmhaamdan l "J 

1 
.. 

1 
uekte- y üzlere hra yo m 

ı - Şohrın sıhhi bakımından teıııizlıee çok hem pek ok 
ıtina edilmesini, raeamıe olduQllmıa. zamanın naııklı~irıi de ~öz 
öuüode huluudurarak her VP.\andaeın güçlükle inseaıoi temın 
eUiltı bvgılnlerde ihlik9re rol verilmemeaı iı;ııu <;ok sıkı kontro 
rapılmaeını is&er ve hatta &emizlikle kontroluııu renrnna ror6~ 
mesınde ısrar edc:rim. Bütçe müsait olduQu takdırde ele geçen 
her tıreallen eehirın güıellıQir le al~kah olduQu ioın rol 

1 
aptı

rılmasında da ısrar E'.lderim. 

olan bOyt;k ziyette ol ugıı n r ırı ı d'I ktedir Zaferin destanıdır kurt•lmak i~ia çok utrafmakta . plldıgı il&ve e ı me . 
dular. Piyade, btlhkim, tankla- dır. G 

1 
Anamur baJkıouı çok hak 

Anamur muamelesi ü • rı önleyea Ru• askerleri bir çok lı b.lebıui Ziraat Bankasınııı 
yerlerde imha edllmlttir. Birçok nar şubesine bağlanmış ise de nazarı dikkate aiarak Ana-

11 
YAZAN. Zeld C-al 11 
BAKI ELEBJOOLU 

-(Fiatı 15 KUl11fhlr.)-
yerler kAmilen tahrip edilmittir. Gülnar ile Aııamor ara8ı 90 murda Ziraat Baukaınmu biç 

Alman Hkerler; bu bar~beler kilometre olnp yol elmamatıı olmazsa hir sandığı açılaca
üzerlnde adım adım ilerlemekte 

Sabf Yerlı Yelli .. .,... a.-..t yösöoden hi9bir köylü 9it9 i, grnı ümit ediyornz. dirlu. 

2 -- DürOst, calıekan ve eal1ei meofaa\ioi umumun menfaa
tinden sonra görerı, memlekete ve mıllete mühim hiımetleri 
11örfilmüe ve elıue geQe<'ek ılk fıreoıta ialifttde 6derek eehıri 
modero bır hale sokacak enerjik ve bılgılı, hür ük l)Pbirleri gc.
r.erek beledirehıriu ne gihi işler bneardı(tını Lauımıe ve görnıue• 
buulorı fepmaQı ve İR&eme~i bile11, bu gıbı islerin rapılmaeında 
ısrar ederek kabul.ettirebilen bir za& vataudaeıu refıui almaaa 
nomıeufr. 

Muzaffer Atalay 
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1942 Cumartesi 

Siya al B lgiler okulu 
kabul şartlan 

Siyaıııl Bilgiler okulu, yük· io;tidada namzetler ılerde mali. 
sek derecede hır me1lelı: ve ih idari •e iyui şubelerden hangi 
tisaa müessesesidir •e tahsil r ırıe ı(rmek istıveceklcrini yaza
müddeti dört yıldar. SCln sınıfta cıaklardır, Namzetler aşağıdaki 

talebe idari, lyami ve mali şube ·vrakı iatidalar na ekley cekler 

Jere ayrılır. 'Jir: 
Girme şartları: \1ektebe ge· Bit rme ve olgunluk imtl-

rek leyli. gerek nehari gircbil-ı ban arınan ve nüfus hüviyet cüz· 
mek için ııeçme, imtihanını k • danlarınan a ıllaTı. 
zanmış olmak lazımdır. Namzet 6 tane 4 Sx6 boyunda fotoğ 
)er seçme imtihanı neticesinde raf. 
kazakdıklnrı neticeye göre leyli Aşı kağıdı 
veya nehari olarak alınırlar. Seçme imt h n nın yapıln-

YENi ERSiN 

i 1 a n 
ersin Belediy Riyasetinden: 
Hcle<liye nıe(•lbi azahwı s')çin iııe :.ıit J'C) pu

sulaları J Hir'iııciteşrin 942 gii ıi:wlen 7 Birinci 
teşrin 94~ güııiirae kadar tatil giiııii de dahil ol
duğu lıalde her giiıı saal 8,DO dan J 2 ye 'e 14 
ten 18,3 a ka lar beledive dairesiııdc korıula-., 

cak saııdığa atılacak ve ~on ~iin olaıı 7 hiriııcitf>Ş .. '" 
riıı giiııü saat 8 deıı soı1ra rey pusulası kabul 
ed ilm iyecektlr. 

rıtılıap cet,ell~ri11de adları )'azılı buiuuan 
se<;icileri11 h ii viyet ciizdaularile beraber hu müd
det i<;inde lwlediye daire. ine relerek rey pusu 
lalarmı ~ ııdığa atabilecekleri savııı halkımıza .. . 
ilan ohıuur. (1218) 

Yüksek derecede muvaffak ol- cıığı yer ve zaman ve dersler: 
muş varken aşağı derecede ye- Seçme imtihanı aynı zamanda 
kun tutturanlardan ley i talebe Ankarada Siyasal Bılgilcr Oku
ahomaz. la,tihaoa girmemiş ve· 11unda ve İstanbulda Yüksek öğ• 
ya muvaffak olmamış bulunan- rftmeo okulunda yap.lacaktır. 
)ar leyli •eya nehari oıarak mek mtıhanlar aşağıdaki rünlerde i 1 a n 
tebe ahnmıyacağı gibi ücretli olacaktır 

talebe de kabul edilmez. 5 10-'i42 Pazartı ıi ıırır:t 8301 Mersin elediya Reislig~ind n,· 
Seçme imtihanına girmek dR Tül'kçe Kompozısyoa ve, . . •. • 

için •t•ğıdakl ,artları haiz ol· Edebiyat, 1 Beledıye ıçme suyu ~uzgecnıe hir makinisl 
mak liumdır: s-10.1:42 Pazartesi sant 14.30 alıııaeaktır. Tali pleriu laha kku k etlecd· ehliyet 

A - Yaşı 25 ten büy6k ol- da Hı yv n ve Nebat fixyofojisi. . .• .. . k .. & • 

mamak: 6 10.942 Salı saat s.::o da lerıue gore yuz l11·aya k dar aylı ucret verıle-
B - ~iııe. mezunu ol~ak ·: Riyaziye (Lis~ ed~bıyat kolu melceklir. İısli)ellleı·iıı evrakı ıııüsbitt1lerıle birlikte 

olgunluk ımtılıanını •ermış bu zunlarrnan bılmeaı liz:ııu gelen • · l l fi .... · ·· l 1 l · 'lA 
1 k b b. 1 d ) 1 ~u ıs e nıe ... ~ ıgı ne uıuracaa ev enıe erı ı cırı unma • a ıs er en • • • 

C Sıhhatiuıo tahsile ve 6·10 !142 Sall 14.30 da Ya· hı nur. ( t:~t 9) 
mecburi hizmete müsait bulun· bancı dıl. 
doğu idarenin göstereceği bir 7-10- 42 Çarta"1ba 8 30 dn 
hastane raporile sabit olmEık. Türlciyc-, komşu memleketler ve 'ı 

1) - 942 yılı mezu r u olma· büyük devletler coğrafyası ve 

yanlar için: Liseden çıktıktan İıtanl ulun fethi den bugiirrn ka· I 
sonra ne iıle mefgul olduğuııu dar olan Türkiye tarihi ve Fraıı 

i 1 ! 
içel P. T. T. Wüı urrnğCn ı n . 

n 

bildiren resmi vesika ve liseden SIZ iı:ıkilabındnı sonra Avrap.ı 1 - Adana ic rı mahall iuce e ef on rehberi bas-
çıktıktao ıonraki hareketlericiıı taribi llrılac:ıkt11·. Bu. rehb<'rbe ers"n ve Tar"'US tele-
dürustlüğüne dair, bulundutu Felr.efe ve içtiıııaiyat (Liae 
yerin reımi makamla1'lndan •e Fen kola mezunlar nın bilmeıi 
rilmı• bir Mhnübal vaTakaın al· lazım gelen bnh11lerden) 
mıı bulunmak. İıııtil aodn oıuvaffak olanlar 

:.iüracaat zamanı: Mektebe imtihanıı yapıldığı müesseseler 
girmek için namzet kaydı 1 Ey- de haz r bulundurulacak ta hbüt 
lulde başlar ve 5 Birinci Teşıin name v ! kefaletname auretini 
ıabahıoa kadar devam edeı. ve beya ıoarneleri alıp bur:ların 

Müracaat olucacal· yer: An· mu melesini y1.1ph,mağa mecbur 
karad Siyasal Bilgiler Okulu durlar anhhütname ve kefalet 
Müdürlüğü, lstanbal Yüksek ök· name muamele i yapılın dıl-rça 
retmen okulu müdürlüğüdür. Ltati kayıt ve kabul için mekte· 
Müracaat bir btida ile olur. Bu be müracaat edılemez. --------
Milli Müdafaa 
tahvıllerini niçin 

... talingrad 
harbi 

fon santrallarııı.l hağlı Lele fonlar da ayrwa ~;öste
rile<'eği gibi bu rı~hhere isteklileri11 ilan ve rek
lamları da kouacaklır.· 

2 Ücret, nıüdiidiiğe müracaat edilerel\. öğ
ren i lt~ hili r . 

3 - 1 teklik riıı, ilan t.tr1hinden 
hafta icinde nıiıdiirlüğe nıüracaalları 

• 

itibareı bir 
ilan olu nur. 

1215 

1 

Mersin Asliye Hukuk Hakim'iğindan 
1eı sin oı m ın da resi vekilı avukat Hüseyin Ar tebelli 

almalıaınız? -Birincid~n artan - nın ~brsi::ıde l ükOmet caddesirda 18 No. da mfıt13ahhüı 
_ Biriuoiden artan _ fabrıknları boml:alamakta ve Zühtü Önd ş aleyhın • açtığı alacak da vasmın yapılmakta 

. . tesirli olarak kıtalar• yardım o an duruşmas rııfa: 
ouon E<ııncRğı gol,: t!ınde '"~ t kt 0· ı ı -ı ~ · 

k d k t 1 b e me e ır. Murnaıleyıı Zuııtuye gıyap k aıı çıkarılmış nereye gıt-
anca .lrı a.u ovv~ ı an a- 1 d d . ..,. . .. on ran ı n ver ıgı tıRi m. alfim olmadığından gıyap karaı ının ılaneu teblıime si retli pol ı ti kanıızrn k ırn a ı 
altrnıla aıısız ve 3te~siz ge t1f.. ilat k lrar verilmış oldnğ11ndan ıh\n tarilıinden itibaren duruş· 
çirdıgimiz bıı he.rhiıı s uınııa Londra 18 (a.a) Stalin· I man~n bır'lkıld ğı 6- !~-942 tarih~ne kader~ m~hkemeye ya 
kadar (;yle kalmamız ıçm grad muharebeci Londradn ilgi kendısı veya bır vekılı kanunt g')ndermesı aksı halde malı
tıizin de cidJi hir yardımdR ile takip ~dılmektedir. Gelenlkemenin gayab nda ıcra kılınacağı il~n olunur. (1217) 
bulor m&nız gibi maııevi bir lhaberlere göre muhasara harbi 

fi · l fi yeni başlamıştır Sokaklarda gös I 
şere ınız 0 mıya ve eu şo~e 6 terilen mukavemet bhlike art-
gö~ü"' knb rtmaıııza nııuıı de- tıllça şiddetlenmektedir. Bu şeb 
gıldır. rin Rus hareki tında oynadığı 

Mil i müd .ıfaa tabvı Ilı ri, rol mühimdir. Fakat Stalingra· 
bir nevi, hürriyet ve istıklRl dın ıtkibeti Rua harbine bağlı 
sigorta tHnıetleri giti du telali değildır. 

kı o!unııni lir. Çoouklarınızıt 

"aklamayı ılü~tıııdiıgıiflüz sou Satıhk Çırçir 
yedek akçayı dahi milli lllÜ 

dsfaa t ,1ı vilJeı inu vernıtmizı 

tavMiye etmekle, lıiiktiruet lıeın 

sizin ına11evi bir ş0ref, hem 

9ocoklarınızın maddi hir iııun 

oa kazeııacagını biliyor. Hii 

kumete inanmakla şimdiyt1 

kadar kaıaan ığrnızı kazana· 

eaksınız. Milli müdafaa t lı

v illeriuin aüratlo satıJı,ı, Ttir 

kiyode mılll hirli~iıı, ve t>ıl 

bıı.ss' i tikJ81 ıntidaf 'i ı og 
r udaki mıJli hiıliP;iu } euı 

bir imtilıanı 01 acaı~tır. lluııuu 

değeri d no kadar biiytık 

oldognno, dlitöaceai ve doy 
gusu yerinde Onmlıuriyet va 

tan<la.ıılarına izah er ıniye hilt 

lüzum yoktur. 

Falih Uıfkı ATAY 

Az k ıllaml nış sekiz .ıded 
Çuçıı· mıkir.ıesi satılıktır. 

Almak i tıyanlerin Mcr .. ııı 
Y oğ111 t pazarında lıub ıbat 
tüccarı f'ı. H11fayet Gök razı· 
hanesine müracaatları. 

(1216) 1-2 

Zayi makbuz 
M tıri!İn G;imı ügüudeıı al. 

dıgın ız 8 .930 la ih ve 33/ 
9()4 R yıh ve 34 lira vo 

17.3.9:38 taı ilı ve 728}594 Ra
y ılı 675 lırnlık ayniyat mak· 

huzhu ı ~ayi edılıniştir. Y eııisi 

alınao gından eskilerini ı hiik 
mü oJ m ıyacağ ilan ohrnnr. 

Menıin Kurtuluş 

(1164) 13-15 Müeııae ttRı 

~----~~,,. .,-.-..~-

lılaabar pıı.Şl\ 12~7 
Bacı B~an bey 

1 

Göz as kları 
mü ahassıst 

Dr. Muhtar Berker 
ersinde: Voe- rt p z·ırı civannda 

Doktor Abd ıllah ı.:.rso~ ınnayenehane-
sinde her gıin. 

arsusta: ·ah giiııleri öğleden evvel 
Doktor Salahaddin mua\crnchaııesinde . 
göz ha:stala rı nı kahule h1~lauıı.-ur. 

- --== --------------------·-11111111!! 
P i L. F• (Altın 

Jübile Radyol rı gel-
• 

miştir) 
İçel Ace tası; S · lvelli Ticarethanesi 

i 1 
Deniz arp o ulu ve lisesi Sat r f m 

1 

omısyonu 
1 - .\skeri ilat',ac icin asa 'ıda cın~ \e n k-

• • • 
darları yazılı 12 ILa em yaş :sebze açık eksiltme 
ile safin alırıacakıır. 

i - ~aı·tl!ame her giin koı ıis) onda göı f Je
hilir. 

3 - ı~teklileriıı ~5 ~-9 2 cuma gli11ü a<ıt 
ı 4 <le yüzde 7 ,5 eıuinat1 mu,akk· t(l nıakhuzla
rile konıi yona mı racaatları il: ıı olunur 

& 

O insi Mikd rı 

kilo ---
Sogan 3000 
Pntate3 3000 
Semizotu 2000 
Tı,ze bak la 2000 
Prasa. 2000 
Lalurna 3000 
Kahak 2000 
upaı uk 2500 
Sal9s 5UO 
Barh ıuya ~ ırnlyn 2000 
KUk korenz 15 o 
Dı•m. t s 10(0 

-

FiyRtı 

Ko 

15 00 
30 00 

7 50 
25 00 
15 00 
10 Oo 
25 00 
20 00 
80 o 
20 00 
20 00 
14 00 

M t 

oh b 1 l ı te ı at 
L a Ka. L Ko 

450 00 
900 00 
150 00 
500 00 
800 00 
300 00 
500 o 
500 00 
400 00 
400 00 
00 00 

140 00 

24 5JO 4840 00 363 00 
(11 3) 10-15 19 24 

Mersin alh ( i iv n ; 
Evimizde l . 10 94-2 lt ihınd n tıb r n ( KE\1Af\ 

ve MANDOLl ı ) ku sları çıl c kr D t ı tıy n 
yuıtdaşlar n Halkev ne mür c 1 yt muam lelP. n 
yaptu malarmı t· vsıy€ edeı iz 

i I a 
f ındı~pınan uMarhğm~an 

ükka ·c r c 
v~ni diikk~iulaı·dau dört dükkan, eskilerden 

iki dükkan ve yeni fıruı rniiza ede suretile icaı a 
verilecek tir. 1ı208 J -3 

i LA 
enıur a ı ca 

lçpak fabrikas mü .. lüğünden: 
Lise mezunu veya askerlikle alllkası olınıyaıı 

tecrübeli iki memura ihtiyacımız vardır 
Talipleriıı içpak fabrika ı miidü riyetiııe ıniı 

racaatları. ( 209 3-3 

Dol{tor Falırı tuJuş 
Tarsus Adliye konağı karşısınd 

Muayene saatları: ller güu sabahtan 
ak ama kadar. 

Çal'şamba giiııleri saat 
çalışılır. 

14- 7 Halke' iude 
( 1206) 

İğ ne 

Reçete ile sat lır. Her ecz· nede bulunur 
S. ve l. Mua veı et Vekili •i in ruh tını ha z 

Cenup mıntıkası aj 11 B hri Dir 1 
Yağcami civarı No. 1 - F..ski Selinlk Bankası 

(1167) Posta Kutu u 105 

Vurddaş! 
Hava klJrumu •• ye o 

Yen Merain 


