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Kaymakamlar Uzak doğuda 
kursu açıldı Japonlar 

Stajıuı yapan maiyet 

memurlarrndan kaymakamlı
ğa tayin edilecekler için An-

Malezyada Taooy 
şehrini işgal ettiler 

t:Say Stalin 
Bahara kadar 

Alman hudutlarına 
varmak istiyor 

Bay Grips 

Rus milletine mesaimda 
Nazilerin kuvveti 

saraılmı1tır 
karada bir kur açılmıştır. Al 1 
ni• ~:~ıo .. ~~bi!~\.~;k~;~ İngilizler man ara Harbi çabuk bitirmek için 

Sark Cephesinde 
Ruslar 

Jki şehri daha geri 
aldılar 

Harkof önünde muharebe 
kati saf haya gir~i nutku ile çalışmaya ba layan Geriliyorlar Nefesalacak zaman gayretle1imiziartuahmdiyor 

bu kurs. devletin idare ma Oeri/miyecektir M 
20 

( ) Londrıt 20 (a.a) -
kanizmasına verdiği ehemmi- Londra 20 (a.a) - oskova a.a - Şark cephesinden alınan ha· 
yeti gösteren en büyük de- Bırmanyaııın dar ucun o ke· Loodra 20 (a.a) - İngilterenin Moskova !'abık berlere göre Rus kıtal arı ıleri 
lildir. ıen japonlar Tnoru iegal etmicı- Stalinin maksadı bahara elçisi Grips Sovyetler birlıği hateketlerine de\'om etmektedir· 

Şehrin bir çok caddeleri 
ışıksız bu len maktadır 

Bir haftadan bir 
miiddettir şehrin hRzı sokak 
ve caddeleri her ne sebepten 
ise ışıksız buhınmaktadır. 

Bir ka9 yüz metrelik 
ba~n köşe başları ve yerJ~r

deki ışığın caddeyi ışıklan

dırmamaın yözürıden yagmnı 

v~ çamurun bol oldugo bu 
mov11imde çamur ve suJtra 
bata bata gidip gelmek bir 
mesel" te~kil etmektedir. Hakikaten, kaymakam, 

idare m'kanizmasının en kuv· 
vetii temelidir. 

!erdir. Düemanın üstün kunet· kadar alman hudutlarına ur- halkına hitaben bir mesaj ne~ ler. Rus ordusu almaolardan 
teri karcııeında Britaora konet- maktır. Ruslar batı Rusradan retmiQtir· Grips bu mesaJ·ında Verere te Koudroto eehirterini 
leri Qekilmielerdır. Tuoy Tarlan taeıdıkları malzeme te fabrika· v 1 d D h Oaddelerin eskisi gibi 

ezcu-mle şo·· yte demektedı·r·. geri almıe ar ır. onez cep e- ki d 1 h b d d 50 kllome're Uzakta- ı · ı l Jlill au uı malill oımıuuda 
Köylünün, kasabalının 

o o una ar •e dıQ'Eır rer erde kurduk arı H" l . . . k ·ııe sıode de her karnı toprak l oırı v 
d B ·ıaa .. ı ·ı 1'aponlara . ıt erm 0urur•ı sızın 1 • ala"kadarların dı. kkat J ır. uunıo we~ • . fabrıkaların verimi ve müttefik- . " . . s alınanlar çok çatın mukatemet nazar a · 
Hin~ okranosunda bır üstemın lerden gelen harp malzemelerile halınde mukavemetınız kar~ı - göntermektedlrler. Harl:of&a oe- rıuı çekeriz. 

fesini üzerine alaıılaT arasın- e&m_ı~tlr. :arım ada.nın ~ar~ bütün kıe almanler Qzerinde te smda kırılmıştır. bütün dünya reran eden muharebeler kati -----

do~let otoritesini temsil vazi-

cfa karşılaştığı ilk Amir kay. aabılınde k]~ponlbarın ılekrlte'. ''1dnı sürekli surette bBBkı ranacakl3• sizin 1.aterinizi ve bizim zRfe~ l eafhaHına girmie buluumekladır. Halk evin de 
karcıılama JQID azı no a ar a ., . . . . .. ~ k . 

makamdır, · k"l · ı d. rıoa •e bıınuo iQinde ellerinde rımızı beklemektedır Oıınyanıo A:tare(lill Tımoçeu"o une11erı kıtalarımız gerı çe ı mıe er ır. · ı . . 
Kaymakam bir memnr M 1 üzerindeki han mu· kAfı miktarda tank, torarr top çektiği derin istirabı azaltmak eehrı cıımal te cenuptan earmıe 

a ara b ı d 11r k ·d · 1 · · h b' b 1• b" · ı. gıbidirler Buroda bir italran doğil halkın hürmet ve mu- harebelerine Acıerikan bua , u un UgUna anı ır er. ıçın ve ar ı ça u.. ıtırme.

1 
. . __ 

bu .. tün k · · . h I . . . 1 tank bırlı~I botun tanklurını 
bahbetini, kanunun kunetleri dd iftira etmıelerdir. Stalinin mttkeR dı Nazilere ıçın arp a-ayret erımızı ar ır- karba\mietır. Almauler kırımda 

Bir reaim ve hey kel 
aergiai açıldı 

kudretini ,ahsında tem il et- Bir dücıman tanar.e ~erdanına nefes alacak zaman hırakma-ı mahyız. Rus ordusunun muka Fuodoeranın Romea kıtaları 
h - euceaınde ren· k Şehrimiz Halkevinin ama mi~ devlet adamıdır. repılan ucum n .• ma tı!'. Almanlara kareı taarruz.- vemeti Alman ordnlarmm kuv tarafından alıodıQını iddia e\· 

Onun mu vaffakiyeti dev- gml11r Qıkarılmıcıtır. Bee A~erı_ l&r but ün cephe bo1unoa deum 1 velini sarsmıştir. Fakat zafeıe 1 mekte ise de bu cihet henüz te· törltire mahsus tNtibettili 

1 t. .. ü .. 1tartan en bil kan bombardıman taryareeı do etmektedir. HiUer bir müdafaa k d l b" çok ı rit edılmemiştir. Almanlar rad· re~iın, heykel sergisi bir haf-
~. ırı ya• nu 

8
" • au Felemenk Hindietanında b!r hattı kurmaQa fırsat bulamıra· ı avu,ma an evve . ır ro u3erifatlarında rorulmak 

yuk kazancıdlr. düşmen ıanare merdaoıoa hu· oaktır. Stalin Hi&lerio illı bahar muharebeler verece~ız. Duş· bilmez Sotrot sürülerinden beh ta müdJetle halkevi salonun 
Onun güler yüzü, on~n com etmieler ve bu esnada düe- taarruzu ioin deQ'erinden aı kır· ' manlanmız artık l'3şebbüsü l setmek&e te Stalin kendisine ne da a91JmıştJr. 

tatlı dili köyü şenlondirır. manın terr~re gurubuna rasla· met •ermemektedir. Almanların 1 ellerindtm kaybetmiolerdir. O n 1 kadar pabalııa mal olursa olsun ----
Köylüyü zenginleştirir Onun mıela~dır. ~apılan h;•,: m:~a; ilk bahar taarruzunda baz~ mu· lara bunu te rar ellerine alma kıe zaferine deçıam etmek o~mio An ta lyada 
göler yüzü ve şefkatle uza- rebtısı~de duemanın_ rY .r s tafhkifeller elde etmelerı pek larına müsaade etmeyelim. Şim de oldu&tunu belir&mektedırlor. 

l . k •. ti k •1,.·101· te dô~ılrulmüıtür. lkı Amerıkan mümkündür. Stalin Nazilerin d" d l .. _ h 1 Alman askerleri etraflarında ıük· 
nan e ı oy n e s e - . k b 1 t r ı uşınan arın onune er yer 1 dane okul bı"naaı .. . . .. b" b. · tarrareeı ar 0 mue u • önümüıdeki müddet ioin kuneı 

1 
selen insan tufanının ne uman 

mıu~l~r ve koyluyu ır ırıne toplaramıracaklarınt zeonet· ı de durmalıyız. Onların ordula-
1 
rluraceA'ını bilmemektedirler. 

l'levgı ıle bağlar. Belçikahlar da mektedır. Alman ordularının rmın yeniden kurmalarına ve Düıımanııı ınze kuneııerile kareı 
Onan hareketi memurla- manetira&ının bozul.nası •uireti ' başka yerlerde biz& darbeler 1 kereıvs kalen almanlar bır çok 

ra örnek ve köylüye, k saba- Raıyada afır ka· etl drame&ık eekle eokacaAı ümıt l vurmalarına meydan verme- gıiQlüklerle k11reııaemakıedırlar. 

yapılıyor 

Antelra 20 (ıı a) -

VılAretin bazı kaza ve nahı• 
lıya sonsull kuvvettir· ed. ilmekıe.d_i r. Hıtlere öoümüzde-

1
1 melı'yi•. Biz bu suretle A vru- R• 

l ;t, d / '" ıyO relerinde eQitmen te öQretmenli 
Bir çok kasabaları ve )'ip ara U5rCI ı ar lr.:ı arlar IQıode 1urulacak darbe- 1 pa milletlerinin rehberi olmak 6 okul ile kız tınelhtlaüııÜJ'\ biııft 

köyleri dolaşınız yollar, çeş- L d 20 (s 8) - Hür nin turulmaeı için rokınde bir imk~nım kazanacağız. onfera nsı İD(l&Bh ieı ılerlemietir. llu J epı· 
meler, mektepler. köy bina- on ra, · • müttefıkler konferansının top· 

Be]nı·kn .. J·ansının bildirdiıti . ların önllmüzdeki ders rıhna . k k dre- Y .. " laomaeı beklenebilir. Akd • d ı ,rı sıze kayma amın o .. ne göre Alman ordusuna ya- enız e Berline g6re alınn- kadar bllirilmeaine aeru•t S&r· 
ttio~ ve hakiki varlığını gos- zıJmıA ol.rn Flaman vo Hel- Tahran redılmektedir 
erır ~ lk h . . cak kararlar ---K ymakamlar kursunda çika façistleri Rusyada ağır i mi ver gemı•• T 

ne ö;retil~cegini ve neden zayiata u~ramışıardır. Franıız maslahat- torpiJlendi . bellidir uryağ fabrikası 
bııhsedileoegini bilmiyoruz. B' . ·ı· t . . B" Rerlm 20 (a.a) - atletler'ı "ıy'ı "Bil' 

Fakat kaymakamın va- ır muı iZ gaze esı güzarı Irandan . J"oııilra, 20 (a. ~.) . - :r D.N R ajaııRIUl ıJ diplon1a- 'I' vlYOr 
k l dem~ tayyare teşkı lımız or 3 · k f h k 

zifeıini ve memlekete, köye çı arı ıyor . . . . l. b' tik , azarı Rıyo on dransı a -· · y • t akdenızde ıkı muhrı ıın ı- ı k d · ve köylüye şehre ve şehırlıye onanıs ana yar- . ' 
1 

kında şuııları yazma ta ır Hıyo 
' . . b t· Tahran 20 (a a) - maye11ıudo Heyretm"kto o su "k l l 

knnunon mfüııaade11 nıs e ın- dım "opılmamaaın· · .. b. t 1 lı döjaneyroda Amerı a ı ilr arası 
' F 1 · · fekillik duşmanın ır pe r• ~a rın9 k de ne büyük eserler verece- ransız e çısıne 1 . . . .. konferansında almaca kara ı-. · · · dan hüh.J"...meti d ı b - t gemısıne torp11Je hucum et· . . " gıuı taktır edıyoruz. u e en masa atguzar ran l . . . 11 ı ıarı şimdıdeıı kestırmek mum-

Eıasen Oömhuriyetten- tenkid€diyor harıciJe nazırile başv~ki- m~şler ~e bu gemı!ı tor~ı k e; kündür. Müzakerelerin tarzı 
· ·ıı · k i11gal . . k mı,ıerdır. Bu gemıye ro a a I . k bsrı bu mü ım ma amı ... L d 20 ( ) bne mukte·nyatı memle et ve h . 

1 
d b' "si tay- ve Kohsler arası onuşmalar 

l mem 

1 
oo ra a.a - eden mu rıp er en ırı I .k h 

eJendevJet adam arımı• . - Yunenistanın açlık dıırumu· lran halkına bildirmPk üzere . .. .. .. . k •mış Birleşik Amerı anın mura 
loketin ve milletin kendıle- 1 nu inceleren Niyüı Kronikl aa- biı- mektup göndermiştir. Mek ll yarel~rı goror gor;ıe~. 89 ar- l tıaslar üzerindeki ba skının art 
riuden ue derece fedakirlık zetesi razısıoda törle demekte· tup muhteviyatı:ıı nazarı itiha· diğ~_rı du~an pörk 68 1 ~ 1;~mia l ıı~ım ~östermektedir. Vals 

ki d.,, i bildik- · r 1 kasına gızlenmc ıs· " d k" . . . . 
ve 9alışma be e 

1'51~ dır . re almadan ne~reden bir gazete . Jan tor il iırnhet etnıi', Propagan. a ~a meKı ıyı ış-
leri i"in en kuTvetlı randı- hıglltere hükümatınin ıım- k l f h- k · ı ısAde atı P . . . . . / Jetmiş bırleş k A merikar ın 

Y • y . d apatı mı§hr. ran n tımetı b. infilak 1111dılnııştır. J 

manı veriyorlar. dıre kadar unanıatana rar ım " ve ır .. etrol arzı;larma zemmini hazırlamış 

Pazllr günii f lırimizde 
ytıpıldıgıuı yıızdıgım115 Sakar

ya koşoRnnda birınoiligi Tor· 

yağdan Hasan Ulaş, ikinci

liği Toryagdan Kamil Demir 

iiçüııcüliigü de yıııe Turya~

claıı ~ekip Barlas kazanmış· 
lardır. 

Kllzananl"ra. madalyalar 
v«ıril mişti r. 

l'a.kıın birinciliğini ho 

snretle Turyag kRzıuımıt ve 
bayı ak almıı~tır. 

y · b i"indirki etmemeaı eaeılacak bir eerdir. tarafından maslahatguıaruı 

1 

Tayyareciler do:ıor ken P t M _ k l . k d ' 

B
. d ~00• 1 ubnun .. Y nd~ legal edilıoemie franaa ioin bu Iranda oturması arzu edilmi- gemisi ve torpidonun alo"ler l fır .tl ~za ere erınb eln 1 mebn-
ız ön ı e n gun arası dd t lk F k y .. .. aa arıne uygun u mayan a 

. rardımı re a' • a at ona· yen bir şahıs oldu~u keu- i9inde oJdrıkJo.rını gorınnş- d l d l - d Rurıdan evvelki koAol 
mukayese yapmak ısterken nietan böyle deQlldir. Yananis· . . . . . . F z ı . zı ev et a am an uzerın e d d rr ' ar-
osmanlı devrinden degil 1928 ıan bem bizim mtltıı:fikimiıdir dısine bıldırılmıştır. d ransr. lerdır. vels tegirini icra etmiştir. Dik 8 a nryağ birinciligi ka-
den sonraki idare vazi:-etin- hem de ıadakatinden arrılma- maslahatgüzarı y~kın a mk:t~ RUZVelt kate değer mühim uokta, Ame zanmıştı. Bo müsabakaları 

Y . ' 1 k l k ı· t '·edecektır. Bao d ıp . . k T deki yıllar rasıodan örnek- mıı,ır. unante an mem 8 et e ~ 1 era . . . rinamn ısteklerıne uymayan azıınan uryagıu atlatizm& 
Jer alıyoruz. ioinde arni zamanda k(hialinr maslahatgiizarın vazıfesını ya- }". ·1 bir kaç devletin görüşleri d'3ğil biiyük ehemmiyet Tordiği 

Ve ge9en her yıl idare ler de oıkarmamıetır. Şimdi in· pacaktır. eniden 8 mı yar fakat cenubi ame11kalıların anlaşılmaktadır. 
ınakanizmasının bilgili, ka- ~~t::::,i:,:BD~e~:~

0

:~~:~~::~~~ p rtekı·z 500 milyonluk tarihi r:n~:ıileriııe dayanan men Toryagırı faaliyeti tak-
rakterli eJeman kazandıitını O k d • d• f ti d tı" e ıı. 1 "' Yunaniatanın karanlık tarihin· re İ l•fe ı aa erı ır. r vayanuır. 
büyük Kevinçle •e iftiharla deki ııhraplarını azaltmalırıı. __________ ıır.-_______ _ 

görüyoruz. Siimürgelerini tak· Vaşington, 20 (s.a.)- Bny 
Bu sebepten yarınki Türk ı•taıyan d. RnzveJt kongreden 8 milyar 

köyünden ve Tiirk köylüsün- viye e ıyor · b. 500 milyon dolarlık yenı ır 
den ve onun mürşdi ve dev- Genel kurmav baf• Lizbon, 20 {a.a.) - Ku- kredinin a91lmasıııı istemiş 
let otoritesinin ilk mümessili ..,, 

Ekmek kartı verilecektir 

Mersin Bele~i~e Riyasetin~en: 
L d ;t, • • vanııso vapuru An~ola ve Mu tir. A 

kaymakamdan emniyet ve 1eanı eglffl B · 194'2 1948 malı 
ıısambik için takTiye kıtalırı 0 kredı - . . ı - Eliıule nüfus kağıdı olupla şinıdi~'e kadar ibt.imatı~. gurn~la bahsetmegi Roma 20 (a.a )- ltalyan götürmektedir. Bunlar araıın yılı içinde siparişler yerılmes~ • 

ır va•ıfe hılryor ve kurıd,._ ' • ı kt Kredı müracaal ·elnıiveu ~lersin lıalkın:ı 21-1-942 car-
ki kaymakamlara ve ıt ba- genel kurmay baekanı ikinci da (0 da ımbay vardır. oi mümkün kı aca ır. ., • 

şıa(lakilere muv;ffakiyatler. ordu komutanlığını. ve ikinci Başka bir vapurda porte- bahriye, harbiye ve umumi- şanıba glirıii ileri okulu utla eknıek kartı tevzi 
d·ııeyoru•. ordu komutanıda genel kur- kiz i'Ümörgelerine harp ,mal- yetle müdafaa i~lerinde kul- k 

olunaca tır. A. B. c. maylığına tayin edilmiftir . zemesi taşıyacaktır, lanılaoaktır. 
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YENi MERSiN 

i l a n 
Vilayet Makamından : 

Sayfa • '> . ' 

i 1 a n 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi müessesesi 

Casus Var! 1) 20- 1-942 Sah günü sabahından itibaren Mersin Su~esinden: 
Böyük devJetJerdeki Oasaı 

te.kilatının iç yözö. 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Şeker alını vo satım iş'arı,ahare kadar men edil- Jsta~you aubarı yun11ıda buluııan depomuz-
miştir. daki btiromuzu bu kerı·e .. \ zak zadeleı· han ikinci 

No. 8 

Eğer normal olarak tayin edilmiş olsaydı, izi belllolacak 
tı. Halbuki bu işte izin kaybolması lazımdır.> 

Filhakika bu ceneral konsolos ta gizli istihbarata dahil 
olmuş ve Şimalt Amerikada mühim bir vazife almıştı. Kendi
sinin bu suretle kaybolması; nereye gittiğini bildirmemesi 
işini kolaylaştıran en büyük esastı. 

.. 2), Ticare~le işt!gal eden .l>ü~ün h~kilj. ve 
1 
katta J ve 3 rıuıuaralara nakil ettiğimizi ve ba

hukmı şahıslarla tıcaret n1aksa~ıl~ ııezdle~uıd~ 
1 
denıa toptan ve perakende kömür satış işlerini 

şeker bulunduranlar \'e ş~kerı ımal e.u~lderı yeni büromuzda göreceğimizi sayıu miişterileri-
nıaddelerde kullanan bııumunı hakıkı ve mıze arz ederiz. ( 7 9] ı -6 
hiiknıi şahıslar 20-1-94~ !'\ah sHbahı Ticarethane _ __,,, __ 

* * * 
Şuraya kısaca birer misal halinde yazdığımız iki hikaye 

casusların kendilerini ne derece sakladıklarıııı göl:itermeğe 

çalıştık. Acaba bütün bu dikkat ve teyakkuzlara rağmen mu
kabil casus teşkilAtmm bunları öğrenemediklerini mi zanne
diyorsunuz? Hayır ... lşte lngilizler. 

Casus teşkilatının hem de merkezinde cereyan eden bir 
vak'a ... 

Londrada Hava nezaretinin tam kapısının önü ... Sabah
leyin erkenden posta arabası her gUnkQ emin arabacının 
idaresinde Hava nezaretinin önünde durdu. Nezarete alt 
mektupları verdi. Bundan sonra diğer zarfları aldı. .. Nezare
tin posta memuru arabadan ayrılırken birdenbire karşı yoldan 
bir otomobil ve bir de husust araba çıktı. Bunların arasında 
kalan posta arabası ve postacı ne yapacağını şaşırırken oto. 
mobildt'ln çıkan meçhul bir adam birden bire posta memuru
nun eline saldudı, paketleri kaptı... Posta memurn arkasın
dan koşarken husust arabadan atlıyan kadın posta memurile 
kavgaya başladı. Ne oluyor? diye kavga edenlerin etrafına 
toplanan halk merakla kavgayı takip ederken, müruru ubu
ru bozdukları iddiasile gelen İngiliz polisi tarafından yavaş 
yavaş dağıtıldı. Nezaretin posta memurunu yanına çağırdı: 

- Niye bağmyorsun ? 
- Nezaretin posta paketini aşırdılar. 
- Nereden? 
- lşte elimden ... derken polls kUlOr ederek yere eğildi: 
- işte be adam ... Paketi d QşUrmtlşsUn. Haydi çek arabanı ... 
Posta memuru şaşırdı. Zarfı aldı, gitti.. Fakat Uç dakika 

sonra hava nezaretinde husust kalem mQdQrQ vak'adan ha
berdar olunca terter tepindi. 

- Ne yaptınız... Bu zarfın içinde hava nezaretinin er
kanı harbiyede tasdik edilen son teşktıatile tayyare adedini 
gösteren rakamlar vardı ... 

- Casuslar eline mi verdiniz? 
Derhal etrafa haberler saldırıldı ... Fakat çoktan arabalar, 

otomoblller dagılmış, polis bile ortadan kaybolmuştu. Mesele 
nihayet anlaşıldı. Otomobll, husust araba, kadın, nihayet po
lis ve hatta. halkın arasına karışan 12 kişi bile Fransız istih
barat teşkilatına mensup adamlar imiş. 

Bunlar posta memurile oyalanırken paketi çalan otomo
bil içinde istediğini yapmış, paketi kapamış ve zarfı da yere 
atmış ... 

- Sonu var -

1941 de neler oldu? 

ınağaza, dükkan,depo, anbar fabrika ve iınahitha
ne şube, komisyoncu ve acantaları nezdiı de 
vesair yerlerde nıevcut şekerlerinin cinslerini ve 
miktarlaı·ırn ve bulundukları yerleri gösterecek 
beyannanıeleri 21-1-942 Çarsanba giinü akşann
na kadar Vilayet n1akanıına makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. 

3) 20-1-942 ~abahından tvvel satılmış olup
ta henüz müşterilere teslin1 veya gösterdiklel'İ 
yerlere sevk ediln1iyerek saucı elinde kalmış olan 
şekerler satıcı tarafından verilecek beyannameye 
derç olun:.caktır. 

4) 20-1-942 Sabahından evvel satılnuş ve 
müşterisine teslim edilmek üzere yola çıkarılnu~ 
bayiin elinden çıkmış ve fakat mü teri eline Yar
n1amış olan şelerler müşteri)f' vardı~ı günün 
takip eden gün akşamına kadar ikinci maddede 
yazılı şekilde ayrı hir beyannanıe ile bildirecek
lerdir. 

5) Beyannanıe vermeleri lazııugeldiği halde 
beyannanı~ verınedikleri ve beyauname verenle
rinde mevcutlarını noksan gösterdikleri anlaşı
lanların icabeden yerlerinde ~1illi korunıua kanu
nunun nıuaddel maddesine istinaden verilen 
seltıhiyet dairesinde aranıa yapılacak ve şeker 
miktarı hakikileri tesbit edilecektir. [81] 

i 1 a n 
Deniz Harp Okulu ve Lisesi Satınalm& komisyonun~an: 

1 - Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve n1ik
taları yazılı iki kalem yiyecek maddesi açık ek
siltnıe ile satın alınacaktır. 

Karneli ~ir Gümrük komisyoııcusu iş anyor 
lJygun şartlarla niüesseselerlede bağlaııabilir. 

Meriiiıı posıa kutusu No. ı 08 
2-3 ıueklu pla müracaat. 

i ı a n 
Mersin Asliye hukuk mahkemesinden : 

Fethiyede Liman memuru Abdülkadir ,-;anaslan Vt"kili avu
kat Ahmet Fuat Bağırkanh tarafından Mersinde Maarif ote
linde ikamet eden ldiris kızı Cemile aleyhine açılan boşan
ma davasının duruşmasında 

Müddeialeyha Cemilenin ikametgahının meçhul bulun
ması hasabile tebligatın ilanen yapılmasına karar verilerek 
muhakeme 11-2 942 güaıi sut 9 zda icra edileceğinden O 
gündede mahkemeye gelmediği ' veya Lir vekil gönJermediği 
taktirde muhakemenin gıyabmda. devam edeceği lüzumu 
il~nentebliğ ol un ur. (72) 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) d6-90 

2 - Şartnan1e her gün k.onıisyonuınuzda gö-

Aıağıdaki yazıda bir •ene zarfında rülelıilir. . . ., , .. .. A L z• A N D /• Ç 
d d h .,,. h · ı had· l · 3 - lsteklılerın 6 - ~ubat - 1942 Cunıa gunu cereyan e en a hl ue avıc ı•e erın . 

tarihlerile hü.ldaalarını bulacaksınız saat 14 de yüzde 7 ,5 .~emınatı m~vak~ate mak- Tuhafiye mağazasının nınvaffakiyeti en titizleı·i 
buzlarile konıisyona n1uracaatları ılAn olunur. bile menınun edecek 

-Dünden devam- 1 İngilizler lrana bir nota 'fP.r- Tahmini Muhammen Muvakkat 
Sl Temmuz 941: Ankara idiler. Oir.ıi Miktarı fiatı bedeli Teminatı 

lstanbnl hukuk faküllelerinio 4 A~ustos 94!: BüyOk Kilo Korof S. Lira K. S. Lira K. 
tedrı sat pro~ramları te,·hit edil Millet Meclisi açıldı. . 10,000 .. 6 00 4600 00 ( 
di. 5 A~ustos 941: Galatada Koyan etı ~ 

En Zarif - En Lüka - En Şık 
Her cins Gönılek.lik ve Pjauıalık kuınaştan 

lamarlama G6mlek ve Pjama 1 A~ustos 941: iktisat te~j bir inhidam hadisesi oldu. Sıgır eti 500 21 00 105 00 ( 352 87 
Vekili iıtifs; etti * Smolensk ihata harbi niha 470500 352 87 lstanbuldau sureti mahsusada biiylik feda-

2 Alustos 941: E~has elin yete erdi. (78) 21-27-31-4 karJıklarla gelİrtnıeğe ruuvaffak olduğumuz göm-
d b 1 h be vasıta- 7 Agustos 941: Meıhur k . . . · d d' 

e u uoan mu are 
1 

d k' Hiot şairi Tagor öldü. İzmir fuarı açıldı. l 4 Eylul 941: Sivas kong· le lerzısı eınrınıze ama e ır. 
larm• el kondu . * aran a 1 

• 22 AX-ustos 941· Tahran resinin yıldönümıidür 
Al l ç kar lması için 8 A~ustos 941: Mıllı Şef IS • • • A dre . Güm ük e"d nı 

man arın ı 1 Dil kurumunda kıymelli direk elçımiz Suat Davaz vefat ettı 5 Eylöl ~i~: Leningırad • • r 'J a 

B 1, d 1 d 1 tifler ~erJiler. HükOmet pamuklu mensucata muhasara edıldı. 4-10 No. ı 7 _ 18 
~lıl Of U lf 8 Ç8 IŞ80 ıo ARnstos 9'1: Oalatua el koymaga karar verdı. . ,6 Eyl.tı 941: D~ktor Clat -----------------

1 8 '"ıl lar n ray yüzme şampiyonu oldu. 24 Ağuıtoı 941: İngiliz ~JUS un rıy~~tindekı Alm~n Ye n i M e r si n 
lft rll I t 11 A~ustoe 94:1: Askerlik Rus kıtaları lrana girdiler. ticaret heyetı ı~tanbul~ geldı. 

B • k · k d l t d·ı t ka 27 A~ustos 941· lranda 1 Eyhll 941: Mılll Şef 
ı, ı.mı oerı anuoun a yapı an a ı a - • · 8 d ı t b l d d-

e bul edildi. harbe nihayet verildi. urııa an 8 an u a ön u .. 
alınacak 12 Agustoa 941: Bulgar 28 a~ustos 941: Ordunun ~ Eyi 111. 941 : B~şvekAletın 
· kumanda heyeti tasfiye edildi. terfi listesi neıredildi. teblğıle benzıu tahdıdatı baş-

Vaşmgton 20 (a.a) - ladı. 
.Birleşik devletler harbe 13 A~ust~ 9~1:. fng~lizve 29 A~ustos. 9'1: Leniog• 9 Eyltll 941: fogilizler 

girmeden önce mihvere karşı Sovyet _el?ılerı Turlu~enm top rad~n. Mask.ova ıle mu~a~al~sı Spitzberg adasmı iıgal ettiler. 
harb~den memleketler ordula- rak butunlü~One rıayet . ve kesıldı. Hıtler Musolıoı ıle 11 Eylô.l 94l: şark vilrı-

NUSH.A.SI: 5 KUR. UŞTUR. 
Abooe 
ŞeraiU ~ 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ,, 
Bir 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 

,. 

Hariç ıçin 

2000 kuruş 
1000 
500 

Yoktur. 

.. .. 
" 

rına yazılarak vazife gören taarruza u~nd~Qı t~ktır~e görüştü. yetlerimizde zelzele oldu. 
Amerikalıların kendi bayrak yardı~ ~dece~lerıne daı~ .hu- 30 Agustos 941: Zafer 13 Eylftl 941: Kiyef Resmi ilAnatın satın 10 kuruştur. 
ları altında çalışmalannı iste- kQmetımıze hır nota verıdıler. bayramı muazzam tezahüratla Moskova yolu kesildi. 
meleri üzerine bilhassa 1ngil 14: A~ustos 9ll: Atlantik kutlandı Cumhurreisi İnönü 15 EylQl 941: vefat eden 
tere ve Kao1da teşkillerinde te bir zırhlıda bulu~an reis Orduyu tebrik etti. Prens Nevcivan Türk ordusu-

Vatandaş: 
~lı,an Amerikalılar bu devlet Ruzvelt ve baı vekil Çörçil 31, A~ustos 941 Miill Şef ua bir milyon lira bıraktı. 
lerin harp gayretleri üzHinde sulh lehinde müıterek bir be-- 11eyahata tıktı. 16 Eylöl 941: Iran şahı · T. H. kururrtuna üye ol 
wir yapmıyacak şekilde ieri yanname nerettiler. l Eyltıl 941: Dünya harbi tahttan feragat etti. 
alınacaklardır. 20 Ağustos 9•1: 11 iaci üç yaıma girdi. -sonu v~r- Yeni Mersin Matbaasında Basılmı~tı r. 
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