
Bu~ h' esti) a gazetesi 
diyor ı: 

Tehdit 
değil 

eden Ruaya 
im nyadır 

Göbelsi 
om bası 

f ürkiyedE patlaya· 
mamıştır 

~meri an Bahriyesine 

Şar ~ep~esin de askeri durum 
1 

UzaharUa askeri durum 
oı,,ısk sokakların- Singapur 
da muharebeler . 

olmaktadı1 eh ilkede 
Orelde de 

Sokak maharebele
rinr oldufu 

anılıyor 

--
İngiltereye hücum 

1 Dünyantn her tara
fında gôzükecek 

edebildi Vaşıngton 19 (a.a) 

I ki milyarlık tah Loııdra, 19 (A.A.) - Ayan meclisi senatörlerin 
aiaat Dün bir duşmao tayyaresi den Toyling radyoda veı·diğı 

7 atingtoo 
19 

[a.a.]- Boz cenubi lngilterede bir yere bir dtJmeçte, b~ı senenin som~u 
b-Lrı· .' . ' d . . bombalar atmıştır. Ne hasar danevvel Rmerıka kuvvetlerionı 
... ye ıçın Y-dDI en !lkı d · . _ arlık t h . t . . . ve ne e ınsanca zayıat olma- dunyanm her tarafında aörii 

a eıııa ıeı6mışhr mııtır l _. . " . . ecegını söylemiotir. 

Rıtdyo 0Rzote inden : 
Sahibi vo Omam Ne9riyat 

MOdOrO 

Jı"'lJAD AKBA~ 

Sah 
20 .Taponlnr Siı l!Rpn1 40 kılomet

re kadar yaklaşmışlardır. idare Yeri 2 ncı KAnua 
942 

• 
ıyo 

ko feransı 

S yı c:: ş Yıh , Sayı 
--~~T~el~e~f o~n_N_o_._a_2 ____ ~~1~4_ı,~4~1~0::.::.!4, 

Al~ay No~s ~iyor ~i; 

Ruslar 
1
Japonlar 
yaralandıkları 

man 
Hayvanlar tarafın-

ihvere harp ilanı Z 
teklifi gert alındı iman askeri maki-

ünase~atm ~esilme karan 
yakında müzakere edilecek 

Mihverciler 

, 

don parcalanmadan 
' kendi kendilerini 

6/dürüvorlar 

nesini pa1çalaya

mamışlardır 
---

Vaşington 19 (o.o.) _ 

re%ilya aıtık ta

raf sız değildir 

f i~ir aynlı~larma müsaade 
e ilmiyecektir 

Rlso dö J Rlle) ro 19 (e.o) _ 

Mihverle dıplomatıl· müıHı· 
sebetlerin kAeılmesıne lttı keike, 
Kolombifıı ı VPnozoe lle murah· 

ha arı hırofındau ver ıleo teklıfe 

en az 14 re1iu ıopleoı.;ceQı eım• 

did"'ı anlaeılmıetır. lterı ıe sürü· 
leu ebeplor daha urede bıe tdır 

EQet' mıhterle bütün rulinesehet~ 
ler luısılırse bu memlPkotlerde 

buluıısn aılıklarn kareı bır ta· 

kını t dbirler alınr;..ıek zarureti 

hasıl olacaktır. Cenubt Amerıka 
devlellerı mevcut japon, alman 

ve italran azlıklorıoı toplamak 

ve kemplaro kofmak İtllememek· 

tedirler. 

Rıro 19 (8 a) _ 

Reııı Varkae bir demecinde 
eunları Öflemietır: 

Harp batı Fnıım kürreelne 

faslalıdbnberi Dreıııra tarofeız 
olmoktao çıkmıeıır. 

Brezılranır.ı hareke li &Qıkoa 
tarın edılmietir H•Q 1 .1 8 . · r rP:ııl· 

ralınıu bu &Qık harekete k reı 
kormasına hakkı rokıur. Her 

kee veıife iri rapmalıdır. Fikir 

ecektir 

.ı - ~ 1-1-942 salı günü \lahmudiye mahallesi 
saknılerme eknıek kartı \tırilecekı;,. 1, 1 

k
. . . ' · · JU ma ıalle 

Bir aakeri anla•ma sa mlerımıı e' velce veruıis oldukları lJev r ı . 
1 

d . . • - ,, anuuıue-
i mzoladı l ar eı ev er e kt)ııdılerıııe dağıtılacaktır. 

Rerlin 19 (a.a) -
Japonya, Almanya ve 

İtalya hükl)metleri duşmanla
rına bir askeri anlaşma imza 
lamışlaıdır flu aalaŞmAJ• 
Almırn askerı rei~İ ve J:ıpoı 
ltalyan murahhasları tarafuı 
d ın ımzalanmıştır. 

Beyarı name~iu i alan nüfus 
ve ev numaralarını öğrenerek 
leceklerdir. 

kağ1tlaı·11n sokak 
Heri okuluna ge-

2 - Di~er mahallelerden olupta şimdivP ka
dar ekıuP.k kartı almavaular 2 w~ ı rıcı: .. ı · . . · gu rı en 
ılerı okuluna ~rle:·•·k ekuıek 1 ·ır·tJ·iı·ı ı • · ı . , ._ "< " a :wa" arı 
ıla11 olu:ıur. 
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• __ /çim izde _ ____, 
Casus Var/ 

Büyük devletlerdeki Oasos 

tetkiHltının iç yüzü . 
No. 6 

NAKLED&N; 

A. 8. C. 

VENi MEi\SJN 

i l a n 
'I'elğraf Muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezıınu 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğün~en ; 

Sayfa ; 2 

i 1 i n 
içel tapu sicil muhaf ızlığmdan : 

Köyü 
Çiftlik 

Mevkii 
kızıl çukur 

Miktarı 

15623 M,2, 
Hududu 

Şarkan: Solak Ahme 
Garben: Ali ve Fatm 
Şimalen: Mehmet ef et 

IAtları . Cenuben: Ş!f. 

General konsolos nerede? 1 - İdaremiz n1ünhalleriııe ilk mektep n1ezu- Yukarda hudut ve sair vasıfları yazılı bir paı çad• 
k (15623) M 2. tarlanın Nis~rı 319 tarıh ve 16 No. Ju sicı 

nu ve Telgraf Muhabere bilgisine vakıf olma ile Ahmet oğlu haRarı namına kayt ve tapu senedi veJ"ildi~ Hunun gibi bir vak'a da 1930 senesinde Marsilyada oldu. 
Marsilyada İngiliz general konsolosu Reginald A. Lee 

temmuz içinde bir gün birdenbire ortadan kayboldu. En 
ufak bir iz bile bırakmadan tegayyüp eden general konso
losun bayatından endişe edildiği için derhal konsolosluk 
başk&.ttbi Fransız hUkOmetine ve Marsilya polis müdirlyetine 

üzere alınacak n1aaşlı veya ücrelli memurlar için halde hasılat defteri kuyudu umumiy~ye gönderilmedıgi vı 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 341 yılmda vukubulan hükı'.\met konağı yangmmdada kayd. 

müracaat etti. · 
Marsllya Iı'ransanın en büyük limanı olduğu için Paris

ten bile daha geniş mikyasta polis teşkilatına maliktir. Bu 
ihbar olur olmaz Malsilya polis idar~si geceyi gündüze ka
tarak tam bir hafta buton teşkilatı ile çalıştı. Paris emniye· 
ti umumiye mUdUrlllğOnUn en tanınmış şeflerinden biri olan 
Gels de Malsilyaya geldi. Hummalı bir şekildeki araştırma 

neticesinde Gels şu malOmatı toplıyabildi : 

2 · Müsabakada muvaffak olanların idarenin yandı~ı cihetle eldeki tapu senedinden başka müstenidao 
teklif edeceği yerlerde memuriyet kabul etnıeleri kalmadı~ından bukerre işbu tarlanın tapu senedine müste .. 

oiden kaydının teşkili talep edilmektedir 
şarttır. Bu gayri menkul hakkında 942 senesi 1-2-942 ayının 

3 - Müsabakada n1uvaffak olanlara 3656 sa- pazar günü mahallinde tahkikat yapılaca~ından mezk11r 

yılı karnın hükmüne göe 10 lira nıaaş veya 50 gayri menkul hakkında bir hak iddıa eden varsa elindeki 
lira ücret verilecektir. vesaikle birlikte tahkikat gününe kadar tapu sicil mukafızh-

f ğına ve tahkikat gUnündede mahalline varacak memura 
4 - dare dahilinden müsabakaya iştirak ede· müracaatları bildirilir. (77) 

- 5 temmuz 1930 akşamı ceneral konsolos yarıma doğ· 
ru 2 kızla istasyonda ve 3 numaralı batta görülmüştür. Bun
dan sonra ceneral konsolosun ne yaptığı tamamen meçhul
d Or. Kızların birer bar artisti olduğunu zannedenler ve pa
rasına tamaan öldürüldü diyenler vardır. Fakat ceneral kon
solosun Marsilya civarında cesedi de bulunamamıştır. BugOn· 
lerde bir taraftan İngiliz hUkOmeti ceneral konsolos için res
mt makamlar nezdinde teşebbUsatta bulunurken diğer taraf· 
tan bu makama yeni bir ceneral konsolos tayin bile etmişti. 
Nitekim yeni ceneral konsolos vazifesi başına gelir gelmez 
eski ceneral konsolosun bulunması için yine teşebbüslerde 
bulundu... Nihayet on gOn sonra Marsilyaya uzak bir yerde 
bir ufacık koyda, deniz kenarında bir küçük bavul bulundu. 
Bu bavul içinde eski ceneral konsolosa ait bir çok eşyalar 
meydana çıkmaz mı? 

cek hat baş bakıcı, baş nıüvezzi, bakıcı ve n1Ü·· 

vezzilerin 3(J yaşından evvel idareye irıtisap et
miş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden n1ilsabakaya girmek 
isteyeıılerle halen idare dahilinde bulunan nıu

vı>kkat memur. nuıvakkat bakıcı ve nıüvezzileriıı 
7 88 sayılı memurin kanununun 4 iiucü nıadde
sindek i şartları haiz olmaları ve devlet hizmetine 
ilk defa ahnacaklarıu 30 yaşını geçmeıniş bu
lunnıaları IAıımllır. 

6 - Halen idarede miistahdem olanlardan 
müsabaka)a girnıek isteyenl~r 25 Şubat 942 Çar
şamba glinii akşamına kadar yalnız bir dilekçe 
ile ve idare haricinden girmek istjyenlerde yine 

-'~--

ALi ANDIÇ 
Tuhafiye mağazasınrn muvaffakiyeti eıı titizleri 
bile memnun edecek 

En Zarif - En Lüks - En Şık 
Her cius Göıulek.lik ve Pjamalık kuınaştaıı 

Ismarlama Gömlek ve Pjama 
lstanbuldau sureti mahsusada büyük feda

karlıklarla getirtıneğe ınuvaffak olduğumuL göm
lek terli!ıli emrinize amadedir. 

Adres : Gümrük 

Bununla polisin noktai nazarı değişti. ~erkes ceneral 
konsolosun bir suikaste kurban gittiğini veyahut intihar et
tiğini muhakkak addediyordu. Halbuki polis müfettişi Gels 
bu fikirde değildi. Nitekim kaybolan ceneral konsolosun an
nesi Paris üzerinden Marsilyaya gelerek oğlunun cenazesini 
aradığı zaman polis müfettişi Gals onu husust odasına davet 
etti ve aynen şu sözleri söyledi : 

- Merak etmeyiniz Madam ... Oğlunuz ölmemiştir. Belki 
İngiltere hOkOmeti tarafından yeni bir vazifeye tayin edil
miştir. Yalnız bu vazife gizli olduğu için kendisinin de gizli 
olarak tegayyüp etmesi icap ediyordu ... Bu kadar ... 

mezkör tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı 3-lO No. 
müsbiteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği .--------------------, 

ey danı 
17 - 18 

- Sonu var -

P. T. T. merkez nıüdürlüklerine ıuüracaat ede
r.eklerdir. 

1 - Müsabaka vih\yet P. T. T. merkez nıii-

Almanlara 
•• gore 

---
Sarık ciıanndaki Rus taıab-

büsü neticesiz kıldı 
Bir çok taşıt tah

ribedildi 

Spor: 

Sakır yı Kııusu 

dürlüklerinde n1uhabereden 26 - Şubat - 942 
perşembe günü saat 10 dav~ umumi bilgilerden 
27 - Subat - 942 Cuma günü saDt 10 da yapı 

Allelizm federurono tara- lacaktır. (66) 
fındao ıanıim edilen proıram 17-20-22 25-27-29-313 5-7-10 12 15-17-20 24. 
uıouibince munLaıaman rıpılan 

koıolardan 6600 metrelik 1akar· 
ra ko901Unda bu p1111r tntiaam 
ioinde rapılmıe bu lıoıoruda 

Turraa genolık kohlbG kazan· 

i l a n 
içıl tapu sicil mu~ıf ızlıüm~ın ; 

mııtır. Menin idman rardu 
Bertin 19 (a.a) - ikinci olmustur. Birinoilili kaza• Körft M8'kii Oinıl Miktarı Hududu 
Gurakun eimal doQuıanda nan takıma bir barrak ta takımı Tece Qamlıbel Tarla 9190 Şarkao bark, garben durmuıali 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) ılmınlır d69manı oekilmek zo· teşkil eden ıporoulara da birer ta 8' kızları ayee te durdu oocukları 
randa bırakmıelardır. Bir elma o madalra terilmiıtir. lartaaı, eimalen kısmen cOne ot· =-------------------
bGoum kıtaaı boltetikler citror lu te kısmen elif tarlası, oenuben 

Zayi Hüviyet cüzdanı bölgede rerlnde durdormaQa Futbol Mu·sabakılaıı oüoe memie tarlBBI··· 
mecbur etmiı te bolıetiklt r hio • • " 9190 Şarkın darda tereseıi tarlaeı, Bana ve ıevceme ait hüviyet cüzdanlarını eTvelki 
blr netice ılamamıelardır. Ö ... " a rarben bark, eimalen elif tarlaaı, gün kaıısaen zayi ettim. HöYiyet cüzdanımda askeri tez-

e I' 19 ( ) oumibdeki puar ıun b . 
1 Aeı~~;I kar•:an-;:rdao bildi· beılaraoık olan loeı futbol birin· ceno en cOne memıe tar uı... kerem aureti ve rapor auretide bulunmakta idi. 

Hudut u1alr u11flırı rukarda raıılı iki kıta &ariadan bi- h k 1 · 
rildiline ıöre, Moıkounıo oe· ciliQ'i milasbakaeıoa airecek olan rlooi ııradı raıılı otan 9190 metre murabbaı tarla 98 ~' hacı Bunların yenisini çıkartacagımdan ü öm erinın kal-
oap bötıelerinden birinde alm•n &ıtkımlarıo eo konetliteri otan teli kııı dudunun te llı:iooi ıırada razılı larls da durmuıali kız• madıgını il&a ederim. 
bıt11 ka"e&lerl dilemanın 227 D.,niı harp okulu tıkımı Menin ları teslime te darda u •nenin eenetıia olarak tHırrutıarında Jılerıün Bagçe mahallesinde 182 No. lu 
taııtıı 6( kızak. te 5 topuoa ortaokul tıkımı ile Mersi o idmıD h1:1laoap tariılerine in\ikal eUilhe tariıler taraflarından da arni ıokak 225 N o. ıu evde mukim 327 do-
tallantlmu bir h~te ıok.mu~lıtr rurdu ıenotık lı:olilbil talumı da ıuretle H~e.tıiz olara~ taearru.r edildi~i ?ibede Hnetıizden nam- (72) gumlu Te~fik oA'lo Süleyman Beden 
dır. Moıkounın ııoıal cıhetıode eehrimııe duet ettili Hatay farına &eacıh talep edılmektedır. Her ıkı tarlanın da hukuki 89· 

de 70 taııt, 60 kııak 98 iki topa bt 1., 1 k .1 bt a safının tahkik te tetkiki ioin 30 • 1 • 942 tarihine müaadif oOma -----------------·----~ . . mo e ı a ımı ı e rer muıa• . . 
tabribedılmıı 98 eekız tirene b k 1 d D . h 11ılnil m11bılline memur ıönderıleoeQınden bir bak iddia eden Ye n ,. M e r s ,. n 

1 1 b · · T' a a 1apm1e ar ır rnıı arp . . . . . 
bomba ar 88 et e&mııtır. ıren . nrea ellerinde metcut te11ikı taearrufıyelerı ıle birlıkle o g6ne 
hını keBılmiftir. okuluoun teorılbelı uruncoları tapa ıioil mohıf11tıtıoa ter6 gOoOnde mahalline taracak mr 

karıııında uman zaman bakim mora mOrıcaatları ilin olunur. 16·1·9'2 76 
Ortaşark bir oran oıkarın ortaolı:ulon -----

Yugoılav lııtaları 
komutanı defİf· 

tirildi 

ook geno takımı iolerinde ıGtör 

elemanlar olmadıQ'ı loio kendini 
dörl sıfır gibi farkla bir maaıo
bireıteD kurtar&mamııtır. 

Batar muhtelit &akımı ile 
Mereın idman rurdo geoolilr: 

Kahire, 19 [A.a.] - Orta kulDbfi takımı aruındaki m6aa

lıınıli ~ir Gümrük komisyoı cusu iı anyor 
Uygun şartlarla müesseselerlede bağlanabilir. 

M erıin posta kutusu N o. 108 
1-3 nıektupla müracaat. 

,arktaki Yugoslav ha11kuma!l baka esnBBıoda raamur baııa- ----

Zayi Diploma daohgmın degişmHine Yo- dıtında her iki takımda kendi• 
goslav kabinet1iode yapılan lıtriodeo beklenilen orunu bıt
de~i,iklik dolayıaiyle lözoın kıle aöaterememie aoe kartı 1335 senesinde Tarsus İttihat ve Terakki mektebiodeıı 
baınl olmuştur. Orta tark ku birle Mersin idman' rurdu ıenç· aldı~ım diplomayı zayi ettim. Yenisini alaca~ımda eskisinin 

mandauhgına Albay Lozist lık llulilbftoOo ıatebeıile netice· hü~mO olmadılı illu olunur. 

getirilecektir. Lozıet hava lenea maaabıka oolı: aamiml bir 

albayıdır. bau ioeriıiode cerıran ıtmlt&lr. (75) 
Trsusta Abdullah o~lu 
Zahit Tamer. 

NUSHA.S:I 5 KUR UŞTTJR. 
Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ., 
Bir " 

Türkiye için 

1200 kuruş 
000 " Dl " 100 ,. 

Resmi ilAnaUn satın 10 kuruştur. 

Vatandaş: 

Hariç .;in 

2000 ktıruı 
1000 ... 
500 " 

Yoktur. 

T. H. kururrtuna üye ol 
------------------------- ~ Yeni Mer&in Matbaaaında Baınlmıdt • 
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