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Kart ile ekmek alanlardan is

te,;enlere haftada bir kerro ekmek 

yerine nn verilecektir. 
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Japonlar 
Singapur adasına 

ıiddetli bir topçu 
ateıinden •anra 

çıktılar 

Sid~teli çarpışmalar oluyor 
Singapur, 9 (a a) - Res

men bildiriliyor: Ba'(iin Sin

gapnrun batı kısmına bir 9ok 
noktalardan 'Japorı kaTvet-
16rİ karaya 9ıkmı,tır. Şimal 
ke&imde de düşmanın baraj 
at6'i faaliyeti p.&zar teai sabahı 
hRQlamıştır. Mermi 'yağmuru 

altında sürekli bava faaliyeti 

ol ınu' v~ çelik yagmorn de
ri u liği ne devam etmiştir. 

İngiliz bataryaları geriye 
\)&kiJmiştir. Şehirde bir 9ok 
t1'hlike işareti verilmişee :le 
.tüşınan şehre bomba atma
ıuı~tır. Bir 9ok hava teşkil
leri yüks~klerde uçmuolardır. 

Singapur, 9 (a.a.)- Roy
ter-Japonlar Singapur kıyı· 

larına asker çıkarmak içio 

ltinlerc-. obüs atmıştır. Şid
detli topco ateşi sabahleyin 

ba,ıamıt ve bir müJdet sonra 
ku•a bir fasıla durmuş l'e ak· 

~ama dolrn şiddetle tekrar 
haşlamıttır. Akşamdan sonra 
şidddtli baraj ateşi fasılaınz 

ı ki 11aat deTam etmiştir. Bila· 
hare azalmıo ve bu a~bah J a 
pon aakerleri karaya çık

mıttır. 

Tokyo, 9 (a.a.) - Domi
Pazartesi sabahı Hk tıaatlerde 
Japoıı aıker ve zırhlı kuvvet· 
lori in6apor adasına çıkmıe 
Vd sür~ tle erazi kazanmaıa 

Singapıır, 9 (a.a.) - Ada
nın halı kıyısına çıkan Japon 

a~kerleriyle büyük çarpışma
lar devam etmektedir. Salvin 

nehri bHlgeslnde durum ea
krndir. Rangonda ö9 japon 

02'MOAU kttrtona diziimiştir. 

Macar krah 
naibine 

-----
Vilayet Umumi Meclisi Şark 

Cephesinde 
Halkevleri 1 O cı yıl dönümü 

DtJn birinci toplantısını yoptı 

VilAre\ umumt meclisi dOn Meclisinizin büıoeri denkleeıir
sae\ 14 de hukftmet konatıode mek ioin mesai earfedeceQi şüp· 
bılrük salonunda sarın ulimiı hesizcıir, Meclise baıarılar dile

Alman hatları Lenin 
grad kesiminde 

yarıldı 

Şehrimizde büyük tezahüratla 
kutlanacak. 

Bar Sahip Örgenin rireseli altın· rim. Demıeıir. 
de ilk toplantısını rapmıetır. Bundan sonra roznamere 

Valimiz ezalara kın bir hi- geoılmie re l leri lftenif için kur'a 
tabe ile hoe geldiniz demie ve ile iki eze seoilmıe ve aizli rerle 
dılnra buhranından bahsederek ikinci reiKliQi Bl'.J Yakup Ereor 
ezcümle: kltipliklere Salih lnankur ve 

TL'rkire bürük te deA'erli Halil Bölek arrılmıtıtır. 
eellerinin idaresi eareeiode bu lzahneme ve daimi encümen 
günkü dünrerı saran ateeten 

mütalaa sı okunduktan eonrll 

Almanlar 
Cephe boyunca tu
tunduklarını iddia 

ediyorlar 
uzak kalmııtır. Faka& bu harbin bazı ezalar tarafından sorulan 
doQurdutu ıehreplardan bizimde sorgulara maarif u veteriner Moskota 9 (a.a) -
moıdarlp olmamıı pek tabiidir. A 8 •ubaı&a alman mukatemeti mudGrleri ıarafrndan oetaplar w 
Ba yftıden aeoen yıl tilAretin ·ı · · b te kar•ı hu·oamlRrı kırıldıktan 

terı mıe te ıza name rera ko- v 
mahalli ieleriode bazı aksaklık- sonra kı&elerımız birQok kör ve narak kabul edilmieıir. 
lar 1rörl1lml11Uır. Pahalılık rllıüo ka ı:ı abarı düemandso geri almıe· 

Halkevlerimizin açılışının 10 cu Jenecektir. 
yıl dönümü 22 şubat hazar günu Bu gün halkevinde balkev
büyük tezahürat içinde kutlan • leri in 10 senel:k çalışmalarını 
caktır. Hazırlanan kutlama töre- gösteren grafıklerde göıterile
nine göre o gün saat 15 de Hal cektır. 

evinde l•tikfal marşı ı le meras - 23 pazartesi temsil kolu ta• 
me başlanacak ve bunu müteakıp rafından umuma mabıus olmak 
Ankara halkevinden Cumhuriy t üzr Ç cuk esirgeme kurumu 
halk partisi genel fj ~k n vck l s nnmaı nda genel sekreterlıkten 
Doktor refik Seydıım tarafındı gönderılen "Dtğişen Adam adıa 
söylenecek nutuk radyo ile dio- l d ki piyt's tt'msil edilecekti',. 

Tarsust' Mersinde 
Spor faaliyetleri iraylık et •arfivatı 

r b i Meclisin aoıheı miinasebetile deo maara ta ı eatımızıo kAfi tır. 7 eubalta 17 dOemen ıaua-
a-elmemesiodeo doları te malze· börüklerlmize setgi te sargı resi tahribedilmieıi:. Bızim ket· 15/2/942 pazar gianli yı 
me roklutundan ineaati5lerlode lela'refları çekilmesi azadan Ye- bımıs 12 lsryeredir. p1Jucak olaı. l9el hölgesı Jıg 

Geçen ikinci kioun ayn.da 
Mersinde 2882 baş hayvan ke•i
lerek etleri yenilmiştir: 

1 k 1 1 t Ô ft kap Ereor &arefıodan teklif edıl· ıor:uklar a areı aeı mıe ır. n Berlio 9 (a,a) - ma9ıarınıı. bir hazırlık olmak 
1 • · . mit te bu teklif alkıeıarla kabul 

mllsdekl rı uııre,1010 neler Haf&alardenberi süren so•· 0··zere Tarıınl'l ldmRn Yurdu 
d "' .ıı. k ,. k ü k- ~dilmietir. o.urac,..ıoı es ırme m m un • . • yet hücumları huaların fena ol- erı ·lik knliibü vo Tarsu 
delildir. Biz de bu taziret kar- Umumı meclıe sah te ouma m88m8 retmen kıtalarımıı haı- g Y .. 1 . k 

d 
' 

·' ı ü · Amerikan ko feı tıt. ırnı park 
eısın a metou mueseese erimizi g nlerı saat 10 da toplantılarına l 1arında tutunuıa~a muvaffak ol- " 
raıatmak için masraf bütoesini karar tererek toplentııa son muetur. Bir pirede düeman tıi- ~alıaıuncla ka.rşılaşmışla.rdı r. 
arttırmak meoboriretinderiz. termietir. meni aetün olmasına ra_ameo Ma9 binlerce seyircinin h~-1 

Bunlar ı: raaında: 

16 o 
969 
2J 
20 

147 

62 

Koyun 
Keçi 
Kuzu 
Manda 
Sığır 

G 
rok edilmiılir. Bu arada duema· zurıyle ve 9ok heyecanlı bıd 

ros Kavıntri kır koşusu DID 90 beton istihkamı elınmıe- şekilde cereyan etmiştir B k u rni tar ilk kinun ayına 
tır. Düemen 7 bin ölü bırakmıe· Her iki tarafın oynadığı niıbetle 4<0 ba, nokaand1r. 

Dana Vardır. 

90 atletin iıtirakiyle yapıldı ıır. 81 sonkAnundan r; ıubala O'-'Un seyirciler üzerinde çok ~· ~ .u etioetle hM iki tarat 4:--' 
kadar düemsmn 239 ıarrares .. J ı"Rtibalnr hırskınıı:ıhr. ,. 
tahrıbedılmıeıir. Bmm karbım ız guze '" ilo h~rahere kl\lınıetır. 

Tur yağ Gençli~ ~ulD~D atletleri i~i netice al~ı 13 cayraredır. Cepheoın her ırı- ------------------~.;;;~~;...--
rafında alman sılAhınm üstünlü· Mı·ıı,.ı Korunma 
Qü kaydedilmie&ir. 

- Sonu ikincide-
B:ilgflmiz kulüplerinden leri bu koşularla tesbit edil

Mersin İdman Yordu, Tor- mit oldotnndan (}oömüzdeki 

ya~, 19pak, Deniz Harp Oka haftalar içinde y&pılacak ko· 

lu, Orta Okul kulüp ve at· ~uların heyecanlı ve alAkR U zakşarkta 
letlerinin iştirakiyle Pazar 9ekici olacağı şöphesisdir. 

k an unu 
g önü iki katagori üzerinden 'apon hav...., '-uovet -Dllodeo Deum-

Torya1t gençlik kolöbii· el• ... R • f b umum mödörlök Groı Ka- ., IV - Kalörı erli ionlard 
nün az bir müddet içinde gö lerı·· Hollandn üsle· · ı· t d k" a h • ·ıı vıntri atletizm müsabakaları kömur ıra ın 8 1 8 8 

•u arı 

1 t B 
.. b k zel çalışmaları netioeıü aldığı rı·ne hücum edı~vor kıra bedellerıoe ııa.e oiebeu ha-

yapı mış ır. n masa a aya ..,, lio icabına göre bir korarnanıe 
90 tlt1et iştirak etmiş ve mü- derece şayanı taktirdir. Bu ile &erin olunabilir. 

sabaka kalabalık bir halk kulübü tebrik ederken diger Filipinde \'. _ Bu madde hükümlerı-
kitlesi buzuriyle yapılmıştır. kulüplerimizin Turyag gibi nın tatbik olunaoeQ'ı rerlerı hü-

3500 l.k Amerı·kan mukave kümet larin 99 ılAu eder. Bu 
ınetre ı möt\aba- iyi netice:er alması temenni- • 

k ı H F 
rerlerde 2490 numaralı kanunun 

aı B arp okul erdi 'Y8 ye ,ayandır. mett" verı"nde bu mf!ddere muhalıf hükümler 
takım grup hirincili~ini ka- tatbik olunamaz. 
sanmıt 't'e ferdi tasnifte 13. BAL o Tokyo, 9 (a.a.) - 7/8 en- Madde 31 - I - HükO.moh 
16.5 de Necat birinciliği al- batta Somatra ü"leriııe hava dahilde iüıum gördüğü madd -
mııttır. knvl'etlerimiz taarruz e~miş- ıeriD azami fıreılarını. malıFA\ 

7000 metrelik möıabaka Halkeoimiz tarafın• lerdir. Hava hiicnmları neti- zam edebılecek azami kar nı 
ferdı' t 'ft T d H · bellerıni •e bu madoelcrıo cıus· 

aını e oryag an a- d 21 b oesinde 67 düıımau tayyaresı UI an fU atta v ı rını, uevılerıni ve vasıflarını 
ean •e çok iyi bir netice tahrı"bedı'l mı"11tı'r. Bu suretle b a ... cesbıı .e ıarın ede ılır. 

olan 23·11 dakikada birinci verilecek Hııllarıda ve logiliz hav& 2 - Bu suretle tesbıt olu 
ve yine Tnryagdan KAmil · kuvvetlerine oldukça mühıın uan fiatlar veyahut k:ır ois t 
Demir 23.12 de ikinci ve 

Halkuimhin açıhtının 10 cu darbeler vuruhnoştnr. 7 fO feı i fevkinde veya cıns n vı 
23.18 de idman yurdnndan ı d 
"T yı önümü münaııebitile h•lk- hattt. Hirmanya da bava mo· Vdya vasıflara mnlııtl.f ol ra 

n·meğe mecburdur. 
. ~I l'aciı· sıfatını haiz 

hakıkı ve hükmi tal.ıslar ara
ında yapılan alım ve satım 

muameleleriude bir malın mev 
cudu bulunmadı~ı satıcı tara

fıı dan ~eyan edildiği ve ahcı 
keyfıyeta mtibeyyin bir vesika 
talep eyledıği taktirde hu vesi 
kanırı verılmesi mecburidir 

'VII - Her dükkAn, ~~
ğaza, lıcarethane veya Ratmak 

maks1dıle mal konulabilen 
~aha ilerde ve pazar yer lerio

.,eomi ü9tinoö olmnAtor. 1 • ı 

el
•/ k Y ev mız tüccar ku übünde 21 fU- barebelerinde 11 düttmao tay bir maim saıılma.sı veyıt satışa 

e ı ece Takım tllsnifi neticesi~- batta raevaimin en büyu-k balo•u 1 ö t•• l k yarel'i döşttrtt nı ş nr. arz o unması yasa tır. 

Bir vekil tayin 

e peraker1db veya top.an satı · 
a arzedılen muayyen mallara 

cııısı ve fi tı göster• n etiket 
v ya mahdut işaret kouulması 
v malın mahiyeti et•ket veya 
~ıahsırnı ışaret lioynıa~a nHisa 

it. olı~ yan hallerde heı kesin 
g?ı ebıleceği bir yere fiat •e 

Bodapeşte, 9 (a.a.) - Kı· de 8 puvanla Tnryag birinci nu vermeğe kar~r vermittir. B,.tavya, 9 (a.a.} - Sur&· ;J - Sair kaııuu!ar hü 
. 13 pnvanla İdman Yu d ı k ral naipliğine bir vekil tayın 'k" . 

29 
r 0 Mersin ve Aralan köy balkevler baya tiHü dütm"n bava uv- kümlerine miisteniden meıcı-

edileoektir. Vekil makamı ı ınoı ve puvanla yine İd- •o•yal komitesi meafaatine ter· ,..etleri tarafmdan tekrar tA- 1erirıce te~bit olunan tiatlar 

ve va•ifesini görecek olan zat man yurdu üçiinoö olmnştor. tibedilen balonun pek cazip ve oa•ö•e u~ramı~tır. Hasar ha fevkinde bir malın ;o,3.lılma ı 
Grup t.aımifiode İdman emHlinden tüzel olmaH lçia çok fı"fdı·r. Japon hav 0 faalı'yetı· naiplikte bir daralama oluna "' veya satışa arzı yasaktır. 

otomatik bir surette naiplik ynrdn gençlık koliibü en ~k zearin bir protr•m ba~rlaamıf- diğer yorlerde de olmnştor. IV - 'foptau, yarı toptan 
-azı·~ ... 8 ı· uı· alacaktır. atlet ile yarışı bitirdiğinden br. Bu baloda ayrıca mılll kıya-
.. ııu l h ı Va,ington, 9 (a.a) - Fili- ve perakente ticarette tacir ı-

biriociligi ye beden terbiye- fetlerle oyunlar, hak ava arı, 
Bafta sonuna do~ru proje 

taıtdik edilecektir. Bundan 
ıorı ra naip vekili se9ilecektir. 
Amiral Hortinin böyök oğ

louuo bu rnakama getirilme1i 
tahmin edilmektedir. 

ingiltere 
Çine aç gambut 

verdi 

t; k 
piolerde Manilla koyunun ag falını haiz hakiki veya hükmi 

sinin bu mösa a aya ait bay· monoloğlar m6bim bir yer tut-
t zındaki müstahkem mevkile- şahıslar arasında yapıla ı alım 

raaını kazanmıe ır. maktadır. 
Müsabakaya i'tirak ede- ---- rimize kufi düşman top~m ve satım muamelelerinde sııtı-

rek derece alan gen
9 

atlet- Bay Turhan Cemal ateti ba,lamıştır. 2 L'laat müd- lan mal için selır.ı tarafmdan 

lere madalya ve mök&fatları deile kaleler topa tntulmoş fatura verilmesi ve faturalarm 
Mebaaumaz bay Turban Ce- d k k verilmiotir. tur. Mermiler dörder a ı 8 muayyen bir müddet z:ırfırıda 

mal dla baza tedkilderde bulun· 
Bölgemizde şimttiye ka· ara ile atılmıştır. satan ve sat1n alan tarafından 

dar Muba9, Atatürk, i Quku- mak üzre tehrlmize relmiş ve Bataan yarım adaınnrla muhafaıa erlıimt'Sİ mecburi 
rova, Sakarya ve umum mü· alqam Adanaya dönmüştür. düşman Hl kanadımızdan içe kıhnabiler.:-.ği gıbi, tadr sıf tı 
dürlök kır k°'uları yapılmııt· Bay C. Sait Siren ri sızmak istemi,s'3de g6riye m haiz mü~ıerınin ticaret içın 
tır. Bo koşulara 360 atlet it· atılmı~tır S..ll kanaddan şid- faturasız mal satın alma ı 

Loaclra 9 (a.a) - ' l d 'l b"l' Japonya ile mubuamat bq- tirak etmie ve puvan heni- Bolu mebuıa bay Celal Sait ddetli bomLardımırn o muş- mene ı e ı ır. 
ladıtı uman Çinclen ayrılan üç tinde en iyi dereceyi Tnryag Siren ıebrimhe gelmlttir. Mu- tur. Diğer hareket bölgele- V - Yüz kuruştan fazla 

r•mbut lnıiltere hükumeti ta- geo9lik kolübü almıştır. At- maileyh bir kaç gün şebrimiıde rinde kayda degor hadise ol- yapılan alı~ verışleıdt' mıı~t 
rahadan çlne hediye edilmiatar. Jetlerin derece 11e kabiliyet- kalacaktır. ml'mıştır. rinin talebi üzer ine satısı fatura 

cıns lıstelerıııin asılması mec
bu idir M · uayyen mallarm 
ueden ıb1ret olduğu mahalli 
fıat fmürarkebe komisyonları 
tara ırıdan ilan edılir. 

Madd13 32 - Aşağıdaki 
hareketleı·de bulumak yasaktır. 
. A: Muhık sebep olmaksızın 

bır malı fazla fıalla satmak· 
. B: Muhi1e sebep olmaksı~ın 

bır malı fazla fiatla satışa 
ar zetmtık· 

' C: Muhik sebep olmCisızın 
mevcut malı satı~a arz etme
m k; 

D: ~hılıık sebepolmakıızın 
mı vcut malı satı!ftan imtina 
etn ek; 

E: Mevcut malı her hanRİ 
hır suretle kaçırkın.'lk ve sak
lamak; 

:F': Mevcut malı muvazaa 
yC.lııe elden çık ı ma; 

- Soou ikıucıde -

, .. , .. \,.....,,......, .... ~., ... ,,,~_ ~·· - .• . . ' ,_,_,._ . . . ""'"-----~ . - -·. . .. ~ . 
~ ··""ı!C'• .... '\o ·-7~· -.-. 
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____ /~imizde __ ~ 
/ Casus Var! 
Büyük devJet1er<1eki Oa os 
te,kiltltrnııı iç yüzii. 

No. 16 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

- Na ıl lttnıyamadm1z.. Ben, Verdun kttlesinde Çı:tlışan 
ustabaşı ltalyan ... 

Fıransız erkanıharp zabiti sanki beyninden vurulmuştu. 
Birdenbire huz gibi donakaldı. Demek kendi elleriyle Ver
<lun kalesinin en ince teferrnatım düşmana vermi~lerdi. 

Bu nasıl oldu? Diye dOşünmeğe lüzum yok... Alman 
mukabil casus teşkiHUı Verdun kalesine böyle bir memurun 
alınacağından hnberdar olunca bir çok faaliyetle :sahte pa
saportlar uydurarak ve yüzlerce insanı da kandırarak ha
kiki İtalyan ismile bir erkanıharp zabitini istediği yere 
yerleştirmiştir. Burada a ıl muvaffakiyet, yıllarca en ufak 
bir falso hile yapmadan çalışan zabitlndedir. Yttlnız... Son 
dakikada Alman zabiti yine yanlış bir hareket yapmış ve 
kendisini Faraıısız zabite tanıtmıştır. Halbuki burada asıl 
olan bütan bu muammanın böylece bilmiş olnıasmda idi. 

Bazı çalışmalar 

Fıransız casuslarının hariç memleketlerdeki faaliyeti 
ara ında, harika denecek derecede meraklı yOzlerce vak'8 
bulabiliriz. Bunların en mühimlerinden birisi Amsterdamda
ki Fransız casuc:tarmm faaliyetidir. 

Bir Alman i mi ile Am::.terdamda bUytik bir mağaza açan 
Fransız casusu, Hollanday gelen bütün Alman mallarına 
rekabet edebiJmek için akla ve hayale gelmiyen fırsallar 
hazırlıyordu. Bu mak~atla öyle kurnazlıklar yapılmıştıki... 

- Sonu var -

Milli korunma kanunu 
G: Malları piyasııda darhk H: Her hanği bir madde· 

veyahut fıatlarda yiiksekhk nin ticari teammül haricinde 
doğuracak derecede mahdut mııhfelif ellerden geçirilmesi 
ellerde tJplanmak; suretıle fiatmırı yükseltılmesini 

lngiltere 
istihciaf veya J1Jtaç edtn zın
ciı f ... nw mııamPle~eri yapmPk; 

İ: l'icarı ıeanımüle ay. m 
Suriyeye miimesıil olarak dıgM bir malında satın 

• • alınmasııııda mecbuı i kılmak 
tayın ettı suretile satışta bulunmak veya 

Londra, 9 (a.ı..) - lngilte m~h şatı~~ bu şartla arz etme\. 
re kırah Suriyo ve LUboana J: Bır malı fazla fiatla 
fevkalide mUme sil oJarak satmağa matuf her hangi bir 
general Sör İrsi tayin etmiş· f'il ve harekette btılımm~k ve 
tir. Gencra~ orbşark harp ıa vesika tanzim ve bilerek is 
meclisinde hyo oJarakda but Y_ 

1 
t ek 

ıma em . 

YENi MERSJN 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden ; 

Ağır işçi vesikası veren 
müesseseler hakkında 

Fabrika, ıuüessese ve ticaretfıancler yanla
rında huluııan işçiler için ağır işci vesikası al
mak iizere hüviyetierirıi gösıerir birer vesika ver-· 
nıişlerdir. Bu gibi i~cilı~riıı miiesstıse~i11deıı çıkar 
cıkmaz alakadar müessescııiıı Beledi\·eyi haberdar . .. . 
ermesi ilaH oluııur. 

Beled ive Reis V. . 
(ıöO) Şefik Ergiiııdiiz 

i J a n 
Mersin Belediye Riyasetinden; 

Helediye Meclisinin bu glin toplauması n1u
karrer olduğu halde kanuui ekseriyet. hasıl olma
dığmda11 dolayı topl ntı 12-2-941 perşembe gü
sıü saat l 6 ya bırakılmıştır. 'ayın eclis azaları
mu bilnıeri icin ilan oluııur. • 

Belediye Heis V. 
(161) Şefik Ergiiııdiiz 

A 

a n 

Mersin Elektrik T. A. 
Şirketinden 

Elektrik hatlarını ve saatleriııi kontrol et
mekte oları şirket i~lel'iııdc fotoğrafh hüviyet 
varakaları vardır. Hiivivet varakası olmiymılarııı 

~ ~ 

halları ve sa:ııları sökmesi yasaktır. 

Sayın abonalarımızın dikkati nazarına arz 
ederiz, 

( 159) Şirket 

i 1 i n 
lonaoaktıı · K: }.,ıatlan yükseltmek 

Şark Cephesinde maksadılP propaganda yapmak . . . 
. . . Madde 34 _ Büktlmet Bordan - Sıhfkeye beherı 72 şer kiloluk 

Silif ~e Jan~arma O~ulu Komutanlığmoan · 

-Bırıncıdeıı artan- . , ki' · 9 2 ı. 
Moakoea 9 (a.a) - 3018 numaralı kanunun bır- 1681 Çuval unuıı na ıyesı 1 -2-94 perşnıue 
Geri oekilmek zorunda ka-1 likler hHkkmdaki 1 nci ;:nadde günü saat J 6 dn Jandarnıa okul taburu binasııı-

ıa~ düema~ ~i ·.müstahkem me
9

• si hükmünü idhalRt tacirlP.rile d ·· t 'ek kil komisyonca ihalesi yapılmak Üzere im ele geoırılmıetır. Soeret SU· to tancı ve a mu ş . . 
tariei 6 kör ve kaeabarı ele toptakncıdve_ ya~ıı p . 15 gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ı111aı etmietir. pera en ecı tacır ere ve sanayı . 

Berım 9 (a.a) - erbabma dahi teşmil edebilir. ~fuhanmıeıı bedel 2048 lıra 25 kuruş olup 

Sayfa ; 2 

i 1 a n 
'feiğraf Muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezıınu 

memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden ; 
I 1 - İdaremiz nıiiııhalleı·ine ilk mektep mezu-
ııu ve ·ı elgraf Muhabere bilgisine vakıf olmak 
iizere alınacak ıuaaşlı veya iiere1li memurlar için 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 · Miisahakada muvaffak olanların idarenin 
teklif edeceği yerlerde memuriyet kahul etmeleri 
şarttır. 

3 - Miisabakada muvaffak olanlara 3656 saı 

yılı kanun lıiiknıiiue göe 10 lira maaş w·ya 50 
lira ücret verilecektir. 

4 - idare <lahiliııdeıı ıuiisabaknya iştirak ede 
cek hat baş bakıcı, baş müvezzi, bakıcı 'e ınÜ·· 
vezzileriu 30 ~'aşından evvel idareye iııti ·ap et
miş olmaları şarttır. 

5 - f dare haricinden nıilsabakaY' girmek 
· isleyeulerle halen idare dahilinde bultıııau mu
v?kkat memur, muvakkat bakıcı ve nıüvezzileriıı 
7 88 sayılı ınem uriıı kanununun 4 iincii madde 
sindeki şartları haiz olmaları ve devlet hizıuetiııe 
ilk defa ahnacakları11 30 yaşını geçınemiş bu· 
lunmaları lazımdır. 

6 - HalP-n idarede nıüstahdenı olaulardaıı 
müsabaka) a girnıek isteyenler 25 Şubat 942 Çar
şamba giinii akşamına kadar yalnız bir dilekçf' 
ile ve idare hariciudeu girmek istJyenlerde yiıH' 
mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı 

nıüsbiteleriyle birlikte imtihamn icra edileceği 
P. T. T. ınerkez müdürlüklerine nıüracaat ede
~eklerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez mü 
dürlüklerinde nıuhabereden 26 - Şubat - 942 
perşembe günü saat 10 da ve nmuıui bilgilerdeıı 
27 - Subat - 942 Cuma günü sa9t 10 da yapı· 
lacaktır. (66) 

17 20.22 25-27-29-31-3 5-7-10 12 15-17-20 24. 

D N. B. - tAebktırıi karn~k- Madde 36 ı - HiikO- yatırılacak ilk temiuat ak~esi 1 f>ö lira 6 2 kuruş lardao verılen ıa er ere gore - 1 - h · k l Y • 

alman zırhlı kuneuı merkez ce- met h~r tur~u _ usns~ 1
.
1
a 

1 
_va dau ibarettir. Talipler ihale güıniııe kadar icap Menin Yeeilou barında Sakeifoncu Mustafa Teneoeki tara

pesinde düeuıanıı kereı eubetın sıtalarının ~dyru seferını tarızım kl' · · · .
1
. tından Eti Marra alerhine açılan boeanma davasının duruıma

ilk haftasında baelıyan faalireti· ve tehdit veya men edebileceği eden Olah)mall ve ua ıye Şf>raıtıuı eyyann talı 1- eında: 
Jerinde ikı B~~reı piyade tü~e- aibi azami nakil ÜCı etlerinide '-'e müstesna her gün okul K. Lığından alabilirler Mezbure Marranın ikametgAhının meobnl bulunması hase-

i ı a n 

Mersin Asliye ~u~uk ma~~emesinüen : 

• · 'J nber ıoıne almıstır Due- tı 1 •
7 

.. bile 4·2·942 günO saat 9 da mahkemede hazır bulunması içrn ::;:~' • kareı oen ber d&r;lhlmıe ı. yi eder . •• bu •••ııa_ arı, Ta 1 ipi eri il ııııı.? yyerı gu il • Ye saaıı a Adı 11eçerı llAoeo leblilal r•P•ld •I• halde gelmerlltinden hatk ında gı r•P 
•• d liıme D k urınlamemıeıır. malzemelerıııı •• mutad _ucreı K oıııisyo na rıı il racaalları ılan ol il il Ut. kararı oıkarılma11na .. gı r•P kararının llAoeo leblıaıue karar 

H elsin k ı 9 ( • •) -- !erini v eı eı ek Dev leı ee 1 uzum (l a ı; ) 5 l O 2 l 
9 9 

eril erek muba kemen; 
0 

4.3.942 gli oü de ioraeın a k o rar .... I· 
Kareli berıabmda karıılıklı görülen yerlerde VA hizmetler· • - l ,ı - mie oldnıtuodan muarreo aün •• eaalte mahkemere aelm"i 

topou aıeei olmuelur. Baıı ke- d } l · L...ı·ı·ır Lıiztım ve . . . .J b'l' · k · t kt'ırde hakkındaki dnroamanııı ıimlerde dOemaa ıopousu eiddHt e ça ış "au · . sulün ekımınıde men e•ıe ı ır. masrafı karşılıkları İcra Ve- vera bir tekil göndermeaı. 8 81 . 8 . • • "' 

li atee aomıetır. Düem~nı.n ke~ıf ihtiyaç görüldü~ii taktırde kar~ Madde 42 _ 1 _ Hükt\- killer Heyeti kararjle bu serma gırabında cereran ed0c0Qı kerfıretı ılAnen tebtıa olunur. (168) 
mftfreıeleri ro~ edılmıetır. Ce- nakıJ vasıtalarırıın _bedelle~ı met her tiirlfı ziraat aletlerini yeden lefrik edilir. 
noptb. 2 eaaı ıuren bır oarpıema ·k· bıliııde ve denız nakıl . · · 1 
dırn sourn tehıy kıtaıarı alan mtı a 

9 9 d 
1 

rnakıuelerım, vasıta arını. ve Madde 44 - Vek'lletlerce 
rıunetlerimiz bir düeman tabu· vasıtalar nı 1 9 3 a.11 evve malzeme.larini. zirai iJlçl"r ı ve bu kanuna miistenidcn yapı
rauu vüekürtmüeıür. H va mu y.1pılan son satış b deh mu~a tohumları lüzumuna gore sata- iacak işlerin ve kıırutrıcak mü 
::;1e~~=~~l~1;6~1;0 ~uenıan ıarra bili~ıde satm ahua bilır. D~nız bilir, parasız ~ey~ ariyet vey~ esreselerin istilzam ettiği para 

Lonra, 9 (e.a.) - Şark cep- nakıl vas~talarmm scatı~ a ın- ödünç :e~a bır k!ra mukabıl~ Icar Vekilleri Heyeti kararile 
heeıadea verilen haberlere göre mannda. ıcabı h~Je _gore ~u olar~k ıhtıya~ı ~tanlar~ tevzı 43 ncü maddedeki sermayeden 
oephenın merkez, cenup ve e•· bedelle icra Vekıllerı Heyetın edebılir vo çıftcıye ödunç para ı IAk I V kAlet emr·n T 
mal bölgelerınde Rue ılerJerleı ce tayin olunacak birtazmjnat verebilir. ,a a ı e ı e verı ır. 
detam eımek&edir. Eu b~rük il:ho olunabilir. il _ Hükılmet büyük Madde 47 -:- I . Bu eer~are 
muuftakiret Leniugrad keeımın il H-ka 1 h l'· .k b h l I heeapları Türkıre COmhurıyeıt 

- u me a 1.10 ve ve küçu aş ayvan arma ım d k-de elde edılmietir. Rus ııüearı . .. . ' . . . . . . . Zıraa& Bacıkeaın a temer uz 
kııaıarı enelA Alman hatlarının mılh mudataarıırı ıhtı)aCJlarmı ve satımım ve kesımını tau- ettirilir, vazaedarlık leleri de bo 
rarmıe Vf> arkaııındo pıradeler karşılamak maksadile hizıı- zim etmeğe ye hunlara 14 CÜ banka tarafından rapılır. icra 
hüouma geQmıeıordır. d rnunda yabancılara ait cie(jiz madde hükümleri dıtiıesinde vekilleri hereıınoe verilecek ka· 

Düeman hda&laorrı arasın 8 

na kıl ; 11 atalarını d" bu mlıd- el koymağa selflhiyetlidir. rara göre, alAkodar dolro, teeek· rarma deqam e ıv . · . . . . B ı. • 
Almonl r tecbızat ve insan de hiikürnlerı daıresı"de rıza Madde 43 - u .. anuoun kül vera müeeeeaeler, heeapla 

bakımından bfirOk karıplara larile 'çalıştırabilıl'. derpiş ettiği işlerin icap ettire- rmın mOebil enakıaı tera ıu· 
otrRm1etır. Madde 38 _ HükO.met ce~i tediyeler için hükô.rnet dikli suretleri terahuı ralnıı 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE so(;UK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNı 
Her Eczanede Arayını~ Kııalarımıı Leningrada dot k I J . . 100 ·ı aJlık mizaularJa Hene aonlann· ra rol açarak ilerı hareketlerı· lüzum gördıiğü mınta a ar a emrıne hazınece m1 yon . (620) 

1

; 

• · · ı. d b" t da plaoçolarmı T. C. Zıraa& !----------~-------; __ _,.] ne deum etmektedirler. DuB· y.ıpılacak Zf'rıyatm nevı ve çe- hraya d ar ır sermaye e- k _ d 
1 men oepheoın bütün ke_eıml~· ıitlerini tayın ve teRbil edP.bi min olunur. ~ütedavil ser~a- Ban asına gou erır er. 

74: _9g 

rinde n.efee 11lmadrao takıbedıl· iecegi oibi her hangi bir mah- ye ile sauit Mrmaye Ye le§kıl~t - Sona Var -mekledır. • ' Yeni Merain Matb&&&ında Baeılmı~t· r 


