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Londra, 10 (a.a.) -

PaKifik konseyi Bay Çörçilin 

riyasetinde toplanmı,tır. 
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Reisi Cumhur um uz 
Türk llava Kurunıunu 

ziyaret ettiler 
Ankara 10 (a.a) -
Milli şof İsmet İnönü 

bugün öglfjden <>ne& Türk 

hl\va karumarın şereflendi-

rerek Bıtşkuı Eı·zııram me

hnım Şükrii Koı_Htktırn kn-

rnmau Qahşma.ları hakkında 

ııı:llftoıat ~lmışlıu ve bir 

Şark 
Cephesinde 
Valdayi ciuarında 
ıiclcletli harpler 

oluyor 

1 günde 199 Alman tayya
resi ta~ri~edil~i 

Libyada 
A•ker i harekat 

durgundur 

Genİf İngiliz hava 
faaliyeti oluyor 

Amerika 
Moakova elçilifine 

bir Amiral tayin 
etti 

------

Milli Korunma 
kanunu 

Vaşington, 10 ('8"tı) -Dünden artan- müttehaz kararlara riaret etme• 

l 11 - Ba kanan hükümleri reni er; hakkında 60 liradan 600 
Amir&! Vilyam Stan eyio dairesinde ittihaz olunan karar- liraya kadar aQır para ceırası te 

Kahire 10 (a.a) - dMoskovalelçili~ineAtay_inilaly9a3n7 lara mOateoirfen yapılan her ne- tekerrürü halinde 100 llred•o 

L
.b d k t h an soru muştur. mıra •i tedira& •e tahai14t T. o. Zi- 1000 lirara kadar a"'ır para ce-
' ra a aa er ar~kAUa . • 

durgunluk detam etmektedir. de emeklı olmasına . rd~men raat baokHında taallük: eHiti ~aaile l irlikte 15 günden 3 rıra 
P ı H b h d Sesi tah tekAlet ioiıı aoılan husust hesap kadıtr hapis ceıı:ası hu-kmolunur. 

Düeman ilerleyiei muukkat bir son er ar ur a ı -
d

. larda gösterilir. Kadro u idare . ili - hhal te ihrao madde· 
zaman ioin dormue\or. İngiliz kikatında aza bulunmakta i ı. Moskova 10 {a .a) - maıırafları arrıca bir cehelde lerıoın 29 uncu maddenin ı inci 

9 ıı.ubatta kıtalarımız ta- kıtaları Elgazalada bulunml'kta• N d. d irae olunur. Madde 50 - r. Bu fıkrasına müsteniden hısbi• edı'• 
tıaat meşgul olduktan sonra " ~rman 1 e . arruzl muharebelerine devam dır. Boranın 100 kilometre batı v sarmareden earfedileoek paralar len tiratlarına riayet etmerenler 
kurumdan ayrılmı,lardır. il l te ceoup ba&ısında detrire ha· mubBBebei umumire te arttırma 15 a.unde_n 3 ara kadar ha ... ı·ı te 

etmiştir. erliyen kuvvc,t eri- ., 
b 

rekAh olmaktadır, Librada en Çıkan bir "annın eksiltme te ihsle kanunları hü- tesbıt edılen i&hal ve ihrao firat 

U k kt 
mız rluşmandan ir çok yerleiıLi ' e ı J za ş ar a zirade bata harekAtı olmaktadır• l kümlerine '8 ditaDl muhaaeba- arı e aatıeın tera mubaraanıo 
geri almıştır. 8 şubatta beş lnriltz, Atasturalra, cenup Afri· nefİce•İ gemi a '1· tın mürakabesine tAbi deQildir. rapıldıQı fiyatlar arasındaki fark 

Filipinlerde Ameri
kan mükauemeti 

deuam ediyor 

duşman tayyaresi düşürülmüş ka ucı '8 bomba tarrareleri bura oldu 11 - Bu kacunun tatbik tutarının 6 miıli aQır para ceza 
tür. Bizim kayıuımız üç tay- hata muharebelerinde 3 ıoeaer- metkiinde bulunduQ'u müddet sın~ mahkdm edılir. TekerrOrG 
yaredir. timi& dOıürmüelerdir. DfQer bir Vaş~ngton ~10 (a.a) . zarfında resmt daire te müeSBe· ~~,·~~:r~eıa iki kat olarak hOk· 

Moskova 5 (a a) - lı:ıemı hHara uarahtmıııır. 810_ ~kıd.eıı .E rıırısızlara aıt ael&rın beledire te aerm1ar~sini~ 1 
gazi te Berka bau merdanları oJup şımdı Hutson rıhtımmda nı&fınrtan fazluı~a det.~tın te . .v - 4 

ünca ek maddenin 
1 tubattan 7 şubata kadar b "l b 1 b' l ya detlet teeekkul te mueBBese- 1 moı fıkrası mucibince Hlabi-

.Almanların şark cephesindeki ~a hücum edilmie te birçok tam 
1 

ak ~ u una: 83 .1~ tdonı a~o- ıerinin ittirak eUiQ'i ticari teeek- retli memurlar tarafından isteni Bata vya tayyare kayıpları, 101 havada ıaabeller elde edilmietir. Barra· ~ .. or~an l gemısın .e grıu- i küller dahil ıekdiQerile alım te len maltlmah termeren fe tesi-

r d 
da Jaogıo te infillklar olmuıtuJ. vıç saatıle saat 18 de hır yan-. ı aatım muamelelerınde arttırma, ka 98 defterleri göstermerenler 

25 urak bataryaları tara m an y 25 ıı d 2 0 " Trablusgarpde gemilere düe- gın çıkmıştır. angın 30 dakı 1 eksiltme te ihale kanunu~~n ra an 5 liraıa kadar para 
Japonlar tarafından ve 74 taneside yerde olmak manıo daman perdesi rapmıı ka içinde bütüu ~t-miyi kapla- hftkümleri icra tekilleri heyetının o~ıaııına mahkQm edilir. Teker· 

b b d d
•ld" üzre 199 tayyaredir. Bu ruüd- olmasına raQmen htıc"m rapıl- mış ve nevyorlm kalın bir karıırile tamamen tera kısmen rurü oı:za iki misline Qıkarılır. 

om ar ıman e 1 1 det ı·çı'nde bı'zt'm kaybımı·' d p ta•b ·k d ·t . bı·ıı·r Madde 54 1 9 " · b uma ı ı o-ı tmt-ıştu· r. olı's, ac1m • 1 e 1 mı re • . - - unca mıe ıaa etler kardedilmietir. Bir 8 d 4:9 dur. . Ill - 81 inci m6ddenın 6 ma dede raıılı llcretli iı mGkel• 
Batatra 10 (a.a) _ Qok infilAklar olmuıtur. bot ve saır. va.sıtala.r derhal ınoı fıkra1ı mucibince terilecek lefiretine riaret etmerenler, ala-

1 Moskova ıo (a.a) - y · d s t J d O lk defa olarak dlleman ha· unanıstao a alamis tarsa. ~angına ye ıtmı§ er ır. sıra- teeikalarla bu kanunun tatbiki- o_akları gunlük ücretin bee mis· 
•::ı kunetleri ıehre hllcum et· Alman - Rus harbinin neaioe te Alioa ranındaki hal• aa nutuk söyliyen belediye , ne memur makamlara aönderi · lınden 26 misline kadar hafif 
miıtir. iki tarrare merdanıoda başladı~ı tarihten bu zamana ran hau merdanına rapılan reisi nutkunu yarıda bırakarak lecek eikAret ihbarlar te 47 rıci para cHzaeına mahktlm ediJlr. 
baaı basarlar olmaıtur. Şiddetli kadar geçen 7 aylık devre hclcumlarda rerde bulunan dılr rıhtıma ldlmiştir. Yangın es- 1 maddede zikredilen mü~bit er Tekerrılrıl halinde 2 misli para 
baraj ateıinden düeman hedef• içinde Almaularıo 81 harp cıan tarrarelerinin bir kaQında nasında gemide 2500 işci bu rakın suretleri te umu~ı beaap ceıı:aaile birlikte 15 günden iki 
!erine varamamıe&ır. aemisi batırılmı;. 276 yardım- ran.rın oıkarılmııtır. Orta akde· lunuyardn. Bir ço~unun ön taıiretleri damga _resmındeu •e ara kadar hafit hapit cezasına 

e v . d" l . . BBir rftsum 98 urgılerden 1Duaf- hüküm olunur. 
Vaeington 10 (a a) _ cı gemide batırılmıı ve 59 nlzde torpıl tarrarelerimiz iki mer ıven erden kendmı lı.urtarl tır II - a: 10 uncu maddede 
Manilla limanı aQzıodaki yai dımcı gemide hasara uğra- dc19man gemisini torpillt!mietir. dıgı zannedilmektedir· Bir kaç • IV - Fu kanuna göre ku- razılı eanari fe maadiıı müesae 

müıtahkem meullerlmiıe ateı Banlardan birinde raogın oık- dakika sonra gemi yana yatmt~ rulmue teıkıl!t te müesseselere selerıle diQer ie r-ırlerındeki 
talmıştır. · ·ı k ı aoan dihman batarraları ıustu• mııhr. Döem ın bata kuffetleri ve ışçı ere çe ı mek emri ve · kareı taahhüdaUa bulunan mü• hizmetı maıeretsiz &erk edenleı: 

rulmuıtor. Bıtaan rarım adaaıo Londra, 10 (A.A.) - Mallara akınlar rapmıı&ır, haaar rilmiştir. Tayfalann söyled ık- teabhitlerle bu müteahhitlere b: 15 inci maddede razılı 
da dihman bcloamlırı püakiirtül- Leningrad cenubunda Val aıdı -. Bu harekAUırn 6 tarra:e· lerine gö re yangın esnasında tareı derece derece teahbüdAtta muat&al BBnarı ,., maaaıo mllea-
müşUlr. dayi tepeleleri civarmda tid- miz dönmemiesede ikipilAıumuz gAmide 300 muhafız 400 tay- bulaomuı ve b:ılunaoslılar ha~: seselerile it rerlerioıo itletılme· 

aa~dır. . . • kında 2895 aarılı kaıanQ teraısı si kararına riaret etmerenler . 
Batura ıo ( ) detli çarpıamalar olmaktadır. • fa ve 1500 s ıl b l yordu 13 - , a.a - v r • .ıv u ıınu kanununun 8 inci maddesinin c .: uncü maddede reıılı 
Harbin baelanııcından eim· Rije• için kanlı muharabeler sı· nga PU rda önnlardan. bır çokları kaçmış- muaddel birinci tıkrasile 33 ün· aaoıırı ~e maadin muesseselerile 

dire kadar geoen 63 gcln 11rfın- de,am eriiyor. Harkof bölge- t.ır. 72 k şı hastaneye kaldırıl- cü maddesi 9e 74 ünoii maddesi un fabrıkalarıua fe deQirmenle· 
d11 dllemanın bir mikdar harp .. ·ıode Sovyet baskını artmıstır. m·ş ve 93 kişi ayakta tedavi ı nin b fıraaı hılkömleri tat bık re el konarak ieletilmesi kerarı-. " • l. ·ı · / b • •k 1 na rıaret etmerenler. g'!miıi •e bir QOk deniz altı te k l ı nar iZ er ır mı - edilmiQtir. Verilen ifadeye uöre olunmu. Bu taahh_ ıl_t itleri hak- d 36 ' Burada ;30 mes Onma ıa geri e "' e k . : ncı madde razılı na~ 
naklife 0 emileri tahribediluıiıtir a b' ı. ı. 'h kında kazano terıısı anununun k 1 • alınmıştır. Almanlar tarafın- d • k •td•l Y ngın ır ııayna.. cı azının . . . ı _taeıtalarının eerrOseferleri DOeınanın 69 ı•miıl harp dıeı d ar gerı çe I l er ittial edici bir maddeye yak- umumi hükılmlerı carıdır. te ucretleri te Qah•tırılmsları 
bınkılmıetır. Hollanda deniz kut dan Rus ilerleyişini dur urmak l Madde 63 - ı. a: 19 uncu h kk v 

maksadile yücuda getirilen 3 aşmasından haPıl olmuş ve dd . V inoi 1ıkraarnda ra- a ında ittihaz edilecek karar-
vetleriuin karıpları ehemmiret
siıdir. Hollandanıo en bürclk kilo metrelik geniş mayın tar-

ihtirıoı hatl kotteUeridir. laları siddetli ateş altında açal 

Çankayşek 

Hindi•tanda temas· 
larına baılaclı 

mıştır. Sivastopola ~lmanlar 

tarafından şimdiye kadar yapı 
lan bücumlardı en RZ 35-40 
bin kişi kaybetmişlerdir. 

Ruzvelt 

Sinrapur 10 (a.a) - elekt~ik santralı bozulmuştu. :ı~ Q:~::ma• saat ve günlerine lcıre rıaret etmerenler; 
Rorter - Japon topousanun Gemı alabura olmuştur. Yan-1 riaıet etmerenler; bı 31 inci ? ' 40 ıncı maddede raııl, 

Qok eiddetli ateei ahında 8 aaat gın hala deyam etmektedir. 1 maddenin Vll nci fıkrasında arazı re hububat ekmek ve ektir 
mek hakkında ittihaz edilecek 

metıilerini muhafaza eden kıta- Üçüncü bahriye kuman- razılı etiket te tirat listesi kor· ka 
b 

. ,. · t t . rara riare& etmerenler 100 
lar müdafaa meuilerind&o geri danı demi tirki: Normandi 

1 
ınak mec urıreııne rıere 8 me· !ıradan 1000 lirara k d 

a.·ı · · · · d'I rtnler · c: 38 inci muddede ra· s ar aQır 
Qeaı mıeıerdır. Adanm garbında muhakkak surette tamır e ı e ı ',. h kk d k' k para cezasına mahktlm d·ı · 

k 
. zıh zer ırat b ın a ı ararla· T k - ü e ı ır. 

karara oıkao düımlo taarruzla• ce tır. ra riaret etmerenler: 26 liradan 2:ooer~ur halınde 260 liradan 
rı inkieaf etmektedir. DOıman h 1 

300 lirara kadu aQır para ceza · lırera kadar eQır para ce· Oka/ Himaye t!• ı zasııe birlikte ı ardan 6 
topQu, pike tarrare te hatadan ısına mahküm edilir te tekerrür kadar hapis cezası _ ara 
makineli tclfenk ateıile ilerlemiı yet/er_i f'!!tfl'YOr 1 halinde 60 liradan 600 lirara nar. huküm olu· 

Yeni delbl (a.a) - lerdir. - _ kadar aQır para caıasile beraber lll - 8 • ıı . . 
Oin lideri Mareeal Qank•r Kongreden 26 mil- Başöğretmenin ça~ırısı uze 1 bir bahadan ÜQ ara kadar ha- raııh eanari. te ınoı . maddede 

ıek ranında zetcesi te bir ıabar tah•iaat JahJ'fl Tokro 10 (a.a) - rine ikinci toplant1Ja.nm ~apan , t,Jis cezası hüküm olunur. aeleri mamullerin ~aadı~ müeBBe 
ıuruba olduQu halde harara yar g , .. Sinaaparda ilerleren kunet KayatE-pe, Kurtuluo. Gazı paşa J II _ . . riuin mılba 

1
_
0 9

e ıstıbsall6· 
muuealat etmlellr. Mareıaı Kırıı İ•tedı· lerimiı bir köyO iıgaJ etml•ler- Himaye h~yetleri evvelki gün müat 'd a» 8 ı_ncı madded~e riaret etme~:~ı:dılmesi kararına 

O 1 enı en eanayı te maa ın b r ; 
Noaibtoin mleafiri olarak kalı- dir. Kunetlerimiz Siogapurao toplanarak kullarının fakir müeBBeeeleri hakkında hükOmet . : 17 inoı maddede razıh 
oıktır, Hindiıtaoda baluodala Vaşington IO (a.a) 15 mil uzaklıtıoda bulunmak&•· talebelerini ~iydirmek husu- 1 oe istenilen malumatı termeren- makınfllerinio teaair istıhaal u-

R lt k d 26 d 'lk l d k' 1 sıtalarının sat 1 milıddetoe birook hin& Heri relen uzve oı,gre en dır. sun a ı top antı a ı kararın ler te müUehez karara riareı na riaret ın a ınmaeı kıtrarı 
lerile H belki de Gandi ile ıö- milyarlık yeni bir kredi iste- J 1 r tatbik şeklini . e sarf evrakmı 'ı elmtlrenler; 1 c : 4'> etm~renler: . k . a pon a incelem· l . . . b,, 2• üucft maddere müste- , f k - ıncı maddeuin 2 inci 
rOıecettir. General Vuel de bu- mittir. Denız omısyonu tara- 10 er ve okul ıçın yenı j o iden ihrao aaueıarının eekıi tel 1 ı raeına müsteniden el konulan 
radn bolunmıkladır. Dt1n rece fmdan ÜÇ milyarlık mukave- kararlar almışlardır· Bu yıJ earUarı hakkında hülııümetce ıayuultırı teslimden imtina eden, 

O R 
..1 Jf. K ped . ettklayau k. 

ıerefıoe rspılan bir kabul rH· leler imzalanmıştır. rdu hava angona uo.ru ayale en 75 fakır talebeye 8 N'h o k ' aQıran, saklamaQa te 
mıude Oankr.yıek demiı&irki: ku,vetlerine 167 milyon ve ilerlivorlar elbise 36 talebeyede kundora,

1
1 , 1 8İ 8n1Şm8ft ~: :ıı~~;;:~~t t~ıabbüs eden 

98 

Biımanra te Hindistanın 288 milyonda yeni gemi inp ., Kuktulu~tan: 77 fa~ir talebeye 260 lırada~ erıeooo'ar,~ım edke l, ler 
V ı.cil ı.d. ırara adar 

mildafaaıı lolo elimiıdeo gelen ıına tahsis edilecektir. 13 mil h y l0 (a a) elbise, 37 talebeye kundura eR etçe faR lr a_Qır P ra cezasına mahkum edi 
Şang a · - . . I b lır •e BUQ . 

berıeri rapaoaaıı. Mftıterek yar dolar topcu ve levazım D . . M 1 Oazıpaşada1.ı: 105 fakır ta e e edı'ldı· 11 meuuunu teekıl eden . omeı &Jansının o me- ma arının ınQ d · h -
dGımanı ezmek loln elimiıden senisleri 19in harcanacaktır. . d b'ld' d. . .. J .. ye elbise. 55 ta!ebeyed~ kun- olunur. sa ereeıne ükum 

1 t
• b" . ı . M b' d . yın en ı ır ıgıne gore a- b l Dahı'lı'ye V h"'l t ' . d' ae en 110 ır aerı e1 rıemereoeııı. organ ta• ır ernecınde . . . . dura yaptırılmı§ v~ un arm e a e 1 şım ıye ıv - 42 . . • 

Ponlar 'ıddetlı bır topnn te k d · ı · d - d'"' f noı .maddenın 1 noı Kıral Naibi o6tabıoda iki umumi borçların 100 milyarı . . :J a_ ~ kntasiye ihtiyaçları için ayrı~a a ar ış.~rın e goster l.sl ~~- fıkrasında yazılı ziraat makine. 
bllrılk mille Un aillb artadaııı- bulaca~mı söylemiş ve selahi tıoden sonra Sal Tın nehrıDı tahsisat konmustur. Her uç lıyet ve bıışarıdan dolayı Sı lıf. Alet, taeua, ilAo te malzemelerlle 
tından te ıki mille&io 800 mil• yet 'erilen borçlanma haddinin ge9mişler ve İngilizlerin inat heyetin yavrularımıza Jaha ka Kaymakamı Bay Nilıat &ohumlar hakkında ittihaz edilen 

rouıutr bQyQk bir konet olda- 63 milyar oldu~unu ve şimdi- 91 mukavemetine rağmen Ban yüksek yardım ve başarı için Danışm&oı takdirname ile ~erarlıırA ri~ret etmereçler, 10 
. . . 1 . -k l b 1 lıradau 50 lırera k d t 

tundan te dillmanın renileoetin ye kadar açılan kredmm 60 gnn üzerine ilarlemeğe batla· aarfıgayiet ettık erı ŞU ran a mük.lfatlandırdığı ha er a ın· ra cezaı a ar .
8

. ır pa· · ·1 1 · · " · ına mahkum edılır. 
~!~ ~~bH&RJlt,ır. mı yarı bulduiuousOy emııtır. mışlardır. Kôrulmektedır. mıştır. - Soua tar _ 
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i 1 a n 
Tarsus Mal n1üdürlüğiinden · 

i l a n 
Tarstıs M~l mi\dürlüğünden 

No. HUDUDU Mevkii Oinı~i 

Ana 

Miktarı 

203 M2 

Muhammen K. Taporınu 
Lira Ta. No. No. HUDUDt; 

Muhammen K. 

21 Dogosn : 1 brttbhn İHtaıtyoıı 10 K. sarıi 330 48 31 
Batısı : Hurşatog. Ahmet oi•arı 
Knzayı : Tarik 
Güneyi : Hamp&r~mm -:::::--=-.....-;........-...__--=.. ___________________ ________ . • 

22 Dogaım : Hnrşit og. Ahmet 128 M2 6 49 32 
Hstuu : Tarik 

28 

24 

Kıı~ayı : Marşliyan 
Giineyi : Sarraf manok 

Doguırn : Emin Şelfon 

.Batısı : Basil camnsi 
Kozayı : Tarik 
Güneyi : Mustafa verdi . - - -~-~-

I>oRasa : f osaf iJyas 

Batısı : Şakir (Ef) 
Kozayı : Tarik 
Güneyi : Mustafa Ef 

35 M2 

616 M2 

:ı 50 33 

-~ -25 51 - 34 

DoQueo : Hampareom 
Batıeı : Tarık 
Kuzarı : Madam Adal 
Gllneri : Basil Camuııi 

DoQ'tıstı : Tarik 
Batısı : Şakir (Ef) 
Kuzaıı : Hafız euberi 
Gücerl : Kazar 

Miktarı 

279 M2. 

1196 M2 

- ---DoQ'usu : Har0lem ıetceei 188 M2 
Kirrakise 

B!ıtıeı : Tenekeci ezoadır 
!Cozarı ı Mektep arsası 
G6oeri : Tarik -DoAueu : Sarrof manok 192 M2 
Batısı : Polie ibrahim 
Kuz arı : Mektep arHları 
Guneri : Umumi rol 

--,--.... ----- . - --- --25 Dogmrn : Kasap Hsnnll 

kerimesi hıuıeıu 
: Tarik 

85M2 5 Şahat 330 80 ---~------,._-
35 Doılueo : Tarık 86 M2 

26 

Hatı8ı 
Kozayı 
Güneyi 

Dogoırn 

Bat un 
Kazayı 
GiinAyi 

: Kropi 
: Tarik 

: J arik 
: Zabıt ka Yakup 
: Qahş og. tınJaın 
: A vadis zevceııi 

:141 M2 15 81 36 

Batıeı : Meninli Ahmet 
Kuzarı : Mina o~. Harelem 

Ze•ceei kirıakiee 
Güneri : Umumi rol 

.... ·- -- -------·--DoQueu : Mektep arsası 250 M2 
Batıeı : Yakup eabuocu 
Kuzarı : Umumi rol 
Güneri : Mustafa verdi aret1eı 

Lira 

48 

------
8 

---· --
8 Mart ~31 

- -4 

__ __,,_ 

10 

os 

94 

5 

6 

8 

hatun --------~--------,.._~ ~ --------------------------------------37 DoQuıu : Umumi rol 190 M2 
27 Dognsu : Selim zahil rnadamaıu- 115 M2 

Adal 
6 83 Batısı : Mustafa verdi 

Kuzaıı : Umumi rol 
G6oeri ı Mlrwane kala 

8 10 

Batıeı 

Kozayı 

Güne.vi 

: Tarik 
: Tarik 38 --~----------------------~-------------~~~ DoQuau ı Hamit te tarik 69 M2 

28 

: ~~skioi Ali 

D.ıgosu : Hıunparsom 
Batı!\ı : Tsrik 
Kozayı : Sarraf manok 
ııGnneyi : TMik 

29 Doguso : Sadık (paşa) 
Batısı : Tarik 
Ku11ayı : Artin oa. ırnrnpi 
Güneyi : Babittin arsaları 

80 Dojtaso : Şeker og. kiregos 
Batısı : Saatçi manok 
Kuzayı : Tarilı 
Güneyi : Hafız şnberi 

~~-~--

263 M2 10 

316 .M2 15 

273 M2 10 

84 
Batısı : Tarla rotu 
Ktızarı : Hamit te tarik 
Güceri : Tarla rolu 

39 DoQ'tıeu : Köeker kirkor 1ı4 M2 
zevcesi Ar gül ereaeı 

87 Batısı : DükkAncı Ahmet 
arHeı 

Kazarı ; Tarik 
Güoeri ; GfQftk z. Halim ber 

90 40 DoAuıu : Selim Şelfon 273 M2 
Batısı , ; Sarraf Manok 
Kozarı ; Umumi rol 
Güneri ; Bahittin arsaaı 

s 11 

5 13 

11 14 

Hudut, mit tar ve sair eysafı yokarda )'azılı Tarsusun (Asafiye) şehit Hudut. miktar ve sair evs:ıfı yukarda yazılı Tarsusun şehit ishak Asa-
ishak mahallesinde milli enılaka ait 011 parça arsa hizalarında gösterileu fiye mahallesinde milli emlaka ait 011 parça arsauııı nıülkiyeti satılmak 
nıuhaınmen bedeller tizeriudeu miilkiyetlerf satılmak üzere 5-2 . ~ 4 2 tari- üzere 10-2-942 tarihinden itiharen onbeş giin ınüddetle açık arltırmayn 
hiudeu itibaren oııheş giiıı miidpetle açık arttırmay::ı koııulmu ·; tur. konulmuştur. 

Yukarıda yazılı ar~ lara talip olanların ihale günü olan 20-2· 942 t~)ri \lukiırıda yazılı arsaları almak isteyenlerin ihale günü olan 25-2-942 
hine tesadüf eden Cuuıa gii11ii saat ı 4 de yüzde 7 ,5 ı)ey akçesiyle birlikte tarihi11e tesadüf eden Çarşamba giinii saat 14 de yüzde 7 ,5 pey akçesiyh1 

Tarsus mal müdiirlii~linde miitaşekkil satış konıisyoııurıa, daha fa~~la ma. birlikte Tarsus .tlal müdürlüğünde müteşekkil ihale komisyonuna şartna
lunıat almak ve şartnamesini gi>rmek isteyeııleriıı Tarsus mal miidürliiğiine ınesi11i görmek ve daha fazla ıualumal almak isteyenlerin Tarsus mal ınü-
nıüracaat etmeleri ilan olmıur. (162) 11-13-17~19 dürlüğiine rniiracaaı etnıeleri ilan olunur. (161) 11-15-19-24 

i 1 a n 
T arıus Su1h hu~uk hatimliüin~en ; 

i 1 i n 
Mersin i~man yurou gençli~ ~ulü~ü ~as~anhğm~an; 

.~şağıda hiiviyetleri yaJııh muhtelif taribl~rde Tanos , . • • ... 
memleket bastaneRinde vofat oden eıd.ıa'lın terekesine mah 7 şubat 942 larıhınde ekeserı)et olnıadıgın. 
keınece vaziyet edilerek lıaKtaneden 'alınan eşyalar~ satıl- dan yıllık kongramız 14 Şubat 9 42 Cunıartesi 
mıttır Kanonu medenin 532 ve 534 neti maddeleriııe günü saat l 6 da yapılacaktır. Genelik kuliibünıiiz 
tevfikan kanuni miraRCıJarı VA 8lftC8klıJaı ı . Vft~B~ iiÇ ~y azasına ilan ohJJltJUr ( J 64) 
içinde ro~mi vosa\kle Tarsus snlh hukuk bakımhgıne mu- -------------------------~-------
racaat etmeleri aksi halde teshit edilen tHekerıin hazine- 18 - Tareoırnn ~ebit kerim mabaJJesinden ali kızı 
ye intikal edeoegi ilan olunur. Hatice Adalı 

l - Tarsuırnrı yanık kı~la köyiir.den Ahmet oğln Ali 19 - Kay~erinin kankal köyünden mt1hmet oglu Hii. 
2 - Tarsnımn yeşi i malıalleHinden Ali oaJo Yusuf 1o1eyin Yjğit 
8 - Tauuson helen k(iyönden ihrahim kızı Elif Botok 20 - Tarsmmn ebüJbadi köyünden ınelıınet oRlu Bü 
4: - Diyarbakırlı Hüseyin ogln Eyyiip Heyin kii9ükler 
5 - Tareuımn tabakhane mahallesinden Sait oglu Ah. 21 - TarRuıma .Ehülbadi köyrindeu Velo oRlu Oomali 

dulkadir Yıldız 22 - Niğdeli celil oghı Höt1eyin Ç elik 
6 _ l'arsoJon t6kke mahallesinden Osman oglo ö. 23 - TarsoAun karabacak köyünden mnstafa oğlu 

mer ipekler Ktırim Sagbaş 
7 - Adanalı mostafa o~ln Ali Çabuk 2ıi: - Tanosnn kırıluiorat mal.ıalJesindon AlJmet oğlu 
8 - Tarsoson yenice köyönden büseyin kızı Döne Tatlı 
9 - > Y nnuH oğlu köyiinden melımet oğ. Raın1&zan 

10 - > topt> ki)yliııden ınuı:ıtafa kızı Anıç KRrakays 
11 - • sl\kızlı mahallesinılen hüseyiıı o~lu Sü-

leyman Kiir 
12 'l'arsason sofular mıtlıallesiuden mulıauıem oğla 

Duran Çakıcı 
JS - Çornmlu wostafa ogln Abdollalı 

14 Adananın tnzl• merkez köyünden mostafa oA-lo 
Ali Köse 

15 - Tılrsnsun ag:n delik kiiyöndeıı İbrahim oglo 
Bekir Sarı 

16 - Hacıkırı köyüıden Feyıollalı kızı Menekşe Erdem 
17 - Taraoauu tabakhane maballeainrlen l brabim ogJu 

Ahm'lt lncesoy 

Meb met Yazıcı 

25 - Adananın kilise küyünclen O~maıı kızı lı.,ethiye 
26 -- Tanmon şebit mnstafa mBbıAllcsinden Hfümü 

kızı Fatma 
27 - Tarsosun oamiiatik mahalleRinden büseyin o~ hll'ail 

28 - TRrımsou Yeni köyünden yosnf oğ. lbrabiın Temiz 
29 - Adananın tozla k:iyünden ynsuf oğln Raıuazıuı 
30 - Sivaslı ..Miktat ogJu Seyit Mehmet 
3 l - Nigdeoin akta, köyiinden hüaeyin o~ln B ö

&eyiu Sanbor 
32 - Tarımımn çöplü köyünden ali kızı J1.,eride Kara 

33 - Tarımsnn köle moulı köyünden ..:lJuıet oRln 
H11ssn Oabor 

34 - Tarsuıun 8akızlı mahalleılindeu Hiit1. kızı Mehrem 
(163) 

i l a n 
Memur Alınacak 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 . idaremizde nıiinhal maaşlı ve ücr•;tli nıe

muriyetlere orta mektep nıezunları müsabaka 
ile alınacaktır. 

~ - Miisabakada muvaffak olanların idareniu 
teklif edeceği yerde menıuriyet k:ıbul Nmeleri 
şarttır. 

3 - Müsabakada nıuvaffak olanlara 3656 sa .. 
yılı kanıııa hiikmüne göre 16 lira asli maaş ''eya 
60 lira ücret verilecektir. 

4 - isteklilerin 7 88 sayılı memurin kanunu
nun dördüncü nıaddesindeki şartları haiz ' 'e dev
let nıemuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşım 

geçmenıiş olmaları lazımdır. 

5 - Müsabakaya girmek isteyenler 18- Şubat-
942 çarşanıba giirıii akşanıına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbiteleriyle birlikte in1tihauın icra olu: 
uac~ğı Vila~et P. T. T. müdüriüğüne nıiiracaat 
etmelidirler. 

6 - Müsabaka 19-2· 942 perşembe güııli saat 
1 O da yapılacaktır. 
(87) 22-24-25-27-29-31-1-D-7-l 1- J 7 

Yeni MerRİn Mathaaaında BıuuJmı.hc. 


