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Mısırda 
Nahas paşa mısır 

kabinesini kurmata 
memur e ildi 

Parlementonun fesih va yeni 
seçim yapılacağı söyleniyor 

Loudro 6 (a .b) -
Kral Farukun Nahae paDaru 

kabineuio teekılıne memur etmıe 
olması Loodroda memnuuiveıte 
kııreılenmıştır. Kralın kararı 

mılletin umumt hıslerini göz ö· 
nünde lut&uğunu göstermektedir 
Nabos paeanın Mısırda QOk taraf· 
tarları çıordır. Nahas paea bar 
9dlcillık IQın en irı bir eaheiret· 
lir . 

Şark 
Cephesinde 

ütün ce1- h€ boyun
ca muharebeler 
devam ediyor 

Moskova 6 (a .a) -

Sovy->t kıtalaı ı düşmana 
karşı taarruzi hareketlerine 

mu;vaffalciyetle devam etmiştir. 
Çarsamba günü hava harekA· 

tında 11 Rus tayyaresini11 kay
bolmasına mukabil 22 havada 

ve 16 yerde olmak üzere duş
manın 88 tayyaresi hhribedil· 

mi§tir. 

Loudra, 6 (A.A.) -
Şark cephesine dair alı-

Londr:a 6. (a.a) nan haberlere göre Leniograd 
K~ rl Kabıneyı hırmaya .Muı· . d k · f r et dah 
taf'1. Nahas paşayı memur et- bölgesın 6 as erı _aa 1! a 
miştir. NahaH paşanın esas is canh ve mütt>kabıl hucumlar-

d.ğ . b l. · · d la olmaktadır. Ruslar bu 8a-te ı ı me usan m'Y: ısının a- . . . 
ğıtılarak yeni bir seçim yapıt had~ l~O ~ıloınelre ~lerl~m•t-
masıdır. Diger partiler mümes lerdır. Rusların en ~ıya~e sal-
·ıı · b "b · dırııları Şııselburg nzenne ol-

A.n Rdol_n_ a iaıısuı ın .a.Uho,.a..• Jh:ueJhıw.n--.J::n=• ===::::=:--~;;;;;;;;;;; - S•hibl ve Umum Ne,rlyaı 

s Cumartesi MOdOrO 

~"'UAD AKBAŞ 7 
Radyo Gazetesinden : 

Aınerikada şeker vesik ilo ve

rilecektir. idare Yeri ŞUBAT 
1°42 

Vita~ana göre 

Almanlar dinleri 

kaldırocahla1 mış 

Vatıkan 6 (a.a) -

Vatikan radroau dün akeaın 

lepsnrolca neeriratında nı:ızilerin 
dinleri kaldırmak istediklerine 

Milli Korunm~ kanunu 
~ü~ümleri 

Aslive ceza mahke
mesi tarafından 

rüyet edilecek 

Yani tııdıl eılilerı Milli 
dair almanca " Allah te halk ,, k karıuuun ahkiını 

oruu ma 
adındaki kitaptan bazı ParQalar M . Alili} 0 Oe 
okumuetur. Ba kitaptan eu eöz· şel.ırimizdu ersın .. 

,,, .. mabkerueMİ brafından ıu ler alınmıııırı ,,,. 

Ebedi Almanrara inandıQ'ımı- yet. edilmeıüne Adliye VekR. 
zı ilAn ettiaimiz zaman biı. dinler letince mezuniyet verildigi 

detrine eon Hrdik. Buna kareı bBbAr a.lııı mışt ır . 
kim Qıkaraa o, mücrim ve haindir. 

Biz Allabın bir emrini biliroruz Bölgemizde 
O da her ıer almanra İQindir. 

Rusyadaki 
Gençlik kulüpleri 

kongreleri 

•uı ıursıa hm nı · ııar • ---
Sayısı s kuruş Yıh / Sayı 

Telefon No. 82 14 4120 

Milli Korunma 
kanunu 

Milli korunma kanununun mükelleflirler. Herhangi bir de· 
bazı maddelerini deQie&iren ve ire ve müesseseye mensup olur· 
buna boıı maddeler ilhe eden 1 b k b"k" d sn o sun u anunun taı ı ın e 
kanunu okurucularımuo verivo- kosuru oo· ,.,, 1 -

e r .. • en memur te mue· ruz: 
K N 4180 k b 

tahdemlerı ve beledire reislerini 
anuo o. a ul ıa-

rihl 30-1-19'2 ueDri tarihi Baevekıl inııbali cezalardan her 
3-2-1942. hnngi birile, ıerıip gözetmeksizin 

Madcıe ı - Mılli korunma cezalandırılabilir te bu cezaları 

" 
6 18 19 21 25 29 hafifletebilir vert knldırabılir. an ununun , . , , , , 

30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, Memurların memu:irellen ihraQ 
47, 50, 53, 54, 56, 57, 68, 59, 63, cezası mOsleıae olmak üzere, 

66, 67, 98 68 nci maddeleri ntıo d i~er inzıbati cezalara kaııı ili· 
. . . rez olunamaz te dua aoılamaı. 

Qıda rezılı ~ekllde deAıetırılmıs-ı 
tir : 10 - Bu lı:anuna mOateni• 

Madde 6 - I. Bu kanun 1 den •ücude getirilen teekitU 

hükümlerine u~s~ak icr_a vekıl·ı ve mües . ese kadrolerrnde ie&I~~ 
ıeri here&ince ıuıhaz edılen a- dnm edılenlerden faıla meeaısı 
rarlar alAkalı vekAl;:\ler tarafın· va muuffnkireıi görülenlen-ı 3656 
dan kendi &eekilitı bu kanuna ~e _3659 _numaralı kanun büküm· 

lerıne göre müstahak oldukları Alman esirlerinin 

ahibetinden haber 
müsteniden kurulan tera tavzif Ru gün saat 15 te şehri-

1 miz idman Yurdu gençlik ku edilen tatkilAı 9e müesseseler 

1 vasıtosile infaz ve tatbık olunur. 

maae vere ücret tutarile tayin 
edildıkleri kadrodaki maae ve 

lübü kon gresi .Mersin dman 

yurdu geı1çik kulübü salonun
alın'lmiyor 

va ücrot ıutarı arasındaki farkı 
geQmeınok ı:ıarlıle te Bae•ekilin 

sı erı p3şanın u prensı nı 

kabul etti~i anlaşılmaktadır. maktadır. Daha cenupta alman Bern 6 (a.a) -
Nahas paıa yeni bir mitli bir- far geri çekilmedikleri laktir<.ie Y Prı resmi bir karne.k&an 

da yapılaetiktır. 

II. Bu kanunla hükumete 
•erılen hi~metlerdeu bir ver< 
bir kaQile meegul olmak ve bu 
kanundaki selAhiyellerle tech iz 
edılmek Oıere lüzum görülen 

taavıl ı ile kadro tasarrohan ar 
lık mak ıu tazminat "erilebilir. 
Şu kadar ki 6 inci ve daha ru· 
karı dereceli kadrolara terin lik hükQmeti kuracaktır. Mısırın Viyazrua •e Briyanskla alman- bildiriliror: 

Bu kongrede hesap Tf. 

idare heyeti raporlarının ok 
da.let teeki lA tında reni memuri· 

unması ve t"'dkikiyle nizamna-İl'tiklftline ve kapütülasyonla- larm vaziyeti zorlaşacaktır. Alman haricire nezareti 
reller ihdaı.ıına hükumet eelll.hi

mt!nİn bir madde ·inin tadili 

edileceklere verilecek laımina\ 

müsıabek oldukları maae vera 
ücret auıorıle iki üet derece pa• 
re arasındaki farkı geçemez. 

rın la~viue dair anlaşmayı M.oska vanın cenubunda Ro1Jadaki al dl an esirlerinin a· 
rallidir. 

Nahas paıa imzazamı§tır. Gurskta şiddetli muharebeler kibeıteri hakkında henüz hiQ bir vardır. IJI. VekAletl6rin merkez tee· 
Kahire 6 (a.ll) _ olmaktadır. Bu şehirler Harkof haber alınmadıQını eörlemietir. 

Taı. us idman yurdu gtınç· kilAıında ihdas oluaııcsk k&dro· 
11 -Her hangi bir dnirede 

tekaüde ıabi maeelı bir hiımeıte 
Ofı · Nahas paşa yeni ka- arasında da şiddetli mu hare~ 

biııeyi kurmnk içiu istişarele- beler cereyan etmektedir. Har Fransızlar 
lik knliıbimün kongresi de ıar tatbik ve derhal Türkire 

.. 
2 9 

.. 2 t . - - t Büıük Milleı Meclisinin tetkik müedabdem olenlnrla bu gibi 
memuri,cıtlerden ie&ifa ile arrıl· 

rine başlamıştır. Öyle zanne- kofun cenubunda muhtelif yer l•· · • cumar el'.H gunu saa 
ve laedıkine arzolunur. Bu kad-

J9 da Tar susta yapılacaktır. rol arın meae 90 üorellerlle ıda• diliyorki, bu görüşmeler neti- lerde Rus suvarilerinin faali- ıLj üyiih deniz tay-
cesirıde Mısır parlemetosu fesh· yeti alman münakale yolla· 

mıe bulunenlindan rukarıde ra
re masrafları 43 üncü maddedr,- zıh daire ve müesseselerin ücret 
ki eermereden sarfoluDur. kodrolarıue nakil ve terin olu· edilecek ve seçim yapılacaltır. rmda l.ıüyük kargaşalıkların 

Şimdıki parlamentoda ancak çıkmasına sebep olmuştur. 
yareleri in1a edi

vorlar 
Afyonda 

IV. VekAletlerin merkez tee · nenların 8656 numaralı kanunun 

k 
kilAlı haricinde ıl.ıdas olunacak maaeh memurlar hakkındaki Naha~ paşa p!lrtisinin 12 üyesi 

vardır. Dtin sabah lsk ... nderiye 
sokaklarmda Nahas pıışa lehin 
de teza hurat yapılmıştır. 

Si gapurda 

İran Başve~ili ile Çörçil 
arasm~a 

Samimi mesojlar 
teati edildi 

Kahraman aı erle- 'azifeterin ve koordinssron bii- umumi hükümlerine göre Al-
Tuloz 6 (a.a) - rimize kıılık hediye rosunun kadroları icra Vekılleq maları icat> eden maae tutarı 
Yakrnda bee bürük deoiz hereti kararile ıatbık edılir islihdnm edıldikleri daire ve 

tarraresi aura indirilecektir. 70 b ığışları deoam v. Halk ve Mılli Miidafaa müeeaetıelerdekı kadro taheil.a· 
şer ton aQ-ırlıQ'ında olan bu tar- ih&iraolarını ıemıne matuf bilu- tından tenıre olunur. Bunlarm 

ediyor mum t 'ıcar·ı "e ıınoıi muamele· tekaüıllik hakları mtıhfuz olup 
rarelerin her biri 1600 ser be,- • 
Kir konetinde 6 moıörlü müceh· Afyon 6 (a a) - !eri ifa etmek •e hükOmet tara· buralarda geoen hizme\leri fiili 

· . . fından bu kanuudakı seU1hiveıler hızmet sor ılır. 
Tahran 6 (a.a) - bez olacaklardır. Ayrıca 60 rolcu Kahraman askerJerımıze dairesinde verilecek dieer İ6lerı Aıhklaıından aicıot &e\'kiti 

lran ba~vekili lngiltere taeırabilecek ve l20 100 atırh- kı~lık hediyyeler temini için görmek üzere icra Vekıller i he· sureıilo tekııüt haklarına malik 

Londra, 6 (a.s.)- Japou- baş vekili Çörçile Iran İngiliz Qında f0 100 kilo baQ'aj taeıra• ba~ışlara devam edilmektedir f&ti karsrlle hılkml ı;ıııheireai olan memurlardan bu suretle na 
ı .,rın Smgapur müstahkem SoTyet ittifakının imzalanması bilecek tarrareleriıı insBBı da . . haiz müesaeoe!er ıhdas olunabı- kil edılecekler hakkınnada da ar 

Karşılıklı topçu ate 
şi oluyor 

k ·1 · k nm~ bı"r t ı ktad 0 ı l evvelce toplanan 4 hın !ıraya · Bu 01 aeeeeselerı·n kadroları nı hüküm totbık odı·ıı·r Şu k d 
lll6'Y 1 er ıoe RrŞl. UW • ı dolayİSİ(e bir telgraf çekmiştir aear anma . ır • .1:.'UD arın ll~a • . D r 11r. u • a r 
ttunraza geQtiklerıne daır ver Iran başvekili teigrahnda şun te aüralltrı ortalama 380 kılo· ılavete bu dei~da. 2. bin ıra tora Vekilleri heretince lasdık ki aylıklarından kesilecek aidat 
dıkleıi haber teeyyiit etme- ları söylemektedir. Jmetre olacaktır. kızalaya gönderılmıştır. olunur. Ve bunlara bu kanunun la kendileriul isıihdam eden ıee-

43 üncü maddesindeki paradan kı:at ve müesseseler tnrafıudan 
mi,tir. ])nşmsn topcoso za- ittifak muahedesi bizi mü 1 lüz:ımlu mikdar ıormere tefrık verılecok mu&dilleri mensup ol-

man zaman Singapnr mevz~- tekabil menfaatler temin ede- İçel Valiliğinden te ıahsiı olunabilir. dukları tekaut eandıaına ratırı· 
Jerioi tops tatmnş ve. ~ır cektir. Her iki memleketimi?. VI. Bu mOeBBeeelerın ve rre· lır. 
miktar tnaliyet göstermıştır. d k" . d k 0 J 3 n) 3 f murıarının halk ile muamele ve II - 3656 numaralı ka.-
AI k d .. t ... r· arasın a ı ananevı osuu mü M ev c t ko·· mu·· rı··1 nura t b" 1 9a ta ı uçan u•mao "' U 1 a ı maa• ı menınrlar. 

1 
. k t 

1 
... höooın nasebetlerinin izharına müsa- münasebeUerinde hususi hukuk ... 

yare erı ı a arımızs d . kJ d hükümleri caridir. Bu müessese dan veya hu gibi momoriyet-
"tmişl~rılir. Bir düşman tay- reat e ~erı~. d 0 f ha J 83 ta C3 3 r 1 f lerın eermareleri te büıün mat. terden istıfa ile ayrılmış bo-

y aresi düAtirülmtiA ve 3 tanesi Çorçı.l c.ev.abında:. İttifak . • . lananlardan yukarıda yazılı 
... " h d ı l l l ları devle\ mallarındaudır. Mü· 

haRara ııgratılmıştır. müa e esmın ımzası ao ayisile . 1 - l~önıiir ve Odun tıcaretı ı e meşgu o an. dııfre, te~kilAt ve mtietıse e-. · · ı · · · h · l rakabeleri bu kanonun 61 nci 
Birm rnyaJa Sahin neh· ıyı temennı ermızı avı te gra l . ve köylerde köuıür yakmak icin müsaade ala- maddesi hükümterı daıresınde lere nakil ve tayin edilmiş 

rinin iki tarafında faaliyet fımzdan dolayı ekselansınıza aı ' • rapılır. vo edilecek oJan nıemurJar 
devam etmektedir te.:eklür ederim. tran fnşiltere rak kömürünü yakmış bulunanlar şehre kömür hakkıııda mP-mnriıı kannDn-

~ VII. Yukarıdaki f ıkralnrda 
.Filipinlenle dkeri har~- ve Sovyetler birliği ilk defa getirınedikleri görülmektedir. zikredilen \'azıfe ve ısı ıı fortt ııun ınan~lı memurlara l\İd 

katta d urgunlok devam edi- olarak birleşmişler ~e n:ıüşts~ek Buıılaı·ın isinıleri Orman mu" .1,"ıı•lt'ı' "•"ıııdeıa alıu- Vekilleri heyeti mevcut môe se· hiikiiwleri tatbik olunscagı 
yor. ıaye u~ruuda bırbırlesrıne u "' selere de verebıtır. gıbi, bu yerlerde geçen hizmet 

t VIII lora Vekıllerı heyetı dd ti · d ı 
teahhu~t altına oirmiQlerdir. nnş ır. mu e erı e ıuaaş ı vazife-

8 v lüzum göreceaı her hangı bı. 1 Ekselrnsınızın oynadığı müm- 2 - Jllı işle uğraşan şehirli ve köylü gerek oaire vera müessesesi büıoe ve erde geçruiş s ~ılır ve terfi-Finliler 
i · "kb l · · h b' loriode bu lıizmetleri maaNh 

B l _ı R . taz ro ~ ıstı a. ı~ın ayra ır şehirde ve gerekse köyde ellerinde ınevcut odun teeki.atına mütedair rııerı hüküm· .. 
ası yer erae uı alAmettır. Demı•tır. vazifelerde geçmı hizıııetl~ri-

d v le mahfuz kalmak Ozertı, ıama· 
ltJtf piiıkiirttiiler . • f • l Ve kömürlerini l o gün zaafJllUa şehre getiriple men Ve)'B kısmen her hangı bır ne kahJmak SUrntiJe ht1B8p 

tahkım ış erıne enge u)mo·· edilir. na rnoınnrlara 3656 

Heliiııki, 6 (a.a )- Kara. 
cephelerirıde piyade ağır si

Jabtariyle düu de düşmaııs 
karşı taarru•a devam edil

Dliştir. Bu suretle düşmanın 

satı'•a ~I karıuadıkları taktirde bu KÖıulİrler hÜ- Vekalet veya daire amrıno ver· 
tor. Düşman topcusu bazı "' ":t meQe eelAhirt3ttardır. oomarnh kaııuuun 14 üncii 

noktalarda fazla faaliyette ktınıetçe müsadere edilecek ve 3>1llİ zamanda milli 9 _ Büıün daire ve müee· maddesine tevf'ıkan iicret kad 

bulnomu, ve doğuda devriye korunma ka,rnuunun hü künıleri dahilinde hakla- 11eseler bu kaııuuuu tatbıkına rosundaki fark dahi ayrıca 
faaliyetleri olmuştur · Düşman mütedair olan karar ve tebli~lerı iicret olarak verilir. 
püskürtülaıüttör. tında lllU31llele yapılacaktır. derhal ıaıbik ve icra etmekle - Sonu Var _ 
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i l ~ n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden ; 

Köyli1 1e rP. Ekrııek kartı 
alanlar l1akk1nda 

Deniz Harp Otulu ve Lisesi Satmalma Komisyonundan 
ı - Askeri ihtiyaç için aşağıda cirıs ve nıik 

tarları yazılı 14 kaleın yaş sebze açık eksiltme 
ile satın alı nacaktır. 

2 - ~artname her glin koruis)oııunuazda gö
riilehilir. 

1 - Haz1 kimseleı· köylerde bulunan akraba ;~ _ isteklilerin 9 Şubat ı 94 2 pazertesi ~ünü 
ve ~air laı.ııdıklar1111 muvakkat zau_ıarı içiıı ~ehir- suat 14 de yiiıde 7 ,5 teminatı muvakkale ;~ıak
dt~kı evler11ıe alarak ve yahut ~ehn· hududu ha- buziarile konıisyoua nıüracaatları ilaıı olunur. 
rici11deki halıceleı·i1HJe cahşan kö\'liileri şelıirde M h M k • • • o ammen uva . 
kendi evler·inde ~ösLermek suretile ekmek kartı Oiıııti Mikt.arı :matı bedeli teminat .._ 

Kilo K almak i "ledikleri görüln.ektedir. urnş Lira K. Lira K. 

2 - Bu uibiler lıakkıııda milli kor·uıuııa k.a- Patlıcaıı 2000 13 260 00 
b A vşe faı.ıılya 3000 16 480 00 

lllll\ll hükiiıulel'İ dahiliıadt~ muamele yaıHlacağı B~ı hunya faımlys 2500 ı8 450 oo 
ilan olu rı ur ( t 4 4 ) Kııhak 2000 14 280 oo 
--------------------· Ho~an 4000 9 360 00 

1 
. 
1 a n 

~o. ı l 

fiat Mura~abe Komisyonu Riyasetinden: 
1 Şelı i r lı udu d u it; inde bulu ııaw m iistelıli k 

ler evinde ve deposunda veya çiftliğinde buhın~!ll 
buğday, çavdar. nıahlut. mısır ve unlarını pul
suz bir beyauııame ile iiç giin içiııde Fiat Mura-

Patatea 4000 l 1 440 00 
•raz~ bakla 2000 15 300 00 
Salça 300 40 120 <lO 
Taze hamyıt 1500 22 330 00 
PıraH 1500 9 136 00 
Lal.ıana 1500 6 90 00 
hpanak 1500 14 210 00 
Remiz otu 1000 5 50 00 
Domatel4 2000 14 280 00 

28800 3785 00 

[93] 24··28-3-7 

kebe komi. yom111a bildireceklerdir. i ı a n 

288 87 

2 - Yaş ve i haddiııe bakılmaksızın ailenin 
her nnfusu için bir kilodau fazla unu olnnyanlar 'l'elğraf Muhabere bilgisi 
beyanname verıuiyeceklerdir. olan ilk mektep meztınu 

3 Kart almıyarak evinde ekmeğini yapanlar 
veya kartıııı iade edenlert1 yeni mahsul senesine memıır aıınacak 
kadar. ekmeklik hububatı hesap edilerek kendile P. T. J. Umumi Müdürlüg .. ündın ·, 
rine bırakılacaktır. Beyannamelerde bu gıbiler . 
hububatın veva uralarırııu mevcudunu bildirıuek- 1 - idaremiz müııhallerine ilk naektep ınezu-
le beraber ,,~ · hadlerile ııiifus miklar11ıı da 1ıt;ös- ıuı ve 'I elgraf Muhabere bilgisine vakıf olmak 

t ki d: iizere alınacak maaşlı veya ücretli memurlar için 
erece er ır. ·· b k · ·ı ı k . . .. .. .. mu sa a a ımtı lanı yapı aca · t1r. 

4 - 1 kntcı vt~ uçuııcu maddelerde yazılı fazla 2 . Miisabakad~ muvaffak olanların idarenin 
hububat \'e unlar beyanrıame tarihiııdeıı itibaren t kl"f d ..... 1 d · t kabul etnıelerı· e ı e ecegı yer er e memurıye 
iiç _.,iiu içiıa~e ofisa satıl~caklır. . şarttır. 

o . Ru muddetlcr ~·}çtıkteıı sonra arama nelıce- 3 _ Miisabakada muvaffak olanlara 3656 sa-
siııde beyarı edilmemiş hububat ve un çıkarsa yılı kamın hükmüne göe ıo lira maaş veya 50 
haklartııd a l1illi Korunma karuırıu hükümleri tat- lira ücret verilecektir. 
bik edilecektir. (150) 4 - idare dahilinden miisabakaya iştirak ede 

i a rı 

Mersi11 Ziraat Bankasmdan : 

cek hat baş bakıcı, baş ıuüvezzi, bakıcı ve nıÜ·· 

vezzilerin 30 yaşıııdan evvel idareye intisap et
miş olmaları şarttır. 

5 - idare haricinden ınüsabakaya girmek 
içpak fabrika "rnda btdnrıa11 2000 - 30( O kilo isteyeıılerle halen idare dahilinde bulunan mu

kad:ır tavuk yemi 9-2-94" p:ızarh!Si giiııü saat v~kkat menıur, nuıvakkat bakıcı ve müvezzilerin 
J 5 te pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin Ziraat 7 88 savıh memurin kanununurı 4 üncü ınadde
Barakası Mersin •;u besine mtiracaatları ilau siudek. i. şartları haiz olmaları ve devlet hizmetine 
olunur. ( ı 5 ı) ilk defa alınacakların 30 yaşını geçmenıiş bu. 

luıınıaları hl:tınıdır. 

i 1 i ~ 
ithalatçıların Nazarı 

Dikkatine 
Mersin mtaks Ticaret üaürlüğün~en ; 

6 - Hal~n idarede nıüstahdenı olanlardan 
müsabaka) a girnıek isteyenler 25 Şubat 942 Çar
şamba günü akşaınına kadar yalnız bir dilekçe 
ile ve idare haricinden girmek i tJyenlerde yine 
nıezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı 
mü biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği 

lske11derun gümrüklt ri depolarında bulunan P. T. T. merkez ınüdürlüklerine müracaat ede-
bilcümle ticari euıtiamıı 9 şuhat. turihiıu.len iti- ~eklerdir. · 
haren bir lıafta zarfında giinıriikteıı çekilmediği 7 - Müsabaka vilayet P. T. 'f. merkez mü 
t;ıktinie \lilli Koruıım tl kaııuuunurı hiikiimleriııe diirlüklerinde ıuuhaberedeıı 26 - Şubat - 942 
tevfikan Ticarel \7 ekflleliııct~ Le,·zie tabi tutula- perşembe günü saat 1 O da ve nmunıi bilgilerden 
ca"ıııdaıı mezkur giimrükte malları olan idh·ılAt 27 - Subat - 942 Cuma giinü saat 10 da yapı 
çıların bunlara ait gümriik muamelelerini der· lacaktır. (66) 
hal Lekemuıiil eltirerek cP-kmeleri ve huıılarıu ı7 2o-22 25-27-29-3135-7-ıo12 16-17 2o 24 

• 
sevkleriııiu temini için iskemleruıı istasyon mü
diirliiğüudel:i va:rou i~letme defterine isimlerini 
ve vagon ihtiyaçlarım kl~ydeuirmeleri vn deuiı

i 1 i n 
Tarsus idman Yurdu Gençlik Kulü~ün~en : 

derı yapılacak s~vkiyat içiıı de istikbal ve Necat ı 4-2-9 !2 cumartesi güuii saat 19 da kulü 
vapurları aceııteliklel'ine derhal müracaat et. biiuıüzüıı yıllık kongresi yapılacağındaıı bütün 
ıneleri. ( 142) 6-7 1 üyelerin gelmelerini rica ederinı. 

i l a n 
Memur Alınacak 

lçel P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - idaremizde uıiiuhal maaşlı ve ücretli ıııe

muriyetlere orta ıuektep nıezunları ınüsal ıaka 
ile alınacaktır. 

:! - ~lüsabakada muvaffak olanların idarenin 
teklif edeceği yerde nıeuıuriyet kabul etmeleri 
şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 365 6 sa . 
yılı kanun hiiknıüııe göre 15 lira asli nıaaş veya 
60 lira ücret verilecektir. 

4 - isteklilerin 7 88 sayılı nıenuırin kanunu
nun dördüncü maddesindeki şartları haiz ve dev
let ıneınuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmeıniş olmaları hiznndır. 

5 - ~1üsabakaya girmek isteyenler 18- Şubat-
942 çarşamba günü akşamma kadar dilekçe ve 
evrakı müshiteleriyle birlikte imtihamn icra olu
nac~ğı VHA)et P. T. T. ıuüdiirHiğüne müracaat 
etmelidirler. 

6 - Müsabaka 19-2-942 perşembe giinü saat 
10 da yapılacaktır. 
(87) 22-24-~5-27-29-31- ı . 3-7-l l-17 

i ı a n 
Mersin icra memurluğundan : 
ALACAKLI : Fatma Akanıo 

No.942 
141 

BORQLU : AbdQsselAm tereaeleri. Bedia, Cemile, Ab· 
dulkerim, Fatma, Merıem. 

1 - Tapu kardı ta tarih ta numarHı : Haziran 9'1 No. 
21 s. 129 c. 61 

Metkii, hndodu te naafı : Bahoe iken bir et olup sarkan 
Abdorrıı hmao, Garben Mehmet. Şi malen Ahmet, Cenuben 
rol, 114 M. 2 

2 -Tr.pu tarih •e numarası : T. aaoi 941 C. 63 No. 73 bee e• 

HUDUDU : Abdurrahman Şaman te hatun te tarik, te 
Mehn.ıet ile mahdut 919 M. 2 

Ve uıireti hazırıleı ı E•in ikisi altında iki oda üstte iki 
oda iki &olombe kırkı mtlteouiz eec;arı müımire •e tas bina. 

DiQer nler aheap olup ı. 2. 3. er odadan ibaret ve önle
r inde eeoarı mtlım ire bulundu#u. 

lebu etlerdeki i kı bin sekiz 7Qz hiıaede (405) hl1aeai sa· 
hlaoaktır. 

Yukarıda gösterilen garri menkul açık artırma te ps
ein para ile muhammen kıymeti olan Temamı iio bin liran111 
yüzde 75 ini bulduğu surette 26·2-942 saat 10 da Mersiu 
icra dairesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktır 

Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezk6r garrı menkulün mu · 
hammen Jıııiymellnin yüzde yet miş beşini bulmadığ'ı taktirde en çok 
artıranın teahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha temdıt 

edilecek yani 7·3·D42 saat 10 da en ook artırana ihale 
o l unacaktır. Artırma şartnamesi 6 2 942 tarihinden it ibaren icra 
dairesinde açık olup herkes taraından görülebilir 

ipotek sahibi alacaklıarla diğer alakadarların gayri menkul üzerin 
deki haklarını husus ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev r11 k 
müsbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri IAzım 

d1r. Aksi halde hak ları Tapu sicilile sabit olmadıkça satı ş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Artırmaya iştirak edecek olanlar 
ıtayri menkulün muhammen kiymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçası veya muteber bir Bankanın teminat mektubunu 
verecekierdir. Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen 
olan zamanda icra dairesinde buunmadığı Jmlunup ta arlırma 

meclisini terk ettiA'i takd irde yüksek teklif vaki olursa 
almaktan vaz geçmiş Rd olnnecakdır Kendisine ihale olunan 
kimse bedel ihaleyi vermezse ihale feshedilecek ve aradaki farklar 
dan te zararlardan mesut tutu ı acıtkdır. ( ) 

i 1 a n 
Tarsus Sulh hu~uk mahkemesin~en ; 

Tarsusun tabakhane mahallesinden Ölü bakir oğlu 340 
doğumlu Mikdat sekmez ve 9?7 doğumlu Mehmet sekmez'e 
halazadesi Tarsus ziraat ba11kası yanındaki simit furnnu 
mü~teciri Mehmet oğlu Ali alıcının Kanonu medeninin 369 
371 Ye 372 nci maddelerine tevfikan 'asi tayinine 5 Şubat 
942 tarihinde karar verildi~i ilAn olunur. ( 149) 

Zayi Aakerlik Tezkereıi 
KiliR şube~indeu almış oldnıum aRkeri terbiR vesika

mı zayi ettim. Yeniqini alacRgımdan eskisinin bökmii 
yok.tor. Kilisin Musabeyli nahiyesinin Tat 

köyün-len 326 doAumlu Şiho ogln 
Mehmet Erden [148) 

~ -- --
Zayi Reami MtJhür 

Çeşmeli köyü muhtar resmi mühürönü zayi ettim. 
Yenisini aldıracagımdan eski mtihrün hükmü olmadıgım 
ililn ederim. Qe~meli köyü muhtarı 

Mehmet Ali Şahiıa 

Yeni Mersin Matb&&aında Basılmıftır 


