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ŞUBAT 
1942 

G"'Ö"NDELİX. SİY ASİ HABER FrKtR GAZET 
Sayıs ~ kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 4121 

Şark 
Cephesinde 
Anudane çarpı1ma

lar devam ediyor 

Rijav llm~n garnizonu 
muhasarada 

Almanıar 

Leningrad kesimin
den çekilivorlar 

Moskova 7 (a.a.) - 6 Şn· 
t•atta kıtalarımız Almanlara 

karşı inatla 9arpışmalarına 

d •vam etmiştir. Dü.man tec· 
lıizat ve ios-.n bakımından 

:'~ır zayiata n{tratılınıştıştır. 

5 Şubatta 35 alman t~y

yareli tahribedilmiştir. Bizim 

kaybımız 6 tayyareoir. 

6 Şubatta Moskova civa

rında 7 d fi'mau tayyaresi d ö 

~ürülmöştür. Tayyarelerimiz 

tarafından düşmanın 13 tank 

100 kamyon. mühimmat dola 
180 araba ile 18 topa imh" 
edil mi,ti r. 

htolıholm, 7 (a.a.)- Alı

nan hab.,rlere göre, Alman

lar Leningrad 9n resini bo 
şaltmaıa ve batıya dogrn 9e

kilmeRe hazırlanıyorlar. 

Londra, 7 (a.a.)- Mü8ta

kil Fr"nsız ajansının lstok

holmden aldı~ı bir habere gö 
re, SmoleHk şimal kesimiocle 

Almırnlarm vaziyeti zorlaş

ııu,tı r. 

Rije'f garnizonu tecrid 

.,llilerek mobasara altına alın 

r.n,tır. Garnizonda yiyecek 

k ,ıoıadıgı anlaşılıyor. Qiinki 
A lmaıı tayyuelorinin Rijeve 

yiyecek pak4'tleri atmak iste

dı kleri göriilmüştör. 

Birmanyamn merkezi Man
dalyaya nakle~iliyor 

Uzakşarkta 
Fili'pinde Mak Ac

tur dayanıyor 

Japonlar 
San Martinoyu 

İf gol ettiler 

Rangon, 7 (a.ll.)- Dün ~"' 
bah şehre akın teşebbüsöode 

bulanan Japon tayyarelerio
dtrn 10 daneııi bava mohare
beierirıde düşörölmüştür. Di
ğer 10 tayyar" de haıtua ng
ratıJ mıştı r. Perşembe gece14İ 

Rang<>n şimı.liııdeki bava mey 

danına düşman hüoouı etmiş 

tir. Hasar yoktur. 

Vaoingtoo, 7 (a.a.) - Fi
lipinlerde general Makartor 
Manilla liınan medhalinde 

bulunan müetah kem Kortııji 
dor mevkii ne J aponJarın hii
oumoou topco ateşiyle 1ıö11 

kürtölmüştör Japon topcoso 

Amerikan mevzilerini tabri

betmek i9in top ateşine de

vam etmiştir. 

Japonlar Amerikan ve 

Filipin aekerlerine tHlim ol
maları i9in beyannameler at

mıttır. Balikpapaoın 80 kilo

metre timalinde San Mıntina 

tehri J~ponlar t&rafındı&n İf 

gal edilmiştir. 

Grips 
Bugün Briatolda 
Ru•va hakkında 

mühim bir nutuk 

verecek 

-------
Aıkeri Durum Erlerimize 
Libyada Kışlık bağışlarına 

İngilizler günde 40 vurdun bir çok l'er-

Milli Korunma 
kanunu 

lıilometre geri ÇEki- lerinde devam 
-Dünden Devem- Tesbit udilmiş olan gönlerde 

liyorlar ediliyor III - 3656 nnmsralı :ha ı' e asgari iş Raatt müddetince 

Sı•erek 
7 

(a.s) _ r.unon 6 noı 'f'e 13 üuoü mad ba ticarethan~ vo müesRese-

Singapurda topcu ve hava 

faaliyeti oluyor 
Kahraman aıkerlerimize kıs· delerine ve 3659 numaralı lorin aç1k buluudurolmaaı 

hk hedlre tedariki loio 700 lica kanonun 9 ve JO nnou nıad- mechnridir. 
baQıelaomıı te errıca 1300 çifte delerine ve 8968 numaralı Madde 21 _ HükQ 

• d"I · · B k b··k·· l · ·· met, hl• Lundraı 
7 

(a.a) _ çor&p da teberru e ı mııt~r. a· anonun u um erme gore ı zum gördüQü maddelerin iı&lh• 
Aııkeri vaziret bakknıda Q'ı)ara deum edilmektedır. istisna, ibtiRas ve ibtiy1t9 mov !~~ioı, eotıeını te imalini meRede 

analiz eunları raımaktadır: Karaeu 7 (ae.) - kilerinde maaş veya ücretle 1 ece(tı gıbi bunlardan ietiblAlr, 
Librede taziyet kararaızdır. Kabramen askerlerimize kıı· müstahdem iken yukarıda.} a satıe \'e imal sekil ve mıkdarla 

Mihter kuttetlerinin el'an dur· lık tedarıki için kaeabada 130 l d . t k·ı&t .. rını da ta1ın ve1a tahdit edilebiJi ... 
durulduQuna hiQ bir ieeret rok· u körlerden tO•o lira baQıelan· zı 1 ıure, eş 1 

ve mue ·o- Madde 25 - ı . Hükil ; 
tur. InKiliz kıtaları günde 4.0 mıetır. selere naklen tayin edilmiş ~emleket ıhtireoı bakımın::~ 
kilometre gerire ç~kilmektedir. 

1 
ff iL • • ve edilecek olanlar bn ta) in luıumlu gördOQfl maddeleri, tee 

Genen! Ohinlekin nerede dura- Sungur u a ıevmm den evvel müstahdem oldak- ı bıt ed ecek mıkıarlar fetkinde 
"" d b ıı · d · · çe eerllar herlcindcı · oa.ı a e 1 eQıldir. L\brada yar~ımla"rl luı mevkilerdekı IDRRŞ •eyaı ııc le\ b b Ben 81 •e 

Sollum ı·ıe Age la d d · · er a ının eıok yıınmala• r araaın a o- 'iioretlerile ve Lo nıevkıJerrnc rıuı nıeu edebılır. "' 
racak rer roktur. Onun ioindir ki ha o•· d mu··ıeallik terfi hakları mah- 1I - HükOmet, ıan'at • 8 .-re •n•ıo • kı&alar r•r Sungurlu 7 (a.a) - • de"'iatı"rı·n duruy G fu,. olarak tayı'n edilirler. Ve 'carcı rbabınrn faalıret ıabı• 

• "' ,,, or. eQen sene H&lketi eosral komitesi hu· "' kı\alartn Tobruk\a daranmaeını ta te sakat talandaslara odun bn vazifelerinden ayrıldıkla- ları herıoınde maddeleri ıtot 
denizden iaee lemio edilmek eu· te ilAQ daQ'ılmak auretıle rar rında rlahi evvelki mevkile- vapmlnlarıuı m n' sellHııreılidır. 

' ·ı • k • 1 b 1 1 d b 1 Il - Tüccar olmıraularıo re 1 e mum un o R i miıli. Fir· dım ar a u uomııewr. rioe veya aynı derf\coye te h 
d c· d k - er hangı bır madderı tıcaret 

manra 8 te ,;)ıngapu~ a en QO v· u M ı· 1 kabül eden mevki ere il) ni maksed 1 k 
topQo te hau faalıretleri olm"k- ılaAyet mumı" 8C ISf 1 6 810 repmı:ılerı hükG· derece ve haklarla tayinleri meıce m n ohırıebıJır. 
tadır. Singaı,ıura karıı Tokro- iV 

l - H~r henai bı'r mad· 
nun iddiasına ratmen müebet T / / yapt ır · d h" k e F k ı Op antı arına )'Q• IV - Yakarıda yazıJı e~ıo ı iimet tarafından teebia 
bir ıekıl almımııur. a at ba· edılecek kaı'i ıhtiraotar fetlriode 
rada taziret çok Kergindir. M(it· rın baılayac11k htlkiiınler ve bn kanuna g:iro bırıkurı mesı meıı edı:ebılır. 
tefik uoılarının faaliretinin bar tavzif edilen daire, t~şkiHit Madde 29 - I - Hükft t 
ladı"'ına 0 öre bu Qetreye tarra· v·ıA ı· · ecı1·11·1 ı"I ı h me • • ı ııre ımız umum m -ye miiecıeeselere Rlwmış veya • ıa ve ı raQ maddeleri İQin fi• 
re &ahireleri aönderilmiı oldu- eenelik mutat toplantılarına ra- ahnacak memurlara da ~a ruı l 110 te muarren fırattao 
tu anlaıılmaktadır. rıo baılıraca"'ından kazalar fulara ıthal .. 

Riyo Alman elçiliğinde 
Radyo alıcı maki

nesi bulundu 
Riyo S (a.•) -

Riyo döjaneyrodaki Alman 
elçilik binasının tepeaibde yer• 
lettirilmiş olan kuvvetli bir rad· 
yo alıcı makine bulunarak müsa 
dere edilmittir. 

Milli 
Piyangonun 

11 mildir .eya moaryen fı• 
azaları ~ehrimize gelmire basla· Madde 18 _ Hükftn:et r 9 unn noksana ıhraç rapılma-
mıelardır. ilıuı ımeu edebılir. 

on fabrikalar111a ve •legirnıtm- lI - Hükümet, her türUl --
Bıy ~emsi Yur~akul le.rine ve di~er sanayi ve ma- tthet 'Oe ihraç maddelerine tera 

d hılde isLıhsal ve ıslıhlAk olu· 
nan maddt1lere pı im terilebilır 
va bu maddelerdeu prım alioa
bılır. 

adin müeH~Releı ine el koya. 

Gaıe&l!mizin elektrik bek· rak işletebilir. Hu işlet ıneııin 
lııodakl neırira&ıoı nuarı dik· devamı müddetince ıniie8ıtese 
kate alan nııfia tetAleti izahat Rabipleri11e münasip tazminat 
almak üzre beledire feo ieleıi verilir. 
mOdürü bar Şemsi Yurdakulu Madde 19 - I- Sanayi 
Ankarayu datet etmistir. Bar 
Şemsi bu gOnki &renle Ankarara 
hareket etmietir. 

Gros Kantin ku ~oşusu 

ııı - lkıncı fıkra ııeretio• 
ce alıııaıı vrımler 27 ınci mad• 
dedelti fona ilhe olunur. Verılen 
cır mler de bu fondao ödenebilir 

Madde 30 - Bu kanana~ 
tatbıkte bulunduQu o üddet için 
de Şeh1r, kasaba, iskele, liman 
ve ıetaeronlarda aa . ~ 

• a rn meoaa~ 
lerın kıra bedelleri bu lr 

aıöyleyen şüphet1izdirki eski DtJnkü çekilişinde Ba gOn saat ıo de loeı böl· 
Mo!kova elçisi Gripstir. Grps k l geei merkez kulüpleri Tuna~. 
beyanatta bulıınarak demiQtir- O.Zanon numara ar lopak, Denis harp okulu. orla 

" olıol, idman rurdu atle&leriodeo 

Londra, 7 (A.A.) -
Harp kabinesi azaları bir 

tarafta bırakıhrs3 en eyi söz 

ve maadin miies11eseleriyle di· 

ıer İf yerlerinde fazla 9ahş
maga bük6.met9e lüzum gö
rülen hallerde işlerin mahi
yetine ve ihtiyacın dereoMine 

güre giinlök i~ saatleri gün

düz Te gece 9nlışmalarında 

tatbik edilmek üzore üçer 

saate kadar arttırılabilir. 

1 &b"k anunan 
a ı mevkııne konmaıına ta• 

keddüm eden cıene İQiodeki son 
kıra mukatelenamesıle moarreo 
oloo kıra bedel! rındtn hio bir 
uretle fazla olmı racatı gıbi 

ki: 20 b·ı n ı ı· ra müteeekkıl 160 kieılik bir gurup 
Kendime yer alamıyorum 3500 te 7000 me\relık iki ka&&iO 

Avukat bürosunu bırakan Grips oıno120 rı üıerinrten umum müdOrlük 

ltbo ta11la saatlerle çalış· 
matara aid ücretler ış kann
nunuu 37 noi maddesi muci-

mukavele a 1 varı arına kıracılır 
alet hıne deQıeıklık rapılamaı. 

senede 25 bin İngiliz lirası 7 Groa Kaııtıo kır koıueo birin· 
Raogoo 7 (a.a) - k d azanıyor u. Orips kendini 1 1 o b• ı · oı·ıı·.ıı.·ı m·"aebakası yapılacak&ır. 
Gen ral Vavel Bırman1a 1 n 1 ra " u 

hince (idenir. 

lI -- Kıraları kıra mukate• 
lenamesıle muarren olmı 

k 
Yao H• 

ra euuoun latbık metk"" 
ııne cir-11 - Ka.dınlarrn Te 12 

\erir biraz toplamak istedi"ı·01· -e Bu koaolards atletlerin bölge 
ht'lldlmet merkezı Rangunu & ... w 

8
. sl h t t k J 1 bı·r·ınc"ıl!k rakorları teebit edıle d n yukaı ı kı,, k k iltı .\lındatara oakle te Quoakınar ıya. aya mı e rar e e ge- 396 954 36621'1. yaşııı a ,, ve er e 

ite Bioaale korundaii limanlar• çirmek için yarm Bris· cektir. 9oonkların Maııayi işlerindo 
dırn mao eebelin teminine karar tolda m~ntehiple~ine bir nutuk 5 bin lira Spor: ve 16 ys~ıodan yukarı erkek 

vermiıtır. verecek~ır.. Grıps nutkun 302452, 241351, Hakem kursu açılıyor 9ocukluın maden i~lerinde 
da Çorçıl kadar dinle- çalışmaları bakkıııdRki J51, 

yici bulacaktır. Siyası mahfil- 277939, 344131 B•Mn T•rbireal Umum 1593 ve 3008 numaralı ka-
lerdeki kanaata göre Orips 2 bin lir• lıfldlrlOQG Merıılnde bir hakem nnnlarda mevcut tahdidi hü-Japonlar 

Singapuru tecrit 
etmete 

mutlaka diplomat olmak İRlO- 70286. l66S4 55426. 88596 t\lmilesi karulmasıoı teneiıl ey- kiimler lıükftmet kararile tat 
memektedir. FakatGrips sjyasi 61285. 26943. 85764:. 69840 ıa111i_e te. k~r!iret alAkadarlqra bik eJilmiyebilir. 

çalıııyorlar hayata girmek içiıı Moskova- 689so. 17065 teblıQ edılmııtır. III - Bu kanunun is-
dan geri alınmasını talebet- Bin lira Komite kurulur kur:ılmaz tibdaf ettiği hususlarda hafta 

Sın&iraa~ 7 (a a) - miştir.Kendi kabine azalarm- S9325. 64:928. 22275. 05339 bir hakem kursu aoılacak bu tatili kanona ile ulussl bay-
Oatada lıman te hava mar· dan ttonra en çok dinlenen bir 19919, 07210. 95670. 06252 kursa deum edecekler arBBında ram ve genel tntıJler b&kkın. 

dıanlarıoıu Japo~lar ~ar~fından hatiptir. Gi ips sırf tanklt için a5082. 62299 muvaHak oJaolara lleaoe verile· daki kanun hükümleri bükft-
bo nbarduneo edılmesı Sıoaapu· k" t pan bir b . 500 rra kazananlar cektir. met kararile kıtımeu veya ta 

. . . ten m -ya şa sıyette 1 
• 

ru tearıl ıhlımıhnı orıara koy· de~ildir S.>n rakAmlan 8822 ve mamen tatbik olunmRyabilir. 

maktadır. Hollanda Hiodlatanda· M ş" • Peten 9089 olan nomar&lar lçel Bölgesi formaSI IV - lş9iloriıı en 8:1\ bi 
kı lcatteıl~rin japonlara uıu:ı Sun rakamları 967 ile r.ar aylık fa141lalaı la çalıştı 
muddel mokatemet edecekleri nihayetlenen numaralar 100 Bedeo Terbıyesı Umum Mü· rıldıkları i~lerin ga} ri8itıdo 
sarıoedilmiror Bunun ioln aene- Franko ile gfJriJ• zer ve 11on rskı:.mı 843 ile ni- dtlrl~Aü bütün bölgelerın _forma· işçinin haftada bir gün tatıl 
ral Vatel dGımının Hker oıkar· ları renaiııl reniden teabıt eyle- hakkı ihUU edilemez. 
ma rollarını labribetmete aara· ıecek hayetleoenler öO şer son ra- d" ı b-ı i simden kamı 80 ile nibayetleneoler ıQioden Qel 

0 888 
V - Hökftmet, bil'n-

ııror. Bdnunlı beraber Amerikan d 7 ( ) ıoora rapacaltı temsili muRBbıı• · 

&ırrırelerııe bu bölge taktire 
edılaıiıUr. Daıman filosunun 
katı bir muharebe ile karııJaı· 
ma11 pek mub&ımeldir. 

Lon rı •·• :-. 10 nar lira kHanmışlardır. mnuı tıoarethaue ve 11\ii~s e-
Tarmiı aaseteeıoın raadıtı· . katarda kırmm IAcıvert renkli 

oa ıöre, Mareıal Paten General Son rakamları 2 Te 6 ıle forma rerıoe götsünde beraı seleriu açık flaluadorace.gı 
Fraoko ile ıo eubaUa aörüee· nihayetlenen biletler de ikişer rıldıı bulunacak düı IAoıtert günleri ve asgari iş saatlarıni 
oetUr. lira kazaomı,ıardır. forma kullanacaktır. tesbit etmege sellhiyetlidir. 

me ındetı sonra ınea •era tadil 
ed ılm e Olau Vera kıracı terafır.· 
den lahlıre edıldikıen 
kullanma ~onra 
k 

tarıı deaııtırilerek 
ırlnrıu g 1 ' ayr menkullerin kiraı 

b del ı ı:ııııııu ııo eurelle teabi& 
olunac~Alllı hüktimet, bir karar· 
IJam ıle ta, ın eder. 

b- III - Kıra muknelelerınio 
utün hükümlerıne kıracılar aa• 

rafınrian rıayeı odıldıaı mGddetçe 
bu kanuuun meriretteo kalkma• 
eı~dan 3 er eonrara kadar kıra• 
oı ar alerhine tah•ıre dbtaıı 
mesmu del}ıldır. Kıra mıldd6U• 
nın bıt'Tlı s ndeo en ez 15 gfto 
e_vvel klrnoı aa1ri menkulü tab• 
ıre EıdecuQlı11 kiralerana ra 
ı!e bıldirmedıQi tekdirde muk:~ 
vele arnı eanlıırle bır sene ic,ln 
uzetıımıe eaı ılır. Kıracı tarafın· 
d n &Ftıı n eukul01..ı lshlıre edı• 
ec eı • azı ıle bıldırılmıı olm6• 
ına ıaQmeıı gayri menkul &ah· 

lıre edılıneue '9era sahibi aırr• 
menkulü keııdıeı ioio mesken 
ol rek kııllanmalr meoburir~ııo
de kalır kıra nıukı:ıvel~nıme· 

ıı ııı hııamıtıda ıahlıre talebıo• 
de bulunebılır. 

- Sooo Var -
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Büyük devletlerdeki OaırnR 

te,kilfıtınrn iç yiiziı . 

Var/ 
NAKLEDEN; 

A. B. C. 

,l\:o. 15 

VEN·I MERSiN 

i ı a 
Mersin icra memurluğun~an · 

n 
No 942 

8B 

Alacaklı : Tarııuıta Tüccardan Necib Küçük Bedroı. 

0orçlu : Ölü Selim oğlu Mehmet Siran veresesindeD küçük 
çocuklarına velayeten nefsine esaleten karı11 Emine 
kızı Hatun Siran. 

Siran ve 

1 - Tapu kaydı ve tarih ve numroıu : Şubat 929 tarih 
No. 158 Sapandere mevkiinde 90 dönüm tarla. 

nayta ; 2 

i i n 
f iat Murakaba Komisyonu Reisliğinden : 
2- ı 7199 sa) ıh karurııame ile meriyet IllCY·· 

kiirıe koııulaıı ve resmi gazetenin 30-1-942 tarih 
ve 5020 numaralı uüsha.sırıda iııtişar edeıı ~ 55 
numaralı karar hükümlerine tevfikan H 11 bu bal, 

harpler teşkil eder. r'ransız ordusunun hakikaten iftihar et
tiği bu erkAnıharpler vazifelerinde öyle hassasiyetle çalışır
lar ki ... karşıltırında perende atmak imkanı yoktur. 

HUDUDU : Şarkan Hergele tadld, garbeo tarik, fİmalen Bakliyat Patates ve Piriııc uııu ezmeleriı den 
tarik, crnubeo tarik ile mahdut. 1 •• • • 

- 2 T t 'k N ş b t " 2 ... t "h 159 .... c 54 ,pasıa, çorek ve lıuıılara heıızer maddeler1n \'3-- apu arı ve ı o. sı : u a 7 7 arı uo. . • 
Ancak ... El elden üstündür... elerler... lnsan zekası ve 

kabiliyeti de birbirinden Usttlndür. işte bunun çok güzel 
bir misalı : 

s. s8 sapaodere mevkii < ı t8> dönüm tarla. p1lması ve satılma~ı Milli koru uma kanunu ııtıu 

Umumi harpten evveldi. Fransız erkQmharbiyesi Verdun 
kalesini en son ~istem toplarla lakvjyeye karar vermişti. An
cak kalenin içinde cte kuvvetli istikllmlar yapmak lazımdı. 
Bu işle uğraı;;auak duvarcı ushtlımnın çok san'atkar olması 
ve ayni zamanda da emin olması içap ediyordu. 

HUDUDU : Şarkao İlyas Fadıl iken tarik ve mürşüt ve 21 İnci uıad<lesi nıucibitıC~ yasak edilmiştir. 
molla !Vlehmet ve badırlı evlatları tarlası garben tarik şimalen 
tarik cenub- n kaba kom iken elyevm mürşüt ve molla Mehmet Keyfiyet ilan olunur. ( J 55) 

Erkt\nıharblye tarafında Verdun kalesinin tamir 1şine 
memur edilen erkl\nıharhiye heyeti faaliyete geçtiği zaman 
ustaların, amelelerin, hatta çırakların bile halis Fransız ol
masını ve hiç bir ecnebi ile temas etmemiş olmasını araştı
rıyorlnrdı. Hakikaten alman aıııele, usla, çırakla!' hakkında 

bile başta polis idaresi olduğu halde 2 nci bl\roya kadar 
bütün teşkilat tarafmdtın tahkikat yapılmıştı. Hep emin adam
lardı. Yalmz bunlurın başına rok san'atkQr bir usta alınmak 
icap ediyordu. 

İtalyanlardan bilhassa ~imal ovalıların usta duvaıcı ol
duklarını herkes bllir. Fram;ız erknnıharblyesi amelenin ba
şında çalışacak ustabaşıyı ltalyadan getirmeğe karar verdi 
Tamam 7 göbek Italyan ve koyu milliyetçi olan bir amele
başıyı konturıüla Verclun kale~ine alındı. 

İtalyan usta çok ~an 'atkllrılı. Çok mazlum bir hali de 
vardı. İşinden başka hi~: bir şeyle meşgul olmaz. Elinde 
malası amelelere emirler verir. Zttmanında işinin başında 

bulunur, velha:sıl vazife ini tanıt1men yapardı. O kadft!' da 

tatlı dilli idi ki... Erkanıharp zabitlerini bile teshir etmişti ... 
Ustabaşı tam 3 yıl burl\.da ~·alıştı . Kalenin bütün pH\nlar1 
elinde idi. ÇnnkU o yapıyordu . 

ve bıdırlı evlatlariyJe mahdud. 

1 No. da kayıtlı 90 dünümlük t.arlaoın beh~r dönümü yani 
919 M. 2 (30) lira 

2 "40. da kayıtlı 118 dönümlük tarlanın beher dönümü yani 
919 M. 2 (35) lira .. 

Yukarıda göetedlen gavri menkul acık artırma ve pe· 
ein para ile muhammen kıymeti olan kurue 
yüıde 75 ini bulduğu surette 28 2-942 saat 10 da Mereir 
icra <1airesinde en çok ve en son artırana ihale olunacaktır 
Tayin edilen zamanda artırma bedeli mezk(ir gayrı mı>nkulün mu 
hanımaıı ki) metinin yüzde yt:tmiş beşini bulmadığı taktirde en çok 
artıranın teahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha temdit 
edilecek yanı 10 3-D42 saat 10 da en çok artırana ihale 
olunacakllr. Artırma şarlnameıi 9 2 942 tarihinden itibaren icra 
dairesinde açık o!up herkes taraından görülebilir 

ipotek sahibi aıacaklıarla diğer alakadar ların gayri menkul iherin 
d+ıki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia l arını ovrı.k 

müsbite erile 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lbım 

dır. Aksi ha'de hakları Tapu siciıi 1 e sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Arlırmaya iştirak edecek olanlar 
gayri menkulün muhammen kiymetinin yüzde y~di buçuk nisbetinde 
pey akçası veya muteber bir .Bankanın teminat mektubunu 
9erecekıerdir. Teklifi vaki olan alıcı satış için muayyen 
olan zamanda icra dairesinde buunmadığı bulunup ta artırma 

meclisini terk etti~i takd irde yüksek teklif vaki olursa 
almaktan vaz geçmiş ad olnoacakdır Kendisine ihale olunan 

i a 

Mersin Belediye Riyasetindea : 

n 

Belediye hahçesi Şubat ~42 tarihinden itiba
ren bir seııe müddetle açık artırma ile kiraya 
verilecektir. 

Muhammen icar be<leJi 802 lira 80 kuruş olup 
muvakkat teminat bunun yüzde onudur. 

l\iralamak isteyenlerin 13-2-94.2 Cuma günü 
saat ı .ı te belediye dairesiude toplaııacak Encii
m~ııe müracaat eylenıelf~ri ve icar şartları ha"-
kıuda helediye ıııubasebesinden izahat alınabile-
ceği ilan olunur. ( l 18) 30-3-8-13 

i l a n 
içel tapu sicil mu haf ızhğmdan · Kttle tamamlandı. 'foplar yerleştirildi. Bir gUn İtalyan 

ustabaşı: Memlekelle karım ölmüş ... Diyerek hesabını kesip 
gitti. kimse be.1el ihaleyi vermezse ihale feshedilecek ve aradaki farklar Körıl Metkii Miktarı Cınei Hududu 

dan 90 zararlardan mesut tutulacnkdır. (157) ;.;;~--_;;...;... ______ ;.,..;.._..._ __ ~.;...;;.~------Aradan bir kaç tty geçmişti. Fransız erkanıharbiyesi ta
rafından Verdtm kalesini yapmağa memur edilen zabit se
yahat maksadile Berline gitmişti. Orada bllyOk bir gazinoya 
girmişti. Blrtt içiyordu. Birdenbire kapı açıldı. lçeriye Alman 
erkllnıharp kaymakamı elbisesi iç·lnde bir zabit girdi. Ve bir 
yere oturdu. 

Fransız erknmbarp bu Alman zabiti tanıyordu ... Fakat ... 
Çok bira içtiği için yanlış gördnm, gttlilıa .. . dıye tereddüt 
ederken Alman erkanıharp zabiti Fransızı görUr görmez 
kalktı ve yanma koşup gelerek elini uzattı 

- Nasıl. ın miralayım ... 
- ... iyiyim .. . Fakat sizi tanıyamadım ... 
Alman erkAnıharp zahili gayet Hluhali bir şekilde Fran

sız zabitinin omuzlarına vurdu . 
- Sonu var -

--------------------------------....... -. .......... . 
Nüfus 
işlerinde 

Talebe nişan yüzü
ğü tafıytımiyocak 

~aarif Vekillı~i Talim ve 

i 1 1 
Mef seh Çiftçiler Birliğinden ; 

n 

\lüssis azalar tararındau Vilayet yiiksek ma
kamına vcı·ilen 6-1-942 tarihli istida ile ~1ersio 

çiftçiler birJiğiııin fesih edildiğini cemiyetler 
kanununa tevfikan ilan olunur. 

(156) 
Mefsuh çiftçiler birliği reisi 

Ali Fırat 

i ı a n 
içel orman çevirge mü~ürlüğünden · 

Halka kolaylık 
g6sterilecek 

Ter biye dairesi niş~nlaoan ta- Ma D3 
lebe hakkırıda yeni bir karar 747 OOO 

Kereste O insi 
Qam ağacı 

Lira 
4 

K. 
90 

almıştır. Bu kararı yazıyoruz: 
D.ıhiliye Vekilliği karne ilk ve orta ıahsi çagmda- ı - lçel vil&yetinin Anamur kazaın ile.bilinde De

vetepeei devlet ormanından 747 metre mikip kerestelik 
çam ağacı Aatışa çıkarılmıştır. 

2 -· Çam eş9arının beher m"tre miklp gayri mamu 
tünün muhammen bedeli 490 kuruştur. 

usulünün başlc&masmı 6(İzli nü ki b zı talebenin nişanlıhk 
fusun va kayıt uışı kalm • ş nü namı ıiltıııda yüzıi taşıdıkları 
fusıın yazılması için önemli nişanlılarıltı birlikte ge~oikleri 
bir hrs:tt s:ıyarak nütusdaiıe aıılaşılmış ve t~lebenın bu 
lerine bir tamım yapmıştır. yolda hareketlerı mahzrırlu 3 - Şartname ve mukavell'naıne projel~rini görmek 
Bu tami;:ainde ezcümle şöyle görülmiiş olduğundan bundaıı isteytrnlerin Menin çevirge müdürlüğüne Ana.mor orman 
dem~ktedir. böyle talelıenin taleb3lik sıfaıı - bölge şefliğine ve Ankarada orman umum mödörlügüne 

Karne usulünde nufus rıı lflŞtdıkları müddetce nişan müracaat etmeleri. 
cüzıianı esas tutulmuş oMıı- yüzüğ i yüziiğü takmalarına 4 - Satış 12-2-94:2 gönü saat 15 de Mersin orman 
~undan bir çok vatandaşlar ve nişar.lı olarak birlikte gez- 9evirge müdürlüğünde yapılacaktır. 
kaybolan nüfus cuzdanu,m ye ~elerıne m~saade edilmeme.si 5 - Satış umumi olup açık arttırma nsume yapı-
rine yenisini almak veya şim · luzumuuun ıcap edenlere telı~ Jaca1'tır. 
diye kadar her hangi bir sn- enilmesi uygn gürOlmiiştür. 6 - Muvak~cat teminatı 275 liradır. 
retle kendisinı tescil ettirmiya- işin Vekillik Yüksek makamı- 7 - Taliplerin şartnamede yazılı yesaiki getirmeleri 
rek kayıt dışı khlmış bulunan oıo tasvipler~ne arzına ve ev- lazımdır. [112) 29-3.8-12 
larda yeniden tescillerini yap- r.~kı~ I_IususJ M.ektepler Mü- ----
tırmak için nüfus dairelerine tl.ur~uğtıne tevdıına karar ve-

müracaat etmektPdirler. Bu _r•_ld_ı_. -----------
suretle · gizli nüfm va kalarmm 
yeniden tescili için nüfus- ıda
re!erine önemli bir fırsat veril 
miş bulunuyor. 

Ayrica karne dağıtımı 

pek kolay olacaktır. 
Nüfus için :ıüfus idarele 

rina müracaat eden vatandaş
lara azami del ecede ıııürat ve 
suhulet "gösterılmesini kendi-

i i n 
Mersin Asliye hu~uk mah~emesinden : 
Mersinin Mahmudire mahallesinden Oaman kısı Fatrua ta

rafından kooaaı Arif Ahr alerhine açdıAı boeanma duasının 

doruemaaında: 

:\tüddeialerh Arifin ikametgtıhının meçhul bulnnması eebe
bile ilAnen tebligat repılmaeına karar verılmie ve muhakeme 

Karadutar Takraa (32165) Tarla Şarkan Mehmet kızı 
M. 2. Elif, garben lbrahim 

Habip tereeesi, eima
len Reeit Güler, Ceuo· 
ben lbrahim Habip te-
reeeei tarlaet ile cetrili 

Yukarıda bütün taeıfları raıılı tarla Sülerman Bieil oQ'lo 
Mahmut Sararın Seneleiz olarak baba ve oeddinden baeran in· 
tikal etmie te 30 senedenberi mumailerhin faııılasız ve nizasız 
taurrufonda bulundu~undan namına Tapuru tescili körfi ibtl
rar heretinoe terilen ılmôhaberle iıtenilmekledir. 

Mezkur garri menkulün tasarruf sebeplerini te hukuki ta• 
zireLioi tahkik ve tetkik etmek uzere mııhallıne memur izam 
edilece~indeo 14·3-942 tarıhine mOeadif Cumartesi günü keefine 
varacak memurumuza vere bu mOddet zarfında muhafızhAımı
za bu tarla ile bir hak iddia edenler tarsa ellerindeki tesaikle 
birlikte milracaalları bildirilir. (164) 

Zayi maaf cüzdanı 
V11isi bulunduQum riizbaeılıktan mdtekait Ali Rııa c,oaak· 

ları Erdo~an ve Leman Okana tahsis edilmie olan maaelarıuı 
bati 210 kaza sıra numarasında karıth ve fotoQrafı ilieik maae 
oüıdanı gaip olmuetur. Yeciıi alınaoaQından eskisinin h6kmü 
kalmadıQı ilAn olunur. Tareueta 

Vasisi Sakızlı mahallesinden 
.Emrullah karıeı 

Cemile San 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJ(;JNI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Ara)'ınız 

(620) 73 -90 

Vatandaş: 

T. H. kururr•una üye ol münaMbetile veri len beyanna sinden kayıt ve malômal iste
meler üzerine evlerde yapılan nilen nüfus şubelerininde der
nühıs cüzdanı yoklama~ın da hal cevap vermelerini, gecik
kayıt dışı kaldıkları auhşılan melare katiyeo meydan 'er
kimselerinde nüfusa tescilleri memelerini dilerim. 

4 M9rt 942 günü eaat 9 za talik &dilmie olduQundan mezkur -----------------------
gün ve saatle mabkemere gelmesi tera bir tekil gÖlıdermeei 
hususu ilAnen teblil olunur. (163) Yeni Menin Matbaasında Baınlmııthr 

- - -- - - ... , 
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