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Oihuti, 25 [ A.A.] -

lTkrayrıada çenher içirıdo hulu 

ı.nu Uusların imlıası hitam bolmuş 
tnr. 

SehJbi -Ye Umum Netriyat 
MfidOrQ 

FUAD AKBAŞ 

İdare Yeri -
Tul ıı ... aı. ıuımnı • Wlllb 
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EYLÜL 
194:1 

. TK.İR. GAZETESİ 

Ş 'i rkta · sker1 vazi vet Şark Dil Bayramımız 

---
Sayısı 5 kuruş Yıl Sayı 

Telefon No. 82 14 4014 

Uçlü Trabf us, Binaazi g: ~i hedefler 
yeniden bombalandı Ko ferans Lı\.I nı a ı la r 0Aphesi nde .. 

Leningrad ve Odesa Siddetli muharebeler devam Dün Halkevi~de. b.ir Ç?k mu-
da ilerliyemiyorlar e d i y o r nevverlerın ıştırakıyle 

Kehirt>, 26 (e.a.) -
Orta Şark lng ılız lıeva kuvvetle 
rı kumeııdan hıtınııı LobliQ-i= 

' ~ oskovada başla
mak üzere 

Merkezde muhare~eler İS· 136 iman tayya· heyecanla kutlandı 
tikrar ~uldu reai tahribedildi 

lngıliz hava kuvvetleri 2:-J -
24 erlülde Trablus ve Bımgazi
re yeııideu hücum etmislerdır. 

Trablusta gemilere bombalar ı· 

Alnıanıar 

Kırımın zaptına 

teşebbüs ettiler 

.Ehedi Şef Atatürkün ya 
rattıg, ve eRıudarını kurdogo 

I..onrira, 26 (a a.) - ve Milli Şefiıniz, Reisi Oıım-
Moskovadan askeri vaziyet I horıı~az t smet lnönün yök

hakkmdıı al:nan haberlere gö- sek lıımııye ve başkanlıgı al
re, bütün cephede şiddetli mu tırıda yiikHek hedefine ulae-

harebaler olmakta ve Alman mak yolanda. verimli netice

hücumları pfıskfırtülmekte ve- ler vermekte olıul Dil inki-
Londra 26 (A.A.) - ya mukabil hücumlara geçil- IAhımızm doknzunoo yıl dö
Almanlar çok dar olan .K• mekleciir. Lenin~rad c.:>phesin ııömii dün h lkevi salonunda 

ı ım berzrihından Kır!ı~a ıler de çarpışmalar çok ~iddeıli bir başta. tıayın Valimiz bay Sa-
lemeğe teşebbüs etmı~tır. Al· şekılde cereyan etmektedil'. bip Örge olduRa halde reıımi 
manll.irrn burada dört fırkıtdan Bitler Leııirıgradm al . ve hnMosi dl\irelAr müdürleri 
b k 1• l il ' ·ııecekle.- mma · r · · aş a at1Ker rn anau . sını emretmiştir. Almttnl rın manrı ail~ıu mensupıarı ve 

iştirakiyle kutlanmıştır. . eabet etmie ve rangıohtr cıkınıe 
Meraqime İRtiklAI mar~ı ıle ıır. Biogdzidd ııman ve gemıle· 

baelanmıe te buadau soura ~r- re bcımbalar düsmüe ve d ş h
tıı okul Türkce ö{lretmealerın· manda demırli buluııao bir u
deu Bar Burhan Altan ıarufın· urda iofılAk olarak gemi pu· 
den Türk Oıli İnkılabı hakkın- ~alaum ıetır. Dı(ler bombeler rıh 
da "Verdial konferans hatır bu· tımlar üzerıne ve demırlı ve
ıuuaolar tarafından dikkat ve rler arasına düemüetür. Arni 
alaka ile dinlenmiı te geneler pu 

f d b O etrafın· aece filora mensup tarrareler fara ındsn a u men • _ . 
da eiirler okunmuetur. 

TQrk dili iaki18bını raratan 
AtatürkOn aziz hatıraları hilr· 
met te tazimle rededilmie 99 

Milli Şefimize kareı uraılmaz 

ba~lılık tezahürleri icıude mera 

Berdirera hucum etmıelerdır. 

Mo kova, 26 [a a.]
Moi!kcıvRda yapılacak olan 

iiçlii konferanRa iştirak ede-

cek olan Amerikan ve !ngi
liz heyetleri buraya vasıl ol

muşlardır. lrıgiliz işçi komi· 

tesi konferı\lJRınm M.oskovada 

toplanması için yapılan İn
giliz teklifini Buslttr kabul 
etmişlerdir 

Sovyet hiikftmeti üçler 

konferı\nsına Litvinof ve Mo 
lotofo aza olarak tayin et 
miştir. 

rino ihtimal V"erilmeme~tedı.r. burada hava ve kara hucı:m- möııevver hir halk kitlesinin 

Alman! rm berzahın şım:ılın ları Leningrad miidafilerini ------------------

den bir hücum yap~aı~rı ı.ıa kuvveJ meneviveıeriui kırama- Ak denizde Rusl&r 
ıtime soıı •erilmietir. 

Bardira ile Bıngezı arasında 

münakalat tasııaları bomba ve 
ır.ıtralröı ateeiae tutulmusıar ve 

bir petrol deposuua olan isabet 
ten temamirle ) nnmıe te bir 
ook nekıl taaıtalerı hasara uQ
ratılmıeıır. 

Avcı ıa1rarnlerimiı Bnrdira 

98 sahilde hudutta faaliyet gös
teroıieler ve bazı düeman tar 
rerelerine tese<lılf etmielerdir. 
Büıüu bu hı:-reka ııau bee tar fa 
remiı ıerı olmue ieede ıkisiuin 

pilotları kurtulO\usıur. 

Bay Ta~sin Merzeci 

ha fa7.la muhlenrnldır. Hıı.r~~;ı mıştır. 1 

dardır ve köpı·ü~t1r kurabılır- 1 Dun LeıJİugradda kuv"etli 

Jer Söylendiğiuc göre Dinye bir Bus taarrıızn Almanları 
p~rin şarkında [-\uslar~u hü- 1 O kilo~ .. etre geri atmı~tır. iki ! 
cumu devam etmektedır. Bu- köy gı::ırı alınmıştır. Ru!< havai 

Her dört italyon 
gemiainden biri.ai 

batırılıyor 

Radyo ile mühim· 
mat depolarını 

berhava ediyorlar 

Çocuk e~irgeme 
kurumuna 100 lira 

teberrü etti 
--

Her vesılevıe barır ielerıne 
te milli teeekküllerimize nak-rad~ v~kua gf'lle.1 çupışmalar kuvvetleri ln~iliz avcı tayyare 

tey1t edılmektedır. Atm~nlarm leriyle beraber lıaıekAıta bu

şioıalde Murmansk ıstıkame- lnıımnşlardıı·. ~1urmaskta Al
tindeki hücumları durdurul- rnan hücumıı akamete uğra
mu~t ıır. Sanıldığına g~re Rus rrnştır. Gorndl mınta~asınrla 

--- Ziirih, 26 (a.a.)-
KehırP, 26 (a.a.J . - Popoloditalya guetesiı:in 
Roı tor in hususı muhabiri k h . d b 1 n wu 

[S~İ iran şahımnm parasım den seve seve snrdımıarda bu· 
luumakta olan bas Tahsin Mer-

la n [nerkezde mukabıl taar- . 
n · . bır taarruz hazırlı~ı yap11mak-

ı·uzL.larıj deva
2
m
6 

(etme)ktedır. ta olduğu tahmin edilmektedir 
Oll' ra, · a 8 · -

AnnaJizin askAri mıitalE'ası: Merkoz ceplJesinde Mare§al 

aovyal c~phesinden gelen ha Timoç"nko kııv~etleri A lnıan
berl"r karışık ve biı birini ııak ları ni,·ir.a rıehri ötesine at

zetmektedir. Her iki taraf Üde mıştır. Ukraynada vaziyet ka· 

sa ,e L~ningradd.:t muharebe rışık isede Ki ~ tıf civa rmdaki 

terin şiddetle devam ettiğini Rus kuvvetleri mükavemet et

bildirmektedirler. Fakat Al mektedirler. Cenupta Ker11oo 

manların buralarda hiç bir mıntaka~mda Bndyeni orduları 
ilerleyiş kaydedemediği anla- Almanlara hücum etmişlsrdir. 
şılmakıadır. . . Moskova üzer inde uçan iki 

Leni?~ra~ın ~üş~esı~ı Al Alman ta) yaresi tahribedilmiş 
marıhr ıkı, uç gun~uk bı~ me tir. Salı gfmfı 36 Sovyet tav 
sele diye ilan et~ışl~r _ısedel yaresin~ mukabil 136 Alman 
Almırnlar bu kabıl" ıddı~ları j tayyaresi tahribAdilmiştir. 
başk:ı yerlerde de yapmı::lar~ , • 

dır. Leııiııgrad ve Odesada mul Sırp çetelerı 
dafilerin itimadının azaldııtma 
dail' hiç bir emmare sezilme 1 Faaliyetlerini art· 
mektedir. tırdılar 

MArkez cephesinde muha: - . -.---
rebeler istikrar kes betmiş gıbı 1 Zur. ıh, 26 (a.a.) -

" k d' ll rada avan Mılarıoda çıkan ltalvan ga gorOrıme te ır. u ı · k k 
. . .. t - larla ara ZPfe e~ı Herse ten aldı ları ha 

l~Jl:ır mmevzıı ıucutmf olarak berlerı neşretrnekıedirler. Sırp 
zı kazanmağa ma u · h · - - ı k d k' b da nus- çetelerı mu arebelerıoe devam goru me te ı r ı u _ 
~arın elınde gibi görünmekte ı etınekte ve sarp daglarda ha-
dir. Sivastopo~ bahriye ve Kı · rekMta bulul)m_a ktar. Vat .. n

rımdaki hava üslerinin tayyare perverl~rd_en mıırekkep çeteler 

leri Ku ırnın müdafaasına i ti adeta buyuk mu har ebeler yap-
rak edec~kterdir. Almanlar Kı- maktadırlar. ----rımda p1 raşıltı;fı ler kıı llaııdı k- • 
ları takdırde burasının Girirl lngillz SVCllarl 
den d:ıha büyük olduğunu gö-

·eceklerdir ı 

Amerikan· Japon I 
llJ.zakereleı i nazik I 

Rus cephesinde 
harekata iştirak 

ediyorlar 

Londra, 26 (a.e) devrede 
f Sdahiyetli mahfillerin btı-

Nııtrork, 26 (ıı ıı.) - 1 y~natı~a ~öre Sovyet .~usyaya 
Stefoni - Pasifık müzakere- ~onderılmış olan lagılız avcı 

rOktıek rütheli bir deniz euba- :a~· .ce~l;~ı~ e 0 una 
rıaın dediklerini nakletmekte- a ırı bı rrıyor: . 

1 dir halradan Librara hareket Raıdar Radyo vaMıtalıJY e 
eden her dört upurdaa biriıf böyök miihimmat depolarım 
geri döumemektedir. Hava kut• berhal'a etmektedirler. Kı~ıl 
vetlerimizin doaaamara rardımı or du her gün fasıJalarJa de

ıayeıinde Akdeniıi aeomek hal poluı iııf ilAk ettirmekte ve 
rauların son derece sinirlerini insanca büyük zayiata sebep 
bozmaktadır. olmaktadır. 

zquııedıldi~ine göre halran
lar naklıre gemilerfniu rüıde 
30 urHı karbelmielerdir. Diaer 
rüzde 20 si de tamirat doları · ı 

l'irle hareket edememektedır. 

Amerika 
devriye işini 

Atlantifin her tara· 
lına teımil edecek 

Vaeiuaıtoı:ı, 26 ca.a) -
SelAhiretli mahfilerio beren 

ettikleriue göre Amerika hOkO· 
meli rakınd1J deniz detrireleri· 

Rus Çeteleri 

Yabancı banka)'a 
yatırdığı tahakkuk 

etmedi 

zeci bu kerrede eehrlmiz Qo· 
cuk Esirgeme Kurumuoıı. ıoo 
lira 9 ermek surotirle kimeuia 

yavrularımıza kflreı eefkuılerini 
göstermıet ir. Keudısını t6kdir \'8 

bu güzel hor ketınden doları leb 
Tahrau, 26 (a.a.) rık ederken bılhBRse varlıklı \'a• 

Resmen, Eekı ıahrn paraları tandaelarımınn roksut 'Ve kım• 
nın ecnebi bankalarda olduAu 

ıeeiı fatan çocuklarma sıcak 
011 daır dolaean sayialıır teer · b h b 

a.rını ır melce ve melez ra· 
rüt etmeınietir. Şah para mese- pan Qocuk esirgeme kurumuna 
lesinden parlamPntoda acıkça Ramazan günlerıııı bir rardım 
ilham edilmie te parı sının ecae 
bi memleketler bankalarına ~a- fırsaLı addederek güzel te illi,• 

urdıaı te bunlara elkonulmaeı· rırlı iılerl~ ulünü cenabi gös-
termeleri pek reriude bir bere· 

nı iatenmietir. Gazeteler ea· keUir. 
hıD eimdi Kerml'nda bulundu- y 

. . oksu! \'e kimsesiz ol -ı;tuou te eonebı memleketlere gı k . k · op c;o 
derken aile efradını beraber gö 

00 
. sırgeme urunıuaun eef· 

. . ka\lı kanntları ahında .1\. türeceğini •e aıdeceA'i yerıcı ce- eı.ınmıı 
ubi Amerika olduQuoo gazete- ravrucuklara rardım etmek nez 

n di iiAhıde oruo tutmak kadar ler reımaktodırlar. Mamnflh ea 
güzel olduQu utandselarımııca hıa ailesinin Tahrana döneoeA'ı-
da malum bir kerfıfeUir. de sörleomektedir. 

Varlıklı \'alandaelarımızın 
bar Tahsin Merzeci gibi rardım Japonyada 
ve fılra, zekAl gibi dinimizin 

r"'r emre\tıl{i •ecibelerini utan 00• 
uçlü paktın yıl dö· cuklarını eefkaıli kcÇaQınde ba-oi cenubi Atlan&ik 98 lngilterE• 

re kadar uzııtacaQ'ı tahmin 
edılmektedir. Vaeigtonda her 
an reni pir badisE:nin haber t& 

zuhuru beklenmektedir. 

Cephe geriainJe 
Faaliyetlerde bulu

nuyorlar 
)loskova, 26 (a.a.) -

Dünkü So'fyet tebli~ine 
ek: Jitomir bölgesinde Rol' 

çeteleri bir Alman motörlö 
kolona htieom etmişler ve yol 
ları kesilen bu kolların 8 

kamyoo ve bir 9ok malseme· 

leriui talırihetmişlerdir. 100 
den faıla Alman 11obay. ve 
askeri öldiiriilmüştür. Yıne 
bn bölgede diger hir Sovyet 

t ·1 Almanların ı.wydokları çe eı nümünde tezahürat rındırau Çocuk E11irgeme Koru 

lngiltırınin Madıid elçisi 
Lonfiraya ~araket etli 

Madrid, 26 (a.a) -
logdterenıa )ladrid eloisi Sa 

mool Hor loaıııereye hareketin· 

den enel geoerrl Franko \e 
Serano Suorer ile uıun mud
det 11ör01müeulr• 

Liıboa, 26 (o.o.) -

loaiherenio Madrid elQiıti Sa
rnoel Hor Londrara iilmek üzre 
burna gelmiıtir. ......... 
Alman diplomatları 

Li~bonda 

köy 6'Yalarrnı götürmekte o-
l 11 arabayı zAptederek 
an k .. 

.'ıda saklamı,lar ve oy
ornı 

lüJere geri vermişlerdir. 
çeteler yine bu bölgede 

evliildon ıs e kadar 13 
l . "k. h 

k 17 ksmyon ve ı ı zır 
t•D ı . . 
lı tren tl\hribetmişlerdtr. Esır 
edilen bir A vn~turya sobayı
uın ha.tırs defterinde şanlar 

okunmuştur: 

Alınanlar A vuııturalyalıla 
ra 9"Innı' diyorlar. Ü€'r ~a
mau A.IoıauJarın hakaretıne 

maruz kalmaktayız . 

Ameritan Kuman~anlan 
Ku~üste 

• • muna •ermek suretiyle kimıeıiz 
}'080h. edı/dı ratrulara aaa baba eefkati gOe• 

Tokro. 26 (e.a.) -
termelerini dileriz. 

Hükumet söıCüRO iıu tera· euei tezahürat YHak edilmielir. 
nal!~ bulunarak demietirki: Cumartesi günü sörlenecek 

0
• 

_ Uol~ paktın. imıesı rıl dönl'i-, len nutuklardan da 
981 

geoil
mu munll&ebetıyle ıapılacak hu mietir. 

Sigaraların üzerindeki 
ay yıldızlar kaldırılacak 

Bazı Vlılandafların müracaatı üzerine 
Bafvekalet bu kararı verdi 

ıoi bnllııtmek üıre devam et- tayyareleri so·ı günlerde Rus . 
ıkte olun Amerıkaa - Japon ' bombardıman tayyar&lerine r 11 Lızbon, 26 (a,a.) -

Kodöı, 26 (a. a.)
Birleşik Amerika hava ~n 

mandanı mareşal Bresle ıle 
diğer kormaylar buraya mu 

vaııalat etmi,lerdir 

Ankeu, - Bazı \'atandaelu dıQ'mı raımıelardır. Bu iee el 
rüksek makamlara müraCP.&t e· koran baevekalet \'ekAletlerimi· 
derek sigaraların alt tarafında zın de mütalAelarını aldıktan 
bulunan ar rıldızlarm kaldırıl· sonra mesalerı ballelmek Qzre 
mHını ura sigaraların ortala• Gümrük \'e lobieorler Vekllı,ti• 
rrna sigaraların bitmeeinden et· ne tndi etmielir. 
ul ranmaeını, atılan eiQera iz· ZannedildıQine göre elıarala 
marillerinde k1tlan ( Mılli na· rın üıerindekı ar rıldıılar bftı· 
aıoa, bareirel \'8 ııereti ) temsil bütün kaldırılacak 98 slgaral1ı· 
eden ar rıldııın ayaklar alho- rımııı tanımak iQin reni bir A· 
da oiloeom11inin doQru Olma• 18meU farika buluuaCl'kllr. 

ızakerel1:ıri oazık hır de\'ret e i k d' l 1 .1. lagiliz. diplomatlarirle m6ba· 
_ k 1 . fakat etme le ır er. ngı ız av dele edilecek olan 12 Alman ·mıeur. Ruvelt muze ere erıo k . 

sılruemeeı ıom aıtrretıer 1ar- cıları düşmanın mu avemetı diplomatı bu aılo Lizbooa usıl 
mektedir. ile karşalatmamaktadırlar. oımuıludır. 

t 
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Ankara laciyosıınd a Zayi skeri vesikası i 1 a n 
Bugünkü neşriyat proırramı d"" ~~::; ·~:d:,'~'..~ .. ~"~'.;:·:i Devlet Demiryolları 6 ıncı işletme Satın alma komisyonu ıeisliüinden . 

'k . . ~ı uhanımeu bedelleriyle ihale glın ve saatı asauıdaki cetvelde '' azılı üc 
C t 

· 27 9 941 g itf ve ı amı ka zırn ıı zayı ott.ım k· I , l . l .. . ~ ü "' • umar esı - - t 15 h fizik: Radyo caz ve . . a em ıııa zenıe hıza arııııJa yazılı usul ıle Adaııada He,1let d~miryolları 
7.::sO Proğram ve memleket tango orkestra sı programının Yen Hrnı nlar.ıt(!ım rlnn es- 6 ncı i~letuıe nıüdürliigü bi11asıııda satıu ahııacakt.ır. ~ 

saat ayarı deva.mı 1..i sinirı lı ii k m ii oJmadıgı ilRn Bu işe girmek isteveıılerin muvakkat tcıniıınt akcalarivle kanuui ika-
7.33 Müzik·, Hafif pıoG'ram 19 30 Memleket "aa1 aya ı · l "' ~ · e · h b 

1 
~ - 0 ıınnr. ruetga ı ve ticar~t odası vesik.alarıııı lıanıilt'll \'e kapalı zarfla alınacak mal-

(Pl.) r ı . v~ aıı:rns ~ ertırı · kl'f il) J 
7.45 Ajans haberlerı Jg AS ~ b t 

10 
j k' k· Tar1"rısan Bel:'in kö- zemeye <Ul le · ı ı• eklııp armı ıuua,·veu ~iiıı<le ihale saati11deıı bir saal ev-

.~ uer es ı a ı l .. 1 ş k · ı · ı. l k · · · · · • 
8 00 Müzik: Senfonik mü-

9 
'· yıını ~rı " tr 0 i?ln ve me &\Ut ar ·om1syo11 reıslıAi11e vernıı· leri ~arttır. 

1 55 Miizih: Taflınmı~ Ru- [63-,) S ı · 31') ,. I .._ • zik (Pi) ı · k ı au rı ' "" ''F"unı 11 Hu işe aı·ı ·a t J 1 k A J J • 1 k · d · . me ı tür ii erı. !2 r uame er parasız o ara · ' aııat a ı~ etnıe onıısyomrn an 
13.30 Pıogram ve meml~ 20.15 Radyo azetesl dağıtılacaktır. · 

ket sat Ayarı 2045 .\lüzık: Saz eserleri Vatandaş; Malzemenin OİDBİ ve Muhammen Motskkat 

13.33 Müzik: Türkçe plaklar 21.00 Z iıaat ıakvimi ve mıktarı bede l i TPmiaat: ihale 1ol u iha le gO.n ve saaıi 

13.45 A.TA . s haberlerı Toprak mab. ııll~ı i boı·sası r H K Li ı e Lira 
14.00 Müzik: Türkçe plflklar 21. 10 Müzık: Dinleyici is- , • Uf U ffi ll • ~ - ı 600 M/3 kum 4800 360 A c;ık ekHiltrne 8/101941 Saat 14 

programı 1111 !kinci kısmı teklı:ri •• ~ : ~~gootÖ'!d~:~~ la 4800 :~~ , , 8/10/91 t > 16 
14,30 Ankara sonbah:u at 21.4_5 Konu~ma (Günün me na ll ye o 1, ' (62 1) g 

900° Kapalı zarf 9/ lO 941 , 15 
yarışlarının tahminleri. selelerı ---------------____ 2_3_-_2_7_-_30-5 __ _ 

14 40 .Miııik: RıyasPticum- 22.uo ~1 ~.zil.. . Rad.yo. saloıı i 1 i n Fenni Sünnetçi hur B.uıdosu (Şef: lhsı:ı.n Kun o rkestrası \ ı olonıst Necıp A~- • J p J T M. J• 1· .. ,1 
çer> kın) . IÇB • • • UuUf ugunuan : 

18,00 Pro~ram ve Me;11leket 2~ 30 Memleke.t saat ayarı 
aat ayarı v? aJans ha _berlerı Esham, fah 1- 1tiarerııizcie miirıhal maH~lı Vt> ücn~tli memu-

l oo M- .k F 1 vılat, kambıyo nukut borsası · . ti l .. 1. , . . I 
• • -ı uzı : ası sazı 11 • • t) rı}tı ere acrt-'l ı StaJyerh~ ere orta n'ekte(l meınn-

18.40 Miızik : Radyo caz ve ıya - · l ·· b k · · 
1 

k 
1 

ô _ 'J 22.45 Muzık: Radyo salon arı mus~ a a ıle alınacaktır. 
ango or e tı ası ( , zgur ı a 01 kestrası proJraınının ikiı ı ci 2 ·· b 

resinde kısmı - '1usa akad:.ı, 10, 9, 8, 7! nıınıtu·a olmak 
19 00 Konuşma (Kahraman 22.55 Yaı nkı Pr ogram ve sureti~ ie pe kiyı, i)·i derecr> de kazaırnnlar 15 lira 

lar saati) ~:ın:rnı" maa şlı \·eya 60 lira iic.rdlı n:Pıunr ; yetlPre 6,5 

Deniz Gedikli (rbaş Orta o~ulu Satın Alma 
~amisyonu ~aşkanh~m~an 

ı - Mersin Deniz Gedikli ~rbaş Oı·tlı ( •ku -
luuda yapılacak 7 35 lira 4 kunışhık Hetou arına 

su deposu inşaatı 24 90 sayılı karıuırnu 4 6 cı 
maddesiuin B fıkr . sı mucibiuce 1 Teşı·irıi evvel 
94 ı ıarihirıe mü adif çarşnn'l>a ~üuii saat 14 de 
pazaı·lıkla ilıale edilecektir. 

2 · Mu vakkal teminat parası 55 lira ı 3 ku
ruştur. 

3 - Pazarlık Mersinde l>eniz Gedi~li Erbaş 

orta okulu lJi11asmtla toplanaıı satm alıua komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Tal iplerin 9 4 1 seııesiııe ait Ticaret Odası 
ve il\.asıııı, ve ellerindeki ehlivel vesikalarını ib 

& 

raz t tmek suretiyle Mersin 'afı a ıniidiirlüğünden 
hu iş için alacakları ehliyet vesikalarııll konıis. 

yona ibra'~ edeceklerdir. 
5 - Talipler ihale evrakını ve keşif proje ve 

şarlnamderi her giiu Gedikli Erbaş Orta okulu 
levazım miidürlüğiinde görebilirler. 

(626) 24 -27 .. 
i l a n 

Maraş Bele~iye Riyasetin~en : 
Belediyeye ait şehir ~iııema ve Tiyatrosu 

12-9-9 ~ 1 tarihinden itibaren 1800 lira ıııuham
men bedelle ve on beş gün nıiiddclle arttırmaya 
konulnıuştur. 

~luvakkat teminat 135 liradır. 

lhale 27-9··94 l Cumartesi giiuü saat 10 da 
Bel€<liye eııciimeninde yapılacaktır. 

Şartuanıe her gün yazı iı:leriude görülebilir. 
isteklilerin teminat nıektupları ile beraber iha 

le güuü olau 27 .9 941 cumartesi giiııfi saat 1 O da 
belediye enciimeuine müracaatları lüzuıııu ilan 
oluınır. (til 2) 19 20 21 23 24-25 26 27 

i l a n 
ISSI YUVA 

Okul Müdürlüğiinden 
Okulumuzun 1

UVH kısnıa ile ilk kısnııu birin
ci sınıfına talebe kaydına başlanmıştır. 

Eski talebe velileri cocuklarıınn kayıtlarını 
• L 

yeııileuıek içiıı. okul idaresine nıüracaal etmeleri 
icra ohmur. (634) 26-27-28 

uu nıa r a al nı:ı k su rPli) le orb derecede mu v<ıff ak 
olar1 hı rda lukdir lı , kkı idareve ail olnı tt k üzere 
2o, 25, 3o l rrı aylık ücretli., s ı ajyerliklert) tayiu 
edileceklerdir. 

3- Staj rle\re~ i nde uı ıv .ıffak olaolar nı:ıa~h 

veya Üt'relli rneıun rl u k la ra geç dlı rler. 
4- ~His ıh ·t k~•da nıın'i ff k t lanlar111 idarerıin 

lt>~l (edeceğ i yerel•• vazif~ ka 1 ı ul eLIH t si şa r t1I r . 

5- Töl f'lerin 788 ~ay ı lı nwnllH' İıı kamınurıun 
4 ncü nıaıl<lesiııdeki ~arıl<trı lıaiz oln;akla herabt'r 
3o yaşrnı geı;nıeıııiş olnıası hlzımdır. 

6- ~lüs:.ıh~kaya girmek-i"ltİ.' Prıltır ı 8·· 1 o-94 l 
Cunl<ırt.,si ~a:ıl 13 Cı> kadar dilekc .. ve evrakı 

• • 
nıiishitelerih· bt>ralwr Vilay..t P. T. T. mü4üılii-

~i"ıne nıiiraca:ıt ..ıuıe'id · rl+'r .. 
7- Müsabaka 20 birı uci le~ri 11 94 ı pa~artesi 

güııü saat ı o da yapıl'tcakur. 
l 636] 

i 1 a n 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 

27-2-lo 

Giirnrük ünündeki İllı<tlat iskelesiııiu demir 
ak~auıı•uu <;iirGmii~ kısımları a~·ık eksiltme suı·e-

1 tiyle tamir edilecektir. 
'falipleritı Keşif hedeli olan 2338 lira 70 ku. 

ruşuu yiizde 7 ,5 u ııishetin<lP- muvakkat tenıiuat 
vesikası ile birlikte 7 · ı <1-94 ı salı giinü saat ı 5 Le 
Belediye dairesiude toplanacak encümene mü
racaat eylemeleri ve hu hususta muktazi izalıatm 
belediye fen nıüdiir Wğiiıı<leıı alınabilcc~ği ilaıı 

uluııur. (617) 21 ~3··27-1 

Satılık Ev 
K iremithaııe mahallesinde üc daire) i taş ve . ' 

betoudan )'aptlıuış asri lıer tiirlü konforu havi 
bir laaue satılı ~tu·. 

Alınak arzu e<lt•ıılerju "I üccaı·dan hay Rifat 
L:ysala nıüracaatları. (6 ı 8) 6 -15 

Satılık Ev 
ihsauiye malıallesirıde Havuzlar t·addesi üze

rinde 7 numaralı talıtaııi taşları iki oda bir salon 
içme soyu me,•cut yetişnı ı ş portakal, limon ağaç
larıııı havi balıçeli yerıi yapılmış llir ev saul ı kt11·. 

Alınak işt'ye ler iç ı rı le o ı uraıı mezkt'ır ev 
salıibir.ı e uıüracdat elsiuleı·. 

"6öb,, 27 28 3o.1-2-3·4-5 

Sıtki T anrıöver 
Seri ve Qğ,ısız aünnet yapılır. Fahir 

çocukları meccanendir. 

[639] Adres ; Tarsusta Sıtkı T annöver 

Dz. Gedi~li [r~aş orta o~ulu Saim Alnı~ komisyo
yunu ~aş~anhğın~an: 

1 ~1ersin Ueııiz gedikli erba~ orta okulun 
da yapıhıcak ı 80~ lira 73 k11ru~lur hela inşaatı 
24~0 sayılı ka111ıı111n 4f> cı maddesiuin u. fıkrası 
n111cihiııce ı Te~ri11i evvel B4 I tarihiııe tt}sa<lüf 
edeıı <;ar~arnba güuii saat 14 de pazarlıkla ihale 
edil~ct'ktir. 

2 - llu,·akkal leıuir.at parası 135 lira ~(I ku 

l'UŞllll'. 

H • Paıurlık \lersinde Herı i ı (;edikli erbaş 

orla okulu binasında loplarıa11 saun alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 941 seuesi11e ait Ticaret. Odası 
vesikasını, ve ellerirıdeki ehlivet ''esikalanııı ib· 

& ' 

raz etmek suretiyle Jeı·sin Nafia \J iidiidiiğündeıı 
hu is iciıa alacakları ehlivet Vt!.3ikalclf'1111 komis-

" • J 

youa ikraz edeceklerdir. 
5 - l'alipler ihale e\'rakım ve keşif vt~ şart

nameleri her gün Gedikli er baş orta okulu11da 
levazım nıiidürlüğünde görebilirler. 

(6:?5) ~4-27 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Ronıatiznıa 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

Yen i Mersin 
N USHASI 5 KUR UŞTU:R. 

Abone 

Şeraitı ~ 
Senelik 
Altı aylık 

Üç ,, 
Bir .. 

Türkiye içiıı 

l200 kuruş 
600 
300 •• 
100 , . 

Resm i il~rıatm atırı 1 O kıırııştnr 

llarıç ~~İn 

2000 kuruş 
1000 
500 

Yoktur. 

Yeni :Mtmıi ıı Jıhtlı111uoııda Rıunlmı0tır 

-

. .. 


