
Hitln ıle Mueolininin Viransd a 
ı görüeeceklerioi Romen' e Bııevekili, Bul 

gar kralı, Macar ıehn krel Naıbio i n da 
bu görı1emedt1 haıır buluuaoaQ'ını bir 
lnglliı gazetesi raııror. 
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Belediye azalığı B. Sadık Eliyeşil vefat etti 
rJleİnleket kıymetli bir evladını kayıp eyledi 

amzetler parti tarafından 
perşembe günü seçilecek 

bir l.ıalk kütleııi •~rafından 
ebedi itıtirahatualııne .. " gozya11-
ları arasında tevıli eıiilmittir 

B Sıulık Eliytış i l , uzno 
Reneler memleket •a• . d 

•v•eı 111 e 
çalışını , Belediye rivasetinde 

1 10-942 de haşlıyRoaklşebir oook, nahiye idl\re lıe-lıneolitıiııo fız~ ohıuk tıirıurı>i M . ' e11rutiyet devrinde melrns· 
olaıı Şl'lırimi" Belediye Aulı- · yetJeri kaza ve vi'Avet idar~ .... , k ,,.,.v .. ttıı • ' miiııasip gorn ece L<l n ~ukta holonmo~, TarRuson 
l?• soı;imiude Oamlınriyet B heyetleri ile birlikte 24 Ey- İRimleriııi gizli rt1ylf' t.ıı.'•it 
Partir1i ıarafındaıı gösterile· lftl perşomhe gürıii aaat onda eıleceklerılir. Reyi •rin kulla

oek ııamzetler iııimlerinin tes Parti niı.llmn \me..ıi nıaoibir.ce nıiuıallJlll ıniittıakip y:\pılacak 
hiti i\·iıı Partinin Mer~in ıuer t yoklama to~larıtı'4ı yapacak- tı\~nift'4 kıtzanırnlu parti lll\ID I 
lrez k11zası teşkilitına dllbil lar ve hu toplantıda helediye zedi olıtrı\k il"-n .,,1ilt1cekıir. 

, ımarrnda hüyiik lıizınetlori 

l görüJmiiş yöluıek bir şabRi
yetu. 

4000 kiloluk 
bombalar 

lngilizler Almanya. 
ya müthiı bombalar 

attılar 

}.. ,lndı ıt, 21 (a.a .) 
geco Miitdbtı havadan 

yapı lınıştı r . Münib 

Dön 

akın 

Alman 
ôıtrp uıı"yii mtırkezidir. Mo
Hir, lokomotif yapar ve ehem 

miyt-tli ıltııuiryol mork-,ziılir . 

J) ıı ıseldorfa ve Kıı nrohe

J'e b~r biri 4: bin kilo olan 
• bomlıalar atılmıştır. 

Fransada 
Cumhuriyet 
yıl dönümü 

Londra 21 (a a) - Taymiı 
oazetesi Fran•ız Cumhuriyetinin 
}'ıl dönümü münaıebet\yle yar 
dığı baş makalede diyor ki: 

Fransa üç sene evvel Pete 
nin eline mukadderatını verir· 
it-en Franıız ekıerlyetl yine cum 
huriyet için çarpışta. Leval bile 
daha renç bir cumhuriyet yapa· 
cağım derken bunu göateriyor. 

Ame-ikada 
mecburi ta•arruf 

Vaşington 21 (a a) - Hazi
ne Nazırlığı kongreye mecburi 
:asarruf hakkmda bir kanun la
yihası verecektir. Buna röre 12 
rnılyar dolar tasarraf edilecek
tir. 

...._ __ 
Amerika - Vatigan 
münasebetleri 

Nafia Vekilimizin 
Erzincan tetkikleri i 

Erzincan 21 ·(a a) - 18 Ey· Nafia Vekili terefine bele· 
lfll günü şehrimize gelen Nafia diye tarafından Halkevinde bir , 
Vekili Ali Fuat Cebuoy gazha· ziyafet keşide edilmittlr. Ziy"· I 
neyi, yeniıehirdelıi inşaab gez• fette şehrimhin ileıi gelenleri 
m•ş ve her tertibatta tetkikler . . . 1 
de bulunmaştur. Alakadarlara I haztr .bulunmu,tur. Vekıh ıı · z 
lbım gelen emirleri vermiştir. ,ehrimızden ayrılmışhr. 

Mersin Limanı 
Merhum B. Sadık Eliye~il 

Bütiirı yurdumoada iftı
har t>dileoek hir müesı-ese olan 

Çu~nr.ıva fahrikıuı1111 kuran, 

aı.rıle~t.ırnıı vo hn Mu ret.le mem 

leketirnizirı ıniilıim bir ilıti
ya.cı: ı kar~ıiayarak yiizleroe 

aileııııı ınaişotıııi tenı!ne me 

dar ol<\ıı 1 ir ıniiesileso ıneyda 
ua getirmiştir. 

Son Reıı .. 11,.·de isıniııe izafe 
editeıı hir ilk mokıep de yap 
tırmış vo hu ~uretle d6 köJ

tiir vo irfan hayatımıza da 

kıymetli bir yardımd" bulu o 
moştnr. 

Sadık Eliyeşilin vefau hü. 

N tiin wul,itimizde ttw&Rörler•e 
hlılunınakta old11~u s.mrun ı karoılıuı ıııışt.ır. Okayuonlarımıza teel!l!lüı· 

O 1 O 
. 

1 
l• le haher vMiyoraz. Tarım~an ev et emıryol arı ve tnta n-ı tanııımış i4imsiarındsn Çukur 

1 U M •• d •• 1 .. "" •• 1 ova fsbriluun sRbiplerinden 

y"ayll\ınndR veftAt 6tmiş ,.., ıliirı Öliiye ralımttt dilerken 

cenazui Tarımsa getirilerek ailesi efradııırn ve o~lu Bay 
Ankara, Atlan~, MerRin ve Şadi Eliyeşil ile damadı Bı y 

daha hazı şelıırlerden gelen Abdioiıı teeBSürlerine iştirak 
birçok ıaıııtlıkları ve kesif ederiz. 

arı mum U ur ugune B. Sadık Eliyeşil evvelki gön 

Tamam en geçti bir müddettenh•ri i•tirch.tl• 

Sovyet , ikinci Cephe 
10-3-912 tıuihirıdc hükO l lerdir. 

metçe elkonmak S!lretivle fj . 
1 

B. Vehbi Qoker Mersin 
len devlet demir yolları· ve li- Val ıs i ve Gümrıık müdür lı ile 
manları umumi idaresi t::tra- tema~larda bıılnndııktan sonra 
tından idare ve işletilmekte diin a k~am Ankara dönmüş 
oları Mersin limanının satın tür. 
almması hakkmdaki karnımın Yurdumuziın her t.uafım 
yürürlüRe girmesi üzerine saran demir yollarımızın mo
mezktlr id3re rnahye ve mu- derıı usullerle ve muulazam 
hasebe dairesi reisi Vehbi işletilm esinde öııernli kla~l4rılar 
Çokerin başkanlıA'ı altında bır elde eden rlPmir yolcıılarımı · 
he'let Mersine gelmiş ve lim\· zm liman i ılerinde de muvaf
nın bu y~ni durumuna göre fakıyetler ~östereceklerinden 
işletme işlerini teşkiHendirmıı emınız. -----·-------
:,· -- D o ğ u C -e p h e s i n d e J 

!:--=::.-=..;,.,;.,~--~~~---~---=--=== 

Stalingrad harbi bitmedi 

Bulgar 1 
ı 

1 

Mü.naAebetleri 
kesibyor 
-- 1 

Bu iş salahiyetli 
makamlara bıraklldı 

Bern 21 (• a) - Züribt• 
Novel gazet'in Budapeşteden l (..oııılr&, 21 (a R.)- Bahri- yardım etmi~tir. lrı gı ltere ken 

" B )nar d ·· l d" d' aldığı habere göre uç u_., ive Nıtzırı Alektitlll r soy e ı- ı gayretilo ve kn'f\'fl\ile ken-
tebrine yapılan tayyare hucu· ~i bir rıntnkta 27 ayda batırn disini TO <liiuyayı kurtaracak-

~ f ile ~oıko- fi • ·ı . k B mundan sonra !>o ya " ı emil~riıı yerıne yeııı erı on tır . ununla no kadar üvün .... 
l t Bunu goste• g -

va aruı açı mıf " d ki doltııııu söylemiş ve: ytjı i'li r.:t U61UİŞI ir. 
b r t"l dır V arna a e b . 1 ren e ır ı er var • . ' , -Donanmamız mu rıp · kinci ce11he me.Rlıle"ı· h .. k 

k 1 hanesinın araş• . "' " 
Sovyet onso 0~ luk hare l*'r kaybetıni,tir. Yerlerııı*' kıııılRki b ir suale; bıı i•in sa 
taralma11 a"kerı casus K lf!l . 

. . 'dl Elde edilen ve- daha çokları koıımu,tur. a . H ııyetli m akamll\ra bırakıl-
ketı netıce1ı r. , 

_ K d aizdeki aı· nada ela krovet hakıınıııı.an mış oldııguııu Riiy.ltnoiwt'ır. 
ıikalara gore ara • l " 
keri planlar bulunmuştur. ~uı --- - -

konıolosluk memurları da l ur- ı 
klyeye harek•~ ~decekfü. S p Q _ R J 
Uçan Deniz, H.0 G. 4 .. Merain I. Y.G.K. j.: 

Moıkova 21 (a.a) - Stalin- •iddetll oluyor. Bir ıokakt• 1111 kaleler Ra•imbey G.K. 3 - Çukurova G. I(. o 
dd Lf b l ı .k dor•adaD barp i • 

yeni başlamiş bulunuyor 

rra aa ücum ar durd•rulma-
1 
gün ı 1 sr•c~ Loadra 21 (a aJ ngiliı -

Bera 21 (a.a, _ <Tar> wa· daa Roıların arka arkaya yap-

1 

devam etmlştır. . 
1 

bir A ika Birle tik kuvvetleri o· 
tıklara hücumlar net·ıceıiade ı Al 1 dan tu11ız ••en mer :zett i Amerikanın Vatiıan mi- o- man ar _ et sayılm•f çak kumandanlarınd•• biriıi de· 

il' · f l' k d kak maharebeleri . cehennem •dıakta dörtyuz ceı • mes• ıaın aa ıyetl hak ın a ı b fta ıonenda ka· mlştir kı: 

~tersin 1. \ .G.K. - Deuiz ll.O.G kar·~1la"tl'a!i\ı l 
"i " • • • ent-

didiııd~ umumi bir kaide ihlal edildi 

,.
0

k ketum davrantld;tıaı yazı- manzarasını almi,hr. Tarihte Itır. Alman lal' • k er U kalelerle Almanya ya lçel bölgui futbol meV1im de tecrübe enerJ'iye 1 b 1 ,. - -ı . k k 1 1 1 d zlvade ayıp v • çan r• e e ça • 

Y
or. Bu aazetenin aldıtı habere goru memıt ao a ıavaı ara o a· zaaç arın aa ı varmak te• yaptı,.ımıı akınların :rlzdeıı iu· açılış muaabakalarana Pazar gü· mtş b 

• yor. GGndb barikadlar aruında miş)erdlr. Volgaya 5 ..1. 
1 

k 1 1 . d d d- ve rnuıa aka sıfıra karşı iç 
göre bu son baharda papa kol- }'ece de lnul alevler altında aün tebbüıü de keallmlf gibidir. Sta- la uçan kalelerle y•t>• aca 0 

a• nü Mers•n ıtadın a, ıta ın ort SP.Jı ile Raıimbey fabrikası 1renç 
lejdeki milnhal Amerikan balık 16 aanıı ol•aktadır. Kayıp çok llarracldaki harp bitmek şöyle nına başlayacağız: tarafına hıncahınç ç !rçeveleyen l~k kulübü lehine neticelen mi' 
)arını dolduracaktır. ağırdır. Sokak muharebeleri çok! dunun yeni baılamıt bulunuyor çok kalabalık bir ıeyirc! buzu- tır . 

INÖNÜ 
ZAFERi 

Türk lnlulfıbının -
temel d 1 re {ıi -----

olan blr6k 

Zaferin destanıdır 

11 
Y AZANı Zeki C.maJ 111 
BAKIÇELEBIOOLU 

-{Fiatı 11> Knr1lfl1ll'.)-

...,, Tarih runda ol111uştur. Günü en mühim karşı\a,ma-
H indistan T obruga k ·ı l Tertip komitesince tubit il olan Menin i. Y. G. kulübü z ap QTl edilen fit .. üıtür mucibince ilk ile Dz H. O. G. takımları ara 

haberi hücum karşı!atma, Tarıuıun Rasim bey 11ndaki didişmenin teknik ten-

Kalkiita, 2l (a.a.) _ Hint Kalaire 21 (a.a) - Orta ve deaişigOT ~e Çukurou gençlik kulüpleri kidinl yapmayacağız. E ... kad· 
atsr bomba •çakları T'!_bruta O ı 

cemiyeti topla11tıeınd11. bir ut hücum etmişlerdir. Bu bolıede Maarif Vekaleti Uıelerimiz- takımları ara11nda yıpılmı,, Çu- roıundan birkaç kıymetli oyun. 
demi,t.ir ki: Miı;ıter Qörçil bir 6 yaa••n çıkarılmıtbr. Yangın· de okatulmakta olan tarih kitap kurova fabrika11nın çok genç cudan mahrum olarak sabaya 
dabaki heyanatınıla her halde }aran üçü 50 kilometre uzaktan .. ka İd y d larını, bu yıl tedri1&t programın ve futbola yeni baılamış eleman T

1 n man ıır u takı11u iki 
Hindietan hakkındaki ııoktai aöriilüyordu. l nazarını t.adil edecektir. EJ / J dan çıkarmı~hr. Vekalet, lise e- lardan teşkil edilmiş yarın içia ııfır galip vaziyette iken penalh 

d emey n e rio yeni tarih kitaplarını üoiver çok ümitler vadedici takımı, c,ezuının nrilmul mecburiyeti 

K /eİ•f 6/miJf B6rlirı, 21 (t\.& )- D N·B. site hocalarına hazırlattırarak Ruim bey fabrikası gençlik ku- olmıyan 'Penaltı cezalarının kaç 

Moakon 
21 

(a.a) _ Fon Dün MabAlı El.lHemeyude şid- bualann baıım işlerine başlamış Hibünün tecrübeli kadrosu karşı ,erait altında verilmeai icabetti• 
Vlellt'İD .SIÜ•Ü hakkında haber detJi lıAV& Ç&rpışmall ol IUDlf- 1 bulunmaktadır, 11nda muyaffakıyetli bir oyun ğİnİ futbol etnektarları bilir lef) 

Sabf Yeriı Yeal Merala au-..t ; plaiftir: tor. (Sonu ikiııoide) çıkarmaya munffak olmuı iıe {Souo ikincide) 
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Çeltik ve pirinç 
tsorçlandırma usul :1 

kabul edildi 

YEN·I MERSiN 

Spor Zayi mühür 
Alı med Qalrır o amile ya-

. . . zılı mühriimü kaz&en zayi 
- Bırıncıd1n artan - tt• ~• kA üt·· ı b' e ım. ı.nez ur m ıur e ıç 

bir hareketin ağır bir şekilde b" k' b kt 

cezalandarılmuı bu noksan kad· y · · · 1 it d 
\

' ır ımReye cırcam yo or. 

erıııunı Y"P ıracaf!ıım an es· 
ın V ,. 1.. I ' k l . . l · rolu takım üzerinde çok acı bir k' .. h .. b .. k .. I d it t .a.ioıuet ~ki\leti, 19~2 o çe tı ten mama pırınç erı ı mn run n mu o m& tp;JDJ ı 

mllhPolü çeltik ve pırıııcin f"hrika ve rink Rahipleri 16. tesir bıraharalı insicamı bozmuş ilin ederim. • 

bir kı~wın" el koymuş ve ge· 9 942 t:.tribirııltrn itiharou ü9 galip vaz' yetten beraberliğe ve Kllra İt4alınm Aladağ 
rek pirince gerekAe çeltifle giin zarf111cla . beyana mechor nihayet mailUbiyete düşmüştür. ki;yönden 

bo~iinkü şartlara nygt..n de· tntulrnnşlıutlır. Bu boım~tal Bu musabakada nazarı dik- (1225) Ahmed Çakır 
. . . . .. . . kati çeken ve seyirciler tarafın· 1 

ger fıat verılmışur . Bnkftmet ger~ke11 hükümler koorılıoe -
1
d it' 1 k 1 .k. . · an ıraz a arşı anan ı ıncı 

bubnl1attl\ olluğu gibi bu ıle- yoıı kanrııı<l" meçoottıır, hadise de beraberlikle netic•len 
. b 1 

Za)'i makbuz 
fa da miistabıiJi <lüşiiuerek Y ı pılaoıtk tahmın, ey an 

1 
muayyen müddetin s onunda ya- Mert1iıı (iiiınriigiiııderı al-

bir &arar alm11;1, Milli miida- Vt'J tetkiklern 17.()re nn beş to- ' pılan temditteki umumi kaidenin dııtıınız 8 8 989 tarih ve 33/ 
ı. 1 1 k ·u· .,8 ( b ı ihlal edilmesi keyfiyetidir fut- "' fan ve lıalk ibti .vacıJarını da n~ ~&< ar o ına ı. re on eA• 90' ı 3... ı, 1·r.. ve 

Y ' Y bol munbaka talim :ı tııamceinio '* ı:ıayı ı ve '* .. 
gözoniinde tutmuştur. GE19en tO'ı bııl'iç) teı1hit e ılileıı mik· 44 Oocü maddesi. tasfiye usulile 17 3 938 tarih ve 728/594: Ra-

Rene mabsalleriniu Ratışı 14er- darııı yii?.dtı onnnu, onb*'Ş ton yapılan muıabakalarda beraber- yılı 675 liralık ayniyat mak
besttir Te bunlara el kotiul- dahil olarak bundan fıud381- lik baliode kalelerin yeniden ae· h 

1 
. d 

1 
. t· y .. 

ınnttnr, 
0111 

yti:r.de yirıni~ini kendi çllmesi suretiyle musabakanıo Dil arı Zl\YJ e 1 mış .ır. enun 

T . V k"'I · · d onbeşer dakikalık Hci devre ba· alınaoa~ındao eRkiJerirıin hiik 
ıoaret e H etıırın ra yo vt:Raitily veya temin t1dec'lgi ı A- ·111. ı 

liade yarım saat uzahlmasını mü o mıyacaf:ı ı arı o nnor. 
ile de ııeşretlilen hıı karıuırı- yel'ıtitle Topr"k mahRalleri 

amirdir Bu uzatılma mecburi- Merdin Kortuloş 
ela şiiyle derıılmektedir: ofisi teşkilatına ~eya mezkdr ytti ha ıl olur olıraz paranın 

«19~2 yılı zarfında İ!'ltih- ofi~in i<alRhiyot li kıldıgı tu- atılarak derhal kalt:lerin ıeçil- (1164:) 15.}5 Möuıesesi 
ttekk ülfore tehlig&ttan itiba- me"i ve oyuna devam olunmasa 

ren nihayet bir ayda tfl~lim lh1m lk( ıı bu yapılmamış, on 
dakikalık bir baftayımden sonra 

suiderı olup lıeniiz fl\\ırikalar- eılileııl ıı iıı geriye kl\ları mal· 

sal edilmiş ve edilecek olan 

çeltik nıab ttlüoe ve ayni mah Doktor 
temdit kar4ılaş'llasına başlanmış 

da bulun1ttı piı iııçlere lıiiki'ı- ları iizeriıırl., her türlü t&~l\r · tır ki bu karardan da idman 1 

met9e el koıınlmuş vo hnnlıt- rııt'ları serbtltıttır. vurdu zarar görmüştür, ! Çocuk Esirgeme Kurumu 

Hayri Ozban 

r111 M'tııı alııı tllı.t4ına Toprak (}ttltik il~ piriıı9 tH!\~tncla Denn: H. O. G takımının 1 sineması İttisalindeki mua· 
mabıoınlleri ofii~i nıe·nnr erlil . hiikOm .. tçe yıuı yuıya fark elcle ettiği muvaffakıyetten do- 1 yenehırnesinde hastalarmı 
mi~ ~ir l<'l\bal edİIJDİMtir . Bir RY İ"İıı- 'Jayı hbril< ederken İdman Yur- b I 

., y eskisi gibi kabule aş amış-
Qelti1ti rı heher kiloırnn" hi d 1 k'ld · · I .. t duna da lik maçlarına çıkarken e ~ >ıı şe ı e pı rırıç Mini e" 1 k d 11 h d t r . . .. . eıas ı a rosu e sa a a yer 1 • 

lım ctrnıyoııler, bu muddetıo alrttasını taniye ederiz 9ilen dttger, ecııehi madıiMi 

yüzde 5 i gec;memek ~utile 

27,50 kornştnr. 
t1011u11dıuı itibareıı tekrar bir 

Pirincin de~eri ecnebi mıul ay iyiııde hor9lanc.lıkları mik·f ... -----------------·-----
d:Hı yuksrııla kıtpledilen ya-

desi yiizde 5 i ge9rneınek lfH rı yRrıya f,rktarı istifAlle ede

tilo 65 karıı~tor. metlerı te-ılime meohar toto

Ecnebi maddeleri hu bıul- laoaklart.lır. 

lerden fazla olan çeltik ve 

pirinçlerdehi her nevi fazla 

yüzde hir eonehi madde için 

fiattan yüzde bir ten~ilAt ya 

pılaoaktar. Fiatlara malııı 

alım yerine göre nakliyatın 

icabettirdiği ma rafla r, vergi 

vesair maliyet unsurları da

hildir. 

Çel ı i k fabrikalaqnda hn 

lnnan 9eltii(:lorle 1942 mabRU 

Hu hiikftmlere riayet etıni 

yenler Milli korunma kanu

nu abk&mı iiıere ce;ıı&ya çarp : 

l t rı l aoak l ıudır. 

Piriıı9 ve r,e\tik alımının 

lıitam holduğo Ticar~t Veka 

Jeti taraf111dau ilan oloııacak 

ve bu ilAnda:ı ırnnra çeltik 

ve pirirı9ler hakkındaki mec

buriyetlor urtaılan kalkacak-, 
tır. 

Muhtaç köylüye 
arazi veriliyor 

Ankara - Maliye Vekilliğ'i rılarak tasfiye.inin memnuniyet 
toprak, tevzi taJimatnamesioe verecek bir şekild~ ~ev•m et · 
göre muhtaç çiftçiye dığ,•ılacak mekt~ oldtığuna bildirmekte, 
toprak1a şeh ir ve kasabalar be- milli emlak işlerinin ıüratle ıs 
ledlye hudutları içindeki bina, lah ve tcnsild bakım ı ndan iskin 
tarla. bat, bahçe, zeytinlik gibi bölgesi cılıun o)ıqa<11n valilik ve 
devlete ait bot araıinin tufiyeıi 1 kazaların belediye hudutları 'ı 
ni kararlaşhrmıştır. · i d ki b' ı 

Bu karara göre devlete ait ıç n e a ·sa ve ına atın ıah • 
toprağı az olan kaylerde toprak larak ıüratle tasfiyesi işi Üzerin ı 
miktarı teıbit olunacak, parça de önemle duruldulu bildlr~\
lara a:rrıldıktan sonra en qıuh· m,ktedlr. Valtlı~ emrinde ı~tlf 
tah olanlardan ba4lanarak d-ğıt· işini'!. bızlandtrılaııtııqı , ı~tılan 
ıııa yapılacaktır. Vekillik diier ve sahşa Ç • karılan yer miktar· 
kararında ammenin istifadesine larının hu ay bildirilmesini vali 
ayrılan ba yerlerin !atı•• çıka- 1 liklerdeo istemektedir, 

Güzel bir 
karar 

Tarih kitapları 
detiJİl'OJ' 

Birinciden artan -

İzmir - lhra9 edilecek Yeni kitaplarda tarih bilgi

natür el karo incir tiplerinin sinin daha toplu o!arak verilme 
•ine çalışılmıştır. Bu kitaplardan 

ıüarıdardlaştırılaıaeı bmınıı.on ~lk zamanlara alt ol•nını Anka
d(\ eyrelpe hir ~ıHu alınmış- ra Tarib·Dıl- Coğrafya fakültesi 

boealarındao Arif Müfit, orta 
tL Bu kuar alıoı piya~alıtr j zu?ıaqlar Lıitabırı ı Edebiyat Fa-

da geııiş öl9üde lll~ınnunluk kültesi doçentlerinden Cavit 
1 

uyandırıuı,tır. 1 Ba:rııun ve yeni zamanları da 

Ha defa mii tahsilin ıh- Edeb1yat Fakültosl profesörle· 

f ti .. '
1 

k finden Enver Ziya huırlamıtlar ra9 ıy& Arına mqva:ısı o llra 1 . 
· · f ' 1 b k ' ı . A dır. lnlulip tarihimize ait dör-
ıq pıya a ıat arının a IKJ ı M • • • 

. 1 d~ndl eildtn yaıı ıtlera benilı 
durum undan haberdar ols bı 1- bıtrnedfğlııden bu kitabın iele-

mHİ icin İzmir hon'llll4J da cek 5~ne içinde baıılmasına ka-
~ "". l · k · . . rar verılmiştir. l ) ığer üç cilt bu 
ınrR9 tıp erınde ı tasnıfı e!lıtSI ayın 25 ine kadar basılarak sa-

olarak kabul etmi,tir. tıt• çıkarılacaktır. , 
Maabar pıa~ .. 
ll•aı a .... n bey 12&7 

Milli Müdafaa 
Tahvilleri 

1 
Hem yurd hizmeti ı 

hem sermaye işletilmesi 

-_ PARANIZA--
vuzde 7 faiz almak istiyorsanız 

______ v~ya~~~ 
Yüzde bef faizden başha ihromiye

de almak iatiyorsanız 

19 lira verip 20 liralık 
bir tahvi/.alınız 

Tahvillerin 20, 100, 600, 1000 
lirahklan vardır 

Milli Müdafaa tahvilleri ahmz 

i 1 i n 
Memur alınacak 

içel P. T. T. NJü~ürlüğün~sn: 
1 - idaremi1,de ıuünhal nıaaşh ve ücretli nıe

muriyellere orta mektep nıezuuları nıusabaka ile 
alınacaktır. 

~? ~ M usabakada muvaffak olaularıu 
te: lif edeceği yerde memuriyet kahul 
şartllr. 

idareniu 
etmeleri 

3 - Musabak.ada muvaffak olanlara 3656 
~üyılı kaııuıılıiikmüue göre 15 lira asli maaş ve- · 
va 60 lira ücrt~t verilecektir. • 

4 - islcklilea·in 788 sayılı ıuenwrin ka11uuu-
ın11ı dördüncü maddesiudeki şartları haiz ve dev 
leı memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
geçmemiş olmaları lazımdır. 

5 - "1 usabakaya girmek istiyenler 29 Eylul 
\'(~ evrakı 9A2 salı giiııii akşamına kadar dilekçe 

miisbitelerile birlikte müdürHiğümüze müracaat 
etmelidir·. 

6 - ~lusabaka 30 EyhiJ 9i:? çarşanıba günü 
saat 10 da yapılacaktır. (1J07) 27 . s. 15-22 

i 1 a n 

Deniz Harp OkuJıı ve I-'isesi 
kom 11 tanlı ğı n dan: 

1 - Hu sene ikinci teşrinin biriııci günü .\11-

kara llarp akademisi K. lığı emrinde yapıla<•ak 
muamele memuru okuluna 20 talebe alınac,ı k.tır 

2 - Talipler okulu iknıal ettikten sonra Be
nız ordusu kadro..,u iıda istihdam edilecektir. 

3 . .-\~a~ıda ''az1lı evsafı haiz olanlar ı 10-. . . 
94 ·~ de Mer"inde Derıiz IJarp Okulunda iml ilıana 
gireceklerdir. 

4 - i sıeklilerdmı aranıla11 evsaf şunlardır. 
a - Ya~ı oıuz ikide11 fazla olmamak. 
b - Yedek su hay olmak. 
C - Kiitli lıali ve mahkiinıiveti olmamak si-. 

yasi lıaklarrnı kaybelnıemiş olmak . ecnebi kız ve 
kadınla evli bulu rımamak ve ana, ve bahasınuı 
dönıne olmama ı hakkrnda yaptırılacak polis talı 
kikatı vesikası. 

d - Sıhhi hali muvazzaf askeri ınemu r ola
bilecek kadar dii1.güu olmak. (muayeneLwi tam 
teşkilli sıhhi heyt le yaptırılacaktır.) 

e - Kabul inıtihanırıda nıuvalfak olmak. 
f - Diğer devlet ve miiesseselerirıe karşı

mecbur ıüiiteahhiı hizmeti buluıınıanıak. 
g- Noterlikçe nıusadlla k nıükcffel, fotoğraflı 

taahhütname \'ermek. 
5 - istek.lilcrin her giiu Mersiu Deuiz Harp 

okuhmu müracaatları ilan olunur. (11ı1 ) 

~8-2·5-8 11 15~18-22. 25-27 

Merain Halkeoi Rivasetinden ; 
Evimiz<ie 1 · 10 942 t:ırihinden itibaren ( KEMAN 

•e MANDOI..ı l N ) kursları açılacaktır. Oevam etmek istiyen 
yurtdaşlarm Halkevine müracaııtla lr.a yl muamelelerin 
yaptırmalarını tavsiye ederiz. 

P H i L i P S (Altın 
Jübile Radyoları gel
miştir) 

lçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 

Doktor Fal1ri Kurtuluş 
Tarsus Adliye konağı karşısında 

Muayene saatları: Her giiu sabahlan 
akşama kadar. 

Çar~amba guaıleri saat 
çalışılır. 

ı 4- ı 7 Ualkeviııde 

(1206) 4-15 

Ademi ikti,far ve B.elgevşekliğine 

KARŞI 

FORTOBIN 
• 

Reçete ile satJ lır. Her eczanede bulunur 
S. ve l. Muavenet Vek~le ~irı in ruhımıım ha izdı r. 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinlk Baakası 

(1167) Poıta Kutuıu 105 

Yurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 

Yeni M.erain Matbaasında Baıılm14tıı 


