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Londra, SO (a.a.) - S•hibi ·n Umam ft•triyat Cumartesi lltldClrG 
Qör9il 4.65 reye kuşı bir mn

balifle itimat reyi v •rilmiştir. 
FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

3t 
2 oci Xlooo 

!H l •ertın luımnl • •ırlb 
1942 

---
Sayısı 5 kuruı Ytlı Sayı 

Telefon No. 82 14 4114 

Uzakşarkta l Şark 
~iddetİe hc,vu hare- Cephesinde 

-Libyada · 
Aske durum 

1 Almanlar~ gire Brin~y~ göre 
1 Bir Almorı deniz Alman kıtaları Rus- olşevılılıfe korfı 

Bir f rinsll Gemisi 

katı oluyor Cenupta Rua ilerle
yi1i devam ediyor 

Alınanlar ( altıaınr mahmuzladı lar11 ka'f' taarruz- Alman •aoaıiyfe 

ı L d 80 
< > ı t l F ronıa aldkatlardır 

Johor 
bölgesinde 

Bingaziyi geri 
aldılar 

OD ra a.a - ar yap f Qr 
Bahrire naıırlıQınıo verditi Viıinio i1&al al,ıoda bDla• 

RUSLAR bir habere göre bir gemi kafi· Berlio SO (a.a) - nan eloiıi Brioo alman te Ualrın 
leıioe refaka' eden biL' bDr Fra- 27 ıon klnonda konetleıl · mcloasebeUeri hakkında Greıtar 

lıluharebeler derıam ! 
' 

Yeniden üç fEhri 
gerı aldılar 

Rommel terfi ettirildi 
. bi dl d . miı m6dafaa muharebeleri aıra• aazeleeine terenaua balaoank 

eıı konetı r ıman enıı .. . aıoda d61mına karıı metııı demiı&irki : 

ediyor 
al\ısını mebmuılamıı&ır. Denıa karıı 'aarroılarda bulanmoelar Bolıetiluere karıı ıc,ılan 

Kıtbire SO (aa) _ aUı aQır ha~ utr~mıehr. 98 dfttmana bir ook rerlerde HHI Almınt1Yll olduta lradar 
· ) Londra 30 (a.a) - Librada Rommel Mekkili 1 d aQır aariat' terdirerek aeri aı· biı fran11ıları da ook ralrıodan 

Smgapur, so (a.a. Moskovadan verilen ha- l1erhıe hOcom e&miesede d6r , Fransa a mııtardır. Bolınikler &ırbh te alAkadar eder. Faka' ber neden 
Hava faaliyeti gittikce art R 

1 
topou il., kıtalarımııın tB&rruı• 10 tren111 halkı bana ınanmı• 

berlere wöre u3lar cenup cep maoıo hftcamo ne,loeaiı kalmıı · 1 d d 1 1 1 ror. 
maktadır. Çok ;1lır mikyasta . b- "k h' ı k & E del hll ı B l E l toprak arını or arma a oa ıım11 arsa yttpılau han akınlarında nç hesmde uyu ~r za er a~an ır. ter burada ıman cam· U Yl ~az a da rautaffak olamamıelardır. Yapıllrn bOUln propııaolara 

. _ . _ _ _ mışlardır. H arkomn 120 ıulo- larıoa deum elmiı ol11rdı Bri-1 ekilmif Karlıırla örlfth'i rollerde bir çok ratmen bol1Hlklere karıı ac,ılaa 
J.apon t~yyaresı dlı~ıır~lmuşt~r metre ceıulbuncia Lozovaya laora kı,alarrnın gerisini tehdıtİ d6ımao nıeıeri ratmaktadır. ınaı masatfer olaoıkur. 
(..9phenm doau kesımınde hıç tebri Ruslar tuahndan geri altında bırakacak,ı. Fakat Rom-' Viti =w (a.ı) - Çoculı Eair.eme 
bir deAişiklık olma mıştır. Mer alınmıştır. Burası dinyeper mel Mıosta bir miktar kotta' } Ziraa' nazırı bersna\\a bu· Bay SIJ/ı{iti ScJzen 
kez kesiminde va Johor kara nehrine 100 kilometre uzaktır. bırakarak ana kon•eUerile Bin• ıunarbk i:gal altrndaki ekilen . kurumu lıon,,reaİ 

l 
1 • • aasi 6 · td A k . 1 Malalra Menıocat fabrıka- • 

yolunda Kolayd« kıta arımız Bn Qehirtlen başka Mıodh .. o•e aerıne 811 ırmıf\ır. 11 8 'opraıı ba •ıl iki milron bek· 8 8 . Oocak Hiraeme llDra•a 

t l
. d d ' 1 °' . . - rl mahfiller buradaki hata ,- ları umumt müdib 6 sr ükthı duıcnanla temas ıa ın e ır. Bardeokovo şehırlerıde duş - d 

1 
d"" m• tara oıktıtın•o te banan geoen Meraın eobe .. i 1enellk kooırHIDI an arının utmanın eline a•O- Sô ddn ıebrımize ıetmiıtir b A 

Gepheuin batı kesiminde 90k mırndan geri ahomıştırki bu . . . . 1enere naıaren rthde 60 fnla• ıen • ı 0 
aun ıaat 1& de cooak e1rsr 

az bir değişikl ik olmuştur. ! şehirler Galiganm şimal ve :~e~~~~~e:~r~ııca:o::!~~ef~e~ı~: lık gôRfArıiiİiol aöylflmiıtir. Hoı ıeıdtniı derıı. mo korumu hioaeında rapıoatıtır 
Brıtanya 90 Amerikan ha \cenup taraflarındadır. Mühim aeneral Rilıloio kune\lerile F. t M k' b Komisyonu Riya t• d • 

Ta kuvvetleri dün Raugoo üze
1
bir iltisak yolu üzeriod• ~ulun k~rtılam~mı.ııır. Lıbr.• . bari ıa ura a e se ın en 

riode büyük bir hav.\ mu•af- maktadır. Rus barek\tı hır çok hının bırınoı 11fba111 bıtmıı ve No: 9 
fakiyeti elde etmişlerdir.Gelea il bölıelerdP duşmana karşı hü- iklnoi eafhuı baılamııttr. Alman 

. .1 k 1. . ·8 d d hHa konelleri harada hio bir • l ı·r .. 1 ( d · J 1 1 "f: tafsılata göre duşmanm 12 comhu 1 e arşı aşmış 1 e e uş . . . . Alureu nıu ıte ı tuccar ar lara 111 an il ıa o unan nıauı aıura eşyanın 
. d" ~ l - - 61 - yiat vermiştir bava faıkıretı göı&erememıeler- d r· 1 d tayyaresı uşnr~ ~uıtur. man agır Zil . • dir. Daıman bata kuue,ıerf 

1 
cins ve nevileri ile toptan ve per.ı keu e ıat arı aşağı a gösterildiği gibi &el· 

duıma" tayyarıemın daha tah Bugün sabahkı Rus teb- Brhanra konellerile bael baı ' b.t d'l · f 
ribedildili ibtimd dahilined- liginde, dün gec~ Ru~ kıtala- bir durum bile elde edememiı• 1 e 

1 nnş ır • Miktarı Teattlt oJonan tn.t 
dir. rınm Alman feçu~tlerıne karıı lerdir. l th lat dı Manifatnr~ cine Ti' "'vi Koi sa . 

Vaıioglon 30 (a.e) - harek~b de•am etmiştir. Berlin 80 ( a.a) _ • cı 11 nı a 
metre T K. P. K. --

Bahriye naıırlılının teblitı 1 Aaedabradı kazanılan zafer Anı.dola in1dşaf ~irketi Çizgili poplin 
FiljpiJllerde yarım adaoın Bay Ruzvelt Sollum "Halfaradalli mCldafaa- • > ,. Beııkli dös patiAka 

62,5 19764 77' 78 89 
72 1890 79,54 91 

bau kısmındaki kıtalaı ımızın nın ehemmireUoi aruırmıı&ır. • ,. • Patiska hasma 

aaa ,. ıol kaua\J sı l üserine b6- Polon~a mı·ııetine Halfara 90 Sollumdaki müdafiler • • ıt Fantazi poplin 

60 2745 70,79 81 
70 7686 92,19 1()6 

.., d69ıoanıo ebemmiretll kotte&le· N. Gandul' Batım"' (Prind6t poplin) 
cam eden diiımanıo ıaarruıu • Basma (Prindet dolly) 

10 s22sı 1ş.•s DO 
60 23991 103,84 119 

kmlmııtır. Dilemen &tır ıarıa- teminat verıyor rlol burada ta,ma•rar H d6r 1 » • 
ta oaramıı&ır. L d 30 ( ) manıo bir llolorda ,. bir aıblı 1; : Ka:ror Flanrıel 

Dtlımau bau taatıreti ral· on ra a a - 'aaayıoı bu bölgede alakormur • » » Poplin 

70 27669 J.12,58 129 
62,5 8070 107,21 128 
10 46088 88.76 ıoz 

nıı keııf hare lıstlerıne monbasır 1 . ~ister. Ruıvelt Polonya lardır. Buna mukabil Rommel • • Prim•~t bas111a 
kalmıe&ı .. Hollanda a~ır bom· m~lletıne hıt.'lbeD radyoda de- ehemmiretll kıtalar1111 diler rer· N. Mi&kavi Mertnos 

60 54900 80,79 9S 
70 8285 184,36 155 

bardımnıı ıanarelerile ııbirliti mıştirki: brdeo almıı te dOtalao kendi• 
rapao hua kuuetlerimiz Ma- Cesur polonya milleti Biz ıine saldırırken Rommel dOıma- Mal kaç elden geçerse geçiİU fiadarda 
ka11ar tıotaunda ıekrar birjduşmanm bü~umuoa uğramış ua turmak iQ ı_n .bıirük darbeaini yacaktır. 

hiç bir suretle değişiklik. olon 

düımau naklıresi batırmıılardır 
1 
ıuçsuz polooya kadın. erkek haıırlamalı.ta ıdı. lıie bu auretle 'a l L Arı bu fiata dahildir. 

Bir dı~ rı haıarC:ı uiratılmıetır. kl t &m Beltera te Sollamda"k' kahra• n ret arın Pi.il -----

1 
. . _ ve ÇOCU arı unu mıyacat§ı ızı maolar Rommelin zaferini hasır· f• 1 M 1. 1. ( ' ı· • ·---

tı dfternao tan rıresı düıurül- temin ediyorum. Duımanı yere lamıılardır. Fransada il Uflılul amısyanu ıyaaıtındın· 
mı1t&ft r. Tay7arelerım 110 hepai . . _ 1~ • • • 

1 
• _ _ _ ,_ 

1 
_ sermek ıçm bütun auv•e2ımızı Almao lntaları Blngasire ~· •8 

gerı doumuetur Dt~er cepue er f d . · · l u • k h · / d t\O. rtısa olma· aıar e ece~ımıze emm o unuz. girmislerdir. Rommel ba d!e· v lr ÇO fe ır er e ' . . . 
de karde deter bır ha Polonyanın katlandı~ı bütün rioden doları orgeneraıııaı nümayiıler oldu fi .. ,velce tesbıt ve ıh\n edıleu çehii rialları-
mııt~:ndra 

30 
(o.a) _ fedak~rlık ve ıstıraplarmı bütün &erli edilmielir. nın iptal edilmiş olduğu bilditilir 

Fı ' uın1erde düemao ıaarror.- dö~ya hilmektedir. Demokrasi Macarı·stan 1 :~~e:O (a~!o:ı haberlere 
la : ı pek atır zayıat terdi rı lere lı lerın polon yayı kurtarması la- l aöre 16 son lıAuoodaober! Frao· 

d 
zımdır. Demokrasiler polonya ıeanın Gıjoo, Moopetre, Lıl ıe· 

der oru lnıuıtu r. R L. A iıt r OID pek yakında ısbraplaıdau 88.)'0.)'Q KQffl Ofl• lmrlerinde bir takım numar t. 

kurtulabHecek bir dereceye lan harb• oıiuuıtur. Franııı dahil•r• neıa· HAVAİ s;. reti kralım mı6auı mtld_Or4 bu 
gelecektir. Amerika polonyının oOmarıılerın darh- 'etıceeınde 

A • L f ·ı •U duşmania gizli bir surette çar Oa'a gan·ı ı bı'r uk'ılİ• I rapıld14t1Dl ı6rlemlı ıse~e eiy~&f 
~merıııan 1 O pıştıt.ını biliyor. Am l'. rj.,·a il v ,., .. mabıre&te oldufuna datr ıarıa· 

d 
~ ~ {"J .~ ıar tardır. Bır cok kımseler 

tarafından mü a~aa harbin neticesinden asla iıtirık ıdıcak &ed:ıteddmi•:..'•_r. __ 

edilecelt fl1phe etmemektedir. s•at. .. •t irt·.Jn.la.ta 
J 

Budapeı'e 30 (a.a) - 11111 1 U U 
Vaşuıgloo, 30 {a.a.) - apon ilao11r batteklll •• bal'ioıre 

nasırı Bardoei maoar mebDHD F evkaldJe ahval 
ildn edildi H arbiye nazırı Stimson bir Caoa iıtila pldnı ,. aran meolialeriode beraoaua 

demeciııcie ehemmiyetli ileri bulanarak alman bPricire nazırı 
kollarm tek bir kumanda al- alıim bırakıldı Fon Ribertrop, uaıra:ı baricire Londra, 30 (a .... ) - Adlon 
una verilditini ve passifik fi- . - 30 ( ) K t Cirauo H Mıra111ı Karta· radyoannnn bildirdiğine göre 

Vaşıogton a.a - 00 Serb t t ı d ..'lı 6 14 
losUDuu Ha ~aiyi müdafaayı k ·ıı · ,.ı • 11 B dapeı,ere ıiraretleri ve es r aı: aua ıevka ade 

. Ne•vor mı ı ravyo ııtas 0 0 •h•al ll&n edilmi tir. 
üzerme aldıgmı, Panamanın yonu tarafından temin Gdildi- bu ma1nutıbe&lı •ukua ıelen ' 
müdafa11Sıoı kara kuv•etlerioio iine göre Makassar boğazındıt ınraımaıer hakkın.da inbaı ter- tsingazide 

'
apacaimı söyl~miı fakat alı- k h . tl' l A e 1· miı tııı ıöra1ımelerın doatluk te ço ı emmıye ı o an m r - . . 

nan tedbirler bakkmda bir ~y kan hücumunda en apğı 20 .. ~ı~r bir h~u ~otnde oereran İtalyanlar eair ve 
aoylememıştir. Stimson sözle- b' Japon ölmüQtü 6 aün euıı ot te ıe bırliat aareaindt • ld l 

. . . . ın y r. • eo.,eııere kareı aoı:an harbin ganımet a ı ar 
rıue de•amla, Paaıfıgın cenup dOr şiddetli hücumlara ulrı- · · · ha böl · k tl d · ı J h b 11fere kadar ıöldrdlmeainin ıa• Roma, 30 (a a.)- Bıoıaıınıo 

il. gesınm .0 \ ve en rı · yan a~:ı ar . ve nakliye ıurt te hara'I oldutuno te boıı• ren iden ııaali ıle i:iöımaodan 
mesıne devam edılmeklıa bera- gemilerandeo şımdıye kadar da bo detlellerle mutabık . kal· bir ook esir " ıanıme.' ahnmıe 
her potorbotlaraq aaneral Mak 30 tanesi batırılmıştır. Japon- dıtıoı te bolıetik harbine Ma• ur. Bir bin' tabura &eılım olmuı· · · t C · · tar. Yaımuta ratmen lruttetle-
~r~urun kum~o~sma •erıldı- lar tarafınrian ~vae~.o ıstılası caria,aoıo daha geoiı öloGda iı· imi• d6•maoa b11kııını detam ı 
l•nı ila•e etmııtır. tefebOSO suya dufQrulmOıtür. 'irat edeoeıtol ıörlemitUr. enirmiı,ır. 

Marıin Baladiya Riyaıetindan: 

Son Kanun ve Şubat 
kartları n.asıl saklanacak 

1 - Son kanun ayı eknaek kartıuıu hüviyet 
kısnu ve nüfuz cüzdam mart a)ının kartını al
makta esas olacağ111da11 so11 kauuıı aynını 31 in
ci giinü ekn~ek alındı ktau soıırr.. hiiviyel kısnn 

iyi saklanacaktır. 
Furunlar ve tevzi yel'leriude bu ciheli halkı 

anlatnıahdır. 
2 _ Mart ayı ekmek kartı değişirken ht r şah 

sın ııüfus cüzdanı ile son kaımu ayında verilen 
ekmek kartrnıu hüviyet kısmı nıutlaka görüle. 
cektir. 

3 _ ~üfos cüzdanlarım çıkarmayanlar şubal 
ayı için ah\kad<1r bulunduğu nüfus idarelerine 
ınör:ıcaat ederek bir ar.a evvel çıkarnıalart sayın 
halk.tan reca olunur. 

Belediye Heisi V. 
Şefik Eıtgüııdüz 

• 



81 - 2 inci KAnun - 19~2 Cumartesi YENi MEilSIN --------
i l a n Radyo 

mecmuası 'farsııs Mal Müdürliiğünclen 

Matbnat omam mödör-
No. 

Hi~ü tarafından çıkarılmakta ıı 

olan Radyo mecmnaaınıo ikin 

Hadndo 

- --.-;. -
Do~oım : Mnlla Ahmot 

Mevkii 

letıır;yon 

oivan 

Miktarı Oioıl 

8' M2 Arsa 

.Muhammen 
bed.,ı 

Lira 

5 

l'sponnn 
Tarihi No. 

www:ı:ıw 

.'ayfa ; .. ~ _ 

i l a 11 

'felğraf Muhabe e bilgiR. 
olan ilk mektep mez ınt 

memur alınacak 
P. T. T. Umumi üdürlüğün~en ; ci sayıH çıkmıştır. Bu Hyıda 

dinlt~yioi pRiko1ojiıi, Badyo-
12 

mnm 15 yaşında, Arslan Heh-

Batısı : Taı iki am 
Kuzayı : Beılrol4 arsattı 
Güneyi : Tarik 
Do~uım : A rpac1 mehmft .. - · · ·-·· 250 .M.2 _ ıo K. ımni 830 41 l - Jdareuıiz ıuünlıallerine ilk mektep r ı ıezu-

metoik kono,oyort Tona ve 

11erhad Türkleri, Radyo ga· ı 

zetesi naaıl 9ıkart Meslekler 

kooa,nyor. Evin &&ati, Ziraat 

takvimi, Bady.>mnzda netri 13 

yat nasıl tanzim edilirt Kah· 

k ızı safiye ve müşterek bBvlu nu ve Telgraf 1\-1 ulıabere bilgisine vakıf olmak 
Katısı : Taıiki am ·· 1 k l ·· 1. l · · 
Kn•ayı : ı~ı"nlıolln <•g;u haoı uzere a ınaca maaş ı veya ucret ı memur ar· ıçıu 

Artin müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
Giineyi : Hllltayan agbaba HA 2 · Miisabakada muvaffak olauların idareniıı 

remi ?tAtık h.ıneRi k 
D~ğ0,·~-; Kendirci Aıtor----·--Sıs M2 ----=---15 Eylül 888 108 te lif edeceği yerlerde memurİ)'et kabul et nıeleri 
Batııu : Sokak şarttır. 
Kozayı : Sahihi ı1trn.,t 3 - Miisabakada muvaffak olaıılara 3t)5ö sa-

ramaolar saati. Radyo terim- Güneyi : Tuik l k 1 ·· k - l. 5 --·--=------·---- ... -·r ·-- --·~---~·---------"------ yı ı anuu lU ·mune göe 10 ıra maaş V• ya O 
leri. Amerikan radyooulog11- 14: Doğmm : Tuik 203 M2 10 114: lira Ücret verilecektir. 
na bir bakıf. Radyo tekniği- Bat.ıMı : AtHoron mihran 

Kuzayı : Selim zabil zevcesi 4 - idare tlahiliııden müsabakaya iştirak ede-
Giineyi : Meryem cek hat baş bakıcı, baş müvezzi, bakıcı ve nıü .. 

ne dair bil«iler. Qoouk eaati 

gibi mevzularla konferamcı- J 
5 

lar, Spikerler, Rı.dyoda bazı 
Do~n11u: Yakoh {Et) 813 M2 15 T . evv613SS 51 ·ı · 3(J d l ·d · 
HatHı : Sahibi aenet vezzı erın yaşıu aıı evve ı areyr- ml\"ap et-

müzik hareketleri, Radyo- Kuzayı : T.-rilr nıiş ohuaları şarttır. 
Güneyi : Sllbibi Menet . _ _ -·--------- --· 5 - idare lıaricint.len mJsabakaya .1.1irmek moznn müzik neşriyatı ter- --------------- - c 

. 16 Doğoı;n : K"layçı serkiM 280 M2 - lO o2 isteyenlerle halen İdaı·e dahilinde buhmall fllil-gabları nasıl 9aı1,ır~ Artuıt- Hllhsı : Tarik 

Kazayı : Evt.rekli Tadn v~kkat memur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin lerimiz, Anadolnmnzun miJJi 

kıyafetlerine dair yazılar ~e 

programlar, Şandan buodao 17 

gibi haberler ve bir 9ok gü-

Güneyi : Kall\yoı serkiı 7 88 sayılı rnemurin kanUllllllUll 4 ÜUCÜ madde 
Do~uttu : Hıualem l/isvoeai --·28,-M2 --·ıi---K~~;;iaso -· « sindeki şartları haiz olmaları ve devlet lıizmetiuP 

Kiryakise ilk defa ahııacaklarıu 30 yaşıııı geçmemiş bu 
B~tıın : Haf z şuberi 

11el reıimlerle a1öslü bol on- Kozayı : Tarik lunmaları lA·tımdır . 
maktadır. Güneyi : M.euinl~ Ah~et. 6 - Halen idarede ıniistahdem olaulardaıı 

Bn güsel mecmuanın ae- 18 Dognıu: Tarih -···----·1506. M.2 -·-=·-·-·-~ıı-·-~-·-,5 müsabaka)a girnıek isteyenler 25 Şubat 94 ?. Çar-
nelik abone hedeli ancak 120 RstıPı : Ş·,kir (Ef) b ·· .. k k d l b' .ı·ı k 

Kuz"yı : Hafız şoheri şam a gunu a şamıua a ar ya mz 11· uı e · çe 
koraotor. Evlerinde radyo- <.iürıeyi : - .- _ •• .• -··--- ----···- _ -~·--·- _ __ _____ __ _ ile ve idare haricinden girmek isLJyenlerde yine 
ları olanlar için m~cmna çok 19 Dııgoım : Tarik Sl6 M2 - 13 46 ınezktir tarih akşamıııa kadar dilekçe ve evrakı 

Jöznmlu hir botlogu kapat- ~:~=~· ~ :~rr:~io0::~!t baba n1üsbiteleriyle birlikte imtihamıı icra edileceği 
maktadır. _ Güneyi . : Hamit (Et) -------------------------·- ·-·· ------- P. T. T. merkez nıüdürlükleriııe ıuiiracaaı ede-

Sayın okurlarımısa ha- 20 Dognsn : Tüten Süleyman - 287 M2 - 12 4:7 ~ek.terdir. 
raretle bu mecmuadan edin- Batııu : Ali Sait 7 _ Müsabaka vilAyel P. T. T. merkez DlÜ . 

Kıızayı : H amp"nom melerioi ta•siye ederiıs. 
GUoeyi : Bawıit ve t"rik _ ·-------~-------- dürlüklerin~~ .. nıulıabereden 26 - Şul~at.- 942 

·------ ----:- ------.----·----- . . perşembe gunu saat J o da ve unuıruı hılgılerdcıı 
Ôlüm ll~ıdut, n~ı~tar ve saı.r evsafı yukarıda !azılı Tarsu~un ~ehıt ıshak nıa- 27 _ Su bal _ 94~ Cuma giinü Sa(jt 10 da yapı 

Mersinin eski ailelerinden hallesmde mıllı eıl'lak.a aıt on parça arsa hızalar11ıda goslerıleıı nıuhammen lacaktır. (66) 

bay Necip Tüveyni evvelki 1 bedellerle nıülkiyetleri peşin para ile satılmak üzere 20-1-942 tarihinden 17-20 22 25-27-29-3135-7- 1012 ı 5-17-20 24 
gece Yefat etmiştir. Dün cenll· itibarf>u onbeş gün müddetle açık artt1rmaya konulmuştur. 
ıesi bir çok dostlart huzurile Talip olanların ihale günü olan 5-2. 942 tarihine tesadüf eden perşen1-
ebedi medfeaine tevdi olun be günü saat 14 de Tarsus Mal müdürlüğünde müteşekkil satış k.omisyo
muştur· Oğlu Alfred Tüveyni nuna yüzde 7 ,5 akçesile birlikte n1üracaat etnıeleri ilan olunur. 
oin kederlerine iştirak ederiz. 1 (91) 23-28-31-4 

i 1 i n 
Deniz Harp O~ulu ve lisesi Satmalma komisyonundan: 

1 - Askeri ihtiyaç için aşağıda cirıs ve nıik
taları yazılı iki kalenı yiyecek maddesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname her gün komisyonumuzda gö
rüleuilir. 

a - isteklilerin 6 - Şubat - l 94 ·~ Cuına günü 
saat 14 de vüzde 7 ,5 t.enı inatı mu vak kate mak . . 
buzlarile komisyona müracaatları il~n olunur. 

• 

Oir.11i 

Koyuu eti 
Sıgır oti 

(78) 

Tahmini Muhammon Mo~akkat 
Miktarı fi atı bedeli Temi nah 

Kilo Kum~ S . I .. ita K . S Lira K. 

10.000 
500 

46 00 4600 00 ( 
21 00 106 00 ( 852 87 - - ----- --

4:70500 852 87 
21-27-31-4 

i ı 

Memur 

----------------
a n 
Alınacak 

lçıl P. T. T. Müdürlüğünden : 
L - ldareınizde münhal maaşlı ve ücretli me

muriyetlere orta mektep nıezunları müsabaka 
• 

ile alınacaktır. 
:? _ Müsabakada nıuvaffak olanların idarenin 

teklif edeceği yerde menıuriyet kubul etn1eleri 
şarttır. 

3 - llfü~abakada muvaffak olanlara 3656 sa . 
yılı kanun hükmüne göre 15 lira asli nıaa~ veya 
60 lira ücret verHecektir. 

! - f steklilerin 7 88 sayılı nıenturiıı kanunu
nun dördüncü madctesiudeki şartları haiz ve dev
let memuriyetine ilk defa gireceklerin 3< 1 yaşını 

İ l a Il geçmenuş olmaları lAzın•dır. 
Mersin Belediye Riyasetin~en : 5 - \lüsabr.kaya girmek isteyenler 18- Şubat-

Hetediye Sulama işlerine ait sol ana kanahn- 942 çarşamba günü akşamıua kadar dilekçe ve 
da Fen Hüdürlüğünde ınevcut proje ve keşif evrakı uıüs .. iteleriyle birlikte inıtihaııın icra olu
esna ıua miist~nideu 1012 lira 50 kuruş değe ııac<1ğı Vil:\)et P. T. T. ıuüdüriüğüne miiracaaı 
riııde 15 nıetre tuluııda beton divar pazarlık su- etmelidirler 
retile yaptırJlacaktır. Taliplerin 3-~-942 Sah 6 - ltüsabaka 19-2-942 perşembe günü saat 
günü saaı 15,30 Helediye eucümeniue ıuüracaat- 10 da yapılacaktır. 
Jarı ilAn olunur. 18-22-27-31 1(87) 22-24-25-27-~9-31 - 1-3-7-11-17 

i ı a n 
Tarsus Orman Bölge şefliğinden ; 

Mulı. valıit fiat.ı 
M3 08 Oinsi Lira K. 

257 000 Çam 4 90 

1 - içel viltıy~t. İnlll Tarsus kaZHSI cfahiliııti·· 
Aktaşhburun devleı ürn.aıımdan 257 metre mikap 
kerest.,lik çanı ağacı SHIIŞa çıkarıimı:,Lı r. 

2- Çam eşçarımu Beher metre mikap gayri 
manıulünüıı oıuh ~ilurue n hf-ld~li 490 ~ ur ı slur. . 

3 ŞarLrHt lU P. VH mukavel~n •ı fUP. ıu·ojt>leri u i 
görm~k i"'tiy,• nlPri11 nwrsin çt)vir~P. miid ii rJiiğii ı (' 
Tarsus orman lıölgr şeftiğirıP ve Ankanuia orm~ ıı 
nmum ıuiirliirliiğiiıH~ mii rac, al etm.-leri 

4 - Satış 5-2-942 perşembe ~iirıii s: ı 14 < t• 

Tar~us orıu ~ n böl gı~ şefliğinde )·apılaı•; ~ ıır. 
5 Sa tı~ umumi ol u p açık artırma usulile ~ -

pılacaklır . 
6- l1uvakk:H tP.m i ı rn tı 95 lira(hr. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesail i getir . 

meleri l~zımdır. (~7) 24 ~8 3 L- 4 

i 1 a n 
Mersin idman Yurdu Gençli~ K~iU~ü Reisliğın~en ; 

M 1. Y. G . Kolühüniin yıllık koogreıü 7 Ş u bat OJ2 
Oomarteıd gtinfi Raat 15 te Gençlik Kolöböııde ·apıl11 c·ı-. 
~mdan i~imleri kul öp salonnn<la aRtlı listede ka~ ı t !ı n r 
hakları olan aıanın lcongrada hazır bnlonmalarrnı eny~ l . 

lıırımla dilerim. 

(115) 29-81 
M. t. Y. Gençlik knlübii 

Fahri Mer?.eci 

, Vatandaş: 
T. H. kururrtuna üye 

·eisi 


