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Ankara, 14: (A.A.) -

Koordinasyon heyeti bu gi.in 
saat 10 da Başvekil Doktor Refik 
Saydamın riyaıJetinde bir toplantı 

yapmı~tır. 

S•hibi Te Umum Netrlyaı Pazar lılfldflra 

FUAD AKBAŞ 15 
idare Yeri ŞUBAT 

reni lhrtlı IHUIHI • lltfll• 
1942 

---
GtrNDELİK S Y .ASİ HABER F!K:tR. GAZETESl 

Sayısı 5 kuruş Yıh 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 4127 

Şark 
C phesinde 

Tayınise göre 

Uzakşark durumunu 

Tassa Göre Gö~els Diyor ki · 
Doğuda 

Halkevi Balosu 
Ruslar Smolensk 

biJlgesinde ilerleme
ğe başlat1ılar 

Ancak donanma 
clüzeltebilecektir 

Rusyanın tam ser
besti istemesinden 

Tür~ gazetelerinin canı 
sı~ılmış 

K11 bizi durdurama 
mıf tır. Bilciki• ha· 
zır /anmalı fır•atını 

21 şubat akşamı Tüccar 
kulübünde verilecek 

Rus kuvvatlerinin Beyaz 
Rusyaya girdikleri iddia 

edili yor 

Londra, 14 (a.a.) - Tay
mis gazet~si bir yazısında 

Singapurdan bahsederek di- Londra 14 (a.a) -
1 vermiştir. 

yor ki : Tasa • İngiltere~in. eaki Berlin 14 (a a) -

Balonun fevkalade neş 'eli olması için 
bütün hazırlıklar fİmdiden ikmal 

edilmiştir 

Singapur kahramanca dö' Moskova eloisi Sör Grıpaın nut· Göbele Dae Rayih me.omua: Halke•lerimiıin ao ılıılarının l 'e em11alinden daha a'1ıel olma-
mana dayanmaktadır. Döfl- ku dolarııile Tıirk baaınında sanda dünra durumunu ınoele JO oı rıl döoılmıl eebrlmizde sı İQin gereken bütıln hazırlıklar 

k .. 1 orandırdı41 akislerden bahıede· rerek dirorki: bıirük te berecanlı tezahüratla repılmııtır. Hazırlanan nenı·e te man müstahkem mev u e e k d' k' • 
H" k re ıror 1: Oöroil, Runel~ te Stalin bir kullanacaktır. zengin programa göre balo a . 

geçirdikten sonra ınt 0 

ya N t kt Tılrk basının allka ook projeler hazırlamıelardır, Ba nılzel rı l dönümü muna ceai arrıca milli orunlar, monoe-Londra, 14 (A.A.) - ge9mek için Mt.la- 0 0 a k . . • . 
Ş k h . de uzun bir nnıuua eını en ziyade oeken no ta Rus Fakat bunların bilmedıklerı ne eebetile Halkevimız ve Arslan ıoalar. halk türkftleri olduQ'u i-

r. ~r cep esın kayı zap~etmege mec~u.rdor. rara uaniajlar terilmesine te kadar Qok eerler urdır. lblim.al kör balke•i aosral rarrhm ko· bi bircok reniliklerde metcuu!r. 
duraklamadan sonra Rusların Yalmz Sıngapnr kalesıuı ele Berlinin Rus ordoeu tarafından ki OörQil bir ook ihıimallerının miteleri meufaaUerine 21 ıubat Geliri halknlerimizt l 
Smolenskten ileride beyaz r~s ge9irmek i9in kAfi değildir. iegal edilmesine milteallik otan ranlıe oıktıQını tekrar eôrlere- k mı ıebrimia Tdcoar kolıl· ıielerine ıarfedilcoek o~a ıoaıba 
yiiya girdikleri bildirilmektedır Samatrayı da 11aptPtmesi ica· kıaımdır. T"rk omumt efkArı cek&ir. Japonya lnailtere te Ame :ıl~~e verilmek üzere hir balo bal.ora cıimdfden birook g~ılde~ 
Ru suretle Ruslar Smolennke betmektedir. Bizim SingApur- Ruıranın geliımeeine ai\ meıe· rika şaıkıo edecek darbeler vur tertibedılmietir. . ~e~ı~ ~a~ırlanmalua oldukları 
70 kilometre uzakta bulunmak da kar~ı taarruzlara ge9cne- ıaıarde har zam•n bOrtık haHa muııtur. Şımali Afrikada eneloe Balonun fevkolAde neeelı ıııdılmıetır. 
tadırlar demektir. Smoleosk ve iz faydasızdır. ıiret gOatermiıtir. Tilrk gazete• lHarlandıaı gibi lngiliıler Tunus Bu Gu·· n 
i l k d h" 1 · imanların m .. d f d k 1 lerinin ihtlrallı razılarmda Grip hududunda delil fakat Librada Ra dyO \US an şe ır arı a Borat.la mu a aa a a •· . . ü 

6 . . . . ein Ruırara tam serbesti iste• aerılemiılerdır. Tarrare at o· • 

c'imle bulunmakta ıselerde rak devam etmelıyıs. Bız bu- mio olmasından bueule aelen can lüQü ile halrarı iatilA etmekı Fabrıkaları futbol bı'rı'nc·ııı·ı. mu·sabaf'I· 
Husların beyaz rusyada bazı ralarda ordular toplayacaiız. aıkıntısını sezmek mftmkündür. sözleri unutalmuotur. Londradaı 1 ı 
ele geç.irmiş ıılma~arında~ ~~ Ve havalar• hlı:imiyetin'. •I.• Börle bir meeele Tdrklr•d• bdrdk bir bahr•• baı göller- Amerikada silô.h larına baelanacak 
hölgemn harekAt ıçme gırdı~ı alacağız. Denızde de bakımı- dahil olmak üzere birook Ana· mitıtir. Ortada eimdi bir Sovret· • l d ki Y 
a l RŞılmakıadar. Ku:ık cm şimal yeti ele almamus l&zımdır. pa memleketlerinin haratf men· ler birliQi kalır~r~ Do~oda al- ım~ e ece e~ Böl emiz f b . . . . 
ucn Smolensk eimalinde Za- Dorumu düzeltecek tek faatlerini Rusranın elioe teılim man mukatemetı eörlenıror. ~e Vaşıogtoo, 14 (a.a~ _ g ut ol bırmcılık 

, l k ları bir şey varsa <' da deniz kuv etmek manaaına gelmek ihtimali bir Rus muuffakireti beklenmı· Amerika hüktlmet_ı. harp musabakaları bu gün yapıla-
pa~y~dadır.h ~us ar daz~~~ . yetidir tardır. ror. Londranıo aevino baQırııtarı imalAtmıo artırılması ıçın tek- caktır. müsabaya Tarsus t -Y 
oı ıyıce mu a aza e ece erme . ilkbahardaki alman moıafferire· ınil radyo fabrikalarının . 4 :i V D . , H O . . • 
emir. olmadan ilerlemiyecekleri s· d J ti düeünceleri kareııında artık içinde ~ilAh istihsal edebılecek Keuı'~ . . ve Marsın ı Y. 
dl.etle yeni ileri harek~.tıoın 1 n g a p Uf a a p Ô n y a sueaiaı•ur. Dotuda kıt bizi dur: bir du~uma sokulmasını em- :: •:i lakımlaru'.ıo karşılaş• 
noslandı müdafaa edeceği aa- . ·ı A "k daramamıetır. BilAkiı bize renı retmıştır. m a Je başlaya\,;aktır. Tarsus 
laşılmaktadır. Şiddetli çarpıımalar lngt tere ve men ayı baetan hazırlanmak fırsatını K tün l.Y. Deuiz H o. müsab~kası-

Alman!ar kalenin bölge- devam edi)'or vermle&ir. arO nı Bay Kemal Kurt, Mersiı.. 
sinde bir kaç gün evvel taar- Kendi toprakların- Antonesku A ·kava gelmesi t.Y.- Kollej müsabakasmıda. 
ruz hareketlerinde buhınmu~- Londra, 14 (a a.)- Sioga- da diz ç6ktürmek m~rı : . Bay TeYfik Atalay idare ede· 

1 trsada şimdi tekrar müdafaa pur radyosu dön saat 14,30 iativor Hitler ve diğer Al- ı•tenılmıyor cektir. Birinci karşılaşmaya 
durumuna geçmişlerdir. Bura daki neşriyatında şehrin kRh- Vaşington 14 (a.~) - . saat 13 de ikincisint>da saat 

b 
' 

d ramanca dayandığını bildir- man •eflerivle . 14 da harekatın aş angıcm a . . . . Tokro Ut (a .a.) - r .., Amerika harıciye .nezaretı 45de başlanacaktır. 
alınanlar biraz ilerlemeğe mu- mı~tır. Spıker Japonların ıs- Japoo haberler bürosu reis giJTdffÜ müsteşarı Vels Amerıka eski 
vatfak olmuşlardır. Burada tedikle~ini yapmadıklarını moatini bir demecinde ıonları Romanya kıralı Karolii_n bir 
dikkate deıYer nokta bir kaç eöylemış ve haberler okuma- ıörlemietir. Hakiki harp ıimdi Belin a (a.a) - . H ·r Romanya hüktlmell kur· 

fi • d t · t · b H k M · ıı Romanra davlel eefı Mare· u . ·k l · ~rıo evvel Alman kuvvetlerı ga 9vam e mış ır. atlamıotır. ong oni• anı a FOh ak i~ın amerJ aya ge m~sme 
, L 1"' ( ) R s· d. · ı h kı"kı· eaı Anteneska 11 eubatta re m y d ~ ı bildı"rmı·litir Yanilmiş oldukları halde ba1.1 ocıdra, Y: a.a. - oy- ınaapurun uemesı e a . • k Ahını ziraret razı olma l15•D • v • 

. . . teria hususi muhabiri bildi- harp baelamıeeada harbi d6ıman rın _umumı ararg Karol şimdi Malsıkada bulun 
şehırlerı halen ellerınde tut- . . topraklarına götürmek te ingil· etmıetir. Antonukunun ranında d 
m'lkla olmalarıdır. rıyc~. .. .. babı Sin a lere ile Amerikarı diz Qôktür· Romanya eloiei de hazır b~lun· makta ır. ----
Alınan harek~tleri muvaffaki- d umahgfunb~ sha . g • mek IAıımdır. Japonra daha maıtur. Mareealla Führer arasın a·ırmanyada ·r pur a tu a ır ava esıyor- d · • k ı aörüımell!r Jtltsizliğo uğramıştır. Muhteh d Diikk/!I. 1 k h rüılerce muharebe tererek bar· • ııraeı 98 ·~ er da 

11 . u. anlar a91 mış a ve b k k b . r d dir olmaı 98 bu zırare& esnaaın d ı · h b 
keqim]erde Almanla~ . e ~r·~- ve yiyecek maddeleri Htan ~ azanma meo ~rıre '.n ~ • Fon Ribertrop ile general Kay· Şid et , mu are e-
dekileri tutabilmek ıçm ıh~ı- dükkAnlar çok iş yapmıştır. Sıngaporun düımesırle Hındıstan tel de hazır bulunmuılardır. ı.2 /er başladı 
YJllarmı İlflri sürmüşle~dı_r. Halk İngiliz ağır toplarının te A•ueturalrada. hakikı kbreı· eobatta Fon Rlbertropon detetı· Vaşington 14 (a.a) _ 

l!erliyen Rus kuvvetlermın Japonlara agır zayiat verdir. tıklar baelaraoa~tır. Aeranı~ ne icabet eden Mareıal Antone:: Filipinlerde Japoo kuv 
arka~nnda kalan halk RuK kuv mesi balkı çok memnun et- kurtuloeıı ile lngıltere te Amerı· ku dostane görüemelerde bo~o . tleri Bata an yarım ada 

k b ı d "d M ı Görıoaı ve 'ellerine büyük yardımlar yap miştir. :n~n bu . ö gelder e krlenı len moı te sonra_ t.areea sında devriye faaliyetiui 
T k l4 ( ) ~ h . gurunmelerı orta an a dırı a• de ziyaret etonı ır. I d D mışlardır. 0 yo, a.a - ve rın kt fazlalaştırmış ar ır. uşman 

merkezine 3 kilometre kadar ca ır. H 1 B L an dam pike toyya releri ŞılŞkmlıkla Sirenaikte sokulan Japou kuvvetleri dü' Japonlar · nva aşıum 12~ n~i piyad~ aıavım maki. 

ID'lOa çok •ğır zayiat verdir- Romayı ziyaret elli nelı tufl.D ateşıne tutmuşlardır. 

Tarsus Bardan Fabrika
srn da yangm 

Berdan fabrikasında aaat 
22 - 30 da bir rangın oldoQu 

haber verilmeai Ozerioe karma

kamhk anında ilfaireri hareke· 

te geoirerek biırtlk bir tehlikenin 
önü ahnmıetır. 

İspartada 
Ekim ve iatihıalin 
arttırılması için 
mdhim karar/ar 

alındı Hava faaliyeti 
oluyor 

mişıerdir. Aa"a"a nizam ver- 2 Japon tayyaresi düşürülmüş-
, "" ( ) Hırv5t tor. lsparta 14 (a a) -Japon bava kuvvetleri meJl.e baılıvorlar Boına, 1:! •·"· - Rangon 14 (a.a) -

Singapurda tahliye işlerine 5 orduları ba' kumandanı Ro- . Yazlık ekim ve istihı;;alin 
Londra ı• (a.a) - tellRbLtts eden düoman aemı·- ( ) maya gelmiştir, Mareşalın zi. Bırmanyada8Ja~on bashk! artarılması için ,alinin riyase 

ki r e Tokro 
1
' a.e - ı . . . Dl arlmalLtadır. alvuı ne rı f d ·r · . 

Sirenaikte dlin avcı ooa a• !erine kitle halinde büouın HCkOmet bılrtt_k doQ'a 
1 

rak· yaretı resmt mahıyettedır. b l 
8 

da ve Taan bölaesiude 10 e çı ıcıl~r le hır toplantı 
.. A T b ~ karıı . . .d n ıeekılAllandırma . . . t . a ı m ., I rımız uuemanın o roeB tmi11ler ve bunlardan iin"' .. 19t1nı renı e . h 1 b" Kendumı talyan genel a'ıddetli muharebeler baca)amış · yapı mış ve lJereken kararlar k · d"kl · h• ı b. e " .unu · 1 lAbı·retlerı a z ır v • v ft 

rapma ıete 1 erı ucum eee batırmışlar ve 9 daneainide ioln gen 1 88 kurmay başkanı general Ka- tır. Vazıyet karanlıktır. alınmıştır. Kaz· larda köy 
bQelerini önlemiıtlr. 4 dılsman hasara ugratmı,lardır. tomiaron k~rmıOan ka;:r ftrteers~ı valero istasyonda kar,ılamış- k muhtarlarm.n işti;akil-"' yapı-
tarrr.resi düıürfilmüetür. . Bir miıtir. Komıaronu • Ameri ada o 

ookıarı da hasara u~ratıımıetır. •ıman Larp gemı'ferı· olacaktır. tır. lan toplantıda çahşmalerın dü 
iki açaQ'ımıı. karbolmueeada bi- il il 3n b • U" • • ı · l · 

T t " ın nıverııte ı zen enm .. sı ~örüşülmtiştür. Alı rinhı pilotu eaQdır. MMrah böl- L t ldul a rs us a 
resınde kuvraA'ıı kopan bir tar· ıUr U ar pilot yazıldı nan kararıardatt mostahsiııer 

. ıarenin diitılüA'ii zannedilmekte- Londra H (a.R) _ k Vaeinatou t• (a e) _ memnun olmuşl~rdır. 
dir. Maraube ve Trablusgarp Manıtal!I ıeoen alman harp 156 torba kaçak un ya a- Amerikan bbbrire nazırı • 
bombalanmıe ve rangınlar oıka· gemileri 800 defa görüldılkleri ·ıd· albar Nokı demiıti.ki: KlİVİZling de 
rılmıetır. Sioilrada Katanya mer zaman 20 mil kadar ıüralle rtı· landı failleri tevkif edı 1 Ünitereite talt1beleri Ameri· 
danı da bombalnnmıehr. DOemnn rürorlardı. Alman gemilerinin kan donanmaeıua baQlı tarrare Hitleri ziyaret etti 
Mahofa fapııl} ı akında bir mik· Heligolan dolarında alman li· . k 

1 

ak un ralralana kunetlerine ıarrareci raıılmaQa 
dar hasar •e bazı kimselerin öl mantarına girdikleri tahmin edil Tarsoı (Hususi) Bekır Sıt t da 166 torba kao . . . - baılamıelardır. SO bin tale~e pı· Berlin 14 (a.a) -
meeine sebep olmuıtur. Bir dıiı mektedir. Mane mobarebHinde Kenarın loarmda bulanan un rak, una vaziyet edılmııtır. Suo lot razılmıetır. Pılot retietırllme Ffthrer Norveo detlAt eefi 

' 
. d . 8 düafirfil· &imanların iddialarına ratmen fabrikuında kaoat on bolondu· 110 fabrikatör Bekir ile muhasibi ıi ioin kAndilerlne ait aaha u Küvizlinnı kabul , 

man ayrereaı enıı " . k k 1 k l f d ha-1 bınaları hıikOmetln emrıne ter-1 e e mıe te uzun 
mılıtür. Bu barekeUen ÜQ ııoa· hio bir lnailiz denız üetft aemiıi Qu arma am 

1 
arla ın an _ adlireve 889 ıc ile tetkif edilmietr. mielerdir. görilımede bolunmuıtur. 

••mu: geri dönmt:mietir. batmamııtır. ber ahnmıı H rapı an aranma 
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Casus Var! 
Böyök devJetJerdeki Oaıms 

teşkilatının iç yözii. 

.No. 19 

NAKLEDEN; 

A. B. C. 

Gayri ihtiyari güldUm.. Çtınki harp yıllarıncla böyle 
vicdanlariyle, ayağımıza c!Oşenlerin maksadlarrnı, gayelerini 
çok iyi biliyordum. Bunlara karşı pişkindim. Fakat inanmış 
göründüm, Esasen nç aydanberi de bir kadın ynzu gi~rme
nıiş ve tatlı konuşan bir kadın seı:;i duymamıştım Onu ye
meğe alıkoydum. Sonrt\ onu tam bir hafta karargilhta alı
koydum. Her gUn onunla biraz meşgul oluyor ve bir taraf
tan da ne ve kim olduğunu öğremneğe çalışıyordum. 

Nihayet söyledi. 

Meç'Ji imiş. Babası Almanlar tarafından bir casusluk 
vesilesiyle yakalanmış .. Unıumt harbin ilk yılında kurşuna 
dizilmiş. 

Daha fecii.. Kız babasını görmeğe gitt1ği zaman babasını 
kurşuna dizmişler. Hapishane mUdUrO. 

- Baban şu tarlada .. demiş. Kız koşa koşa tarlaya gi
derken yolda bir manga askerin geldiğini; tarlada köpek 
leşi gibi bir insanın atıldığını ve üstüne bfr örtü örtüldü
ğünü uzaktan görmüş. Yerde yattın adamın örtnsunu açınca 
babası olduğunu anlamış. Düşüp bayılmış .. Fakat kendi. ine 
geldiği zHman ölU arabasında babasının cesedi yanında bu· 
lunuyorınuş. Babasını bir mezarlığa götürüp atmışlar. 

O günden sonra müthiş bir Alman dUşmanı kesilen kız: 

- Bir Fransızım, ve Almanlardan bilhassa bu tındise

den sonra nefret ederim. Alman mektebinde okuduğum za
man onlara karşı biraz .sempatim vardı. Fakat onlar babamı 
öldürdüklen sonra müthiş dUşman oldum .. Haklı veya hak
sız oldukları beni aHlkadar etmez. Hayat1a yegane kuvvetim 
olan babamı bu surette öldQrene ben el Uşman olmakta hak
sız mıyım? 

Kııın sOılerl çok güzeldi. İyi konuşuyordu Fttkatl 
Bunun bir Fransız casusu olması yUzde doksan dokuz 

muhtemeldi.. 'l'abit yüzde bir de açık kapı bırakıyorum. 
Bir haftalık misafirliği esnasında kız hakkında tahkikat 

yaptırdım. Kızın tamamen dogru söylediğini anladım. Am
ma.. Yine içimi bir şüphe kemiriyordu. 

Kız benim itimad etmediğimi anladı, ve bir gün: 

,,__ Kumandan. dedi. Müsaade ederseniz ben gideceğim. 
Yalnız bir kaç kuruş veriniz. Ben hayatımı temin ederim. 
Osttarafını da ya görür veya gOnOn birinde okursunuz .. 

- Sonu var -

----------------------------~..-ııı-----------ı a n 

Satıiık Çaırı; A<.Jana çeşıdi, 
Lata ve '1,ıravers kerestesi 

Devlet Orman İşletmesi Pos Revii Amirliğinden. 
ı - ~41 senesi iıııalatıııdan Oruıaıu.la Tırak 

suyu boyundaki ra111palarda a~ağıda yazılı ( ı 02<•0) 
n1etre küp ve (598) desimetre küpe denk 883nl 
adet kereste açık arttırma ile satılığa çı' arılnııştır. 
Parti No. Hacmi Adet Mııbam. kıymd Teminat 

M3 Dd.3 Lira Krş Lira Krş . 

I 1691 019 14~91 30 08 3814: 94 
II 1559 578 13514 30 08 3518 4.1 
III 1271 591 11053 30 o-- 2868 iil 
IV 817 945 7111 30 os 184:5 28,50 
v 730 972 6286 30 08 1640 07 

VI 04 652 6972 30 o 1815 29,50 
Vll 94.0 408 8132 :w O" 2121 5U 

VIII 354: 24 3073 30 o 800 4 ,50 
ıx 563 051 4 "62 30 o l270 24 
x 1466 559 12637 30 os :3308 55.50 

Yekftn 10200 5ij8 8S3Tı 3(1 03 . -23012 55 - - -- ---
2 - Arttırnıa; 6-a .. 942 Larilıiııe raslayaıı Cu-

ına günü saat 14 de Adaua Revir Amirliği bina-
sında toplarıacak olan koıuisyon huzurunda ola-
caktır. 

3 - Buna ait parti mulıteviyatlarırıı, kereste 
nevi ve ~aplarım gösterir liste, şart11ame ve n}u
kavele; Ankara Oruıaıı ~uıuuı ~liidürlüğiiıu.le, 

Ankara, lstanhul, lzmir 1 l>iyarbakn·r Adaııa, ve 
Meı·sin Ornıan Çevirge ~1üdürliikleriJe POS Bevir 
amirliğinde me\·cut satış dosyasındad1r. 

4 - Keresteuin ınuhanımen ( 30) lira (08) ku
ruş bedel üzerinden yüzde 7 ,6 dau t~miual mik
tarı (23012) lira (55) kuruşttll'. · 

5 - isteklilerin muvakkat temiııat ve şarlııa. 

ıuede yazılı aranılan şarllar dahiliııde ilıale gü
nünde Hevir Amirliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur~ (173) 15-20-25-1 

YEN·I MEi\ 'iN 

Pirinç satışları tanzim 
e~iliyor 

1 a n 
Tars ıs J. a mi.1 .. rl .. ğü den · 

HUDUDU 

Sayfa ; 2 

Muhammen K. Taı .ınuı..ı 
Lira Ta. No. Fiatlara da kiloda No. 

l O kuruı zamyaµıl- 31 

ması kabul edildi 

DoQusıı : H mparsıım 
Da&ı ı : 1' rık 

Arsıı lstasroo ci9arı 12 Şuba t 380 91 

Çeltik ziraatını önümüzde 32 

ki i. tih al senesi içiu teşvik ve 
himaye ve pirıoç sa tışının tan-

K zafı • 1adarn Adal 
Güoerı : Ba il O mutıi 

DoAusu : T r ı k 
Batı ı : Şo r (El) 
Kuusı ; H f z euberı 
Gür. ri : 

Do 
zi 111 için Kooı dınasvon heyeti! 
tarafırıd~n yeni i ttı hs z edılen 83 

karar a\'\kadar makamlara teb 
B1;1tıeı 

liğ edılmiştir. !Cuzavı 
Yeııi karara ~öre, çeltik Günevı 

mıntakalarmda müstahsilden 34 Doğu u : Sarraf mauok 
çelti~i doğrudan doğruya Tap Baııe1 : Polis ıbrohım 
rak Mahf ulJer j Ofisi aJ,u ak Kuzavı : Mektep araaları 

nakliye ücr~tiiıi vesair bütün Günevı : Umumi fol 

mıısraflarını deruhte etm1.-k su 35 Doğusu : Tarık 
Batısı : Mereınli Ahmet 

retile çeltik fabrıkalarıua sev- Kuıarı : Mına oğ. Hnrelem 
kedecelc ve Ofis hesabına kırdı z \'ce ı kırvakıse 
racaktır. Ofıs bu işlerden dola- Güoefi : Umu t ~ol 

yı yıizde J O miktarında bir 36 Do{.tueu : Mektep arsası 
m1sraf alac ktır. Kırdırılan Batısı : Ynkup e buncu 

1196 M2 48 03 

188 M2 8 94 

192 M2 8 Mart li31 5 

86 M2 4 (j 

250 M2 10 8 

Çeltirtin bedeli her vil~yet için GK?zavı1 : M Umutmfi }'Ol ..ı 
f.i • • • unev : ue o veruı BrBPBI 

tayin edilmiş olan yenı pırınç - - ~- • · ·-------~-------------
f . I - . d l .k h'b· 87 Doıtusu : Umumi rol 190 M2 8 10 
ıat arı UZ'3rın en çe tı sa ı ı Bntısı : Mustafa verdı 

ne, Ofisoe ödenecektir. Bu ka- Kuzavı : Umumi voı 
rardan, çeltık ziraati olmadı~ı Günevi : Mır)'ane ka\a 

için. y'llmz f9tanbul, lzmir 38 Doıtueu : Ham ı ve torık 
D.yarbakır ve Mersin vil~yet· Balıeı : T r la roıu 
leri istisna edilmiştir. Kuzarı : Hamıt ve tarıl 

Günevı : T rl yolu 

69 2 3 1 l 

Yeni fıa t konma işinde ------~~----~---·-·-,a~------------=----
pirinçler cinslerine göre ~sash 39 Doğusu : Köeker kirkur 114 M2 5 13 

zevceeı Argül arsası 
uir tasnife tabi tutulmuş ve Batısı : DükkAncı Ahmet 

eski fı~tlara nazara kiloda 10 arsası 
Kuzarı ; Tarik 
Günevı ; Gi!oük z. Halım bey 

kuruş zam yapılmıştır. 

Yeni fıatlarla Beypazuı 
Nallıbanda pirinç 38, Yabana- 40 Doausu : Salım Şelfon 

Ba&ısı ; Sarraf Manok 
badda 35, Mua~, Seyhan, Ha Kozarı : Umumi rcl 

278 M2 11 14 

tay, fçel, Gaziantep vilayetle- Güneri ; Bahiuııı arsası 
rındıa 37, Oiyarbakırdıt 37 Ma __ ..:,:.:.:.:::._.:.....;. _________________________ ~-

latyada 37, Urfada 38, Mar- ti udut . miktuı· ve sair ev:!lfı yukarda yazılı Tarsusurı şehit ishak Asa 
dinde 37 ve yerli cinsle~ 35 fiye mahallesin e uıilli enılal\a ait on parça arsanın mülkiyeti satılmak 
Aı.ıalyada mısır nev'ı 39 üzete ı 0-2-9 4 2 tariJıiudeıı itil ıareu oulıeş gün nıüddetle açık arttırma~ a 
diğer cinsler 42 yüksek nevi-

koıa tılııı uştur. ler 45, Bursa Kema lpaşa mal 
lıtrı 45, Adap zarı mHllan 
JO, Rır.e, Çoı uh ve Karsta 
35, 38 kuruş ara ·ında muba
yaa olurıacaktıl'. Pirinci fabri
kalardan Ofis bıııat tevzı ode-

V uka rıdn yazılı arsaları almak i teymıleriıı ihale günii oları 25-2-94 2 
tarihi ııe tesadüf edeu Çarşaıuba günü saat 14 de yiizde 7 ,5 pey akçesiyl.
birlikıe Tarsus al uıiidürliiğiinde müteşekkil ihale komisyonuna şartua 
mesiui rürmek 'c daha fazla nıalt'mıaL almak isteyt>nlei·in Tarsus mal Jııti -

cektır. diirliiğiiııe müracaat elmelflri ilaıı oJuımr. (161) 11-15-19-24 

i l a n 
'l,elğı1 af ~1uha be e bi gisı 
olan ilk mektep mezıın u 

men1ur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğün~en; 
1 - idareıniz ınüuhalleriııe ilk mektep nıezu 

ııu ve 'I elgraf M ulıahere bilgisine vakıf olmak 
üzere alınacak nıaaşlt veya iicretli nıeuıurlar içiu 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 · Müsabakada muvaffak ola11lar1n idareııirı 
teklif edeceği yerlerde nıemuriyet kahul etmeleri 
şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olaıılaı·a 3ti56 sa
yılı kaunıı hükmüne göf~ ı O lira mna: 'e) a 50 

lira iicıet verilecektir. 

4 - İdare <lahiliııderı mü abakaya iştirak ede · 
cek hat baş bakıcı, baş nıüvezzi, bakıcı ve nıÜ· 
vezzileriıı 3ü ~'aşındau evvel idareye inli ap et
miş otm&ları şarttır. 

5 - idare haricinden m;isaba kav rirmek 
t i 

isteyenlerle halen idarf~ dahilinde buhıuan ınu-• 
v2kkat memur, ınuvakkat bakıcı \e nıihezzilerin 
7 88 sayılı nıen\urin kanununun 4 iiucii madde 
siudeki şartları haiz olmaları ve devlet hizmetine 

eni Mersin 
NUSHASI 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraitı { Türkiye için fhriç için 

Senelik 1200 kuruş 2000 kuruş 
Altı aylık 600 

" 
1000 ., 

Oç " 300 ,. 500 " Bir .. 100 •• Yoktur. 

Resmi il~natın satın 1 O kuru tur. 

ilk defa aluıacaklal'rn 30 yaşım geçnıeuıış bu 
lnnnıaları laıım•hr . 

6 - Hal~ıı idarede ıniistahdem olaıılarda11 
miisahaka)a girmek isteyenler 25 Şubat 9 ~·!Çar
şamba giinii ak:amıııa kadar yalnız bir dilekçe 
ile ve idare hariciuclerı girmek iştJyerıler<lt• yine 
nıezkt'ır tarih ak. aıuına kadar dilekçe ve Pvrakı 

nıii biteleriyle birlikte imtihamıı icra edileceği 
P. T. T. merkez ıuiidiirlükleriue nıiiracaaı ede
ı•eklerdir. 

7 - üsabaka vih\vet P. 'f. T. merkez nıü .. 
dlirlüklt>rindf' nıuJıabereden 26 - Şubat · 942 
per~enıbe günü saat 10 da ve umumi bilgilerde11 
27 - Subat - 94-2 Luma günü sa~t 10 da yapı-
lacaktır. (66) 
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Yeni Merain M tbsatnncla B&Rılmı4hr 


