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Kızılay ve 
gardım 
sevenler 

Çiftçilerimize Tohumluk 

Tevziatı için hazırhkıar 
ilerledi 

Gandi
Çankayşek 

. -·-

Kızılay Kurumu 
_ .. r .-.--~ 

Senelik toplantısını Halke
vinde yaptı 

Döukii koııgrada Kızıl B k. d ço l. ra•la 
.. it u ıene e ım geçen aene en R. ,-ı .. ayın yıllık çahşru ıumu Oeren-

Hind ve Çin iıleri 
hakkınd" g6rÜf· 

tül er 942-943 yılları büdçeai kabul edi idi 
dik. Bu günkii kongre.da da. Şehrimiz ziraat bankası oift- ------------ k Kız ı lar kuru mu eehri mız ı •8 kOURrece kabul edtım l etir, 
yardım Sevenler oemiy6tinin oilerimize tohum lok olarak mısır, Ziraat Vekilinin A~apazı- G&ndi, Çankayseke ve an· ıubeei eeoai ik kougreRIDI euelki Bundan soııre f 42-9tS sene• 

Patalee, kum derı 'enlralı içia aıln ilanı 17 de Helkninde J'B· 11 I Qıu ıanr. i n edıl n blidQe mü-bir yıldaki merhamet (ilçnsö- h d' 1 ı• 
ı4ıım gelen hazırlıklara bat,la- rındakı' t~tkı'~ler,· sın!.I e ıye 8( ıeroı pılmıeıır. Kongrere iiraler iu ek• ukeı e edilerek muufık aörül• 

nö ö~nmecegiz . mı~ lardır. 1 i 1\ u seriıi ietirak etmiet ı r. Kongre müeıür. Henti merkezıyeden 
Yekdigerine paralel ola- Zıraat müdürlüQü tarafından G d" riraseııne Sıhhat MQdllrıl THf ı k kora ile oıkan 

6 
zaıın rerine 

rak 9alışan bu iki karom körlerimıa ıh&irar beretlerıne Arlapazarı, 19 (a.a )- Zi- Kalktit~ 19 (a.a.)- a:ı 1 
Demirok, kltiplikleri Fahri Mer· Sahil Sıbbıre Doktoru Vasfı Ô&· 

b .. lkın bamı·yet ve genı'11 mik- matbu ib&iraQ cedulleri aöode· . düıı ktındı e\irıde mnreşaJ ıecı te Osman Germen ııeçildik te ll ı , do""tor Harrı· Toton"r, tft-
... "' rılmeluedır raat Vekili Mohlıs Erkmeo k .1 "'örttsmiişt.ür. "' .., u-

yastaki merbametiuden kov- • . Qankayşe ı e " • ten sonra ruznamere ı~oilmietir. oardan Kadri Sabuncu. Fahri 
vetini alır. 

lnsanlıgın en ıiyade muh· 

ta9 olduğu yardım elini kim· 
seMizlerfl uzatarak ooluın ka

ra ~önünde bir ı'ık olur. 

c Kızıl Ay > hakkında 

söyl6yeceklerimiz hakikati ta

rifden 9ok aciz kalır. Karo 
kelimeler; iojanların en elemlı 

gtin iinde her taraftan ömit 
kesildiği dakikada, hayat iJe 

ölüm ara~uıdaki ı ıı lnrda bir 

den bire bayt\ ta k ı voşanhı. rın 

rohn ballori ni ifade edehılir-

mit Hunu kovvt1t!oodiren cnu

landıran hepimizin hayatı-

Htıber aldıQ'ımıza ıöre 911A· yanında orman umum mü- B d ra ne11redilen bir Kurum 989_ ıe_neeınden uiba· Merıeci ileri o""ulu bee ıı."retme• yetimize eimdılik J"irmi \on m1111r, .. •. • on an ıon "' . 11 u• 
rOı lon patates, J"edi ton kum doru ve vekAletın morahh&1 tehlijtıle deniliyorkı : ren bu senenıo ılrlnoı kAnunu ni Nırazi ArıQ •e murahhulıQa 

t 1 · l b" l"k A d " kanunu niharetine kadar aeoeo da lç6 J cıebusu doktor Muhtar dırı tabsıs edilmletir. htiYaQ ha- arıy e ır 1 te dapa.arına nıı gt>rü,wede Hin JHtan mOddel esnuındaki taridat 9e Berker 18Qiln1iehırdir. 
aıl oldukQe bu mikdarıo aruırı· gelmi•tir. •e 11•

11
\ 

1
-1 .. düuyaya ait fllAMe · ı d""' IA 

... .. ..,. " aarfirıtı ı e ı.er muıme ıı Konara mftnaeebetile bil tık• 
lıoıQ'ı eanılmaktııdı~. . Ziyaretlerden sonra vekil l e Jer göröşülmiiştör . kııılar mılfet&iıi tar~tından - tef· lerimiıe taılm te l ıraflırı c:kil· 

8Dıo:~d~:~~:dı::,.~!~ı\:rdee ~:~: ekim ve tohom işleri ti1erin- Gandi Qankı\yşeke kendi tie edildiQı ılrelere bıldırılm~ı ~e meti teklif edılmıe ve teklıt al 

ı k eıaelar hakkında ııahat terılmıı kıslArla kabul olunmuetor. mek ibare verilecektir. Patalee de tetkikler yapmıt ve fab- eliyle dcık udngc kumaş a a-

retietirecek oiftoilere de ı rıca rikada zira1't aletleri hakkın · rı~ı :ı sdH hir çı k rık h"diye at· 
dönüm beeına iki lira pirım . f 
terıleoektir. da görüşmüştür. ın ı ~ ır . 

Valimiz Londra 
Japonların 

• 

Cumhurreisim'z ile Portekiz1 Macar naihi: 
Cumhurreisi arasm~a 

te~rik tef graf ı 
''Et· u · ıen nortı,, 

seçildi 
Tarsusta1 Halkevi 

Hindistano. aaker 
l• Ank~r· 19 (a.a ) 

Çıkarmak ıhtima ı Cıımhurıeisimi lsmet ln- B 
udapttşte 19 (a.a) _ 

8 (, dL" 1 f d önü ile yen ideıı Pertekiz Cnm Etitrn Horte daimi devlet 
Dün 6ğleden sonra una ıarşı te uır er a m 1 hurıeitdi~ir.e sııçilen Oemnal naihi olarak seçiluıi, ve and 

1 Kalmorıa araım da ıebrik tel- içere k yeni vazifesine başla-
mı•d"n aldığımız sahnelerdir. Sarın telimiz Sahip Ôıge 

Hube i,tirak edenler, eneıki giin Tareusa aiderek ba• 
Halh günlerinde zelzele, yan- 11 tedkiklerde bulonmaelardır. 

· l Bo ırada etadrum rerini gıo ve sair fellk.eti goreo er _ . . 
. eezmıater te iaee iflPrı Oıerınde 

Kızıl ayın etrafında bır hnle konuemalar J'&pmıelar te faıla 
olan mtuıevi ifadeyi 9ok eyi ekim için fcabeden direktiflerı 
anlarlar. urmielerdır. 

He!e sun giinlerin dünya 

h diseler i:::ıi gazete r adyo ha
v di11Jeri arasında hkip edeıı

Jor bnon daha e) i takd ir eder-

Itır' 

----
Yar~ım Sevenler Cemiyeti 

ıllhk kongresi 

meraıim/e açıldı 1 Yeni delhi, J 9 (a.a.)-Bin grafı ce~ti edilmi ştir. mışt.ır 
distan bao knm»ndsnı Hatley ' ' r • t ~:-::----------

Londra Hl (A.A) Ya- , hir demecde Malezyad~ döjtÜ· sveçm unams ana Harp 1 eblig~ i 
hancı memleketlerde açıl cak şen Hind askerlerinin kahra- Jlf~IIDI -------·---~'.___ 
olan ıl~ Halkavi ola3 Londra j manlıklarını 5gmüş ve sonra Sooyet T eb/iil>İ 
Halkevı Londranın en gfııel demiştir ki : Stokholm ı 9 \a.a) & 

sokaklarından birinde bugün Dö~maının tioaret vapnr* Yonaniı~tana yardıaı i9in Loud ra , 19 {A A.) -
açılacaktır. 1 larrna toıurov.urıa, Hıııdiflt•- ı~veç tarsfındau ayrıl&n gemı 18 Şub :tt la Alman kıtalaTJ 

Altı şubeye ayrılan Halk Bm havadan denizden bom- Yonanistanli gidtıoektir. Ge- na k~ı·ş ı ta ı:tr~uz devam etmış 
minin uitme11i ic;in muharip ve duomana msanca ve mal-

Yardım aetenler oemiretinin eYinin hedefı modern Türkiye hardımanll hı.ıırlanmtA~ını _ve "' zeme k 
Memleketteki yardımını 1 h de..,Jtıtlerdeıı izin alınmıştır. ce ayıp verdıri l miştir. 

geni,leterek komşu bir devle · ,.ıtlıt kongreıi bu gOo Hat 16 hakkında lugilizlere tam •ma- kRraya a11ker çılrlfrı ması ı Gemi Kızılha9 ile Kızılayın 35 .ayyare düşürülmüştür 
da balketinde rapılı;.cakıır. Top hlmat vermektir. Hu maksad timı:&lini de göz öniinde tot· Y"'rdımlarını .alarak Yuııani _ Bızım kaybımız 9 tayyaredı·r. tfl Yunanistandaki a91ara, k a b 

1 
Yeni dorum kar•ı- .. 

fel&kehQdelere kadar elini laotıda bulunma zere fttün la her oubede birçok foto~raf ma ıyuı . . tan• gidecektır. Londra 19 (a.a) - ••oakota 
· · · d J&zım otan askerı ted- m 

uzatan ( Kızıl Ay) ın feda Drelere duelıreler ııönderılmıe· lar grafikler bulanacak ve bu ıııo 1\ • A radroau almsuların taze ıhıir•t 
t ir. 1 ' . birler ahnnnatır. ~ili ntepte lroneu 1 karlıgım ve insanlığa yaptığı şub~lerde arkP.olojı, sağlık. ı "' d a erı e nptıQı hücomlarıo 

J H I~ • 8 ı 1 y • t et iscRta birAZ il- muhte l ı t k 1 d hizmeti kim ve haı.gi ka e m 8 8YI 8 OSU folk\or, edebiyat, terbiye, genç . ".101z e ' d r Fahri- osım er e püaktirtül· 
k - . . b" ıbtıyacıwrn var • • Sanat okulu açıldı dÜQuna bil diı·m t!ktedır. 

bhtön bolA~atile bu giin ii • lık ıle spordan ıbaret olacaktır ka ~e in: alithaneler de 9sh- Gaziantep, I9 (a a.)-Gazi ----

in~ı.nJıga ve yarınki nesle Yarın tıcaret kalü- Kütüphanede Türk - İngiliz •anları daha fasla çalıtmaRa Antep kız enstitü11ünde akşaın Alman/ T eblı" il>ı· 
anlataLilirt b "' - 8 

Yadım Sevenler cemi· ünde yapılacak edebiyatını tetkik için bir de- davet ediyornm. kıı 1.11anat okuloda merasimle Bedm, 
19 

(a .a .) _ 

,yetine gelince, Kunl Ayın ge- M.;rain 9e Aralın körü halk· kitaphaoe bulunacakhr. 1 A ustralyada açılmıştır . - • Şıu 1< cephesinde du§mauın 
ni~ insanlık hi11metini kolay- etleri tarafından tertip edılen . HalkeYleri yasasına ~öre: v . Amerı ka da hu:;umıı pıiskt1rtiilmı1~eür. -
laştırmakta ve hemcinsine balo 21 aobat cumartesi ıünfi labıt aza olan Türk talebelerı Japonlar DartJenı 1 .5 t.lhSala" t ,. Merkez cephesiııde kuv-
Y rdımı zevk bilonleri bir a~a- Hat 21.SO ela eebrımia ıacoar ile vatanda9ların bir kulübü , / vet.ı duşmiirı kıtaı:ı çenbeı i 
ya toplllyarak ınolata9Jar& kım kulübılnde ıapılacaktır. Balonun olıcak HalkeTine son günlerde , bomba/aJı ar . d·ualtılnıı~tı r . 44 tayyare dü-

oeoialere geoif öl9üd• imd•d• ~~~Do hasırlıtları ikmal odilmiı· Tür~ dostluğu ziyadeleımiı 1 s;dner 19 (o.o) - A•••lr•I· lstıh.al?t• azaltır~ şiiı fılrnıiıltir. Sımali Alrikada 
koşmaktadır. Balorı iıtirak edecekler, İngilizlerden de fahrt a1a kayt 1 , kıli Görnen Darunln •alı harbı kaybederız karşılıklı keş i f vardı r 

Bötiin Türk kalplerini hem ook neıeli te etlenceli bir olacakt.r. Açılış törPDİ plaka ': b:: t:rrareleri tarafıodau Vaaiaaton 19 (a a) - Hcrp Berl ın 19 (a .a) - ~. N B 
eıdıir eden ve iımindo Türk ce a oır ki · l k d.I · 1 d enı h b termiılir" doQ'u cephe ı · · · 

ae .c. . ece er arnı zamandı 8 ıoara neşre ı ecektır. bombaleodıQ'ıoı a er is&ihsallt reisinin Nolıton Vaeia- 1 nıo cenup kOBlmtned 
kahramnlıgını, Türk fedakar· ioeant hııme&lere oahıan soaral • . . . tonun ,.,ı döoöma mOuaeebetıle Pomere;:ıra alayının bir bölOQd· 

T ._ . k "JAb 0 ... . Halkevının açılış törenmı M I da nü h • • hgını, Ör& ID 1 il ını ca - rardım ILOmıtesine monenet h 1 1 T- k" e BOyük a ezya birdemeote buluoarakdem ı e&lrkı: . n. _aoete ıiıQı muoffakireti 
landtrau Millt IŞdfımiz loö- etmie olRcRklardır. azır ayan ar ur •Y Amer ika Birleeik detletler ini bıldırılmektedi r . 
nÜ ntİO mııbterem rofi kalarl • elçisi İle, baş kODSOI04', tİCll~et o•• ıenler J8fa&mek IQIO DQ'ra51yor. ----

abidenin ~beılıyete kadar Tör. at""1111.qı· •e Mister Rabates ıle 
1 

Vaktile oalıemıım ıe olmam ı%ın J' ·ı · nırı başkanlıgırula ve bicna- f . ı o..,.,- .. ngı ız tebJ;ı11o; 
1 kön şere ve lDRan ık me21iy~- Mı"ater 

1
.d8 ibarettir. cezasını ıı~ır t ekilde öderoruz. 5 

yorıinde dahR bir ka9 yı ev- tini yükseltebilmesi i9in hepi- ,. Londra 19 (e.a) - Müstem· istihsali &ra l tıuak h&rpte karbe-
1'dl ~alışmaya haolayan bu miziıı yardımı JAzınıdır . Dam- . 1 d 1 leke nuır muuini Mar Meka· derız. 
k~ rnm. kısa zam~nda en ile~i la damla vereceğimiz yardım Tarla f ıreleriy 8 müca 8 e ! ley hav11 nkırılarıcda Maleırada (sk'ı fransız 8.'8 ve" 'ıller·ı 
hızmetı ve en yuksek hamı · k J . Y" yardım 1 ~· 2150 kieinin öldüQiinü te 319. O rt il 

. . .. a çe erı ve 6Ş1a arı d m 8 ıyor 
yet ve ~e~agat eser.ı~ı goRter- hndodda nöbet hekleyen meh· eva 1 kitinin raralandl~IDI eörlemı9ttr• ve ~atkuman~am ma"keme 
melde ıftıh•ır edebılır. t ·n- biziıll minnet ve "k Yaralılar arasında ıtnupalılardı V il 

me oı"'e .. t şu - Mersin ve Tarsus köylerin 
Bu iftihar, hiç şüphesiz 1 gos ereo it. ·b· tardır. enıl'ıyor 

ren arımı••. .. .. eırıı gı ı <le ekine zarar veren tarla fa-
asalet ve tera~atıe millet is- kimsesizıerı~· okso~ıerin, te- relerile mt1cadeleye devam A merı·kan tebli,,,.i 
mini müteradif olarak bütün laketzedeleı-ııı derdıııe mer- d "l k d " 5 Bern 19 (a.a) Eski 

Londra 19 (a .a)- Aruırallık 
daıre eın i n te b lı Qi: Av ta11arele · 
rimiı eimali fr ensa 6ıerinde 
det ı iı e llQtıtl B rı yapmıetır. Isa· 
betler kerdedilmıeur. Ta,.rare-

leri mlz hep 'll sle r ioe dônmOeler
d ir. 

Çin tebliği .. e J me te ır· t b dünyada tekrar ettiren Türk hem olacak 1'e goz ya,ıarım . . . . ( ) _ A _ ronaız ae tek ili D11 ladra 
. Bu ış ıçm yemden memur Vaılngton 19 a.a me ile bilum te bee kamandan Gam Oongkiııg 19 (a.R) - Qın 

milletinindi r. dindırerek yudım sevenlere l l h ll . e .k teblı"ı. 9 Amerikan tarra tebllQ'ı: Oı n koueı ıerı orta oın· 
kı· ar a ıumış ve ma a erın rı an • · lenin mahkt>melerine lronda 

HulAsa, gerek kızıl ay, zevk verece ır. . . . rehi 6 Japon av tar,.sreıioi Cn baeleııa~alrtır. de b ı r (ok mu\' v ffekır eUer ke• 
gerekse 1ardım sevenler ce· Kızıl ay ile yardım se f gönderılmıştır. l ı h emla ra 

06
" .. n verm" k u· . zeumı e ıır. Ceı.up l& hopeı 9e 

H 1 - · t · ~· d do ıakal e r e rak rere dü· .. ... .., 
miyeti, Türk hamiyeti ve Türk 1 enler cewiyetine hizmet et- ava ar mus:1ıt gıt ı.,ın 18 & sıu t ere .. a k ı hna kumeu c1 e nı Ll· t asenık ktı 9\'_.lioı ele fl l'Qm ıı ır • 
.merhameti üzerinde yüksel- mek hepimize borçtur. iden ıuücadeıu ıyı netıceler ver- , eürmOııür. Tay~artjler Hlımf n 

1
eamberde buıundoau Amerıka-ı•oo den fazla j ıı poo öldürl)lmüe-

JDİf inaanlık "bideleridir. Bo A. B. C. mektedir. tııtırinı dönmOııftr. dan aelmıııir. ıür. 
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NAKLEDEN: 

A. B. C. 

1 i n 
Satıiık Çam; Arlaı1a çeşidi, 
Lata ve 'l.,ıravers kerestesi 

Devlet Orman işletmesi Pos Revii Amirliğinden. 

ayfa 

i l a n 

• '> 
' 

'l
1

eiğraf M ııha bere bilgis ~ 
olan ilk mektep mezıınu 

memıır al ı nacak 

1 - ~4 ı senesi imalatından 4 )rmaııda Tırak 1 P. T. T. Umumi Mü~ürlüğün~en; 

-

İleri hatta yakalanan kadını karargaha gönderiniz .. diye 
emir verdim. Akşam üsto posta neferinin nezareti altında 
yanıma gelen kadın benim tanıdığım küçük matme
zel değildi 

suyu boyundaki raı•ıpalarda a~:ı~ula yHzıh ( ı 0200)
1 

• • •• • • 

t k .. ( ~ 98) d · t k.. d k 883 ~ 1 1 - ldarenıız ıınınhallerme ılk mektep uı cızu me re up ve D esıme re u pe •~ıı · ,, . . . . . 
adet kereste acık arttırma ile satılıiTa cı ·· arılnııslır. ~~u ve r elgraf Muhabere b_~lgısıı~e vakıf ol ı ~•~k 

Kendisini sıkı şekilde isticvap ettim. Hiç bir şeyden 

haberi olmadığını söyledi. ineklerini otlatmak için çıkardı
ğını tnan her zaman tekrarı kolay bir yalan söyledi. 

BunJarın yalan olduğuna tamamen kani olduğum için 
kızdım, bağırınağa başladım. Kütür ettim. 

Ben insanı asarım, keserim .. diye tehdide başlarken ka
dın birdenbire tebessüm etti ve bizim Küçük Matmazel ile 
olan parolamızı tekrarladı. 

Bir, ki, üç .. Hemen ayni şeyi tekrar ediyordu. 
- Küçük Matmazel.. 
Nihayet aklım başıma geldi .. - KUçük Matmazeli gör

don:mn? diye sordum. 
Kadın hemen göğsünden ve memelerinin arasından bir 

kağıt çıkardı. Bana uzattı. Bu incecik bir Haçlı k4ğıddı. Sa
libi abmer vasıtasiyle mektup gönderen elin yazısı idi. 

- Bu yazı Matmazelin mi? 
- Tablt.. 
- Öyle ise git.. 

- Sonu var -

• 
0 

• \ uzere alınacak mauşlı veya ucret.h uıemurlaı ıçıu 
PıHti x.. H11<· uıi Aoe ı Mııtıaın . kı) uH t 'l'emiuıtt OlÜsabaka imtihanı ''3JHlacaktır. 

M 3 D~.!J Lira l-rş IJira Krş . 2 M" b k d. f' k 1 1 · J • ·· - · u~a a · a a ruuva ıa · o au arın H arenm 
rl ~~;~ ~~~ ~~~~! ~~ g~ ~~l~ ~~ teklif edeceği yerlerde memuriyet kabul etmeleri 

rrı t27ı 591 ı 1053 ;10 os 2868 71 şarttır. 
ıv 817 940 7111 30 os 1845 28,50 3 - Miisabakada muvaffak olaıılara 365ö sa-

\"r 730 972 6286 30 08 t 649 07 1 k 1 .. k .. .. o l' 5( 
vı 804 652 6972 :fü os 1815 29•50 yı ı ·amııı nı mune goe 1 ıra uıaaş Vt1 )a l 
vıı 940 408 81:12 30 os 2121 56 lira iicret verilecektir. 

VIII :l54 824 3073 30 08 800 48,50 ,t l<l j l · ı· ,ı .. b k · · ı d 
ıx 56:1 051 4862 ao os 1210 21 -. - are ( a ıı ınueu nnısa a ·aya ıştıraJ\ e e-
x 1466 ~ ~ 30 08 330~ ~5.50 ı cek hat baı.: bakıcı, baş müvezzi, hakıcı "~ nıü .. 

Y kft io200 598 883:n 3< os 230 2 5 ı " 6 11 ~ · - • ' __ ...!_ 5_ vezzileriu 30 yaş111dau evvel idareye iııti~ap et-
2 - Aruırnıa; 6-H··942 tarihiue ra~layan Cn- nıiş olmaları şarttır. 

nıa günü ıaat ı 4 de Adaııa Revir Amirliği bina- 5 - idare hariciudeıı nı:isabakaya girmek 
sanda toplaııacak olan komisyon huzurunda ola- isteyenlerle haleu idare dahilinde bulunan nıu-

---------------·----- caktır. v~kkat memur. muvakkat bakıcı ve miivezzilerin 
Oksitz, d l!ff v~ 1 Ticıret Oılalırı nizıını- 3 - Bu il a ait parıi 111 u lı te vi yatlıı rı il ı , kereste 1 78 8 sayılı ııu~ııı ıı riıı kail il mıııu ıı 4 iiııcii madde 

vet im 1 er 11\ISİ dev-i•iıileci ııe Vİ ve çaplarııı ı gösteri I' 1 i~ı e, şa rtııa ıııe ve ili u_ı siııde ki. şa rı Iarı haiz olm:ıla rı ve devlet lı izmeti lif~ 
.,, 9' kavele; A ıakara Orman l'mum ~liidiirlüğüude, : ilk defa alıııacaklar111 30 yaşım geçmemiş bu 

N•sıl acım ala· 
caklar? 

Bir tekoit ue yor- Ank:ara, lstanlnıl, lzmir . Diyarbakır .• \dana, ve ı lunmaları latınuhr . 
dım aandığı /ıu- Meı·sin Ornıan Çevirge ~1üdiirliikleriJe POS Hevir! 6 - llalmı idarede nıiistahdenı olaulardaıı 

rulacak amirliğinde mevcut satış dosyasıııdadır. l ınüsalJaka)a girmek isteyenler 25 Şubat 942 Çar-
.Maure ulı:illiai. '"'ni 1hır T . . 4 - t\eresteuiıı nıuh::ımnıen (3fJ) lira (08) ku-

1
1 şanı ha giinii akşamı ua kadar yalnız bir dilekçe taouala mııatlarıoa sam rapı an ıcareı tekAle&ı. &ıcaret te • 

ölralı dol •• m6&ekaiıterio 60 aanarı odaları nııamoameeıoi ruş bedel üzerinden yüzde 7, f) dau leıninat mik- ı' ile ve idare haricinden girmek ist.}yenlerde yine 
' aaoan ııditioe orgun bir ıekil· (2 A ) • • 

•Jhklırıoı nuıl alacakları bak· de deaıe&irmeta karar ffırmie tarı 3u 12 lıra ( 55) .kuruştur. 1 mezkt)r tarih akşamına kadar dılekçe ve evrakı 
kında bir inhoame haurlamır ' 8 eımdıdeu ıeıablıt1slere ııirıı: !1 - isteklilerin muvakıkat temiııal. ve şarlna . nıiisbitelerivle birlikte inıtihanın icra edileceui 
ıır. laaiboamefe göre zam nısbe mıetır. Bu aureue 111rıaı 106 eı ı .; e 
&loda 8888 8811 meaı ve b'l ma- bola o 'ıc6rfll u llDSVİ odalsrı• illede yazılı aranılan • şartlar dalı il iıı<le ihale gli- 1 p. T. T. merkez nıüdürllikleriııe ınüracaat ede-
••• Ulrhl •ekillerde rapılmıı 0

'
0 şıındıre kadar Leorübehıre uüude l\evir Anıirliğine müracaat ~lnıeleri ilan ~eklerdir. 

olıo baUln zamlarla birlikteki 98 &ıtbıkalla ıör&ltm akaakhk· ~ .. . .. 

' ' 
. . k& k& onrı lara göre tnife tt HelAbireUeri olunur. (173) 15-20-25-ı 'l - Musabaka vıltıyel P. T. T. merkez nıu u arın tergısı Ot ı an e · . 

• y.-7 ve oalııma tanları yeniden &arın dürJu·· kl · ,ı J • 1 d 26 Ş b• 942 talao itı mıktarıdır. uoretle oa- '8 &eabu edılmıe oıscak te oda· . 1 • 1 erıııue nıu ıa •ere eu - u at - ' 
hıanlardao tekaOt te reıim ar lar renı ıh\lraoları göre kurul~ Uen\Z Harp Okulu va lısesı Satıualma Komısyonun~an : perşembe güuü saat 1 o da v~ umumi bilgilerdeı ı 
lılı:ları rarıll tera raloıı aelf moı l>ulunacak&ır. Bundan btı S b 9 ., .. ·· d 
maaıtarı verilenlerin öoretıeri ta odalar muhasebeaini yekoe· ,. . . . . . . . 2 7 - u al - 42 Cuma gunu sa3t 10 a yapı 
bu rarı maaı •era aali maaıı::ı lalı: bir uıole ba~ıa.malr İOİD bir 1 - Cıhetı askerıye ıhtıyacı ıçın tO 000 lı.ılo lacaklır. (66) 
birJeıatrıletelı: ona göre um ra· !~11~;.~~:~: i~~~ı,::e~~:!rl•:r":~! koyun eli ve 500 kilo sığır eti kakalı zarf usuli- 17-20-22 25-27-29-31·3·5-7-10 12 15-17 20 2( 

pılıoıtıır. Mut - !Darıı ıH2 dılmiıur. le eksiltmeye .konulmuştur. 
arhklarıDı bınkara kırdırmıı Diler ıarahao tekillik Uca• ,... .. 
olanlar farklarrnı bankalardan ret te eaoari odalarile bor1aıar- 2 - ~arlname her gun para~ı~ olara konıis 

1 ... 1 d 8o d 1 1 • da çalıeao memur te m11etabdem yonda ı>örülebilir. a ıoaa ar ır. r ro ar rapı ır 1 . . iJ· .... .. "' d o er IQID ult lea&ut te rar ım 

i l a n 
Mersin ma~iamelar başkitipliğin~en : ilen ıabel arı da katılarak • ıaodıQ'ı kurulmuı üzerinde İDCI 3 Koyun etinin muhammen bebeli fi 300 

ırlılr birden tahakkuk ettirile· lemeler r11pmalrıadır. Bu Hodılr l'ta ..., t' . 150 1. d Mer"'ı'nı' n tece köyu·r,ıden o-mer o~llı 341 ü:O~tııulu haıı·ı, z r ıı· r . ..,eelode &ıoaret te unari oda• 1 sıgır e 111111 ıra ır, .. 5 t'i 

oılı:&lr. amlar mı ıre 98 aı ıaın· larile borııalarda çalııan memur u ı.k · 'k . ')8 lira 7f> dioer vasisi kız kardeşi aynı köyden mestan kızı arzu köRc 
den w.mre emri bekleomelreiıio te mtlıtahdemlerlo refah te iı• 4 - .n UYal\ at temıuat Oll tarı 4 o 

k 
larafmdan merıin sulh buruk mahkemesine verdiği 12-2 942 

ödeoeoeklir. tikbılleri aaflanmıe olacakhr. uruştur' "hl" . "d - . . . b l d 1' k d . . 1 
tarı ı ıstı a uzer?ne vasısı u un ut!lu yu arı ş. ısını yazı ı 

Ankara Radyosunda 5 - ihale 7 Mart 94~ cunı:ırtesi giirıü SHat 11 halilin Mersinin ter.e köyünde çamlı bel mevkiinde vakı ,.e 
de neniz ttarp okulu levazım ~~ üôiirliiğiiude faponun 9 9 . 941 günlü ve 49/ 54 say.sında kayıtlı 44792 

teşekkül edeu komisyonda yapılacaktır. metre ınurabbamda ve 9216 his~ iti~arile 9186 hissesi 
Bu gün#tü neıriyot programı 6 _ Taliplerin ilialedf>u bir sa· v line ka- mahımıt. o~l~ı tevfık fıadık ve ~bdulkadır oğlu melımet kara 

. .k . al ev e v~ 35 hı~seguıe ömer oğlu hatıl namına kayıtlı bııl 1 r~an ve 

Cuma 20-2 942 ·Mandolin so:o•lırı (Pi) dar Ticaret odası v~sı. ası ıle leminatım yatırdı- yııkard~ ismi geçen öm<'r oğlu halit~ ai~ tarla ha ii ııde 3G 
7.SO Proğram ve memleket 19 oo Konuıma (iktisat sa- na dair makbuzla lıırlıkte kapalı teklif nıektupla hi~senin aleni müzayede ve peşin bedel muk;tbılinde dellaliye 

uat ayarı" . ati) rile komisyona nluracaalları ilan olunur. r~sumu müşt:riMint.ı ait olmak üzere satıfaca_ğı~dan satış ~ü-
7.3S Muzık Hafif Parçalar 19.lö Müzik: Hafif Uvertür ( Bl) 20_24_

2 
_ nu. olarak tayıu olun"n }3.3.942 cumıı ~unu sa, t 14 de 

(Pi.) ler (Pi> J 7 ~ t~hp olanların mezkOr giın ve saatta Merrın mahkPme ka-
7 46 Ajans Haberlari. 19.30 Memleket saat ayarı lemime müracaat etmeleri ilAn olunur. (185) 

8.00 MOzik: Soofanik Parça· •e Ajans Haberleri. DEVA 
lar (Pi) 19.45 Müıik: Kleıik Türk ye n i M e r s i n 

8.15 Evio Saati. müıiği Protramı [Şef Meaut Kaşeleri -------
8.80 MOzik Protram1oın Cemil]. . NUSH.A.SI 5 KUR. UŞT"T TR 

1.45 Son Kısm• (Pi). 20.15 Radyo Gazete,i. Baş, Diş, Gf.in, Nezle, 
12 30 Protram •e Memle- 20.45 Müzik: Şehnaz maka- l' 

bt saat av•r•. mmdırn şarıuı~r. Romatizma 
12.33 Müzik: Rumeli Tor- 21.QO Ziraat Takvimi 

kOleri 21.10 Temsil. VE SOCUK ALGINLJGJNJ 
12.•5 Ajans Haberleri. 22 00 Mtııik Radyo Salon 
IS.00 Müzik: Şarkı •e Tür- Orkestrası (Violooist Necip A§ 

kOler. km). 
13 SO Mıizik: Karııık prot- 22.30 ~emleket saat ayarı 
1''00 ram (Pi.) 1 Ajans: Haberleri. ve Borsalar 
18 00 Pro~am ve Memleket 22 45 Müzik: Radyo Salon 

saat Ayarı, Orkestraıı Protrammm devamı 
18.03 Müzik: Fası l Heyeti. 22 55 Yarınki proğram ve 
18.40 Müzik: Akordeon ve 23.00 kapanış. 

~.-_..... .. 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 80 -90 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 
Oç ., 
Bir .. 

Türkiye içiu 

1200 
600 
300 
100 

kuruş .. 
, . 

Vatandaş: 

Hariç · ; . ı 

2000 kur t;\ 
1000 
500 

Yoktur. 

-
.. 

T. H~ kuturrtuna üye ol 
Yeni MerHin Matbauında Buılmı~t· 

-


