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.ı\lıınr kahines! iı;;tifa etmiştir. 

Kahineyi tekrar eski bı evekiJ kn 
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Yılı 1 Sayı 
14 4116 -----

Başvekil Doktor Refik Saydam Şark Cephesin~e Durum 

Ruslar 

Singapur 
Jat onlar tarafından 

muhasara edildi 
Radyoda mill;timize hitap ederek dedi/erki: 

Cenup cephesinde 
içlere kadar akın 

yapıyorlar 
Harici siyasetimizde hiç bir değişiklik yoktur Muren şe~rini Japonlar 

aldılar Beıvektlimız Dokıor Refık 

Sardam Pttıar günü rodfo ile 
millelımıze raptıkları hıt:ıplsrı· 

nın mühıın kısımlarını gazele
mizin hacmi nisbelinde earıo 

okarucularımıza veriroruz. 

~----,,_,.,,..,,,,_,.....,..__.. __ _,,, ____ _,_ ______ __. ___________ _ 

Aziz rurddaşlarım, 

Eperce ıamandanberi ıizin 
le aöralemek fırsatını bolama
mııtam. Bu gün size Tilrkirenin 

harict pole&ikasrndan t>abselmi· 
J eoetim. Buhranın baeladıtı ı 
güodenberi milli şuur ve inanı· 

Harp yanımmm ~udutlanmıza ~ayan~ığım unutmamRlıyız 
~ 

'\ 

Ana davamız milli korunma 
davamızdır 

Memleketin müdalaa lıudret ve milli 
birliğini bozmak İateyenler hakkında 

'secrl tedbirler alınacaktır. 

ce'kterimiz vardır. Öyle olduğu 
halde ekmek ve undan başh-

varak sanki yara:ı birşey kal- lenin ur ad etraf m~a çarpış-, TOoepkrhoed2en(aa.alı)n-an haberlere 
mıyacakmış gibi bunları sak- 1 
lamak ve toplamak şeklinde malar 0 uyur göre Sıngepura kereı hücum 
bir telaş iJÖrüldü. Karne usu- baelamıetır. MotörlO japon kut· 
lile buuun öuüne geçilmi~ ise· Londra, 2 (a.a.) - Şark velleri ilerlemektedir. Topou 
de istikametini degiştirerek cephesinde mnht.ali~ yerlerden kuvvetlerimiz petrol depolarını 

k 
_ . d y 

11
. ıı.ey yapıl alına.o haherlere gore cephe aakerii hedefleri bombardıman 

şe er uzerın e a l v -
. nin merkez kesiminde Bnsl:\r etmektedir. DOımen hava faali· 

mak istenıldi. Ruuunda 8flhŞı· 5 b' dü · h reli ehemmiretaı· d' K . k . . r· t ı en az ın şınanı ım a ı ır. uvtelle. 
nı tanzım etme ıçm J3 ııtz- . . B 60 rimiz dO · 

Ş. d' d k'b .
1 

e etmışlerdır. orada mes- emanın Bırmanradılı:i 
lalaıhrıldı. ım ı e ı rı v kft h 1 1 t kunellerıni daAıtmıRıır J · . h' dd 1 · · t n ma " gerı a mmış ır. v • apon 
dığer rn ısar ıııa e ermın op· kunellerı Johora kareı b. mız harici aııaaellmizde flk gl:ı

kü taıiretinden ne bırıer kar 
b"ımi" ve ne de lebedd61 elmie· 
tir. Ne dedikae ve nere karar 
verdlkae onun üıerioden delir 
m•e bir eer roktur. 

Patates ekiıuiude dönihn başına iki lir priıu 
'Veı·ileceği gibi ayrıca avans ve tohumluklar 

dağıtılacaktır. 

1 • Bazı yerlerde ilMleyen h- son ır 

l lanmasına rastlanıyor. Bun .aı_ . .. 1 ucuma ba,ıamııtır. Johobaru 

d d jaa k'ı vvetını Ruslar bır çok koy ve kasa ele geoirilir•e s· 
yuı un mu a . maapu:u almak 
azdtan ve balta!avan şeylerdir haları gerıde bırakmışlardır. kolaylaııaoak&ır. 

Buıftn ıize io polelikadan 
bahaedecetim. Mıııt korunma 
kanooımda rapılan deaieiklıkler 

kabul edildii. Atrupada baelıran 
buhranın biz de earlları ioiode 
bulunuroroı. Milli hayatın bu 
gftrıkQ ana davaeı için hfikllme-
lin aldıQ'ı baelJca tedbirleri te 

HOkOmet acı tath hiç bir 
şeyi gizlemiyor 

Bu cihan yangınından el bir lifiyle, ıe
ref imizle kudr1:timizle çıkaciıfımıztlon 

ıağlam Ye kati imanımız vardır 
ıiılerı dOıen vazifeleri belirtmek =-----·--------------------= 
iıterim. 

Satın alma kabiliyeti yüksek j Bijevi Viyazmaya bağla- Singapur 2 (a.8 ) -

olau vatandaşların yanhş haı e yan Almanlar için hayati de- Rorlerıu muhabiri bildıri· 
ketleri güulük ihtiyaçlarını te- 1

1 
mir yolu tehdit içine girıniş· ror :J h . . 

. . . o or ıle Sınaıpur adasının 
<larik etmfk mecbu11yetıude tir. Almanların b11şka geri baıı kesimleri 120 . 

l
. . metre aenıı· 

olanlara ıshrap verebı ır ve çekılece1' yolları yoktur. lıktedir. Şehrin orta halli hallı:ı 
vermektedir. 1 Merkez cephesinin şima· aruındakılerin kunei mıneti• 

Memleketin kudı elini ve linde son 24 saat içinde Rus- relerı haıret terecek kadar 
·ıı· b' ı· . b k k d' l rükseklir Şımdi s· mı ı ır ığı oıma ma sa ıy e lar 10 mevkii işgal etmişler· • •0 ••Parda 

h k d l . b d l durum daha rahattır Ba Glı:: 
are ·et e en ere ıca ın a se a- dir. Düşmandan bir çok e~ir k . • ' 

C h b a kft d h' l . . k ll l .r. uvveUer eehırde toplanma tır 
i acın u il n urumu uQ'rundaki kudretini göstere- ıyet erını u am aco.15m ve

1 
ve ganimet ahnını11tır. Bürük 1 1 . ' • 

Atrupada bııhyao hıµ-p ıi· daha lı::araohk ve karııık olmuı· . . l k Y op arın mukaveaıe&ı llar-
rıre& ta ıcımotılofi geniıleıerek lur cektir. Kıılık eki_mi. dar şart- b~ . mad~elerı e_llen~ı.Jen a m~ / Lerıirıgrad önlerinde mu- eıaında japonlar sorhJlı:: tlhcet• 
Afrika te Aıra ile Amerlkara Yurdamozuo da ilı::tıaadf lara ra~men sevındırecek bir gıbı zecrı tedbırlerı kullanıla- barebeler devam etmektedir. terdir. 

kadar ıeoli. Simdi harp hakiki ear&ları deQiemie iıtibeali te ia• mertebededir. Yazlık ekim r,ağım herkese lıatırlatmak is-t Burada RnRlar büyük, küçük Tokro 2 (a.a) -
bir dllnya harbi halini almııtır. lihliki günün niıamlarrna kartı ı~y~etleriı.ı_i yapac11gımızdan terim. Uuoları vataadafların 70 blokhavız imha etmişlerdir Japon hata kunelltri Sın· 
Yalnız harbe aırmiı olan mem· dılzeltmere lüzum ol~uıtur. M_il· ~upııe f!tmıyorum. gözleri önünde cezalandırmak . • gapura eidde\li akınlar rapmak· 
telı:e,leri &ahrlbetmekle kalmııor ıl korunmaoın iatıbdaf ettıQı Ko-u11-1 yudd 1 · · l ·r . d Ukrayna cepbesıude Ros &adır. 50 bin tonluk 1 .r.zer be.tas 

• • . 1 lll arım sızıu e va~ı emız ir u • 
dl . .., 1 k ıl d ı 0 are ıa&ıhaılı arttırmak, ı&balA& .. . ·ı 1 · · d t kt 1 batırıl t L .er uıem e e er e oeıı 111 • koRUfflJOrum: ı er eyışı evam e ıne e o up mıı ır. imanda bOrGk 
oeılt ıatıraplar raraımıe te in· te ıbraoıu ıır&lıra görü dilse1J- Bire• da •l&ıodao bıbaede· D' b . düe 

lemelr, gelen .a JetibHI edıleo Hükllmet e)inden gelen rim. Bugiln aUun her &eratla Ruslar ınyeper ııo rme 100 man gemileri metco\lor, Bl1• 
sanlıtı Hran muazzam bir buh· l k kl ı d manrı da Murm b · maddeleri milleL ferdlerı araam- vasıta ara ullanmak kararın- mübadele vaeıtaaıodan oıkarak kiJometr" ya aşmış ar ır. en ıe tı &arata• 
ran, afet halini almııtır. Bundan d d mızdan iegal edılmtıur. 

da d 8 "'ıtılma1101 adaletle &emin a ır. Size tohumluk avans ver bir mal halıodcı lı:ıtmı9'ır. Allu· Rus akrnoıları Azak de-
harp ioiodekiler deQıl biitün • Baıı 2 ( ) •ıVlleller mQteeHir oluror. etmek ve fır11&&an iı&ifade etmtık mek bu karar içindedir. Alı na bir oa9i mal oasarile bılı::ıh· nizi üzerinde Birestovay ve 81 trı a.a -

isUrenlere hara& hakkı terme- nacak mahsulün tohumluk "e ror. Taganroga 150 kilometre yak ngapurun muba11raaı hır 
Bet kuııra rarılau harbin • ı aı&ı· lamııtır. B•ı"'n k mekılr, En eaaah aaremiı mft· avans fazlası de' l t Bunuo ioin onun a ım u u u"eUer Sin• ı0rri ve ıonu hakkında bir eer daf&1 aarre'1erimizi aruırmskla l k 1 e ce satın mıoa mıldabale etmiyorua· Faka& ıa,mıtlardır Burada Alman gapura &oplanmııtır. 500 kilo• 

ııörlemek miimkön deQildir. Fa• beraber fedakArlıkların mıllel a ın~ca t~r.. 94 l de mallarını bir kaQ epek6ll&öröo gayret!eri lar 9ok tehlikeli bir doruma meıre kare olan adanın malla• 
ka& eu ııerc;ektirkı, bu buhran ferllerl aruıoda adılAoe &ıkaim toprak ohsme satmış olanlar neticesi vaki olan hareketler gö· dü,mek ömeredir. vemeti için IAzım olan mılseme 
ıar1lp (ıi&&ikoe ıırare& vaaır:arı etmektır. Hftkdmeı bunu takıp 942 yılında mahsullerini geti aGmftaden kaomıror. Faka& ıp&· Kırımda Sivaıdopol etra vardır. Johordan rapaoakları 
ootılmektadır. Harp ıiraai mu· etmektedir ve edecektir. Bugüu· recek olanlara aradaki yüzde kQIA&örlerio aıtono boruda ~·- fında zahiri bir durgunluk hılcumda ı"aponlar •eı·"n olıa· 
usenerı boım11kla kaliıDıdı aynı 20 k u r ne u u . . • . kil mücadele mille&lerin raeama• nisbetinde bir perim veri- rı&lı gibi gOa&erme hare e e 1 vardır. Almanlar ikinci hat- tar bile adanrn zaptı ook aüotar. 
18

1 
m!nda ı~&ıaMadı lmkut,aze,n~rıbdue aı ioin milletin ikUsadi durumu lecektir Patetes ekimi için her ma11ade e&mlrecetia. Allan ıa- lara 9ekilmi11lerdir Burada • u 

a t u•' et&ı. em e e ım zın b 1 • 1 ı n halka Y ' ~ k l· oıu oraa o mille& fertlerinin dönüm başında iki lira perim tın a mama arını aarı . . R 1 h b k" . Taymise göre Miioe kadar ha. p&eo maaon a l birık&irdili mal ve eeranın fa,- öd k . tanire ederim. Memleke&ımııe us ar ava a ımıyetini al-
uıaaı bılrllk bir nimetlir. Bonon dıaa olmırıcaıını acı ıecrübeler enece tır. dııardan kGllirıUi milrdarda maolarırı elinden almışlardar. 
ı ılk1ek deterini ntandaelırın iıba& e&miıUr. Zıraat bankasınca Mısır ıUon elmelı:tedir. libyada ergeç zafer 

katidir 
ıyi ölc1üklerlne eOphe roklur. M' d l t · · r l · g A • k 
B d 1 ka'ra,lp ılli koruuma kanunu- arı, ~ e es IÇJD ıaz A ekım Aıia tatıodaıtarım. 1 merı an 

ı.ıou tatın ıe Rrıo . . ki b k b · 
düaenteomeaioi ııtiyoruı. Herkes ouo yenı tadilleri hükQmete yapaca ~r.a an aca orçlan Satlam ,orekli, eatlam ıra· d 
hıtrbio hudo&ıarımu:a tadar da· sel~hiyetler vermektedir. Zirai nazarı ıtıbar~ almmıyarak deli. birblrtmiıe ioauo H gftten onan mBSI 
raudıtıuı uou&mamalıdır. Duru· sınai istihsalitin artınlmuını munzam kredi verilec.ek •e vasıflarımızı eu üate oıka~ııım. 
mu daima aöz önılode tutmak lemin v13daha kolayhkle tatbik mahsul satın alınınca mah~u- Hftkllmetiniı tallı, ıoı hı~ bir 
te oraoıklık aöatermeleri IAıım· edece~imizi umuyorum Kanun bu ,yapılacaktır. Ayrıca ıu.W bllkilı::a&i ıiadeo •i•lam~•· 811 

bu 

Londra, 2 (a.a )- Taymis 
gazetesi ba' yazunnd .. diyorki: 

b h . mahs ı - b k'k & ıoınırsanıı ıoerde 98 

dır. H11r1> dıt1Dda te takat u • el koyma ve muayyen madde u u arpa, uğday, mısır ha ı a e . anlı 
ranın ic;ıııderiı. r1ı::ı buoqk rıldlr le ·n bi "kb" ·ı . k mahlutlarım ofise teslim etmiı dııırdın eııe t111ldaran Y e 

rı rı rı mesıoı yasa et· b 1 tara aibi dıramraınar. 
aüren. harbin .raraUıQ'ı sıkınU• mek sellbiyetinİ . l t . olanlara kilo başında 2 kurut hı ere:: 80 ıorndıo el birli• 
tarı bıı da oelı:ıyorua. Gön geo· " ~nış 8 mıı ödenmesi dek1&rarlaştınlmaştır. Ba olb .• . • . . 
utıo• d&ha airade ıı~ıo&ıların ve 8 , _ ma~azıt, tıcarethanı, " lfle, ıerefımızle ttı kunetımıste 
ır&ıoıtıoı biliroruz. depo, dukkao, anbar, samanlık 1..urtdatlarım: oıllaoıtımıu satlam, lı:ali ima· 

Bu oıhao harbi tırıııında ve her türlü mal konacak yer- Mılft Şefimiain yangınlar oımıı tardır. 
bııım davamıı.milll korunmadır. terde arama bakkmı hülurme- i9indeioleyen Avrupa Asya kı Hepinizi ıe9gilerle selAmlarım. 

.llillf korunmarı en geniı te vermiştir. Milli davamızm ta)arı arasında sulh ve sükQu 1 
mao11ıle ahroru ... .,Oır ,...n<ien başlaması içiıj kuvvetlerin ha-' yurdu olarak vuıflandırdıkları Rus çeteleri 
dıetan gelecek tehlilı:eri kareıtr rekete gPçmesi ve işlemesi ~a~anımızın rahatını bozma"k 
mak, fıltkllllmlıi, d6ora buh· . l ... t L..,z ııareketlere tesaduf aerekmiştir. Harıç e münakale 0 ıyen LM 

1 1 
• k 

raoınıo doturdutu sıkınııtarı yollarının kesildi ve mübade- etti~imizi esefle eöylemek mec Har kofa gırere 
sumanıoda lı:ırtılımık, 1ı1pa So l h uaıam,-tefltfı11N11t.raıatmak 'ie lenin tıkandığı şu suada dava buriyetindeyim. D bir aydan A man karargd rnı 
rGrıl&mekleyiı. Duamıaa molla· mızın gerçekleşmesi için milli beri büyük ıehirlerden batlı b h tt "l 

k k. b' k'ld h er ava e ı er 
lı:a elı:likıiı geroekleıtirmek ioin ihtiyacımızın milli iktisatla yara Ra ın ır şe ı e aya-

Moskova, 2 (a.a,) - Ros tarıııımııı bu data uırunda temin eylemek mecburi- tm icaplarına uyarak yaııyan 
harolı:e& euirmelı: te emrine ter· yetincieyiz. Bu hususta ba§ta diğer tehirlerimize sirayet eden 
met ıoru~d.arıı. Bu fedıkArlıtıo gelen ziraattır Buna güveni· ruhi bir haleti vatandaşların çeteleri Alman hattından ge-
ıo ı baddıoı ıöıe almak demek· ' 1 · .. k · l 
•
1
• 

8 
b•&• .

11 
t" .. t 

1 
yoruz. Türk köylüsünün milll göz erı onOnde canlandırmak çere Hır rkofa girmı' er v~ 

1 r ana u un mı e 1mız1n ar - . 
• t bir ıesiıle ba zarure&i ta tio- korunma da•asındalu anlayııı- istiyorum. 68 oi al mı.o tümeni karargA· 
anının ioinde duracatından Dl ögerek anmak istiyorum. Muharip ve bitaraf mil- hım kurmay heyetiyle hava-

D"be etmlrorum, Aıil Türk köylüıü bu dava letlerinkioden daha çok yiye- ya 09ormu,ıardır. 

İki Japon adasına 
muvaffakiyetli bir 

akın yaptı 

Libyada düşman er ge
9 

ma~ltip edilecegi mnbakkaktır 
Britıuıya kn•vetleri mibTe

rio kn•vetlerinden ü9 mi&li 

fazladır. y aloız hamı nokta

larda olayların Şt>kılleri ken

dı kendini izah ed~memek
tedir • 

Vaşington, 2 (a.a )- Bir

Ie~ik Amerika deniz ve bava 

kuvvetleri pasifikte Mar al 

ve Jilbert adalarına ınuvaffa

kiyetli bir tauru1. yf\pmış-

l d B d L Eğer donanmamız hare. 
ar ır. ora a üyük düşmau 

ket etmit olaa;dı Romwel 
gemilerine raHtlarımamış ve 
fakat limanlarda bulanan Sirtc kUrfezi köşesinden geri 

dü,ma.n yardımm gemileri dönemezdi. AYcı u9aklarımıa 
batırılmış ve sahildeki Asketi harek&ta yardım edebil1eydi 

hedefler ve t~aisat bombar· R.>mmelin kuvvetleri 9oktan 

dımau edilmiştir. vok edilebilirdi. 

lki harp gemisi yakınla . 
d

.. dii gemılerı ve bir tayyare ge-
rına uşen şman bombr.- \ 
larından hafif hasara uğra. misi iştirak etmiştir. 
uıı,ıardır. 11 Amerikan tay- Bu hareket J aponlann 

yareıi geri di»nmemi~tir Perl Barbnra karşı yaptık· 
Bn muvaffakiyetJi hare- ları baskına bir cnap te~kil 

kete bir 9ok Amerikan harp etmektedir. 

• 

• 



YE1'1 llEl\SIN 

i 1 in ı 11 n 
Mersin Belediye Riyasetinden : Mersin Belediye Riyasetinden ; 

Belediye nıeclisinin bu gün toplannıası nıu .. 
Şubat Ekmek kart kuponla- karrer olduğu halde kanuni ekseriyet hasıı 01-

rının kesilme Sİ ıuadığından 5··2. 941 perşenıbe günü Saat ı 6 daj 
taplamlruak üzere Meclis tatil edilmiş olduğundan 

1 - Bazı tevzi y6rleri şobl\t ekmek kartlarının ko· 
poularını yanlış kesiyorlar Her tarih iki kısma ayrılmı _ nıuayyen güu ve Saatte sayın azaların teşrifJeri 
tır. Bunların birbiriııd~o ayrıhniyacak güolori birbirind:n reca olunur. 

Belediye Heis. V ayıran kalan çizgilerden kesilecektir. 
2 - Günlerin ortasındaki ince çiz~i ancak lokanta· __________ _...:Ş~e_fi_k_E_rg~üı_ıd.;_u_·· __ _ 

larda öğle ve akşam yiyenler içindir. 

i 1 a n . 

ı l a n 
Memur Alınacak 

lçel P. T. T. Müdurlüğünden : Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 
1 - idaremizde ıuünhal maaşlı ve ücretli ıne

K a hv el er; Lokantalar tarife- muriyetıere orıa nıekıep nıezunıarı ıuüsabala 
ile alınacaktır. 

lerİnİ tastik ettireceklerdir :? - Müsabakada muvaffak olanların idarenin 
. teklif edeceği yerde memuriyet kubul etnıeleri 

1 - Gıda mad<lelcri11in fiatının raztaşuğmı ilerı şarttır. 
süterek ha·~ı lokaııta, kahvehane gibi: umumi 3 - ~lüsabakada muvaffak. olanlara 3656 sa .. 
mahaller keııdilikleriııdeıı tarifeJeriııi ~ük~eıımış yıh kanun hiikmüne göre 15 lira asli maaş veya 
oldukları görülmektedir. 60 lfra ücret verilecek.tir. 

2 - Hu gibi umumi yerler belediye kanunu 4 - isteklilerin 7 88 sayılı nı~nıurin kanunu· 
mucibince t rifolerirai belediye e11ciimeni11e tas ın11ı dördüncü nıacidesindek.i şartları haiz ve dev
tik ettirmek mechurivetirıded irler. l>erhal müra. let nıemuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını 
caat etmeleriııiu :ıksi. taktirde haklarında kanuni geçmemiş olmaları lazınıdır. 
takibatta bulunulacauını ilan olunur. <230) 5 - Uüsabakaya girmek isteyenJer 18- Şubat
_______ __;_~---------- 942 çarşamba günü akşanuna kadar dilekçe ve 

Denl·z Harp Okulu ve l'ıses·ı Satınalma Kom·ısyonunJ evrakı müslJiteıeriyıe bil'Jikte imtihanın icra oıuuan nac~ğı Vihi)et P. T. T. müdüriüğüne ınüracaat 
etmelidirler. 

ı - Ask.eri ihtiyaç için aşağıda cius ve mik. 6 _ Miisabaka 19-2-942 perşembe günü saat 
tarları yazılı 14 kalem yaş sebze açık eksiltme ıo da yapılacaktır. 
ile satın ahuacaktır. (8 7) 2 2-2 4-~5-27-~9-31- l- ~ - 7-11- ı 'i 

~~-~......_.. --------------
2 - Şartname her glin komiS)OIHIDlUZda gö- ,· 1 1 0 

rülehilir. 
3 - isteklilerin 9 Şu bat ı 9 4 2 pazertesi günli Mersin Balediyı Riyasetinden : 

saat 14 de yüzde 7 ,5 temiııatı nnıvukkate nıak Belediye bahçesi Şub:tt 942 tarihinden itiba-
buzlarile komisyona müracaatları ilAıı olunur. ren bir sene nıüddelle açık artırma ile kiraya 

Mabammeu Muvak . verilecektir. 
Oiuei Miktarı 

Kilo ---------
Patlıcan 2000 
Ay'e faRoJya 3000 
Barbony.a fasuly& 2500 
Kabak 2000 
Sogan 4000 
Patateli 4000 
Taze. bakla 2000 
Salça 300 
Taze b'mya 1500 
Pırasa 1500 
L"hana 1500 
Iıııpanak 1500 
Semiz oto 1000 
Domateı4 2000 

28800 

(93] 

Filltı bedeli teminat Muhaınmen icar bedeli 802 lira 80 kuruş olup 
Karaş Lira K. Lira K muvakkat teminat bunun yüzde onudur. 
ıa 260 00 
16 480 00 
18 450 ()() 

14 280 00 
9 360 00 

11 440 00 
15 300 00 
40 120 00 
22 :rno 00 

9 136 00 
6 90 00 

14 210 00 
5 50 00 

14 280 00 
3785 00 

~4· ·28-3-7 

- ~-

2 8 s 

Kiralamak isteyenlerin 13-2-9~2 Cuma günü 
saat ı '- te belediye dairesinde toplanacak. Encü
nıeue nıüracaat eylemeleri ve icar şartları hak-
kında laelediye muhasebesinden izahat alınabile· 
ceği ilan olunur. ( ı 18) 30-3-8-13 

i 1 a n 
T arsuı Mal MüdlılOiflnden : 
Tarsus hüktimet konağı ikmali inşaatı 2836, 94 

,.. liralık keşif üzerinden ikinci defa olaı·ak eksilt
' ıueye konulmuştur. 

Hıale 5-2-942 perşembe günü saat ı ö de 
Tarsus m:ıl müdürlüğünde yapılacaktır. 

Dz. 6~. Okulu satm alma ~omis~onu başkanlığmdan: Taliplerin 212 '7 7 liralık muvakkat tenıinat 
ve ııafia nıiidürlüğü ve ticaret odası vesikasile 

1 - Olrnlamaz ihtiyacı için sşagıda cinıı l'e miktarı •. 
yazılı yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. birlikte komisyona nıuracaatları iltın olunur. 

2 - hteklilerin mu•akkat teminat makbuzları ile ( l 31) 
13-2 - 942 giiııii okul binaaır.doki satın alma komiMy4•- M k L k --
nuuda hazır bulunmaları illin olunur. S"at 14 de. er e Z 0 ant QS i 

3 - Şartna•neler h6r güu levazım mödürlögünde 
görülebilir. A Ç l [ d l 

O insi M uluunıntm bedeli 

Pırasa 
Lahna 
Ispanak 
Taıe kabak 
Patates 
Semiz oto 
Kernvi~ 
K . ı.ogaıı 
PatJıcau 
T. Domates 
T. Faşolyl\ 
T. Bamya 
Karnabahar 

(113) 

240 lira Dört ay evvel bir kaza neticesi ile yanm17 
!~Z : bulunan Merkez Lokantası bu defa bütün 
300 » noksanları iknıal edilerek tekrar açılmışdır. 
7 50 , Lokantanın bütün malzemesi yeniden izhar edilmiı ve Boludan 
220 , tecrübeli bir Aıçı ustası celp edilmiftir. 

400 , LOKANTAM 1 Z en ne1iı yal knllandıgı gibi diger 
360 » malzemeı.inide yüksek kaliteden Beçerek almakta l'e bu 
360 » 1 b. b 
200 

> suret e 19 ir feJakArlıktan çekinmiyerek N efiı , leziz 
280 > yemekler yapmaktadır. 
300 > Lokantamız sayın müşterilerinden şimdiye kadar gördüğü 

300 > İlk teminat saat 1 tev~ccUh dolayısile fiyatlarını da çok mutedil yapmışdır. ---------------4300 322,50 Hr• 14: 1 Bir defa teşrii ederek yemeklerimizi 
29-3-4:-6 tecrübe ediniz. ( 12 ı) 3-5 

Sayfa ; 2 

i l a n 
'1,elğraf Muhabere bilgisi 
olan ilk mektep mezıınu 

memtır alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden ; 
1 - idaremiz nıünhallerine ilk nıektep nıezu. 

n u ve rr elgraf M ulıabere bilgisine vakıf olmak. 
üzere alınacak maaşlı veya ücretli nıenıurlar için 
nıüsabak.a imtihanı yapılacaktır. 

2 ·· Müsabakada muvaffak olanların idarenin 
teklif edeceği yerlerde nıemuriyet kabul etnıeleri 
şarttır. 

8 - Miisabakada nıuvaffak olanlara 3656 sa
yılı kanun hük.ınüne göe 10 lira nıaaş veya 50 
lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak ede
cek hat baş bakım, baş nıüvezzi, bakıcı ve nıÜ·· 
vezzilerin 3u yaşından evvel idareye intisap et
nıiş olmaları şarttır. 

. 5 - idare haricinden ınilsabakaya girmek • 
isteyenlerle halen idare dahilinde bulunan nıu

vtkkat meıuur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 
7 88 sayılı nıemurin kanununun 4 iincü nıadde
sindeki şartları haiz olnıaları ve devlel hiznıetine 
ilk ~efa alınacakların 30 yaşını geçnıenıiş bu -
lunnıaları h\·tımdır. 

6 - Halen idarede ınüslahdenı olanlardan 
müsabaka) a girnıek isteyenler 25 Şubat 942 Çar
şamba günü akşamına kadar yalnız bir dilekçe 
ile ve idare haricinden girmek istJyenlerde yine 
mezkör tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı 
nıüsbiteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği 

P. T. T. merkez n1üdürlüklerine nıüracaat ede
ceklerdir. 

7 - Müsabaka vilayet P. T. T. merkez nıü
dürlüklerinde nıuhabereden 26 - Şubat - 942 
perşenıbe günü saat 10 da ve umumi bilgilerden 
27 - Subat - 942 Cuma günü saat 10 da yapı-
lacaktır. (66) 

17-20-22 25-27-29-31·3 5-7-10 12 15-17-20 24. 

İ 1 İ D 

içel arman cavirıe müdüılüğün~en ; 
..MS 
747 

D3 
000 

KereBte O insi 
Çam agacn 

Lira K. 
4 ~o 

1 - lçel villyetinin A.namor kazaıu dahilinde De
vetepeai devlet ormanından 747 metre mikap kerestelik 
9ato aıacı Aatı,a 9ıkarılmı,tır. 

2 - · Çam e'çarının beher m"tre mik&p gayri mamu 
lünün muhammen bedeli 4.90 kuruştur. 

S - Şartname ve mukavelename projel8rini görmek 
i&tey,rnlerin Menin 9evirge müdürlüğüne Anamur orman 
bölge 'efligine ve Ankarada orman omnm mödörlögüne 
müracaat etmeleri. 

4 - Satı' 13-2-942 gönü saat 15 de Menin orman 
96Tirge mödürlölünde yapılacaktır. 

5 - Satı' nmnmt olop açık arttırma uBuhle yapı

Jaca1'tır. 

6 -· Mnvak~cat teminatı 275 liradır. 
7 - Taliplerin şartnamede yazılı Yeaaiki getirmeleri 

IAzımdır. L112] 29-S ... -1~ 

Veni Mersin 
NUSH.A.SI: 5 KURUŞTUR 

Abone • 
Şeraiti~ TOrkiye için Hariç için 

Seoelik ı 200 kunıı 
Altı aylık fK)() ., 

Oç ,, lOO ., 
Bir ., 100 ,. 

Resmi ilAnatın sabn 10 kururur. 

3000 kuruş 
1000 " 
500 u 

Yoktur. 

Yeni llerain Matbaaaında Buılmıff ı r 


