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Şehrimizde bulunan on ıtillyet 

sporouları bugün saat onda ıAtatörk 
büAtüııe törenle 9eJenk lreyacatlar: 

••~bl n tJaam Refl'iyat 
IHcMlrl 

~UAD AKBAŞ 

idare \'eri 

Currıa 
1 
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19,2 

Q.trNı:>ELl:K. Sİ~.ASt HABER FİK.IR. G.AZETESI Say1aı 5 kuruş 
T•l•fon No. 82 

Yıh Sayı 
14 4191 ,....:...., ___ _ 

Seyhan, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Elizığ, kanya, 
_!:tatay, Tokat, Sıvas Sporcuları dün şehrimize geldiler 

Misafirler Hoş Geldiniz 18i.r~an_va Bugün 

1 vazıyetı 

vahim M A Y l S Spor i,lerlnde ç o cuklarının M •• b k k ' rn6teakip T6rk •pore!u•ar•n•n 
.öıterdlği ba,arıya ve Menin usa a a ur ası velur, eiddivet ve •po~ C•otll Bahar bayramı balluoıo mlufirperverlltine kar 1 m"nliği~İ anUı'tdUt ve çok alk... Q•n1rkini' 30 (a •) - Bir-
,,hk olmak üzere on bölıenin d Ü k • ı d • 1 lanınışhr. manyadaki •niyet vahimhmlttlr-
ittlralrlle futbol gurup milaaba· n çe 1 1 1 Yeni Mtuia ml'Hfir ıporca- J~pon lıuınetlerl hl• wıbahı Ye. 

Bu gön 1 Mayuı bahar ları ye dlter ıutaplarda fampi · lara hoş geldloiıt der Ye hepıine ıu ~••o varutları •e Manmaoı 
b'Yramıdır yon ç kacak takımlar arannda uvaffakiyetlu diler tebrıne •O•ıflardır, Bu tehirle• 

Hayat~n ueş'eye kr.VUf· Türkiye guruplar aüaabakaları· Gr.up birinciliklerı· mu··sabaka- ayrı,f:~~ıolmgurup birircıllk mü- rl: t,,..11 efddt aetlettler dotura 
tıı .ı .. nın Meninde yapılm•aıaa karar 1 d- k ea tır. Vaziyetin hlameU Çiall-
Ok.&ll bu g·özel bahar guotln~8 nrilditi•İ yazmııtık. l b •• h sabakaları ~ur.• arı un a fam lerin kuvetlni 'kzmfitlur. 

il) ucalarımıza sıhhat, neşe Bu rlede• itibarea bGt6n arına ugun aşlanacak bölged~ çekılmıttir. _ Tatmar m•••lmbtl1a yaklat-
lt bu ti. o yurd i9İD sulh, ıö hafta Menin atadyomunda çarpı Kura aeticesinde ha gun Sı- ••il dolaymle JapoDlatın Hin-
kto, ~aaclet di :er ve kan i9in- prak ralipleri .-çec.elt olan ken BaleclivtımİS diin mi ~· ' ~· vaı - Hatay ile Antept~ Tokatla dfıtanı leUfiıı iiOaaliGa olamıya-
4&L• • ) d } k di böloelerinla ıamplJOB}arı olan tT ıo,-ır er feref'f ne kar§ılafaeakbr" Cakbr. 

aı mı ilet ere e ge ece • - J:. L il f b • • ~ • . Ad b b Seyhan Milli Menaacat kal6bu, muRe e ır çay zıyaretı nrdı Giıl•arteıi ıOnü Ellut •• K 
i ~ at bayramlarını . _ıolb Malatya Gençlik kulübl, Kayıerl . · na ile Merıia Kayıerl ile Malat- GUÇUJı Cİsmeler 
9 lldı; Y'a11amalarıoı dıler••· Sümer inıllbil, Gaziantep Genç- karşılanarak muhtelif otellere! B. Sahip Örwe, parti baıkanımız yada Konya ile kaYf1laınalıtbr. ordu ., 1. 

Daireler Kapah lik kullbil, Elizır. Gençli~ kultl_ yerleştirlhniş ve müsaflr edilmif B Vakup, belediye reiı vekili [ MOwabakalardan eYYel ıaat 1 y,:ı verı ece1e 
bü, Konya Genç ık kulBbu, H•- ı tır. B. Yuıuf Kılınç ile beden terbi· 

10 
da takımlar ı;aııede toplana· ıto~olm 30 ••·•I ·· Ofi 

1 M.ayıı. bayramı raöna- tay Gençlik kalübl, Tokat Genç ı 0 - d &tenin b 1 d" i yeıi nl'mıoa şehr:mıze geltn le oradan Deniı harp okuluna maraşal Göring Almanyada bl~ 
it)...-.. • 1 d · ı ilk kulObl, Sanı Saffet okului un e e e ıyes B s · ca " tün avclların kav k · 1 . vtııy e bugöo bütün aıre er l 

1 
dla b ht . "b m61afir futbolcular ferefine 200 . ••m ve bütün müHfirler 'd'lerek Atatürk blstane ç~lenk d uçq çııme erıni 

llatkt 1 k 1 d futbo cu ara aa a an ıtı a• . hazır bulunmu4tur. gı ı h.&.leclea aoara or uya vermelerini iıt.emitdlr 
ep er apa ı Jr. ren tehrimiıe relmitlerdlr. ltf1ihk 'bir çaJ ıdyafetl vermittir. Ziyafet ea a d ıı . kooulacakhr. vx L 1 . . i · o aıa a va mız atadyomda ••tana· C . 

Spo!°eular böl~emız aporctıla dman yurda babçeıiade ve gayet veciz bir nutukla ıporea- 111a9ara eaaır. umumf t1al • • 
Dünkü nutkun " ve bolg• ıduec.ıeri tarafından r-iıcn ziyafette kı1u:etu valimiz ıara sefa ,~ıdintı demı, ve bunu catttar. . . 1• 1 

dl r ki• Vışı, 30 (a .a.)-Lanl Ce-manası 

Ruzvelte 
itimad 

~ a2aldı 

Akdeniz hattı po•tala,.ına baflanclı tingilizler diyor 

Vapurların limanımıza kadar!Almanların 
gelmesine karar vıerildi F.r:ar.ısadan 

· . istedikleri1 

ki: ,aımantar yo • ıa!ir .valii umumisi ile görüı 
'lngilizlerin mn~tör. 

T oyyore hücurnları 
tedhİŞ Londr" so (a a) ..J ~iman 

• bombıa" tayy.areleri ıdotada bir 

hareketi yere hucum etmlttlr Ak 'd 
1' detli olmuttur Bır b k ıa thı • · at a fe re 

de alçaktan aı-an t 1 
A nkara - Geçen ıtene va. yapacak, 'f\'apurJar yük ve 

Tokyo, 30 (a.a.) - D.N .B. ı1iyet icabı oJaı·sk bükAmetin yolca alaca!c ve lzmirden Bu liıte Almanya- Uçak ıilahının ln
·rokyo gaseteleri Bu•veJ- bir kararile tatil eJihuiş olan sonra böttin iıkelelere ttlrıya nın ümitıİ~ dura- -ıtis •İdemine 

tiu düokii me&ajımlan bahset )(enine kadar Akdeniz hattı caktır; •• 

r ~yare er 
bombalar atmıtbr f .. il" h ., • .. , ıa ava 
uçakları Alman .şehirlerine düa 
gece hlcum etmea:aittir. D ·a ftaıı K d · ı t • • .. L._L -~ 

lll&ktedirler. postalarına tekrar başlanma- ı.,er tara ıt.ra enız mUnU gul erryor. 'lllffvaRIUlr. 
GMeteler, Ro11•eliin fev• Aına karar •eritmi' ve .ıbu hattı p.letalarıoda da ilkba- ' ı İıaretler : 

b t · 11 • tath' k ' t k Londra 30 la.a) - Britanova Berlin :o (a.a) - D N. B. 
ka•&de tedbirlerine ratmen husustaki emir Deoizyolları ar arııesinııı ı 1 8 •r- vamarba•larla \ t .. ajansı bildiriyor. '°" azilerin Vitl· · aı Wlditlyor. ~- • 
gilçlu" klerı· g asterdi1tini yaz· i•letmeaioe bildirilmi,tir. rur etmiştir · .,.

01001·1,·1. aça1-larmın Alman • • ~ K den istekleri Vitiyi Almanların • • dd fi 
lllakt .... (b .. ) U" aradeni• battı yeni tefer ı . j "ki . i k h·eam• l.oilb fi e ı mica:.l•le a ve: OAma gunu agun .w.er- . . 

1 
t J ne sunt e ıst ımar ettı erın ve tehirleri•• ar41 u • u~ 

«Endüstri esbamındaki sin hattına ilk posta yapıla- .!arıfesınde posta ar :stırnbu - Almanyanın ihtiyaçlar buıuıuı· aıulüdür. Bu tetbit ~erek.eti l ldzım. 
d.. 1.. k uan nh ve eoma gunleri ıa daki IQmihiı durumuna gli•ter· k iililnnın larlllı iıattaııae 
uşük rnk tillkın Rusve .,e ar ~ak ve bu po.talar evTelce aç• f d d Düo ı ld baha karşı Kaat 4 de hareket mektedlr. . inttblıikıdır. Aıker fi • ~me en . mat •••ya gelir9'eo 

~' g<>K~erdigi iti~adın aza ı · oldıı~u gibi 15 gönd~ bir tek edecektir. Bunan için yolou . Bir ay zarfında verilrııeıı ıh·il batk öldOrülüyor Bu Sovyet Ga~ıpn•a okulonuu Jl~eıin-
eldır » demek't,,:lır1er. rar edilecektir. lar ~it gün evvelden nihayet 11teaen ilk Jlıte şudur. lnıtlter• ve Aııaerlk.ı1dald dnlet dekı fırın önthnls t 1 

1 
ı SO bin ton e t tSO bin ton ı...a1J'arına karşı llalkın nefretini bir galab l 1• _ op anmıt 

.Mersin battı poıtta •rını aaat 21 8 kadar vapura gir· ' aııı• a , .. gordtim Ç 1 k Japonyada mebaı ' k' Y•• •ebıe, 700 bio ton ıam•nı arttırmaktaıdır. Çocuk oracia ' d ' s . o u ' 
kar.ıhkia olarak ı ı vapur milf olacaktır . 800 bin ton yulaf, 800 bin ton Berhn 30 (a •> - İngiliz s· d ı ı. okuJdum. 

aeçimi f ardım•evenler Diplomatlar butctay, iki milyon ?00 bin ~e!~ tayrarelerialn yaptığı akında ÇllıU ~:e:j:m _bir tahta par . 
tolitre terap, 800 bın to~ 0 halli ile meakua yerlere bombalar b. e "~~ara paket1eı i, 

Tc·kyo. 30 (a a .) - Mebus Cemiyetinin mtıbacleleai bir o kadar konserve aut. 650 trlm•ttır. ırkaç kotu oteberi, yemi, 
ı ._ · • koy.ınu .. · 

leçimi areftısinde dahiliye na- varclımları o11;omotiftir. Onhente maLallui 'e 3 t uurıue de bir eemir 
l . , s- ı i Amerikan altln- takm • 

'arı Y:ı-.nva bir nutuk SÖJ ı- Roma. 30 (a .a) - Itdyada . uver er n h ldlr. ilim en1tütDıüa.e isabetler olmut ış. 
~ g . · y d 1 b b' lerınden olması mu teme d V h K 

~rek halkı münferid mebus ..,dhrımız ar ımse•en er: uluoao ttmıtl n ceou ; lstediti tur Gece ay ışıtan a aı.ı an - oy parayı Al ıiga 
..,. d . t ' Oemiyeti idare heyeti, Öbaş• Ame•ika diplomatlariyle o ~haanya Fran•a:;ftir Fab- i'ör.ülea KazıJhaç itaretine ratmen yı .. diye birer ko~uıııa delrı~• : 
--.ıne~e a vet etmıo ır. k 1 Bayan Semahat rge ' ••kine yatıaı verme · h t " ırı 

B ll J n'anın ut· n~nn a;yıall8ti altında t4tplan memleketlerdeki İtalya diplo- rikalar çahımamaktadır. 2 baıtane aıara u ramıthr. çevirtiyor kim1e kasanmıyor 
u aure e apo r atı · b it l · müza ff Ilı t • Ye aleJ ı ruıda •a•aıtı~ı Asya da•all- mı,, fakir. -.ıeri &&kerde do. m ~mrii • 'tnil il e ~·. - G·-ual Jiro ıond- a ın fhe onetı oebine 

0
;

0 1aJnız o paraiarı 
nan tahakkuk edeceA'ini ill~e ğormak iiare bulooao •eki btest deY&m etmellMdır. .v.,. Raıof 30 (a.a) - Meklinb•rt Y " . o~~uruyordu. 
etaı · f bayana alt.aşar metre kapu~ , ,,,1 p.,,,,a -..;ı#.celfllnİf Nazi şefi llitHz açakarının •a urüdnm. tbaanm ar-

ıış ır. . bezi ile dörder metre basoıa Papalık n•zJinue cuıau eınu.tla halkaa i'Ö•te~ ka&ıOGa bir balık Jaha 
. Reye 15 milyon erkek ıı· verilme11ine karar •ermiştir. ~r /ala Londra. 30 (a,, .) - Almao ti metanetten dolayı tefekkür Ufak ufak me9'tep 9agınd~ 

lirak eJecekıir. Baıma Te bezler b .. kan e1apo~ ınara aıı d bçan e\ir ~oeral Jiro etmi9tlr. pabuçauz. yüaleri gözleri kir 

"8dıolar ıeçime iftirak ta~afı~d~n kendilerine te~di Roma·, 30 (a.a) - Papalak :~:~ondraya gelece~i bak- l ·ı · I • h i~ind6 birkaç yaramu yerle 
ebniyecektir. echlmı,tır. nezdinde Japon ~ura_!ıham kandaki ka:ıaatt kuvvetlenmek· ngı iZ erın tJcama bırteyler yapıyorlar, para 

devlet oazıriyle g~ruşmuttür. tedir. Fronıaclo abp topliiyorlardı. :?re yap• 

Bomba Hidis~si lt•lyan tebliği Fransız ger~e rı.lbi r~liı• bkatı Berlin 30 ca •) - İ nıriliz tı.klarını ıorop öıreum~te 
cephesinde çok ıyı 1 en ıı - •çalıları Franıa kıyılanna bücanı löınm yok. Kuma!' oymyor· 

Pa 1 f K rnl.IOf A"'durrah- Roı:nq , :lO (a.a.) - fralyao mandan oldu~u. ~imal .Ame· etmitlerdir. lngilizlerden 25 bonı lar~ı. 
V 0 Ve 0 W tahlili: rika<Ja çok nüfuzıt sahıp bu· ba tayyareıl tahrip edllnıi,tir, Ôgledtm ıonra B&lin ya· 

rnan~an bazı şeyler sordular .Şimali Afrik11'da .. 9m: böl .. luni:iuQ'u mahımdur . Ziri ~oonodkra 30 (a.ı~ - Hava Da. Dındaki &inema arahtından 
\::ıll , g.,ıınde dUşmah kolları tara · I · .. erin menılerine yapılan ~e9iyordum, yine bir Lal•ba-

. . ~ 'lk&lb' .. ~ fından yapılan böcom kırıl 1 Bulgariatanda ya· h~eumda bir tnglliz avcıınıın hk .. Yine aynı tipte JaT&· 
Arı kara, 30 (A. A.) - Bomba bat?Heaı muh e1ıo mı,tır Tolirukta otom<'biJli · • • ki donmedltini blldirnıittlr. ıoaalar. Aynı macera. • 

de•anı edildi. Pavlof Abdurrahman ve ıdUeymandan bazı -tolhira tayy1tre bıi 

1

. lapdılere lf ~O • Zabıtamızın büyük liya. 
t•yler sordn . Abdorrahmana aordagu ~orularla ilk tahki pılm~tn. nouau ya- · Bir tekzip kat ve dikkatli bir itina ile 
katıa mnbakemedeki beyanatının arasında ayrıhk oldotb'nu Almanlar Maıtaya höoom Sofya, se {11 .• . ) - Bulgar B .. 30 kontrol ederken gladen k-.-
IÖ~ledi. Kornilofd.ı Abdurrahma•d•u buı 'eyler ı ıerdu. etuıi, oephane!i'lıUere, aıaı,e· ~üktlmeli IY'abudi ~z.acılara re erıın, • (~.a .) - Al~ar, çan ha kamarbaslara ~•r•ı 
M.iidd,i umumi Abdorrabmanın tahkikat vtt muhakeJQ.e iere iıabeU., yapılmıt Ye_,..- hsaoı v•rme müddetını 5 ae- Y maka~a~ı ılmen ıöluoda 'idd.,tli möc ... Je ıfmak J&. 
be7a~atı temamen uygundur. dsdi. 11&r

1
lar verdirilmi,tir. . neye ~zatmıştır. Bundan ~nra Bo~ uk şehrının Bolşevikler ta- aım oliuğonu tekrara baeet 

llnnci celHde •abıtJarın iki maınuna tefhimine ve mtı- U9aklahmız fıketictehye- yatrudıler r.c.ahane aÇatriıta- ratmdau alındığı haberini 'ek yoktur zaonederi•. 
Jaakemeniu 6 nıayıı fA?fABbaya bırakıb11uına karar '\'erıildi. ı yi hombalamı.tır. c.ilitır. zip etmektedir. • r~ni Mua,, 



a 
8 

rz 

l - Mayıs - 194.2 Cuma YENi MERSiN Sa.~fe : 
---~------~--~------~------~--------------------------------------------------------------------------------------------

T6rlc Yüksek ziraat'mühenbisleri birllOi neırlyatından 

Oğütlerimiz 
N A O A S 

Nadasın Ehemmiyeti nedir? Memleketimizin bazı yerle
rinde Herk, Felhan dedikleri nadasın ne olduğunu bilmiyen 
çiftçi yoktur. Zira her çiftçi toprağın uzun seneler bir biri 
arkasına ekildiği takdirde yorulduğunu ve nihayet bunun
da dinlendirilmesi ıaztm geldiğini pekala bilir. Yalnız :Yur
dumuzun bazı taratlarında toprağı iyi işlemek, gübrelemek 
ve bir biri arkasına ekilecek bitkileri iyi seçmek suretiyle 
toprağı mutlaka dinlendirmeye, daha doğrusu nadasa bırak
mağa, lüzum yoktur. Buna karşı birçok taraflarında da top
rağı bir sene ekmek ve bir senede nadasa bırakmak nıec
buriyeti vardır. Bunun sebebi düşen yağmurun azlığıdır. 
Bu gibi yerlerde sonbahar ve llkbahar'da yağan yağmurlar 
o kadar azdırki iki sene üst üste ekildiği zaman mahsul 
birdenbire azalır. Ve timeğini korumaz. ilkbahar biraz ku· 
rakça giderse tohumunu bile alamaz. Halbuki karadeniz 
bölgesi, Trakya, Marmara etrarı, Ege mıntakası ve Adana 
tararıarmda yağmurlar bol ve yahut kafi mıktarda oldtJtun 
dan buralarda sulamadan da Tütün, Pamuk, Mısır, Patates, 
Pancar vesaire gibi kıymetli ürünleri yetiştirmek kabil olur. 
Vs sık sık nadasa lüzum kalmaz. Orta anadolu dediğimiz 
yaylanın sulak olan yerlerini, yanl pek ufak bir kısmını 
hesaba katmazsak geri kalan ve çoğunu tutan diger kıs
mında ancak arpa, buğday, çavdar, yulaf gibi sayılı bir 
kaç mahsul yetişir. Bu da bir sene ekmek bir sene de top
rağı dinlendirmek, yani nadasa bırakmak, Şartiyle olur. 

Bundan da anlaşılıy<•rki nadasın daha ziyade yağmuru 
az olan ve yurdumuzun ekin anbarı dediğimiz Orta anado
lu için büyük ehemmiyeti vardır. Burada çırtçilik eden her 
kes işini kumar gibi talihe bırakmayıp alacağı mahsulü sağ· 
lama bağlamak isterse, nadasının vaktinde ve gereği gibi 
yapması, düzenini buna göre kurması lazımdır. 

Nadas niçirı yapılır? Ekili bir tarlada mahsul kaldırıldık. 
tan sonra toprağı suyu sıkılmış bir posaya benzetebiliriz. 
Yani topraktaki su bu mahsul ile tamamen kökler tarafın
dan çekildiği gibi bu çekilen su ile beraber toprakta bulu
nan, ekimin bOyQmesine ve gelişmesine yarayan cevherin 
bUyQk bir kısmı da alınmış olur. Şimdi böyle bir yeri tek
rar ekmek l!zımgelirse toprağa hem alınmış olan cevherin 
katılması hemde kafi miktarda su verilmesi icabeder. Bazı 
topraklarda cevher fazladır. Öyle, bir senenin mahsulü ile 
bitmez, fakat bu cevherin yalnız toprakta bulunması kafi 
değlldir. Bunun mutlaka toprağın içinde suda erimiş bir 
halde bulunması şarttır . 

işte bunun içindir ki Orta anadolu gibi, yerlerde tarla· 
yı sulamak kabil değilse, toprak yılaşırı bir nadasa bırakı

lır. Zira buralarda hem yetecek kadar yağmur yağmaz, 

hemde toprak fazla zengin değildir. Nadasa bırakmakla bir 
taraftan toprağa sene içinde yağan yağmurlar depo edilir, 
diğer tarattan sUrtılmekle toprak havalanır, güneşlenir ve 
bu suretle cevheri artar. Demekki toprağı dinlendirmek için 
boş bırakmak doğru değildir. Nadasa bırakılan toprak tavın
da mutlaka sürülmelidir : 

Nadasa b1ralcılan toprak ne zaman sürülmelidir? Toprağın 
snrüldüğü mevsime göre halk arasında nadasa, gOz nadası, 
ahır nadası, kiraz ve yaz nadası diye tQrlU türlü isim veri· 
lir. Ahır nadası, daha hayvanlar çayıra veyll meraya çıka
rılmadan ahırda beslenmeğe mecbur oldukları zaman s~rUl
mQş nadastır. Bu isim Orta anadoluda verildiği için bura
larda Mart ve Nisan içinde yani bahardan önce yapılan 
nadaslara denir. Kiraz nadası, tşminden de anlaşılacağı tıze 
re Mayıs ortasından sonra gUn dönUmQne kadar yAni hazi
ranın 22 sine kadar yapılan nadastır. Bundan sonrakilere 
yaz ve son baharda yapılanlara da gnz nlldası denmiştir. 

Yurdumuzun her yerinde nadasların sürülme zamanı 
bir olmadığı gibi muhtelif çeşit toprakların da başka başka 
mevsimlerde sürülmeleri lazımdır. Bundan dolayı yurdumu
zun her tarafı ve her çeşit toprak için kesim bir nadas 
mevsimi söylemeğe imkln yoktur. Orta anadolu çiftliği için 
nadasın, memleketimizin bütün diğer bölgelerinden daha 
ehemmiyetli oldnğunu evvelce de bildirmiştik. Bunun için 
evvela burada nadasın ne zaman yapılması lazım geldiğini 

gOzden geçirelim. 
(Sonu Var) 

R a d y o 
T0RKIYE Radroıo 18.•6 Zina& Taktimi 

i 1 1 1 i 1 a n 
Mersin O, m. Umumiliğindeiı Mersin Liman Şirketinden: 

. . d .. . L f h Liman Şirketine imtihanla tleniz plJ' 
ı - Mersın ceza evın e.ı mev.u ve nıa - • 

kunıların ı haziran 942 tarihinden 3 ı Mayıs 943 antcJriJ ve makıne reı~amı ~l!nacalıtır. 
·ı · ı. d b" l"k ·ı · 1 d k Ressanı, sanat nıektebınden ıyı derece me.ttJ' 

tarı ııne ~a ar ır senn ı ı ıtıyacı o an o san . . . . . 
b · k."l k .... . b · ·· Jd 1 k 1 r nu olması ve puantörlerın de orta tahsılı bıtır 

S
111

11. 1 ı 0 ~ nıkegın ırk ay 
1 
mu t et e apa 1 zar I nıiş olmaları ve :ı.skerlik lıizınetlerini ifa eylenıi~ 

u u e muna asaya onu muş ur. 
2 . . 9 • . .. .. 25- 35 )'aş arasında bulunnıaları şarttır. 

- ıhale 1 hazıraıı 4 2 pazartesı gunu saat Bu gibi şartları haiz olanların ltızımgele11 ve.· 
15 Je ~· ~I. ı.ı nıumiliği ma~an~ında yapıl~~aktı~. saiki bir dilekçeye bağhyarak ı 4-5-94 2 perşeıu~ 

3 - ısteklıler < 13500) hra ıhale bedelı uzerın-· be günü 12 ye kadar Sirket tımum müdürlüğüne 
den 1003. lira m!ıv~kkat temiu~t ve ~ekli( nıek: nıüracaatları" ilAu olun:ır. 
tuplarııu ıhale gunu olan 1 hazırau 942 pazartesı . t"haıı 14 5 942 p ş b .. .. ö•I Joıı .. .. , . . . ını ı - - er em e gunu e e v 

gunu saat 14 de C •. "'· Unıunu!ığı nıakamında şonra saat 14 de icra edilecektir. (389) 
toplanacak olan konusyona tevdı etmeleri. 25 3 

.ı-7-1 
4 - Teklif rnektupları ihale günfi saat 14 de --------------------

kadar taahhilılü posta ile veya bizzat kapalı zarf i ı a n 
derununda konıisyona tevdi edilnıi~ bulunacak içıl ırmaa çavirge mOdürlüğünden; 
ve muayyen saate kadar her ne suretle olursa Muhammenvahit fıatı 
olsun komisyona verilmemiş nıeluuplar kabul Kental Oinsi Lira Kurut 

ohınnuyacakıır. 1627 9ı~ahk e?k~z çam o~ono O •• 60 

5 - Verilecek eknıek şartnanıeye ınuvafık ola- 1 lçel Vılı\yetının Mersın kazası dahıhnde .\r .. 
rak ve şehirde kanunen kabul tdilen tipteki ek- nıut döleği devlet ornıanından 1527 Kental çırll 

. - hk çam enkaz odunu sauşa çıkarılmıştır. 
mekterı verılecek ve her ekmek ıam 750 granı 2 _ Heh~r Kental nıuhamnıen bedeli •so, 
olarak ~işirilecektir. kuruştur. 

6 - Kkmek ceza evi nıüdürlüğünün göstere- 3 . Şartname ve mukavelename projelerini 
ceği lüzum üzerine 200~300 aratsında hergün ni- görmek isti)enlerin ~Tersin çevirge müdürlüğü 
hayeL saat 14 de ceza evine teslinı edilnıiş bulu- ne Mersin ornıan böl~e şefiiğine ve Ankarads 
nacaktır. orınan umuın ıuüdürlüğüne nıüracaat etmeleri. 

7 - Eksihmeden nıütevellit biltınıenı rusum, 4 · Sa~ış 20-~ ·~.42 .. g.?nü saat 15 de Jlersin 
teklif d · ve ill .. &l ·ı · d lh ornıan çevırge nıudurluğunde yapılacaktır. 

' a~ıga resnn .. n .ucre erı .e ~n e ace 5 - Şatış unıunıi olup açık artırma usulile 
t·k~ıekl~rın v~ya u~ı ıahlılı ıçin ve bılcunıle nıa- yapılacaktır. 
sarıf muteahhıde aıı olacaktır. 6 _ Muvakkat teminatı 71 liradır. 

8 - ŞarLnameyi bedelsiz olarak alnıak veya 7 - Taliplerin şartnanıede yazılı vesaiki 
görmek ve daha fazla izahat aln1ak istiyenlerin getirnıeleri IAzınıdır. ''405,, I · 6 12-11 
tatil günleri nıüstesna olmak üzre her gün C. M. J I 1 n 
uınunıiliğine müracaat etnıeleri ilan olunur. 

(402) 1-6-12-17 Silindir ve buhar makinisti olarak Mersinde 
Uray caddesi 4 No. da Braithvvaite aud Co. 

. I I (Engineers) Ltd. firmasına adres bırakmış olau-
1 n ların 2-5-942 cumartesi günü 8aat 9 da n1ezk6r 

Oe••l t D · ı·ı A J 6 firkete nıüracaat eln1eleri iltuı olunur. (406> .... e emıryo arı uana • ıncı ---------------·-- --
lıletnıe Arttırma, Elıaıltme lıomİı)'onu 

Fırsatı kaçırmayınız R eiali tinden: 
Mersinin Mahmudiye ınahallesinde Silifke 

inşaatı ikn1al t'dilen Toprakkale istas)onu haıaı nıaa müşlemilAt acele satılıktır. 
büfesi bir yıl ınüddetle liraya yerilnıek üzere Müracaat: Ankarada Ulus meydanı yeni 

k l sinema üıtönde Omer Sökmen 
pazarlığa çı arı nnştır .. Pazarlık 16 Mayıs t 942 (s9,) 9_8 Telefon: 2sos 
cuıuartesi giinü saat ı ı de Adanada işletme nıü . -------------------
dürlüğü binasında topıanacak konıisyonca yapı- Ye n i M ersi n 
lacaktır. 

Muhamn1en bedeli 240 lira ve nıuvakkat te
n1inat ı 8 liradır. isteklilerin 942 yılı Ticaret 
Odası vesikası, nüfus cüzdanı, iyi huy kAğıdı ve
sikalarile birlikte tayin edilen günde konıiıyon 
reisliğine q1üracaatları lAzımdır. Bu işe ait şart
naıue ve nıaka veleler komisyona n1üracaatla be-
delsiz olarak görülü~. (40~) 1-5-9-15 

NUSH.A.SZ 
Abone 
Şeraiti { 

Senelik . 
Alb aylık 
Oç .. 
Bir .. 

1200 ., 
300 
100 

5 KURUŞTUR. 

kurut .. 
,. 
.. 

Hariç içia 

DJO kurut 
1000 
000 

Yoktur. 

.. 
•• 

Resmi iltnaun satın 15 kururur. 

ANKARA Rıdroıu 18.66 MOıik : Moderu Mualkl ----------------·-------------------- ----------------------
Oama- ı~.19'2 E11rleri (PJ.) 

7.80 Proırım "mımlıkea '"' 19 so Memleket 11at ayarı H 

ararı ıjıoı haberlırl 

( Zayi taatlilıname 
27-ll-9S2 ve 96 1ayıh 7.83 Muılk: Hırır Paroııar (Pi) .. s:: 

1 19.-.u MQıik : Klbik Ttırt MI· Tannı orta okuhuulan almı• 
7.•5 Ajanı Hıbır eri p (" r .. 

1 
H d d 

i 1 a n 
iQel Defterd~rlığındao: 

8.00 M6ıtt: Senfonik Pıroalar ıili roaramı. yl : Ka•••• )(.ahallesi Oinıai • kdarı Kıymeti 0 0 0 oldugona taıdiknamenti ka. 

'PJ ) Meeot Cemil). M.enin Babna Ar"• 280 112, 196 Lira "arkan Biıiklet9i Nadir . "t" y . . . 
1 . · . ...- v . saen ••11 •• ım. enııını a a· 

8•16. 20.15 Radro Gı11t11i Azbulanor. Garhen Ye ''m•· d k" . . hök ü 
e.30 Etin s11u. 20.•6 MGıik: Şarkı" UlrkGlır. len eeaobeavark. oatım an eı ııınıo lfl 

11.80 PrQaHm)ı Mımlekı& 11a& 2ı .. oo Konuemı (hrtiH& Hı&I) olmadıtını il'o ederim. 

ıran 21•16 Temııı lndirıvusdan hazineye intikal eden ve bahçe ıuahallesinde kAin yu-
ıus Maılkı Sıbll TGrk61er. . 22Jl0 MGıik : Rıdro Salon f 1 b" k ·· ı a... • k. ·ı 

Ort .. ,r .. ı. karıda mıkdar ve evsa ı ya~ı ı ır ııa arsanın mu a.ıyetı açı arıurnıa ı e malaalle1ioden 
12.'6 Ajanı Haberleri ah ı 
Jl.00· 2t.SO Mımlıht S11a Ararı 22•4. 942 tarihinden itibaren 15 gün nıfiddetle arttırmaya ÇlkarılDUŞ Ve Abdurr man °1 n 

ıs.so Mlıik ı Karııık Şarkılara ajanı haberlı~i" borHIH ihalesi &-5-9 4.2 tarihine teıadüf eden CUDll günü ıaat 15 de Defterdarlık (•04:) Abdaltafar 

ıs.oo Proaram '' Mımııtea 22
·" .. Y 

1 
P makamında yapılacaAından talip olanların yüzde 7,6 ten1inat akçasile gel- veni Jıleraio Maıhaaaınd• 

"'' arırı 22 60 arıok roıram te 

18.os Mlıit : Fa11 ı Hırıu. hpanaı. meleri lüzuınu ilAn olunur. (384) 23-28-1-7 
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