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Ank ora, 18 (R.G.)- Mihver r&porla· 

G-t.TNDELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR GAZETESI 

Hükümet yapağı fi11.t
larını artırmağa karar 
vermi1tir. Yeni liat ya
kında ilan edilecektir. 
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1942 

Yılı 1 Sayı 

Milli Hakimı.yet ve çocuk 
bayramı bugün başllyor 

ç k Öğleden sanra şehir baştan 

S oçu. . başa bayraklarla süslenecek 
evgısı 

23 Niun .Milli Hakimiyet bayramı ve Çocak hafta.n 

Japon Basvekili 

Hindistanın 
hürriyeti 
uğrunda 
Harbe d ' vam ede· 
ceklerini Hint lider-

lerine bildirdi 

14 4183 -----

Şehir ve 
Memleket Haberleri 
ücretli memurlar 
maaşa geçirilecek 

Ankara - Bütül!l ücretli ıuretile maaşlı kadrolara eklene· 
.., Yarın başlıy~oak. olan bugün öğleden Ro::ıra başlamaktadır. Bu makudla hugiin 

(l_.oouk haftası) bızdekı 90· öğleden sonradan itibaren ,~bir baştan haşa bayraklarla 
Oıık sevgisini ve heyecanım donaııaoak ve yarın, Çoouk Esirgeme Kurumunun ha9;ırla-

kadroların maaşlı kadrolara ccktir. Bu suretle ücret kadroları 

T k nakil huHıunda Vekaletlerin ilga edilmiş olacak, ma•t kadro-
Bankullo, 21 (a.a.)- o - h l d ki t il B " a:r;ır a ı arı ce ve er &fveki- ları yeni veziyete göre tesbit 

tıoaıleyen bir semboldür. dığı program tatbik edilecektir. yoya giderken iki Hi~d lide- lete verilmiştir. Cetvelleri Başve edilecektir. 
ri dn tayyare kazasında öldük· kalet müsteşarı Cemal Yeşilin Diğer taraftan memurun 
leri mah)mdur. 1 ki Hind \ide · reiıliğinde toplanan Vekalet ücretli vazifede geçen çalışma 
rinirı cenaze merasimi hürri- müıteşarlarından mürekkep bir müddeti bu defa nakledileceği 

Bu haftayı Milli Hakimi- Dünkü oö11bamu.;da. mufaRsala11 ne~retmiş oldo~umuz 
Yet bayramı ile birlikte kut· programa gfüe yarın öğleden evY61 Rtadyomda bütün ~ek
larnamız bize dünden bir mil- tepliler topla.nacak ve bir9ok yavrular tarafında~ •nrler 
Ji heyecan ve yarına da kuv- ·okunacak, nutuklar ıöylenecek hondan sonra bi~ ~gretm~n 
l'etli inan mevzuu veriyor. tarafınd~n da bugönön yüksek ehemmiyeti belırtılecektır. 

l · komiıyon tetkike batlamıştır. maaşlı memuriyete geçmit ıayıl-yet, Se•gi tezahür erı arasın-
Komiıyon tetkiklerini tamamla- muı için liylhaya büknm iJive 

Handan sonra Ö$tretmen Tal&tın başkanlığında büti.in 
talebeler and içecektir. Yarınki niishamızda programın ay
nını yeniden neşredeoeAiz. 

da yapılmıştır· dıktao sonra bir kanun lıiyihası edilecektir. Bu ıurctle ücretten 
liu törende Japon başve · haurlanarak meclise verilecektir., maaşa geçece memurların kıdem 

kili Togo bir mesaj yollamış Layiha kanun olanca haziranda leri mahfuz tutulacaktır. Bazı 
Kanımızla çizdigimiz ho

dudumuzun dünkü azameti 

•e bugünkü kndretiJe yı.rın 

el>ediyet~ kadar yaşe.ması ço
cuklarımıza vereceğimiz tel
kin, iman, inan, bilgi. sıhhat 
kaynakları ve kudretlerile 

To~o bu mesajında di iir. Layihada 1er alacak esaslara naen küçGk memuriyetlerin üc· 
tır. eni bütçe ile tatbik in~ geçilecek! dairelerde İf husuıiyetlerine bl• 

M 1 M •• d k•I yorki: " e Vekaletin mevcut itarctll rette bırakılmaları muhtemeldir. 
8 t'Ş8 OZ e _ Ölen iki Hind reisi hür- f:~roları birer derece indirilmek (Sonu ikiuoit16) 

Hopkins tahkı·matın riyet uğrunda canlarını feda 
etmi~lerdir . Hu boş yere ya-

llliitenasiptir. Am eri kada manası pılmamıştır. Hindliler istiklal 
Bizim onlara 'fereceğimiz, ___ istiyor Bu maksatla ayaklan-

Cumhuriyet telkini ile: ~c· "'Çtaşington, 21 (a.a.)-Ame Londra, 21 (a.a.) - lşgal mıştır. JaponyaJa Aoglossak-
dadımızın kanı bahasına bıze rika birleşik devletleri reisi altındaki araziye Samb ... r. Möz sonlarla mücadele etmektedi;. 
emanet ettikleri mukaddes Ruzvelt hu gün beyaz sarayda mıntakahrı üzerinde Alman Jap.mya Hindlilerin mutlak 

Ülküyü ya,atacağı• . Amerikaya dönen Mareşal lile larm tahkimatı vardır. Bura- hürriyeti u~ruuda harbe de 
Onlara vereoegimiz birlik Hopkinsi kabul etmiştir. Ma- da m=tyn tarlaları yapılmak- vam edeceklerdir. 

iınanı ile: Dünyada y~nilmez reşal ile Hopkins Avrupa 80- tadır. 
Tiirk birliğinin muazzam ese- yahati hakkında malOmat ver- Londrada bu haberler şu 
riui evlAttan evlada. kudretle mi§lerdir. suretle inh edilmektedir. 

nakledeoegiz . Bu bölgeler daima tarihde 

Onlara vereoegimiz bilgi Tay yare f abri'kaaı savaş yeri olmuştur. Esasen 

Bahis mevzuu: 

Fransanın 
varlığı ko<lretile: tarihten önceden alındı şimdide hücum yolu borasıdır. 

itibaren bugüne kadar nesil- Bnracian yilrüy~cek bir • 
den nesih~ eldt1n ele götür- v . 21 ( ) R kuvvet Zi~tirid hattını yandan Fransız gazetelerı 

, aşıngton, a.a. - uz k. • •• .... - k 
dtigümüz medeniyet meş'ale- velt Konksa, hiikOmetin ya-ı vuraca~_tır. Nite ı_m Almanlar yenı ~u-~umetı ÇO 
•ini mukaddes Onmhuriyet kmdan alılkadar oldugunulda MaJınoyu aynı suretl6 vur· ovuyorlar 
tilkeAinin üzerinde ne ilden tayyare fabrikıısının satın alın muşlardı. 

Yeniden birçok mesleki 
teknik okulu açıhyor ------- ------ --- ---

Bu iş için 9 yil zarfında 81 milyon 
lira sarf edilecek 

Maarif Vekilliği mesleği ğu yüksek mühendisleri yetiştir• 

k 'k okulları açılma il ve bu mek üzere fstanbulda bir yGksek 
te Ol b" -t-) t k "k k l - k~ teknik okulların uyu u. e nı o u u açılacaktır. Ayrı 
guo u k f k · hakkında yeni bir anun ayrı a ültelcri bulunacak olan 
mesı V k"IJ"k b k 1 · · hazırlamıştır e 1 1 ' u 0 u un talebesi her t.•ıl 32S prOJClı k I , 
açılacak ve biiyütülece o ~n metun vermek üzere 1500 ola-

k ti l"çin 9 ıencde 9 zar mıl- caktır. istaabul Yüksek MGhen· 
0 u ar • . . di k 

1. ıarfına salahı yet ute · s 0 ulu da çeşitli dallarda yon ıra _k k 
k d. Böylelikle 9 yılda 8l yu se mühendis yeti•tirmek me te ır. - _ "' 

•1 lira harcanacaktır uzere yuksek teknik okulu hali. 
mı yon ·ı 

Yeniden açılacak ve fıı:e getırı ecek ve talebe kadroıu 
· · k k il r 1 er yıl 1'20 mezun vermek üzere 

genışletılece o U :ı _ _ b~ne_ çıkarılarak okulan bina ve 
Projeye göre, yurdun turlu butun teaiıleri genitleUlecektir. 

endüstri dallarında muhtaç oldu - Sonu ikincide -
ne11ile miras bırakacağız. ması bildirmiıtir. - Paris, 21 (a.a.) Parisu-

Oolara vereceğimiz sıhhat Birmanya var guetesi hususi tabi ile Su 
'farlıgı ile: cTilrk gibi kav Hindi.tanda mil- yeni hüktlmP.lİ bildiJ'dikteu 

mahaullerinden 
istifade 

K Jfa şimdiden 
hazırlık vetıi> sözünün canlı eserlerini harbi sonra tefsirlerde bulunmakta 

yti'beltecegiz. Y!'nluk ordu ve yeni hükömetin ilk vazHe!!İ Su mahıullerindan azami Hükumet bGyük tehirlerin 
Bunu yaratacak kudret de Yeni Oelhi, 21 (a .a.)- siyası kalkınmayı temin ede~ derecede iıtifade için bir proje yakacak ihtiyacı için şimdidea 

bluht\kkak ki 9ocnk sevgi.-idir. Londra, 21 (a.a) - Hint Birmı-nya cephesinde Piça· cektir. Esasen her sahad~~! hazırlanmıştır· tedblir almıştır. . 
b M d bı'r m·ı k h d f b l d J bı· ı·lıoı Bu proJ'e ile ıa mahıulleri stanbul, Ankara, lzmiria Çocuk: ev:erimizin neşesi, a- liderlerinden nn e 1 - nu dP. pazar günü arp e · re ah buna aR ı ır. Ş " 

· de ı· !erinin inkişafı için Münakalit kömür ihtiyacı 15 ağuıtoaa ka· Yatımızın en büyiik eeeridiT. yon Hı"ntlı"den mürekkep bir vam etmiştir. Cephe kıtaları zaınanıda henüz geçmış - ş ı · d 
Vekaletine 2 milyon ıra müt~- ar temin edilecektir. 

. Çocuksuz ev seııısizJiğe gö· ordu kuruimau hakkındaki sağ yanına Japonların hür.umu ~ildir. . d davil ıerma1e verilecektir. İ 1 ------
Dıülmtlı;ı, çiçeksiz, bülbülsüz . . eneral Vey•ele ver· kısmen durum umumiyetle (Paı İ8 Midi) gazetesı ıt_e Yağ i11.lerile vekalet ~aret er : 

v d proJeyı g .. k 1 sakin olmuştur. . Mareşal Peten ile L'lvali ö...,u r y ,_ 
Yuva gibidir. Fertler araııo a · t • Buna gore bu as er er h f ı· tıl uğraşacak. orınRİ bavramın mış ır. . . Japonların . ava aa ıye Yor ve: . ~ an- ' 9ocu~un en büyük minası 9eteoilik, baekın ueullerını artmıştır. Amerıkan tafy~re: - Dikkat edalım_. Er Ticaret Vekiletinip ya~ ima inzibatı 
cyarın> dır. Bugünkü utan . öğrenerek faaliyete geçecek- cileriyle lnğiliz tayyarecılerı sıılarui, kurulan yenı Avrupa li, istihıalit ve fiyat işlerin~ 
ta~, 9ekiııgen, peltek dilli düşman uçaklarına aayıplar içinde Fransaya hiz~et _etıııe~ bakması kararlaşmıştır. Mersinde her bayramda 
erkek 9ocoguno yarın g!.irü- tir. ~ verdirmiştir. Amerikan tayya- ~i ve şahı~j fer"~atinı bılmesı A taprin geldi bir derdimiz vardır. Oda hal-

1<'roz, bilgili, ~ök~~~e-~ bir koşmagı ve hastaları zin~e relerinden ~aip yoktur- . llzımdır. Zira bahis me,zuu Kinin ihtiyacını karııJamak hın saga. sola tehacüm ederek 
Tatauperver ve ış boluınun~e yapmaga u1tra,mağı z~vk hıli Çunkkinğ, 21 (a.a.) - lkı olan Fransanm va'rh~ıdır. üzere Alınanyadan 10 ton Atap- intizamın bozulmuş olması-
ıevkıue göre 'razife e.lmıo hır riz. Bu zevkımızı tatmın eden aün sa•aşhn sonra Naagyas · Yeni kabinenın rin İıtanbula geJmittir. sır. Bunu <laha eYvelrlen alı-
ba' olarak tahayyül ederken Çocuk Esirgeme Knromndor. geriye ahnmış ve binlerce as- • l Partinin mü haf atı naoak bir tedbirle önliyecek 
llleıt oluruz. d t keri kurtarılmııtır. Japonları ılk top antıaı p t' . 1 k b 

Onun çatısı altın • '1plt. r • ç· \' c. }I. ar ııı aanatklrlara o ursa em seyircil.,ri mem 
Kız yavrumuzu bir ana, k . . binlcn-ce ölü vermııtır. ın •· Viıi, 21 (a.a .) - Amiral vcrditi aıükifatı bu •ene bcıte· nnn etmiş ve hem de güzel 

bir nine tahayyül ederken narak gayelere -.armak ıçın lerin kaybı 100 dür· Darlan [:.aval kab;nesioın ilk kirlara verecektir. b 
elimi•den geleni yaptı Ça bir Müsabakaya gönderilecek ir gün geçirereS: bayramımı 

hayatm (mesut) kelime ini baba, hir ana sıfatile sonsuz Ruıların kaybı toplautısmda hazır bulunmuş· eserlerin sahipleri türk olacaktır. zı tam m&naaile kntltamıo 
6ıoriıniıde toplarıB. zevke d•lar, bi~ baba veya Stokholm, 21 (a.a )- Aı tur. P _ Admira geliyor olnrnı. Bnodao başka: 

.Fertler arasındaki ho he- anne değilsek bı1e bu suretle man k akların• göre Hetıe Bu toplantıya Mare9al .8 • Yarınki Çocuk bayramın 
yeoau cemiyetin yarınki kod- çocuk ze-ykın.ın sonsuz beye- b .. •ıod~n~bner·ı taarruzlar neti· t_en iştir.ak_ ~e reislik 'a~ifesını Viyananın ıneşbur takınıla- da çocuklara ayrı bir ebem-

d " &" •.,. .. ~ rından Adnıira lıtanbul ve An- k ·h·· , retioi, varlığını göster ıeı canını tatmış oloroz. c9 l1inde 73 ünoü Ro~ ordusu l~a etmıştır. ·ı. karaya gelecektir. miyet •erern trı uue ya.nız 
i9in, ferdler arasındaki 9oouk Çocuk baftau müoasebe· dört tümende 57,000 Bos L!nal kabınedek bütükü onları otnrtmak, analarıoa, 
•e•gisi arttıkça oemiye~in ° tile bn zevkı tekrarlanıak ve ölmüş, 11000 esir &hnmıştır. n~zırları -~areşal Petene ta Altan fiatı Jhabaların.1 da stadyomun di-
kadar kuvvetleodigio6 ınan- heyecanımızı tazel~mek, dım atmıştır. Bunda~:u~:a~: Altun 35 1iradan ve bir ger sahalarıntla hazırlanacak 
dığı~ız·lau, çocngu daima 9oouklara .. şe_f~at kucağını Japonlar tayyarele• arkad~.ş1arı namLı::aı. kabine gram külçe altun 475 kuruşanjyerler gö1'termek çok güzel 
cemıyetin temeli olarak etnd a9e.n ve bırımı-.ın _1a .. pamıya- • d.. d l teıekkur eden a ı...a~hlıkla- İıtanbulda muamele görmektedir. olmaz mıt . .. . 
ederiz. cagımız yardımı bötun ınem- rı UfÜr ti er azasının F~a~say " e Sttıdyom trıbunlerme ne-

) 1' k ~ l mıştır B · b b zareti olarak memur edile-Onun istedigimiz gibi ye- leket 9apında yapmağa mu- . Tokyo, 21 (a.a. - o :o- rmı . ye l . 21 ( ) - eşen n a ası cek bir kaç ö~re'tmen arka· 
ti•mesini temı"ıı ı"nin el ele vaffak olan (Çoook Esirgeme ya ye diger· .Japon şebirlerıne Porto A ~ğr.ekr,_d a.a. k" çocuktur 

~ .. o t eJen V'şide Lavalın ı tı ar me-. ı - • daş ile bu çok güzel yapılır v k 1 Kuruma) na yardım horon· hucum uc!en 1 ayyar .. . ı . _ . . ÇocU B.lrıı ... bnua• 
ere re bir çatı altında top a 9· u . .Japonlar tarafından do- ıne geçmesı uıeırme- Rıyo kon Genel -ked za01ıederiz. 

ııarak kono,ar, dü,ünür moh· muzdur. 'ürölmüatür. soiosu istifa etmiştir. 
taçlara yardı mı, kimsesizlere A.B.C. • Yeni Mersin 
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2 2 - Nisan - 194.2 Çarşamba 

Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birli~i neıriyatından: 

Patates ziraatı hakkında: 

Çitçilere öğütler 
Bazı yerlerde patatesin gözlerini oyup çıkararak eker

ler, geri kalan kısmını da yerler. Gözlerden çıkacak filizler 
kökleninceye kadar patatesin et kısmına muhtaçtır, az bir 
et parçasiyle oyulup çıkarılan gözlerin vereceği filizler zayıf 
büyür. Bunun için bu usul iyi değildir. 

Tohumluk olarak kullanılacak patateslerde gözlerin 
sağlam olması, yaralanmamış, berelenmemiş bulunması Hl
zımdır. Tohumluk patatesler çürüksüz olmalıdır, bir kaç 
dane patates kesilip kabuğun altında çUrüklUk veya esmer 
siyah lekeler olup olmadığına bakmalıdır. 

Tohumluk patateslerin donmamış olmasına da dikkat 
etmelidir. Patates suyun donduğu derece olan sıfırdan 4 
derece daha aşağı soğuk bir yerde kalırsa donar. Donmuş 
patates yumuşar, bir müddet sonra çorur. Fakat az bir ınüd
det soğukta kaJmış ise hemen çürümez, insanı aldatır. Onun 
için donduğundan şüphe edilen patatesler kesilip muayene 
edilmelidir. Kabuğun altında ağ şeklinde siyah lekeler gö
rQlürse bu patatesler donmuştur, tohumluğa yaramaz. 

Patatesler sıcak yerlerde saklanırsa çimlenir, fazla çim
lenmiş patatesler kuvvetinden kaybeder. Bu çimleri kırmak 
ıa.zımgeldiği için en kuvvetli gözler sönmüş olur. Bu cihet
ten tohumluk patatesleri sonbahar ve ilkbaharda serin, ha
vadar, rutubetsiz, karanlıkça ve tahta döşemeli yerlerde 
saklamalıdır. Bunları bir metreden fazla yUksek yığmamalı 
ara sıra yoklayıp çürUmeğe başlayanlar var ise ayıklanma
lıdır. İlkbaharda M.ydınhkta bulunan patatesler iri, kısa, 
renkli filizler verirler. Bunları kırmamalıdır. Böyle patates
ler ekildiği zaman çabuk snrerler. Bu filizlerin renginin 
patatesin cinsini tayin etmek hususunda ehemmiyeti vardır. 

Patatesin verimliliğinde tohumluk olarak kullanılan 
yumruların, yetişmiş olduğu mevkiin büyük ehemmiyeti 
vardır. Her yerin mahsulü iyi tohumluk olamaz. Sıcak ve 
alçak ovalarda yetişen patatesler tohumluk olarak ekildi
ğinde alınacak mahsul az olur. Buna karşılık yUksek yer
lerde, yaylalarda, serin yamaçlarda yetişmiş olan ve sonba· 
harı serin bir yerde geçirmiş olan patatesler ekildiği zaman 
çok mahsul verirler. Onun için Adapazarlılar Bolunun, Trab
zonun tohumluğuna kıymet verirler. Memleketimizde bol 
mahsul yetiştiren ovaların yakınlarında sağlam tohumluk 
yetiştrilecek yaylalar bulunduğundan ovalarda patates eken
ler tohumluklarını böyle yaylalardan getirmelidir. Mesela 
Ödemişliler için Bozdağ, GölcUk yaylaları; İnegöl ve Bursa
lılar için Uludağ yamaçlarındaki köyler; Kütahyalılar için 
Kumluyurt; Kayseri ve Niğdeliler için Develi, lncesu, Ürgüp 
Bor; Konya ve Karamanlılar ve Ereğliler için Toros dağla
rına yaslanan köyler ve Ulukışla köyleri; Antalyalılar için 
Korkuteli iyi tohumluk yetiştiren yerlerdir. Trabzon, Ordu 
ve lnebolunun dağlık köylerinde yetişen patatesler de iyi 
tohumluk olurlar. Bunlar İstanbul piyasasında çok bulun
duğu için İstanbul ve Trakya çiftçileri bunları kolayca 
tedarik edip tohumluk yapabilirler. Şarktaki vil!yetlerimiz
den bilhassa Erzurum ve Kars vilayetlerinde yetişen pata
tesler de tohumluk olarak kullanıldığında iyi mahsul alınır. 

Böyle yüksek yerlerde yetişmiş tohumluk bulam1ycak 
olan ova köylüleri bu sene mecburen kendi yetişdirdikleri 
mahsulden veya komşularından, etraflarından tohumluk te
darik etmelidirler. Böyle yerlerde dahi kumsal top~aklarda, 
çUrUntulU siyah topraklarda yetişmiş olan patatesler de 
iyice bir tohumluk sayılırlar. 

Tohumluk seçiminde çeşidin de ehemmiyeti vardır. Bazı 
çeşitler bazı yerlerde daha verimli olurlar. Bir yerde hangi 
çeşidin daha iyi yetiştiği orada yapılacak denemelerle öğre
nilir. 

5. Ekim : Patates ilkbaharda ekilir. Ekime başlama za
manı yerine göre değişir. Baharı erken gelen yerlerde Şu
bat ortasında ekime başlandığı halde yaylalarda Haziranda, 
hatta Temmuzda ancak başlanabilir. Ekim zamanı donlara 
kırağılnra bağlıdır. İlkbaharın son donlu gecelerinden beş 
on gün evvel ekime başlamalıdır. Ekilen patatesin çim ver
mesi için toprağın ısınmış olması da lazımdır. Vaktinden 
evvel ekilmiş patatesler tarlada bekler. Kesilmiş patatesleri 
tohumluk olarak kullananlar bunları vaktinden evvel tarla
ya ekmemelidir, böyle yaralı patatesler toprak içinde fazla 
beklerse çnrur. Onun için toprak ısındıktan sonra tohum
luğu tarlaya dikmek doğru olur. 

Patatesler pullukJa açılan çizgilere ekilir. Her ekilen 
çizgiden sonra bir çizgi boş bırakılır. Buna bir dolu, bir 
boş usulu denir. Bazı yerlerde bir dolu, iki boş usuliyle 
ekilir. Çizgiler içerisinde birer küçük adım aralıkla ve çiz
ginin sert olan tabanına değil de yan tarafına bir yumru 
koymak suretile ekim yapılır. Bu işi pulluğu olmayan çift· 
çiler sapanla yaparlar. Hayvanı olmayan veya tarlası küçük 
alan çiftçiler ve bahçe sahipleri çapa, kazma veya kürek 
bel ile açtıkları çukurlara tohumluk patatesi koymak sure
tiyle ekim yaparlar. Buna ocak usulü denir. Ocaklar ara
sındaki aralıklar da göz karariyle bırakılır. Ölçü ile iş gör
mekten hoşlananlara patates sıraları arasında 60- 70 santim 
sıralar üzerindeki ocaklar arasında da 40- 50 santim aralık 
bırakmaları tavsiye edilir. 

Tohumun nzerinde 3- 4 parmak kalınlığında toprak 
bulunmalı ve bu toprak sert olmamalıdır. 

Tohumluk ihtiyacı dönüme 75-150 kilodur. Bu miktar 
tohumluğun iriliğine göre değişir. Tohumluğu idareli kullan 
mak zorunda olanlar 75 kilo ile bir dönüm (dekar) tarlayı 
ekebillrler. 

(Sonu Var) 

Yeni kanun 
layihası 

Köylüler ve seyyar sat,cılar 
kszanç vergisi vermiyecek 

Seyhan nıebuıu Sirıan Tekeli 
o~lu bir kaaun Jiyiba•ı teklif 
etmiştir. Buoa göre 5 binden 
nüfuıu az olan yerlerde yiyecek, ' 
içecek veya yakılacak maddeyi 
aatan seyyar satıcılarla, ücretle 
eşya oakled~n köylüler kazaç 
vergiıi vermiyeceklerdir. 

' ıstanbulda iaşe 
işleri 

İstanbul bakkallarına birhıç 
bulgur teni edUmektf'dir. Slmer 
bank da kağıt vertcektir. 

Partinin lstanbulda 
açacafı vurd 
iıtaubulda Cümhuriyet Halk 

Partisi tarafından büy6k bir 
tatebe yurdu kurulacaktır. Yeni 
bina yapılnıaaa için Şehzade• 
baıında •raa alınmıştır, 

Ücretli memurlar 
- Birinoideo artan -

Radyo 
TfiRKIYE Rıtdfoao 

ANKARA Radroao 

Oarsam ba- 22.t.19(2 
7.30 Proaram u memleket 888' 

7.83 

7 ,5 

800 

8.15· 

ar arı 

Mozik : RadJO Salon' 
Orkestrası. 

Ajanı Haberleri 
Muzik: Radro Sılon Or-
keatraeı Programıno 

Devamı. 

8.SO Etin aae\i 
12.30 Program H Memleket ıaat 

•ran 
12.83 Muzik= Şarkı te türkOler 
12.,6 Ajana Haberleri 
13.00· 

13 30 Mozik: Şarkı u Türküler. 

Proanmınm Detamı. 

ıs.oo Proıram te Memleket 

18.03 

19.tO 

!'anı ararı 

Muzik : Redro Danı Or• 
keatrtBı 

Ziraat taktimt 
Konuema (Dıe Politika 
Hadiaeleri). 
Muzik: Şarlrılır. 

19 30 Memleket aaat ayarı te 

ejaoı haberleri 
19.•6 KonufT8 (Qooak Eıirıe-

me Koroma adıne), 
19.66 Mozlk: Şarkı te TftrkOler 

Diter taraftan öfrenditime 20.15 Radro aeıeteai 
göre ücretten maafa geçen me- 20.46 Mozik: Bir Mere ÔQ'ren;-

murların tekaütlGk vaziyetlerini roruz. Bahanın Marıı. 

tanzim edecek bir layihanın da 21.00 Konuema(GtlzeltiirkQemlı) 
baıırlanmaıı mukarrerdir. · 1.16 Mozik: Fasıl Bereli. 

Ücrete geçen müddetlerin 21 45 Muzik : Riraeeticumhur 
muayyen bir lcıımının maa~ta Bendoau (Şef lhaan 

geçmlt gibi •ayılarak tekaütlük KOnçer) 
-u-ddetine h 1 22.30 Memleket Saat Ararı 
.... ına ıup edilme• 
ta•a•vuru vardır. 

Yeniden birçok 
mesle~ i lehnik 
okulları açılıyor 

-Birinciden artan-

Mühendiı ihtiyacı için de 
Aokarada her yıl 350 mezun ve• 
recek 1500 talebeli bir teknik 
okulu kuralacak İat•ııbul teknik 
okulanuo kadro1U 250 den bine 
çıkarılacaktır· T ayyarc nıotörle
riol memlekette yapabHecek uı

ejana bRberle;.-i te boraalar 
22.•5· 

22 60 Yarınki 

kapanıı. 

Proıram 

n 
lçel Tapu sicil nıuha. 

fızhğından: 

tc' ara duvar köyünde tarkan 

ma•. emlak garben nadirler tima 

len yol cenuben maa emlak ile 

ç~vrili bir kıtlıda 18380 metre Te 

' ı • n 

Sayfa ; 

1 i n 
Sümerbank Yerli Mallar Pazarı md• 

diirlüfünden: 
Yerli Mallar pazula.rıaın Rayın Mersin h"lkına ~at1~ 

v,iinleri: 

Tarihi 
23.4.1942 
24.4.1942 
2fi.4-.1942 
27.4.1942 
28.4.1942 
29.4.1942 
30.4.1942 

1.5.1942 
2.5.1942 

4.5.19!2 
5.f>.1942 

6.5.1942 

7.5.1942 
8.51942 
9.5.1942 

11.5.1942 

12.5.1942 

13.5.1942 

14.5.1942 
15.5.1942 
16.5.1942 

18.5.1942 

ı9.5.1942 

20.5.1942 

21.5.1942 
22.5.1942 
23.5.1942 

25.5.1942 

26.5.1942 

27.5.1942 

Satış yapılacak teşekküller 
---
Kocası askerde olanlara 
Köylü kadın ve erkeklere 

.. .. , 
Dul yetim ve ~ksüzlere 

'> ') 

Askert, mülkt emekliler ve maltillere 
> 

KöylU kadın ve erkeklere 

Amele, hamal, hizmetkar, bahçevan ve 
boyacı bisikletci ve kayıkcı 

Arabacı, şoför, eski tamircileri, 
hancı ve hamamcılara. 
Seyyar satıcı, elbise boyacısı, 

badanacı ve betonculara 
Köylü kadın ve erkeklere 

kalaycı , 

sıvacı, 

Köşkerler, yorgancılar, demirciler, tene
keci ve kömUrcüler 
Berberler, bayiler, arzahalcılar, müez
zinler ve imamlar 
Tatlıcılar, lokantacılar, kebapçılar, seb
zeciler ve manavlar. 
Kasaplar, furuncular, helvacılar ve ku
ru kahveciler 
Köylü kadın ve erkeklere 

't ., 't 

Terziler, kunduracılar, seyyar ve sabit 
fotoğrafcılar. 
Manifaturacılar, hurdavatcılar ve ba
kırcılar. 
Marangozlar, mobilyacılar, bakkallar ve 
züccaciyeciler 
Kuyumcular, hazır elbiseciler ve komis
yoncular.' 
Köylü kadın ve erkeklere ., 
Doktorlar, eczacılar, baytarlar, kimya
gerler, ebeler ve kolonyacılar. 
Toptancı tüccarlar ve serbest meslek 
erbabı 

Fabrikatörler, TUrkiyede ikamet eden 
ecnebi tabaları 

1 - Pamuklu salışları, tarihleri hizasında yazılı teşekkllllere 
sabahtan ögleye kadar yapılır. 

2 - Öğleden sonra yün, yünlü kumaş ve kundura satışı , 
yine tarihleri hizasında sınıfları yazılı sayın müşterilere yapılır. 

3 - Sıra gününü takip etmiyenler mal alamazlar. 
4 - KöylUlerimize tahsis edilen satış günlerinde öğledeıı 

sonra yalnız memurlara yün, yünlü kumaş ve kundura satış 
1 

yapılır. (373) 

i 1 i o 
içel tapu sicil mu~af1Zhğmdan ; 

VilAyeti 
l9el 

Kazası Köyü Mevkii Mikdarı 

Mersin Menteş Kaynlucren 27570 
O insi 
Tarla 

taları yetittirınek üzere Ankara- tarkan nıaa emlik ve Kara Muı 
da bir tayyare motörciilük uıta tafa garben Nadirler timalen 
okulu açılacaktır. 

Mevcut 9 sanat okuluııdan maa emlak ve yol cenuben kaba Hududu: Şarkan Keh, garben Abdullah vereseleri 
başka 19 okul daha aç lacak ve kum ile çevrili bir kıtada 18380 lası, 'imalen yol cenuben Acer Osman tarlaıı 

tar· 

1anat okulları talebe kadroıu metre murabbaı tarlaların Erme 
her yıl ?575 mezun vermek üzere ni milletinden Kirkordan metrii· Yoktırıda bOlüo vasıfları razılı bir parQada eaki ölQfl 30 

k 
döndm mukabili 27570 metre murabbaı tarla Ak Abmedin ced· 

20600 olacaktır. 68 a şanı el'kek ken hazineye ait olup Kıbtı• b dinden intikal etmek sure tile tasarrufunda ikin mum aile)' hin 
1aoat okulu açıl · cak ve unların milltecilerinden Stlleyman oğlu 290 aeneaiode vefatı ile veraeeti oQ'lu hacı ali re te hacı alinin 
talebeıi yılda 1000 nıezun verınelc d -

25 
b. 

1 
ktJr 3 Ahme ve efradı ailesine tah•I• de 329 rılında tefatile feraseti karısı Teslime te anaaı Ahmed 

u:ıere ın o aca • Yapı k ı uıta okulundan batk• bet cık-.l edildiğinden bahıile tucUi iıkin kızı emioere miiohasır a dıAı ve baekaoa uriai bulunmadıQ'ı 
daha açılacak talebe ıayııı her mQdürlyetl tarafından talep edil oibeUe adı geoeu vereaeler bu t~rlada bitil nizll te bilil faaıla 
yıl 374 mezun vermek üzere 300() tnlf ve tapu kaydıda bulunma· hOanüniretle te malik Blfatile halefiret rolile tasarruf edeaıel· 
olacaktır. 20 

25 
kız en•titüaii nıı, olup keyfiyet tuarrufunua mekte olduQundan tereseden Teslime hieaeılni namıaa aenelıiz 

k t ı den teaoil ettireoe~lnden bu cibe&in hukuki vazirelini tetkik ve 
daha açılacak ve okuyaca a e- tahkiki için 28·4·942 Hh aünü 
b 1215 1 k 

32 aktam • '•hkik için mahalline 29·4-942 tarihinde memur gönderileoeQfn· 
e ıayıaı o aca tır. ID b ili 'dll ı t k t •- k 

1 
k 

1
Jacak • • ne i 1 met a arrur e - den bu rerde berbınıi bir hak iddia edenlerin bu tarihe ka-

••Z ıanat o u u 98 e çı ar • tirllmtştlr. 
ve 30 000 talebe yetlttlrilecektır. dar Tapu ıioll muhafızlıQıoa terahutta arnı gilode ellerindeki 

1000 
' . • k.. ozluk Bu gayri menkuller ilzerlnde etrakı mGabilelerile birlikte mahalline gelecek memura mllrı.· 
gezıcı oy maraııg ' h 

demircilik kur1u açılacak "e bu er hanıi bir tuarruf iddiaaında oaalları ili.o oluoor. (375) 

kuralarda her yıl 26520 köylü bulunanlar var1a ilia tarihinden -------------------------
100 gezici köy kadın kurıu açı• itibaren on gGn zarfında tapu 
laeak ve bu kunlarda her yıl ıicil 11:ıubafızlığına veyahut tabki 
?652 okur yetişecektir. kat an - b 11· d b ı k • '"ll\l ma a ın e u unaca 

Erkek meslek ötretmen oka memura IDGracaat edilme.i )üzu· 
lu ile kız meılek ötretmen oka il 
luna bina temin olunacak ve 

o:ıu ln oluaur. (374) 

kadroları ayrı ayrı 300 artbrıla• -=-=------.._...==-•==:ıı;;;:;;;= 
caktır. İleride Ankarada bir yük 
ıek lkti1&t ve ticaret okulu açı Qoonk · . , h 1 
ı k l. b 1 Mk . ıçın ne~ e azır a-aca tar. ıtao u yu sek ıktlıat 1. .. 
ve ticaret okulu talebe kadroau yan 8 1 opnıeli. Bunlar ne 
120 den bine çıkarılacaktır. 7 vakit ve nerede gonca verr
ticaret okulundan başka 17 o kal cegi eöy lenemez 9i9eklMdi r. 
daha açıl9eaktır. Bu okullar tale 
be ıaym yılda 1900 mezun yer· 
mek iizcre 9100 olacaktır. Aynca 

Çoc•k Ealrıeme Kanıma 
ıeael merked 

birçok yerlerde aktam ticaret ---=====---•;::==== 
okulları açılacaktır. 

i 1 a n 
Mersin Belediye Riyasetin~en ; 
Bugünkü Meclis içtiıuaına Belediye n~ecJisi 

azalarının ekseriyeti iştirak etnıediği ciheıle 

27-4-942 pazartesi gönü saat 16 da toplanılmak 
lizre n1eclis tatil edilmiş oldugundan nıuayyeu 
gün ve saatta sayın meclis Azalarının toplantıya 

iştirak eylemel.~rini rica ederinı. 
Bel(diye He is Y. 

(376) Yusuf 1\ ıh ne • 

Yeni M.erain Matbaaaında Basıluu: !t. 
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