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Türk çocuklan: 
Büyük bayramınız 

kutlu olsun. 

Sa. ;.bi Te ti mum ı :e,rtyat 

MCdOrC 

FUAD AKBAŞ 

ldnre Yeri 
' • • -cıntr lı• rtıtJ · wır•n 

Perşembe 
23 

N l SAN 
1942 

Q.ti"N:OELIK SİY ASİ HABER FİKIR. G-AZETESI 
Yeni Mersin S- v ı sı 5 k' n ş 

Te lefon ~ o. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 4184 

Ço uk Haftası Maarif iaşe Müsteşarının 

başkanlığında Yağ Fiatları 
t sbit edildi Ve ilinin n tkile başladı Ada nada 

Milli Hakimiyet~ Çocuk bayramı bugün 

T .. k büyük merasimle kutlanacak 
a iler Yüzde 3 asidli Urf :a muadili 

yağ 160 kuruştur 

. . 
eTımış 

ur Toplantısı 

kudretinin 
yükseldiği gün 

.Mılli Hakiuıiyet ve Çoook bl\yramı uıüneRebetile diirı 
öAleden ROnra Merıdn baştan başa donanmıştır. llkokullar

Anka ı a. 22 (Yeni Meı sın) 
Ticaret Ve~M f'tin i r, vilAyH 

Adaııa, 22 (Yoni Mersin) !fire tf'blığ e ıtıği emrr göre 
Bngün l a Ş 0 Müı< teşannın sadeyağ h:ııları şu şek;lda t es· 
~aşkıuılığı lllt111 d GR?. i ırn tPp bit edi lmiştir. 

larınca yerlerinde hat verile· 
caktir. 

Bu fiatll{r Urfa, Diyar
bakır, G:rniautep. Ma raş, Kars 
Konya, Aksara ydadır. Bu fiat 
ma~azada teslimdir. Teneke 
bedeh, lehimleme masrafJarı 
ayrıca murakabe komisyonu 
tl4rafırıdan verılecektir. 

d B ayrıcn Riislenuıiştir. 
Bugün şebriIDİ'lde her iki biiyük bayram 

kutlanacaktır. Bu kotlama programım aynen 

meraRinıl., 

ikinci say. Hably, l ç el, Adana ve Ctınup 1 0103 asidlı Urfa mu-
viJaye tJeri V aliJeri top ' sııa 

Türk tarihindeki yüzlerce 

Şeref Te şan giinü arasında 

23 Nisan; bu şeref günlerinin 

fı'k!rdı~ı, kaynadığı ve hız 
tldı!lı tarihtir. 

O güniin heyecanını ke.1 · 

binde bütün azametile akla. 

lllıyan hangi Tiirk vnrdıd 

0Rmanh impar tor lugo
tıoıı on günle rinde .• Milli 
lllİukı kabul eden M eclisi 
lllebusan; dUşman süngüAil 

kapanmıştı. 16 Mart 920 gii
niindeki bu hadi Re ile A vru
Palı müetnliler, basta ada
oıın tamamen öldüğüne kani 

Osmanlı tarihinin binbir an

la dalgalaııaıı yurduna, latan 

huı" girip yerleşınişlerJi. 
lı.,akat ... Birkaç gün sonra 

28 Nisan 1920 de Ankaradan 

birden bire yöksefon m illi 

kudret milJi heyecan Mus-
' tar" Kemalıu sesi ve !smet 

famızda neşrediyoruz. 

1 Milli Şefimiz İsmet İnönü 

. adili erimiş yağ 160 kuı uş. 
rak bu mmtl\kauın ııuşe ve 2 oı 7 "dl' D 
yı,ni mabRal vaziyetlerini gö - ~o. ası 1 ıyar-
riiıı. ·· ı ı· G kte ka· bakır mııadıh yc.. j? 155 kuruş. 

vmıış er<ıır . eç va 01 8 'd' · oı 7 
dar devnın eden toplantına 3 - ıo ası '. ~u ıo . 
mühim kararlar ahnuıış · ır . ayranlı Trabzon erıtılmemış 

Adana 22 (Yeni Mersin) - 130 lrnruş . 
Şe-brimize gelen iaşe müşte- Vasıfları Jaha R Şa ~ı olan-

şarı B. Şükrü Sökmeusüer şere- lar<i fiat mfırakabe komisyon

K~ııdi ihtiyaçlarını kenJi· 
leri temin eden bölgelerde bu 
fiatı geçmemek üzere tiat mu 
ra~abe komiı:;yonu tarafından 
fiat verilecektir. 

floe düo akşam Adana kulübün 
d~ bir ziyafet veril mittir. Ziya • 
fette valimiz ve şehrimizde bu• 
lunan mebuıılarla Hntay valisi 

-------- - ---- -

Şefik Suyer, Ayıntap valisi Bur· 
han T~ker de hazır bulunmu~tur. 

'Vlüsteşar gazetecilere ıeyya• 
hah hakkında demiştirki : 

Yeni Ekmek 
karneleri geldi 

Ticaret vekaletinden aldığım Ekmek karneleri için hükiı-
emir üzerine cenup mıntakası- • b ' t "p hazırlamıştır. met yenı ı r • 
nın yeni mahıul vaziyeti ve iaşe .. h zırlanan yeni 

1 durumunu yakında görmr k ve I kBunal g?~ek ' : aylıktır. 
d k

. 
1
. ay arne erı ı ışe 

bu arada bu mıntaka a ı va ı Mayıs v e haziran ~ylar.ı~a 
arkadaşlarla bu mevzular ctra · alt olan karnelerden bütun vı~a: 
fında görüşmek üzere geldim.. yet ve belediyelere olduğu gtbı 

Mahsuller tesbit 
ddiliyor 

İngilizler 
ikinci cephe 

Mersin belediyesine de göııderil
miştir. 

Mersin belediyesi iaşe bGrcıau 
bu karne} rin tevzii için icap 
edt n hazırlıkları ikmal etmiştir. 

Karneler ayın yirmi dördünden 
itibaren halka dafıtılacaktır. 

B. Krips 
Hindistandan 
döndü 

Londra 22 (a.a) 

İnünü'nün kılınoı ile bütün 
lllilletin robunu toplayan Bö

Yiik Millet meolisi kiir~üsün 
den evveli düşma:ıların yü-

b. Aukara, 22 (Yeni Mersin)JR8Çliğini, talirnatfara, kanun Ziine. Rorıra bütün oihana ır 
•amar olarak indi. - Çocuk Haftası dün akşam lara battlandıgılll söylemişler, 

Adana 22 (Yeni Mersin) -
Bu sene bir mayıstan itiba

ren zıraiyat hasılatım tesbit et
mek üzere subaşılar · tayin edile
cektir. Aydan aya 6 - 10 lira ve· 
rilecek olan bu subaşılar kendi 
bölgelerindeki tarlaları kontrol 
edeceklerdir. 

yapamazlar 
çünkü elde gemi 

yoktur B Grips ~indi.tandan Lon• 
draya döomüttür. 

Maarif Vekili Haean Ali Yü ve bizim tarih i ıuizde bunun 
Ha&ta adauı birdenbire l d d . . . . . . Bu iş içinde muntazam def· 

terler tutulacak ve bu suretle 
çiftçilerin ne kadar mahsul elde 

• 1 k·. . ·ııi 1 it na ce ın ra yo a söyledığı hır cevabmı verdıgmı (Malazgird-
•ıı ııı mıe ve mı var ı,.;ı k' b l d ... . . 1 b nııtu ta aş amıştır. .,,n Viyana önlerine kadar at 
'avu~arak se ını. rn ıanu e M ,' f V k l ' . b . . . . B" .. k aarı e ı ımız u mıt- (Sona 1 kırıcıde) Yeoanuıı kodretını uyu _ _ _ . . ettiği de anlaşılmış olacaktır. 
'11..-· ' • • •1 bir kunda butun Turk mıllotJne 
.ıu.ıllet meolisı ıemı e ve h ·ı d k d · t' k · 
Volkan halindecımlandırmıştı . ' a p e ~rl~ll emış ır ı : 

1 
k 

V - ., ı et ve mem e et 
Bu volkan derhal coş tu • 6 d · d · 1 b ı... .. . ı aresın e ış a a:ı, ana ve a ua 
oyle fışkırdı kı . . . olmuç, yahut hocalık eımek 

Onu temsil eden .Millet suretiyle terbiye vazifesini üze
Meclisi rehıi Mustafa Kem .1 rine almış her Tıirk şöyle bir 
ve o ıneoli in ErkAnı H rbı- sorıı karşı. ındı bulunmahdır. 
Yei omnmiye reisi İsmet Pa- _ Ben millet çocuklarım 

l r d akan 'a ateşten Rol ıa ın e kendi evlMlarım! veya talebe-
T·· k ·ı T" k varlı· . . or heyecanı e, nr lerimi nasıl hır ınsarı örrıe-
l'ile dütmar1 ları mnhvetti. . gine göre yeti~tirmeliyim. 

Memleketi düşmandan, ıs- Maarif Vekili bu soruya 
tilAoılardan temizledi, milleti atine ve Ispartadan ıtibaren 
bir aJamm lıakimiyetiı~den bu gliolerdd lngılız, Alman, 
kurtardı. Phdioahlarıo ehnd~ Rus, Japonların cevap verdi
haraboye diinen memleketı ğini hatta bunların kitaplara 
dünyanın cenneti, padişahla· -

rın eJiııde reıaketteu reıakete Parti balosu 
Cümhuriyet Halk Partisi 

tnrafından 25 nisan cumarteai 
günü akşamı tüccar kulübü 
salonlarında verilecek balonun 

dllşen yurdu dünyanın mesut 
iilketti, padişahların gününde 
birer keder y6ri olan Tiirk 
ailesini hirer neşe ve saadet 

kaynağı, baykuşların bile tü. 

nemedigi tepleri mamure 
yaptı . 

Hürafel"ri yırttı. 8Byknş
ları ımRturdıı . Mes'ut yurdu 
demir ağlarla ördü. Oumlın · 
riyet idealini tahakkuk ettir
«!i. Oumbnriyetoi, Milliyetci, 

bazırhkhrı temanıfD ikmal edil
miş ve kulüp salonlarının çokl 
cazip bir şekilde tezyini ile mu
vazzaf bulunan komitede çalış
malarına hız vermiştir . 

,Balkcı, Layık, Devletci, r O• 

kıl&poı milleti yükseltti. 
23 ı: iean 1920, işte biitüo 

bu milli Saadetin, milli he 
Yeoanın, milli variıgın, milli 

- Sonu ikincide -

lngilterede çocuğu 
olanlar ohuıun! 
f ngilterede talı ilde huln · 

nan tal ebelerimiz hugünkii 

perşembe göııii saat J 3,30 <la 

Londra radyosunda 19 metre 
60 de G.S P . ist syonondan 

A.B.C. ailelerine sesleneceklerdir. ı 

______ ,,,_. _____________ .........,_,,,, __ .....,;~--------
/--~-------~------~- ----, 

Bize Türk Derler 
Biz yed ıden yetmişe, bilser.lz bir, ne erler. 
Ceddimiz Asyalıdır sorarsanız Tür~ derler. 

Akınımız yamandır bunu hep dünya bilir; 
Yerimizden kalkarsak bütün cihan irkilir; 

Atımız bir şahlanırsa, dinlemez hiç sAf nedir, 
Bent nedir, surlar nedir, ejderler nedir, nedir. 

Bırakın rahat onu sıyrılmasın kınından, 
Kavramasın bir kere kılıncın kabzasından. 

Karşısına d~kilse bütün .. cihan erdir Türk. 
T unrıya güvenir Türk, yine yekparedir i ürk. 

Biz hiç tutsak olmcıdık, istemeyiz olmayı. 
Türk ecdattan öğrendi hür serbes yaşamayı. 

Bok tarihe ne arslan, orslonlar yarattı Türk, 
Atillô, cengiz, Timur en ünlüsü Atatürk. 

Ey ko<:a Türk, Atatürk, Aslanlrın aslanı!.. 
Yerinde rahat uyu ismetin aynı kanı, 

Taşıyor damarında, bu nesille beraber; 
İnönü önümüzde başbuğ olsun bu yeter. 

Bu şeref yeter bize soğolsun lnönü müz. 
Dür.den parlak olacak; emin ol her günümüz. 

On sekiz milyon Türkle başbugumuz beraber , 
Aynı gayeyi güder, bir cephede horbeder; 

Savaşır doğüşürüz, hak ve Erkinlik için, 
Hole için, ulus için, ille Erkinlik için. 

U?jroşmoyın bizimle, gelmeyiz hiç şakaya 
Ders vermedimi size lnonüler, Sakarya 

Dokunmayın bizlere, uğraşmayın bizlerle, 
Karşınıza çıkarız Onsekiz mllyon erle 

Ey yabancı sor bizi iyice öğren ne derler 
Bize yerin orslonı gök kartalı TOrlc derler. 

oman remel 
Tarsus 

Londra 22 (a.a) -
Müttefiklerin ikinci bir cep · 

he almaları şimdilik gemi meıe· 
)esinden dolayı zordur Zira bir 
tek taarruz 120 bin tonilatoya 
ihtiyaç hissettirmektedir. Bu göz 
önünde tutulacak oluna itin 
güçlüğü anla şılır. 

Mamafih .hava kuvvetlerimiz 
son giinlerde almanln rın doğu 

cephesindeki uçakları kadar ol· 
muştur. 

Mara~al vazifesioi yapm ıştır. 

Devamlı taarruzlar planlarını da 
aıaşhrmıştır Avrupada t oplanan 
Amerikalılara son harp u ulleri 
ingılizler tarafından Öğretilmiştir. 

Grips gazetecilere bir demeç 
te bulunmakta imtina ~tmiştir. 

Londra 22 (a.a) -
B. Eden beyanatta bulunarak 

Gripsin Hindiıt&Ddan döndüğünl 
ayın üçüncü haftasında ayam 
kamarasında bu buıustn müzake 
r~lerde bulunulacağını söyleıniş
tır. 

Mısır meclisi 
Nahas paşaya iti

madını verdi 
Kahire 22 (a.a) -
Mısır mebuaan m~clisi başve 

kil Nahas paşaya güvenini bildir 
ınlştir. 

SPOR 
günkü mühim futbol 
müsabakaları 

B " Mersin staduıda u gun 
Adananın iki kuvvetli teşekkülü 
olan Demirııpor ve Gençlik ku
lübü futbol takımlara Mersinin 

iki kuvvetJi takımı ile karş ı laşa

caktır. 

[)eniz harp okulu gücü ta-

kulüplerinin futbol yıld1zların 1 
kaıfrosunda toplamıştır. 

Bu iki kuvvetli rakiple kar 

şılaşacak olan Mersin takımların 
dan Menin İdman yurdu gençlik 
kulübü takımının bu gün, gurup 

birincilikleri için antrene edil-
kımının karşılnşncağı Demirsor 

S 1 B ' 1 lbekte olan sporcuları birer birer 
takımı, ey ıan ö ge i şam piyo 
nasrnda her ne kadar gol avere imtihandan geçireceğiai zennedj 

ji ile ikinci olmuş isede şilt bi· yoruz. 
rinciliğini kazanmış bulunmak- Deniz Hıırp okulu gücü ta• 
tadır. kım1nın nasıl teşkil edıleceğini 

Mersin İdman yurdu gençlik 1 bilmemekle beraber rakibi o in 
kulübü takımının karşılaşacağı 1 kuvyetini bilen idarecilerin takı· 
Adann Gençlik kulübü takımı mı en aaflam bir kadro ile ten

ise, Adana Gençlik kulübü adı zim edecekleri muhakkaktır. 
alhnda birleşen Seyhansporı Takımlanmıza munffakiy:t 
Adana idman yurdu ve Torosspor • ler temenni ederiz. 
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Bugün yapılacak Radyo içel 
i 1 a n 

Defterdarlığından: 
TÜRKiYE Rıtdyoaıı 

ANKARA Radroıu 

1 - 23 Nısan pereemba qft- kllrlerını ıörlireoekler 9e ötrel~ 
. 

1 

. . Pereembe-23.•.1942 

nG saal 8,20 ile 9 arasında Staci· men Ültire Al par tarafından 7.SO Proaram te memleket 88At 

Kazası 

Mersin 

Mahallesi 

Ba.b9e 

Oin~i 

Ar14a 

Mikdarı 

260 M2, 
KıJ meti 
105 Lira 

Hodado 

Şarka.rı BiMikletçi Nadir 

Azbnlunur. 6arben ve ~im•· 

len cennben ark. 
romdtt, Orta 'e ilkokullar haı · \bir hitabede bolunulacııktır. ara~ı 
ruu ana okulu talebeleri, spor- 5 - ileri okulu öwretmer f 7.33 Muzık: Hafıf Program (pı.) 
cular, Oenolıll: kulüpleri te halk TalA.t Arh·kının idıınsi altında 7.45 Ajanı H!lberleri 
tamamen yerlerıui almııt bulu- tıılebeler hep bır sQızdau ırnd 8 00 Moıık : Hafıf Programın 
nacaklardır. içeceklerdir. Deumı (Pi.). 

2 - Saat 9 da Vali, rantı- 6 - Bundan sonra aeçit 8.15• 
rıoda ukerf komutan, tıllret resmi eu sıra dahiliode 1apıla· 8.30 E•in uati 
C. H. Pdr\iei reıai, Beledi re oaktır: Berrak kıtıtaı, Orta okul 12.30 Program 98 Memleket ıaa\ 

lndiravusdan hazineye intikal edeu ve bahçe rnahaJlesirıde kain yu
karıda nukdar ve evsafı ya~ılı bir kıta arsanın miilkiveti acık arttırma ile 
22-4. 942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle artt~ırmay~ çıkarılmış ve 
ihalesi 8-5-~ 42 tarihine tesadiif edeıı cuma güııii saat l f> de Defterdarlık 
makamında yapılacağından talip olanların )Tiizde 7 ,5 teminat akçasile gel-

relıi, Halketi reııi, vılllret Ço• izcileri, Ortaokul talebeleri, Isı- &ra:-ı 
cull: Eıirgeme kurumu merlıe~ rou ana okulu, ılkokutlar izci· 12.33 Mozık: Faaıl He7eti. 
bere&i reiıi 98 Maarif mGdürü leri, ıporcolar, Genolik kuHlpleri 12.'5 Ajanı Haberleri 

meleri lüzumu iltuı olunur. (384) 23-:? 8-1-7 

oldutu halde okul talebelerini 7 - Geoit resminden oıkan 13 00 Muzik : Faaıl Hereti 
ıporcoları 98 1 G~oolık kulüple· talebeler Gazipaea okulu kare~· Proarsmıom Deumı. 

ilan 
Mersin Sulh hukuk 

hakimliğinden: rloi teftlı ecıe~ek 9e barramla· sıodaki sokaktan Kıela caddeaı· JS.J6· 
rıoı kutlaracaktır. ne ıeoerek Gt1mrük ınerd&1101 13.30 

3 - Vali te ranında bolu· takıben Yotor& puarma 1ıele· 
· · · cekler te oradan okullarına da-oaolar kendılerıoe &abaıa edııen 

rerlerioe dôoGnce bando ıara· aııacall:lardır. . . d b' . 
hodan lı&tklll marıı oahnacak- 8 - Haft~ _ ıodıo .

1
ek 

1~ 1 
Hal-

. keti, dıQer ikıeı e ı o~olların 
ur. . \t'kl . . . môe\erek ıerup e ı erı temail 

4 - Bırı oı:ıa okul, dıQer VA mılaamereler urıleC'ek.tir. 

Konue a (0ocuk Eıirıe· 
me Kurumu adıoı), Anamuron Kızılalılar kö-

18.00 Program u Memleket yünden Seyit Ahmet kızı 
"Ut ararı Alimıye Mersind~ kışla cad-
Radro Ooouk Kl6ha. d~sinde hiisikletoi .Nedim Şen 
Muzik: Geçil Pro1ıtramı. gencin vasi tayin edildigi 
Ziraat taktimi il&n olunur. (379) 

ikisi ilkokul l!lebelerinden olmak 9 _ Stadromdaki inzıbatı 
aaere Oo ıalebe &arafındarı bu Eınnireı müdürlü~a. okulların 
ıaoao önemi te bu bılrü'< bay- iotizamı fe sıruını orta okol 19 30 

ramın ooouldara tahaıe edilme·! m~dOrö . •e miifetıi_e Naci Ar de· 

18.03 
ı8.20 

18.46 
18.55 Muıık : Oda Musikısi 

Eserleri {Pi.). 
Memleket saat ayarı te 

ilan 
Zayi nüfus cüzdanı ajaoı haberleri 

ıioden doları aetino te teıek- m~r temıu e~ecektır. __ 19.45 Muzılr: Halketleri Folklor Aıkerlik moameiatım ba-

Romanyada Maarif Vekilimizin 20•15 

Harpte 6lenlerin ai- nutku 20 •
5 

Saa\i. vi oüfnı cözd,nımı zayi et-

Rad~o gazeıeıi l tim yenlRini alacpgımdan es 
Muıık: $arkıları. 1 kisinin hükmü olmadığı i!an 

---- 21.00 
lelerine toprak Biriııoiden artan - 21.1ıs 

Koouema (DertıeemeSaati) olonor. 

verilecek ko,tuun, Rasradan Tömni 2 ı .30 
yaiılarına yelken açarak ula- 21 

46 

Moıık: Hôeerni Maka~•· Menin Yalınarak körüL· 
Kouue~a CHikilre Saa&ı) deu Bekir oQlu 329 do· 
Moıik : Radro Senfonik Qumlu Hacı Mehmed 

Ardın Bükre' ~2 (a.a). ~ şan Ulusumuzun aldı~ı ınem· Orkeıtruı. 
Rador aJanıı bıldırlyor: leketlere karşı yedigi üzümün 22.SO Memleket Saat Ararı 

(382) 

General Aııtone•koouo harp . . _ . . ajanı bıtberle;;-i te borsalar 
ölüleri ailelerine ve maıüllerloe değerıoı köşlm dıbıne koJan 22 •6· ilan 

fmdıkpman yaylasrnda Beaerabyada toprak daaıt lacağı kahramanlarm) böyl~ yetişti- 22'50 Yarınki Proıram 
k.ararı reımeıı kabul edilmi•- ğini söylemiştir. kapanıı. 

'e 
tır. Hundan sonra bu "Üne 

Bu teniat harp ıooutıda 8 -------·----

yapılacaktır. sözünü v.etİrPn Maarif Vekili: --===---~-------=--·===----
Satılık 4 odalı ev 

Topr.ak verilmesinden •onra Bu günkü Türk nasıl insan çoonk için neı.ı'e hazırla- Mersinin Fındıkpıoarıoda 
ıızım relen 1ıraat alet veedevata . . . .. "f • • 

ile çift hayvanları da devlet ta- olmalıdırı Demı~ ve kendı ka- yan eh opmeli. Bunlar ne eıdu ormancı A~m~de aıt 
rafı•dan Terilecektir. famda düşündüklerimi söyle- vakit ve nerede gonca. vere- tahtani ve fevkanı hır bap 

I 
. 'f y~m: . Diyerek çoc~kları~ızın cegi &öylenemez çiçeklerdir.: bao-e bah9e&ile birlikte sat~-

Bu garıatand~ paaı. bılgılı olm.asını soylemı~ v~ Çoeak Eairıeme Kanama Jıktır. Talip olanların kendı-
koranm'l talımlerı sıtmayı bılmeyen, makıneyı ••'* ••rked sine uıüracaatları il&n olo-

Sofya '22 (a.a) -
anlamayandan miMller almıı z:: .... nur. (377) 1-4 

Burada mGhim pHif ko. 
ranma talimleri yapılmı,tır. 

T'IJrk kudretinin 
yfık•eldiği g'iın 

-Birinciden artan

kodretin ilk möjdeci&idir. 23 
Niaan 1920 gönü milletin 

heyecanını ruhunda toplıya

rak millet kiirMösönden coşan 

(Sevgili AtatürkümOzün ha-

yatta en hakiki mürşit ilim

dir) söı.ıi o fi, anla tmıı Millt 
Şefimiz Büyük İsmet İnönü
nün ilme eherumiyet •erdi~ini 
söyliyerek (llk okuldan Üni

versite fakültelerine kadar 

kültürde müshet ilimde, tek
nikte büyük bir gayretle yü
rüyoruz.) Demiştir. 

Bundan l'onra bilgili va-
Mostafa Kemahn ağzından _ _ .. . 

... d .. d" 
1 

• t'k tandaşın Turkluğu •atan, mil-
yarının ın11J eınnı ıo emı' ı . . . b T 

Y il · b"'t" 1 J Jet ıçm çalışan ve en Or-• ar ge9ıp, o on eme - . . . 

1 
Iskendnrtın 

tanlığından: 

1 i n 
Deniz Komu-

Hatav havalesinde cenı'an öf> kilometrelik ., 
telefon havai hat tesisatı yapılacaktır. 

Bu inşaatı üzerine alacak isteklilerin gere
ken izahatı almak üzre iskenderun Deniz komu-
tauhğına ıuiiracaatları. '~380,, 23-25-28 

1 · · · t b k k k d küm her ıeyım Türk mılletı 
erımısın a a o un an son- . . . . . 

b .. "k ... d .. ıçındır deyeo hır ınsan olma- -----··------------------ra y annın uyo mnJ esını . . . 
eı-l&tlarımızda arıyoro•. Zira 81 .IAum ~el_d~ğinı söylemıı ve 
onların korlreti onların ııh Mılll Şefımızıu son nutukla-

' batı, .,n)arm bilgisi, onların rmd:t Türk çocugu hakkındaki 
neş'eai, dön kara gön i9iode aözlerıni tekrarlayarak: 
doğan ümit ıtııı 28 Nisan Mıisbetilim zihniyeti, mil-

gibidir, it hayat kaygı11 içinde bir 

Dönkö 2S Nisan bir bit- millet, •Ocutça sa~lam, hare. 
ten; bir •atan, bir millet, bir ketce özlü vatandaı istiyoruz. 

kudret verdi. Bugünkü 23 Demiştir. Bu maksıtlarla 9ah- 1892-----.... --------1942 
.N i1an bu ı-arhclıo ebediyet~ pn kurumlardan Çocuk esir-
kadar y-.ıyacaıını ı-e yeoı kurum d m edil 
oeeı~n eoda~ıoa ı&yık oıduto- ::e la.rım ~~::tiıf:; i:a.,e ede~ 50 Senelik bir tecrübe mahsulü 
•11 11bat edıyor. rek Yunaolr lardeşierin mnh- Uzun sene kullanılacak bir cihaz 

. ~er ~S Ni~a~da Killi Hl tvç çocuklarına yardımın da 
kımıyet ıle bırhkte kutladı· b' · I k "f · ld ~ n .. ır ıusao ı vazı esı o u~u u 
tımız Qoook bayramında gor- . 

dti
aö u 1 k d t• tekrarlamış ve ~ocukl'lra hıtap 
9 mu11 yavro arı :ı o re ı ed k 

bisdeki bo imanı kuvvetlen- ere : 
dirly•r, heyecaoımısı tas.ali- - Güliin .. Söyleyin. Oy· 
yor ve 9elik adıml~rla öuü- oayıp e~lenin .. Sizi yetiıtiren 
mttsden geçerken bötön dtin- leiİ rfüşününüz . Aualarınııt 
1•1• •000 tekrarlıyor: babalarını hocalarınızı •e koca 

-TGrküz, Cumhurı1etin ~ r- k "ll · · . d 
A - tu . . ur mı etmm sıze yar ımı 

sumuz nç sıperı 
Terke durmak yaratmaz olanları, bugünün milletin ege 

Filips 1942 AL TIN JÜBiLE 
TeAıeinin ellinci ıenei deniyeııi münaRebetile PBILlPS 
Fabrikaları, elektroteknik fıahllınnda 50 senelik arama, 

çalıoma ve teoröhelerjn ıemereRi olan 

" Altın Jübile ,, 
R4.DYOLA.RI GELMİŞTİR. 

lçel Acr.nte14i: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

Türk önde Tiirk ılerı menlik güntı oldu~unu unut- -----··----------------
A. B.C. mıyın demittir. ~ 

i 1 
f çel Def terdarhğmdan; 

n 

2 7 4-942 tarihinde ihale edileceği 
len Emnivet miidürl(i~ii binası altında . . 

itaıı edi
kaiıı Ma-

liye matbu evrak aubarı boyama arueliyesiuiıı 
ihabsi 30-4-9 4 2 tarih ine lesadiif eden ıwrşemb•· 
giiıaü saat l 5 de yapılmak iizere bir hafta müd
detle temdit edildiğiııderı eksihıueye talip olan
ların muayyen günde nerterdarlık daiiesine mü 
racaatlat·ı liizumu ilan olunur. (385 ) 

i 1 a n 
Mersin 8ele~iye Riyasetin~en ; 

150 milimetre kutrunda ve 1200 metre uzu11 
luğuuda font boru açık artırma suretile satıla

caktır. Bu borularıu kilosu 6 kuruş hesabik 
muhamrueu bedeli 2880 lira olup mfışleriler bu 
bedelin yüzde 7 ,5 u nisbetinde muvakkat temi
nat vererek 9-5-942 cuma giiııii saat J 5 de bele· 
diye dairesinde yapılacak arttırmaya iştirak ede 
bilecekleri ve fazla tafsilat almak istiyenleriıı 
Beletljye Su işletme dairesiııe müracaat eylenıe-

leri ilAn olunur. ( 38 ı) 

i i n 

Niğde Valiliğinden 
ı - Niğde llususi idaresine ait Ulukışla ka

zasına bağlı Çiftehan civaruıdaki (Çörmük) kap 
hcası, üç sene müddetle ve kapalı zarf usulile 
20-4-942 tarihinden itibaren 16 giin müddetle 
artırmaya çıkarılmıştır. 

2 ihale 5-5-9 4 2 tarihine mfümdif ~ah giiuii 
saat 15 de Niğde Vilayet naimi euctinıt·ui oda
sında yapıl~cuktır. 

3 - Talip olanların mezkur gün saat 14 e 
kadar teklif mektuplarını Daimi encümeıı riyase 
tine makbuz mukabilinde vermiş bulunacaklardır 

4 - Muhammen bedeli 27999 lira 99 kuruş 
olnp teminata muvakkate nıikdarı 2100 liradır . 

5 - 'falip olanlar şartnameleri Ankara, İstan
bul, Kayseri, Adana, Mersin, Konya le Niğde 
Hususi Muhasebe müdürlüklerinde görebilirler. 

[383) ı8-27-BO 3 

i 1 i n 
Mersin Sulh Hukuk Hi~iıliğinden 

istaubulda öldüriilen Mersin genel evlerde 
patron \liirüvvelin yauında sernıaye Hakkı kızı 
Fatmayn ait geyiın eşyasının muhafazası nıiişkiil 
olduğundan H n rmah handa :ıleni müzayede ile 
~4·-4-942 cuma günü saat onda satılacağı ilan 
olunur. <378) 

Yeni Menin Matbaasında Bıunlmı,~ ı.r. 
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