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Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı An karada 
1 

[ Şehir ve Haberleri Dün çok büyük merasimle 
ve candan kutlandı 

t:Sayram 
Ankara, 23 (a.a.) - Milli 

Hakimiyet ~e Çocuk hayra· 
mı bngön şehrimizde büyiik 

1 
i Memleket 

iaşe kartları 
T aleb.elerin dikkat ve intizamı on binlerce 

halkın alkışlarını topladı 

törenle k o ti anmıştır. Adana 23 (Yeni Meuln) - keatirilecek mukabilinde kut 
Bir 9oonk grnbµ 9,15 de Bütln vatandaşlara (İate bel alınacak ve gene karne uaultloe 

yanlarında Çocuk E11irgeme gelerl) dağıhlmHı tekerrfir etmiş baflanacak giyecek, yiyecek ye 

Knrnmu başkanı ve Maarif tir. Bir nevi la,~ hüviyet vara- yakacak maddelerinden herhugl 
müdürü oldugn halde Ata· kHı o_lan bu bolgeler, kırmuı birinin tevzi kartı, numarHUe 

Hakimiyeti .Milliye ve\ Deoia Hup okulu erk&n ·tarafından çok beyeoan 1ı nn- tiirkiin muvakkat kabrini ai· kapıık ıçlnd:ı· n;.ubtellf ıabifeler• illa edilecek fişe alınacakhr. 
Q · · B" b S · p · · e b d t d k b" )•ok koy de kare fe ın e 85 taoe fitten late belgelerinin haziran Jçlnde 

ooak bayramı dün stad yom- r~ısı 1 ~ •tı e.saı. ve .. artı tnkl~r Röyleomıf v an an yare e ere ır 9e"' - mlrekkep olacakt.r. Menli • 
da fevkalddtı IU'\rasimle kut- Tılayet ıdare beyetı reısı Ya ıonra bütün talebeler öğret- muelar hürmet Tazife&ini ifa Mddeti k k k mu dağıtılacağı anla,ılıyor Bu ay 

k E K k 
1 3 l ayyen mu e me araeıi •onunda ekmek karneleri ıki ay• 

lanmıatır. Daha, erkenden 00 up rsoy, aza reisi doktor mon TalAtıo bat an ıe• a tın etmi,lerdir. için ilin edilecek numaradaki fit lık bl d •1 kti 
v • . • B r en ver1 ece r. 

bine yakın halk 8 tadyomno Abdullah Ersoy, Belediye da aod 191111,ıerdıt. ondan 
Japonlar İ9inde kendilerine ta.hsis edi!- reisi Yasnf Kılınç ve Maarif ıoora re•mi geçit batlamı,tır. 

Hli~ olan trihönlerde. yerleri- müdür vekili .Naci Demirel AJkı~lar arasıop•ı orta okul 
.1 b' 1.k bü .. i•oileri, kız ve erkek talebesi Hı·ndı·stanı 

Valimiz 
Adanada 

Kız talebeye 

Lüks 
yasak! 

ni alrnıt bolonnyorlardı. ı a ır ı te ·ton mektepleri 
Saat dokuzda ~ehrimizde teftiş etmiş ve bepiıinio bay· tok möntasam yürüyüşle ge- t h 

bulanan bütün ilkokullar ta ramını kutladıktan sonra tri- çerek vaii ve komntanları e dit ediyor laşe Möst6~arınırı ha11k•f'· ı 
1 

bündeki yerlerine genmi•ler- Rel&mlamıtlardır· Bundan ıon lı.\mdaki toplau tıda bolnıı-
eb~J6n, ortaokul talebe ve .. ,. K ., 
iaoılttri mükellef)er ve An~ , 
okulu da giisterilen planlars 
gör.., yerlerini alınca Vali 
vekili Defterdar Halil Serim 

dir. ra Qocnlt E8irg·eme uruma Tokyo 23 (A.A) - Hatta mak iizre Adanay" gitmiş 
Halkavi bandosu tarafın- taratından baıırlanmış olan lık mecmuanın muharriri yıız olan Valimiz düo de Ad.an~· Ankara ..:-K;;-;cukluıau· 

dan 9"hoan lstikl&l marşını Kurumu ttuııail eden beya• dıtı Hindistan hakkında bir da kalmıştır . zın talebelik •ıfatını yaratır ,e. 
möteaki~ orta okul.dan bir ay ve kırmız•. yıldız orta8m- maka.lede diyor ki: kilde aade ve vakarlı bir ıurette 
talebe. ılkokoldan hır kız Ye daki Çocuk Eurgeme !uıromo - Hıudistan dönüm nok Adanada glyinm•le.rini hmin n takip et-

ile Mebuslarımızdan Muhtar bir erkek ile İleri oknl öl- armaıını ı-tıyan 9içeklerle tumda bulunmaktadır. lngil- menin gerek okul idar..lerla• 
} ü Al ·1t· / A gerek _ Öğretmenlere terettü~ 
lerker, Gl\rnizon komutanı, retmenlerinden lyiye pay - SooO 1 ınoide - terenin hakimiyetinden kurtul· K 6y üye rpa ve eden onemli bir vazife olduaa 

Mihverin Romada !Amerika 
• 

yenı 

faaliyeti 
sulh ask8ri 
taarruzu Hintte 

mak için Japonya da elinden Mıaır dafıtıldı Maarif Vekili Ha .. n Ali Yiieel 
gelen fırsatı vermiotir. Eıl'e; tarafındın ilk kız .e muhtelif 

Hindhstan bundan isHfade eder Ad .?3-Z~:Oi Mer1tn) - ;~:a okullarile liselere, kız enatl 
se Hindistan Avrupıya köprü K- ·~_a ve İfçinin iaşeıini t~ eılne, Akşam kız ••nat Ye 

b f Y 
oy u 1 ıcarct okullarına b' t · 1 aşı vazi esini vapar.aklır. a · kartılamak üzere tahıi• o UDBD bild ' 'idi B ır anum • 

rm da Milletler ArA.sınrn 200 ton arpanın 140 tonu Adana t ırı ·. a mu~lenln bir taraf 
k d. li an terbıye yoll ·ı 

h · · · d k · 30 t u Ceyhan 8 toau a ır ı an e teminine 
a en~mı temın e ece tır, 00 

5• t u Oamaniye çalışılırken bir yand d 
H. d. b"· · · 1 6 tonu Kozan, oa h an a fU m ıstanm unyesını n h 5 t nu Karaisalı Uluslar itina ile tetkik d"I L 

·ı · "d · b 6 tonu Ba çe, 0 t' e ı ech, 
gı t ... reom ı are~ı ozmuştıır. olmık üzere tevıii ikmal edilmiş ır: 
Ev,elce refah içinde olan tir. Ayni zamanda bu husuı için 

'rokyo, 23 (a.s.)- D.N.B. İtalyanların ayrıbir Loudra 23 (A.A) - A- Hindiıtao şimdi fakir bir gönderilen 200 ton muır>n ıoı 
bildiriyor: 1 lh t ki - h k merikan kıtalarmın Hindi~ta- memleket haline gelmİ9tİr. touu aı:rkez, ~s tonu Ceyhan. İşaretler : 

(Sonu ikıncide) 

,Japon Hariciye Nazırı SU yap 1 arı 8 J H" d" ·ı tonu Oımaoiye ve Kozan 
• na geldi~i haber almmışt\r. apon~a m ıstamn ~~ · 15 er aralsalı, 6 tonu Bahçe Dü 

Tosr.o .!ktisat birligi topJan- kındakı haberler Di-'er kıtalarda yolda oldu.\u mt emellerıne kavuşması ıçın 10 toııu K. Kadirli kazalarına n gd~ümüze 
t t k ··ylemİA il§ IS • d l k h" l • . b ve 5 tonu b ısında hir ou u so 'Y bildirilmektedir. samımı ost u ıg erıoı es- d t tılmlttır. atanlar 
ve demiştir ki: Amerika lemektedir. Hiodlilel' bunu • ı 

•-Mihverin Avrnpadaki . Bu suretle Avustralyada, "olamazlarsa şüphesiz hlldise- yeni Selektörler . DUnku merasimde butnn se-
f8aliyeti yeni inkişaflar gös· ne diyor? Şımalt lrlandadakine ilAvateo lerin neticeleri bunu onlara b [ J yırcUerin goznne batan şu nokta 
teriyor. Almanya, ltalyanm Hindistanda toplanmıı olan anlatac~tır.. çalıımata Of a 1 

lar ,Yardır1. 
d 

1 - stiklQJ marşı çalınırken 
askeri hareketler için hazır Aınerikan or usu mikda11 gün Adan• 23 ( 'f eni Merıln) - talebeler, andiçerken stadvomun 
l k Ö •• Vatington 23 (a.a) - d k M k A f t andıklsra pek ya rnda g ru· en güne arlına t:ıdır. a r Ur Ziraat Vekaleti tarafından enfs kordonda bizce mllllyeti 
lecektir. Hariciye naıarı Hover l'Ale• Hindillt&na gelen kuvvet Diktatör mü? bölge çeltik ekicileri tohumluk- meçhul birkaç şahıs tenis oynu-

Uogu Attyada J apcnıy ada teeiler toplanhıında Rom ada l . d b"ld' tarını temiz.lrm.e~ Gzere Ceyh~· yorlardJ. 
l'ayJan ile ittifak vo Çin ile lh t yapıldıır.rı erın ne ka ar oldugu 1 1 

Melburn 23 (A.A) - 0-nderilen ıkı adet Selektor JstıkJal marşı çalınırken ,.6 . •u aarruza • ve hatta I r· ı . T b". b l na ı bU yapılan i~birligi Asyadakı ld ,. h kk d ki ı mıyo:ı. " ıı un .ır sem- A,ustralyadaki Amer.ik!ın or· akinesi yirmi ründeuberl tohum tnn stadyom ıbuşO içinde 1ken 
ayrı bir ıulh o u.u • ın a f bol"k f k ı· m i ı ._t d" bunların te · bareket.imi~i gemiş öl9füJo ı mii re~e olmaktan ço du~ B k d M k A tuk çeltikleri tf!m z emea e "· nıs oynaması ' 'ebü)•Ok 

k 
1 

suvallere: uzaktır. · » aş umaıı ıuıı . a r- Çeltik ekicileri bu makioala bay~ammHzı hiçe aymalar bU.ttUl 
0 ayJsşt.ırmıştır. . K t'i bir te it almadan tef· tur Avustralyanm dıktatörü temiz ve ıeri it yaptıkların- seyıroilerln il{blrttrınıtopl"'mı..tır. 

Asya memleketlerıle do a Y l l d nn y 
17" 

doıtıugomuz 
800 

günJerd" da ıirde buluoamayacaJım. demittlr Alman arm son gıin er e telAkki edilmektedir. dan çok 18eo:nundur. Makinalar Bunlar hakkında tahkikat 
b k t lıpanyolların ıark cephesine İfgal altındaki sahalarda mü- Askeri hue~etlerda 'es:ıir tohumlukların ardı kcaillnceye yapılınasını ' teklif ediyoruz. 

a 9Hoı"nda1.rsttmanıdş ... ır~~ı·peı·n V& bir milyon uker •anderditi daCaa tertibatı almıQ oiması ahvalde her ttidü ta·,~ifede ~adar Ceyhanda bırakılacağı ha· di"i 2 -: DUkn nutuklar söylen-
,. ... ~· • • • v L l her ahDmışbr. e; lllhıa Orsunun yanında fo-

ıifeıtiucleki muvaffakiyeteimli- bakkındakı haberler ıçlnde · ve bu hususla işgal memleket un unıcaktır. surdatarak cigara iç~ek hiç de 

li ve t ııgilizlerio memna~i- Guetec(ler h~Y dilidir de. lerindeo gelen haberler Alman p o R hoş manzara teşkil etmiyordu. 
yet8izligi J 8ponyanın el verı, . aıiş ve Franıadakı durum hak. larm Amerika o tehdidirJi ki\. s Bu kabil merasimde daha 
H vaziyeti, lngiltere ve Ame kandaki •avallere fraHız milleti- _k . . . . · ciddi olmağı bilhassa çocuk hay-

·1r . . • . çu semed:ktermı gösterıyor. rııınındıı çocuklara öğretmek v~-
rı an durnmnou gü9leşt1rı nfn vataoHverliğlne ıtımadaaı .k . zifemiz değil midir? 

yor. lııgiltereııin Avropadaki vardı·. Mihvere arıkra taraft·· Almanların Amerı an ıs· ·---------~~-=-• b • ., " ._ db' - DOnkQ takdirler 
obrauı ciddi vsziy~~ k~roı- unıurları görmek acınacak bir tili tehlik€sine karJI te ırler M e ı·s ı· n 4, Adana G. kul Ü b (i 2 1 - Evvelki gün (işaretler) 

ıında oldogonu da gosterıy?r: te)'dir. Diye ilin etmiıtir. aldıQ'ı hakkındaki haberler sütunumuzda bahsettiğimiz mev· 

Amerika da ma~Jftbiyetlerını artıyor. . Denı·z H. o. 2 Demi rspor 1 zu hakkında çok gtlzel tedbir 
gizlemeğe 9ahşıyor. Hep bir- alındığı için dün sahada çok 
den ümitlerini girişeoekleri DOğU Pariate yeni - ba·I dOrücfi bir •ür'atle de\ıam edi büyük intizam vardı. Seyirciler 
taarruza. lıaıt)adılar. Japonyl\ Mer•ln .tadı, gurup mu•• M · · k b' yor yerli veri1ıi rahat işgal etmişler " h • ~ l k 1 d b" lrci klt· erıınıo om ıne oyunu •emer~ . • 
teoa•üzlere kar 1 dayanacak· cep esm ... e ceza ar a ar1nı an ıran ır aey . . k (lz s . . dı . Tertibat vttzifesıni alanları 
tar. leai ile dolmaftu . Hikfmıy~tı voer:ı~ 12 ereG •• l erı bır akın; tebrik ederiz. 

illi - ebehle a • · o topun ort 
Sovyetlerle Y"'ptı.ı.ımız ta faaıı·yet 8 23 (A A) N m Y• bayramımız mun.. gelmeıile tekrar Adan k ~ya 2 - Çocuk Esirgeme Kuru-

" ern . - 4 esyo- tehrimlze davet edilen AdananılD etrafında '"erletmes'ı b~ a e •i nıunun hazırladığı kurumu tem-
rafııır.lık muahedesini tekrar- .ı z · · ·k kkMı- Mer• n ~ ar oldu n~ eıttmı gazetesı Fra:ısız ı i kuvvetli tete u 0 

_ Dakika 14 iklaci ao\ llh b _ • sil eden araba ile yavruların 
Jamaoa d ı ·· ktor ı-t MU1• 0 

• an ugun · · 
t1 8 uzam yo Berlla 23 (a.a) - lardan bolte•jklere karoı gö- takımı ile kartıl•ı•c .. ı. k cotmuıtu çok geçm di Ü - ıntızam ve programın çok mun-

Almaa orduları ba•lcama•- -nü l baka aaatl yaklaıtakç• kalabalı iOl fakat bu 1 M e . · çihıcu tanın tatbiki hepimize ittlhar 
ou yazı mı~ olanların bao artı or stadyon mab,eri bir ha. l da bir d go eraın takımıa vermiştir. 

clanlıR"ı blldirdltlne röre pike d'kl" · b" Y • te vakıt urakhk yarattı Bu defa 

Ceza.ı ge 1 ısı lr hücuma maruz alıyordu. Nihayet ıbı l k bücum Adana ae11,.1.,,. •. d S - DUn.kU mer.asime iştirak 
tayyareleri doj'uda dOşmana hl· t ·ık mü•abaka aş ıyaea M . • ,. .ın e. d Ok 1 1 b . b . 

kılarak ölmtlflQr amam 1 
1 • Ç ' ersın kalesi ııkı,ıyor. l,te e en bUtOn u ta e esı epsı 

Vişi 23 (A.A) - Paristen cum etmektedirler. ' hakemler ••haya g rıyor, 1 gın Adananın birinci goJn. blrbiri11den daha temiz, daha 
hildirıldi~ioe göre Alman as- Bir çok toplar suıtarulmaır. Alın,ap~ uqm'11 ceza bir alkıt ba,ladı takımlar da Vuiyet 1 · 3 bu gol Merrlnl dlkketll, daha jntlzamlı yetişti. 
kerleri:ıe karşı yapılan suikast Tahribat çkktur. Şlmel keaimde olarak Paristeki tiyatroların ıahay~hçıkı:or~ar.l Mutat dı~rdem~ni l kırbaçlamadı. rilmi~ olduğu lı,:in Mersinliler 
ret · I . ve n aye •t ama u Oğu.. Ad l hü d Maarıf ordusu ile Jıakkiyle öğü· 

l 
ımp erın~en 20 kişinin ceza yürüyflı balindekl!kamyon kolla ve sinemaların 3 ıün kap&- Takıınlar Merain 1. Y. ile Adana\ k 1 ana Y ne cum an gerı nebilir1er. 

arı t l . l k . . a mayor. 
e ur edilmiştir. rına da bleum yapalmııtı. . tı maıma arar •erı:n~ır. Gençlik kulübü, oyun bat dön- (Soou ikiooideJ 

Mahkumların 

Yeni Mersin 

1 

~ 
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r-
ürk Yüksek Ziraat Mühendisleri Blrliğl neırlyatındon: 

Patates ziraatı hakkında: 

Çifçilere öğütler 
-Diindeıı ili taıı-

6. Bakım : Ekilen palatesler çim \'erdikten ve bu çimlie 
toprağın ynznnde nç dört parmak ytlkseldikten . onrıı birinci 
çapa yapılır. Bazan toprağın ynzo şiddetli bir yağmurdan 
sonra seçilirse yani kabuk bağlarıoa patates çimleri topra
gın ynznne çıkmakta zorluk çeker. Böyle zanumda sıraları 
veya ocakların yerlerini he. ap edip patatesleri ke. ıııemeğe 
dikkat ederek tarlayı çapalamak Hizıın gelir. Buna gür çapa 
derler. Patates tarlalarım sulamak şart olan yerlerde ekim
den sonra tarla sulandı~ında a~ır topraklı tarlalarda yine 
lıöyle kabuk lıağlaına olur. Bm·ada da kl~r ~·ttpa yapmak 
lazımdır. Patatesler bir iki karış yükseldikten sonra ikinci 
çapa yapılır. Çapa adedi ve zaıııam Larlamn othrnınıt~ına ve 
kabuk bağlanmasına güre ayarlanır. Tnrla oUanınca çapa 
yapmak ıazınıdır. Bir yağmurdan yahut suhunadan sonra 
ynznnnn çamuru kurur kurumaz patates tarlasını çapa Y~P
mak şarttır, bu ~uretle toprak havnlandırılmış olur. Bu ıse 
yumru bağlamak ve yumruyu bOyUtmek noktasından çok 
lllzumludur. Bazı yerlerde patates taı lasını suladıktan sonra 
yanına uğramazlar. Ostn kabuk bağlamış olan tarla suyunu 
çabuk ğatp eder, patatesler havasızlıkdan ve ~u~aktan za
rar görmeğe, sararmağa başlar. Bunu gören çıf(•ı tekrar su 
verir, bu çok zararlıdır. Sulamadan sonra nsttınnn çamuru 
çekHince çapa yapılırsa altının nem\ kaçmaz, tarlıı rabuk 
kurumaz, diğer taraftanda toprak havnlannıış olur, huna 
çok ehemmiyet vermelidir. sulama zamanı d~ mOhhndir. 
Patates çiçek zamanı yumru vernıeğe başlar Çıçekten evel 
bolca sulanan tarlalar fazla yuınru ytıpar. 

Fakat toprak yetecek kadar kuvetli değilse bu yumru-
ları besleyemez. Şu halde çok fakat ufak yumrulu mahsul 
alınır. Sulama çiçekten evvel az yumru yapar. Fakat bu 
yumrular iri olur . Sulnmada dikkat edilecek bir nokta do 
tarlanın yüzünün uzun müddet rutubetli kalmamasıdır • ÇtınkO 
bu rutubet bazı hastalıkların üremesini kolayhıştırır . Bunun 
için toprağı seyrek fakat doyuruncaya kadar sulamalı, tar
lanın ynzo biraz çeker çekmez çapa yaparak top!'ağı ktıbar
tıp havalandırılmalı, ondan 3onra ancak altda, köklerin 
bulunduğu kısımda ki toprak kurumağa başladığı zaman 
sulamalıdır. 

Yağmuru bol olan Karadeniz ve Marmara stthil bölge
lerinde ekseriya sulamağa ihtiyaç olmaz. Bazı seneler bu
ralarda olağan nstn kuraklık olabilir. O zaman sulamak 
ıazım gelir. 

Boğaz doldurmağa gelince: Patates gövde kısmınchın 
yumru verdiği için bu gövdenin mUmkUn olduğu kadar 
fazla bir kısmının toprak içerisinde bulunması ll\zımdır. 
Onun için ikinci veya nçnncn çapayı yaparken Patatesin 
dibine çapa ile toprak çekilir. Buna boğaz verme veya bo
az doldurma denir. 

Sıra halinde patate~ ekilen yerlerde patates sırasının 
iki tarafındaki toprak patates sırası tısttıne çekilmek sure
Ule mezar şeklinde boğaz doldurma yapılır. Burada dikkat 
edilecek nokta toprağı çekilen yerin tnbanm sert olarak 
açıkta kalmamasıdır, bu tabanı da işleyip kabt1rlınak lazım
dır. 

Gerek çapa ve gerek boğaz verme el ı,:apıılariyle yapıl
dığı ~tbi muntazam sıralar veya ocaklar halinde ekilmiş 
tarlalarda çapa ve 'boğaz pulluğu denilen ve hir tek at ile 
veya bir çift at veya öknz ile çekilen al~Uerle de yapılır. 
El çapası ne kadar geniş ağızlı olursa o kadar fazla iş 
görUlUr. Bazı yerlerde kısa saplı dar ağızlı çapalarla pata
tes tarlalarının çapalandığı görUlmelrtedir. Bunlarla hem az 
iş görOlOyor, hem de ~·apa yapanlar çömelerek ve eğilerek 
çallşmak zorunda kaldıkları için fazla yorulur. Bunları terk 
edip uzun saplı, geniş ağızlı çapa kullannıağa bHşlamalıdır. 

(Sonu Vttr) 

Haltimiveti Milliye Kız talebeye 
ve Çocuk bayramı jLüks yaaak! 

- Birinciden artan -

ıöAlti araba ve bono takiben 

Çocuk E8irgeme Knromnnou 

baktığı çocuklar gelmi,tir. 
Iın yuva ana o~ıılnnoıı 

7avruları da 9ok güzel yörii 

Jütle ge9mitler, tnrasiıe bü
t~o ı)Jlullar bn yürüyüşü ta

kip etmitlerdir. 
En !'OD mükellefler takı

mı resmi ge9ide iıttir~k etmiş 

Te pek 9ok ıt.lkışlanmışlardır. 
Dünktl mera11imde her oku 

an ayrı ayrı tiikkat ve inti 
•amı, temiz geyinişi, mönta-

•am yöröyü'ü pek 9<>k alk1t
lanmıt hilbaua An" oknlt. 
&Troları ile Gazipa'a okoln

aan aobay elbiseai geymit iki 
7annao, Amiral elbiseli bir 
&alebeıti. a11ker el biıeli ve 

t•1yareciliQi teJL&iJ eden elle 
rinde tayyareler, pilot elbise 
ll yavruları ve 9i9ek ten ya-
lmıt btiyük arma p .. indeki 

-Birinciden artarı-
1) Talebelerin ipek çorap, 

yük•ek topuklu iskarpin ve kısa 
etekli elbise giymeleri yasaktır. 
Etekler di:ıı kapaklarını tamamen 
örtmelıdir. 

2) Saçların tanziminde aşırı 
tuvaletlerle, kıvrılınış uç gibi 
bir talebe için yakışık almıyan 
mubaliğalı göıteritlere, tırnak. 

boyamıya müsade edilmiyecektlr• 
Bütün öğretmenlerin çocuk· 

Jarın..ızın ruh ve ablik terbiyele 
rile htr vakit ve her fırsatla en 
weniş ölçüde meşgul Olmayı iş 

edinmeleri ve bu sahada aarfe 
dilecek gayretlerden başka tertip 
edilcc·ek toplantılar ve konutma• 
larda bu huıuaa mümkün olduta 
kadar yer verilmeai ayrıca alaka 
darlara bildirildi. 

e:ı 

Bahriye elbi:~eli yavruları da
kikalarca alk?şlaıımı~tlr. 

llkoknlların hu dikkat ve 
intizamındau dolayı hiitüo 
okul idareleriui ve öğretmen 

Jerini tebrik ederiz. 

YENi MERSiN Sayfa ; 2 

, Osmaniyede 
Sıtma vaziyeti tet

kik edildi 

i l a n 
içel Defterdarlığından 

Kazası Maball6EIİ Oinsi Sokak Mikuarı Kiymet Kimden ınetrftk ol<l ugu 
Lira 

Adana 23 (Yeni Merıin) -

Osmaniyede sıtma vaziyelİDi 
tetkik etmek üzere Osmaniyeye 
gittiğini yazdığımız Sıhhat Veka 

:\1 erı~i n Mahmudiye Arsa 107 120 M2. 900 
108 
107,50 

M.avormati<len 
Hazar kerııu Sultan 

ıeti sıtma mücadelesi umum mü' 
fettfşi doktor B. Asım Asr-.k 

c 
(( 

« 

« 
c 

« 

( 

« 

N usrati ve 
Bahçe 
N asrative ., 

> 

Kiremithane 
> 

Yeni cadde 
Mnhmndiye 

> 
) 

> 
,. 
» 
) 

» 
> 

230 > 

142 120 • 
33 350 )) 
29 460 » 

123 1100 ) 
1::?;3 900 > 

750 )) 
11' ev ve arsası 

L660 
352 

1744 
2200 
tı25 

500 

• » )) 

Yusnfakiden 
Numan Hahbaz lan 
Bodo skiden 

• 
PavJideıı 

IWa variA füeı, Aliye 
Y6 ait iken 

Osmaniyedeki tetkiklerini sıtma 
enstitüsü direktörü 8. doktor 

Seyfettin Okan ve l\ılaraş mınta
ka.;ı sıtma m6caddesi reisi dok
tor B. ihsan la birlikte yaparak 
dün Ankaraya dönmüştür. 

Çeltik mıitahassısr. 
M ersiııiu N usratiye nwlrnllesirıcle ve \1alımudiye mahallesinde k:Hn ve 

yukarıda uı ik<lar ve evsafı yazılı 9 p1rça gayri ıırnn k ulüıı miil ki yeti 
açık aı·IJrma ile ve bihiuıuuı nıasuriri alıcıya ait olmak şartile 19-4-943 
larilıiııden it ibaren 15 gii 11 müddetle arlt ı rrnaya ç1 karılmış 'e ihale. i 4- 5-
942 tarihine le~adiif eden pazartesi günü saat J 5 de defterdarlık dairesin
de yapılacağıııdaıı talip olarılarıu yiizde 7 5 depozito akçesile lçel Defter
darlık makanuııa nıüracaatları llizuıııu ilftn olunur. (367) 1~-21-24 28-~ 

Adana 23 (Yeni Mersin) 
Bir kaç gündenberi, Osmani 

yede çeltik ekilecek yerleri tet
kik etmekte olan bölgrmiz çeltik 

rnütchassısı B. Harun Onun şeh
rimize dönmüştür. 

Yapağı 

Fi atları Radyo 
Ankara - Hükumet, yeni 

sene mahsulü için Yapağı fiyat TÜRKiYE RRdfOBl! 
I !arını yükııeltmrğe karar vermiş 

tir. Geçen sene bu vakitler neş
rolunan bir karara dayanarak 
Ticaret ve İktisat Veklleti iç 

ANKARA Radroea 
Cuma- 24.4.1942 

7.30 Program ve memleket eeet 

piyada azami yapağı fiyatlarını 
. 1 7.33 

tesbit etmış erdi. Ellerir.de mah 
1 1 

7 .45 
sul bu unan •·da~ bir kı smı mal• 

t 8.00 
larını sa ışa arzetmemişler ve el 
konma mecburiyeti hRcıl olmuş-

ar arı 
Muıık: Hafif Poroalar (pi.) 
Ajrıne Haberleri 
Muzik : Senfonik Parçalar 
(Pi.). 

8.15· 
ta. Yapağ.~ fıyatlarının bu günkü 

8
.
30 duruma gore değişmesi lüzumlü' E'in easli 

görülmüş, mpıele incelenmiş, yen 12·30 Program ve Memleket eaet 

mahsul yılırıda yapağı fiyatları· &Jarı 
nın yükseltilrneıi hukumetçe 12.33 Muıik ı Nihavent Maka· 
karar alhna alınmıştır. Fiyat 
yükselişinin ne ınikdarda olacağı 
tetkiklerin ıonunda anlaşılacak· 
hr. 

Spor 

12.46 

13 00 
13.15-

13.30 

mından Şarkılar 

Ajaoe Haberleri 

Muzik : Şarkı ve türküler 

Konuena (Qocuk: Eeirge-

me Kurumu adına), 

-Bırincıc1e n Prtıııı - 18.00 Proaram ve Memleket 

Mer&io müdafaasının ufak 

bir tereddüdü ikinci gole mal 18.03 

oluyor ve birinci devre 3 2 18.45 
Mersin J~hine neticeleniyor. 

18.55 

!lact ararı 

Muıık: Faeıl He:reti. 
Zıraat takvimi 

Redıo Ooouk Klühü. 

i 1 a n 
içel P .. T. T Mü~ürlüğün~en . 

1 - Mersiude Y craiki.>y yam nda Tatlı su çanı 
ormamndaıı kesilerek ~1ersin istasyonunda teslim 
edilnıek şartile 6 metrelik ı 500 adet 7 metrelik 
1 lt O adet 8 metrelik 1485 adet ve 9 metrelik 
200 adet ki ceıııan 4285 rdet çıralı çanı telgraf 
<l ire~i, - k:ı palı zarf usul ile yapılan eksiltnıe 
neticesiııdc t~klir edilen bedelin ınutedil bulun 
maması yüzünden pazarlığa kouu lmuştur. 

2 ·· Beher ade-dirıe 10 lira tahn1in edileu 
direkleriu 111 u vak kat teminatı, 3213 lira 7 5 k u
ruşt ur. 

3 - Pazarlık n-5-942 sah giiuü ~·aat 10 da 
Meı·siııde P. T. T. rnüdiirliiğü odasında yapılacaktıı· 

4 - isleklileriıı Ticaret odası vesikası ve mu 
vakkat teminat makbuzu veya banka mektubu 
ile yukarıda yazılı gün ve saatta komisyona mü
racaat etmeleri. 

5 - Bu işe ait şartname Mersinde, Adanada 
ve A ukarada P. T. T. müdürlüklerinde verilir. 

(S66) 19-24-29-a ikinci devre yine müthiş bir 

hızla oyuna bsşlayan M~rsin; 19. 15 Muıik Film ParQalar (Pi.) ----·-------------------
İlk dakikada dördüncn ve •onun 19 30 .\temleket seat ayarı ve 
cu golü atıyor. Güzel bir nıüda- I ajans haberleri 

faa •İıttemi tatbikine haşlayan 19 45 Muıik : Klaeik TOrk 

Adnna gençlik takımı faıla gol MuıiQi Programı. (Şef ı 
atılmasına mani oluyor ve oyun Mesut Cemıl). 
4 - 2 ~ersinin galibiyetile bitiyor, 20. 15 Redro ge:ıeteei 

k 1 Ad !20 45 Muıik : Neva Makamın· Mersin Deniz Harp o u u - ano • 
b k 1 deo Şarkıları. Demirspor müso a ası 

k ,21.00 Konuema (iktisat Saati) 
Mersin deniz harp 0 1llu 21.16 Temeıl. 

gücü takımı ile Adcna~ıln •ilt 22 00 .Muzik : Rndro Salon 
birincial Demirspor takımı e Ya-
pılan ikinci karşılaşmada başta11 Orkestrası. 
sonuna kadar çok .~ri devarn 22.30 Memleket Saat Ararı 
etmiş birinci devre sıfır, sıfır ajans hıtberle:-i fe boraalar 
berabere neticelenmiştir. 22.45-

1 kinci devret~e iJk golii 22 50 Yarınki Program •e 
Deniz Bar~ okulu gücü ta- kapanıe. 

kımı aımış buna pek kı8a bir - ... ___________ _ 

zaman so.:ıra Demir~porJolar 

mukabele etmişlerdir. 
ilan 

f m~ıkpman yaylasın~a 
Satılık 4 odalı ev 

1892------------1942 
50 Senelik bir tecrübe mahsulü --------

Uzun sene kullanılacak bir cihRz 

Filips 1942 AL TIN JÜBiLE 
Tesısinirı ellinci Aenei devriyesi münasebetile PHlLlJ>S 
Fabrikaları, elektroteknik rıahasında 50 Aenelik arama, 

9alışma ve tecrübelerin semereRi olan 

" Altın Jübile " 
RADYOLARI GEL:ıv.ı:İŞTİR.. 

Oyunun cereyanına tama
men bakim oları Denim Harp 
okula takımı ikinci golü at

makta gecikmemiş ve müsa· 
hskayı 1 - 2 Deniz Harp 
oknlu göoii kazaıımıştır, 

İçel Aoontesi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

Mer11ini11 E'rndıkpına.rında ----·-------------------eHki ornııuıoı Abmede ait 

Bir aralık Demirspnr 
aleyhine olan bir penaltıya 

itiraz eder~k sabadan çıkmak 

talı tıuıi ve fevkanı lıir bap 

Iıane hahçe11ile birlikte Ratı
lıktır. Talip hlarıların keudi
Rine ınüraoaatıarı ilan olu-

(377) 2-4 iıttiyen Demi rRpor takı mrnın 
11 

ur. 

bu hareketi llerhal kıymeti.! 

idareo!leri tarsfrndan önlen- -------------

Vatandaş: ıniş ve bu vaziyet karşısrnda 

Deniz Harp okulu da peualti 

T. H. kururrtu· 
ve na üye ol 

cezasını h"rice atarak 
• 

sporseverlik göstermiştir. 

MerAin İdman Ynrdo 

Deniz Harp okulu gücü 

kımlarım tebrik ederiz. 

bir 

ta. 
t 

Yeni Mersin 
N'USHA.SI 5 

Abone 
Şeraitı { Türkiye 

KURUŞTUR. 

için Hariç için 

Senelik 
Altı aylık 

1200 kuruş 2000 kuruş 

Oç 
Bir 

" 

600 
300 
100 

" 
" ,. 

Resmi il~natın satın 15 

1000 " 
500 ,. 

Yoktur. 
kuruştur. 

Veni MerRin Mathauında Baıulmı~hr 

A 
B 

2i 

Şeh 
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ler 

Ör 

bir 

ıne 
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