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Ankara, 18 (R.G.)- Mlh\'er r&porla-

BerJiu, 20 (a,a.) - D.N,B. bil 
diriyor: Fübrer 53 iiııoil yıldöııümti

nü umumi karargahında ..;eçirmiştir 
hosmıi hir tören yapılmam:ştır. 

8 .. ~bl 'H '(Jmam 1.:etriyat 
Mildarc 

FUAD AKBAŞ 

fdare Yeri 
' •Dl •trıı" lltJJllHI • Wtnlt 

Sah 
21 

N l SAN 
19,2 

G-üN:OELrK SİY ASİ HABER FİKIR. G-.AZETESI 

~k~ri m uharrlre göre: 

Tokyo, Yokohama 
bombardımanı 

Amerika 
taarruzu 
başladı 

Demektir. Aurupa
da da bunlar 

tekrarlanacaktır. 

Londra, 20 (a.a.)-Bir as
keı i muharrıı Tokyo. Yoko
hama şehirlerinin bombalan 
nıasıudan bahsederek buııların 
Remilerden uçan tayyare!erle 
Veyahut uzaktan uçarak gel

lllİ§ olsun Müttefılderio VilA-

MERS N • 
1 

Çoctık Esirgeme K urııınu 
Son toplantısında f ayd~~!!_ 

kararlar verdi P -

Givostoka ihtiyaçları olmadığı Çoouk .Esirgeme knrnmn yt.vrularının yatak •>dası 
rıa ~österiyor, Haber aldığı~ıza göre; şeh- 1 larına aüt paras_ı verilmek ıure-

Bu bombardıman Japon- rimiz Çocuk E ırgeme Kurumu! tile bu aahadakı yardımın biraz 
y d J t f kl d b - ük idare heyeti JS.4-1942 cumarte.i 1 daha atttırılmasına ve genişletil-

A iman Deniz.altısı 

Berutta 
• 

gemı 

batırdı 
Bedin 20 (a.a.)- Alman 

başkoınandanhgı bildiriyor· 
Alınan Donizaltıları mnb 

telif RabaJ.'\rda şimali Afri
ka.da 131 bin tonilatolnk 18 
gemi batırmı~ ve bir Deniz 
altı da Akdtrnizde Berat lima 
Dllıda bir gemi torpill,,miştir. 

Lav al 
kabinesi 
Berlinde ihtiyatlı bir 

h.-ıreket olarak 
karşılandı. 

t a. a a mu te 1 el' eıı uy gücü toplanmıştır. Bu toplantıda; ıneaine : 
esır yapmıştır. . 23 nisan Çocuk hı.itası mü· Çocuk bahçesinin boş kalan Berlin, 20 (ll.a.) _ Laval 

Bu akınfarın şiddetlenece~ı nuebetile bayramın em1aline kııımlarına sebze ektirmek sure- kabinesi h~kkınds gelen ilk 
hiidirilmektedir. Mamafih. Ja: faik bir şekilde yapılmasıi .. in ge tile zirai seferberliğe lttlrak edil b 

u Y mesine bütçenin bazı fasıllarında ve ya ancı haberler Alman· Pouyanın kuvvetli baurıyesı rek n fedakirhğın yapılma11nd ; ı ı ~ 
1 münakale yapı ına ına: yada ihtiyatlt bir hareket 

ve tayyareleri vardır. Bun ar Bayram münuebetile Kurum yatılı bir mücasese olan . 
dan bir çok adalar hattaAd&n çocuklarına yeniden elbiıe ve kurumun binlerce liraya varan] olarak, lngılterede ıle uyanık-
bıle tehlikeden uzak de~ildir. ayakkabı ahnmaaına ; etyasının sigorta ettirilıneıiııe: lı bir bekldme ile kar~ılan· 

Hu aün bir de~işiklik nl Kurum çocuklarının, bir mü Karar verereic . toplantuına mıştır. 
e rebbiyenin daimi neı.ard ve ter geç vakit ıon vermıştir. . 

rnuıı. Amerıka Uıakşarkta taar· bl . 1 Berlın aiyasi mahfelleriue 
~ yeaı a tında bulundurulmasına; Çocuk Esirgeme Kurumu 

ruza geçmiştir. Avrupada da Kurun:ıun çocuk kadrosunun idare heyetini, müıbet ve çok 
hu t.:ı1'raı·Tanacaktır. bir mikdar daha arttmlmuına: /yerinde olan bu kararlarından 
Japon dahtliye nazırının sozleri Kocaları askerde ve çok J dolayı t. kdir eder hayırlı başarı-

Tokyo. 20 (a.a.) _ Dahiliye fakir ailelerin emzikteki çocuk- IJar dileriz -----~· --· 

nazırı Tokyouun bombardı- Orta,ark Nazırı Alman Devlet reisi 
rnanı müııa~ebetiyle beyanatı'\ 

bulunarak Tokyoya yapılan A •k H•t/er 
ilk lıa~ ·ı hücumu lıaz11 hkh merı anın l 
otdu~umuııı ve tıiv hır şeyden I ngiltereye 53 
korkmadığıı m.ı isbat eder. d 

DıiŞDlHll ehemmiyetli ha- ihtiyacı yaşın a 
sarlaı yapt1 bu b.ımbardıman ____ _ 

da nızawırı tııç bir yerde bo · Oldugunu söyliyor Almanlarin aöl'le· 
ıutm 11 hğmı gordtik demişt•r. ve Amerikaya gü- diklerı· ıJe aa•etele-

Mıllı ıll''dafaa n'lZırı. bom e * 

göre, at:deki Franaız-Ahıı"n 

miin sebetlerini Lavalın ka
bine te,kil etmesi degil tuta · 

oağı yol düzeltecektir. 

Bu mahfüllere g:ire lıarp 

esirleri me1ı1elesi Fransız ka

binHi mel.4eleai le ali.kad&r 

degildir. 

Lavalın üzerine 11or bir iş 

aldıiı bnrads takdir edilmek
tedir. 

Sayısı 5 kt.Jruş 
T•lefon No. 82 

Yılı , Sayı 
14 4182 

Şehir ve 
Memleket H ab=;rle':~ 

-'-----=------=======-=~==::;.;.;;.~ 

Memlekette Telefon şebekesi 
genişliyecek 

Ankara - Poata ve Telgraf Aokarada 4800 telefon abonuı 
Umum Müdürlüğü mt'mleket da· ı vardır. 
bilinde olauo Ankarada olsun Ankara lıtanbul t• lefon 
telefon muhabere işler:ni kolay- [ miikalemelerinio çok fazla'a4tığı 
h9tırmak ve memlekette artan , nazarı dikkate alınarak bu işin 
tehirler arası telefon ıhtiyacıoı 'cnslı halli için Alman firmaıı 
karşılamak Üzere mühim karar- Simens ile bir l"nlaşma yapılmış 
)ar vermiştir. tır. Bu anlaşmaya göre mukave
ldare merkezinde hükumetin ih 1 lenio imz .. ından itibaren alta ay 
tiyacile mütenasip bir telefon İ zarfıında Simens -şirketi 1 S kı nal 
santralı vücude getirmek üzue h üç taşıyıcı cereyan clbauu 
t fb t almıştır. Büyük telefon teslim edecektir. 
er 

1 
al b' . d'k' \ 'f Bu cihaılar bir tel ile ayni 

sarıl a 1 nail şım ı ı aıırı za d f 
k d 150 bl 1• man a sekiz kişi stanbulefan 

Vekaleti ya ınıo a o ıra)a k. ki 
. . lak ed imek üzere bulunan ~e ız ti Ankaradan olmak 
astım 1_ uıere 16 kişi konatabilccelıtir. 

da yapılaca"tır. B 'h 
ana f t l 10 bin u cı azlar yulerine takılınca 

Yeni tele on san ra 1 istanbul • Ankara ve Ankara ile 
abonelik olacak, bundan baş~a Avrupa arasında telefon mükile 
YeniŞehirdeki santral ~a 6 bın rneleri h~m çabuk olaca&.: hem 
aboneye iblağ edllecektır· Halen kolaylaşacaktır. 

Ada nada 
Çevrilecek filmin 

hazırlığı 

T &rsus Hal~evi aile 
toplantısı 

Tarsu8, (H ustıRi) -
Beş gündtnberi Adanada b~ 1 Halkel'İmizin bu comar-

lunan ünlü profeaör ye deterlı lesi rı1rıı1 tertip etti~i aile ton-
eteci a. İsmail Hakkı Baltacı l . t' 

gaz . . d k- ı d arıtısına seçliıu ve aÜ2.ide bir tlu şebır içın e, oy er e ve . . ıe 
Tar1usta öoemli incelemeler yap zümre ı~tırak etmiştir. Sadak 
mış C. H. Parl ıl adına çevrile: A •cıoın idaresindeki Halkavi 
cek' film !çin beli~ başllı yerlrdra or~estrıı.suıın çalöıQı muHtelif 
t bıt etmıştir Dun Ha kevin e _ .k Ee: Reisi lJoktor fızet Bilgerin mıı~ı ~e dans havaları ile 
de iştirak ettiğı bir toplantı ya- temız bır gec~ geçiren ai,tle
pılmış, ıayın profesör bu .~opl~n re, .halkevinin afrıca tertip 
tıdn temtil kolu amatorlerılc attığı muhtelif mil il rakelaı la 

görüşmüşt~r _ d . b'l . sazla halk türkü va manilt>ri Profesorun ver ığı ı gıye . 
·· bu film henüz keı.in olma- ve pıyango eğlencelerı !oplau-

gore l b' k 
makla •inanmak . adını alacak ıyı ır at daha süslemiş ve 
ve rejhör B. Faruk Kenç tara- toplantı geç vakte kffôar de· 
fıvdıtn bir k11mı Adanııda bir vam ettirmi~tır. 
kı• mı Adeoa köylerinde, dığer 

kısımları da Torosların eşsiz 8. Şeref :Wut/uay 
üıellik Ieri ara~ında çevrilecek- G 

fir. Senayoyu bizzat profesör (, . azetemiz lsıanbnl mu-
mail Hakkı Baltacıoğlıı yazmı~tır. habı.ri .B. Şeref Mutluay dün 
Adananın bütün güzellikleri bu ~hrım1ze gelmiştir. 
filimde gösterilecek vefillm Ada j .. aretler : --------
naya mahsus parlak günef altın • badırnanda yaralanaıılaım ve Yenebiliriz dıyor rin ya.zdıkları 

Bir Fran141z-Alman yıık 
iaşınaRınıo Avrupa meseJesi

nİ!ı in kişafuıs yardım edece

gi muhakkaktır. 
ölenle ·in ailelerine teessürleri 

da, tabii dekorlar içinde alına 
Laval k~binesinin lngilte caktır. 

Loudra, 20 (a.a.) Orta .. O ( red b .... k d' elere sebep AtaUlrk parkından, Kanara 
İleri Okulu 
önünde'i man.zara .•• ui bildirmiştir. . d b Beı!iıı. 2H a.~.) - Alm~n e uyu en ış . dan ve Tarsus parkından birçok 

oark nazırı bir demecın e arp de•let reisi ıtleruı yıl döriu- oldugu 8Öyleumektedır. manzaralarla zenginle~ecek olan 

Japonlar 
ilerliyor 

deki lnR"iliz-Amerikan i§ bir· mü münasebetiyle Göriug ve 
8

. t Almanların •ınaomak. dan bir iki sahne de Söz aramızda., Güzel Merai-
liginden bahsetmı~tır. ngı ız O els bııer uutu söyleroış- . . . b' mu· Adana a nıo e geçecektır. nin güzelliği ile iftihar ettiği bir 1 .l. 0-b k ır gaza e, 1 H lk . d . 

ti ::-t:; t d Çör lerdır. Alınan uazeteleri de Fransa ori!nsonu ıyı ır. Stüdyo i~i pe~ az. olan bu ilk Merkez Bankzsı , lıerı· okulu Halk 
Amerikan m naseua 111 a - "' taafaza altında da oltt" RıIRlı- 1 milli fıl.mın a~torlerı de Adana 

ı · ·ı n P'ührerin Almanyamn başında. lk t ı k ı d evi, Parti bloa1>, n apaıtmanla-çil ile Ruıve tm meHaJ arı m bulundu1tuudar1 Allaha ka1'111 l• d tehlikeli görüyor. Ha evı emsı o an a çalışan b J d h 
1 t ırı v .. n ırmayı ~ençlerden olacakbr. Filimin çe rın u un uğu ıa adır, 

ehemmiyeti ıi an atmıo tr. '°'k d J fkıı. ı Dü J şı, ranlarını yazmakta ır ar. Fa~istlerin naşiri 0 "r ~ilmesi.ne henüz başlanm"dan n mersine gelen bir ah-
B4'rlin, 120 (a.a.) - apon İngiliz-Amerikan mfüıa.. B· t H'tl .ı 1 ikinci . l 

1 
g .. zete"İ de once bır ay kndar gençler talim bapla şehirde gezerken t . ~ A ır gaze e, ı eru olan bır ta yan • • "' 

1 1 k:ıtaluı Tansonu ele ge9ır- sebetlerini sıklaştırma.,a ~e- umumı harbin kuınandenı . .
1 

ve prova ara daha olgul\laştırı· Size en gllz~ı yeri göıterel •m 
nıiştir. Ssntuduyaya as'ker nkahlarm da bi1im kadlll' ıh- dünya ta ih. ce· Millatin hiir- La Talın kabine ıe,kıl etmettı e lac .a k ve muhtemel Olarak huiran Dedik. Hu tane caddesi Yo,,.urt 

- . . r ın . . ·ı . a b. degi sonuna doğru fılmin çekilmesine 5 çıkaran Japonlar mnkaveme· tiyacı var Amt>rikalılara guve. rıyetı ve hayatı tam m.~naM~ e İtalyan istek1errn 6 ır - başlanacaktır. pazarından saptık . Köylülerin 
te marus kalmadan petrol nebiliriz. Kuvvetlerini hızla temin ve insaı:ı ~~lwrünun şikHk almıyaoagını yazmak- Profesör B. lımall Hakkı toplandığı pazardan eeçtllc. 
L km tarı iması vazıfesıoı Y<I ptım. Baltacıoğlu Parti Genel Sekreter lşt~ Parti binası. IJ:.te Halke .. ı' "'uyularını ele ge9irmıtlerdir arttırıyorlar. tadır. ... • 

Amerikan gemileri 

görundü 

Tokyo, 20 (a.e.)-18 nısan 

Bir f ransll gazeıesi 
Fransa Aorupaya 
aönmelidir, diyor .. 

da duşman deniz birlikleri 

doğ}ı Japon denizinde görül- Vişi, 20 (a.a.) - Hu gün 

rnüı, soura tHarruzdan korka- çıkarı Frsnsız gazeteleri yem 
rak kaçrnı§tır. • kabine hakkında mühim sü-

10 tayyare Tokyo ve dığer d 
bı' ı·•~ı d d k "' tuolai ayırmışlar· ır. r ı .. eı e uçmuşsa a a..,ı- a, b' 
rı} Hir gazete yeni ILa meye 

mıştır. . . d d k 
karşı ıtım;:ı mı v~z ı tan sonra 
şimdiki miışkıl ve tehlikeli 

Beşerin babası vaziyette ve bütün dmıyada 
Çocuktur. 1 ehemmiyetli hadiselerin hazır-

Cocnk Ealrgemo kanıma: landı~ı şu anda Fransa A Vrtl-
Genel merkcsl 1 IS • • • 

------··---· paya dönmehdır. demektedır. 

Deyeeeyirıi yazıyor liğine rı.porunu sunm&ık üzc:re binau 
bu gün AnSı:aray.a giöecektir. N·b 

SPOR 
Deniz Harp okuıu gücO -1 Adana Gençlik klü.büde" ~er~in 

. . n İdınan yurdu genç 11k klubu ıle 
Demırspor. Mersın ldma karşılaşaeaklardır. 
Yurdu - Ar.tana Gençlik Mersin Halkevi - Çukur 

kulOİ.lO futbol mOsabakası ova G. K. futöol 
23 niaan Hikimlyeti Milliye mOsabakası 

bayramımızda şehrimiz stadında Bölge şilt müsabakalarının 
mühim futbol müsabakaları ya~ı sonuncusu pazar günü Merı:in 
lacaktır. Yapılan anlaşma mucı• Halke.i takımı ile Çukurova fab 
hince Adananm iki kavvetll rikuı ırençlik klübü takımları 
klübü olan Demirapor takımı ile arısında yapılmıştır. 
Adana Gençlih klübü takımı o Halkevl takımının lehioe 

gün Mersine gelecekler Demir· neticelenen bu karşılaşmnaa, Çu 
ıpor, Deoiı harp okulu gücCl ile kurovanın ateşli gençlerinin ek· 

----
1 ayet iftiharla; İtte yeni 

ıeııh.lerde hııf f toplarla çalıştık yapılen nıodern okul . deye~ek 
lan ve bu yüzden de nizami oldum Hu esnada ba,ımı7.. yukar 
8~ rlık ve bü}üklüı.tdd to Jıa da olduğu için yerd kılui göre· 
bırde~ alışnmndıklar• görült:nüş memiştik. Tepecikler teşkil eden 
tür. ersiı.de büyük bir •evg· 
kazanan Çukurova fabrikarnıza 1 taşlar arasında az kalnn kt'ndi-
çalışkan genç mükelleflerini bı~ mizi kaybedecektik 
raktıklnrı bu güzel İntibadan Uzun zamandanl:jeri buraya 
dolayı tebrı k eder çal ı tınalarına doldurulan ve kulağımıza çalın .. 
bir kat daha hız verme! . . I 
teqıenni ederiz, eıını dığına göre leri okulunun önü. 

nü tanzim için get lr)len bu ta f 
Adanada yapıları atış yığınlarıoı düzelterek üzerinden 

müsabakaları silindir geçirmt'k ve muntazam 
Beden T crbiyesi Umum Mü. bir hale koymak imlcinı vardır. 

d C rlüğü Atıcılık F<"deruyanu U takdirde yüzlerce yavru
tuafından tertip edllE'n on altı muzun geçtikleri ~okak güzelle
klüb~n i~tirakile Adanada \'apı- şect'k, hc:m de şt-hrin en giiz<) 
lan muharebe atı~ı müsabakala-
rında müesseseler arasında Ma· müeı~eaelerini t trcıfıı da topleyen 
lntt a mensucat, gençlik klüpleti C• dde hakiki ~erefini bulacaktn. 
aras ntla Ceyhan birinci Qlmuştur. Yeni ''1ersin 
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Patates ziraatı hakkında: icel Defterdarlığından 
Hakimiyeti milliye Kazaıı Maballeıti Oinei Sokak Mikdarı Kiymet Kimden metr6k oldugn 

Lira 

Çitçilere öğütler 
İlkbahar'da ekilen bitkiler arasında en mühimlerinden 

biri patatestir. Bir donum yerden öteki bitiklere göre: en 
çok mahsul patatesden alınır. Yolile, usullle Ziraat yapan 
bir çiftçi bir dönüm yerden uç bin kilo ve daha fazla pa· 
tates alabilir. Patates çok faydalı bir yiyecektir. Hazmı ko
laydır, Çocuklara, yaşlı adamlara çok yarar. Onun için pa
tatesi yalnız sebze yerine değil, başlayarak ekmek yerinede 
yemelidir. 

Patates çok verimli, bereketli olduğu için bu sene ilk 
baharda ekilip Son baharda mahsul alınmak suretiyle mem
leketimizin yemeklik noksanını tamamlayabileceıti için Hn
kQmet Patates ekimine ehemmlyet vermiştir. İhtiyacı olan
lara borç tohumluk, veya tohumluk bedeli verecektir. Pata· 
tes ekildikten ve birinci çapası yapıldıktan sonra da her 
donnm için iki lira mnkafat verecektir. Bu yardım ve mü
kafat ile bir taraftan da yükselen patates tiatıarı patates 
ekimini çok karlı bir iş yapmıştır. Bunun için Köylüler 
kuvvetli toprağı olan, sulanabilen tarlalarına, Kasabalılar 
bahçelerine mutlaka patates ekmelidir. 

Patates ekiminde dikkat edilecek bir çok mnhim nokta
lar vardır. Fazla mahsul almak için bunları daima göz onnn-
de tutmalıdır. 

1. Toprak : Patates ekilecek tarlanın toprağı ne kadar 
yumuşak olursa o kadar iyidir. Kumlu topraklar en iyisidir, 
yalnız bu topraklar zayıf olduğundan bol ahır gübresiyle 
gQbrelenmfş olmalıdır, gene kumlu topraklar suyu aşağıya 
çabuk snzdoklerlnden yağmuru az olan yerlerde bu toprak
ları sık sık sulamak lazımdır. Çok ağır topraklar patatesi 
sıktığı için ve bOyle topraklar havasız olduRu için patates 
ekimine yaramaz. Ahır gnbresinin ağır topraklan da ıslah 
edebileceğini unutmamalıdır. Çok kireçli topraklara patates 
ekmemelidir. Orman açması olan siyah topraklarda patates 
iyi yetlştr. 

2. Tarlayı hazırlamak : Patates ekilecek tarla Sonbahar
da iki çift hayvan koşulmuş demir pullukla mOmkOn oldu
ğu kadar derin sOrülmelidlr. Bahçelerde ise kürek veya 
çatal bel ile toprağı bir bel derinliğinde işlemek lazımdır. 
Sonbaharda snrolmemlş olan tarlayı veya bellenmemiş olan 
bahçeyi kışdan sonra ilk fırsatta stırmell ve bellemelidir. 
Kışdan evvel veya erken Baharda sOrQlmOş olan tarlayı 
ekimden evvel tırmıklamak iyi olur. 

3. Gübrelemek : Fazla mahsul almak istey~ler patates 
tarlasını mutlaka gObrelemelldirler. Fakat aslında kuvvetll 
olan tarlalara gtlbre verilmesede olur. En iyi gübre yanmıt 
yani olgunlaşmış, siyahlaşmış ahır gübresidir. OObre tarlaya 
Sonbaharda tarla sornımeden evvel taşınır , serpilir, tarla 
sQrOlOrken bu da toprağa karışır. Yanmış ahır gübresi az 
miktarda bulunuyor ise bu patates, ekilirken açılan çizgile
re el ile serpilir. Bazı yerlerde mesela İncesu, OrgObde On
vercin, Tavuk gübreleri kullanırlar, bunlar çok kuvvetli 
gQbrelerdir. Patates ekilecek tarlada Sonbaharda bir kaç 
gece koyun sornsn yatırmak suretile tarlayı gübrelemek 
usulü de iyidir. Eskiden Memleketimize hariçten toz güb
reler gelirdi. Bunlar cinslerine ve kuvvetlerine göre Sonba
harda veya lıkbaharda az veya çok tarlaya serpilir. Fakat 
bu hususta epeyce bilgiye ihtiyaç vardır. Onun için ileride 
bu gübrelerden bulmak mDmkOn olduğunda patatese yara
yan cinsinden olup olmadığını, ne zaman ve ne kadar ser
pileceğini Ziraat Muallimlerinden Oğrenmelidir 

4. Tohumluk : Patates yetiştirmede tohumluk olarak pa
tates yumruları kullanılır. Patates bitkisinin üzerinde kOçOk 
domates gibi meyvelerin içinde bulunan domates tohumu 
gibi ince tohumlardan da fide usuliyle patates yetiştirile
bilirse de bu yalınız patates ıslAhile uğraşan Htıktlmet çift-

liklerinde yapılır. 
Tohumluk olarak kullanılan patates yumrularının irili

ğinin ehemmiyeti vardır. Tohumluk patates ne çok iri ne de 
çok ufak olmalıdır. Çok ufak yumrulardaki gözler zayıf ve 
azdır. Çok iri yumrular tohumluk olarak kesilmeden kulla
nılırsa fazla tohumluk sarf edilmiş olur. En iyisi yumurta 
irillğlndekt patatesleri kesmeden ekmelidir. Bu irilikte ye
tecek kadar tohumluk bulunamazsa ceviz iriliğine kadar 
olan yumrulardan da kullanılır. Danesi 16-20 gramdan 
hafif olan yumruları tohumlukda kullanmamalıdır. Fakat 
tohumluk bulmakda mOşkllat çekenler bu sene için bundan 
daha ufaklannıda 2-3 danesini bir ocata dikmek suretiyle 
kullanabilirler. Ufak tohumluğun mahzuru ilk zamanlar ya· 
vaş bQyQmesindedir. Büyüme mevsimi dar olan yerlerde 
yani ilk baharı geç gelen ve son bahar donları erken baş
laya. yerlerde patatesin çabuk bOyomesi istenebildiğinden 
iri tohumluk ekmek lazımgelir. Boynme mevsimi uzun ola~ 
yerlerde ufak tohumluğtın b-Oyük bir kusuru yoktur. lrı 
patates ekmek isteyenler razla tohumluk sarf etmemek için 
bu iri yumruları kesmelidir. Bu lşlerede dikkat edilecek 
noktalar şunlardır: Patates kesildikten sonra her parçada 
bir kaç gOz bulunmalı. Patatesin gOzleri fazla olan bir uç 
tarafı, gözleri seyrek olan bir dip tarafı vardır. Yumru bu 
dip taraf ile toprakda ana bitkiye bağlı bulunur. işte tohum· · 
luk patatesi ikiye bölerken bıçağı dip taraftan geçirip uç 
taraftan çıkarmalıdır. Bu suretle aer iki parçada da uç 
tarafın fazla gözlerinden bulunmuş olur. F,!izla iri patatesleri 
tıç hatta dört parçayn ayınrken de bOyle yapmalıdır. Bazı 
çiftçiler patatesin yalınız uç tarafından bi!" parça kesip 
tohumlUAa aynır, dip tarafını yemtkllk olarak kullanır. 
Bazla patatesi olanlar için bu usul iyidir. Tohumluk pata
tesi keserken dikkat edilecek diter bir noktada hastalıklı 
fWDl'ulardan utıam JlllDl1llaı'• ııaıtaıııı bu.lqtırmamaktır. 

ve çocuk lıaftaaı . 
lıatlama programa 

Menin Mahmudiye Ana 107 120 M2. 900 
c Noerative > 280 • 108 
« Bab9e . > 1'2 120 » 107 50 

22 Niean Qar,amba gu·· nti N ' « uıratiye > 33 350 » l660 
ötlede:ı aoora reımi binalar, « > • ~9 460 ,. 352 
möe11e1eler, e•ler bayraklar- « Kiremithane • 123 1100 , 1744 
la 11öılleneoek ve geoe de ten- « ., > 123 900 > 2200 

Mavormatiden 
Ha•ar karısı Snltan . ,. )) 

Yueufakidee 
Numan Hahbazdan 
Bodosakiden 

• 
•İr edilecektir. c Yeni oadde » 750 • 1125 Pa•liden 

2 - Çocuk Eıirgem~ Ku· « Mahmudiye > 118 ev ve arRa81 500 BilA varis öJer. Aliye 
rumu, Q•onk hab9eainde meT ye ait iken 
out oyonoakların• il&veler Mersinin Nusratiye mahallesinde ve ~ahnıudive mahMllesinde kain ve 
yap3ııaoaktır. . yukarıda mikdar 'e evsafı yazıh 9 p'lrça ga;1 ri menkulün miilkiyeti 

- 28 Nısao perf8mbe k. .1 b" . . · 
gönü eaH 8,SO He 9 ara11nda açı. _art1rn1_a_ ı e ve ılömum masarıfı alıcıya ait olmak şartile 19-4-943 
Stadyomd&, Orta ve ilLokuJ tarıhın~eı! ıtıbaren 15 gün müddetle arll1rma~'a çıkarılmış ve ihalesi 4- 5-
lar Isıyov" an• "kulu tale- 942 tarıhıue tesadüf eden pazartesi giiuii saat J 5 de defterdarlık dairesiıı
beleri, ıporcoıar, Geo9lik ku de yapılacağından talip olanların yüzde 7 5 depozito akçesile lcel l>efter
löpleri ve halk tamamen yer darlık nıakamırıa }nıüracua thtrı liizumu ilan olunur. (3 6 7) 19-21-24-_98- ~ 
lerioi almıt bnlonaoaklardır. ~ 

4 - Sdat 9 da Vali, yan 
larıoda Hkeri komutan vi-

' 
l&yet O.B. Partiıi reiıi Be· t 

. Zayi niJfu• cı'Jzdanı Zayi nüfus cüzdanı Radyo Erzurum Aokale kazasıotn Erzurum Aşkale kazasıoırı 

lediye reiei, Hıalkevi reiıi, T'ORKIYE R•dtoıo 
Qat nahiyesinin Kaseler kö Qat nahiyesinin Kaseler kö · 

yünden Donun o~lu 826 do yünden Mebmed o~lu Diyatli 
ıumlu Mevlöt Y ••ar kazaen 329 doğumla nüfus oiisJa 

nüfus oözdanımı zayi ettim nımı k&Zaen zayi ettim. Bn 
yeoiıioi çıkaraoagımdan her kim yedirıde buloıınna y<' · 

ANKARA Rıdroıu 
S•h-21 ••• 19'2 
7.So Proıram ta memleket Hat 

ar arı 

vi"&yet Qoook Eıirgeme ku
rumu merkez heyeti reiei ye 
Maarif mödörö oldo~u halde 
okul talebeltsrini, ı-porouları 

ve Gdo91ik kultipl1trini tefti' 
edecek ve bayramlarını kut· 

7.S3 Muaik: Hafif Pro1rram (pi.) kim yedinde bulanacak olur- nisini çıkaraoağımdan hökmli 
7.45 Ajanı Haberleri &a hökmö yoktur. yokt 

8 00 
ur. 

lıyaoaktır. · Muaik : Senfonik Parçalar Dunun oğlu 

5 - Vali ve yanında bo 
lunanJar kendilerine tabıiı S.l5-

(Pi.). (870) M evlüt Yaşar (369) 
Mehmed oğJu 
Diyadi Halis 

. l e.so lhio aaıtl 
edılen yer erine döntlnoe ban· 12.SO Proıram H Memleket eaat S t J k F • • 
do tarafından tıtikJ&l martı •r•rı a 1 ı ırıgider 
9a1ınaoaktır. 12•33 ... 4 " k - k muıik : Talı koe Pi Aklar. aya ,, illi lllara DlU emnıel işler bir vazi-

6 - Biri orta okul, diğer 12.'6 Ajanı Haberleri F 
ikiei ilkoku! tale\,elerinden IS 00 Muıık : Ttlrkoe PIAklar yelle rigider markalı bir adet Fırigider acele 
olmak üsre ö9 talebe tara- Programının Detamı. satılıktır. Talip olanların gümrük komisyoncusu 
fınd"n bogtlntln önemi ve bu 1s.u· F~hmi Teze ınüracaatları. (371) 21-23-25 
btiyök bayramın 9ooukl&ra 1s.so Konuııı· a (Qoouk Eıirae-
t .. bıiı edilmeıinden dolayı 

18
. me Korumu •dıoa), -----------------------------------------

vio9 ye t8'8~kiirlerini ıtöyli- ıs.oo Program te Memleket 1 i n 
yecekler ye ötretmen tllviye 
Alpay tarafından bir bitahe- 1s.OS 

ı-aat ararı 

Muaik : Rıdro Salon No. 30 
de bulunulacaktır. 

7 - lleri okulu ö1tretme-
18

·'
6 

Orketlriaı· F • t •• k b k 
Ziraa& taktimi 18 ffillfa 8 0 ÜffiİSYQOU 

e J8.6li 
ni Tal&t Aytekinin idarHi 19 so 
altında talebeler hep bir al•• 

Muaik: Fasıl Hereti. riyaseti• nden', 
Memleket 11at ayarı te 

dan and içeceklerdir. 19.,6 
ajanı haberleri Kdfıt oe Kırta•ive '-dr A J l . Konoıma (Khap S&Bti). .., R )'uZue er l 

8 - Boodıan sonra geçit 19 65 Maıik ı Su Eaerleri te halılıında: 
reımi şo ıııra d'hilinde yapı 
Jaoaktır: Bayrak kıtuı, Orta 20.ı5 Rıdro aaıete1i 
okul izcileri, Ortaokul tale- 20 46 Moıik; Qigan Hataları 
b 1 (Pi.). 
. eler!. uyov~ ~na okulu, 1,16 Konuımı (TGrk Hukuk 
ılkokullar imoılerı. sporcular • 
Geo91ik kulüpleri. 

Orun Hataları 

Kurumu adını) • 

Bilônıunı kırtasiye eşyası Toptan Perakende 
ve mektep levazıınatı .,. 10 eı. 30 

Kar nisbetleriniu tesbit olunduğu ilan olunur 
(372) 

21 so Maıik • Harpiıt Roıa 

Moi11el tarıtındaQ sololar ;-- ----------------·-----8 - Ge9it reeminden 9ı-
kan talebeler Guıip••• okalu 21-'6 

k•rtıeıodaki ıokaktan Kı,la 
oaddeeine ge9erek Gümrük 
meydanını takibıd Yotart 22.so 

Muzik : KtAaik T~rk 

Muıijtı Programı. Şef: 

Moeud Cemil. 
Memleke' $11& Ararı 

pazarına ıeleoekler ve ora- •Jını baberleıi te borHlar 
dan okullarına JalJlaoaklar- 22 • .&6• 
dır. 22 60 Yır1nki Proıram te 

10 - Hafta i9inde biri kıpanıı. 
Halkevi, diler ikiıi de ilk !!!!!!!!!!~~~!!:!!9!111!!!!!1--!!!!!!!l!!~!!!!!l!!l!!I-= 
okulların mltterek tertip et· 
. QoooL . . ' b 1 

takleri temııil Te möııamereler 11 1910 nete a•ır a· 
verilecektir. yan. eli öpmeli. Banlar ne 

11 St d d k
. . "b •akıt ve nerede gooo" vere-

- a yom a ı ın•ı a . .. 
tı Emniyet mtidörllilii, okul· oeğı 80

Ylenemez 9i9eklerdi r. 
l · t• Çocıak IWrpme Kanun• 
arın ın ı•am ve ııraıını orta e...ı merbd 

0 kal mödörö Ye möfetti' N•· 
1 

oi Aydemir temin edecektir.l;;;;;;..-.~.,_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m.=.--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;• 

Onun için patatesleri keserken kabuAun biraz altında çep&
cevre esmer bir leke görOlQrse veya başka çtırOklOkler var. 
sa bu patatesi tohumluk kısmına karıştırmamalı ve J bıçağı 
SOblOme denilen bir ilaç içine batırmalıdır. Au ilacı bulmak 
gtlç is~ kaynamakta olan su da bu işi gornr. Bıçagın biti 
su içinde bırakılır, ikinci bıçakla işe devam edilir. Yine 
hastalıklı bir yumru kesilince eldeki bıçak kaynamış suya 
atılır, evvelki bıçak sudan alınarak iş görOlOr. Kesilen·pata
tesler yara yerinde kabuk bağlamaları için birkaç saat 
havalandırılmalıdır. 

(Soaa Var) 

z • 
1 YA OK 

Manifatura ticarethanesi 
' VE 

Mobilya Sahf Solona 

Kadrolar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünJü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaılanndan 
hazır ve ısmarlama elblsellkler 

Son moda kadın ve erkek 
i•karpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Piatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yö•d• on k&rla Matılır. Memurlara yüzde b8'le sat1' 

yapılır. 

(860) 3-10 Mersin ~ GOmrOk meydam 

Yeni lıleraiD Matbaumda Buı.tmı~f 
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