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Q.t7NDELIK SİY ASİ HABER. FİK.IR. G-AZETESI 

Ankara, 24 (Radyo gazetesi)-Bulga 
ristan; et, ekmek, zeytinyağı , pirinç ve 
tuzda kısıntıya karar vermiştir. 

lngrnz:radyosu .. ı neşriyatındtt, Kral 
Borisin kendisini Bulgaristanm Führeri 
ilSn edecegini söyleml~tir. 

S~\ıbl ?e 'Omam i~e,riyaı 
MtıdftrCI 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 -----

Cumartesi 
25 

N l SAN 
19,2 

Yılı 1 Sayı 
14 4186 

iaşe Müsteşarı B. Şükrü 
Sökı ensüer şehrin izde 

Şark cephesine 

Almanlar 
asker 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 

Akşam Tüccar klübünde tüccarlarla görüştü Tarsusta 
23 Nisan bayramı büyük 

törenle kutland1 Bugün Halkevinde saat 11 de çif çi ve bahçe- yığıyor 
cilerimizle görüşeceklerdir - ---

. . . Berlııı, 24 (ut.) - lsviçre 

21RAAT MUSTEŞARI DİYOR Kİ: lttl~rnf ajıuıııı Rusyanın ceııııb Halkevinde bir temail verildi 

Mahsulün gelişi bugünkü vaziyete göre ümitli cephPSİrıe Almarılaım bfıy~k T [B 

f h 
. "d" kıtalar yığJığuıı bildirmektedır. erRus aMuııi muhabiri kütlesi toplanmıqtı. Halkevi 

Ve era Verici lr 
miL;den] - MiJJi Hakim' t ' ıye bıuıdoAonun ~aldıgı i11tikJal 

Ç 
'fe Çocuk bayramı ııebrim" d · ·· 

e b it d k · v ız e marşıle torene başlanıldı 

laşe müsteearımız Sayın mıntakasınd& mahsul ve ia~e gir mıntakası ile Adana n er a ın a ı C<•şknn tızahörath katlan- . 
li"Y Ş. Sökmemıöer dün saat durumunu tetkik etmek v_, Tarsus ve MerPıin oivarı mab- A iman orduau mıştır. Hazırlrnan kürsüye geltın 
d" T Halkevi idare memuru Bifat 
0rıte refakatlf)rinde oprak hu maksadla. bu mtntakadaki sol vaziyeti göröı1üldü . St ki 1 Bavramın baAlanııtıoı olar Ö M Y o ıo m, 24 (a.a•.)-Gaz" . · .. v P'1 

1 zavcı heyeoanh bir hitabe 
t ah nlleri OfiRi Ziraat Miif!· Valilerle yap:lacak toplantı Mahınlün gelişi bugünkü teleriıı yazdıgına göre Rus· 22 "Kısan oglede. MOnra. bütiin de hıılondo ve çok auu,ıandı. 
e,ırı B. Atıf Giray oldo~u da bolnnwak üzere gelr\im. vııziyete göre iitııitli ve ferah 1 d · Jer magazı;. ve d .. klrA lı ld ar tarafuıdan çenber altına aıre ' · ~ n- Bunu möteaki(' dört okul ta-
a e otomobille Adanadan 1 Adlanadab Vlali ~rkaddaş vericidir. Mersinde ~e 9ift9i alınmıA olan 16 ıncı Alman lar hayraklllrla V8 yeşıl dal- lebeı.i t&rafından nutokl•r ve 

Şehrimize gelmişler ve dogrn arımız a ma sn ve ıaşe n· Y •• • ı· .. 
oa beleifiye dairesine inmiş- romunu ilgilendiren muhtelif lerle ve töcoarlarla aynı ordusu düşman hatlarını yar- Jarln ırnılenmış ı. marızumeler okoudnktan ıon-
lerillr. Valimiz Bay Sahip mevzular ÖZôrinde temıular mevzu üzerinde tem&tilar ya mış ve ana kuvvetle birleş · Bayraın sabahı ellerinde ra önde sert adımiarile aeke-
Ö yapıldı. Bir taraftanda Yöre pacagım. demiştir. miştir. clsteriz. Sevin.iz. Bol ışık. ri kıta, okullar, i11ci te•ek-

rgH de Adanadan kendisile ı T h v b 1 Temiz MU. emı~ ava» diye külleri geçit re8mi yaptılar 
irlikte gelmişlerdir . Çinlilerin I Norveçliler Finlerin yazılı levhalar karlar gibi ve toplantıya eon verildi. 

Belediye dairesinde ek· mukavemeti - muvaf f ah.iyeli beyaz kü9ük yavrular, oaJ- GECE 
•nek vaziyeti ve diğer bazı ı·kı·ncı· deJerden solar gibi akıyor. dn. Hu oiiuüıı ak•amı BalL 
b h k ı B d Helsiıık • , 24 (a .a ,)- Mare 0 h ., v & 118.::.0.~at .. ".~ ıuda .~ZRbat 8 an irmanga a 1 Saat. onda um urıyet evinde Orta okul tarafından 
B. ~ukru Sokmensuer bnradan cephe ~al Mannerh"'ym nrdııya ne._ meyda:ıınıla ke14if hir halk - Sonu ikincide _ 
t V / retti .ğı bir emirde .Sovyet taar-
oprak mabtmJleri OfİRine Ji. fi an l 

'"ana ve umumi magazaıara istiyor rıızıı\rınııı miiteaJJ ı t noktaı:ir- • M. t mu ~ lerek incelemelerde bulun- çarpışmalar da p " skıirıiilmiı,; o:ofıığunu ıaşe us eşarı Yunanistana 
yardım. n:ıuşJardır. -- ı söylEyeıek L:ıt ql aıırıı zırı p!lrlak Tarsıısta çifçilerle 

1 Şehrimiz Tıcaret Oda ı N evyork, :• (a.~.)- Nev- 1 d~ y.ınışı önl111de Rusların tıu-
lıtrafından saat 20de MüHteşar Qongking, 24: (a a )- Çin yorka gelen _Norveç Raşve'ld ruzu kırılmıştır. hasbiha/de bulundu / . htanb::l 24 (a a.)-Yuna-

tebligi: Kuvvetlerimizin van Ji N ·k· oı· \_ · nıstana y d •erefine altmış kişilik bir ,J orveçte ı ın oır cephe Oüşm11 uırı 14000 gaybı • ar ım i9in 2000 ton 
ziyafet verilmiş ve bu ziyafet Lta.raflarını kuşatmış olan ve açılmaaını tı.vsiye etmi,tir. Tardır. Bı1yük mııvatfaldyeıi Tar. u. • (Hwmsı)- _ .. lok Dumlupıııar gemi11i bu 

ıvakan Qebrinin dı~ mahal G d · 'a"e ınüsteşıırı B. Şu~rıı gün Pireye h k . . e ıt o a 
8 1 

n J a tücoe.rlarımızla v v - azeteoilere enıe9te ha- te.ktır ve .şiikranla karşılaı •m. ... . . B h · are et etmı,~ır 
hllıtbiballer yapılmıQtır. lelerine kadar girmi' olan lonan Non·e9 Baş?ekili de- demi~tır. Sokınensüer Yatımız . :St ıµ Gemi 26 Nia d p· . 

Y J 1 ·· k Orae ıı·e b ı rlık•e bu aürı (dün) kt an a ırede ola 
Kendisıni ziyaret ed B pon ar pu örtülmiiştiir. mi,tir ki: .. ... . l ca ır 

bir arkadaıımıza laşe Mü&· Takviye alan Japonlar ~ ~Şimali .~U.ll~a ile bir İngilizlerin S'ial 14,40 da şehrımıze ~p - .,...,...,'""===-=,,.......,,,,....._-:::!:===""'~ 
tf'şarı atagıdaki dome9te bu- şehrin şimal tarafına yeniden aerıusyolu te:1ısı ıçın taarruz • • ınişler .ve ka.vm~kamlığı ziya BalkevinddÇıftçılt·rimiılemem 
lonrnuştur: girmişlerdir. edilmesine taraftarım. Alman sahıllerıne reı etmı~lerdır. l?ket iaşe işlrı . - . d 

N k 
Sıyın müsteşar ö~le ye- ~rı uzeıın e kv 

Sayın Tioaret Vekilinin Çin kıtaları Jap<m hatla- orvecin hürriyete kavoş- a ini nnşmuş ve h b h ld b 
O 

me"'i11i Reledive parkında . . Y0.- as ı a e uluo-
enıi r Te clir.,ktiflerile eoub rını yartt.ra!c ana hatlara ka- toguuu görnıek en büyük ar- "" ı . dıkleu sonra Halk Partısını. muş ar ve ayni gtiııde Mersi-

dar giderek a!la kıtslarla bir- znmdul', O z"man Alma.ola- Londra, 24 (a.a .)-Aul\lıst H· lk . . · . et etmişler ve ue ~İtmiıılerdı' 
1 

rın t kl k . d a evını zıyar 1' r. 
eşmişlerdir. . yap ı arma arşı hız e gaaeteRi muharriri yazıyor: __ ----- - ----Yunaniatanda 

lrvadideJaponlar yeniden QUIKlinglere ayni şeyi yapa !ngilizlerin Pı>lorıyaya Amerikada Şanghayda 
General açhk tak'Ç'iyd kıtaları almıştır. cağ•7.. yaptıaıtları akın bu gibi hare • 

Demiryoln boynuca harp tsulga 1 ketlerin faydaPıllll gö11termiş Iıçi maneıJl)'Otı Eğlence )'erlerinde 

Yunanıstan, Make· 
donyanın Bu/garla· 

ra kalmaaına 

razı delildir. 

9ok ~iddetli olmakt.-dır. Çin r ar tiı·. Almanların ayanıkhgına kuvıJet/E.nİr•e.. ,_ 
mukavemeti kuvvetlidir. Ja- ra~meıı hu harek~t hir Riirp· 1eümea hayvanı 
poniar pek çok ölü bırakarak Sofyadaki Rua isim· riz •>lmuş ve Almaul.u keu- Vaşington, 24 (a. a) - besleniyor. 
ka9mışlardır. lerini değiştiriyorlar dileriııi göMteremeuıiştir. Ayan azpsından }"'lori, iş-

Fransız 

donanması 

Bn ~ibi ak111ların nksık çiler in mane~iy~tı kn vve~.le Şanghay, 24 (a.a.) - En 
olacagını vaziyet göMteriyor. rıirıce bn yıl ıstıbsalatın yuz- canlı şehirlerden birisi olan 

Bern, 24 (a.a.)- Ofi: Ber 

linde bulunan Gazet dö Lo-

Sofya, 24: (a.a) - Birçok 

sokakların ve meydanların 
Buralard" miidafaanın ço!ı: de 12 ve geiacek yıl yüzde i'lauahay "Ok saki d' Be · 

k 
· ı;ıöyle · ' "' .. n ır. nzm 

uvvetli olması bekleniyordu. ~5 artı•csğııll mıt ve t l rrd· · 
. iyeı· ı . a ıuı ınoen sonra otomobiller-

zan ınubarririne deme9te bn
luuan bir Yunan diplomstı 

T ulonclan hareket 
ediyormuı! 

Neşredileıı tebliğ bnnnn aksi· grevlerın vaz 1 ve ıım le se · f l 
AlekAandr kilisesi karşı- ni göı4termiştir. meııeletıi degildiı . demiştir. yrıse er aza mıştır. Gece 

iaimleri de~iştirihoektedir. 

s~bahlara kadar aı-ık durae 
sındaki eMki RuA Çarl"rındao k " 
Çar Alekaandr namına o)a:ı Berline lngilis Norveçte i muhalif e~leuce yerleri 23 de kııpa-diyor ki: 

- Yunan lıükOmetjoin Ankara 24 (Radyo gaze. 6A-retmenler nıyor .. 
e · · d ·ı • meydana Kral Boris 'erefine k 5 

UR ışı . ahı i kuvvetlendir· tesi)- Diin Fransız donan- a ını -- Bır çok e~leoce yerlerinde 
mek ı ,. ı 

1 
ki ·· kurtarıcı Çar iRmi v-erilmi~- k- h 

1 eeı genera aç' a mn masının Tnlondan hareket et B 
1
. •>A ( ) •• Stokholm, 24 (a a .) - Nor· umes ayvanları yetiştirilme-

cadele etmektir. mek özre oldnııtu haber Verı·ı tir. . er ınt .. !!: a a -Dan ge- b'ld ·ıd . & b l e . .. . . . · · . . veçıeıı ı ırı ığm& göre ~im- .,.e aı anmıştır. 
6iinde 250 kişi a9hktan mektedir. Kral tlçüncu Boru~ B~l- ce lngıhz tayyarelerı şı~ali dıki vaziyete muhalif 1500 la e . . . . 

ölmektedir. On günde bir Sovyet ajansı da Alm,m gar mefkftreaini gerçekleştır· Almanyaya akrn etıiıiştır. 4 6- ·etmen şimale ö d .1 ş vazıyetı fena değıldır. 
Türkiyenin yaptıgı yardım denizcilerinin orada ~~hıodd· diğinden kurtarıcı Çar adına düşman tayyaresi döşiirülmüş ~;~tir. g n erı - Bazı maddeler pahalıdır. DOt-
t~bcile de~mektedir. ğono yazımşsa da Vışı bnnu bak kaııanmıttır. tür. Bir ta.yvare Berliııe d<'ğ 500 öretmen k f l . b' manların şehirde serbestçe 

Tarafsız hükdmetlerin yar yalanlamış fakat fakat do· rü yakh~mı~ i11e de karşı ko vapurla Trudheimd:n! ~~~allr gt>zmeRine müsaade edilmiftir. 
dun .

1 
. . . d h nanmaııın Tulondan hareketi Stalin Amerika . d boınhs . . v e gemı erı 19ın e rou a- . . yan topl&r sayesın e .. gıtnııştır . 

riplerden garanti alıyoro•. haberi sessizce geçmı,tır. elçiaile g6rüıtii sını atamadan geri döuınu'- Bunlal' nafia işleriııde kul· 

Siyaaette: Yonaniatan Ma Vatikan mü.za- tör. l~nalı-ı.caktır. 200 öğrdmen de 
kedonyanın Bolgaril\tan işga- ı..•releri Mo1c1kova, 24 (a.a.)- Sta •ilah Gronıde l(Öz hapsi altındadır. 
li altında bulunmasını kabul H 5 lin d.ün · Kremlin sarayında Almanvada 
etmiyor. 1925_1980 mübadele - - Amerikanın Moskova Büyük endiJatri•İ 
eind V atik an, 24 (a .a.)- Va ti- el9iıi Amiral Stanleyi kabul 

en sonra Yunanlılarla kan ile Finl d' l 
uıeskü an ıya ve sve9 t . t' 
. n olan bu saha onra arasında müzakere vardır e mış ır. 
ıztırahı u.nutnlmaz bir ülke Vatikan keııdiaile mii~a· Bu kabulde Molotof da rio ailab eııı!öıttriKini koruma 

'>lor. Şanlı mazisini müdrik sebet tesis etmek istiyeıı her hasır bulunmuştur. hakkındaki enıirnam~~i omo-

•lan .Y ~naolılar SelAnigi dai-J devlet ile müzakereye hazır- Mülakat lıir saat kadar mi ekonomi kaynaklarında 
lla ısü7eoektir. dır. deyam etmiştir. memnuniyet uyandırmıştır. 

Berlin, 24 (a.a.)- l!"übre 

Madam Ruzvelti"n 
• 

mıraaı 

Nevyork, 24 (a.a.)-Mister 
Ruıveltin öleu annesi bayan 
SarA Ruıveltin biraktagı mnas 

bir milyon dolardır. 

Tahrandaki .Japon 
elçilik memurları 

Tahran, 24 (a.a )- Japon

yanm elçilik memurları oto· 

mobillerle Pehleviye 1iımi9 
lerdir . 

Oradan Baktlye Re9erek 
Kuybişef yoliyle Japo1ıyaya 

döneceklerdir, 

r. 
et 
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ll 
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1 
9 -
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-------------------~----~~----~~-----------------------------------------------------------------------------------------------~----
ürk Yllksek Ziraat Mühendisleri BlrllOi ne)riyatından: ----·----------

Patates ziraatı hakkında: 

Çifçilere öğütler 
-Diinderı artan-

Fazla patates ekenler çapa işini kolaylaştırmak ve ucuza 
mal etmek için mutlaka çapa pullukları kullanmalıdır. Bu 
pulluklar tek Rtla veya bir çift atıa, bir çift öküzle çekilir. 
Otları kesecek kaz ayağı şeklinde bıçakları vardır. Bunlar 
çıkarılıp aynı gövdeye iki taraflı kulaklar bağlanınca boğaz 
pulluğu olur. Bu pulluk patates sıraları arasından çekilir
ken iki tarafına topraıtı atar. Bir çapa veya boğaz pulluğu 

ile 10-20 adamın el çapası lle yaptığı iş yapılır. Bu işde 
bir adam hftyvantarı yedekler, biri de pulluğu idare eder. 
Çapa pulluğunun arkasından bir iki işçi patates sıraları 

üzerinde ve ocaklar arasında kalan otları el çapası ile te
mizler. Bu pulluklar aynı zamanda Mısır, Fasulye, Haşhaş 
gibi diğer çapa bitkilerinin Zlraatinde kullanılabileceği ıçin 
her çiftçiye lazımdır. Ecnebt memleketlerden gelenlerden 
başka memleketimizde bazı yerlerde yerli ustalar tarafın
dan da yapılmaktadır. Adapazarının kendine mahsus bir 
örneği vardır. 

7. Hasad : Patatesin olgunlaşdığı yapraklarında yuvar
lak esmer lekeler görülmekle anlaşılır. Daha emin olmak 
için bir ocak açılır. Çıkarılan patatesler pamıaklar arasında 
b\raz ovulduğunda kabuğu sıyrılıp çıkmazsa patatesin çıka
rılma zamanı gelmediği anlaşılır. Patates tarlada fazla ka
lırsa çornmeğe başlar, erken çıkarılırsa dayanmttz. Bunun 
için hasad vaktını iyi tayin etmek lAzımdır. Hastalıklı yer
lerde erken çıkarmak geç çıkarmaktan daha iyidir. Patates
leri topraktan çıkarma işi el çapası ile olur. Ocağın biraz 

uzağından toprak eşilerek pıttatesler çıkarılır. Bazı çe
şitlerde yumrular bir arada toplu bulunur, bunların hasadı 
kolaydır. Bazı çeşitlerde de etrafa dağılmış olur. Hasad'da 
patatesleri kesmemeğe, toprakda bırakmamağa dikkat edilir. 
Geniş Ziraat yapanlar patates pulluğu denilen bir alet kul
lanılır. Bu, kara saban uç demJri şeklinde bir uç demirinin 
arkasında Oç beş demir parmağı bulunan bir pulluktur. Bir 
çift hayvanla palates sırası Ozerlnde derince olarak bu 
pulluk çekdirllir, parmakların arasından topraklar dUşer, 

fakat patatesler yuvarlanarak kenara akar ve yüzde kalmış 
olacağından toplanması kolay olur. Bu pulluğu kullanmak: 
için toprağın yumuşak ve tavında olması lAzımdır. Bir dö
nQmden (dekardan) alınan mahşul 7n0 kilodan aşağı olursa 
az sayılır. 1f>OO klloyu bulursa iyi mahsul denir. Üç bin kilo 
alanlarda çoktur. 

Tarladan toplanan mahsuller avluda Osto kapalı , göl
geli bir yerde bir metreden yOksek olmamak nıere yığılır. 

Hasad bitince bu' patatesler birer birer elden geçirilir, çnrn
mnş ve çürnmeğe başlamış olanlar, tohumluktan ufak olan
lar, tohumluk iriliğinde olanlar, bundan daha iriler ve çok 
iriler ayn ayrı konulur. ÇOrnmeğe başlamış olanların çnrn. 
yen kısımları kesilerek sağlam tarafları evde yemeklik ola· 
rak sarled ilir . Çürükler öteye beriye, gllbrellğe atılmayıp 

avlunun kenarında derin bir kuyunun içine gömülmelidir. 
Çok kOçOk olanlar başlanarak ineklere yedirilir. Tohumluk 
iriliğinde olanlar ile pazarda yemeklik olarak satılacak olan
lar kaldırılıp saklanır. Bunların ekilinceye veya satılıncıya 
kadar iyi bir şekilde saklanması ıazımdır. Patatese sıcaklık 
ve rutubet zarar verdiğinden tahta döşemeli, serin, hava
dar, az aydınlık mağaza veya odalarda bir metreden fazla 
yığılmamak Ozere patatesler muhafaza edilir. Ara sıra yok
layıp çOrOmeğe başlayanları ayıklamak, çimlenmiş ise bu 
çimleri kırmak 11\zımdır. 

Patates sıfırın altında 4 derece soğukta donduğu için 
doğu ve Orta Anadolu yaylalarında patatesleri kışın don
madan muhafaza etmek için çok dikkat etmek lazımdır. 
Bunun en kolayı da bunları toprak içerisinde saklamaktır. 
Buna sUo yapmak denir. Bazı yerlerde samanlık veya han
gar gibi bir dam altında kuyu açarak patatesleri içine dol
durur, Ozerine biraz saman atar ve kuyunun agzına bir 
tahta kapatırlar . Bu kuyularda patatesler biribiri nzerine 
fazla yığıldığı için kızışabilir. En iyisi aşağıda söylenilen 
şekilde silo yapmaktır: Açıkta mümkOu ise biraz meyilli bir 
yerde meyllin hizasınca bir bir buçuk metre ğenişlikte iki 
nç karış derinlikte bir hendek açılır. Çok mahsul var ise 
bunun yanında iki Uç adım uzaklıkta ikinci, UçUnco hen
dekler açılır . Patates bu hendeğe dökülOr. Patatesin kalın

lığı blr metreyi geçmemelidir. Üzerine bit miktar ekin sapı 
konulur. Konulmasa da olur. Bunun üzerini örtecek dere
cede az toprak atılır. Bir kaç gün sonra yan tarafta olan 
ve hendek açılmasından çıkan toprağın hepsi bunun üzeri
ne atılır. Bu suretle bir mezar sırtı meydana gelir. Soğuklar 
başlayınca yanlardan kazılarak çıkan topraklar bu sırtın 
1lzerine atılır . Böylelikle bulunulan yerdeki soğuğun dere
cesine göre yıQın üzerindeki toğrağın kalınlığı artırılır. Bu 
işin tamam olması için daha iki iş lazımdır. Biri yığının 
azerlnde patatesin hava alması için bir kaç kllçOk delik, 
yani baca bırakmalıdır. İkincisi yağmuru bol olan ve top
rakları sOzerek olan yerlerde yığının içerisine yağmurun 
tılemem68i için yığının Qstnne yerden biraz yüksek~ saz· 
dan, saptan vesaireden bir dam yapmalıdır . 

Bazı yerlerde patates mağaralarda saklanır. Yazı serin 
kışı ılık olan böyle yerler patatesi muhafazv etmek için çok 
uygundur. lncesu ve OrgQpte bOyle mağaralar çoktur. 

8. Tohumluk ayırmalı: : İyi çiftçiler ertesi sene ekeceği 
tohumluğu hasat zamanı tarlada ayırır. Patatesler daha ku
rumadan tarlada dolaşır, sağlam, gQrbQz ocaklara birer çalı 
sokmak suretiyle işaret kor. Hasaddan bir kaç gQn evvel 
çapa ile bu ocakları birer birer söker. mahsulonn bir birine 
kanştırmadan yerinde bırakır. Sonra sepet ve çuval ile do
laprak içerisinde bir tek çOrOk ynmru bile olmıyan ve iri 

Tarsusta 
23 Nisan 

Radyo i 1 i n 
Mersin Balı~iyı Reisliğinden: 

T"ORKIYE Rıdroıu Ma"ı• ve Haziran kartı tevzi 
- Birinciden artan - ANKARA Radroıa 'J 

hazırlanan cBir yuvanın ışı- Camar&eal-25.,.t942 edilecek yerler. 
11• adındaki man;ınm piye& 7.30 Program" memleket Hat l - Muyıs ve Haziran ayları ekmek kartları 
temıtil edildi. 

ararı 25-4-942 cumart~si gii11ü sabahından itibaren 
Piyflı güzel hazırlanmıttı. 7.33 Muıik: Hafif Program (pi.) .... • • . 

1.45 Ajanı Haberleri , aşag1da gösterılen yerlerde tevzı edılmeğe baş-Kö9ükler bunda moTaffak 
oldular. 8.00- 'Ianacaktır. 

8.SO Muıik: Senfonik Proeram A - Mahnıudiye mahallesi: Cumhuriyet oku-
(PI.). l d 

Oanh tablo, rond ve mey. 
bek oyunları 9ok alkı,ıandı. 
Perde arasında Halk evi or- .13.30 Program te Memleket 11at UU a. 

keatnsınrn 9aldı~ı havalar 
ve par9alar wilaamereyi •en
ginleftiriyordo. 

•r•rı B - Camişerif ve ihsaniye mahalleleri: ileri 
13.38 Moıik ı Su Eeerleri okulda. 

MuTaffakiy~tten doJı.yı 

Balkevi idareoilerini ve tem· 
ıilcilarini tebrik ederiz. 

13.46 Ajanı Bıberleri 
14.oo Mih:ik; Riruetl cumhur c - Nusratiye nıahallesi: ismet paşa okuluııda 

Bandoıa (Şer : lh11n Ç - Mesudiye ve Osmaniye ıuahalleleri: Ka-

Kanoer). yatepe okulunda. 
-----·--- ı•.so- o ·r· · ı N .. ı · IJ ·.ı· 

1 ... 4.: K <o ... E . - t~ırenııt ıane, uz ıetıye ve amıuıve mu-Zayi nülua cazclanı .. u onaı~• oou.. 11r•e- . . • . 
me Koruma adıaı). halleler1: Gazıpaşa okulunda. 

Eraurum Atkale kazası- · 1 
010 çat nahiyesinin Kaseler 18.00 Program te MemJeket E - Bahçe nıaha lesi: Necatilıey okulunda 

köyünden Donun oğlu 926 t111t ararı F - Menıurlar vilayet seferberlik mlidürlü-
doRamlu Mevltit Ya,ar ka•aen 18.03 Radro Oocuk K16b6. ğünde. 
Ötoı cü•dan ı· ett· 18.•6 Ziraat taktimi G 0 ımı •ar ım. 1 - .\ğır işciler: Niif us tezkeresi veya ~lart 

Yeniaioi çıkaracağımdan her 18.55 Muılk : Rıdro Danı Or- . • . . 
kim yedinde bulunacak olur- ke1tr1111n10 Her Telden karlı d ıp koçam lıulunmıyanlar: Beledıye daıre . 
IS hükmü yoktur. Pro8ramı. Sinde. 

Duraoo oa)o 19 SO Memleket 11at ayarı te 2 C l · t ·ı · k ld 1 ·· b 1 e ·· um ıurıye ve ı erı o · u a ıer guıı sa a ı-
Kevlöt Yatar ıjaıiı haberleri 

---------- 19 '5 Berbeat 20 Dakika. tan akşama kadar, diğer okullarda öğleden soıı-
İldn 19.55 Muııt: F111ı Heıeti. ra akşama kadar (ve belediye dairesinde 27-4-

20. 15 Rıdro 8Heteei f ındıkpmın yaylasında 20.•5 Muıit: şarkı .. uırtaıer. 942 pazartesi gününden itibaren sabahtan akşa-
21.00 Konuım• (Btırtıkadamtar) nıa kadar tevziat yapılacaktır. (Kart tevzi ) erleri 

Satılılı 4 odalı eo 2l.t6 MGıit: nınıerloi lıtetıeri cumartesi öğledeu soııra ve pazar giinü sabahtarı 
Mersinin lındıkpınarınd• 21.45 Konaımı (Poıtı Kataıo) akşan)a kadar acıktır.) 

22 00 Moıit : Radro Salon • . • . .. 
eski ~rmanoı Ahmede ait Orteatraıı. 3 - Mayıs ve lluzıran kartım almak ıcırı ııufus 
tahtanı ve fnkani bir bap l k · · ı k • · 

b h 
.
1 

22.so Memleket Saat Arar• ez eresı ve mart ayıua aıt el\me kartının dıp 
hane a çeıı e birlikte aatr k · • 

T 1. • ıjını h1tberıe.-i te bor11tar ocanıle beraber yukarıda yazılı tevzi verleriııe 
Jıktır. a ıp olanların kendı- 22.•fi· • • " 
ıioe mttraoaatları il&n olu- 22150 Yarınki Proıram te DlÜracaat edilecektir. 

nur. (877) s-4 kapaoıı. 4 - 1306 - 1312 dahil doğumlu erkekler, Ha-

i ı i n 
Iskenderun Deniz komutan-
lığından. 

lskenderun Oeniz ko~ıutanlığına 3-8 sınıf 
bir ınuaoıele memuru ile 50-85 lira ücretli ve 

40-50 lira ücretli iki anbar ınemuru ve 40-50 
lira ücretli bir aşçı alınacaktır. 

Geregen şeraiti haiz isteklilerin iskenderun 

Deniz konıutanhğına müracaatları. (386) 

-·--,-, 
isken derun 

tan lığından: 

ı n 
Deniz 

25-28 .. 30 

Komu-

Hatay havalesinde cem'an 35 kilonıetrelik 
telefon havai hat tesisatı yapılacaktır. 

Bu inşaatı üzerine alacak isteklilerin gere

ken izahatı almak üzre iskenderun Deniz komu-

"380 23-25-28 ,, -tanlığına nıüracaatları. . 
yumruları fazla olan verimli ocakların mahsulnnn toplar, 
birleştirir, saklar. 

Tohumluk patatesin saklanması gOç Olan sıcak ovalar· 
daki çiftçiler eğel' etrafındaki yaylalardan tohumluk bul
makta zorluk çekmezlerse kendi tarlalatından tohumluk 
ayırmalarına lQzum yoktur. 

YQksek yerlerde patates yetiştirenler kendi mahsulleri

nin tohumluk olarak kullanacağını göz ônOnde tutarak ha
sat yaparken çOrüklQ ocakların mabsulOnQ sağlam ocakla
rın mahsullyle karıştırmamahdır. Bu sağlam ocakların mah· 
ıuıonn çlmlendlrmeden, çnrntmeden ve dondunnadan iyi 
saklayıp tohumluk olarak satması hem kendi hem de mem
leketin menfaati noktasından lozumludur. 

işte bu 68Ulara göre ziraat yapan her çiftçi fazla mah 
sul almak suretlyl& hem kendine hem de memleketine fay-
dalı olur.· 17. 2. 1942 

Adapaaan llıntaka Toham l.ı&h ve 
Deaeae l.tuyonu ve Tohum Oretme 

Çıf!Ilfl lllldlrl 

Dr. Enver Diker 

va haber verme komutaıılığm:ı ınüracaat ederek 

yoklanıalarıııı yaptırdıktaıı sonra karneleri alabi

lecekleriuden bu dojhınılnlar ilk önce nüfus cüz

danlarile ve ınart karnelerile birlikte sözü geçen 

konıutanlığa nlüracaat edeceklerdir. Sayın halkı· 
m1zca bilinnıek üzre il~n olunur. (388) 

i 1 a n 
Mersin Liman Şirketinden: 
Liman Şirketine imtihan/11 deniz pu

ant6r'ii ve makine re••amı alınacalıtır. 
Ressam, sanat ınektelıindeıı iyi derece mezu

nu olması ve puarıtörlerirı de orta tahsili bitir·· 

nıiş olma_lar1 ve askerlik hizmetlerini ifa eyleıniş 
25-35 yaş arasında bulunmaları şarttır. 

Bu gibi şartları haiz olanların lazınıgelen ve. 
saiki lıir dilekçeye lıağlıyarak 14-5-942 perşem
be günü 12 ye kadar Şirket Uınum müdürlü~üue 
müracaatları ilArı olunur. 

inııihan 14-5-942 perşembe 
sonra saat 14 de icra edilecektir. 

günü öğleden 
(389) 

25-1-7-13 

Memleketimize yeni gelen 

Muhtelif Radyo tamircisi 

Halid Dinar 
Elindeki R A D Y O Arama Cihazile 

Birlikte Her Yerde Radyolara Bakabilir 

Trans motör sarılması ve oparlor bobinleri 
sarılabilir .. 

(887) Mersin Emniyet oteli 

Yeni Kerain lılatbauında Baaılmı (tır. 
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