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MERSiNDE 
Subaşllar seçimi 
tamamlanıyor 

,Alman 
durumu 
ümitsiz 

Harp ha· 
beri eri 
Çuogking 28 (a.a) -
Çin tebliği: Kaloven cepehe 

ıinde 9iddetli harpler ol~aktadır. 

Şehir ve 
Memleket Haberleri 
Halk ve müesseseler birlikleri 

Dağıtma birlikleri 
nasıl çahşacak? V · lini ri asetinde muhtarlar Hitlerin nut.ku hak- ~:;:::~:r :!h~;~~:~eril:!;.: 

b. t I t yaptıl,.. r kında Amerıka Ha- .ediyor. 

ır o an 
1 

c. riciye Nazırının Do;tuda Ank••• - Halk •• MOe•••· •a dahi bunlu müstakil bb d •• 
. . k · ı b t l tıda teRbit edil .c,· '-rr· budur. Moıkova ?8 (a a) -. k) seler birlikleri talimatnarne•I ğıtma birliği tetkU eder. Yeni ınshsu hin ıdra. .. kı ya l ar. ı . u op an ,-, R ( s t t blığloe e 

Royter ovye e . f çıkmıştır. TaJimatnam•ye göre, 5 - Halk dağıtma birlikleri la1;1nıu ı clolayısile k.,ylerde mıştır. 20 nisan sonuna kadar bır ha ta• H lk ve MüeHeseler Dağıtma bir reis ve dört audcn mürek-
holundnrnlwası ioabeden Sn- Elvanlı nahiyesi köyleri Vaş • ugton, 28 (a.a.)-Ga- da 227 alman uçatı tahrip edıl· .•l'kl 

1 
- le olacaktır: kep bir heyeti idare seçerler, 

b 1 · ı . . Hal . . d e9im yapıldıktan zetecil.,r top!antııondaki bir nılştir.. bar ıl :_ :::r 250 evlik, yahut idare- amirlerinin lüzum görecek a~ı arm se91 ıno ı ı9ın - ı~Hn e e . .. .. .. suale Hariciye Nazırı Mi&ter ı . 1 d fd h 1 • d 
kovinde sayıu Valimiz Sahip sonra Zıraat ınudorlugunce k /ngiliz uçaklarının 1000 o6fuslu bir halk kütleai bir era yer er e are eyet erı ot 
Ö . · . k defter vila- Hııver. Hitl~riıı not a hak- lk d ,. t a birliği teşkil eder. udan dotruya idare amirleri rg~miu riy etı altında hır tanzim edıleoe k • .. 1 .. .. faalı·y .. tı• ba a5ı m d ~ t b" ı·kı . tarafınden tayin olunur. 

. k ve ınucipten ıoda hnriuııı mnta ea yuru- ~ 2 _ Halk a5 ı ma ır ı erı I toplırntı yapılmıştır. yete verıleoe . . . .. 1 miıı k mahalle adını taşı a dare heyetleri kendi birliği 
temıvece~mı soy A v anca Londra 28 (a a) - sokak veya y ne dahil vatandafların bir daAıt• Bn toplantıda merkez ka çıkacaktu · · · t . d d • 

.,. . .. .. k .. ht S baııılsrınB ayda on lira acele müırnhnre: 18 eınenm Av uçaklarımız Fransada eaklar ır. ma efterioi hazırlarlar. Bu def· 
«aya tf\bı botun oy ma e.r- u ... .. . U t 3 B r mahalle vtya ıokak t ı . . 

1
. . 

ı . ..d .. l . d v.,rilecek ve hunlar der Almırnyadaki durumun nmıt· hareketlerde bulunmut atan ı - 1 h Ik d . er er reıaın nıeau ıyetı alt.nda 
arı \'e nahıye mu ur era e maaş .. t d·g· · ·ı& Lildeki uçak meydanlarını bom- ta birden far.la • b ab~ıt)mfka muhafa~a olunur, 
bazı lıulunmuştur. h"l işe başhyacaklar·f.ıır~ siz olduğunu gos er ı ını ı . baJaınıştır. birliği teşkil oluaursa, u ır • 6 - Okul, çocuk yuvaaı, 

.. ı, Sobaştlarına v ı a Y e t ve etmiştir. ler ayni mahalle veya sokak adı 1 hastane ~ibi lstibllk yapan yatı• Merkeze bağlı olaa ko_, le .. 11 . 1 . d . ·ıe tatırlar ı -
z· at nıua ım erı aıma --- Hint milletine Dl numara sıralı . ı ınuuıueler ba,ı. başına birer rirı Ktizanlı va Kuzuoubeleuj ıra d kl d" .. , • 1 

4 
_Mahalle nüfusunun bü-,datatma birligl tetkil ederler. 

••lıiyeleri kiiylerinio eubavı kontrol •••• •r " Mihvercı erın 1 beyanname tiln me•cudu 250 den afat• 01.. (Sonu ikinoidel 

Akdeniz.deki harp Kaledonya meselesi tefsiri Geçmiş 

F ansanın Ankara, 28 (Radyo gaze günleri Her iki 
Arda ve Meriç köprüleri 

haziranda açılacak 
t raf 
hazırlanıyor 

l> 2s (a a ) - Akde-"oma, . · 
lHzd ,kı doroıuun savaşa elve 
rişli olması devam ediyor. 

Önümüzdeki aylarııı ehem 
miJletler lııivetini anlay o 

git~i kçe hazırlanmaktadır· 
~imdiye kadar fena hava· 

lar ve fırtmalar hareketlere 

1 Amerikayı lesi)- Dünya basını ve rad-

yoları bu giind• Bitlerin nut • U 0 Ut Un UZ Ankara, _ . . . 1 R•lecek ı:ol.c~ ve , maro•ndiz 
PrO eStOSU . kunu tefsir etmişlerdir. Arda ve Meriç ~öprulerının trenlerı Sıvıhngrad da rnemur-

Hu iki dürlü tefsire t .. bı Mad~as 2~ (a.a}- Madras in aatma normal surette de- lrrımız tarafından teseUüm 
Vaşington, 28 (a.a.)- tutulmaktadır. Mihv~l'le Mih· valısı dun Hınd mılletıne be- şm olunmaktadır. Arda kö~ edılecek ve böyldCe Sirkeciye 
Frarnnz elçiıü Haze Hey ver n :\fuzu altında hulu:ıanlar yanname ne.şrederek cephede ;:sünün IO mayısla •e Merıç geleceklerdir. 

hugiin Hariciye Nazırı Ha- Mihverin lehine. Ankılsak~on· harp edenle~m .a.rk ~ında top- köprüsünün de 20 mayısta Devlet demiryolları bu 
. k y · p· . kt Al lanma~a Hmdıhlerı davet et- k A ·upa ıle it s m h t d . ve ri zıyaret edere erıı 1\a- lar ıse bu nutu a manya- . ikmal oluoara "'. . 1 1 a ta a memleketın her 

lednuyaya liRker 91kard1~111- mn hezimete doRr_u Yürüdüğü· mış ve: • doğrudan doğruya bır. lıai..ı- tarafı~d~ mer'i bulunan eşya 
dıuı doll\yı Amerikayı protoR- nün delilini sezmışlerdir. - Zor zau:ıan~ar yaşıyo randan itibaren trtmlerın 1 ~te- tar fasını tatbik ec;lecek bu 
t.> edecektir. ltalya baınnı Bitlerin ltal· ruz. Siz medemyetın safları~ mesi çok muhte~eldir. husush na•lunlarda yeni1 zam 

Vişi, 28 (s.a.) - Am.,ri . yadaki fa~istlerin bolşevik aiey- da ye~ almıan~z b~ınla~ v~:- Devlet Demıryolları AV• !ar yapılmıvacaktır. 
kanm Yeni Kaledonyaya çı- hine ilk müca<!eleye girdiAini leoektır. tGeçmı~bgku'~lekrtı n - rupadan gelecek mallan kad~- işaretler : -

k h b l · ü · tunuz za er mu a •& ır. k "ktarda marşan ız ----. . !rnnlığı as er " er erı zerı sOyledi~i için halyanlar mem- ~ılayaca mı . . . . 1 
Bu kıınnıds h.,r ıkı tara- t bli" oeAreclilmiştir. d Basvekı·ıı· apon tahsıs odebılmek ıçm K Öy Poataları . . . ne ~n e n -v nun ur. Japon -ve v . . d 

eng~l olmuştur. 

fııı on büvük endışesı ıaşe Eorıebi ka.yııRklarJan ge- . B l , ,·mdiden tertibat almakta ır. 
. . · I .. . ~ lspauyoHar ısa artık o d ·yor kı·· ~1 

1 
. ı ı ışıdir len haberlere goşe yenı Ka· .k l l d l ~ A ada 1 • Bulgai lar a yapı mı~ o an 

· 1 1 ~vı a ey ı ar ıfliı vrup • ö Avrnpadan 
1 ta.Iyau - Almnn kuvv~t 6 lednny3ya l\l~ker Qıkarı "mış- kök salmıştır. Diyorlar. l::::S u har bı anlaşmaya 1 re 

rinin durumu memnuuıyet tar. Yeai ](alednııyR lti ar- M 1 . Al larn 

Dan kciy bakkallarından 
birinde idim. Birkaç köylü 
geldi: 

"eri<'iJir lııgılizler ise Orta dar i \• arı halindedir . .Mütare b' ı· ~car arkıse, 11· md al?l olJ kazanmahyız 
"' · · - · b · k ·ı ır ıgıne en ııvve ı e ı .. •ark ~ıınr volonu denız yo keden heri mulrn erenm esı - d l · 

Belediye 
meclisi •ar mı! 

- Hiziıu köyo mektup 

luu, tercih ~tmektedirler. le· me i iaşe vaziyetinin bozul- uğuou yazıy~r ar. l . - 1'okyo, 28 (a.a .) - Japo_n 

kend . dtrn Matrah Atııtru- ı' Dö Goloularan teşebbö- Bulgarla~ ı~e A rnaoya baıı.ve!(ı.li Ceneral Küro, . bı.r -rop/antıaına aon rıye m 
8 

t nın z· f re ınandı~ıoı •e Bul- ,, 1 1 

Diyerek her biri 
Bak.kal: 

sordu. 

ha klldar uz nan tren Sıre- önü kolaylaştırmış ır. l a e d f IS • dağım deme9te bulunat'ak demiştırkı: verdi -Şaradaki mektuplar ara-
naike kadt\r uzamıştır. Hindiçiüidon 15 günde gar arm a za ere ınan - Bu harbi kazanmalıyız. ıırıda var mı bilmem' diye-

Ingilizler Akdenizdeki ha- gidilen ııdn ilo mava~ala ~e- yazmaktadır. - 't Ôoümüzdeki lı1rp Japonya Bu sene ~ütçesi 278,160 lira rek köylülerin 6lirıe bir de-
kirniyoti tekrar ele almak silmiş bulunuyor. 13 h ı n . Amerik.ah~a~ ~utku~ umı - için bir . enerjik harbi oJa- d'l. d'IJ" met mektup koydu. Onlar da 
için 9altşıyorlar. Fransız ise Mareşal P~te~e sırligi bildırdı~ııll ~öyhyorlar. caktır. . . Ol8J8~ l8S il 8 1 UI içinden kendilerin o degil de 

sadık baluudnklarıın bıldır- Jap .. m milleti Jngılter~1ırn köylerine mektup seçtiler. 

Kan adada 
plebisit 

Ottava, 28 (a.a.)-Kanada 

askerlerinin deni aşırı harp 

sahasrna gönderilip gönderil· 

llliyecegi hakkındaki pilebisi 

tin Hk 1.1etioesi bekleııoıek.te-

dir. Fran1112larrn me kdn oı . 

dn~n TUbe te reyler muha

liftir . Diğer mıntakaların hti 

kft.m_,t lehiuı, rey vereoegi 

ümit ediliyor. 

Franaada iıçiler 

Vişi, 28 (a.a.) - Resmi 
gazetede iutiş r eden bir ka

l'arnaıneye göre bütün iş9i 
teşekkiilleri devlet başkanı 
tarafındau tayin edilmiş bir 

reiı "liue Yerileoektir. 

miAlerdir . l aveçte bir /ngiliz ve Amerika devl~tleriniıı !'°~~ Şehrimiz belediye meclisi B k' 
..- lQbiyetİ i!A netıcelenm. es~ l~- bu-t.re işini ikmal ederek toplan• U ôyler şehre birk.a~ 

A • ifrt t T • ı eaat m6safede oJd ·ıt gıbı lrlandada merı. Uf05 • 1;ım~elen bir harbe «tfffilŞ !I' tısına aOD vermı•t r. DeO 

k . Hükl)mPt pıırle~ı~uto . ı!e Bn aeneki bütçe 278 bin 160 daha ozakJarı olanlar da vardı 
kalı aaker ço Stokholm "28 (a.a.) - Bır evvelkinden daha ıyı bır ış lira olnrak hazırlanmış ve o SU• Posta idaresi 8Ctiba bn V&· 

--- lugilız bomba uçağı c~nubt bir P~i ya pac3ğma eıJindir . retle k~bul edll~iştir, . ziyet i ısllb edeoek •e mek-
Vaşiogton, 28 (a a.) - lr- lsveç•e uçmuş ihtar ate~ı 3Çıl Su ışletmeaı bGtçesı . m~lhak topların köy le re kadar da-

r k k 1 T b esnada A 'k / • • b-tçe olarak kabul edılmış ve landadaki mütte 1 
1.ıvvet er mıştır. ayyaretle il merı a e çısı u d 83 bin 765 ı· a l k t ~ıtılınaı;ını temin ed"cek bir 

Amerıkah 1 ~e yere Ü bu a " o ara eı k ' l b l cıı kumandan lığına . . ge motor anzası o mu~. _ Hopkinsle g6riJşt bit ve taadık olunmuştur. ~e ı u amaz nın 
neral tayin edilınıştır. düşerken parçalauım~ muret- . ) - Bütçe tasdik edilmek üzere Bize göre şehre yakan ve· 

'k • aeneral tayiai tebatı 6 kişi kurtulmuştur. Vaşıngton, 28 (A ."·. 
10 

.. 
0 

vilayet makamına sunulmuştur 
Amerı ıııı .., . Amerika Londra eı9181 ' • ya nzak köy p911taları 1910 

Amerika s.skerlerının İrlan- H k. .1e görüşmiiştür. / • koruoolardan ietifade etmek 
d:ıda çoğalmasına delil olarak irfanda okullarında op ını\ 1 Be edıye encümeni '.imkanı vardar. Dört iitika-

gösterılmektedir. ırıanda dili! Dumlupınar toplandı mete •rrııaok kö1ıerin koro-

/htlr ..Q b;,atlarına Dublin 28 (a.a) - p·ıreye Va rd 1 Belediye encümeni dün top- ::!::~ ~::e~~~ Ou:::ı~: şe::~ 
u .ı ·ık lanmıt, günlük işler üuriode 

L L. lrlanda Öğrehnenleri gör- 1 k ae!erek mektupları poıtaha-•l ICOnaCOlf · ) - Türk uşme et yapara baıı karar· l!I ~ aıekteplerdt: lrlanda dilinin balua Atin•, 28 (•.•· . lar vermiştir, neden ahp götflrse hem köy. 
ma11 aleyhinde rey vermitlerdir . Domh:pıoar vapuru Pareye -- lüııön posta işleri düselir VaAiııgton, 28 (a.a) - 1 dd Jeri doln oldu&u 8 T h • K 

y Müstakil irlaoda blkiimet gıdama e . e • 0 fr ~yıran hem de OD günde bir oJdoğU· 
Ayandan Kronley, dö•- bazı bölrelerde lrlanda dilinin halde geJmiştır. Bir müddettenberi nıeaanen oa göre koruoııl .. ra da zorluk 

ı . d k. · hı· /:. F k t t Bu maddeler halk mnt-
mau tabıunnın e ın e ı ı ıra. okutulmaaını iatemiftl. a • •- ... 1 Ala:ıağda bulunan huaud muha· gelmez. Aceha b11 tatbik edi-

. · ·· . 1 ·ı k bablarında pışırı tıCllk ve Kı K beratlarının alınmaHı ıçın hu· }ebeler evlerıode ogı lzce onuf h l ıebe rnüdGrümllz Tahir arırao lemtrn mi' 
. . . . k mıJhaç tarafından a ka Jaltt- lk" - h . lıe a•lml, ve "'(\metin acele bu ışa el koy· tuklarından lrlaoda dılı anca " e evve ı ~un te rım ... 

aektepte kullanalmaktadır. tılacaktır. vazifesine baılamııtır, Yeni Mersin 
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___ 2_9 __ -_~_ha_n_-__ ı_94_2_,_ça_r~~-m_b_a __________ ~ ________ Y_ENl ___ ı_ER_s_ı_N ___________________________________ _:_:~~~)~fa~=-.-. 

TGrlc Yülcsek ziraat mühenbisleri bırliOI neşriyatından Zeytinyağı 

Oğütlerimiz satışı serbest Radyo i 1 a n 
Mersin Belediye Reisliğinden; 

Mısır Nasıl yetiştirilir? 
Memleketimizin bir çok vilayetlerinde buğday ve arpa

dan sonra en çok ekilen bir bitkidir. Mısır, ekmek yapmak 
için kullanıldığı gibi Nişasta yapmak için de çok sarfedilir. 
Her nevi hayvan bilhassa snt hayvanları ve kümes hayvan
ları içinde iyi bir yemdir. Mısır sapları ve koçanıda yerine 
göre hayvan yemi ve yakacak olarak işe yarar. 

İlkbaharda ekilen mısır için bu mevsimi kaçırmazsak 
hem mahsulümüzü çoğaltmış olur hemde bize çok ek diyen 
bOyOklerlmlzln sözünü tutmuş oluruz. 

Aşağıda mısır ekimi hakkında yazdıklarımıza dikkat 
edenler bu sene bol mısır mahsulü almanın yolunu bula
caktır. 

Toprak : Mısır her toprakta yetişirsede en çok serin ve 
derin topraklardan hoşlanır. Kara topraklarla kuvvetli dol
ma toprakları çok sever. Irniakların binlerce seneden beri 
getirip deniz ağızlarına yığdığı dolma topraklarda çok iyi 
yetişir. Samsun vilayetindeki Çarşamba ovası buna beUi 
bqlı bir Omektir. Ayrıca dere yatakları ve ırmakların ya
nındaki ovalarda iyi nron verir. Mısır zayıf topraklara eki
lecekse hayvan gübresile kuvvetllce gQbrelemelidir. Kum
sal topraklar çok snzek olduklarından ve çabuk kurağa 
çektiklerinden mısır zirıtatlne iyi gelmezler. Bu gibi tarla
lann gübreleme suretlle ıslahı ve mısır ekilirse sulanması 
llzımdır. Mısır için Seyhan, Hatay ve Antalya gibi sıcak 
bölgelerimizde killi, kumlu ağır ve serin yerlerde ise kumlu 
killi toprakları seçmek daha uygun olur. 

Topra~ın hazırlanması : Mısır ekilecek tarlayı kıştan ev
vel derince sürmelidir. GObre verilecekse gübreler bu sn
rQmden evvel tarlaya saçılır ve gömOIOr. ilkbaharda ekime 
yakın, tarlayı yüzden işlemeli, kışın biriken rutubeti kaçır
mamak için hemen tırmıklamalıdır. 

Eter- tarla her hangi bir sebepten sonbaharda sürülme
miş ise mnmknn olduğu kabar erken olmak nzere ilkbahar
da havalar uygun gider gitmez pullukla, bu yoksa sapanla 
kabil oldutu kadar derin snrmell, sonra demir, demir yoksa 
ağaç tırmıkla tırmıklamalıdır. 

Mısır çeşitleri : Memleketimizde ekilen mısırlar nç 
çeşittir: 

1. Sert mısırlar, 2. At dişi mısırlar, 3. Cin mısırı da 
denilen patlak mısırlar. Mısırın daha başka çeşitleri de var
sa da memleketimizde tanınmış değildir. Şeker mısırı deni
len ve taze olarak yenilen bir çeşit mısır yeni yeni yayıl
maya başlamıştır. 

Sert mısırlar yuvarlak ve sert danell, ufak koçanlı olur. 
Nebatlar fazla boylanmaz. Bir metreden iki metreye 

tadar boy alır. Bu cins kurağa dayanıklı olduğu gibi, çok 
kuvvetli olmıyan topraklarda ve yamaçlarda bile yetişebi

llr. Kurutulmuş 100 kilo koçanlı mısırdan 82-84 kilo dane 
ve 16-18 kilo somak (çökelek) almır. Bu çeşit mısırlar ek· 
meklik olarak gayet iyidir. Ayrıca taze iken kızartarak ve
ya suda haşlıyarak yenilir ve çok lezzetlidir. Erken yeti
şirler. At dişi mısırlardan bir ay evvel toplanır. Sert mı
sırlar arasında çoğu sarı olmak nzere beyaz, morumsu renk
te olanlar da vardır. Melezlenmlş koçanlara çokca rast
gelinir. 

At dişi mısırlar uzun ve yassı danelidir. Danelerin üst 
tarafı içeriye çökOktOr. Bu cins mısırlar evelklnden daha 
unludur. 100 kilo korumuş koçanlı mısır 85-86 kilo dane 
14-16 kilo somak verir. Kuvvetli toprak ister. Milli, derin, 
taban yerlerde çok yüksek nron verir Nebatlar daha yOk
sektlr. S,5 metreye hatta daha fazlaya yOkselir. Sert mısır
lardan bir ay kadar sonra kemale gelir. Bu cinsin beyaz 
çeşidi de vardır. Ve sarısından daha verimli fakat biraz 
daha geçtir. Bu cins mısırlar yahışlardan sonra toprak yu
muşadığı zamanlar kuvvetli fırtınalarda yatarlar. 

Mısır ziraati .. yapacak çiftçilerin göz önünde tutmaları 
lAıımgelen önemli bir nokta vardır: Eğer mısır ekilecek 
tarlaya mısırdan sonra kışlık bir nrnn ekilecekse erken 
mısır çeşftlerind~n ekmelidir. Çünki hasattan sonra mısır 

sapı gihi artıkların tarladan temizlenmesi, tarlanın sornl
mesi ve tav beklemek glbl sebeplerden OtürU kışlık ekimi 
gecikebllir. Hele sonbahar yqışlarının erken başladığı yer
lerde bunu göz önOnden ayırmamak lazımdır. 

Cin mısırları kuzu dişi gibi ktlçük ve bir tarafı diken 
gibi sivri danelidir, Çok melezlenmiştlr. Beyaz, sarı mor, 
esmer ve alaca renklilerlne rastlanır. Ancak patlatılarak 
yenildiği için ziraatı ehemmiyetli değildir. 

Tohumluk : Toııumluk ol8l'ak kullanılacak mısırların 
hasat zamanı tarladan koçan halinde seçllmiş olması, hava
dar yerlere asılarak güzel kurutulmuş ve böceklerin ziya
nından korunmuş olması lazımdır. 'rohumluta seçilecek 
koçanlar gOsterişli sıraları ve daneleri , uçları mOhOrlO yani 
tepesini doldurmuş ve pişkin, iyice ermiş olmalıdır. Bazı 
meraklı çiftçiler bu sayılanları yaptıktan başka koçanın dip 
ve uç tarafını atarak tohumu orta kısmından alırlar. 

f.ter bunlar yapılmamışsa her hangi bir tohumu ekme
li, fakat nrnn yetişince tohumlu.k seçimi yapılmalıdır: 

Elcim zamanı : Mısırın ekim vakti Hkbabardır. Don ve 
kırağıların sona erdiği, toprakların yeter derecede ısındığı 

yerlerde mart ve nisan aylarında ekilir. Mamati su tutan 
ve geç tava gelen topraklarda mayıs sonuna kadar ekilebi
lir. Eter mısır sulanarak yetiştirilecekse korkmadan daha 
*'9ç bUe ekilebUir. 

(Sonu var) 

1 eabit ae ildn edilen 
fiatlarla aatılacalitır 

T'ORKIYE Rıdroeu ~eker hastalığına nıliptela oJaıılara el111ek 
ANKARA Radroıu kart1111n gürıliik kuporıu mukabilinde J 2 5 graoı 

0;;~am:r:;~!;'~!9!~mleket Hat gloten ekm~ği verilecektir. Hu ekmek yalnız fs-
ararı ıtanbulda imal edilmekte olduğuudaıı bu ekuıeğe 

Ankara, - TicarM VekA
leti, v i l A ye t l ere yaptı~ı 
bir tamim it', hey1tnnı meye t•
bl. tutulan •e ıallşı menedil
mıı buluoa·ı yemeklik aeytiıı-

7.83 Mıuik: Radro Salon Or- ihtiyacı olau hastalarm Beletliye baş doktorlu-
keetraaı. o. d · 'I k .. ·· d " 

7 .ur. A. H b 1 . "una ora a11 get1rı nıe - uzre muracaaı e ere .. ,.., )anı il er erı • . 
s.oo Mllıik: Radro Salon Or· ıhtıyaçlar1111 kaydettirmeleri ilaıı oluııur. (~{97} 

f&ll•rm satıımı serbes ttırak
tılmı bildirmiotir. Zeytinyagı-

~:·:::.' Pro.ıramının Fırsatı kaçırmayınız -
8.15. u . . 
8.3o E•io saaaı. 1'ıersının Mahmudive n.ahallesiude ~ilifke 

12.SO Proaram te Memleket 11at haıaı IH3a müştemilat acele satılıktır. 1~~· her •il4yelte tespit ve ilAn 
eaılen fiatlarlı aatılacaktır. Bu 
suretle piyasada görülen zer- 12.ss 
tioyatı darh~mm ortadan kal- 12.'6 
ktcatı ınlaıılmaktadır. 1s.oo 

B. Vamık TaJi J 8.U5· 

•rarı 

Muıik ı Şarkı te Tilrkftler 
Ajanı Haberleri 
Maıılr ı Şarkı te Tftrk61er 
Proıramının Detamı. 

Miiracaat: Ankarada Ulus ıneyılını yeni 
sinema üstünde Ömer Sökmt 11 

(394) 2-3 Teleton: 2303 _____ _;,, ______________________ ~.....:,~ 

Ankara ıiraat ea~tltGıtl pro
fesörlerinden B. Vamık Tatı 
aekl:ı talebeaile birlikte Adan adan 
tehrlmiıe l'elmittlr. 

n 
ıs . so Koouıma (Qoouk Eıirıe- • 

me Koroma adına), ıçel Futbol ajanlığından; 
ıe.oo Proıram te Memleket BölgHde açılacak olan futbol hakem kursuua 

!laat ararı · k . . 
Profeaar ve talebeler dün 

devlet zıraat kurumuna11 Tekir 
çiftlltl11i r•ımitler ve tetkikler· 
de bulunmuılardır. 

18.08 Mllıik: Radro Daoı Or- gırme ıstiyenlerm şartları öğrenmek içi11 ajan-
keetr111. hğımıza miiracaatlar1. (39;j > 2-2 

18.41i Ziraat Taktimi 
18.55 Koouıma (Dıı Politilra ı 

. 
ı a 

Saradan Dalaman çlftlitine 
l'ideceklerl ötrenllmittlr. 

l!adieeleri). , 

19.10 Rıdro oocuk K16ba. ıçel P. T. T. Müdürlüğünden . 
n 

Halk ve 
19 30 Memleket 11at ayarı te . . .. 

ıjını haberleri j 1 - Mersuıde Y enıkoy yam uda Tatlı su çam 
•• 

muesseseler 
19.45. serbeıt 5 Dakiki. ornıamudan kesilerek Mersin istasyonunda tesHDI 
19.r;o MDıik: Faaıı Hereti. edilmek şartile 6 metrelik 1 öOO adet 7 metrelik 
20.15 Radro Gueteeı l llO adet 8 metrelik 1485 adet ve 9 nıetrelik 
20.45 MDıik : Bir Halk TftrkG· 

ıa ôtrenlroroı • Hafta· 200 adet ki ceman 4285 ?det çıralı çanı telgraf 
- Ririncidfn artan _ nao TGrkftıG. I direği, - ka pah zarf usulile yapılan eksiltme 

birlikleri 

7 - Kurulmut ve kurulacak 21 OO Konuıma (Bıllık Saati). neticesinde teklif edilen bedelin nıutedil bulun 
e•nıf ee•i1etle•I, tarım satıt 211111: M•ıt... Şar ... ı •e T•ra..•ıer .. .. d 
koopratiflerl ve birllklerl ve df. 21:~ .. ;,1; ~ Rır:eeu :u~~or maması yuzun mı -: pazarh~a konuln~uştur .. 
ter lthalltçı, toptaDcı, yara top· Baudoau. (Sef : lh11D 2 .. Beher adedıne 1 o hra tahnun ed ılen 
tancı taeirler ve •anayi erbıbı Kftooer). direklerin mu vak kat teminatı, 3213 lira 7 5 k ll 
birlikleri lıı:endl t tal i .. 
f li ti 1 

1 a u er ne gore 22.SO Memleket Saat Arırı ruştur. 
aa ye •r •e devam ederler. 

8 - Peralceadecl tacirler •• 22.•5· ajanı bllberle.-ı te bortalar 3 - Pazarlık n-5-942 salı gÜMÜ ~:aat 10 da 
sanayi erbabı da birlikler tetkil u • d p T T d l k 
ederler. Bu Deyi eralrendecl 22 liO Yarınki Proıram te lfıeı·suı e . . . müdürlüğü odasın a yapı aca tır 
tacirlerle ••nayı erba~ı birlikleri kapanıı. 4 . isteklilerin Ticaret odası vesikası ve Dl u 
nia tetk~indea mıkıat, Milli maltallelerde yapılacak arama ve vakkal teminat makbuzu veya banka mektubu 
Korunma ••anuaa uygun olarak ·ı f ·ı 1 
verileeek direktifler dahilinde tara1Dlarda mümeuı il atı e aza ile yukarıda yazılı gün ve saaua komisyona mü-
faılfyette balanlDak ve hükGmet dan biriai bulundurmak iaşe tef· racaat etıneleri. 
çe datıtılacalıı: •eya kendilerinde kilitile temaı halinde bulunarak 5 _ B . . , M · d Ad• d 

eVCUt bulUDaa IDadd 1 1 b•k.n. blk61Detİn Yereceti diter Vazife ' Ü JŞe aJt şartname ersm e, ana a 
:etin teaıip •deeeıı ~.:'.e;.,; ıerl yapmak· ve .\11karada P.T.T. müdürlüklerinde verilir. 
lar dahilinde •aht yolile halka 10 - Her kay bir dagıtma (S66) 19-24-29-3 
datıtmalktar. blrlltldlr, Kay muhtarı ve blkO· ,------------------------' Bu birliklere dahil olmıyan-

t f metçe tayin edilecek dart asa 
lar devlet ara 111daa yapalacak 
datıtmalardan i•tifacte edem eller kay datatma birli tinin idare he-

9 - f.tiblik koopratifleri yetini tatkll eder. 
mevcut bulunan yerlerde bu ko· Kay datıtma birliklerinin 
opratifler• dahil asaları datıtma vasifelerl, birlik azHınıa defteri 
ya dair yazifelerini bulund•klar1 nl tut•ak, datıhlacak malları 
kooperatifler va•ıtaalle J•p teselli• etmek ve alikadarlara 

Birliklerin vazifeleri tu:;~r• . teni ederek imzala tevzi puıla- 18 9 2---------------dır: HükOmet tarafıadaa kart lannı nahiye mldüdrlütü ile iate 1942 
aıullle tevıliııe karar •erllmit miidGrlGtüne bildirmek, köyün 50 Senelik bir tecrübe mahsul Ü 

maddelerin kartl:•:DI !~~·t•ak; l•tihıal maddeleri nokHn•ıı ola. Uzun sene kullanıla~ak birci haz 
dotrad"n dotr Y tehlike rak teıbit etmek ve lace teıklla· ---------=----- --
datıtılacak maddelerin datıtılma tına bildirmek hlkümetçe el FllipS 1942 AL TJN JÜB/LE 
•ını temin etmek ; blrllte alt k k dd 'ı · k ~ ı d ı · 
ailelelerin aıım dotum, ••idi onacfa ma e era oy er e yı, Teııısinin ellinci senei devriyesi münasebetile PHILIPS 

k ' k f ı L muba aza etmek, hlkGmetln . k 
va uahaı takip edere ·~ a 11art _ Fabrıkaları, ele troteknik fıahı&sıoda öO seneJik arama, 
teniiae mani olmak ; nufuz ta. muhıfasa etmedlti maddelerin 

1 1 k çah,ma ve tecrübelerin ıemeresi olan 
ha vvüllerinden en geç tlç rGa giz 1 aahlmauna mani o •a , 
zarfında alikalı makamları ha. her nevi mah•ulüa hGkGmetin " Altın Jübile " 
berdaretn.ek: perekeadeci e-.,lmG•aadesi olmadıkçe lhtlh1AI ye RADYOLARI GELMİŞTİR.. 
n11tHUe yapılacak tevzlatta11 rladea kaye tatınmaaıaa mllA•· İçel AoonteAi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

hanri bakkal •e eınaftan neler de etmemek. ill•••••==================-
alın•bllecetlae birlik aza••Dı Birlik idare heyetleri, birlik 
•alOmattar etmek ı faıla kart r.tılerlnin it için b•ldutu Halk· 
veya fazla ntlfuz gösterenleri eyleri, Halkodalara gibi yerlerde 
iate mGmeHlllitlne haber vermek: toptaaacaktır. 

- = 

1 1 1 n 
Mersin icra mııurlutun~an : »;::· ~:~ 

Meraiolo Kiremithane mıbolleainden 162 No. ıokak te (6) 
No. lu hanede Ali kııı Saoire• 

Alacaklı Merkez barı 11bibi Reııı Varoıkanao aleybinlıde 
(800) liraoıa, tıhıili ieio rıpmıt ôldalo lora tıklbl Oıerlne oı· 
m1Dııa oıkarılao Odeme emri mılJalli llhnıt te ikametalbınıı 
meobol bulundutoodao doları bilA &ebliı iade edıldilindeo 
illnen tebliıat icraaına kırer terilmiı oldatandıo llAn &arihin• 
den itibaren bir ay loiode Merein lora dalreatne mGraoaatla bor
cu Odemenıı ter• hu mftddet ıoinae Uiraıdı bolunmaoıı lbım· 
dır. • 

Meslıdr mC!ddet ioinde Uiru etmedifioiı te mal berınında 
bolunmadıtınıı takdirde moamılAh iorairere &1t111GI olunacılı 
teblll makamını kaim olmak Gare ilin olunur. (398) 

DOKTOR 

ASLAN .YAKUP 
Tdrkiye ve Ruaya tıp falıiJltelerin

den diplomalı ve Almanyada 
ta hail etmiı. 

Hastalrını her gün saat 9-1 ve 15 den ı 7 
ye kadar kabul ve tedavi eder. 

Mersı" n Yoturt Pazan No. 1 
Telefon : 172 ... __ ................ ______________ ... _. 

Yeni M.erain !ılatbaaıında Buılmı~tır 
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