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Q.trNDELIK SİY AS! HABER FİKIR. GAZETESI 

Ankara, 9 (Radyo gazetesi)- lngillt
ler Almanytt nzerindeki hava taarruzla· 
rma hız veriyorlar. hıgil iıler Alnrnn 
havtt kuvvetlerinin yok edil eceğini , bu
nu müteakip istilil hareketinin lıaşlıya
cağını söylemektedirler. Bu zamnn Çör
çilin vereceği emirle haşlıyacukllr. Sayı sı 5 k ııruş 

Telefon No. 82 
Yılı 1 Sayı 
14 4199 

"Oruç Reis,, 
Yeni Denizaltımıza dün 
merasimle sancak çekildi 

Milli Şef 
Konserde 

Ankıırn 9 (a.a) -

Subaşı 
teşkilatı 

1 

l 
Ankara, 9 (Hadyo G .)- J 

SulM~ı teşkiUitl koz ıuı Jıı 
lora vekiJJori heyeti tarafın 1 
dan kabul ediımişiir. Yakın· 
da resmi ga~etede intişar ede 

SPOR 
................................................. 

Bugün Mersin - Trabzon 
Denizli - Eskişehir ile 

karşılaşacak 
A.ntakya, 9 (A.A .) - Ingiliz tezgablarmda iıışa edilmiş 

"1an Ora9 Reıs Deaizaltuıı diio hkenderona gelmiş v.a bu 

ııabab merasimle bayrak çekilmiştir. 
Oruç Reis Denizaltısı 690 ton hacmiudedir. Modern 

tecuizata maliktir. 

Reisi Cumhururnuz Mılli Şef 
f!lmet İ nönü buıün yanlarında 
Hariciye Vekılimiz Şükrü Saraç 
oğlu olduğu halde kon•ervatuara 
giderek filermonik konserinde 
hazır bulunmuşlardır. Konaerva. 
tuara teşriflerinde Maarif Vekili 
tarafındao karşılaom:şhr. 

Deniz 
harbi 
b•tti 

~lüttefiklere göre: 

Japonların kaybı 
çok mühim 

Japonlara göre 
Amerika üçüncü 
sınıf bir devlet 

oldu 

MeJborn, 9 (a.a.)- Umu
ltıi karargah tebligi: Koreli 

dtıııizindeki muharebe movak 

lcaterı sona ermiş YO Japon 
geınileri uzak !aşmıştır. 

Vaşington, 9 (a.a.) - On
illa günü 'Yerilen habere göre 

de11i;; mobarebeRine iotirak 
6deu g6 miJerin vazifesi evYel 

oa tayin edilmio oldugu i9in 
:Cırutı sınıfından höyük harp 

gemileri olması mümkündür. 

Batırılan gemiler İngilizler 
t"rafındaıı derhal tekzip edil

diğine göre bu muharebeye 

lıi9hir lngiliz zırlıhın iştirak 
6tuıemi.tir. ,Japonlarıu iddia-
111 İMe çok möbalAgalıdır. Ak

llitıe olarak JapQnların kaybı 
fa~ladır. 

Bo son muharebe ile A vns 
tralyanın ş!mal doguau em
lliyet altın!\ alınmış olacaktır. 
'rabuıinlerden bu netice çıka 
rılmaktsdır. 

8idney, 9 (a.a.) - Avost
ralyanın dogn şimal kısmını 

itgal6 hazırlanau istila filosu 

inıba edilmiıştir. 
Ru bupte 18 dii~mao ge · 

lllisi batırılmış 4 ü hasara 

tıgtıtnııttır. Bunlardan 2 tay· 
Yare gemisi, 1 ~rovamör, 7 

lllllbrip ve (li~er bazı gemiler 

?ardır. Japon listesine bu 

kayıplarııı da ilAvesi JAzım
dır. 

A. A. Telgraflarından hulasa 
•dilm ittir. 

Tokyo haberlerine göre ami 
tal f'ııazaki bir demecinde demiş· 
tir ki: 

le Anıloıakıonlar küçük ge~! 
!Je dltüncealzllk ettiklerını 

f()ıternıitlerd ir. 

'<oray deniz muharebesi A•ut• 
talyanıa mukadderatı•• tayin 
:t111i4 gibidir. Amiral Nagamura 

a Amerikanın bu yıl uçak gemi 
aı Y•pa1aıyacağını belirtmiş ve 
feleceksene yapabileceğini Mlyle 
Yerek bu .1 . b b· gemı erın atma•ını 

trer sr•ylp de mittir. 

(Sonu ikin oide) 

DOCU DA 

Almanlar 
Kıstan evvelki 

mevzilere 
gelmişler 

Şehrimizde~i Hurda vatçılar 
DiJn bir birlik 

kurdular 

cektir. Grup biriocileri arasında ya- sinde bugün Mer.sic-Samsun gru· 

H 1 1 k k r>ı'n pılacak müsabakaların kur'ası bu birincisi Trabzon takımı He er mn ıtar ı mer e,, · .. . . . . 
S 

1 
dün akşam bolgede mürneuil Denızll grubu bırlrıcisı de Eıkı-

de SubAşı huhıııacaktır. u . . . . . . 
. Saim Erin rıyıısetı nde toplaoa- şehır grubu bırıncısıle karşılaşa-

haşıve yardımcılarının vazı fe ! rak birinciler mürabhaalıırı tara- cakhr. MOsabakalara saat J 5 de 
leri hıtihRnl sahl\larının ılog- ı fından çekilmiştir. Kur'a netice- ! başlanacaklır. 
ru mevcutlarını teRbit etmek 

tir~ Subaşı ve .. yt.rdıın~~l~·J)' Romanyada 5 yaşından 
kararn"meye gore her koyun 

şehrimizde mevcut hurdavat a.n•~li olarak ~eti~miş eu i~ i Ekonomi sistemi büyük h 1 yvan 
çalar dün öğleden sonra Halk- çıf~nlerden se9ıleoek, hunları •kı·..., • k • 
evinde bir toplantı yapmıılardu·. kazaların iııhnsile valiler tll- değişi ıgı esılecek 
Bu toplantıda ticaret odasından yin edecektir. 
bir memur ile noter tarafından S O . B~k ş 9 (a a) Başvekil 

d 11ba111larına ô -1 lım u re · 
gönderilen bir arka aş da hazır " ' 1 i Antonesko ticaret aka-

Berliu, 9 (a.a.)- H arkof bulunmuştur. yardııncılarrna 6 lira. veril~- mua~ .n rlan toplantıaında 
. . . dem••• memu k~siminde CCrf'yan eden harp ) Gizli rey ile ıeçim yapılmış cektır. Suba~ılarıu mü1JtabRıl 

1 

.. lediğl bir nutukta demiştlrki: 

. .Ankara, 9 (Radyo gaze. 
tası).._ Çift ve damızlık hl\y

vanJarı hakkında bir Koordi
ııal'lyon kararilA 10 yaşın~ 

kndar çift hayvanları '\"e S 
yaşına kadar dişi l.ıayaaııla· 
rrn satı lınası men edilmişti. 

ı~r bakkırıda DeutHclıe Alze-I ve reylerin tasnifinde, B. Meh· ''en ~eçilmesinden maksat ta- soy Romanyanın milli bün)esioe 
meiııo Zeituııg gazetesiuin met Nane, Abdulkadir Çurtancı, bii olarak çifçilerin h~tihtıal ait realiteyi hesaba katmaksızın 
verdigi habeıdtı: Hadrnf ılüş AbduJ.vah:ı~ N~n~, Ahmet Na~e, işiadeu iyi anlamalRrıdır. ekc.nomimizi isliha imk1 ~~ yo;-
manııı 9etiıı rnulıarebt-Mİ vü- Rahmı Guaerı ıdare heyetıne Bunlara v.eriJeoek ficret tar. Zihniyet deği~tir~~ ıyu.. e 
ziinderı bize tedaktı.r]ına m. al ayırrnıılardır. k ) . d'k) . . istemde telakklSJ esasına 

"' Pı İdare heyeti arasında Mehmet va 1 t arını geçır 1 erı za- nı d 5 doğan hakikatlere daya-
Bunda bir değişiklik yapıl 
mıştır. 

ohn u~tur. demekte Te: Staliıı Maneyi birinci ıehllğe Abdulka- mıuı için bir ücrettir. on ao 
· · d nacakhr. Yeni değişikliğe göre yal

rıız 5 yuışına kedar di~i sığır 
ve IDRndalar alım satımı mem 

ı9m e binlerce insanııı kay- dir Çartancıyı ikinci rehliğe, Hunlar ıneınleketimi~in Bfitün ekonomi şubelerinde 
bı ile lıayHI Aııkoto oldaga, Rahmi Güneyide muba1ebeciliğe ue kadRr mahırn) yetiştirdiği devletlerin hakim rol almaları 
kışııı hitti~iui ve Harkofun ayırmışlardır. ni giister"cekluri için mtil'1tah temin edilecektir. 
gerı ahnmadıgıııı ilaTe et-1 iğne, makara, ve buna mü- ~illerimiz kendilerinden o!ırn 

nu olacak hundan ynkarısı 
kasaphp için eerbeıü olacak
tır. . masil burdu·at eşyası birlik ta- • J h 

wektedır. AyrıoB da: rafından tevzi edilecektir. idare Snbı\şılarına lı(}r türlü yar- Bir gemı a a 
RuRlar yine kıştan evelk i heyetine muvaffakiyd dileıiz. dıwı yapmalıdır. batırıldı Sivari posta 

son mevziloriııde • bnlnnoyor . ) 

D v t f. . Ro6UllOR Ayreı:, H (tt 1\ - müvezzilerin~ Karşı hiioumlanmı?. orılarıhu agı ma o ısı ça 'IE:i 

vaziyete Rokmuştnr . • Vn.şiugtoııdau bıldiril'h~iııtı hayvan bede/• 
göre Atlaııtik kı~·ılan ıt~ıkl.s l 

B rJiu, !} (a.a.) - Resmi 1 b 1 rındt\ ortn hiı.\· ükliiktf' hır tı P. T. T. Umum Müdfirlütl 
teblıg: Do~adaki mevzii taar 1 ş maya aş 1 yor ı . . SU\ ari müvezıilerine 't h oıuet gemitti torpi! oıımıştır. aı ayvan 
ruzlar akim kalmıştır. Bununla beraber mihver ~==un bede~i . hhakkında yeni bir 

Uçaklarımız lngilterenin 1 pro3eıı a:r.ırlamışhr, Bu-
Atıkara, 9 (Radyo gaıe- 11artJ 0 rı bsı'z olaoaktır 10 denizaUılarırını batın ıgı ge- na gö h 

cennp Vö cenup do~u Mahilin- " "' ' re ayvan yem bedellerine 
tesi) - ltesoıi gazetede koor milyon lira sermayesi \'ardır. milerin adedi 168 zi hnlmuş- 5 lira :r.am edilerek ıo liraya de gündüz taarruzluı yap- k 

1 rnışlardır Bir devriye gemiıti dinaKyon kararı intişar e1e- Vtizifesi halk ve Milli Miida tur. çı arı maktadır. 
batırılmıştır. Alman şehirleri cektir. StatiiAİİ .M.ıutın sonu- fa" için bükftmet tarafırıdan Nir Tavzih 
ne karşılık olmak üzre N .>r- na do#lru neşredilmiş olan ve temin edilecek maddeleri top Fuara y . M 

k ) . k · ı 1 k t l da ıtı tı 1- 1 enı ersin Gıııetcsi Müdürlüc7ünc vik ~ebriııe taarruz tıdilmiştir. uru rnaı:ıı İÇID arar verı en ama '81\ 1 mnın ve ~ hazırı ık ar G o 

Da~ıtma ofisi kadrosu lora nıatıı ile meşgul olmaktır. azetenizin 7-5.942 tarih ve 
Düıı gece Bostof ve Var- • 41 ' 6 sayılı nüsbaıının birinci ıG· 

ua Maezeye infilak bombala ve.iti Heri bey6tiııe iktiran et: . Y ak111Ja vazifeye ha~lıya tunundaki •Buz bayileri bir kilo 
rı atılmıştır. Avcılarımızın mıştir. Dagıtına ofisi hiikJDI ·caktır. -:;:: Eğlence vaaıtaları buzu dört kuruşa Eatmakla mat 

t ·ı s r:-c::ıı.c:-::ıı.::~=--:: .•. ~ ....... :::OOC::llC=-'~K ~ı::=-c.:ıı·ı::=-c:ac:::ı•r:oc:·:::ı·c"'""': ıı 1 artırılı"or. dur olacağız diyorlar) ba .. ı.1cıı 
ve u9akHavarlar111 a eşı 6 1 ·~ k H h 1 rı· "I T k 'I' 

:ı Uzakdoğuda il l ava arp e ~ yazıyı o udum. Buz bayilerinin düşman uçağı diişörülmüştür. 11 11 ,,...,:::ıoc:: • • - bu müracaatlarına cevap olmak 
• • • .. •• .. ~=-c!::ııc: :ııoc. :mc ;ac,..c~ ::ne=-= >ec ,,..c::ııoc ] zm ı r ( Hu ı us ı) -

Muvaffakıyetımız bnyuktur. • F ,,,1 1 · t 
1 

ve ayni zamanda umum·ı efka·rı 

J 1 • • (" 1 rı n uar e6 ece erı V8fil 11 an . apon ar ıngı iZ e ı da ay.ıınıatmış oımak u-·-re bu için Belediye reiı iği esaslı ted- husuıta b. ..,. 
1 B. k . . araz ın"Jümat vermeyi 

V . AI aya birler almıştır. ., ço yenılıklu muvafık gördüm 
a U ÇI ye m an Y !yapılmaktadır. Bu arada bir de 1 Ş~hirde •atılan buz için be-• ı• k n 1 atlı karınca haz.ır 'anmaktadır it diyece mutavaı•ıt L• 

1 t r a 1 • d' • Karı nazarı 1 e 1 

ıyo IBu oyuncak, küçüklere mah11u• ıkkate alınmayarak yalnız bır 
~alahiyetli olmakla ber.abtr büyiikler de ! satış fiyatı tayin olucmakta ve 

N aıı kirıg, n (a B.)- .T aporı Londra 9 '~·ad). -:-ld.~ğ. e göre istifadı: edebıleceklerdir· Beledi- Sebclt.rden beride bu şekilde sa-
kayoaklardan bıl ırı 1 10 ye us taları, demir ve tahta aksa tış yaptırılmaktadır. 

ordnım ınat~uıtt şefi ımıı on Al B 
.. un ~ j 0 giliz bava kuvv1:1leri manya mını hazırlamakla beraber Viya- u sen de yaz mev•imin n 

gunde ,) upon ordusun ı::;ıt~ı ya 2 akrn yapmışlardır. no döner dolabı, uçan ördek ve yaklaş~ası dolayısile buz. fiyah-

) S 8İ, Hortanda 129 uncu Çın JI L d 9 (a a) - Hava na· ıı:e y tan dolabı adlı eğlence vasıta ~ın yenıden tesbiti hakkında buz 
Moskova, 9 (a.a .. ~ ovyet <)in koruii.nist kıın•oti ile <ie· on ra •. : 

0
.. k ' tarını da tanzim etmektedirler 111\!'1 eden fabrikacılar tarafından 

haberler ajan3I bildırıyo:r: neral Baıısen idaresindeki zırlığının tebhğı. uşman uça • ı b' k ' vaki olan müracat ve n.aliy~t fi 
Kırımdaki Alman kttala- kıtRlara kuvYetlerindeıı 7000 ları cenup doğu kıyılarında bir 1 Bual~rı~ dır ço~ malı.kemesi, kış yatına ait hesaplar tetkik oluna 

1 u . ) ere b mba atmı• ve mitralyöz mevınmın e yaısrnur, ar ve fartı rak L~zun kil.osuna dört kuruş rı zehirli gam do 
0 1 ayıuler ki'i ölü v4' 6000 kişi eRİ r 8 Y o A.,. 

1 
bi .. nalardan harap olmaınası i rin sö satış fıyatı tayın olunmu.ştur 

kullırnmıAlardtr Bn gazlarm mı~tır. Ayrıca 8000 tiifek de ateıi açmıştır. vcı arımn: rını "' · 
" _ _ _ külerek depolarda saklanmışhr· Satış fiyatının bu suretle 

iusanı Hkat bıraktığı göriil- gıuıim6t araımıda vardır · :M.a- denize dufurm6ştur. Şimdi yerlerine takılac k _ tesbit edildiği ve şehirde bu fj. 

mliştür. )J.Rın ilk giin)eri 129 unca Mo taya akın güalerde halkın istifad:: umumı yattan fazlaya buz satılamıy.ııeağı 
Mosk•ıva, 9 (a.a)- Sovyet Çın alayına karşt hücum eden ~1 alta 9 (a.a) - Resmi trb- bulundurulacaktır sıne açık belediyf!yu şifahen müracaat eden 

Japon kıtaları, Hortan *'Ya liğ: Cuma günü Mihver uçakları · ban tahı•lara da anlatılmıştır, 
tebli~i: 8 Mayısta cephede ha ]etindeki mubAreh«'lerde ron· 1 f 1 -·- - - Vaziyet bu merkezde olduAu 
r ... ket ol ınamı•tır. 7 M .. , ..... a evvelkilere niabetle daha 8% a . Toplu ve o,· Lı·ş ,., • halde ba "ıle in fabrikacılarda " .. " ... ., vaffRk olıuak Yaıın1·ye doltra R Y r n 

• Y e olarak gu-ndüz tiç akın yapmışlar fazla fıyatla buz ııahn ald &clatıaı 35 Alman u9altı diiAiirtilmü11- ı·ıer• haMketı' d t ·a • .E b 1.. 
"' y " • 

116 evam e WI"· dır. neıı ,-a TİROSI iddia etmeleri, buzun halka dört 
tür. Bizim kaybımız 6 uçak- tir. kuruştan fazlaya satılmuını ma-
tır. Tokyo 9 (a.aJ - Bir Jnrgiliz tayyare- açılıyor kul bir ıebep te,kil etmiyHeii 

Mos!rnvs, 9 (a .a.)-Sovyet Birmanya eepbeaindenDomel si diiflÜ -- pek tabiidir. 

ı ajanına gelen haberlere göre BoltJlltlO Mııdııı llll ı.az" Bu yazımızan sayın gctzeteni tebligine ek: Alman arın mer 9 ( ) K .. 
timale doğru ilerleyen 7 birlik Tctvan a,a - rl zin ayni sütununda ne~ıedilmul-

kez cepheııindeki hiicınmları hiç bir makavemetle karıılaşma- iki motörlü bir Britanya tay sın a bir- loplu iğııe VE: dikiş ni rica ederim. 
püskiirtülmüştür. Almanlar dan eo mühim bir şehh olan yare.si denize düşmüş tayyareci- İğnesi fabrika~ı ~·apılacaktır. Belediye Reiı V. 

(Sonu ikincide) Niyitaaiyl işgal etmiştir. ler boğulmuştur. Hazırl.klara başlumıştır. Yuıuf Kılınç 

Almanlar 
• gaz mı 

kullandı? 
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TÜRK Y0 KSF.J{ ZiRAAT MÜHENDiSLERİ BfRl..föt neşriyatından: 

•• 
O ğütlerimiz 

Memleketim iziıı eıı iyi yem otlarmdaH : 

KORUNGA 
Buna bazı yerlerde ' GörUngen > veya <Korınga> da der

ler. Yonca gibi vatanımızın yerlisidir. Başka milletler bu 
yem otunu da Türklerden öğrendiler ve kıymetini anlıyarak 
çoğalttılar. Memleketimizin kıraç, ~·ok kireçli ve çakıllıca 
yerlerinde kendi kendine çok yetişir. Yaprakları yoncaya 
benzemez, fiğe benzer. 

Çiçekler i yonca çiçeklerinden bllyOkçedir, koyuca pen
be renklidir. Üzerlerinde kırmızı renkte damarları vardır. 

Bizim memleketimizde bu ot, <!otlu viltlyetlerinde sevi
lerek ekilir , asıl çokça ~kildiği yer Erzincandır, bura lar 
çiftçiliğine bu otun pek bilyOk faydası dokunmaktadır· 

Bu yem otu bir çok bakımlardan yoncadan da daha 
değerlidir. Mesela yoncanın beğenmediği fakir, çok kireçli, 
tuşlı, çakıllıc1t yerlerde pek güzel yetişir. Kurakhıra yonca
dan daha çok dayanır. Su verilirse onu da inkar etmez, bol 
bol ot verir. Yonca gibi tohumu hir yıl ekildi mi en az 
5-6 yı yaşar ve sulanan yerlerde her yıl bahardan güze 
kadar B-4 kerre biçilir. Yetiştiği yerin havasına suyuna ve 
topruğın kuvvetine göre bir yılda hlr dekar (Bin metre mu
rabbaı, eni boyu aşağı yukarı kırk oçer adım olan yen i 
dönllm) den iki bin kilo kadar yeşil ot verir. Bıınun da 
yeşili samandan altı yedi, kurusu fse 12-15 kene daha kuv
vetlidir. Yaşı her cins hayvana ,•erilebilir. Bu ot, yonca
nın bazen yaptığı gibi httyvanların knrnını şişirmez. Hele 
beygirler için yaşı çok iyi bir yemdir. 

Yonca gibi korunga da yalnız bol ve kuvvetli b ir yem 
vermekle kalmaz, çok derinlere kadar inip giden köklerile 

. yetiştiği toprnğ1 gevşetir. Oralardan aldığı toprak cevheriyle 
hem bol ve kıı vvelll ot verir hem de yOze ynkın olan kök· 
lerini çoğaltır, kuvvetlendirir. Havadan da kuvvet alarak 
toprağa verir. 

Bozulduktan sonra toprağı derinlere kadar ı;armış olan 
kökleri toprakta kalır, ç·OrOr, bu çnrnntn toprağı çok kuv
vetleştirir, çok derinlere kadar yumuşatıp, çOrUntn ile de 
karıştığından bundan sonra gelecek mahsul köklerinin hem 
derinlere inmesini, hem de yayılmasını kolaylaştırır. 

Yonca gibi hunun da nç sene biçildiği sırada doğrudan 
doğruya havadan alarak ve bozulduktan sonra çUrUyen 
kökleriyle toprağa verdiği kuvveti gllhre ile vermek ister
sek dekar başına 50-HO araba iyı çiftlik gUlJresi hlzıındır. 

Korunga hangi toprak larda yetişir: 

Yoncttııın he~enmediği zayıf, kirnçli , taşlı molozlu top
raklarda korunga yetiştirilehilir, ve böyle topraklarda bu 
cinsten hiç bir bitkinin veremiyeceği kadar ot verir, yUzUn
de bir iki karış toprağı ve bunun altında taş ve kayalar 
bulunan kırç yerlerde bile korunganın yetiştiği ve ekildi~i
nin ertesi yılında dekardan bir biçimde bin kilo yaş ot 
verdiği denenmiştir. 

Daha iyi ve kuvvetli olan topraklar a ekilirse daha faz
la, hele sulanan yerlerde bir yazın bir kaç defa biçilerek 
yoncaya yakın ot verir. 

Kurunganın yerini ne va kit , nas ıl hazırl"Oma l ı? 

Tohumunu ne va kit, nasıl e krr.e li? 

Memleketimizin Akdeniz, Ege ve Marmarıı den izi kıyı

larındaki viU1yetleriyle Orta ve Güney Anadolunun kışı 

sert olmıyan yerlerinde korungayı mutlaka kıştan önce ek
meli , böyle kıştan önce ekilen korunga soğnk l ar basıncaya 

kadar köklerini derinleştirir, ertesi ilk yazın h1tvalar ısın
dıktan kısa bir zaman sonra yllkselir ve ilk yaz nemi tU
kenıneden bol bir hiçim ot verir. Hele bu söylediğim yer
lerin kıraçlarındtt yetiştirmek için korungayı mutlaka son 
baharda e: kenoe ekmelidir. Eğer hunlurın kıraçlarında ko
nıngn Hk yazın ekilirse çimlendikten sonra btıtnn yaz yal
mz köklerini derinleştirir, ynkselemiyeceği için ot vermez, 
uncak ertesi ilk baharda biçime gelir. 

Sulanabilen yerlerde ise ilk yazın ekildiği hale suyun 
yardınıiyle hemen yUkselmeğe başlar ve sonbahura kadar 
bir kaç: bi~\İm verir. 

Doğu Anadulu ile Karadeniz kıyılarında bulunan viH\
yetlerimizin kışı ı-ert olan yerlerinde korunga ilk yazın 

erkence ekilir. Bunların denize yakın olduğu veya poyrazı 
dağlttı la kapalı oldu!'{r için kışı p kadnr sert olmıyım yerle. 
rinde de korunga kıştan önce ekilir. Söznn kısası memle
ketin kışı çok erken b1tstırmayan ve karsız geçmiyen her 
yerinde konmgnyı kıştan önce ekmelidir, eğer kara kıştun 
önce geçen zaman uygun giderek genç korungaların kök
leşmesine meydan verir ve kışın kar yağarak yakıcı soğuk
larctan bunları korursa ertesi ilk yazın erkence ve yeşilli
ğin en kıt bir zamanında bol bir biçim ol alırsınız ve ilk 
yazın Rktiğinizde hu biçimi alabilmek i~·ln bekliyeceğiniz 
bir seneyi böylece kaz1tnmış olursunuz. Fakat memleketimi-
zin hiç· bir yerinde bir yılın htıvas ı gelecek yı la uynıadı
ğından kışlan önce ekilenler vakitlice ~:imlendiği ve kökleş
tiği httlde bazı yıllar yine dontthllir, hu halde tohumu ilk 
yazın yeniden ekmelidir, bu yüzden yalnız tohumla bunun 
ekimine nerilen bir kaç gtınltlk eniek kaybedilmiş olursada 
donmadığında tam bir yılın kazanılacağını göz önOne koya
rak anlattığım yerlerde goz ekimini ihmal etmemelidir. 

Kıştan önce ekileceklerin toprağı kurak yerlerimizde 
ilk yazın yaz gUn dön UmUndn · nruıur, kış glln dönUınUne 

kadar yeşeren othtrı kaz ayağı ile lJlr kaç defa lşlenerek 

yok edilir. Ru yapılırken tezekleri (kesekleri) de ufalan-
nıur . 
• 

(Sonı ctr) 

YENi MERSiN 

Macariatondan 
kunJur o çioiai 
gelecek 

Radyo 
TfiRKlYE Radroıo 

Sayfa ; 2 

i 1 i n 
f çel orman çeıirge ~üdürlüğünden 

ANKARA Radroıu Mnh vah i t fıtıt ı 
PAZAR-10.5.19t2 M3 . D 3. Oinrü L ira 1\ . T ürk - Maear ticaret anlat · 

masındaki kontenjanların arttırıl 

maaı için bir müddettenberi Ma· 
ca r ticaret heyeti ile t icaret ve
kilioin yapılan konufmaları tam 
bir aolafma ile bitmlttlr. 

8.80 Proarım te memleket Hat 508 000 9aın ıtğacı 4 90 
arerı l - içel vilflyetiniıı Mut kazası dahiliııdt~ 

8.33 Motlk: Hafif prog. (Pi.) 
8.45 AJ•n• Haberleri Kaza11c1k devlet orma1111ıdan 508 metre 111 i kap 

Macariıtandan ham madde 
kartıl ıtı mamul etya , çinko liv
h a, t ı bb i ~eza, kondra çlviıi 
getir ilecek t ir. 

9.oo Mtlıik: Hafif paroalar 98 kerestelik çam ağacı satışa cıkarılnıı şl.1r. 
rnırılar f Pl.) • 

9,15 Etto Saati. ' 2 Çanı eşcarırnıı beher melre mikap ~ayri 
12.so Program uMemteket 1aadmamulii11iiu muhamnıeıı bedeli 490 kuruş ııır. 

•rarı . 
12.33 Maıikı Şarkılar ö - Şartname ve nıukavelenauıe projPlerim 

Gayrimeıru çocuk·· 
/arın vaziyetini 

ialdh 

12.45 Ajanı Haberleri görmek jstiyeıılerİ u ~Jersirı çevirge miidii rliiğii ıı e 
J3.00 Mtlzikı Şarkı te TtlrkOler 
ıs.30 Radro aatoo orkeetruı Mut Orman bölge şefliğine ve Aukarada or-

(Viroıon iıt Necip Aık ın) ıuan unıum rnüdürlüğiine nıürucaal etıueleri . 
18

·
00 ~!~~ra-:!rı te Memleket 4 - Satış 18-5-94 ~ güııü saat ] 5 de Mersiıı 

An~ara . - Gayri meeı o 18•03 Mtlıik : Radro danı or· orman çevi rge miidiirlü g'"' il nde yaı)ılacakt1r. 
ki · 1 h ke1tr11ın1 • 

çocu arın vaziyetinin 18 A 1 ıs 40 Mihtk: Faaıı hereu b - Satış uıu urni olup açı k arttırma ıısulile 
ma luı"diyl e adliye vekAleti ta. 19 '30 k 
ra fından y~pdmakta oian tet ~j::!e h:~er~::: ayarı te yapılacaktır. 
kikler ilerlP. mektedir. Valilerle 19.45 Ankara İlkbahar at lroeu 6 - ~uvakkat teminatı 187 lirad ı r. 
müddei nmumilere sorulan 
sualleria cevabı gelmiş ve tas· l9,56 

~if. eJ~ l .. rek. verilen ce•aplara 20,15 
ı stıaaaen bir rapor h~zırlan
mı~tır . 811 rapor profesör ve 20.•6 
mütehassıslardan mürekkep 

1arının neticeleri. 
Mtiıik: Cbopioio pirano 
eserleri (Pi.) 
Konuema: (Tutum te ba· 
kım) 

MChik : Karıeıt ıarkı te 
Ttlrktller. 

7 · Taliı>lerin sa rtııanıede vazıh vesaiki 0 etil'-• ~ o 
ıueleri lazımdır. (.tol) 30 6 ıc • ı 7 

i i n 
içel orman çevirge müoürlüüün~en · 

bir korn ·syon tarafınd~n t~t- 21 00 
kik ed ı lere k bir kauıın projesi 21.10 
hnır:anacaktır. 21.so 

Konuema. (Z•ru\ aaah) 
Temıih Ktmail ıileai. 

Mtlzik: Karııık proaram 
(Pi.) Kental OinRİ Mobamıneo vl\bit tiatı 

M6rainde bir aylık 22.so Memleket Saal Ararı Çmllık ça m Lira Kuruş 

f 
ajanı hRbırleıi te boraalar 384 en kaz odana O 60 

et aarfiyatı 22.•5. 1 - içel v ilayetiuirı Mersin kazası dahilinde 
Nisan ayı içiade Meraind• : 22 50 Ykarrnki Program te C 1 · d l d 38 k l l ı 

3258 b h 
• aoanıı. • e ış ev el ornıamu an 4 ·en La çıra il\ çam 

•t ayvan keallerek etler• d 
yeoilmlftir Bunların içinde: Deniz harbi bitti i enkaz o uııu satışa çıkarılmıştır. 

t160 Ko1un 2 ·· Beher ~enlal muhammen bedeli ( 60 > 
958 Keçi - Birinciden artan - kuruştur. 
526 Otlak Japon ıaıeteleri mabarebe- 3 Ş k 1 • l · · 
514 1<.uıu den ... _.k 3 t - artuame ve mu ave ename prOJe er111 1 

ıonra ,...men anıa anare 
57 Ökü:ı a-•lbtıı n va,ına-ton t1pt~ 2 harp görmek istiyeııleriu Mersiıı çevirge nıüdiirlüğü-
24 lııek 1 
7 Matıdal gemisi, Mbtıtpi tipinde 3 harp ne, Mersin orman bölge şefliğine ve Aukarada or-

ıemiıi ve eski üç büyük ıemiıl I ·· d ·· l ·· - ·· .. J • 
kaldığını yazmakta ve b•alarıa man umum mu ur ugune nıuracaal etme erı ? flana 

3258 Hepıi 

Bu mikdar reçeo aya •öre 
113 b aş nok1an ve r•çen aeaenln 
ayni arıoa iÖre 232 .,., fasladır. 

d• barbe eınrı1u oımadıt•n11 4 - ~atış 19-5-942 Salı güııü saat ı 5 dt· 
ilave etmektedirler. Mersin orman cevirge müdürlü~ünde yatnlacaktır. 

Gazeteler• Amerika bu harpten • • • 
ıonra 3 CÜ dereceye dütmüıtür 5 - Satış uınumi olup açık arttırma usulile 

Almanlar gaz mi 
kullandı? 

Ayni :ıalbanda blr inchınıf devlet yapılacaktır. 
oıaıatı da eldea kaçırmıtlardır. 6 - .lluvakkal teminat 18 liradır. 

Vatıngton h aberlerine göre 
Amerllı:an bahriyeli Japon kay· 7 - Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki -

-Birinciden artan - bıaı yaımakta ve Japon ka1bı getirmeleri lazın1dır. (400) 30-5-10-15 
için : Bilim kaybımız tafailltı 
benüı bilinmemektedir. Tokyo 
tarafındın ileriye sürülen iddiaJa 
ra itiınat etmemek lazımdır. 
Demektedir. 

J 00 ölü bırakmışlardır. Le
n il.igradda mevzii harpler ol
mc,tur. Kalenin cephesinde 
çet~ harpleri olmaktadır. 

19 Mayıs Spor ve Gençlik 
Bayramı Kutlama 

Programı ........ ..--
Ebedi Şef , büyük kurtarıcı Atatürk'ün Türk Vatan ve ıstiklôlinl 

kurtarmak üzere Samsunda Anadolu topraklarına ayak bas
tıklarınen yıl dönümüne tesadüf eden 19 Mayıs 1942 Salı 

günü yapılacak Spor ve Gençlik Bayramı bu program 
dairesinde Kutlanacaktır. ....... 

t - BUtün şehir, sabah e rken bay raklarla sUslenecek 
g~ce de ışıklandırılacaktır. 

• 2 - Okullar ve S~o.rcular Saat (7,30) da Stadyomda 
krokide gösterilen yerlerını alınış bulunacaklardır. 

3 - Saat tam (8) de Vali, Deniz Harp okulu Komuta
nı, Cumhuriyet Halk Partisi Reisi, Halkevi, Belediye Reis
leri ve Maarif MüdürU, talebeleri ve Sporcular1 teftiş ve 
bayramlarını kutluyacaklardır . 

4 - Talebe ve Spor cular bando ile beraber İstiklal 
marşın ı söylerken sahadaki direğe Türk hayrağı çekilecek
tir. ( Bayrak Deniz Harp Okulu tarafından ~~ekilecektir. ) 

5 - Botun talebe bir ağızdan (Dağ başını duman almış) 
marşın ı söyliyecektir. 

6 - Vali ve Gençlik adına Harp okulundan ve Orta 
okuldan birer talebe nutuk söyliyeceklerdir. 

7 - Ge~:it resmi şu sıra üzerine olacaktır. 
A) Deniz Har p okulu ve Lisesi. 
B) Ged iklt okulu, 
C) Orta okul 
Ç) Orta ve ilk okul izcileri. 
D) flporcular. • 
8 - Orta okul Kız ve Erkek tale besi tarafından Jim. 

nastik ha reketleri. 
9 - Deniz okulları tarafından Spor hareketleri 

-----·------------ -

Zayi ekmek karneleri 
OQlum H ikmet ile namıma mahsus 9172 te 10738 numaralı 

Merıı ve Haziran arlarına mahsus ekmek karUerımııı kaıeAD 
sari erledi'fimi ıden te renilerin i a lacaQımdan eskilerinin hOkmü 
olmıracaQı ilan olunur. 

(422) Maide Candan 

z • 
1 YA OK 

Manifatııra ticarethanesi 
VE 

Mobilya Satıı Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünJü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarmdan 
hazır ve ısmarlama elbiMlikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mutedildir, Birlik malları perak end e 

yüzde ou k&rla Rstılır. Memurlara yüzde h8'le Rat1~ 

yapılır . 

(360) 6 - 10 Mersin ~ GOmrOk meydanı 

Yeni M.erain Matbauında Baaılmı (ır . 
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