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Q.trNDELIK SİY ASİ HABER FİK.I:R. G-.AZETESI 

Bahkeıir, l (a.a .) - Milli Şefi
mizin Balıkesire geldiği güııün y ıl 

döntimü burada böyiik tezıhii rlerle 
kotlanmıftır. 

8 .. ~bf Te t1Dl11JD I:e,riyal 
Aılttd6rCl 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•oc •eısıu in m••I • lh"b 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

meşktir faaliyeti Grup birincilik müsabakaları 

Cu rr. arte si 
2 

MAYIS 
194'2 

Yılı 1 Sayı 
14 4192 

ba•ladı 

görüşmesi uyelerı çahşacak heyecanh oldu 
Dün Partide yapılan büyük toplantıda 

mühim kararlar verildi 
Salaburgda yapıldı Netice G .Ante!!: 4 Tokat. o 

' Sıvashukmengalıp Salzburg J (a,a) - Rumi 
teblit. 

F d Dev~m etmt3kld olan dün-lyesiyle kurulacak olan bu bir- 1'e saatlerce süren bu toplan- Grup birincilik müsaba- Hunda n sonra Mersin mu- -übrer ile Daçe 29 ni.aa • 
rörGş113Gtlerdir. Görüımeler iki ya harbinin doAurduğu ve likleriu teşkilinde höktlmete tıda b irliklerin kurulmasına kalara:ıa iştirak etmek ı1zere .kel Jelleri trampet ve bom ıa-
~illet şefi ara11nda dostluk ha· da~a elo~uraca~ı buhranlar yartlım vazifesini de Cumhu- dair gelen nizamnamenin mad ıehrimize gelmiş olan Seyhan kımı önde oldu~u ha ide bütün 
•••ı içinde devam etmittir. • karşısında memleketimizin mu riyet Ha lk Partisi üzerine al- deleri ve tatbik sureti üzerin Mal:ıtya, Kayserı , Uaıiantep, sporeuJar kışla caddesini taki-

.. .. iki deTletin ılyaal vaılyetı ka•emetini arttırmak için yur- mı~hr. de konuşmalar yapılarak esas- ElAzı~, Konya, T 0kat. Sivas ben A tRtıirk Büsh1nün bulun-
rorutüllbüt aon zafere kadar d h · ı tten teQkiJ"tlan- . 1· . l . d k l ·1 syorcuları dün öğledP-ıı eTvel dıığu Deniz Harp okulunıı 
•ld k ı 11r un er r.ı ıe " a Parti aeuel sekreter ?ğınin ar üzerın e arar ·u verı - . ı. . d . . 

e i vaaıtalarla uğratı aca5ı ~ . . saat onda bölge mer&ezın e gıtmışler ve bt1ste merasimle 
bildirilmiştir. dırılması lüı.umu karşısmoa bu husustaki emrini alır almaz mıştır. . . toplanmışlardır. çelenk koymueluJır. 

Von Ribbentrop ile ltalya hükQmetce «Halk dağıtma bir- Cumhuriyet Halk Partisi Mer Hükt)metın bu pek yerın • • Ôğled~u sonra maçlara 

~•rfc~ye nazırı kont .Ciyaao ~iy•- likleri> kurulması kararla~tı- sin Vil~yet, kaıa, nahiye ve de olan kararını memleket Parti ıdare ba,lanaca-"ı için muhtelif böl-
•• •uzakerelere iştırak etmıttir. l · . h b k 1 ı . l k fi 
Aıltert müzakerelerde Almanya rılmış bu unuyor. . ocaklar idare heyetlerının işti- esa ıaa şü ran a .:arşı ar erJ • g~lerden gelen meraklı seyir-

na11>ına Keital nltalyao namın• Halkın ııda ve llıger za. rakiyle dünkü cuma günü ô~- halk partimizin bu işlerede heyetlerl cılerld i\1ersin sp)rcuları, er-
reneral Foa Kavalyero ile Rom~ rurT ihtiyaç. maddelerini inti-1 lededen evvel parti binal'mda göstediği alAkayı sevinçle ka- kendeu sıadyomda toplanmıştı. 
daltı Alman elçial Magen~ı, zam tlairesınde da~ıtmak ga- · bi\yü ı. bir toplantı yapılmılJ ı yıt ederiz. Aylık toplontııı De ı eltilirki stadyom sayıh 
ltalyanın Berlin büyük elçıal · l 

glin erinJen biriui yaşamı,tır 
.\lflyeri hazır bulunmu,tur. 1 Mayıs Gazı· a nte pte Partimizin kaza, nahiy~ . ocak Sa .ı t 15 şi çeyrek ;e, . 

Ankara, 1 (Radyo gazetesi) etlerinin haftalık normal top h , . " 4'8 

hl eyt 1 ından bafka birkaç aydan sıı a ya Gazı an tep ve Tokat 
- En mühim meseJeyi Al- Rus d an 1 ar . tak 1 1 . . M 
rnarı Führeri Bitler ile ltalya ya a El tezga" hları sanatı çok beri bu teşkilatın h~r ayı~ ~·k ım ~drı ge mıştır. utad ıe-

b 8 günlerinde muştere ır remunı eıı sorıra fudbol birirı-
Duçesi beni.Jö Musolinin ı n u· ::;..atı yapmaları uıul ittiba~ c iligi içiu ça..;pışacak olan ta-
lu~ırak görüımesidir. bayram takdir kazanıyor edilmişbulunmaktadır. B~um_umı kımla r mümessıl ba,.. S . 

o ö - 29 SO Ni38D 1 d Ieket ı•lerı ve S . " aım 
nll g ruşıne - toplantı ar a mem " . . eymPDln id a resiude maça 

nu~, 1 • k b 1 otur !tal- ı . 'dare beyellerının b 
.., l erı 1'U u U mu • h 1 d Gaziantcbe giden stanbul Gaziaotebe girerken bu şehir partlh aıaaın 1 aşlamışlardır. 
Yan kaynakları: Duçe ve F~ . ya Pi ma 1 muhabi imhden: j de geçen senelere nlebetle bir çalışmaları ve parti aıah~ına 11k dak"k 1 d k 
ter Salı>zbura civarınaa har- -T . . fevzip•ta . t değişiklik mevcut olduğu, daha la'yik olan yurddaşların yenıden 1 8 ar a ÇO heye-

"' e renımız u aayo- canlı olan 8 1 b' 
birleriyle buluprak siyası ve nundaa Narlı ı.tasyonuna hare· ilk bıkııta görülüyordu .. tozlu aza kaydı durumu Ozerinde k~- porcu ar ıraz ıon-
askerl meseleler etrafında fikir Bornr., l (a.a ) - Siefani ket ederken ıatımızdaki geniş ola~ b~ yolda parke doşeme nuşulmaktadır. Dünkl cuma gu- ra oyunlarını göstermişlerdir 
..,,..n,., • d b lunmu11tur •J·an si bildiriyor: SovyetJer ovanan zümrüt •etilll~i kalbimi~ faahyetı vardı . b toplantı parti blnaunda Gerek Gazia t l'l . 
•••uuavelesm e U " • :r Şehire bir kız enıtlUlıii yap• nü 

1 
a eniden bir çok aza T ı. l l u ep 1 er, gerekse 

Her iki reis bütün nokta- Birliğinde 1 Mayıs bay- ze in,irah verınekte idi. Her yapı mış ve Y oaat l Jll' Ço~ güzel k 
l l ı yerde olduğu gibi burada da hrılmıştır. Bu enstitüki aarımızıa kaydedilmiştir . toplantıların . . . oynama 
arda mutabık kalmış ar kza e- rsmın<la askeri töı·en yapılmı zırai .eferberllk büyüklerimizin icabı ola~ak kadın ve kızlarımızıa parti fa•li>·et ine pek faydalı ol- ta ıdıler. N etıcede Gaziantep 

re knll kanaat getirere ay- y~ktır. SoTyetler tezahür yükıek itaretlerile feyiz ve bere y6kselimı huıuauoda başta gelen dağu görülmektedir. sıfıra karşı dört sa · ı . 
rılouşlarJ.r. ı bir miieasesedir I . . yı ı e ıahp 

yapı mamaınnı ve i'9ilerin bu ket balmuttu. (S k . d ) ge m1ştlr. 
d l onu ı ıııcı e I d 

Musolini ile (Qhrer e ya - bayramda çah,maaıuı emret- Buradan aonra Narh istasyo- ıta ya a Bundan sonra SiTas ile 
nız olarak görüşmüılerdir. mişlerdir . nuna ve oradan Gaziantebe kadar Birmanyada H.aıay takımları arasında ya-

k SOnra artık olan her iki .abada dahi ayni F 5 a . 
Bu müla attan ra n pı acak oları ikincı' mu-sabat·aya 

b 1 St ı • • faaliyet ve canlılık gözden kaç- J ı lif. 
ilk bahar taarrnzu~UfJ aş t- a 1n1 n mıyordu. Halk ve köylü ayni apon ar H~tay takımı geimedi~inden 
rnak ıizere bulunduğu söy e· hızla i4loe devam ediyor ve ba d a 1 ey hı• ne Sı va s takımı hfıkmen galip 
11ebi11r. b . verıınu ekimin getlrecc-ği yük- Laşyoyu al ı savıım.ş·ı r . 

Bu göriişme ile sulh ri•a ı• r em r 1 •ek menfaati dişünd&kçe ani· Bu maçm 
Yelle! ıde yalanlanmı,.tır. Sulh 1 niyordu. ' Qungking, 1 (a.a .)- U ııi- n u•• m ayı• ş seremonısinden 
rivayetleri ikiydi. ltalyamn J t.et Pre"R: - BirmarıyR~a J ~ sonra Sivas takımı deniz tıarp 
ayı·ı ~ulhu, diğeride Alma~~ Ankara ı (Radyo gaı:etcıl}- /ngilis Ve A iman poıılar Çin hndudnua ~O kı· ve Mersin Orta O kulu karışık 
Yc.nıu ln~iltereye sulh teklıfı Stalin günlülc emir netret- lometre yaklaşmı11lardır. Çin· Doıı Mtgliya, 1 (a.a) - takımı ile eksersiz yapmıc:ı ve 

mittir. 1 ınayı• müaaaebetile Karşılıklı ı · ı L b · · terketmiş b v 
iüya •.tılh o:ı:ırtı fU idi. . ı er Rşyo şe rını ...,tefa11i bildiriyor: Roma Oum irbire beraber netı'celenm ·ıştı· r. 

"' Y'"" k ordu, kara, deniz ve hava kuv- .. k r ha • ., 
1- lııaı' ltei ·e ve Amerı a h lerdir. J aporılarm sn re ı burı'yetine lıücurn eden Gali-., vetıuine hitaben 1apmııtır, ava Bug·· 

Almanyaoııı Avrupaoın üstün h va hüonmlarile IJaşyo ş"bri h"rdiniıı 80 NiAıuı 184:9 tari Un Vatan arp içinde kutladı- '" Bu 
lügürıü tanıyacak. ğı, bir mayıaan bir bayram gG- hu·· cumları alevler içinde yanmaktadır. bi ku tlıuımışhr. 8iiylen~n IHI· gün Men~in-Kayseri 

2 Almanyanın bayati sa aü detll bir çalıtına günü ol- QinliJer ~ebri terlrederken bAr taklarda, yeniJmiş Frant~adan Malatya - Konya, Adana Elfl 
hası i~ıal altındaki memlek~t- dutunu aöyliyerek Sov1etle .. ın L d 1 ( ) ·- lns-illz şeyi yıkmışlardır. Köyler de !talyanın tabii istekleri ve zığ, t::tkımları kerşıbşıtcakttr. 
l milliyet utruna detil imperyallz q ki on Aral a.a . li bav yanmaktadır. ı;is hakkıhdaki talepler göR-er kalacaktır.. ça an manya ıııteın a ) Q'ı 

Bel IDtı kartı çarpıftıtını ili ve elnıı, bü 1 k: Alınaayada Çungking, 1 (a.a. - il teı ilmiştir NiR göııü de kut 8 Beai m At l 3- AJmanya, Fransa, . ti cum arı yapar en .. .. eoe yarısı . . - • a ay 
~ika, HolJanda sömürgelerıne r. ayni feldlde Eka Bal, Yorn şe. tebligi: Sah gunn g b ı~umıştır Bngün 8Hylenerı 

Ba ~arp Al~anyanın Ruıya- birlerine arka a:kaya bBcum et Laşyo 'ebri top9u ve ava notoklarda Fra rı sanuı biy&. r Aksaray mebusu B. Beaim 
sahip olacaktır. nıa nz11etlerinı deglftirın' t' . . d - ı ura J a . Atal 1 . - • 

• lf ır. mitlerdır. Şlmdı lnglltere e mu. bombardımanın< ıuı 80 rıetı oırnJarı clırıhnıştır. . ay evve kı gun şehrımize g~l 
• Almanya lOay n·velkıne nazal'•n him sanat merkezleri yıkılmakta l n •idd"tli büocmu ara - -- nıış ve dün Ankaraya dönmüşt~· 

Y enı· Zeland. Ame· daha zaıfur d P00 arı .... . ' kt . , ır. d büyök ııııırhh hırlı erı-
• L l Soyyet Ruaya lae 10 ay e,..vel- Tarihi binaların ayni lngili• sın a ~ neticesinde 1

,aretler : 

rııca an aıma•• kine göre çok kuvvetlen1ı1itiir halkı için· feliket iıede iagilizler nin bolunmtı l b 
. Orda•u kuvvetlenmiş, ıniUetıe; tarihi abidelerin kayb!n.1 ~ile Çin garnizonu. LBşy~yn ı- Mersin Tarihi 

Vatınıton 1 (a.a) - Yeni arası yaziyeti aatlamlaftau dütınanı mağlup etınek ıçın l'oze rakmıf ve yenı mevzılere yer 
Zeleada Vatington elçisi Runelt lngiltere, Amerika bize Yar~tar. almıılardır. leşmiştir. Dü~mana agır ka- Mersinin pek uzak bir tarihi tabındaki maliimat da bizi kı!men 
ile görilfmüttür. Bu A111erika etmektedir. Demiştir . .,. ım Lon(ira, 1 <.a.a .) - . Son 6 yıplar yer dirilmektedir, Mn- olmadığ-ını söylerler, Fakat civar- tatmin etmektedir 
Yeal Zelenda miiıterek koma- gecede bet ııehır üzerıne Al- hareb .. de•am ediyor. daki harabelere göre Mersin ta· 

'ıl "' ... rih' hiç <le kısa değildir. Accba Mersini tanıyan, bilen 
ta.ahtı t .. ekkfll eclece11rial MSyle- Amerı·kada manlar tarafından 225 ton Loııdra, 1 (a.a.)- Royteı: ve tarihi • d k 1 k • Şehrin hemen kıyıs ı nd k' . elu mera ı o an ıy-
laıttir. Ciimburlyet ile aüsakere ı bomba atılmıştır . 17 Alman Ad.esri mobarririn ya11d>gına veya hüyük ile birka k~I 1 tepe m~tlı Mersinlileri Halkcvi Tarih ve 
ba nıevq ile alakadar c19tildir. p opaaantJawa k rf tayya.resi düşürülmüştür.. göre Japonların bulnndo~n uzaktaki hüy- kl ç 

1 
ometre Dıl şubesini toplıyarak Mersinin 

, e T a ı 6 gecede Almanya üıerınedll ye . ı'y•t oı•C'J;ı~ bir tehh · Viran •eb' u, ~hri veya tepeler l a r ı hi l İ tes:>it e Jemez mi? Sonra 't / '.J l/ı [ 1 · ı· '· . , nı vaz " u~u .,. ır, arı eserle b' •ı o )'Guan Ba an a· tedbı· rler ngı iZ tayyarelerı tarafınoan kedı·r. M.iittefiklerin jaşe yol- h. - r ıze bunu ufak b•r broşür halinde ba-
1200 lo b ırşeyler Soylemek istiyorlar. samaz m ı? 

ra do"ru fren hattı n omba atılmı~tu'. ları kesilmiştir. Şimdiki mev Birkac Alirnin, t"'."'h etud me-
11 r.n Bu suretle Mersine gelenler, 

Almanlar Sild!riyoı• ziler üzerinde oıııuo mödJet rak~ ola~ zatın muhitlerine neş- Mersinden feyiz alanlar, Mc-raini Roma 1 (a.a) - 3 aayıatan Vaıington 1 (a.a} - Konr· 
iti bar en ltalya ile Balkanlar renin tasvip ve reiıi cümharun 
•uaındakı doğru tren seferleri tHdik ettitl bir kararna•eye 
baılayacaktır. Torfno Sofya, Se• göre Amerika Birletik devletle
linlk batlanacaktır. Ayrı bir rlndekl yabancı milletlerin m•• 
bat da Romı11 Bodapetteye bat murları ve propagandalar için 
layacaJct... ıalo tedbirler ahaacaktır. 

Berliıı, 1 (a.a,) - Resmen iotonamıyacakJarı aşikardır. r~ttı~lerı bu tarihi eserlerin dilini sevenler kütiiphanelerinde birer 
bildirildi~ine göre J ngilizlc:3rin MüttefikJer ya Hindistan ve şıfahı olmaktan kurtarmak lizım dane bu eserden bulundurmak 
Ruı:;tok üwerine yaptıkları akın jr•hnt ı)ağ yollarından Çin dır. Bu u-n eld . . . . . suretile bundan azami istifade te-

d 29 p · ~ 169 jyol!arına çttkileoeklerdir. Ve- " g e Menır.ın tarıhını min edip bilgi eksiklerini tamam-
a ransı7 esırı ve gosteren kısa veya uzun bir lamaları bir zevk olınaz mı'? 

kiti ölmOştür. (Sonu ikincide) (Mersin) tarihi yoktur. 15 yıl ki- Yeni Mersin 
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Türk Yüksek ziraat muhenbislerı bırli?li neırlyatından 

öğütlerim iz 
N A o A S 

-Dünden art.ırn-
Orta anacloluda gllz nadası yapılmaz. Hatts buralsrda 

anız bozmaya da lüzum yoktur. Ekin bi~~ildiktfn sonra ilk 
bahara kadar beklemek en doğrusudur. Zira yapılan tecrü
belerde kış yağmurları ve kar suyunun anızı bozulmamış 

topraklara daha kolay geçip daha çok derinlere gittiği an
laşılmıştır. Esa en son baharda Orta anadolu çlft{•inin bir 
tek düşüncesi olmalıdır. O da, kış ha mactan mümkün oldu
~u kadar çabuk ve çok ekmektir. 

Gaz nadası , ancak çok ot getiren ağır ve taban toprak
htrda tav. iye edilebilir. Zira bu gibi topraklar kıştan sonrtt 
çalıuk tavıt gelmez. Tav beklen in<"e ete bu efer fazla otla
nacağmdan hem sürmek gllçleşir hemde toprağın kuvveti 
ve suyu kaybolur. 

Yağmuru az olan yerlerde nadas yttparken dUşttnnlecek 
şey, toprağa elden l{eldiği kadar fazla yağmur suyunun 
girmesi ve sonra toprağa giren suyun ziyan ohnamasıdır. 

Ahır nadası, Anadolu yaylası !~:in en iyi bir nadastır. 
Yanı dinlendirilmeye bırakılan toprağı kıştan sonra ilk tava 
geldiği zaman ~ürmek en doğrusudur ki bu da çok kere 
Mart ve Nisan ayları içinde olur. Yalnız çiftçilerimizin ço
ğu ahır nsdasının en makbul olduğunu bildiği halde yine 
yapamazlar. Bunun belll başlı iki sebebi vardır. 

1. Güzden ekeceğini bitirememiştir. Kış geçipte tttv 
bulursa evvela tohumunu atınıya çalışır. 

2. Hayvanını beslemek için yetecek kadar yem ayırma
mıştır. Kıştan sonra hayvanda ancak kendisini ayakta tu
tabilecek kadar kuvvetli kalmıştır. Hele ekim işini de güz
den tamamlamadıysa baharda ilk işi tohumunu ekmektir. 
Bunu bitirdikten sonra nadas için artık mecali kalmaz. Hay
vanını pulluğa koşabilmesi için mutlaka çayıra salıvermesi 
ve onun iyice tavlanması lazımdır. Bu da ancak gün dönü
müne kadar olur. 

lşte bu sebeplerden ötnrn bir çok çiftçiler kiraz nadası 
yapmıya mecbur olurlar. Yani Hazirandan sonra tarlalarını 
sürebilirler. 

• 
Halbuki bu zamana kadar tarla tekrar otlanmış ve çok 

kerre de tavı kaçmıştır Pulluğun arkasında toprak dağıhp 
ufalanmaz. Büyük bnynk tezekler peyda olur. Gün dönü· 
münden sonra yağmurlar da kesildiğinden bu tezeklerin 
her biri gnze kadar bir kerpiç gibi katılaşır. Artık bunları 
ne tırmık ne borana ne de sabanla ufalamak kabildir. Bu 
yüzden hatta en iyi ekim mevsimi olan sonbaharda ekmek 
dahi kabil olamaz. işte görl\lüyor ki kiraz nadası hiç he
ves edilecek bir nadas değildir. Bununla beraber bazı çift
çiler geç sürersek tarla ot tutmaz ve ikilenıeğe hacet kal
maz, diyerek nadası bilhassa Hazirandan ı::onraya bırakırlar. 
Bu asla do~ru değildir. Gerçi tarla otlanmaz fakat bu otlan
maması tarlanın üs kısmının tamamen kurumasından ileri 
gelir. Şu halde topraktaki suyun, hemde son baharda ata
cağımız tohumu çimlendirmek için en lazım ohm, bir kısmı
nı ziyan etmiş oluyoruz demektir. 

Sözüoınzn kısaca hllHLa edecek olur. ak: Orta Anadolu 
yaylası için en iyi nadas mevsimi tav müsaade ettikçe 
Marttan başhyarak Mayıs ortalarına kadar olan mevsimdir. 
Oün dönüınOnden sonra nadas yapmak yanlıştır. 

.Meınlek~tiınizin di~er yağışlı bölgelerinde nadas mev
siminin bu kadar ehemmiyeti yoktur. Buralarda dikkat edi
lecek yegane şey. toprağın tavında sUrülınesidir. Toprak 
tavında snrolmediği lAktircle ufalannııı ı için sonradan ay
rıca bir veya bir kaç defa daha tırmık vesair nletlerle iş
lenme i icap eder ki bu hal yok yere işi ve masrafı artırır. 

Nadaslar ne ile ve ne derinlikte yapılmalıbır ? Nadas için 
en iyi alet, toprağın altını nstüne ceviren pulluklardır. Bun
dan anlaşılıyor ki kara . abanla yapılan nada. lar hiç hora 
geçmez. Zira kara saban toprağı yalnız karıştırır alt l\st 
edemez. llele otlanmış bir tarlada huuları iHdOrmeye bile 
kudreti yoktur. Biraz köknnn oynatır. Fakat sonradan ya
ğacak bir yağmurla bu otların kökleri sıkışır. Ve böylece 
tekrar yeşerirler. Bundan başktt kara sahanın işi verimli 
değildir. Pulluğun yarısı kadar iş çıkarmaz. Halbuki pul
lukla toprak alt nst olduğundan otlar altta kalır. ÇOrllr 
hattH bu suretle bir nevi gnbre yerini tutar. 

Derinlik meselesine gelince : Birvçok çirtçiler toprak ne 
kadar derin sürülürse o kadar iyi olur zannederler. Bu da 
yanlıştır. Her çeşit mahsul için toprağın derin sürülmesine 
lüzum yoktur. Pancar; patates ve pamuk gibi mahsullerde 
toprağın daha derin sürülmesi iyidir. Fakat bu da birden. 
bire yapılmamak lazımdır. 

Zira atalarımız zamanınean beri sttbanla sürUlmUş olan 
bir tarlayı birdenbire 20-25 santim veya daha fazla derin 
sürersek altla kalan ölü toprağı yUze çıkarmış oluruz ki 
bunun fayda yerine ziyanı vardır. Huna mukabil ~~ğdey 
arpa, yulaf ve çavdar için toprağın derin sUrnlmesının bir 
faydası yoktur. Bilakis derin sürmekle masrafı çoğaltmış 
oluruz. Orta Anadolu yaylasında toprak 15 santim yani bir 
karış etrarında sOrülUrse kafidir. 

Nadasta toprağı bir defa sürmek kôfl midir? Evvelce de 
bir vesile ile söylemiştik. 'l'aprıığı nadas yapmaktan maksat 
su biriktirmek ve toprağın cevherini çoğaltmaktır. Şu halde 
toprak snrüldllkten sonra ehilinceye }\adar bunlara engel 
olan her şeyin önüne geçmek lazımdır. 

'l'oprağı tavında sürmek esastir. Böyle yapıldığı takdir 
ıle toprak gOzel ufalanmış olacağından sonra tırmıklamak 
veya tekrar sürerek tezekleri kOçUltmek gibi işlere ihtiyaç 
kalmaz. Zaten bHhassa yağmuru kıt olan yerlerde toprağı 
lüzumsuz yere karıştırmak her seferinde depo edilmiş sular 
tı ! r kısın ını kaybettirmeye sebep olur. 
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Bundan batka bir 1aaat oka , 
lu vücude getirilmtı n ayrıca 

blyOk bir sahaya atadyom yapıl
Kazası Mahallesi Oinsi Sokak M.iktları Kiymet Kimden metrftk oldago 

Lira 
nuf ve gençlerin ıpor ihtiyacı --------------------------------------

MerAin .Mahmudiye 
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107 120 M2. Ha vorma. t.i<leıı 

Ha.ar keruıı Sultan 
900 
108 
107,50 

bu ıuretle önlenmiştir. Cenup 
bölgemizlnSuriyeye komtu olma 
aı ve bural11rdaı dahi şöhret bulan 
arap atı neslinin bizde dahi üre
tilmeıi makıadile bir aygır iataa 

\ 
yonu da vücude getirilmiştir. 
Bunlardan muda daha bir çok 
değerli yerler ) aphrılmak üzere 
projeleri baıırlanmış bulanmak· 
tadır. 
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Yosnfakideu 
Numan Hahbazdan; 
Bodoaakiden 

Pa v licleıı 
B~H\ varis <Heı . A liytı 
ye ait iken 

Bu eaerleri yapan ve bu 
gaziler diyarını refaha kavuıturan 
Cümhuriyet Hükumethniı. ve 
Oou temıil eden kıym~tli vali 
Burhan Tekerdlr. 

Her yerde olduğu gibi bura. 
da da Yerli Mallar Pazarı faalf · 

yetini arttırmııtır. 
KöyUlye ve halka iyi bir 

intizam içeriıinde her keai ınem 
nun edecek ıekilee ihtiyaç mad-

Mersiııiu Nusratiye mahallesi11de ve ~'ahnıudiye mah:illesinde k~iin ve 
yukarıda nıikdar ve evsafı yazıh 9 p'lrça gayri menkulün mülkiyeti 
açık artırnla ile ve bilumum masarifi alıcıya ait olmak şa rtile ı ~- 4-94 3 
tarihinden itibaren 15 güıı müddetle arttırmaya çıkarılmış ve ihale~i 4- 5 .. 
942 tarihine tesadüf eden pazartesi ~ünü saat J 5 de defterdarlık dairesirı .. 
de yapılacağından talip olaııların yiizde 7 5 depozito akçesile lçel Defter .. 
darlık ınakam111a nıüracaatlar1 lüzumu ilan olunur. (367) t~-21-24 28- :.! 

deleri dağıtmaktadır. :---------------------------------------

Gaılantebln en bayati işle• 

rinde blriıide dokumacılıktır. 

Hemıan heman her evde birer 
ikiıer el tezgahı mevcud olup 
but.lar memlekttlo birer küçük 

fabrikuın1 aodırmakta ve bir 
kı11m ıbtiyacı kartılamaktadır. 

Bunların içeriıhıde çok gü:ıel 

ipekli kuınaşlı1r dokumacılığımı· 
un ne dereceye kadar ilerlediği
ni gölternıelıttedir. 

Şeref 

Birmanyada 
-Birinciden artaıı-

1 K üçiik kısa haberler l l 
Yenl delbi 1 (a.a) - Raya-

1 

dan tabliye edilecek Poloayah• 
lardan 40 bin kiti için Glrman
t•nta bir kamp bazırfanmıttır. 

§ Sofya 1 (a.a) - D N. B. 

kral Boriı ıeyyahatlnden Sofya· 

ya dönmüttür. 

lıtokbolm 1 (a.a) - D. N. B. 
ikinci Amerikan orduıu kuman

danı Filipıonun yerine Tuma1 

Peri tayin edilmiştir. 

§ Melburn 1 (a.a) - Mak Ar-

turun kumand&1ındaki Birleşik 

ordular ıenerallarından birisi ile 

bir gazeteci uçak kasasında öl

müttür. 
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a n 
Silindir ve Buhar makinisti 

olarakMersinde Urag caddesi 

4 No. da Braithwaite 
and Co. ( Engineers) 
Ltd.firmasına adres bırak
mış olanların 2-5-942 cumar
tesi günü saat (9)da mezkur 

ya Japonlar mevzilerine yer 

letmecl~n ~endilerine bu ID e~ 
z!!er araınnclan yer ıuayıp 

çı kaCıLklardır. 

Malabang tayyare istasyonu 

Tokyo, l (a a.) - Domei 
aj.ırısı bildiriyor. 

§ Melburun 1 (a.a) - Gene- • k •• f l • 
ral Kuta Avuıtralya ban ku·, ŞlT efe muracaaf e me erl 
mandanlığına tayin edilmlıtir, •ı A / 

§ Londra 1 (a.a) - · Harp l an 0 UR UT• (406) 
Paravarıg ve Malabang 

bava meydanı JapC'oların 

elindedir. 10200 nüfuslu olan 

bo şehir Demiryollarının ka 

voştnkları Yerdedir. Ratlyo 

ista8yon n da tardır. 

Mal tada 
Malta 1 (a.a )- Perşembe 

günü bir av tayyaresi bir boı~

ba hyyaresi Malta üzerinde 
uçmuştur. Hasar vardır. 

malzeme.i fabrikaııada olan bir 
infilikta 5 i kadın 7 kiti ölmüı 
tür. 

§ Kahire 1 (a.a) - Batvekll 

Çörçllin otlu yüzbaşı Çörçll in· 

giliz baıkın kıtalarında vazife 

alm•ttır. Yüzbaşı timdi Orta 

Şarkta talim gördütü garnizonda 
bulunmaktadır 

' 
§ Tokyo 1 (a.a) - lmpara-

tor dün baıvekil ve 

vekilini kabul etmlttir. 

hariciye 

Fakat toprağın .suyu sadece bu suretle ziyan olmaz. 
'!'arla otlandığı vakıtte de otların kökleriyle yine toprağın 
suyunu emerler· Hatta bu su ile beraber kuvveti de gider. 
Şu halde toprak ot~andığı zaman bu otların büyümesine 
meydan vermemek ıcabeder. Bu da toprağın ikilenmesiyle 
kabildir. Bilhasctı. erken suruıen nadasları mutlaka ikilemek 
ve hatta üçlemek ıazımdır. Bu yapılmadığı takdirde toprak 
erken sürüldüğünden ötürü çok otlanacağından fazla zarar 
görür. Bazı çiftçiler otların büyümesine ehemmiyet vermez 
ler. llatta (ziyanı yok sonra pullukla tekrar sürerim gübre 
olur) derler. Bu da yanlıştır. Çünkü bir defa pullukla sn
rUlmüş bir nadasa mecburiyet olmadıkça tekrar pulluk 
sokmak hatadır. Her pullukla sürülüşte bu snruıen yerin 
derinliği kadar olan kısımda toprağın kurumasına sebebiyet 
verilir. Halbuki otlar ufak iken bunlardan daha kolay kur
tulmak kabildir . . Eğer ikilemeden sonra yağmur yağar da 
tekrar otlanırsa az evvel anlatıldığı gibi üçlemek bile ıazım 
dır. 

İkileme ve ve üçleme için pulluk kullanmak doğru de
ğildir. En iyi ikileme ve üçlem aleti kazayağu.hr. Bu a.let 
alt nst etmeden 3-5 parmağın toprağın altından giderek -
olları keser. Bu suretle göneni kaçırmaz. Köylerde borana 
dedikleri Alet ile de bu işi yapmak mümkündür. Hatta bun
ların ikisi rte bulunamazsa kara sabunla dahi ikilenir. Yal· 
nız 4-5 ayaklı bir kazayağı bir çift hayvanla bir kara saba
nın yaptığı işin on mislini bemde daha iyi yapar. Orta 
Anadoluda çiftçilik yapanların mutlaka bir kazayağı edin
meleri lazımdır. Çünkü ancak bu sayede iyi ve ucuz olarak 
ikilemek kabildir. Sonra bu alet ekim işlerinde de kullanı
labilir.: 

Çiftçiler çok mahsul almak isterseniz toprağınızı zama
nında ve iyi nadas edin. Atalarımızın meşhur sOzU kulağı
nıza knpe olsun. (Ya herk et ya terk et). 

Ankar tohıım ltlah ve Deneme 
fstaayoııu Mlld\irO 

Nejat Berkman 

1 • 
1 n a 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
T. A.Ş. memur ve işçileri istihldk koope· 
ratifi firketinden: 

Kooperatifimiz ihtiyacı ıçııı aşağıda yazılı er
zak satın ahnacaktır. İsteklilerin 18-5-942 tari· 
hine tesadüf eden pazarle~i güuii saat 14 de nii · 
munelerile birlikte ~1alatyada Kooperatif Müdür
iüğünde hazır bulunmaları il:\n olunur. 

Et t00,000 kilo 

Fasulya S0,000 c 

Bulgor 30,000 « 

Oil ıı rı 500,000 « 2-5-7 (407} 

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

Uzun sene kullanılacak bir cihRz 

Filips 1942 AL TIN JÜBiLE-
TtHusiııin elliııci senei <levriyesi münasebetile P H 1 LlPR 
lfahrikl\ları. elektroteknik ııahasında 50 senelik araııı,;, 

çalışın&. ve teorübelerin ıemeresi olan 

" Altın Jübile ,, 
R..ADYOL.ARI GELMİŞTİR 

lçel AoonteRi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

Yeni M.erRiD Matbaaıında Basılw ı . ·ır. 

K 

ta, 
ler 
den 
llJ 

il}; 

bir 
Yaı 

rı1k 

dır 
d·t 

A 

en 

ais 

f Ö 

ze 

Qı 

de 
Dl 


