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Japonlar bazı noktalaı da Hindi& 

tans 60 kilometre kadar ya!da~mıo
lardır. 

Hint kongrHi toplanarak Japon 

S~':ııbf Te tlm•m ı.:a,riyaı 
lladtırtı 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 

Pazar 
3 

MAYIS 
IH42 .. ,..ınıc ... me•I • ••'91t - --

Sayısı 
............ taarruzoua ınnka•emete karar ver· 

5 kurt.ış Yılı 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 4193 

Q."ttNDELIK SİY .ASİ HABER FİK.IR. GAZETESI miştir. 

Posta, Telgraf, Telefon 
ücretlerine zam yapıllyor 

Kararname, tasdika iktiran etti, yerli ücret
i.er 15 gün sonra tatbik edilecek , 

Anlrare, - Posta telgraf te toplar 7,6 koroı, kartpostallar olunan her Hudan 20 Para te 
~•lefoo ücretlerine rapılan zam •,5 kuruı, gazeteler beher elli arrıca telgraf Ocreti alınacakhr, 
•rırnamesi tasdika iktiran e ı- gram te kesrinden 10 para, met Postrestant her bir mektup loin 

trıiıur. Bu reci ücretler karar· kot risalelerden 10 para, halle· arrıoa 7,5 koruı. poıta abone 
0•ıneoin neerinden 16 gıln son· diltoiı bilmece klQ'ılları, tebrik kutuları ioin birinci ıunıf St!ne
ra, Posta paketlerine ait aoret· kartları te aaireden bir buook liQ'i 600 koroı, arııaı 60 kurue 
ler ıae bu kararnamenin neıric- kuruı, körlere mahsus kabartma ikinoi sınıf kutular seneli~i 400, 
den rani bugünden itibaren bir baaılmıe kaaıuar bin aram t tıra arlı~ı •O ılQılnoü sınıf kutular 
'' ıoora ta\bika geoecektir. kesrinden 30 pare, Kültür ba- aeneliQ'i 200 arhQ'ı 20 kuruı. 

Yeni karbrnamere göre mek kaolıQ'ınca mekteplerde okutu- (Sonu ikincide) 
--------------- lan kitaplardan elli gram ura 

ingiltere ve kesrinden ıo par• aı.naoat, bun-
Amerikanın ıar avrıoa üote bir u,nziııaa ı.

bi d~Qildir. TaabhüUG maktu 
Sovyetlere resmi 7,6 kuruı. deaerli mek· 
yardımi toplardan 5 mektubun Adi posta 

Goreti u mak&u taahbiıt üore• 

Birmanyada 

ingiliz,er 
Hindistana 
çekiliyorlar 

. 

~1usolini - Hitler 
g6rüşme•İnin 

akisleri . SPOR 
----------------------------~ Hitler futbol Grup birinciliği müsabakaları 

Emreder Adana 7 -Elazığ 1 
Mersin 3-Kagseri O 

Malatya 10-Konga O Musolini 
iTAAT EDER 

Mer1in ıtadı bu ıün lVenin 
Ankara, 2 (Radyo gazetesi) idman Yurdunun mfiaabaka• nı 
Hafta sonunda dünyanın g6rmek içln binlerce ıpor IDe

rakhsile dolmutla. Geçen ıene 
siyası manY.;rasJ şöyle görü· Adanayi yenen K ayıeri birincisi 
luyor: Sümer Spor takımı bu g6n Mer· 

Gazeteler ve rad,olar çar- ıin ile karşılaşacaktı. " -Stadyomda b• gun dune 
pmba ve pPrşembe vörüşme- nazaran daha fazla kalabalık 
sinin tesiri altmdadı r. olaca tını t .. hmin eden idareciler 

lngilız basın •e radyoları gerekli tertibata vaktinde almış· 
Mih•erin vaziyetini sezmekte- lardı{ık miıabaka Adana t•mpi-
dirler. Buston ra<lyosu Ame- u'lli Menıucat takımile . yonu w>I _ 

rıkan yankısını ifade ediyor. Eliuğ' şampiyonu Gençlik ku~u-
- Hitler - Musolini mülA bil takımı ara~ınd)a ~akem Y~dz-

l b S 1 • haddın l emırsoyun ı a 

ruldu. Penaltı : Sıkı bir ah 
birinci rol ..• 

Ortaya g e 1 e n lop )ine 
ılratle K ayıerl kalesi önlerinde 
•ağdan soldan şüt y•tmuru fa· 
kat şan11ızhk başladı. Bir ttırlü 
müteakip goller çıkmayor •e bi
rinci. devre bu ıu~etle bir ıaylle 
Mersuı lehine netıceleniyor. 

lkiııoi devre yine hısla 
başladı . 

Oyuna yine 

kim . Ahmed!n 
Mersin ha. 

Arkanjel 
gol ile 
olacak 

tinden bıtka 800 kuruea kadar 
deQerden 6 kuruıtao fazlası için 
beher rüı kuroetan 30 para 
alınaoatur. Posta ve telp-raf ba
ulelerden her hnale baıına 
maktoan beşer kurue te hnale 

kah bir (ıyaskodur. Baztları ı aş_ı d: Ya apıldı fi;. dana şampi~o· 
b 'k" d · reaırı k 1 Jıkla bıre ) u ı ı a a mm ~örüşmelermi nu müsabakayı 0 ay d 

Londra 2 ca,a - kayıt etmekte iseler bu au-n 1 karşı yedi ,;ayı tlel. kazan. 'o· 

yerinde bir 

pası Rüratle solona alan !Jban 

otuz metreden mükemmel bir 

vuruşla ~kinci golü yapıyor. 

beş dakika. ımnra top üçünoii 
defa. KayReri tı•larında 

Vaşington, 2 (a .a)- Siyafl 

to. hfıller büyük Britanya ile 

birleşik deTletl~r Sovyetlere 

Yaı dımı Arkanjel yoliyle yapa 

r1tk geniş ölçüde arftıracaklar· 
dır . ArkanJel Murmansakdan 

d·ttıa elverişlidir . 

A merilıalılar 
yardım İ•tİ)'OT 

1 Mayıs 

Nasıl 
kutlandı 

A.ker•1 111uh11rrir Aaaliat e •> ~ .. y,, .. ı· ı 
· · · · . . Mersin <> .... "" 

Birmanyadao gelen ha herler ık ısı ayn ayrı •azıy~ttedır. Hı- . dl Merıin ile K ayıeri 
b d ~ k 1 d . . R d "l d' . Sıra ,,m l akkıoda yaı. ı•' ma a e e rısı usya a ma~ tlp ığerı k 1 asın• gelmifti. Bin erce 
d' k' arşı atm haddlai 
ıyor ı : her şeyde ID!~)Qp olmuştur. merakhda heyecan ıonk't ld' 

Vaziyetin aezaketi görBlüyor Esasen Bitler emir eder Mu- bulmuştu Mihayet v~. ı g~k ı 
Japonlar Mandelona ilerlemekte· takımlar dakikalarea suren • ıf 
dir. Çın kuvvetleri Latboyi terk solini itaat eder. Birbirine ~öy· 1 Ja sahaya çıktılar. 

ı ki 
. I . . l ar ara11n <:' • S 

ederek cenuba doğra uzanmak- eyece en o mıyan msan arın Hakem, mümeı il B. • a•m ey· 

tadır . MlhHr kaynaklarındo1n görüşmeleri birer formalitedir ner •.• d " dl " ü bir sür· 
. . gelen haberlerde İngiliz lutaları- . Oyun, baş on ruc 

Heleınkı ~ (~.A) ~ Bir nın Hladlatana çekildiği bildiri- ~imanlar. ıse yarı resmi atle ba Jadı. iki tak~~ o~uııcula 
Mayıa bayrawı Fınlandıyada 11,0 ,, Böyle bir çekllit ihtimal Rerlm haherınde açık olarak rı muv!ffak olmak ıçın bır.blr:e· 
katlanmıştır . işçiler kongre~i dışındll detildir. mıillkatm 1.aif vaziyetten ol- rile yuıf ediyordu Dakıka ar 

l 
unun cuyı:.n • ı a \l!erıln 

ietikl&l, biirriyet ve demok- Müttefikler bu yolda çok mayıp kuvvetli olmaktan doll-. geç yor oy ' k 
ı ti h k" Kayu:ri üıt üıte ttbl ı e· 

ra8İ miidafaaın bosuımuda mil zo!luklarla ka_rf' •t•alctadırlar. duıtunu sövlpmektedir. a ım. h dd ' . o- d orl kl k l ~ r 1 düşüyor tazyik ıon 8 1 ~ 1 

letle beraber olduklarım g&- Ufman • ayaı 1 u a artı a· be:fctu. Ceıa aahuı içinde Mf'nın 
t k • . h i J 'acaktır. M 1 p 1 . 1 1 k durdu. erme ıçın uaua nömayi' y 2 ( ) araşa e anın oyunculara bata 1 o ara -
yapmaktan va• geçmi,lerdir. eni delhi a a -

.. 
(Sona ikincide) 

Okullar 
tatili 

Ankaradan bildirildi~ine 
göre Orta ve Liseler 27 Ma
yısta dersi keseceklerdir. 

. O~ta kısımLu 1 Haziran
da ı_mtıhanlan ikmal edecek
ler dır 

. Liselerdeimtihanlar ı Ha 

1 General Aleksandr kuvvet· F r an s' z 
Bulgaristanda leri Mandelc etr•f•ndadu. Cephe 

Londr~. 2 (a.a .)- Ameri- Sofya 2 (a.a) _ bir Ma- kuvntleri yeni mevzilerine çe· lşçif e rİ ne 
kaıııo Londra elçisi 9 hafta h ı"lk 1 f l k kllmittir. Taonflide harekit 

yıs avramı c e a <' ara d . 

Avrupa da 
Amerikalılar 

ikinci 
cephe 
açacak 

zıranda başlay9rak 16 haıi
randa bitirilecaklerd ir. 

Orta sözliiler imtihanlar1 
10 _haziranda ba~lanacak ve 
29 eıa sona erece~tir. khldıfı memleketinden dönerek • k evam ediyor. Japonlar Çungkını h 1· ta bl 

Bııl~ari~tan~a ~tJanmıştır · ke giden yoluda işgal etmitler 
Raz~teeılere demi§lİrki: Eıı:Jüıtrı bolgelerınde mebo8 dir. Japonların kayıpları ağar 

- AP.')erika tek baıına Ja- lar söz alarRıııt bökftmetin si- olup yüzde 2s dir. 
Ponyanm bakından .ıelecek y asetin i halka biltlirmişJerdir 
•aziyettedı ı · . Amerikalılar Amerikanın Çine 
ltusyaya vardım yapılmasını Hıruatııtandan yardımı 
•Rtemektfldirler. Almanyaya dofru Vatinıton 2 (a.a) _ 

A k l fı l Gu.teciler toplant111nda 
rneril ada ver i e· •e er er. 

Agram 2 (a.a) - Mö- Ruzvelt Sirmanyada Lat•fonun 
re zam Japonlar tarafııadan ltgali üzeri· 

naka!&t nazırı Almanya ile 
ne Çine batka yoUardan yardıma 

Vatinıton 2 (a.a) - do~ru eıefMlere l .Mayıstan devam edilditlni aöylemittir. 
Müme.ılller mecliıi maliye itibaren hı,lanclıjtını liildir. Aılcerl ıır oldu~a için bu yol 

encümeni aı,ırı kazanç için verıl 

ıaiıbetiai te1bit etmittir. Bllaa 

töre verıi yüzde 94 diir. 

Fran•adalıi Ameri
kan elçiai 

Vişiden 
ayrlldı 

Vifi, 2 (S\.a.) - Amerika

ıun Vifideki ltüyQk elcisi ami

ral Libi dün 22 de viıiden 
•Jrılm11tır. 

Yi~i, 2 (a.a) - Amiral Lihi 

27 uistnda Mareşal Peten •e 
La,aUe ıörüşttlkten sonra ga
zetecilere d t>meçde bulu:ımadı· 
luu tasrih ediyor. 

La valle Kôrüştütürıe dair 

de lf•letecilere birtey soyle
Dleoıiftir. 

mi,tir. bakında çok isahat vermemittir. 

~acar Naibi aalıerı Kadınların harp itlerlnde §İ.~di. 
lik kullanılmayacatını da ıo1le· 

vaaife aldı mittir. 

Boılapette 2 (a.a) - Ma- Japon A mi rollorı 
car Kral naibi yekili 1 ?ııla- Şanghay 2 (a.a) -

Y18 uiinö avoı bölö~ünde ta. Çin ıalaraada Japon b•t 
" kumandanı Viı Amairah Kotl 

al bir vazife almı•tır. Amlrallıtına, Viı Amirah Onay 

11 
• • • Şanwhaydaki Japon kuvvetleri 

Bana dedı lıı ••. ,, kumandaahtına tayla edilmittir 

mdellili Atn•J'İkacla Amerikan tayyare

Ne•york 2 (a.a) - lgri faaliyette 
Oançinkdekl eıkl f•flerden Yeni 4elhi 2 (a.a) -

R Re•men bilclirildltine ıöre 
•e aran reiıl Herm•D •UfİDf A mer,kan uçakları Ranıanku 
Amerika• tabaaın• girmek arzu- bombalamıthr. 

su••u ıö•t•r••ıtir. Bir Holancla gemiai 
Hltlerln çok ıılu doıtu olan 

H•••n (Baaa dedlki .) iıimll batırıldı 
kitabın mGeUlfidlr. R••tlaı Al

maayadan kaçarak lnailtereye 

ıelmit ve 940 danberl çoculdan 

aın bulundatu Am•rtkara ı•I· 

•ifti. 

V •tinton 2 (a,a) ~ 

Bir Hollanda ıeml•I Puiflkte 

torplllenmlttlr. Bununla birlikte 
Mih.erellerln batır.iıtı J57 inci 

.. midir. 

Piyer 2 (a a) -
Pıyerden bildirildiğine göre 

mnatal Peten Piyerde ııutuk 

ıöyliyerek ana vatan ve deniz 
aşı1'ı i•çllerine bitap etmiş ve 
bu nutku radyo ile nefretaaittir . 

Mareşal ; senatiyendtki nut
ku ve it beyannamesini laaı.ırlat 
mış işçilerden İf birliği iştemiş · 
tir. 

Ankara. 2 (Radyo gazetesi) 

_ A vrupada kinci bi.r r.ephe 
me!tdesi güıı meselesı olarak 

İ$oretler : - -----
Sebzelere Etiket 
FıB\ Murakabe Komieıonu 

~arafıudan bir Qok mallara eıi-
et koumasıua emir edıldtQi 

iUDdenberj her lar&ha rAhatca 
te aldaum adıQımıza emın olarak 
alıe ver ı e ed ı roruı. 

Aucnk · rırel'ek m allarına bu Rötteriliyor. 
Patronlar ltçileri lttirmardan Rus taarruzu 

vaı geçm~ll İşçilerde aıDıf zih- Amerika taarruza 

başlaymca 
başlaya-

arada sebzelere fıu konmadıQı 
ıçın uhahları halde 'e hali 

niyetini devam ettirınemeHdlr· caktır. 
Küçük 11nıflar Franıanın kuvve· E~er 

tidir. Hep birlikte fra111ız ıul~:; ed~rlerse 
Ruslar mukavemet 

bu bıraı daha g~ci-

dıeında k k 0 
. e me flibrıkaaı ranın-

dakı sebze eaııoıları sahasında 
&>ek çok münakaıa olduQuou 
da dururoruz. 

nun temini ve refıhın t.eı»: kecektir. 
yolanda çalışm•t• devam edelım. ika şimdi lnı1lt Etıkeliu manuını bıliroruz. 
Demiftlr. Amer . l!!ıı ereye 

gelen kuvvetlerın tanmındıiın 
Bu suretle ihtikArın önlendiQ -
nede eminiz. 

Slouakyacla yeni 
Danimarha elçi•i 

Bratiıln 2 (a a) -
D. N. 8. Danimarkanın ~er · 

lin elçili Slovakya elçiliğine ta

yin edilmiştir. İtimat mektubuau 

•ermek üzere Brathlava ıidecek 
tir, 

Neoyorhta grev 
----

Nevyorl', 2 (a a.) Apart

mau işçilerindeu 8000 kişi 48 
sut süren gre• yapmıştır. 

Grevciler yola gelmiş ve ha . 
kem heyetinin ve. ·ece~i kararı 

muva~ık bular ak işe başla
mıştır • 

dan büyük oldu~unu bildi-
Acaba sabahları sebze lioa• 

riyor. ret 
Portekize askar çıkarılaca- muameles i olurken Beledire 

gı hakkındaki ıhtimalden hah memurları orada bulunarak p l
setmitti"ı. Madridden oeleo b'ır rıısarı d erhal, haldeki belediJe 

"' kulübesi letllaaına ruıp bih6n 
habere göre föyle deniliyor· aa&ıcılara ilan edemezmı? 

tyi maltlmat alan m~h- Sa&ıoılarda malıarına etiket-
fillere göre pek 'J&kmda pek leri korarak buuu halka bild '· 
heyecanlı h.adiseler olacaktır r emezlerm.? Yalnız kuron 11t -

Bu hadıse; d0~11 cephesÜe oılarm ikı taraflı mokanara 
il~ili deıildir. Ru haber ~arihl iki rakım korduQunu bir ıara
de~il esrarhflır. 1 tının ucuz dtQer ıarafımo d1ıh1ı 

rükııek rakım olduaunuda :aöı· 

B. Şevhet Ertan düktlmüz için nıımuııo 111 ı ı c )' 
. • • kö&ü abllklı inHudan arırmak 

Vılayehrni2 ınektupçulutuna makHdırle her Hhcıra bı r 1ı
tayin edildiğini evvelce yaıdıtı· raflı rı.kım lronmeaıruda 081 
mız Barsa mektupçuıa B. Şevket olarak bıldırmelırıı. 
Ert.an şehrimize g~lmiş •e vazi· ffu etıket uıulu ile hem ıh· 
fesınc b~tlamıştır. tikılrın, hemde iblikArcıoın önG-

Yenı vazifeJerlni tebrik eder ne grıomiı olurur. 
batarslar dileriz venı' •~ · · '' menm 
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Türk Yüksek ziraat mühenbislerl bırllOi neş!!yatından 

öğütlerim iz 
Fiğ nasıl yetiştirilir ? 

'l'Urk çiftçileri arasında fiği tanımayan hemen hiç yok 
gibidir, yem otlarımızın en iyilerinden birisi olan bu ot da 
yonca, korunga gibi vatanımızın yerlisidir. Memleketimizin 
hemen her yerinde, ekinler arasında çayır ve otlaklarda 
yabanisi kendiliğinden yetişmektedir. Buna {:lrtçilerimiz 
yırnlış olarak c.yonca ~ derler. Bunların fa. ulyaları olur ol
maz hemen çatlayarak tohumlarını döker. Bllhaı;sa serin ve 
nemlice olan yayla otlaklarında, dağ eteklerinde ve orman 
aralıklarında hulunan boşluklarda kendiliğinden yetişen 
yabani fiğin faydasını çiftçilerimiz pek ata bilir. Ve bunları 
yeşil iken b içip kurutarak kışın hayvanlarına v~rmek uzere 
saklarlar. 

Ekilerek yetiştirilen fiğin tohnQlU yabanilerden daha iri 
ve yaprakları da daha geniştir. 

Fiğin faydalan 
Memleketımizde ekilen fiğ iki buçuk - U<' _ay içinde 

yetişir, Lıiçildlkten sonra toprakta kalan köklerı kurur ve 
çOrOr. Yeniden yetiştirmek için tekrar tobum .ekm_ek lazım 
dır. Fakat bu kadar kısa bir zamım için ~·etıştiğı toprağı 
kuvvetlendirir, ayni zamanda hayvanlara hem y~şill, hem de 
kurusu ve taneleri çok yarıyan bir yem verır. Toprağı 
kuvvetlendirmesi o derecededir ki, gtıbre VArllmeden yazlık 
arpa yetiştirmeyen tarlalar, fiğ kaldırıldıktan sonra gtlbre 
verilmiş gibi mUkemmel arpa verir. Bunu uzun zaman de
neyen çiftçilerimiz c.fiğ bir yılhk nadasın yerini tutar ~ der
ler. Bazı yerlerde çiftçilerimizin fiğe hlltta tyeşll gübre> 
dedikleri bile i~itiliyor. 

fi~i nerelerde ve hangi topraklarda yetlşflrm~li? 
Memleketimizde yetiştirilen fiğler soğuya dayanamadığı 

için kışm durgun- suları kalınca buz tutacak kadar so~uk 
olan yerlerde ilk yazın ekilmesi adet olmuştur. Böyle yerler 
de son baharda ekilEln fiıte kışın, hele karla Ortülü iken 
hiç bir şey olmz. Asıl iJk yazın daha toprak don iken gü
neş açınca kökleri donmuş toprakta olduğu halde dal ve 
yaprakları birden ısmacağından kavrulur. 

Bunun için vatanımızm Adana , Mersin, Antalya, Muğla 
Aydın, tzmlrden maada bntnn vilayetlerinde fiğ ilk yazın 
ekilir. 13u vilayetlerin kuytu ve gllney olan yerlerinde kış 
çok yumuşak, halta bazı yerlerinde ise hiç kış olmıyor 
denecek kadar ehven geçtiği için , fiğ son baharda ekilir; 
böyle yerlerde nemli ve ılık geçen kışın hiç durmaz bü~· Ur, 

ilk yazın erkence bol bir biçim ot verir. 
Bol mahsul slabilmek için fiği, özlü ve kireçlice toprak 

lara ekmelidir. J{umlu ve ı:;Ozek topraklarda fiğ iyi olmadığı 
gibi kirecl fazla olduğu için çabuk kuruyan topraklarda 
bu mahsule elverişli değildir. Fiğ, su tutan çok killi ve 
ağır yerleri de sevmez. 

fiğin yerini nasıl hazırlamalı? 

ilk yazın ekilecek fi~in yeri sonbaharda bir defa derin 
ce sornınr, ilk yazın nzerinden tırmık geçirllerek kökler 
ve ot artıkları toplanır. Toprağı hazırlarken zararlı otları 
mUmkOn olduğu kadar yok elmeğe çalışmalıdır . Eğer top
rakta zararlı otlar veva tohumları bulunursa bunlar .daha 
hızlı bOyUyerek başla~gıçta ağır btıyUyen genç fiğleri bas
tırır ve boğarlar. 

Ne vakit, nasıl ekmeli? 

Yukarda da anlatıldığı gibi , kışı ılık geçen yerlerde fiğ 
kıştan önce kışı sert olan yerl erde de ilk yazın, yazlık ar. 
paların ekiminden sonra ekilir . 

Yazları yağmurlu veya suyu bol olan yerlerde ttrpalar 
kalktıktan sonra aynı tarlaya fiğ ekilir, icabma göre sula
mr, yaz sonuna doğru eren fiğ, yeşil olarak biçilebildiği 
gibi , taneyede bırakılabilir . Kaldırıldıktan sonra tarlasma 
yağmuru bol olan. yahut toprağı kolay sulanabilen veyshut 
yağmur kıt olduğu halde kendiliğinden nemli olan taban 
yerlerde başka bir mahsul ekilebilir. Jzmir taraflarında ır
mak kenarlarında bulunan nemli taban topraklarda böylece 
fiğ, arpa gibi kısa zamanda eren UrUnleri ekerek bir yılda 
aynı yerden iki - Uç defa mahsul almmaktadır. 

Kurak yerlerde ise , ilk yazın fiğ ekilen ve yaza doğru 
kaldırılan bir tarlaya artık sonbahar yağmurlarından evvel 
başka bir mshsul ekilemez, çUnkU fiğ toprağın nemini azalt 
ınıştır. 

Suyu olan yerlerde toprak önceden sulanır, birkaç gOn 
tava gelmesi beklenir, sonra ekilir. Tohumun ozerine su 
salıverilirse toprak kaymak bağlıyacağmdan altındaki tohu
mu boğar. 'fohumun ekilmesinden sonra yağan yağmurlar 
kaymak baJtlatl•nrsa çalı s orgu çekilerek bunun kırılması 
şarttır. 

'l'ohum ilk yazın erkence e,ıcilmelidir, bir dekar ( - bin 
metre kara = eni boyu aşağı yukarı kırk n~~r adını olan 
yeni dön Um) yere el ile tane için 12-15 kilo, ot için 18-24 
kilo tohum atılır. Tohumun makine ile ekilmesi daha iyidir. 
ÇOnkO hem tohum daha az gider, hem ekilen tohumun 
hiç bir tanesi boşa gitmedikten başka, hepsi de bir düzOye 
yetişir ve bOyür. Makine ile bir dekara tane için 10.12, ot 
için 14-20 kilo ' tohum ekilir. 

F'iğ yalnız ekildiği gibi yeŞn olatak biçilmek için arpa 
veya yulafla beraber olarak ta ekilir, bn halde bir dekara 
ot için ekilecek 18-24 kilo tohumun 12 ·16 kilosu fiğ, H-8 
kilosu da arpa veya yulaftır. 

Ekilen tohum iki üç parmak (4-6 ,,Şantirn) derinliğinde 
apatılır. 

Fiği ne vakit biçmeli? 

Tane için ekilenler, rasulyalftrın köke en yakın ohmJarı 

L 

YENi MERSiN ~a fa •) .. --
A 

a n 1 • 
1 Posta, Telgı·af, Telefon 

ücretlerinn zam yapılı)~or 
. Silindir ve Buhar makinisti 

- Birinciden artan - 1 rımlarda bu ücret 300 kuruştur l k 'il Jr • d T T ' 
Poıta paketleri bir mıntaka . Bilumum mektt-p talebesile 0 ara lrtlerSlll e U ray Caddesi 

aruında beher Oo kilo ioin 21 Jandarma ve erlerden onbaşıya • 
korue. 2 mıntaka ic;;io 27 kurue, kadar onb•ş• dahil o'aıılara aza· 4 N o da 1 h W e 
S mıııtaka ioın SS kurue, dört mt on lirayı muhtevi poıta tel· • 
mıntaka ioio 39 kurue, 5 mın• graf Yıısıtaaile gönderilen telgraf 

taka İQİn 45 kuru11 alınacak\lr. havalelerinin her birinden mak- an d c ( E g·ı n eer ) 
. Dabıtf IBJJare mılraRe l atına ı uen acele telgraflarılan 90 lıuruş Q, 

gelınce alelade poeta 3ore11Min• yıldırı mlarda 1 co kuruştur. Teı-

den baelra m11ktuplar, baeıluııe Ihı ilmühaberi telgraflarda tel• Ltd f • d b k 
k4ılıtlar '8 gaıeı1ılerin her rir· grafla teslim ilmühaberi için 30 • ırmasına a res ıra "" 
mi gramı ioın 7,5 kurue, kaırt· kurut alınır l 
POllaltardao 7,5 kurue. deQerli Kıu adr:sli t~Jgr.afJar için mış o anların 4-5-942 Pazar" 

. . Sf'nclik k'yıt ucret ı 1500 kuruş, 
'8J8 dejtereız poe\a pakeılerıL- alt 3 1 1 k d k t • •• •• 9~} d JA 

den 60 kurue 11lın1tcaktır. lır.''Tel:fonl:ya~ınac:k ?:,/~:~i feSl gunu SQaf ( / a mezkUf 
Ş9hırleree pul eataoıura ar· lecek telgraflar için kısa adresi • oe ' 

da 6 bio kuruetaD faıla pul I~· bedelinden başka ayrıca ayda şırkete muracaat etmeleri 
&anlara 600 lıurue. arda 6 bın maktuan 150 kuraş alınır, • "" · 

kuru9lulı aalıı f&p&nlar~ il~ bee Telefon mubaverelerine ge· zlan olunur• 
ruz korue ioin rOzde r•rmı, riOO lioce: Ankara ve izmirdcn 500 -----------
-sooo kadar J\1zde OD terile• kelimelik telefon abonmanı 30 
cektır, Posta teekilAtı olmıun ıira, 500 den fazla beher müka- İ L A~ N 
Nahiu te körlerde pal •atıcı· leme için 5 kuru,. lstanbulda 
larına ilk beı rt1ı kurue iQin 500 mükaleme asgari abonman ' 8 J J' R · ı · · • d 
r0ıde 40, iki bin kuro:ıa kadar bedeli 30 lira, altı aylık 15 lira, ersm e euıye eıs ıom en: 
rt1ıde Jirmi, faıluı ioio rih:d~ her faıla mükaleme 6 kuruştur. ) f> Ü nıiliuıclre ktıll'UIHJa ve 1200 meli'.' 
b~t •eritecektir. Poata kutula• lzmir, Ankara ve lıtanbuldan 

(40ö ) -

tra rıodao, luanbul, Galası, BeroC- gayri ynlerde ıenelik abonman llZUuJuğuudn foul horu açık artırma SllJ'P-tile S3 
tu p1 1 1 · ffAkQ maktuan bilyllk tehirlerden 30 1 1 B l 1 k · ı l bı.'ı • oaa "· ımır, u met. tı aca dll'. il )OJ'll arın ' osu 6 ku ruş hesabi(' ... 
Bumahaop, Alıanoak 98 Ankara lira, küçük şebi lerden 20 liradtr. • ~il 
mer.keıleri birinci, Üsküdar, Ba· Bundan ıonreki ahkam ve uıuhamıueıı hedel i 288<1 Jira olup llllİ terilrl' ht 

tarifeler, telefon teıiıleri, nakil b .:1 1. . l f ' l - . . 
rezıt, Beeıktaf, Bılrükada, Fatih itleri, faıla mükaleme yapan eue iri yuzt e yet 1 HH}llgU ı ı ıs lıetınde Hl ll va kkil 1 
Kadıkör, Herb&li ve Ankarada G 1 f 
Bakanlıklar, Yenlıtehlr, ikinci ~ ~:-i:~~!~rden a ınacak ücretle- tem inal vererek 8-5-9 ..l 2 t•lmıa giİllÜ S(l3l 15 dı· 
diOer Ferler üçılocO neti tarife-

1 
belediye dairesinde yapılacak artırmaya işı irak 

ye tabi otaoaklArdır. ' SpOt' k Telıraflara gelince: Dahili eıJebilece · leri ve fazla tafsil:ll almak j .. ti) euleriıı 
telgraf için kelime başına 3 ku· -Birinciden artan- Belediye su işletme daiı·esine miiraccat eylenıe.. .. 
rut. matbuat telgra~ları 1 kuruı müsabaka Rıfıra kRrşı 3 sayı leri ilan ohırıur. (381) 23 28-3-7 
yıldmın hl fi 5 k '·ı . tr t 1 ıra arı ı uruf. 'u ı e Mer"m l<lmarı Yurda le-
:~ti~a ee:raflardan her suretini bine neticelenmiştir. 

eeett yirmi kelimeye M O K l. } 3 1) 
kadu ıs le 2 . . d alatya 1 OfJya O 

uruf, O kılıme en (t . .. 
faz~:·:h içhı kelime başına 20 çilnoii musabaka Ma. 'ıçel P. T. T. Mu· ,lu·rıu· nu·nden . 
pa ıur. latya ve Konya şampiyonları U Y 

'1erlceı · d ·k k t 1 •raıında hatl olut.a arasında yapılmış hakem H. 1 - ~1crs 11ı e Yem . üy ycımııda rraıh su ça11ı 
ca e r;~flırdan ayrıca tel,raf Abdi Atamerin idaresinde VI\ orıuamııdaıı kesilerek Mersiıı istaS~'Ollllllda t~s 1 i u 
ba:ına lcuruı munzam ücret • .r " 1 

alınır Matbuatı ait telgraflardan pılan bu karşılaşma da .~ıfıra t~<lilmek şartile 6 nwlrelik 1ô( 0 adet 7 nıelrelı~ 
ayrıca telıraf batına 10 kuruş karşı on sayı ile Malatya 

1
"- 1 l l O adet 8 nıetrel İ k 14 8 5 adet \'e 9 nıetrel i~ 

muazam Ücret ıhnır Telgraf ha hine neticeJenmiştir. '.> d k · 
valelcrlnden her b' 

1 
d 1 Bn gün Menin, Seyhan :..00 a et 1 cemau 428b <> det çıruh çanı telvra 

1r n en a ına- d · ... . k I " 
cak makta telgraf ücreti acele- ile SivaR ta Gazianteple kar- ll'egı, - ' a pa 1 zarf usul ile ) apılan eksiltn ı 4 
terden bu ücret ıso kurut, yıldı- şılaşaoaktır. neticesiıu)e leklif edilen bedelin mutedil buh~ ı 

esmerleşmeğe başladığında biçilir. Botun fasuh·slarm er

mesi beklenirse o vakıt biçilirken, taşınırken alttaki fasul 
yalar çatlsyacağından taneler döktllUr. Biçilen fiğler nem-
i . e olan verler1• • • • 
ıc • mızde bırkaç gUnden hır hal'tsya kadar tar· 

lada demet ~alinde bırakılır. Kurak olan verlerimizde ise 
bu iş için fığlerin tarlada bir iki gün kal~ssı ktH'idir. Hatt~ 
böyle yerle~de biçilir biçilm~z harman -.·eı·ine ttışınabilir 

•erı ge · ., ' 
haroum ) nışce ise orada yttyılarak kurutulur. 

Kuruyan f:ğlerin tarladan harmana taşınmas ı sabah e r
ken ve çiğ ka kmactan yapılmalıdır . 

Doğenle ha;man yapılan fiğlerjn ssvrularak taneleri 
ayrılır. Harman an gelen fiğ tanelerini bir müddet sererek 
k t 1 bu arada k ' . uru ma ı , arıştırmalı; kuruduktan sonra yıne 
b. b" · 0 tone vüksek""'" ır ırı s · VQ Yığmamalı, az derin olarsk saklanan 
taneleri de ura sıra kürekle karıştırarak havalandırmalıdır. 

Taneler ayrıldıktan sonra kalan samana c kes > denir· 
bu bilhassa davar besliyen çittcilerimizin kışın çok işin~ 
yarar. 

l~n iyisi fijti yeşil iken biçmektir. Yeşil fiğ bütOn çiçek 
lerini açmış old~~~ zamandan. fasulya bağlamaya başladığı 
zamana kadar bıçılır. Zaten en uçtaki çiçekle r açtığında en 
alttaki rasulyalar görUnmeğe başlar Fiğ tohuma hırakılnıa-
yıp da bu zamanda biçilir ve kurutulursa böylece elde 
edilen kuru fiğ otunun kuvveti ıtyni bOyUklUktekt yerden 
kaldırılan tane ve samanın her ikisinin kuvvetinden iki 
misli daha fazladır. Bunun için ~:iftçileriıniz fi ğ i yalnız er
tesi yıl ekmek i(~in ıazım oldu~u ksdar tohuma bınıkmalı , 
Qst tarafını faı:ıulyalar göründü~ zaımm vesil olarak biçip 
kurutmalıdır. · • 

.M.emleketimizin bazı . yerıe:inde ~Mtçileriıııizin , uunu 
bildikleri için, fiği yeşil ıken bıçip kuruttukları görOlınek
tedir. 

FIOin verimi: 

Memleketimizde fiğ yeşil iken biçildiğinde biı dekardan 
ortalama Jıespla 300 kilo kadar kuru ot verir. 1.'aneye bı
rakılırsa dekardan yine ortalama hesapl11 120 kilo kadar 
tane ile 160 kilo kadar kes verir · 

Yeşil iken biçilerek kurutulan fiğ otunun kuvveti kuru 
yoncadan hiç de aşaf{ı değildir . 'I'ane alındıktan sonru ka
lan kesin kuvveti ise bundan çol< aşağıdır. Tanesin in kuv
veti fpzla ise de bu fazlalık kesin zayıflığını karşılttmttz , 
hem fiğ tanesi sutın ineklere yaramaz. 

Dr. Ömer Tarnıan 

mama~ı yiiziiudmı -· pazal'lığa konulnıu. tur. 
2 ·· Beher ad(ldine 10 lira tahmiıı edilrı 

direkleriu ıu u vak kat temi11atı, 32 L 3 lira 7 5 J, u 
nıştur. 

3 - Pazarlık f> -5-942 salı güuii faat 10 d:ı 
\1ersinde P. T. T. müdürlüğü odasında yapıiacaktıı 

4 isteklileriıı Ticareı odası vesikusı ve mu 
vakkat lemiuat makbuzu veya hauka nıektuhu 
ile yukarıda yazılı giiu ve sa.atla kornisyoııa mii
racaal etmeleri. 

5 - Ru işe ait şartname Mersiude, :\danada 
ve \ııkarada P.T.T. miidiirliikleriude ,·erilir. 

(3 66) 19-24 29-3 

i ı a n 
Niğde Yaf il i ğ,i ndeıı 

ı - Niğde llususi idaresiııe ait Uluk1 :- la ka 
zasma bağlı Çifleharı civarIJıdaki (Çörnuik) kap 
lıcası, iiç Stme müddetle ve kapalı zarf usuliJe 
20-4-942 tarilıindeu itiharerı 16 giin miiddetlt" 
artırmaya t;ıkarılnııştır . 

. 2 ihale 5-5-9 4 2 tarilıirıe miisadif . alı giiııii 
saat 15 de ~iğde ViJayeı. naimi euciinwııi oda-
s11uJa yapı 1 ~ea k t1 r . 

3 - Talip olaularıu mezkur. gün saat 14 e 
kadar l.eklif ınektuplarını Daimi encümen ·riyfüw 
tine makbuz mu kabilinde vermiş huhuıaca klaı·d ı r 

4 - \l11lıanınıe11 hedeli 27999 lira 99 kuı·u:-' 

plrıp leıııiııall uıuvakkate nıikuarı 2100 lirad11· 
5 - Talip olanlar şartııarneleı·i A11kaı·t1 istaı .. 

bul, Kays•\ri, Adaua, \T ersin, Konya H 1 i';i~de 
11 ususi Mu IHJ el ıe nıiidiirJiikleı·inde göreh · ı irler. 

(.3831 23-27-~ 0 3 
-=-

Yoni Mersin MathaasındaBasılıtı \ ·ır. 
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