
--

isti 
Q."frNDEL:IX. SİY .AS! H,4.BER. FİKIR. G.AZETESI 

Bodapette, 4: (a.ı)- Macar pro
paganda Nazırı 11öyledigi bir no· 
tokta: c Bütün mevoudivetimizi bn 

" 
harbin R<'nona baRlamı' oldn~umo-

~n anlamalıyız > demiştir. 

8 .. 'ubi T8 tJm•m i:a,rlyat 
MtıdtırC 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
'.etti •trtlD lı• l!!ıl'I • tftıflh 

Sayısı 5 klJ n.ış 
Telefon No. 82 -----

8ah 
5 

MAYIS 
1942 

Yılı 1 Sayı 
14 4194. 

e) limanımıza gelecek vapur 
· istanbuldan hareket etti 

SPOR 
• 
iŞ 

Bankası 
----------------------------

uetr.' 
le sa· 

çauı 

f:SJİJl 
ı reli~ 
trel i~ 
Jgr~ı 

iltn ı ' 
uJı) ı 

o dfl 
aktu 

ili ti 

tuhtı .. 
ınu-

nada , .. 
.3 

kn . 
kap 
ulile 
det it' 

.. .. 
umı 

oda-

14 e 
ivmw .. 
a rdır 

UJ'tl~ 

(111· 

ıaı · -

1 iğde 

irlrr. 

lıtanbul ( Yeni /Merıin Muhabirinden ) - M er ain hattına 
G)rılan Denizyollarının Çanakkale vapuru bugiJn hareket etti. 

Kumbarası 

Çekilen kur'ada 
Mersinde 329 No. 
lu ibrahim 100 lira 

kazandi 

Futbol Grup birinciliği müsabakaları 

Mersin Adanayı da yenerek 
finale kaldı 

ikinci cephe 

Ne vakıt 
Bolşeviklik 

Sivaa da Gaziantebi yendi Ankara 
25Vali 
toplandı 

yok etlilince,e kadar 

mücadele 
1 may11 cuma günü Menin k il . l . 

1 k' 
Ankara 4 (Hususi) - l f tb 1 es mış er kımae ile koııuşamı-

• 
iş bankHmda kumbaralı ve b" . .1.,,1 müıabakalannda zalf yor ar • garalarının birini bitir · a ç I aca stadında baş anan u o gurup I i 

k ırıncı lı 11ıeden dlğ i . k 1 . 

) S 
umbarasız ikramiye planının 4 t k lar her gün birer birer h er 01 

J• ıyor ardı. Nı· 
Moskova, 4 (a.a . - ovv~• ID kT - A • ım ayet aabıunhkla beklent' ayıs çe ı ıti bu gun umumı elea:lne oldakça geri kalan kar· kit geldi T kr J - Lı· nlkva-

tebli~ine ek· Melburun 4 (a.a) - Prena nıerkednde noter buıuruoda ya· . ~· · a m ar aure" ı a ıt· 
. d Unltet - Gen•ral Bray Avustral- pıJdı İk . d 1000 1· E tılaşmalaran ebemmıyetl . ır kat lar araunda sahaya rıkhlar Ha 

A y · · ) 1 1 d ·s•n sonun a ~ · ramıye e ıra rıu· b 1 t p k T • -
1\ lJ~ara. 4 ( enı Mdr81D - ta ya a Ol . . yadaki komite akın kuvvetlerinin rumda Osraana, 500 lira Beyazıt daha artmaya af a~ıt ı. azar e'!-1 Ka!seri böl.ui futbol ajanı 
uthıliyd Vekili B. :Faik Ôı- bazı fafİSl ttyelerının ltalya tetkil edileceğini söylemiştir. ve ?50 lira İstanbul, Buraa, An· günü yapılacak musabakalarda ~· lbrahım, Kaleler aeçildi. Mer-
ll'ak'm reisliai altıoda tehri- ku•vetlerinin ıark cephesine Yeni kuYvetler yakında yapı karaya çıkmış, ıo tane yüz lira- birincilite namzet takım az çok 

810 takıınıoda Halim )ok Mera-
lbize aelen 25 Vali bir top-ı d · ıd·11r· ·ıı·raz tt" 1 . lacak taarruzda vaslfe alacaklar lık ikramiyeden bir taneai de belli olacatından ıtadyom ~6sa- nio bu kıymetli orta ınuhaclmi 
L ~ fÖO erı ı~ıne ı e ı .. erm· d M t' d çok evvel bın•er b" -~Qtı yapmışlardır. . . . . ır. ersinde 32'1 numaralı hesap baka na ın. en ar gun evvel aakatlandı'ğınchn 

t
) l l t d "IAy"'tler den te'ikıf edılm•§tır. Müttefıkler yakında taarruza sahibi fbrablm kaıanmı•tır ce meraklı ıle hıncahınç dolmuş bu gün takımuıd!l y i . 1 
.>\l Op an J a VI • c 'I' • - -b er bl 8 amı• iıı d" . l . - . d Roma 4 (a.a) - Stafani geçeceklerdir. Ancak taarruz iyi :a..::~ bulunuyordu. Gunin en mu im yor. Oyuna bat döndü ii il bi 

e ve ıger iŞ "rı uzerm e • . . . t netice verecetlne e•İn olduktan r H ac=-c=-:21e=-: •. --.::.c::c::'a-'. k l ... olan Menin • Adana •Ür ti M. . b ' c r 
16riiştildütü anlaıılmakt•dır. Sovyet tebh~ıom haberi tek- sonra taarruz ba•layacaktır. l ava harpleri M a::~:::. •. a. görmek için yüı- na. k \ _ .. raıa /')adı. Top Ada 

Toplanhya İftirak eden 1ibe bile değmez. Bolıeviklige ikinci bir cephe meselealı1e :.c:aoc=-: ~:.c'80ıe~ ı ~rce meraklıda Adan adan şehri Adan::=~ etra ın~:d dolaııyor 
Valiler arasmlla fstaobul, An- kartı harp ltalyada benimsen- temas eden general, ikinci bir Jngi/iz tebliği mlze gelmişti. Dakikalar ilerle- oyaıyan k~l:;~•ln cı ~n . fedakir 
kar 1 · B Konya, . . F · l'k . cephe aağlam bir <eaasa dayaa• dik e heyecan biraz daha fazla·' kendını yerden 
8 a, ımı~. ursa. M • mııtır. aııst 1 Boltevıklere maktadır. Londr.ı. 4 (a .e) - Hava la lç ordu. Mersin ve Adana spor yere atarak kalesini müdafaa 
d~lllıuo, GıreaOCı_, ~an, f ı: ~~ karşı mOc~delederı dönmüttür. Müttefiklerle kunetli ve ıehligi: Düşman uçakları bu ld!~clleri battan aşağı sinir· (Soıı u i k rnoid 6 ) 

ın 'e Kars valılerıde va •·· Boloeviklik yok edilinceye tam yerinde bir iş yapacağına ~abahın ilk saatleiinde cenup -·--- --- - ---·- -· - -
:--..,--~··~._,.---"""-j kadar mücadele edilecektir. kanı kb

1
u1andutu uman cepheyi da bir şehıe tıocum etmişıer 'aponlar Hincli•ta· Şehrı"mı·ze 

• U kd A da açaca ardar. . Jı l za o.u - --- - - L-- dır. Hasar 'f0 tnRanca hayıp na hücum ederse 1 
~J;ponl;- Halk tipi Sadeyağ ~~:~~ı.~:~~~ışıı~"'ı~ın~· a. Mihver § :~.:~1:1~, l•rın· 

ilerliyor ı·malı·ne başlandı Alman teblıt• ?ıanR Mut!a.·rem ceı~ı savar 
Bedin, 4 (a a) Alman ne 1 ı e ıza ~altuk evvelki -

b k d l 
. . ~un 

aş uman arılı~ı: 2 Mayısta şe ırımıze gelmişler ve d-
Tokyo 4 (a.a) - Hop•J •t- F b •k t •• I ., . I Stukalar bol~evikieriu üzerine k ı 'rarsusa gitm;şlerdir . un 

'ltı11ıda çar .. mba ıünü japonlar a rı a or er 1 k p tı o a k c a § •llıbı k ilk e he ku••etlerı- ar ra ve Kerç yarım adasındaki yapa 1 Kashtmon i tticcaılarnı-
-ı ç ~ h~t a: :ı.,,ı.rdar. Şim 4 bin ton ~ t• t• ki hava alanlarına sürekli hü- 1da n Ü3man Karagöıo~lu ile 
dideeJa;:afa: merke:ı bal•••lae yag ye iŞ ırece er cıımlar y!lpmışlıır ve çok za- Ankara 4 (Radyo gazetesi) IEkıem Balı §ahriwize gelmiş -
ıı ... 1,ıerdir. Çin kunetl•rl ırup rarlKr verdırmişlerdir. Japonya Hindıstanu tııarru1 eder ordu·. 
il.linde lllihlannı bırakıyorlar· İstanbul. - İaşe müste- yüzde bet susun ya~ı ve yiizde ae Mihverin Avrupa da harekete I § :Siimeı baı k 

Tokyo 4 (a.a) -. Japonlar 1arl~~mda yatmbrla yapıJanlkırkbeş ze tio ya~mdarı ma- Şark, CE.phesinde ıeçerek Suriye ve Mmra, Süveşe mt.dürl - . ~ ı ı;ıatm alma 
30 niaaı1da Kutaltotu •ıral et;'l' göruımeler sonunda yat fab- mul ohn y kabul d'I . tir taarruzageçmesi ihtimalinden bah ~ . ugtl mubayaa memuru 

l
lerdir. DDıman bir mayısta a• rikalariyle bir mukavele imza Bu ya~ı uı hi" bı·r ~ ı m1ı'' s . yeni birfey yok aedilmektrdir. Bu Hitler Muolinl Sacıd Baluçelebic~hı {ehnmiıe 
oala:.taa ekil•ittirı d"I · · k t b . fi ara .. sure e ~ 11 b konu,ıauıadan aonra meydana gelmiştir. 

Tok;o 4 (a.a} - Cen•P ba· e ı ~mışlır. Do uz yaQ - a _ rıka· katılmıyacaktır. lmalAtı kolay- . . Mosknva, 4 (a .ıt)-Rus te .-
tı •dalarında Avu.tralyanıa tim• t?ru, bu m~ka•el~. hukumle- laştırmak için yiizde 2-3 nis· lı_~ı .= 3 mayısta cephede değı- çıkm~~tı;~artUZ karadan Libyaya aı·r tavzı· h 
ıs ~arbi.inde Hora adaaına jap~D rı~e- göre, ~ır ay .·~mde ıierhlll betinde suy& ihıiyaç hasıl olur ııklıl yoktur. ve havadan Suriye vr SüHşe 
bo•ba tayyareleri bücu• etm•ı- bulun faalıyetlerını aarfederek sa keyfıyetten Ve~illik haber • - - dotru bır hamle ile açılacatı --
tir. ~~lk. ve devlet müesseseleri dar edilecektir. Ya~cılar bu Bzrmangadan aöyl~==~iıe:~rgemiluinin Avru- Yeni M:;~~nu:ı~~~t.e;i idare 

Çinlilerin ıçın llzım olacak sade ya~la- forrnule göre hazırlıklara baş- l paya gelmeai de bu teşebbüs ile Gaıeteaiıin 29-4 -942 ta rıh 
'L.. • rmı imal etrueyi faabhüt et- larnışlardır. sonra açı an ilgilidir. 

90 4 ıs9 sarılı nuehıaıoda kör 
lhURGUem~fl mişlerdir. Bu taahhüt ilk par • /l mektupları baelıaı ahınde, kör 

Çunıklng 4 (a.a) - Japon. ti olarak dört bin ton olacak- Almanyad genı go ar Fron~ız .. Japon mektuplarınıu bakk&I düklıAn-ı., L bo 1 kilometre tlma a larııuı bırakıımakıa ve körlüııüo 
aş aun Y ı ·-• tır. Yapılacak olan ya~lara -- d mektubunu bu dOkka ı d 

liade bir noktayi ele ıeçfnaı.-er l k dd . 1 f Ankara, 4 (Rıdyo .c~zetesi) urvmu areınakt ı u ar sn 
dir. Çinliler inatçı mukavemet l~m o aca . b~m ~a eyı fllahSU ena - Bı"rmanvada Japonlar tara- a o duau ııkroluoarak 
•taektetllrler. Tıcaret VekıltfRı temm ede- fmdan kıt~anılan zafer hafta Vişi, 4 (a a ) J .: pon ami bu mek\uplarıo korucular nra 

d 
Cu•arteai gec•l de du,rma· cektir. Mamul&tm m11liyet fi- Stokholm .. ( . )- Sosy'"I d" rallerindeu Nilclran amiral eu bu s_uretıe eevkiuiu temini 

•n hüeuma devam etaa f ve tl d V k"ll"k t b"t d '• a.a "' başında dünyayı ~lgilen ıreo A be dün mP.çhnl :i~hr abi oıhetlerı tusire olun kt d 
çlan t l terdir. ya arını a e ı ı es ı e e demokrateı ı gazetesinde Berlin en mühim me.~eledır. . desine'çelerık koymuş ve s ıma Halbuki körlüoau ::kt~b~~ 

ı er malcavemet em ı cek Te yallarm azamı fiyatla- muhab· . . ö V"lk"aAr Bes- Japonlar Laşyu ile Hırm:rn na e_hemmiret ureo ıcare edıı· A ·L 
1 

k ırıne i re o ıv- ·t b ı nuyor Lt1.vali ziyaret csnasın<l:t siyasi ı hl 
merı11on rmı karar attıraea tır. babtunıun yazdı~· havadise y;t yolunu "esm19 u.u mes~leye tem:\ı;I edilmemiştir. ~ ıaat ınüneeebehrle teekil eı-

tayyareleri Yapılacak bu halk tipi Y•I· nazaran 1reçen kışm mah.ml- lar.J 1 ç· 1930 da bıı Japon - Fransız v!lziyeıi ur~ıQi eüuri mthezıileri usı 
Ç M

ott fik ı ~ - ı M t b"t k b l . . apon ar ıne 1 k"ld ı · taeı~ltı kOrlüuün mektubuuu-
uaslcinı 4 (a.a) - e ıarıo .ıormu u es 1 ve a ul ler ürerindeki ziyanı tellfısı mlekete harp .. çııktan t1onra norma Şı> 1 et ır . körüne 96 

ku••etler teblltl - Amerikaın oluamuştnr. FormOle nazaran müıkildir Şiddetli soğuklar bmüet_ ı· olarını ele aeçirmiş K ı L. Ü k evıue kadar uıaeıır-aaatuıo ta l 1 i yardıml e l - de . . be • • t UD ıma "' 0pennaf zerine :a EUre_tile Aetkirata d89Bln 
~. boma:~·areu:~kl:rı LaıboJI yag arm yuz . yı.rmbı . 1 8Üt 80? lfahar ekimin• mh :ı ıvet- •e dünya ile ~uvasalasını / h • mektedır. Ancak baıao körlü-
bo•bala•ıtlardır. Yere 1sabetll ya~ı. yüzde yırmı eş ıç Ya~. mıştir. 100 bin ton to umluk kesmişti. Bunlar Bırmanyadau ucum lıe: mek:ı~plarıcı eehirde almak 
bo..balar ahl•ıttır. Kıflalarda huQ'dayıı ihtiyaç vardır. istifade ediyorları Auda Ran- --- d~eü_noeeırle kasabada her han· ' J da d ld istokholm 4 (a a) - Kopen- gı bır esnafı bu ıee tu111tu' et-
._rıalar çıkaralmııtar. apon ya gunda:l L1şyoya gi eu yo U• bağ üzerinde tayyareler uçarak mekıe ve mekluplarıoı ba IJUrel-
Avuatra/ya I" /ıveçe inen /ngiliz Japonlar tıaıbin tasfiye bombalu atmıştır. Karşı top ate le almak istemekte \'t; bu adreai 
,, b I Nasyona iSier tayyareleri edilme8İıai bu yolun açık oldu ti Malmöden duyulmu,tur. lıtok t~&1T"80 kör mekluplarıda biua-

om a antlı d ğunda buldular. Japonya bu holm - Kopenhağ aruıodaki bı KOBlerlleo mutavueıta teslim 
L ·~•burn 4 (• a) - Müttefik kazan 1 Stokholm 4 (a.a) - Jsvey y-.1lu kaparuak için lngilizleri tkel~~o~ tlmuhalıeratı bu yüzden edilmektedir. Bakkal dökkAoın-
•ava ka ti · p rt MorablJe 1 d 1 esı mı' r da .ıörüneu mektuplbr o bak-
bllca• e;eve .er• ; arelerin- ajansı bildiriyor. Çarşamba !tazyik ettiler. lngilizler e A - A - kalıu adreeioi taeımırorea mü· 
dea 4 ta .. :ıa!a:::ır:.':.ıerdlr. Tokyo, 4 (a.~)- . ~ebus se- ger.Mi bir lngiliz tayyaresi 1 man harbi ba~ladıktan sonra nglo saksorılar şımJi her sebhipleri hakkında takibat ya-
Auuıtr I d çiminin neticesı gızlı rey ile da~larda yere inmiş 'f6 tayya-

1 
bu yolu kapadılar. Fakat.daha ne bahasına olursa olsmı Çine pılmak öıere blldırilen bakkalın 

• a ya a fakat ıerbesl olarak yapılmış- recıl ... r göz altma alınntı•tır. sonra Jngılizler yolu açıııca yar~ıma başlamışlardır. Bu yol adreei uio urilmeaio i ıaret ru-
Ueıılta uaalt1. ur. 1080 nam.zeddeo. 366. :sım Kaza mahallinden Stoline nihayet harp cıktı. yerme ytııi bir kaç yol açmı~ karıda bildırdiQim teçhııe aö-

K b L d k .:.•..J b ti b l d v rüoeo melı&uplar ioin o bakkal 
••beta 4 (a.a) - Ava•t- bükQme1 te•cı etmıştır. •& ar aıa~eler 50 kilometre Japonlar u sure e u a! ır tflaıta göeterıımit iee kertıreun 

ralya iaıe •aım -6ylecllti bir Bunların yüıde 85 ~i ka· yürümüılerdir. harpdeki hedeflerden birine l'·ne Hirmaııya "·oltı kadar gueıeuızio ilk cıkecak ııuthı-
• .. tukta ıL_ b k · · l ~ " ibtlaa il •eı._ .. uıaıa tat ı zanınıftır. Stolıode başka lngıliz uçak-ıvarmış bulunuyor ar. kısa olmamakla bel"fıber Çine 11nda ta arnı ıOtanda ıauthao 
bazı 

1
•,d•adea ~~et.ittir. Buaua Nısyonalisller bu setimde larıda yere inmek zorunda 

1
• AneAk f:Sirmanya yolu eski eskisi kadar yardım eımek- rnılmaıını sargılarımla rica 

d ....... erlain aokaanın • l l d h . . d d n"ld" ederim. 
••ileri ıeWltlai de aöJlemlftlr, kazanmı~larciır. ka mıı ar ır. e emmıyelın e 0151 ır. tedir. P. T. T. Muavin V. 
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Türk Yüksek ziraat mühenbislerl birllaı neş~yatınd~ 

öğütlerim iz 
Yonca nedir, neye yarar? 

Buna (knba yonca) dtt derler. Yem otlarının en ıyı ve 
en kuvvetlisi olan yoncıı memleketimize tütnn gibi, patates 
gibi başka yerlerden gelmiş cleğilclir. Vatanımızın öz yerli 
mahsullerinden birisidir. Bu otun kuvvetini, faydasını se
zen dedelerimiz tohumunu kırlardan toplıyarak ekmişler, 
yaşını yazın, kurusunu dn kışın, hayvanlarına vermişlerdir. 
Başka milletler bu otu 'I'Urklerden görüp öğrendiler, pek 
çok olan faydalarını anlıyarak çabucak çoğalltılar, bugnn 
artık yonca::.ız ziraat ilerlemez diyor ve yoncaya ziraatta 
ilerlemenin temeli göziyle btıkıyorlar, bunun sebebi şunlar
dır: 

Yoncanın faydaları 

Yonca, ekildiğinin ikinci yılından başlayarak yeri~e 
göre bir yazda 3 den 7 kerreye kadar biçilir, böylece b~r 
cterx ekildikten sonra 10-15 hatttı yerine göre 20 sene bır 
daha ekilmeden bol ot verir. 

Yonca, yetiştiği yerin sıcağına, suyunıı ve toprağının 
kuvvetine göre bir yazın bir dekar, t.yani; eni boyu .aşağı, 
yu kart kırk nçer adım ohm yeni dön um ) yerden bın beş 
yüzden iki bin kiloya kadar yaş ot verir, kurutulunca dört 
te biri kalır. Yoncanın yeşili samandan yedi, kmusu ise on 
altı misli kuvvetlidir. 

Bol yaş yonca ile beslenen genç hayvanlar enin~ bo
yuna büyOr, kemiklerj irileşir, kuvvetli olur. Hele genç 
taylar için yaş yonctt em ali bulunmaytın bir yemdir. Yük
sek, boylu, kuvvetli ve gOzel endamlı at yetiştirmek için 
tayları yaş yonca ile beslemelidir, hunların . iyi ve sağlam 
damızlıktan gelmeleri de şarttır. 

Yaş olsun, kuru olsun yonca ile beslenen İneklerin 
sütleri bollaşır, besi hayvanları da yonca ile çııbucak se
mirir. 

Kuru yonca koşu hayvımlnrı için en iyi bir kış yemi
dir. l\ışın yalnız saman yiyen çift hayvanları, baharda arpa 
çiftinden sonra yığılır kalır. Bunların yeniden koşulabilmesi 
için uzun zaman kırda , çayırda otlamalarını beklerken herk 
(Nadas) vakti geçer, toprak kurur, saban geçmez olur, sa
ban geçse de topraktan iri tezekleri kopararak, hayvanları 
öldürerek yapılan herk hiç bir işe yaramaz. Kışın abırda 
kuru yonca veya buna benzer kuvvetli bir yem ile beslenen 
hayvanlar ise arpa çiftinden sonra otlama için aralık ver
meden koşulabilir. Böylece erken yttpılan nadasın, toprağı 
sonbaharda erkence ekıııe_ye ne kadar yarttyışlı bir bale 
getirdiğini hepiniz bilirsiniz, vukUle herk edilen bu gibi 
tarlalara erkence ekilen kışlıkların ise hiç ıtldanmadığını 
bllmlyen yoktur. 

Yonett yalnız bol ve kuvvetli ot vermekle kalmaz; çok 
derinlere işleyen kökleriyle yetiştiği toprağı derince gev
şetir. Bu derinliklerde uyuyan kuvvet ve cevherleri alır, 
bunlarla başka yem otlaı ının vereıııiyeceği kadar ~·ok ve 
kuvvetli olan "yonca otu mı verir. Bunu yaparken topra
ğın derinlerinden çekip Hldığı cevherlerle yüzüne yakın 
olan köklerini ço~altıp kuvvetleştirir, bozulduktan sonra bu 
kökler olduklım yerde çürür ve gObre olur. Böylece yonca 
derinlerdeki cevherleri yüzüne çıkarmış olur, Mesela. yüzün 
toprağı kumluca ve kuvvetsiz fakat derinleri nğır ve kuv
vetli bir tarlanız var, bunun zayıf olan yüzüne yoncanın 
tutunmasına ve tabandaki ağır ve kuvvetli topra~a kadar 
kök sttlmasma yetişecek kadar gllbre verdikten sonra bu 
tarlada yonca yetiştirir ve 5-(i yıl otunu biçtikten sonra 
bozup ttnızıntt ekin ekersiniz , yoncadan önce ('avdardan 
başkasını yetiştirmeyen hu tarla.darı bi rhi ri ardı sıra birka~· 
yıl ~·ok ekin alırsınız. 

Yonca yalnız bozulduktan sonrn <·ürüyen kökleriyle 
toprağı kuvvetlendirmez. Bol ve kuvvetli otunu vererek 
yaşarken doenıdan doğruya havadan ela kuvvet alır ve 
toprağa verir. Üç yıl otu biçildikten sonra bozulan bir 
yoncanın hem doğrudan doğruya havadan alarak, hem de 
çürüyen kökleriyle toprağa verdiği kuvveti gübre ile ver
mek istersek dekar başına elli altmış arnba iyi çiftlik güb
resi lazımdır. 

Sözün kısası, yonca her sene Jrnyvaıılarımız için ver
diği otun ısekiz on misli ağırlığındaki gUbrenin vereceği 
kuvveti de yetiştiştiı'ti toprağa verir. 

Bundan dolayıdır ki; tanıyttnlar bu ota ziraatta ilerleme
nin başlıca çaresidir derler. 

Yoncahkların içinde veya yanında oturanların sıtmaya 
tutulmadıkları da göze çarpmaya başlamıştır. 

Yonca hangi toproklarda yefi~ir? 

Yonca, memleketimizin hemen her yerinde yetiş irilebi
lir, yalnız bol ot alabilmek için yeri iyice olmalı ve sulan-

malıdır. Uııııı yıllar yaşıyarak bi~·ilelıilmesi i(:in de taban 
suyu derinlerde olmttlı ve tabanda çttkıl , kireç kum ve mo
loz olmamalı, iyi toprak olmalıdır. 

Yoncanın yerini nasıl hazırlamalı? 

Böyle bir toprnk gnzun suı·Ull\r. ilk yHzm üzerinden 
kttzayağı ve tırmık geçirerek temizlenir. 

Yonca ekilecek toprağın ttyrık, kanyttş, kttranfil otu ve 
başkaları gihi zararlı otlardan tamamiyle temizlenmiş olması 
şarttır, çünkü bu otlar tohuınd~n yeni çıkan genç yonell 
fideciklerlnden daha hızlı bUyür ve bu yOzden genç yon
cayı boğabllirler, bunun için en iyisi zararlı otların çok 
bulundugu bir tarlaya yoncadıın önce toprağına göre pattt
tes, kavun, karpuz, mısır, pancar ve başkaları gibi çapala
nan bir matı ul ' 'eya kışlık ça\·dar ekmeli veyahut, toprağı 
genişce olan yerlerde yaz gün clününıünde herk ettikten 
sonra yeşeren zararlı otları toprağı ıılt Ost etmeden kesen 
kaz ayağı dediğimiz illetlerle bnton ilkyazın lıir kaç defa 
işleyip toprağı temizledikten sonra yoncayı ekmelidir. Sıra 

Spor Radyo 
- Birinciden artan -

ediyor. Oyunun cereyanıaa tama T'ORKlYE Radroıu 

men Meralm takımı bakim, llGçü 
cük bo} u ile Ahmet Ayaa sağa 
ıola pat yetiştiriyor iyi bir garüş 

ANKARA Radroıa 
SALI- 6.5.1942 

7.SO Program te memleket atat 

j le 1apılın ba tcniatta her an 

1 Adana kalesinde tehlikeler yara ~·!! 
tıyordu, Biriııci deYre ~eninin 
bu üıtünlüğü ve baakıaı al ında 8.00 

f f 8.15· 
•• ır ıı ır berabera neticelendi. 3 
F k u 8. o 

a at ıoenia takımının müıaba-

ırarı 

Muılk: karııık pro1r. (Pi.) 
Ajanı Haberleri 
Mılıik: Senfonik Paroalar 
'Pi ). 
Etin Saati. 
Program te Memleket ıaat kıyı kaıauacatı artık tamamen l!.SO 

belli olmuştu. Nitekim hu tahmin r..rarı 
ikinci devrede kendini gösterdi 12.33 Maıilrt Muhtelit earkılar 
oyunun dördlncü daklkaeıada 12.'6 Ajanı Haberleri 
Ahınetten aldığı paaı acele etme 13.00· 
den demarke bir vaziyette bala- 13.SO _Milıik t Şarkılar progra-
nao sol açık Muetafaya vtren mının devamı 

hhanıo yüzü bir anda ac•iııçle 18.00 Proaram te Memleket 
gQldü. ıtaa& ararı 

Muıtafa kudieine geçirilen 18.03 Mt1ıik : RadJ o Hlon or. 
topu durdurmadrn Adana kale- 18.46 Müzik: Sez eserleri te 
eine atarak Meralne galibiyet orun hataları 
eaymoı kazandırdı. 19.00 Konutm&: (Der&leeme u.) 

Top ağlara takılır takılmaz 19.15 MOıik : Faaıl hereU 
atadyomu dolduran binlerce 19 SO Memleke& na& ayarı te 
Mcreinli takımlarının bu galibi- ıjaoı haberleri 
yet sayısını alkışlarken sol ttibü 19.46 Serbeat 10 dakika 
nü derin bir ıükut kaplamıfh. 19.55 M6ıik: Fa11l programının 
Oyu11a tekrar ayni hızla başlan- ikinci kıımı. 
dı, Adana muhacimlerl bu aayıya 20, 15 Radro Gueteai 
mukabele etmek için yırtınıyor• 20.46 Mılıilr: Tanıomıı filim 
lar fakat Meninin ba gln cidden ıarkıları (Pi) 
muvaffakiyetli bir oyun çıkaran 21 00 Ziraat &ektim! 
müdafaan bu akınlara karşı ko 21.10 Senfonik orkeatra eıerle• 
yuyor, Her tehlikeyi canları pa- ri (Pı) 
haeına olaa bile önlemeye çaht•· 21.30 Konoema ( kitapaeteoler 
yordu, Vaziyet böylece bir •aJl aaali) 
ile Merılt. Jehine devam ednken 21 45 MOıik: lrlAaik tılrk mılı:-
güzel bir kurtarış yapan Merein li proaramı 

,, h f ._ k 22.SO Memleket Saat Ararı •a• a ı 11aetea vurulan bir tr • 
il ajanı haberleıl te boraalar 

me e Jaretanıyor. Hakem bu 22,45-
kaati vurufu yapan Adanah ıpor 22 50 Yarınki Program 
cuyu aabadan dıtarı çıkarmak kapanıı. 
ietlyor, Bu kati karara tekme ------------•I 
vuran oyu11cu itaat etmiyor. Ka- B. Fehmi G61tçel 

kalb tekteainden 
6ldiJ. 

rar tak m kaptanına tebliğ edili 
yor verilen aıühlet içinde hakkın 
da sahadan çıkarılma kararı 
verilen oyunca ıabadan çıkmadı 
tından müıabıka oyunun bitme- i Manifatura Ulccarlarıadaa 
eloe pek az kala tatil ediliyor. 8. Fehmi Gökçel din sabah 

Mersinin fenç onbiri birblrile Yoturt pazır1ndın geçerken bir 
yarıf ederceeine vazifelerinde denbire feaalaprak yere dütmüş 
muvaffak olaautlatdu. Talırım bu 1 etraftan yardımına kotulmu~tur, 
galebelile finale kalnnttır. Spor- Sür'atle yetiten doktorlar her 
cularımızı candaa tebrik e4eriı. kesin te•ıieini kaıanao be arka 

Mer•İD Adana lcarşılaımuın dat• reçlrmekte old•tu buhran• 
dan evvel Slvaı ile Gaziantep daa kartarmaya çalatmış helerde 

t k l arı mOsabaL 1 muvaffak olunalbamııtar. Yapılan a a m 11a.sı yapı mış 

bu müsabaka ııfıra kartı alt, mud:y~ned1e kalp sektuloden 
·ı Savaı taka . öl tu au aulmıtbr. 

1ayı l e . lbıaın leh•ne Alleal efradının ve akrabala 
t . ı nmıştf r 

De ıce e rının aeılarını pı ylatır bat •at· 
Bu gün Malatya Sıv&1 He lıj'ı dilerlı. 

karşılaşacaktır. --------·----• 

ile tohum eken makinelerin bulunamadığı yerlerde yonca 
el ile sa nularak ekileceğinden tarlanın zararlı otlardan te
mizlenmesine daha Cok dikkat etmeli, çOnkü makine ile 
ekilen yonca sıraları. arasında baş gösteren otlar kU~·Uk ça
pa ve çepinlerle temızlenebilirse de savrularak karma ka
rışık ekilenler arasına Çapa vurulamaz. 

Anlatıldığı gibi suru1up işlenerek ufatılmış ve zararlı 
otları temizlenmiş olan tarıa, ekimden bir iki hafta önce 
beş, altı adım genişliğinde tavalara ayrılır, bunların topra
ğı her yerin bir düzUye 8Ulanabilmesi i{·in iyice düzlenir, 
ekim sırasında toprak kuru ise tavalara su salıverilir ve 
toprağın bu suyu çekerek ekıne tavına gelmesi beklenir. 

Eğer kuru toprağa tohuoı atılıp ta üzerine su salıveri· 
lirse killice olan topraklarda bu su toprağın yüzünde kay
mak bağlattırır, ekimden sonra yağan yağmurlar da bu glbi 
toprakların kaymak bağlamasına sebep olur. Çalı sürgüsile 
b.u kaymağın hemen kırıliiıası llzımdır, kırılmazsa bunun 
altında bulunan fohurolar havasızlıktan boğulur, bitmez. 

Ne vokıt, nasıl ekmeli? 

Böylece hazırlanan tavalara Yonca tohumu Orta Anado
luda Martın sonuna dogru, Batı Anadoluda daha erken, 
Ooğu Anadoluda daha geç, Güney Anadolunun sıcak ve 
kışı sert olmayan yerlerinde ise sonbaharda ekilir. 

a n 
Devlet Demiryolları Adana 6. 11ıc 

İfletme Arttırma, Eksıltme komİs) otl 

Reialiğinden: 

frışaat1 ikmal t•dilen Tuprakkale İSW!-~oıı 
büresi bir yıl miiddetle kiraya verilmek iize 
pazarlığa çıkarılmıştır. Pazal'lık ı 6 Mayıs ı 94 .. 
cunıaı·tesi giinii saal ı 1 de Auaııada işleınıc• 1111 

<liirJiiğii binasında toplauacak komisyonca yapı 
lacaktır. 

Muhanunen bedeli 2-lO lira ve muva~~at tl 
mirıal ı 8 liradır. İsteklilerin ~4~ v1h Ticar 

• 
Odası vesikası, ııiifus ciizdaııı, iyi lıuy kağıdı ' 
sikalarile birlikte ta~·iu edileıı günde koıııisy 
reisliğiue miirHcaatJarı lazımdır. Hu işe ;.1İI ~a 

uame ve mukaveleler komisvoııa ıııiiracaatla t 
•' 

delsiz olaı·ak göriilü.r. (40 ) 1-f> ~ 
-

i 1 i il 
içel orman çevirge müoürlüğünden · 
Kental Oiusi .Muhnmmon vahit rint 

Ç:ralık ç.am Liro Knraş 
384 onkll~ oılono O 60 

ı - içel vilayt>Liııiu Meı·sirı kazası dahili 
Çeliş devlel ornıaııırıda11 384 keıılal çu·alık ı 
enkaz oduuu satışa çıkarılmıştır. 

2 · Heher kental muhaınuwn hedeli < ( 
kuruştur. 

3 - Şartname ve muk~velename ın·ojele 
görmek istiyeııleı·iıı lfersiıı çevirge miidiirlii 
ue, ~Jersin o.-rnan bölge şefJiğiııe ve t\ 11 karada 
man unıum miidiif'liiğüııe müracaat. etnıelt!ri 

4 - ~atış 19-5-942 Salı giinü saat ı 5 
Mersin orman çevirge miidiirliiğii11de yaınlacak 

5 - Satış uuıumi olup açık arttırma usu 
yap•laeaktır. 

6 - lluvakkat teminat 18 liradır. 
7 - Talipleı iıı şartııanıede yazılı ves:-ı 

getirmeleri l3ıımd1r. ( 400) DO- 5-10-1 f 

1 a n • 
1 

Malatya Bez ve iplik Fabrillalt 
T. A.Ş. memur ve işçileri istihlak kooJJ 
ratifi firketinclen: 

Kooperatifimiz ihtiyacı içiu aşağıda yazılı t 

zak satm alınacaktır. isteklileriıı 1 8-5-942 ta 

hine tesadüf edeıı pazarte~i gii11ii saat 14 de 11 
nuuı~lerile birlikte Malatyada K ooptıratif ~liidf 

iüğiinde hazır buluıımalar1 ilan olunur. 
Et ıoo,ooo kilo 
Faımlya 30,000 c 

Bulgar 30,000 « 

Odun 500,000 « (407) ~-5-

' t. • .. ... ... \ -~ • .. ,: . . ') ....... 

1892-----194! 
50 Seneltk bir tecrübe ınahsulü 

Uzun sene kullanılacak bir.ciJıH 

Filip51942 AL TIN JÜBJLE 

B11lı Anadolunun bazı yerlerinde de kıştan önce ekile
hili r. Mesela Bursa taraflarında ara sırll böyle güzün eker· 
ler, bu gibi yerlerde geeç yoncaların soğuğa dayanabilmesi 
için tohumun güzün erkence ekilmesi şarttır, böyle erken 
ekilenler kış bastırıncaya kadar ancak pençeleşebilirler. 
Y <•nca tohumu küçOk olduğundan • alışkın olmıyanlar iyi 
savuramaz, alışkın olanlar da iyi dağılması için tohumu bir 
kaç misli ince kum ile karıştırarak atarlar. Tohumun ma
kine ile ekilmesi daha iyidir. Çünkü makine tohumu hem 
sıralar üzerine bir düzeye hem de ayni derinlikte ektiği 
için tohumların hiç birisi, ne toprağın yUzünde kalarak 
kurda kuşa yem olur, ne de çok derinlere giderek boğulur. 

Teeısinin ellinci Henei devriyel'!i miinasel.>etile P Hl Ll 11 

Fabrikaları, elektroteknik ııabaıunda 50 Henelik &ram 

çalışma ve teorübelerin eemereHi olan 

(Sonu Var) 

" Altın Jübile " 
RADYOLARI GEL]Y.[İŞTİF 

lçel Aoontel'li: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

• Yeni Menin Mathaa11ında Basıhnı ,' 1r. 


