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Belsinki 6 (a.a) - Fin tebliRi 
Dogu cepbeAinde hi:r döşm6n ta lm ı u 

1 mevzimize girmiş derhal kuşıltılarak 
imha edilmiştir. Son an zarfın<la 

100 BuA hücumu piiskö rtiihniiştör 

Sa. ';ııbi Te lunam I,a,riyaı 
Madara Perşerrjbe 

FUAD AKBAŞ 7 
idare Yeri MAYIS 

• •ııı ıııtarsıı ~ı· 191••1 • uıantt 
1942 

---
Sayısı 5 k1.Jruş y,ıı ı Sayı 

Telefon No. 82 14 4196 Q."'ô"N:OELIK. SİY ASİ HABER F'İKIR. G.AZETESI 

Dağıtma Birlikleri Bomba : vuav~,;'~~~mrıne 
kuruluyor h8disesi Pirinç 

SPOR 
.......................................... ~ .... 

Dün C. H. Partisinde ikinci 
toplantı yaplldı 

Muhakemesi 
Verildi Ankan. 6 (a.a,)- Bomba 

hadiı;eıti mnbakems11ine Anka-

ra agır oeza mahiıceınesinde Haber aldığımıza göre Cey-

Futbol Grup birinciliği müsabakaları 

Bugün Mersin -Sivas karşı
laşmasile sona erecektir. 

' 

. • a erdi devam edildı· Abdurrahman han toprak ofisi emrinde bul~nan 1 mayıs cuma günü on bölge Mahalle arup arı aeçımı aon · -ı- t1mb d h ı 8 
eöz al:h. Korniluf ve Pavlof plrinçlerde~ ~tu~ ttn vı aye birincileri arasın a şe r miz •ta-

Eleminasyon usulile y•pılan 
bu ka

0

rşılaşmalarda beraberlik 
bahis mevzu olmadıtıodan iki 
takımdan biriıinin kati olarak 

. . Onma günü saat oobirde . . .. emrine verılmıştır• dında başlanan futbol gurup bi-
Dün C. H. Partisı bıoasın . . b. oda aruplara hakkındaki ıözlerını soyledi. . 

1 
d beş tonu rinciliıYi müsabakalarında 5,

981 dil . .1 k h"ye yıne partı ıoası ~ 8 . T k e · . Bu pırlnç er en on ıs T 
partı, vı fıyeı, aza, na .'. ' e 'len ark:tdaşlaHn iştirakile en ıde'li"t ür g noıyım. TArııuıa ve on beş tonu Menine Hatayı, Gaziantep okadı, Adana müsabakayi kazanması lazımdır. 

köv ocak idare heyetler•. ıle s çı ~k b t \•nlı daha ya- Dedi. ayrılacaktır. Elazığı, • erıio Kayseri:yi, Malat· Gurup müaabakalnruıda Mer 
~ahalle mutemitlerinin iştua- büyu ır op uplar bundan Siileyman bir istida söy- / • ya Konyayı, Sivaı Gaz.iantebit ıin için en tehlikeli takım Malat 
kıyls ikinci bir toplantı yapıl- pılacak. vbe gr aerecelderdir. ledi. Oihaletten istifade edi- Seyhan vi ayetıne Meraio Adanayı, Sivas Ma)a.tyayı ya takımı idi neticeden çok ~min 
nı d Va sonra ış aıına " .. · ı· · Adada (Huıuıi Muhabirimiz yenmiş bu ıuretlede Mersın ve bulunan Malatya takımı salı 
. ll ve bn toplantı a saym - ~ birliklerinin zaru- lerek b!r işde ismı ge9 ığıni den) - Sivas takımları finale kalmıştır. günü karşılattığı Sivas takımını 
~rnliz B. Sahip Ôrg•de hazır ri İ~; ~:;~eleri tevziiodeçok •öyliyor. Yaptı'' ;,ıerin in••· Ceyhan topuk oıı.;od• mev Alt• gündenberi devam eden nuol olsa yene•lm diye.ek işi 

U unmuıtur. . etli hizmetlerde buluna- n1 hir vazif& oldo~nun ıöy- cut bulunan pirinçlerden sekıen ba çetin karşılaşmalarda - gurup! gevıek tutmuş ve bunun cezaaını 
Hu toplantıda dağıtma bır- kıym _ l · d'r liyerek tRbliye edilmesini i~te- tonu kırık ve elll tonu da sağlam birinci ve iklnciıl bu gun saat Sivasa yenilmekle pek acı b;r 

lıklerine mahallece beş kişilik ca~ı şup ~~j~k ı hizmete ayrılan yordu olmak üzere vilayetimiz emrine 16 da Merıio ve Si•aa ta~ımları ş~kilde ç.ekmhtir. 
~Vattan - kk l BU yu · . 130 ton pirinç verilmiştir, ı.rasında yap lacak ıon musaba- Mersın hkımı da bugün aa-

mure ep grup ar k daşlara ,imdıden başarılar Pav!of buna cevaben tıb . 
1 

d ~o ton• ka ile belli olacaktır. baya basıl olsa yenerim ı.ihnlve-ayıılmıt !\0Çİlenler üze - ~~la partimizin gösterdiği adli raporlannds öltın adam Kmk pırinç er en • tile çıkarsa buııtarın da Malatya· 
tind~ incel~meler yap~l'lr~k h::;~siyeıi burada şükranla hakkındaki verilen mahimai· Ceybana ve on tonu. da diğer • Madagaakarın nın akibetlne uğramala11 muhte-
Pllrtıc~ muvafık görülmuştnr. lar tahitlerio si.izleri araıınnda kazalar .. gönderilecektır. meldir. Top yunrlaktır. Oaa 

ed llllarız. Merkez için ayrılan 40 ton İfgali fazla hakimiyet iddiası ·ı .. Seçilenler vil&yete namz mühayenAt olduğunu te ölen -d-
1
-. - - ı e ışı 

1 =-::ıoıc.-:~=-: .• .:ıoıoc:._,~,__=-::::ooc: kırık pirinç zıraat mu ur uguaun --- gevşek tutmak doğru olam 
o arak gOsterilecek vilAyet ma· K u kd v d K adamın Omer olma.dıgını söy çiftçilere vereceği vesikalarla Laval 1ıııı1erline Sivas takımında fırsattan sura~:~ 
kamınca münasip göıüldügü L~~ ogu=-:~=-:J ledi. Bu İfİD bir suikast değil dağltılacaktır. u 11 tifade etmesini bilen iyi rörüı 
taktirde vazifeierine başlaya- bir nümayif oJdogu çabuk Diğer satlam ~O too pirinç • d• Of lü ve tecrübeli elemanlar vardır. 
Cıtldardır. Ko r·ı ı ·ı do r anlaşılaoaktır dedi. BBZI şa- de halkın ihtiyacını karşılamak gı ıy Bunlara doksan dakika içeriain-

Her 1250 kişi için bir grup bitJerin 0,,lbiııi İEltedL lıere piyasaya çıkarılacaktır. . de böyle bir farutı vermemek 
N- Londra, 6 (a a)- Taymis.ı~ için ta~ımı.mız.ın çok dikkatli ayrılmıştır. Hm.a göre, .uz- ka les•ı t b çok serı hır oyun rılcarması 1•. 

l O ye y b D • 1 MadriJ yakıınndaki mu ıa ırı d y Cl ııeıiye, Hamidiy&, smanı ' • a a n c 1 1 zım ır, 
l h aniye mahalleleri birer cru· bildiriyor: Me.rsin talr.ınıından bu gün 
Pa, Mes'udiye, Kiremithane, . . Fransız kaynaklarından öğ canlı bır O)'un bekliyoruz, 

Clmişerit, Nusratiye mahal- Japonlar tarafın- ,. m t ,. h a·n 1 a r 1 renildiğine göre .. B. Laval Futbol hahem Aursu 
leleri iki~er arupa, Mahmn- dan i.gal edildi Madagaskarın Jn~ılızler .tarla- açıldı 
d be B h,.e ma . · ali üzerıne hadıse er • 

iyJ maballe.qİ ş, a v M ·ıçe . . d Ankara ve tından ışg - B Beden TerJ,iyeıi Umum Mü-haııesi ise attı grupa ayrıl- Ruzoelt bir mesajın· a Y 1 S rlSI n e etrafmda ıörü~mek uzel'e 13r· dürlüğü emır ve tensi bu. aç.ıa-
rnı .. tı " 6 " ı•stanbulda yapılacak lı'ne ı.1ideceklİr. ceğını ev\•elce Yatmış o)dutumuz v9r. l t d ayrıca artıp a ara a çarpıfan· " M d ·ıs futbol hak k 

u top sn ı a ~ Londre, 6 (a a)- a ag. · em ursu dün bölgede 
nırntakaları soka" •e caddelerı ların fedalıarlığını f fugiliz askerJeri tara aç~l.mııt•r. Dersler Beden Terbi-

Ank-ıra, 6 (a.a.)- Maarif l 2 yabancı lisandaı~ .vaı:ı kar, R•r. d'I · f yeaı Umum Müdürl6Aü Tescil 
lesbit edilmiştir. takdirle anlattı. ö t ·· t fıodan ışgal e 1 mış .. r. Lisana Dairui Müdürü B S ~e 

Vekilli~inden teblig edilmietir. !le 12. 13 m.;l sta s z u ım ı · Afrika kuvvetlerı ve Ame· S~ymener tarafından nril~e~~: 
D 1 . U han ise J-4. 15 mayısta yapı- hür Fransızlar dır Gaz tevziatı Ham bur~, 6 (a.a.) Res- evlet rn~mıır arıyle, ~.11 • lacaktır. rikalılar ?O • • b' · · v 

men hı.ldirı'ldi~ine aöre Filipin 1 ka memurlarının yabancı oıl- ı· '!'tı' hanlara sabahları sa· btıramn işgaln:de hıç ır ış erilmekte olaıa derslerde ı O M 
'.

ta ~ 8 d ı:..J 1 d sporcularda dinleyici olarak ha-G)' adasındaki Korilidor kalesi ler imtihanı 942 .\layı~ ayın a <tt dolmzda bafiıuı.u~ak Anka- birli~inde buhı~mamış ar ır. ıır bulunmakta ve istifade 
baılıyacak Japonlar tarafından işgal edil 1 yapılacaktır. Yalaız bir yııban- rada dil, tarih onsHtüsfinde Vd Magaskardakı kuvvetleı etmektedir. 

---- . miştir. cı dilden imtihan yazı ile 12 lstanbnlda t1niversitede yapı· iıu,al esnasmda .pek az mua- . Kursa devarn etmek istiyen-
tıoı 1 d l ~ 1 j le.rın muamelui bölgemiz futbol Belediremiz, Gaz tenıa . lıaal heberi ge mez en may1~ ı;;.jfahi 15 mav. ısta. acaktır. .. .. net etmiş er< ır. B 

it 1 O .., Y "" ) a1anı · Hayri Tunçbilek tarafın normal bir e&kle korma oı k evvel Birleşik devletler Cum- • Mıdaga~kar, 6 (a.a. - Ma· dan yapılmaktadır, Emektar spor 
iucelemelerde boloomoe te ·eııe. ı hurreisi Ru:.ı.velt oradaki Ame Şark Cephesınde J Fransa d ~ karlll işgali esnasında cularımmn bu fırsattan istifade 
lrıluiı evler mahalle motemıt erı ırika ku•vetleri komutanına bir - J 0 /t •• al'i~l~ l tar"fıodan umum1 d 
la f d v gezilerek tea- k " l K 1 ngı ere ue fngı iZ er n e ert'k hakem kursunu takip 

ra 
10 

an ev e mesaj gönderere ezcum e şun an 1 Amerı·kaya . bir not• verilmiş ve edeceklerini ümit ederiz. 
bh edil m ie ı i r. I I · 1. ' .d ı f e . . b :::-:~~=----=;._,;..--_ ---...__...;;........-..-

. b 1 r lolo reni· Ari söy emıı ır. 1 rnt valılıkte una cevap Şiklyeller, temenniler 
d Baledıre, uok~lde Ooer ar- Gösl'3rdiginiz kahramanlık Çarpışma ar Ha rb umu . 1· 

en muoıazam ee . ı.ı - 1- veımış ır. 8 b ·ı Jıt.. • . k •tarı 1.,purmııtır. taktıre de~er. ~er tur o yar-, .. 
6 

( a) _ B Lava! uz a~ ı eri ... euı ar. . . ı b" h 1 Vıoı a. . . '-' 
Ba karılar: Elelı:&rıaı 0 

ma· damdan mahrum ır a de Berlin 6 (a.a) - 'k 
0 

i11aalinden EIOura Bir kilo huza 4 knruaa 
1ı: 98 detı& -h· k 1 • ı A Madagas arı •ve ..-

tan etlere datıdılaoa çaltştınız mu ı.mm.ahnız a -1 Aıkeri kaynaklardan ötre- 1 an . d f olarak gazetecileri ka- satmakla msgd ur nıa lei oo marıaa kadar Kona amııtı Size hıç bır muave- . 
3 

• alk e a . . 
1 

. 
. ,erilıneeioe m · . d B ·tl •ilditine gpre Bolıevıkler 01

• , bul atmıştır. o aoagız. dıyorlar. erdıkteo ıoara gaz net yapılamıyor u. u şaı ara . A k bilinde bir d k •1 d evve' aa1et ·ı - ~ 
baelanacılıtır. ra~men biitün dünyaya parlak HD receıı za sa ~ e ece mı Bun ~il • ~ ec.ı e.re Dün idaremize 1relen buz 
• a • • 'ki • bir nümune oldunuz. Bu' yere 3 motorla çıkaraı• harekata • buudan hıç bahs edı~memıştır. I bayileri şöylece şikayette bulun-ld~BIBICI ıhrıcıtçı Bırlı en ümilaiz durumda kumanda- Y•P••ılardor. . lşgaIJen •onra hır toplantı dular .•e b!•e , ...... söyledHer: 

t IJ d k. k 1 · . Orada bulunan aıketlerimız Ankara 6 <Radyo gazetui) - yapıJmış ve hu toplantıda ış- B1z ikı fabrikacia çıkan buz· 

te'z•ı t.ıfı' ı'stanbu UI nım.z altılo a ı a!t ~r erı: aımı el h 1 -d f girltmit k.ıaa Madagaskarın işkali üzerine gııl hakkındaki vesikalar okun- larınF satı.şına taahhüt eylrdik 
9U denıı a lı tezga ı arın a ve er a aıu a aaya _ Almanlar lngiliz hareketini kötü abrıka teslimi 24 kilo olan 

• & b "k l bl d ıonra du,man muştur. bir k ı b 
. aların harp endüstrı ıa rı a arında' r çarpıtma an . . lemitler bunan haydutluk ve zor Vesikaları Mösyö Maryum • ıp uzu 90 kuıuta alıyor. Bırliklerde mevcut eer 1. l l · aA,a. ve aay t• . çekilmete mecbur edılmitbr, b ld ·· l ı Jerdtr. 3 kuruş ta nakli•e ücreti veriyo le I b ld 11otrı ıu ça ıpn arın ,, .. a 8 re ını 1 alık o utanu soy em f kumufltıi . 

0 
.1 

'.
118

.'
1 ıtao u 

8 
• d rtırmı l Orta keılmde de yapı an k t ede O ruz . epo ücreti ve talac parasa b efa daha a Ş ır Şimdi Levalin nasıl hare. e tik defa nmtımi valı' ıı·ın k l b ,. edılmıetır. ır . · h- k- t-Jmüttür Diğer .. d- _ _ 

1 
Sır gazete a tp aşına üç kuruş ridiyor. 

Buolar bakkıoda &alim at Siz; sııtfArin bır teminatı uc:amlar pi• ur .~1 "ki •. b-_ ceğını uşunuyor ar. ı'lk telgrafı ve hunu müteakip dev- Buzlar fabrikadan aatış ye· 
l 1 · Mersin d · · keıimlerde de 8ö tevı erın u L l M'h k tıııoda p . 

a tııak llıere zmır '8 oldunuz emıttlf. . eve in 1 ver ar .. oıiştir. let reisı eten ile Lavıt.lin gön rıne gelinceye ve satılıncaya ka-\ıuı eıtıerıde la&aobul• datel Uln hücumları kauh zayıat ver- inıtihan olduğunu soyle d d 'kl · · k dar e:n az kiloda noksanlatarak 
•dildiQinden Mersin idhalltQı d• dirilerek püıkürtülmüştür. Levalin muvaffakiyc~li bir/ıu:i•; t,;;. 

1 811 meSaJlar o u:ımu~- bize kilosu dört kuruş on ü~ 
•• ıh,.oatoı b;rıi tleri ıeul seli H arp 1van1 4 mayıal• Alman ıavaı bon iç;n LevaHn fraa•aY k paraya .... 1 oluyor. 

hır Halid A&eıdatlı lıtaobula uçakları hava meydanlarına n harbe ıürüklemui lazım :e'•:ee· receQi de QOk eüphelidir. Zira Halböyle iken belediJe bu-
lhmietir. Üç kiıiyi İdama bazı askeri hedefleri bombala- tir, Burada ilci ıual var ır arni Fransa HindıQıniri Japon ıun kiloıuna 4 kuruş narh ver-

Mumailerhln hu ııOnlerdtf L b -bımdir rare karsı müdafaa etmeaıdir miştir. 
lebrimiıe döameai beklenmek· mah1ıfım etti mıttır. va ıl m_: Leval;n bu yl&den Fran EQer HindiQini Fransızlar &ara~ Biz bu fiyatla buz aaaıl ıata-
&ıdir. . I ·ıt e ve Aaıerikaya kar hudan Japonlara teslim ed\lmi1o1 cağız . 

A lı • tJ ıayı ngı er ·? " Satııını taahhüt ettiğimiz 
Batdat 6 (a.a) - ~Vam amaraaın O barbe •6rlkleyece~~ı olmaeardı belkide doAuda vs- buı.u kunturatla aldık ve elimiz Müsıdarı ed'ılın e~mı~ler Harp divanı Raşit Alinin aizli celae ,. 2 - Aeaba kendısı buna ta- ziret baeka turlü t_,celli edecek de fiyat fatura11 vardır. 

hükumet darbealne i•tirak eden e raftar oh• bile buna muvaffak '8 MedaAoekerın İSKllli düeü Ayrıca fabrikayar 1000 lirada 
Nokıan ekmek çıkardıkların 

dan dola11 bet furuncanun ek
naelderi •lndere edilmit ve 
haklarındıı zabıt tanzim edilerek 
riyaaete vertlmlttlr. 

üç kitiyi idam ceı.asına mahkum Loudra 6 (a.a) - olabilirmi? Peten, Darlan buna nülmerecekıi. Ne&ice hakkında depoz.ito ver:dik. Ma~duriyetimiıe 
etmittir. Avam kamaraaın4a dün iki muvafakat edecekmi? şimdiden bir hüküm vermekden meydan verilmt'me ·i için beledi· 

Bunlar araıında eaki iktiaat ıaat aüren bir rizlf eelae yapıl· Hıriuoi suale cevap varmak ae olarlorın 11elieıni beklemek yemiıin naıarı dikkatini celbedl· 
na1ın ile .zırhlı alay komgtanı kolar dejildir. HA.rbe sür4kh,- dtha iri olur. niı. 
albay f ebmi de vardır. mıttır. 
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7 - Mayıs - 1942 Perşembe YENi MERSiN Sayfa ; 2 
---~------~--~~~~~----~~~~~~---------------~------------~-----------------------------------------------------------------
Türk Yüksek ziraat mühenbisleri birliği neşriyatıncfon 

öğütlerim iz 
Yonca nedir, neye yarar? 

-Dünden l\rt'\n-

Yoncoyı ne vakıf sulamalı, ne vakıf gübre vermelı? 

Yonca tavaları bir defa bi~:imden bir httfta önce bir de
t'tt da biçildikten sonra sulanır. 

Sonlıahttrda yoncttlıklar nzerine gllbre çekilerek da~ı

tılırsa gelecek yıl da ahnacttk fttzla ot bunu kat kal öder. 

Yonca sulomaksızın do yetişir. 

Memleketimizin yağmuru bol, toprağı nemli olttn yerle
rinde yonctt sulanmadan dtt yetişir. Orttt .Anaclolumuzun 
nemlice olan taban yeı·lerincle yeti~tiği ve ilk yaz nemi bi~
nıeden kelişerek bazan bir, havasınıt göre bıızarı da iki bı
çiııı verdiği görülmektedir, htttlfi Orta Anadolumın kıra~·lıt
rında hile erkence ekilmek şarliyle verdiği ol bOyle tttrlahı
rın kendi kendine otlanmaya uırnkılclığınrla verdiği kıırma 
knrı~1k otlan kat kal fazla ve kuvvetlidir. 

Bundttn başka: yukarıda anlatıldığı gibi, yonca Yetişti
ği toprağı kuvvetlendirir yOkseldikten ~onra zarnrlı otlarını 
boğarak yok eder , kendi kendine yetişen otlar ise 
tarlayı yorduktan ha~ka tohumlarını dökerek toprağı Wr 
dttha temizlenmlyecek httle getirirler. Öyle ise: 

Kıraçlttrclttki tarlalttrırıızın toprağını kuvvetlendirmek ve 
iyileştirmek için bunlara sıra ile yom~ ve korunga ekiniz; 
bu otların uzun yıllar yaşadığına bakınıyarak Uç, dört yıl 
kadar otunu ve tohumunu aldıktan sonra bozunuz, arka
sından ekin ekiniz, ~!ok mahsul ıılacaksınız, böylece bUtnn 
k;ıraçhmnıza sıra ile yonca ve korunğa ekerek bunların 
toprağını hem kuvvetlendirmiş hem de kıvamını iyileştirmiş 
olursunuz. 

Kıraçlara ilk ynzın erken ekilen yoncalar kuraklar çat
madan köklenerek kendilerini kurtarırlar. fzmir tarafları 
gibi kışı sert olmayan yerlerde ise en iyisi sonbaharda eki
lir, böyle gnzun ekilenler Mtesi ilkbaharda geçen ilkbtthar
cla ekilmiş gibi kuvvetle sUrmeğe başlar. 

Yoncodan tohum nasıl alınır? 

Birkaç yaşına giren yoncaların ikinci bi~·imi tohuma bı
rakılır. Bunlar çiçek açarnk tohnm bttğlar, çiç·ekler dökUl-
dUkten sonra belirmeye başlıyan kıvrımlı fasulyaların rengi 
koyulaştığında ot için olduğu gibi biçilir. Çiğ kalkmadan 
harman taşınıp dOğenle harman edilir. Eğer makine ile 
lıarman yapılırsa tohum zayi olmaz. 

Yoncanın tohumu iyi para ettiıti için her yıl ~:iftçileri

mizin yoncalıklarının bir kısmından tohum almaları faydalı 
olur. 

Yoncanın düşmanları 
Toprakta yaşayan tarla fareleri ve köstebek gibi top

rağı tepen kör fareler yoncanın köklerini pek severek yer
ler. Bunları yok etmek için en iyi çar~ (Hora) denen fiı;;eği 
yakarak deliklAri dumanla doldurmaktır. Bu fişekleri ve 
tulumbasını, Ziraat memurlarından isteyiniz ve yapılmasını do 
onlardan öğreniniz. 

Yoncanın en büyük düşmanı: Sarmaşık, şeytan sakalı, 

ke~·i sakalı veya sUIUk denen sarılıcı ottur. Bu otun tohum
ları yonca tohumuyla karışık olur ve onunla beralıer top
rağa atılınca bir yıl soma biter. Sarı, kırmızı renkte olan 
ince sürgünleri sarmaşık gibi yoncaya sarılarak kanını emer 
ve onu zayıfluhtrak boğar. Bu zarnrlı otun tarladan bllsbU
toıı temizlenmesi için yoncalığı bozarak on yıl o tarlaya 
bir dttlıa yonca ekmemelidir. 

En iyisi bu zararlı ot tohumuyla kanşık yonca tohumu 
mı ekmemeli, temiz tohumu dtt bu otla karışık olan yonca 
lıklar ttrasına veya yakınına ekmemeli. ÇnnkO bu otun to
humları . u ile, kuşlarla, lıayvımların ayaklarile temiz tarla 
ya gelebilir. Bu otla kttrışık yoncalıklttrda otlayttn veya 
bunların otunu yiyen hayvanların gübrelerini de temiz olan 
yoncalıklara vermemeli. 

Temiz ve iyi yonca tohumunu nereden bulmalı? 

Memleketimiz ~·iftçilerine temiz ve iyi yonca tohumu 
hazırlamak için devlet, Kayseride bir yonca tohumu temiz
leme evi kurmuştur. VilQyetinizin Ziraat MUdOrn veya kaza 
nın Zlıaat memurn l>u tohumu 8ize orttdan getirip verir. 

Sakın elden, pazardan yonco tohumu alıp ekmeyiniz. Ziraat 
memurlarından ekeceğiniz yonca tohumunu vakitlice isteyiniz. 

Kuru ve ya~ yonca hayvanlara ne kadar ve nasıl yedirilir? 

Yaş yonca ğenç httyvanlartt çok iyi yarar. Onlurı Çttbuk 
bllyUtllr, sağlamlaştırır, bunun için elde bulunan yuş yonca 
yı genç hayvanlara yettiği kadar yedirmelidir. 

Yaş ve kum yonca hayvanın gövdesini tamir eder, aç
lıktan, yorgunlukta!l dOşen hayvanları çabucak yerine geti
rir. Çalışmakta olan hayvanlara Jıem yaş, hem de kuru yon 
ca verilebilir. Fakat kuru yonca yaştan dört, lıeş kerre 
kuvvetlfılir Bunun için söz gelimi iki kilo kuru yoncanın 
yerini ancak sekiz, on kilo yaş yonca tutabilir. Çalışan 
Jıayvanlttra kuru veya yaş yonca ile beraber bir, iki kiloda 
arptt kırması vermek ııızııııdır. 

Yoncanın ilk lıiçimini veya yem sıkmtısı clolayısile bi· 
çim ~·ağmdan daha önce lıiçilenini güneşte yarım gnn ya
tırdıktan sonra yedirmeli. Böyle yapılmaz da biçilir bicll
nıez yedirilirse çok sulu olduğundan hayvanların karnını 
şişirir. ~Yoncanın ilk biçimi zehirlidir.» sözü işte lıundan do
lttyı söylenmiştir. 

Altı aylıktan başlıyarak lıuzağı ve taylara saman ve 
arpadan başka gllnde iki Oç kllo kuru , yahut sekiz kilo yaş 
yonca, 

Çalışan öküzlere ise, bu kadar yoncadan başka iki, Uç 
kilo arpa kırması, 

Süt ineklerine samanla beraber .gQnde dört, beş kilo 
kuru, on iki, on beş kilo yaş yonca verilir. 

Beygirler yoncayı çok severler, bazı kerre o k11dar çok 
yerler ki bu yüzden hasta bile olurlar. Bunun için bunlara 
sekiz kilodan fazla kuru yonca verilmez. Çalışan beygirlere 
samanla beraber yonca verildiğinde bir iki kilo arpa kırma 
sı vermeyi de unutmamalıdır. 

Altı aylık kuzulara samanla beraber yarım kilo, anaç. 
lanı bir kilo kadar kuru yonca verllir. 

i LAN 
Mersin Bele~iye Reisliğinden: 
150 milimetre ku truııda ve 1200 uu)tı·e 

Ulunluğunda foııt boru acık artırma suretiJe sa" • 
tılacaktır. Bu borularıu kilosu 6 kuruş hesabile 
muhammen bedeli 2880 lira olup müşteriler bll 

Yonco tarlasına hayvan snlıvermeli mi? 

Evet salıvermeli, takat yalnız kara sığırları büyümüş 
olan yoncaları yiyinceye kadar salıvermeli, sonra koruya
rak yoncayı yeniden büyütmeli. 

Koyun, keçi gibi hayvanlar yoncayı köküne kadar ka. 
zırlar. Onun i~~in bunları salıvermemeli. 

Tımaklarile çiğniyerek, kök boğazlarını zedeledikleri 
için beygirleri de ancak kısa bir zaman salıvermeli, o da 
yonc:alığm toprağı kuruca olduğu zaman. 

J bedelin yüzde yedi buçuğu uisbetiııde muvakkat 
teminat vererek 8-5. 942 cuına güuü saat 15 de 
beJediye dairesinde yapılacak artırmaya iştir~k 
edebilecekleri ve fazla tafsilat almak istiyeııleriıı 
Belediye su işlf>tnıe dairesine müracaat evlenıe" 

• 

ÇİFTÇİLERi 

Elinizdeki yerli damızlıkların mayası çok iyi ve sağlam 
dır. Bu hayvanların döllerini lQ kllçüklen başlıyarak anlat
tığımız gibi iyi besleyiniz. Bunlar yavru iken yemsizlikten 
kavruldukları için küçUlmQşlerdir. Hayvanlarınızın cinsini 
iyileştirmek için bütün kerameti; aslı, nesii ve bulunduğu
nuz yerin her tUrlO ballerioe uyup uymıyacığı belli olma
yan yabancı damızlıklardan beklemeyiniz. Yerli damızlıklar 
dan çok işe yarar hayvanlar yetiştirmek elinizdedir. Yonca 
ise size bu işte çok yardım eder. 

Yoncalığı ne vokıt bozmalı? 

Bir yoncalıkta yetişen yoncalar ihtiyarladıkça seyrek
leşir, bu da yerine göre beş, sekiz, on, on beş sene sonra 
baş gösterir. Bazı yerlerde yoncaların seyrekleşmeden yirmi 
beı;;, otuz yıl yaşadığı ve ot verdiği görnımoşttır. 

Böyle seyrekleşen yoncalığı bozduktan sonra eğer boz· 
duğunuz yoncalar keçi sakalı dediğimiz sarmaşığa ve başka 
hastalıklara yakalanmamışlarsa, hemen ayni yere yeniden 
yonca ekersiniz, yakalanmışlarsa oraya ancak on sene son
ra Yonca ekebilirsiniz. 

Yonca toprağı kuvvetlendirdiği ve tabanındaki kuvveti 
yüze çıkardığı için yoncalığın seyrekleşmesini beklemeden 
ekildiğinden dOrt beş sene sonra bozarak başka tarlaya 
yeniden yonca ekiniz, böylece sıra ile bUtUn tarlalarınızı 
yonca yardımiyle kuvvetlendirmiş olursunuz. 

Dr. Ömer TARMAN 

leri ilan olunur. (381) 23-28.3-7 

i 1 a n 
Mersin Liman ŞirketindBn: 
Liman Şirketine imtihanln deniz pd" 

ant6rü ve makine resaamı alınacaktır. 
Hessam, sauat mektebindeıı iyi derece ıııeıu .. 

nu olması ve puaııtöl'lerin rle orta tahsili bitir·· 
nıiş olmaları ve :ıskerlik hizmellerini ifa eylemiş 

~ 

25. 35 yaş arasında bulunmaları şarttır. 
Bu gibi şartları haiz olan tarın lazımgelen ve· 

saiki bir diJekçeye bağlı yarak 14- 5-942 perşenı -
be günü 12 ye kadar Şirket Vmum nıüdürliiğüne 
nıüracaatları illuı olunur. 

imtihan ı 4-5-942 perşembe 

sonra saat 14 de icra edile<!ektir. 

i l a n 

güuü öğleden 

(389) 
25-1-7-13 

Antalya Cum~uriyet müd~eiumummiliğinden 
Antalya Ceza·evinin ~42 yılı haziranırnu 4 cii 

gününden itibaren bir yıllık ihtiyacı olan 65000 
i · ı a n kilo ekmek bir ay nıüddetle ve kapalı zarf usu-

Malatya Bez ve /plilı Fabrih.aları lile eksiltnıeye çıkarılmış ve 4-6-942 tarihinde 

T 
A ~ ihalesi yapılacağıudaıı talip olanların depozito 

• ·~· rnemur ve işçileri iıtihltJk koope· akçelerile birlikte Antalya C. Möddeiumumiliği-
rotifi firlıetinden: ne nıüracaat etnıeluri ilau olunur. 

Kooperatifimiz ihtiyacı için aşağıda yazılı er- [ 41 S] 7-15- 2 4-2 
zak satın alınacaktır. isteklilerin 18-5-942 tari-
hine ıes~dür eden pazarte~i günü saat u de nü· Kirahk daire aranıyar. 
muu~lerıle birlikte Malatyada Kooperatif ~lüdür-
iüğünde haıır bulunnıaları il~n olunur. 2 yatak odalı, sofa, m utbak, 

Et 100,000 kilo banyosu olacak. 
Fattulya 80,000 c 

ooıgor 30,000 « Lütfen şartlar i~in eski Gü· 
Odun 500,ooo 4< " 
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7 zei Palasta Ettuğrula müra-

i 1 1 n 
içıl Vilayet Daimi [ncümeni Riyısatin~ın 
ı - Hususi ~hıhasebeye ait olup Silifkede 

bulunan eski nıalbaa binasından nıüfrez 9 sayılı 
dükkanın ıuülkiyeti açık arttırma ile satıhğa çı
karılacaktır. 

2 - ihale 28 5-942· perşembe günü saat 15 
de Encümen odasında yapılacaktır. 

n - Muhanunen bedeli 800 ve nıuvakkat te-

caat. (414) 1-2 

~-----------------Yeni Mersin 
NUSH.A.S:I 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç 

" Bir " 

Türkife için 

1200 kuruş 
600 

" 300 
" 100 ,. 

Hariç için 

2000 kurllf 
1000 
500 

Yoktur. 

.. 
" 

m iual akçesi 60 liradır. ( 411) 7 -13-19-2 7 -..R.ı.es._m.ı.-i.ıuı_a_tın_saıı11ıtın-. .. ı.-s ...iiikiiiiuriıliiulliıtiiiiiuriıiıı. --------
~------~-----~------------------------------------------------------------------------~---------------------

içel 
Kıu:aıu 

Menin 

, i 1 a n 
Defterdarlığından: 

.Mahallesi 
Bw.b9e ' 

Oiolli 

Ar"a 
Mikdarı 

260 M.2, 
Kıymeti 

195 Lira 

ilan 
Sıh~at ve içtimai Muava

Q k Hn8~0.dkul t . N d' net müdürlüğünden: 
var an ısı e 91 a ır 

A b lun G b .. 
8 

. 15 lira nıaaşh Mödiir~ 
z o ar. ar eıı .. ~ıma· .. . ...... . . . 

len oennben ark. luk katıplıgı ınlııJal euı· · 
. . . . . . ğiııdeıı nıenıutin kau u · 

lndıravusdan .lıazıneye mtıkal eden ve bahçe nıahallesıııde ktun yu-f ııunuı .. 4 ·· ·· add ,..· 1 

k ( l b" k ··ık· . k .1 ı uncu nı esu 
arıda nnkdar ve evsa ı ya~ı ı ır ıta arsanın nıu ıyetı açı arttırma ı e deki vasıfla 1 a· · l k 

'> • • • · b 15 ·· .. dd l J rı ı ı z ıs e 22-4- 94.. tarıhınden ıt• aren .. gun nıu ete arttırmaya çıkarılmış ve lilerin ıuiiracaatlaı·ı. 
ihalesi 8-5-~ ~ 2 tarihine tesad uf eden cuma günü saat 15 de Defterdarhk < 412) 
makanutıda yapılacağından ta!ip olanların yüzde 7 ,5 lenıinat akçasile gel-
nıeleri lüzumu ilAn olunur. (384) 23-28-1-7 . . 

Veni M.eraio Matbaa11nd• 
Baaıhmctır. 
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