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Dön Ankara Sergievinde çekilen 
Milli piyangoda 016936 numaralı 
bi:ete 20 bin Jira iRahet etmiştir 

84233, 37033, 190 4, 32030, 
2852, 234569 numarah biletler 5 

biıı Jira kazanmışlardır. 4 va 9 ıle 
G-AZETESI nihsyet bulan biletler 2 şer lira 

amorti kazlinmışhcrdır. 

S.. 'ııbf T8 tJmam 1'8.ri'J&\ Cun-.a Mtıdtırtı 

FUAD AKBAŞ 8 -idare Yeri MAYIS 
... ..,~1 11 ••· mı'J ••r•ıı 1942 ---GtrNDELIK. SİY ASİ HABER. F'İKIR. Sayısı 5 kuruş Yılı / Sa~ı 

Telefon No. 82 14 4197 

Atatürkten • 
ınonune 

•• •• 
Armağan, bu yal Erzurumdan ve Sivasdan 

Ankaraya getirilecek 

••• ı SPOR 
-

l' 19 Mayıs bayramına yetişecek olan 
bayrak armağanı için bir program 
haz~rlanarak bölgelere bildirildi 

T.D.T.K. 
Türk dili 
Tetkik 

Mersin grup şampiyonu oldu 
1 Mersin: 4 - Sivas : O 

Kurumu 
Mersin idman Yurdunoo /Kayseri rn Adana gibi eu kut-

ba~rıodan doQoa oo bır ı 
11 ııra an tetlı ıakımlarlada kareılaetıaı 

sporcu dıla son Uzifeıerioide halde bütün müsabakalarda Mer• 
19 A .;yllsloata top- eerefle tamamla} arak grup birir- 8'n müdoraaaı rarılamamıe ve 

5 ciliQini k~zandılar. . Menin kalesine bir tek gol dahi 
Jantı yapacak Meram bu eereflı netice •le alılamamıetır. A k 7 (A A) 

Kurtula• 
88

v
8

111- nacaklard>r. bihakkın iftihar edebilir. Bize T- ı. f db I b' . 
o ara. . . - v v bu zpleri k•ıaodırao kırmızı . . ur~ıye n o gı ııp ırrn· 

n ın batıoda ilk defa olarak Atat tir< ün Her bölgo, • i!Ayet, kaza, nahiye ve Ao karo, 7 (a.e.)- Tfirk Dili licitard formalı Meroio ldıoao cıJ ığı rnnsah•ka la rı tıi h• yel 
Sam•noa ayak bastığı 19 M ayıa Spor köy gen 9İeri nio i•li rdk etme•i i9in fı roat ~ertrk kurumu 19~9 razı oda Yurdlu geoolerioi ceo dan tebrik lenrn ı ş ve vrn p şa ınpi yoııları 

G "k b d çl'k hayrak verilecek bn armaıta11 hayrak koşuım 0 Plaoamarao umumı heret top· . b il I t 
vo en9lı ayramın a gen J e laom11eı 10 aouıtoe 1942 nazar- ederız._ b k e ı o mu§ ur. · · d b ı 1 cak gündüzleri devam edtct ktir. SpoıcoJaı • ... M anın cereranıo 
kotn•nnnn ikiocısr e 

0 yı yapı.a : leıi aüoa An karada raoılacakrır. . u.•• a a Samsun grubunda T, .. b. :ır. Atatiirkiin .Ankaraya gelişleri İl!tl- iki kilometre l.o~aca!<1n. .. gelınce· t k D . 1· b 
Urel~rdeo bu toplantıda bt • Bar Saim Sermenerio ida- ı zon . a. ıı.ıı. enız ı grıı unda 

kametin ıle Samson ve Erz o rom olmak Siva•t.an 16 M •yisl a hareket edecek luomak 11ıereoler 16 temmuz . de raoı lao m fiea baka bae· ı D•n rzlı takı mı. E<k işehir grıı-
fizre iki i•tikametteo ha,lıy•o•ktrr. Spor- olan bo •poroolar h•kknıd• h•r hülge· 1942 tarihine kodar '"' il• kn· reaın na kadar Merainio tam ıpııııda da g,ı.-s h' l k d 

• . .. "-' ten 80 . . . 1 • ••ı.e ır a ımi onlar Siuıta birleeerek yolların• OT•m nın arm •ğanı ne •o retle ~iıtureoo~r · göıı roıo merk•zioe bildirmelidir. re kaıi bir hekımıreır ahıada ~ampiyonlujlrı kazarrmıştır. 
f 

A k ..ıa boJn· ve saatı ta b't .1·1 · · Oıtıema nrooramı arrıoa ' edt>cek Ye 19 Mayısta n arau "'El ı euı mıştır. ... • geQmietir. B ~ h . . 
ilAo edilecektir. Birinci gol ilk haharımın il gun şe rımıze gele-

•M a-dagaskarda Oku __ l_lar_ ı, n o·~ug=--r·e----t_m_ ~e ... ,;, n--· inönü ı~.6.!~:i. ~:ı~~·:~~d;/~·:~~ ~:~;::f:~ "':~"~il ~:.::;.~nu::~;~: 
ingiliz 
Fransız 
harbi 

k-.da lıhıın tarAfıodao, UQuocu Mersın grupu şa mpiyoniyle 
Şe hitlig._,,, ,. n~de gol ikinci ha!tarımın 19 uncu ka, şılaş!ic:aktır. Mü.ia bakalar k d • ı • .k da ilhan ıarafıodan - _ . a rosu gen iş lyor . •t dakı asın · · d k·kad uç gııu oev:tm edt'cektir Her lhtl al ld" d- oÜ gol 25 IDOI 8 1 8 ~ 'k' · 

H~~ı~utarafındaıı atılmıetır. ı gun ı ı müsabaka yapılacak-
/ 1 

Mersin takımı grupl&rda tır. Maarif VekAleti ilk tahsil ve vekil öğretmenlerin çahf- Aokarıı, 7 (a.a.)- ıo marııı 
çağında bulunan bütıiıı ~o tıkıarı okuııarm rnahiyetleri pazar günü 10öoü eehi&lialinde' F kıyıları n-ı Veraset · ki . r.ıt.pılaoak ihtifaldt:t Beledire Mec· as J en arın okuyabilmesi için ge- ve unsurları üzerıııe ayrılışla· lıeı azasından Mecdi Sarman ile A, 1 r . . 
DIŞ bir kalkınma plAtıı ve buoa rrnı gösıeren bir mukayese Harrulleh Özer temsil edec9ktir. da ma n a nızamnamesı ha"lı b'r kan n )" 'h ı cetveli hazırlamıştır. Bu cet B o ·'lr 7 ( ) o 

• ' il ayı ası ıa- oı •• • a.a. - 1 ma- 38 . . 
A. merikalrlor F ran- zırlamışlır. VekAlet çocuklara vel· Köre, _vazıyet töyle l•sbit ... ~azar gdoO loönii e•hllli- Moıkova. 7 (a.a.)- Borudan rncr muddede 

h h l' okuma imkAoını vermek için. edılmekıedır_. 4inde rapı ıacak ihıi ıaı hamlık-
80

.,
01 

, jaoaı na bild irdiAioe •' - de ğİf; k/i k y 
0 

/ d 
•aya karı• arp a ı ı .. d Resmi ılkokullarda .;ah- ları lamamlanmıetır. re Alman genel kurmarına mFn pı l l d I öA'retmerı mese esıııı e hal o~ 1 r 1931 33 

d __ d ı -~ ı. a m
a ı ar . . . l I şan t;retmen e - erı 1 aun subaylar uçak mer an arı ~u .. ara, - Veraset ve in-• ıçm ınce eme er J.tlpmakta ve 1 d 1 .. 06 ... 1·ı. b 'kt DOGUDA ... ~ k ı t k ı · 

yurdun her köşesıne kultur ' . b r ktadır . - - yı rn a • • ile' 11 mı ar tesbit makeadirıe Fas ırı arıı- ı a rı11•amnamesiı,irı 38 ı.ıcı· 
k "' ıeu eo eoo haberlere . bulmtıc::tıı. n Fas umum muteaaır rııı"r . k il 

Londra, 7 (a.a.) Madaaaa- ışı~ım taşıyltcak ilkokul O~ret- 39-40 dP.rs yılıııda 18187 vı JapO lar da ıeıkıkt'::ııei ~;a~ı~ı: Faeı~ı m~ddesinın değı§tiı ılmesiııe 
""''" R• - men:erioı çııjlaltmak vo latmin ' 1 

• • • ı ; • ı ı nanıe ve ı er· 
eö,. Dıravo Suvara de her du: etmek hususuıııla mühim lra: Hustısl Türk ilkokııllarrle na:'.~~;~. kııeıarıoıo a• mea •• dhey~ıırıce lasdık edıldı Hu ~ad 
hl mukavemet durmuıtur. Tee Pkalli\·et ve yabancı ilkokul- lı Al A mu aıı euın yeni şeklı şııduı: 1ı., ,.,ırorı haıırlaoıror. . ızırlıklar y.ıpı~.ıa~ta~ır. . !arda. J9:1i-s2 dero yılında Q Q ,, . d.k. . 4CMtıkeltefler tarntmdau 

A oadol u aja ıısı lı. berlem.- Vek1!•~ or. um 11 zdokı ders ı 169 7 3 öğretll1 en v aı keıı. 939- çor ç ı l de 1 1 • m ndd e' l i ~Hı be lı 'ya u ııa ın e 
derı hnlA"a edilmi~tir. yılında_n _ıtı .aren resmı v~ hu_-140 yılıııd" bn rakam 19,062 •ı ı • - - venlrnedi~ı hkıırde mal me-

Vişi, 7 (a .a .)- Fransız ka. smJ bıılurr ılkokullardakı asıl ye Yıiksol mişl i r. l er l g o r A"karo, 7 ( Rad r o Keıeı .. ı)- murlıığırnca dor ha I keıuJılerı:ıe 
biuesi ıııartşal Peteniıı baş- - --- ·-- Bir eaaı enel luıııız_ redrooo yazı ıle . 
ı. 1 ı-k Dahı·ıı·ye Vekı·ıı· ı Memurların -- bildirildıQ'ıne aore Mishr muıac::ıat oluııa1ak &arı ı~nda ıoplanmıştır. 1 

u tl Gelen haberler vazİ· ouo. p·. 1to Sutarenio alın-· 1 11 tı1'.dJ edeu mallar haklar vn rn . . I l M d ıt kar Çörcıı ıra. • m f l \ ... 
et re~sı_ .. ava a a~as. ı·stı·fa ettı· Aı· ı ev"ı ı k dıaın• tıö,,i,11rok demietirtirki: ı eıı aat erm m ı kıa,. ve mahi-•atı y •lı•oı aulatmış, bahrr ye Yetin kar an l _ ilo arlık hazırlık ıa o •••· · yetleı irı 111 ııeleı d~ıı i baı 

01 

ol-
ve müste~leke nuırlarıda ~e- 1 • . olduğunu gösteriyor kara, dea_iı, _hau kuoetleri ıki rdıı~uıııırı ve 11eıelerde huluıı-
ca vıi1e do ı r ma IQ mat verm 11- Ankara, 6 ( a.a. )-Dahili- V az j Y 0 t 0rl01 buouk guo '? k ••••eten .••ora ıln~ıınım biiılir;Jme.ı ısırne lerdır Mada

0

askarhlarm gös- · T k" ..1 ,. meh tesbı't ı1nıı,.." kiuır, 7 (ıt.a )-Vıuı· i•gal ıeşebbuaa soua erdırmle· cflmr ·ı·et.ı · r. 
1 1

. d b 
· ~ ye Vekilr e ır.a. 0 •ıı Y " • • "r.ı aı·ı ıııı arı ıl· •· !erdiği mır ka vemeti le brik Faik Oıtrak, nhatoızlrğı do- tin gda ıI ıı ru ın kar• nlık ı ır .Ta !erdir. reu, ,.esm ı l• 1 • I gılırlerı lrıı riç 

edılmiıtir. layı sile Vekil et Yazifesinden ponlar Bi rm·uıyanın şi nıaJiıı· Va 1 im iz olmt1 .k l1Zero, 8 guu iç111d6 is 
A 1 ma n lar ne diyor? affını rioa etmit ve hu arz0 _ Dnh ili ye V el ili i gi k•ndi de i lorla rııek ı e ıle•·•rn eıl i yor· len ilen ına! ıl mı it veıeır lel' ııa-
llerliıı, 7 (a.a.) - Akşam •ouoo kabolil• Dahiliye Ve- ıe,kilAtına menoup memurla Gönül!ü Amorikan ve Çio OiJn ekmek iıleri/e ~'"" taı·h oluııacak vorgiye 

R•z.ııaleri Madagaskarı ahlAk k&letine Jl)rzurnm meboa0 rıo ailevi vaai yelleri 0 ; e•••- 09ak luı Yu 1111 • rı yarı• nıl • 8 yuzde yı rm 
1 

zaro oluıı acakıır. 
•ukntııonn alAmeti olarak gô•· Dok lor Pikri Ttizerin tayin; lı bir fek i lol. t eı bit ederek J •pon u çogı dli•ü rm ütl erdir. me1 gu I o I ti u Bu müddet zar fırı da isıeıı; len 
termektedir. Berliner Börsen yı'"ık"ek tasdika iktiran etıni~. kk Dogu oephf'Mirıd6 Şekyarıg, V 

1
• . .. 

1
.. S ı.ı· O maltlmatı vermiyeıılaıe iutıkııi Z d .. ~icillerirıe g<'çirmeleri ha ın a ıını,, "· a ıp rge eden m ll l eituna yazdığı bir makale e Mitıuyi yeııiderı hombalanmış-ı .. . a ı-tr, ıaklar ve meu-

• tir. da vil&vetiere veni bir tamim . d.. diin ogledeıı ıwnra Bebdıyeye faatı ·d A Cöıçil ve Rnzveltin kendi mem A k 6 (a a )-Erzurum " • tır. Batı Ynurıarı'da hır uş· . , . . 
1 

er 
1 

arı tahkıkatla tesbıt .ı L h o ara, . . . . güoderoıittir. t . . ... k .. ha gıdereK ekme~ :şlerı atr~fırı o uuarak tadı ol ı. . ıe11etlerinde aittikçe artan Of· F krı Tn marı avyarc•sı gozu mu~ · .. .. .. . _ • unacaa veı gı-
• mohn•n Doktor 

1 
• • ze- . • . k"I da goruşmıışlerdır. ye •uza 50 llUtsuziukları teskin için kolay rin Dahiliye Vekillı~ıne ta- Bu tamime göre, hır kunm vınm fenalığrndıuı gerı çe 1 ki 

1 
.. I 1 •

1
• e zam yapılacaktır. b

. o h . . , Ekme· er mgun t!\mami1 6 steoı en matQm t ı. ır mnvaffakiyet aradıklarmı yini üz.,r.ioe a91Jao um ~•ri memurlar aile durumların• mışhr. 
1
. h od 

1 

. ıı ı noaSan ve 
belirtmekte ve: Yol kesen hır- yet Halk Partisi nmnmi >da. Hmanında tekemroül ettir- Şangh~y " (a 8 ) - Roy yer 1 0 • ay uııoııı an çıkarı- Ya Yanlış verenler lıakkırıda 
lıı g "ıbı' en az mu'·ftvemet re heyeti azah1tına .ve_ Oum- . . .. 

1 
.. k · · · ' • . bcaktır. H aher alchA"ırnıza kanuni takibH yı.pılHcakiil'. 

Ali e med ki d t kaut u veya ter bıldırıyor: . .. k. k b .. h · t H lk Partısı genel ı erın t>n e . ..-:ı lı v ile ış- gore tt ~rıe ngun !) 5 kunı.ı iöst')ren yeri bulmuşlardır. urıye " . "k b .. .. Nankırıg, ~ıuıg "· . ' "i 8 _ . d l I . sekr.,terHğine Bıleoı._. me nım olum gibi Aehopletle vazife-
1 

.. d çete fıatfa Ratıl .. oaktır. 
U lecavuz mıhver ev et erı Eıendal ta ga bölgelerinde iWZ 6 f 

larafıııılan kendilerine çok •Itır Memduh Şovket - dea ayrılma hallerinde boo- mnbarebel•ri old11gır bakk_rıı- 8 / d • 
dar·bdler indirildi~i günlerde yin olonIDn~tur. =-- farlli dnl Yeya yetimlerine daki ri v"yetlere ,}Bpon IWZ-1 e e 1y e encümeni 

Yol tamiratı 
başladı 

ırıuıtııı·. hali hakkında ıimdiden bir .. ,. maaş haglanma.ı işleri uzun fÜKÜ •llıay hnrrlurıı yalan 33 eanofı Ceza-
. Arn~rikalılar ne dıyor? söylenemez. d" kırtaRi muam~lel~ri inta9 et- oldugunn Höyfemi,tir. landırdı 

· Portekizliler ne ıyor? · · - -

Relecliye }"eıı daire&i eKk i 
oAmi föıö, qoouk Esirgeme 
K. ıoıiuemuı ihıiindeki yol
larla Silifke caddesinin tam'i. 

VaşinL;ton, 7 (a.a.)- Fran- tarmektedır. Bn Muretle mur. l d 
812 

notasma cevap verilip veril p k meleıi vaktinde tRmamlanmı Lizbon, 7 (a.a.)- ~· N. B. SVeÇ e 
dildiriyor. Hir ort" ız gaze- •? 

lnediti hakkında gazetecilerin . d makalede Mada- yan aileler uzun zaman maaş tehlı·ke mı. sordu" 1 H tesı yaz ıgı 
15t~ sua e uver: ~askara taarruz, bitaraf top- alamathklarandao mü,kül va-

• "-:- Fransız notasına ceYap rakların işgalini bir h~k ol.a- ziyetlere maruz holoodokla
erılıp •erilmıy'3f'.e"i meselenin raL tamtma2. Portekız bıle 

t k il§ 
111 rından memurların ikaz edil. ~t ikinden 80nra anlaşılacaktır. iki defa tecavüze utramıştı. 

FranAanm Amerika ile harp (Sonu ikincide) meleri bildirilmektedir: 

Slokholm, 7 {1 e.)-f8'eQleki 
Amerikan . ıabaerna hueuıi bir 
NorteQ upurirle memleketleri· 
ne dönmeleri ıusire edilmiııir· 

Belediye zabıta talimat.na rine bBşl...tmıştır. 
mesine aykırı hareket eden Tamir oclil~cek yoJJar 700 
16 esnaf ile tenhihrıameye metre mcrahbıudır. Huraların 
riazetsizJigi gfüiileıı 17 esnaf on,.ylaıımaıu Mona erdikten 
belediye encümenince mııbte· sonra diger tamire mohta

9 lif cezalarla o~?.alıuıdırıJmış- yoJlarrn tamir e1tirilece~i ha-
lardır, her alırımı~tır, 
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8 - Mayıs - 1942 Cuma 

Türk Yüksek ziraat mühenbis~erl bırliğ~şı:_ly_atından ' 

öğütlerim iz 
Açma işleri 

Bugnn bntnn dnnya birbirini boğazlıyor. Harbin dışın
da kalan birkaç memleketten en me 'ut olanı biziz. Bütün 
yolları kapanmış olan lıu dünya içinde kendimize güvemne
miz için çok kuvvetli olmamız IAzımchr. Bizim i<·in kuvvetli 
olnrnk <lemek şanlı ordumuza ve halkımıza lazım •>hın en 
mühim şeylerin memleketimizde yetiştirilmesi ve clepo edilmiş 
olması demektir. Bunların en başında yiyecekler gelir. Şu 

halele bu zamanda en büyük vazife bu yiyecekleri yetiştiren 
<·ift<·iye düşmektedir. 

Sayın çiftçiler! 

Memleket sizden yurt topraklarmdan mümkün olduğu 
ktıdar fazltı faychılırnınanızı ve kabil olduğu kadar çok ek
menizi istiyoruz. Bunun için boş eraziden kubil olduğu ka
dar faydttlanın. Yeni açmalar size malısuın arttırıntt itnklln
larını verir. 

Yurclumuıun zirnate elverişli Lopraklıırı bugün için 
bize Hlzını olan mahsullerin çok fazlasını vepecek kadardır. 
Yalnız bu toprtıklttrı bir an evvel ziraate alıp sürmek, 
ekmek gerektir. 

Bundan 15-20 :;ene evvel nıenılekelitnizde sttban altında 
toprakların bUyUklUğU rfo - tiO milyon kadarc~ı Feyizli CUm· 
lıuriyet devrinde hUkOıııet tarafındnn gösterılen yardım ve 
teşvikler çiftçilerimiz tarafndan gösterilen gayretler sayesin 
de bugün saban altına alınan toprakların yekt1nu 100 - 110 
milyon dönUme çıkmıştır. Bu dtt yetişmez. Yurdumuzd·a da
ha açılıp ekilebilecek 100 milyon kadar yeı· vardır Bunları 
bir an evvel sllrmek hem memleket için bir vazifedir, hem 
de gAlirimizi arttırır. 

Açma nedir, koç türlüdür? 

Açma deyince aklfl bir kaç ttırlUsO gelir: 

Işlenmiyen tarhı topraklarının açılması, 

Çayır a~·ılması, 

Mer'a açnuısı, 
Orman açması , 

Yeni açmalar için kullanılacak toprakltu çayır olarak, 
orman olarak ve mer'a olarak kullanılmadan uzun müddet 
terkedilmiş tarla topraklarıdır . 

Yukarıda söylediğimiz 100 milyon dönüme yakın arazi 
işte böyle topraklardır. Bu toprakların bir kısmı bugün mer' 
a gibi kullanılıyor, fakat hugllnkO durumda bunların tarla 
olarak işlenmesi daha faydalıdır. Asıl mer' alar bunlardan 
başkadır. Asıl rm~r'alttrda tarla mahsulU yetişmez. Hunları 
açmaktan bir fayda umulmaz. Hayvanların burada yayılması 
için böyle mer'nların bırakılması gerektir. Memleketimizde 
tarladan alınacak mahsul kadar hayvan da lazımdır. Hele 
ç,ayırlara hiç dokunmağa gelmez. Bu zamanda otun değeri
ne baha hiçilmiyor. Çayırlar bozulursa kaş yapalım derken 
göz çıkarılmış olur . .. Orman bozarak arınak için tek kelime 
söylemiyeceğim. Bunu yapmak insan öldOrnıek kadar gt\nah 
tır, cezası da o kadar bOyOklllr. 

Şu halde açması istenen anızi Larla olnııya elveı·işli bir 
çok zamandtrnheri terkedilnıiş topntklttrdır. Şimdi bunları 
nasıl açalım onu kısaca gözden ge~~ireliııı: 

Açmayı nrısıl ve ne vakit yapmalı? 

Yeniden açılacak arazinin üzerinde {'alı gibi, bOyUkçe 
Laş gibi pulluğun ~:alışmasına engel olacak şeyler varsa 
bunlar ortadan kaldırılır. Çalıların köklerinin çıkarılmasına 
da gayrnt edilir. Bu kökler çıkarılnrnısa pullu~un ucuna ta
kılarak işin güçleşmesine hattn pulluğun kırılmasına :)ebep 
olur. Bundan sonrtı açma işi gelir. Yeni açılacak topraklar
da en iyi iş gören pullukhırdır. Her pulluğu traktör çeker
se bu iş hem kolay ve hem de temiz görülınUş olur. Açma 
için pullu~u tarlaya sokmadan evvel toprağın nemine dikkat 
etmek lnıımchr. 'l'oprakta {~ok su varsa yıthut toprak çok ku 
ru ise sabana iş gördürmek kabil olmaz. Bu işin de tavını 
bulmak gerektir. Bu iş i<:in memleketimizin bir~·ok yerlerin
de güz, en iyi mevsimdir. Bn mevsimde yağan yagmurlarla 
Loprak işlenmesi kolay hir hal alır. Kış da tezekleri parı:a
lar: alt üst edilmiş otları öldOrOr. Böyle olunca bahıuın tar 
layı hazırlnınak tıt çok kohıy olur. 

Fakat bazı yerlerde sonbahar yağmuru bu işin yapılma
sına yarıyacak kadar düşmez . Topraklar kuru kalır, sonra 
birden kış basar o vakit açmayı ilkbnharda yapmak daha 
kolay ve doğrudur. Kış rulubetinden . faydalanan toprnk 
hıdrellezden evvel en iyisi mart içinde işlenir, hatUl erken 
sürUldU ise ikilenir. snrme işi iyi ve vaktında yapıldı ise 
ikileme için kazaynğı, sahanlı tırmık gibi Aletler kullanmak 
daha elverişli olur . 

Su tutan taban yerlerde yeni tarla meydana getiriliyor
sa mahsule zarar verecek olan bu fuzla suyun akıtılması, 

tarlanın tava ğetirilnıesi Hlzımdır. Bunun için de tarlanın 
vaziyetine göre !Azım olan nral1kltt ve tarlanın meyli boyun 
ca derince hendekler açılır. Fazla su bu hendeklerin içinden 
akıtılarak tarlachın uzaklaştırılır. Fazla su tutan yerlerde 
açmalar böyle kurutulmttclan mahsul vermezler. Bu fazla su 
tarlada kaldığı mtıddet~·e kökleri boğttr ve çOrUtnr. Kökleri 
çflrünıllş nehat ela mahvolu:-. Bundan başka su tutan toprak 
lar soğuk olur ve geç lttva gelir . . MtthsulOn tavtt gelnıeside 
böyle toprnklardn gecikir. Böyle rutuhetli toµraklarda malı 
suln azalttın bir çok hastalıklar da kolayca çoğalır ve «Ok 
ziyan yaparlar . 

Açmanın derinliği ne olmalıdır? 

A('ınalarda s!\rıne derinliği 20-25 santim kadar olmalıdır. 

Yeni açılacak bir arazinin birdenbire çok derin stlrUl-
mesi doğru değildir. Birden clerin sornınrse toprağın derin 
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Madagaakarda 
-Birinciden artan- 1 1 n 
lngilizler ne diyor? No. 33 

Londra, 7 (a.a)- M:ıdagas-

karJan son gelen haberıere Fiat Mürakabe Korraisyonu Riyasetinden 
d
gör

1
e ~dadal ha~1·~ gboittikbçe şid. Ahiren muhtelif tüccarlar tarafuıdan ithal olunan ıuauifatura eşyas111111 

et emyor. ngı :z m a tay- . . . . . . . . . 
yare dalgalar halinde Viyu~a c11ıs ve nevılerı ıle toplan ve pP.rakende fiatlar·ı aş~•ğıda gösterıld1ğ1 gıbı 
Siivareyi bombalıyor. 5-5. 942 tarihli Fiat Mürakabe komisyonu ictinıa111da teshil edilmiştir. 

Londra, 7 (a.a) - Sal~hi- ! • • 
7eth kaynaktan öğrenildiğine 1tbal&t9ının adt M&nifatura Eni Mil!darı !thalatçı 

M d oinı ve nevi santim Metre satı~ı krs. 
göre a ağaRkarda Fransız ... 
mukav~ınet gittikçe şiddetlen- Satı' tirketi Mermer 110 Hi.170 U4,92 
mekıedir. Bo~ucu bir sıcak Jlahmot Hayfavi Poplin emprime 70 8784 140,13 

altmda 30 kilometre ilerleyen M ~ f G «J Grep spor ::·
5 

2920 124:,57 
Ingiliz kıtaları ViyuQa Su-.are V~te la aSt an or Basma 11858,40 165,31 

. . ı a rnmaa Hindiye poplin 72,6 26077 ,o J 28,55 
ve Antzan şehırlerme dün ak N. Hancı, Salp Hint gabardini Muhtelif 34239 314,91 
şama kadu •aramamıolardır. Gülmen 
Ne1ice hakkında mıh1mat yok 60 ,.Otı•> 
t 

» • » » '.I'. t) 3·12,75 

ur.Viyuğa su,are iyi bir li· NOT: ~tersinde mües~es perakendeciler ithalAt 
mandır. Gemilerin tamiri bakı doğruya ithalAtcılardan alacaldarındaıı ayf'u.·a ıoptaıı<·ı 

T"ptancı 

Hatışı krş 

101,50 
149,93 
133,28 
176 ,88 
137.54 
:338,H5 

Pf'rakf'lıdeci 

satışı krf. 
109 
161 
143 
190 
148 

~<;6,74 :~n4: 

e.şyasnıı doğnıdaı1 
karı ilave edih\ınez. 

mandan kolaylıklar •ardır. işbu perakende satış fiatları Mersin icindir. < 4 1 :) > 
f!"ransızlarm gaybı .:..· ------------------

Yişi, 7 (ıı.a.) - Frallsız Zavi nüfuıve atk6· Kı·ralık da·ıre aranıyar. 
Amırallık dairesi do~u suvare 
tezg&hlarıml yapılan ilk akmda rf tezkere 
2 Franttız krovezörünün bat- Bilecik vilayetinin Boz-

tığım bildirmiştir. Mürettebat öyiik ka•aaından aldııım ve 
kc\milen kurtarılmı~tır. içinde askeri muamelatımı 

Radyo · 
göllterir nüfus cüzdanımı sa 
yi ettim. Yenisini alaoaıım
dao eskisinin bökmii olmadı
gı il&o olonur. 

2 yatak t)dalı, sofa, mutbak, 
banyosu olacak. 
Lütfeıı şartlar için eski Gi1-

zei Palasta Eı-tuğrtıla müra-
TfiRKIYE RAdroeu Pazaroık nahiyesinin De- C38f.. (414) 2-2 

ANKARA Radroıu reb<tğaz mahallelinden -------------------~------
CUMA- 8.5.19(2 R 1 S25 d 1 •• 1 a n 

7.SO Proııram u memleket ıut eoep 0~ n ognm n 

7.83 ~~:~~: karıeık proa. (Pi.) ((l
6

) Oıman Yarar Sıh~at ve içtimai Muavenet mü~ürlüğünden 
7 45 Ajanı Haberleri Konuıma: (İkti11t aaati) 15 lira maaşlı miidiirlük katipliği inhilal el-
S.00 Müıik: Senfonik Paroalar Mılıik : Operet paroaları 
s.15· <Pı ). Memleket eaat ayarı u tiğinden meınurin kanununun 4 iin~ü maddesin-

1::i8 :r•~:r~~a:~ Memleket uat ıfıoı haberleri deki vasıfları haiz isteklilerin müracaatları. ( 412) 
rararı 19.46 M6ılll: KIAlik Tart MO. 2 _ 2 

M .. 20.15 Rıdro Gaıeteai 12.ss 
ı2.•6 
1 s.oo· 
13.SO 
ıs.oo 

18.03 
18.40 

uıilit Hafif ıarkılar 
Ajanı Haberleri 20.45 Müzik: Saz eaerleri 

21.00 Ziraat taktimi 

Müıik ı Fuıl hereli 
Proııram te Memleket 
11aol ararı 

•tüzik: Fuıı bereti 
Müzik: Daoa müıiQi (Pı) 
orııa hataları 

. 

21.10 TEMSiL 
22 00 . Radro 11100 orkeetraaı. · 
22.30 Memleket Seat Ararı 

ııjıoı hRberleıi te boraalar 
22.•6-
22 60 Yarı o kt Program te 

kapımı. 

ligindeki ham toprak dediğimiz ölU toprak nste çıkar kökle 
rin en çok bulunduğu toprağın yllzUnde bir çok canlılar 
mikroplar bulunur, bunların mahsulnn gelişmesine ve art
masıntt hizmetleri dokunur. Bu canlılar toprakın derınlikleri 
ne dogru ,geldikçe, buralarda yaşıyamıyacaklarından, azalır· 
lar. Eger toprağı bitden derin sOrersek ölü toprak nste 
çıkar. Bun un içersinde küçOk canlıların Uremesi ve mahsule 
faydalı olabilmesi için birkaç sene gibi hayli bir zaman 
ister. şu halde yeni açmaları birdenbire çok derin surmek 
doğru değildir· Eğef derin sQrülmek lazımsa bunu yavaş 
yavaş çoğalt~r~k bir kaç senede yapmalıdır. Yalnız toprağı 
çok derin mıllı ve iyi olan bazı yerlerde derince yapılan 
açmaların zararı pek görUlmeyebilir. 

Yeni açmalara ne dikelim ? 
Yeni açmalara her şeyi dikmek doğru olmaz. Çnnkn 

uzun zaman işlenmeden kalmış olan toprakla her zBman 
işlenen ve uzerinde ziraat yapılan toprak arasında fark var 
dır. Uzun moddet boş bırakılmış toprak yatkındır. Toprağın 
içinde toplanmış olan bazt maddeler bir ÇOk bitkilerin yetiş. 
mesine engel olurlar. Bunun için yeni açmalara gelişi g11zel 
her şeyin dikilmesi doğru değildir. Yeni açmalarda iyi yeti 
şen nebatlar yulaf,. ~avdar, Patates, mısırdır. Diğer mahsul 
ler bunlar kadar ıyı ol~a~, onun için toprak sonbaharda 
sUrülmUş ise ilkbaharda ıkılenıp hazırlandıktan sonra pata
tes, mısır ekilebilir· İlkbaharda yapılmış açmalara ise top
rağı iyice hazırladıkta~ ~on.ra sonbaharda çavdar veya kış-
1ık yulaf ekilmelidir. ~ırı~~ı seneden sonra açmalarda diger 
mahsuller de yetiştirılebılır. Mahsul miktarı da zamanla 
fazlalaşır. 

Memleketin her bakımından emniyeti temin edecek olan 
mahsulnn çoğaltılması ~av~smda en önemli yeri işgal ede
cek olan işlerden biri şı~dıy~ ~lldar boş bırakılmış toprak
larnı yukarda söylediğinıız gıbı açılıp işlenmesidir. Bunların 
mahsul verecek haJe konması ziraat servetinin artmasına 
sebep olacaktır. Bu savaşta en bUyUk vazife memleket işle
lerinin en güçlerinden ayni za~anda en şereflilerinden bi
rile uğraşan çiftçiye dUşmektedır. 

AZİZ ÇIFTÇİI 
Kolunun botun kuvveti, gUcUnUn bUtlln yeterliği ile 

çok ekmeye savaş. Yetiştirdiğin mahsuln değerinden ustun 
fiyata satacağın muhakkaktır. Hem kendin kazan hem mem 
lekete hizmet et. Boş 'toprak bırakma.. Yeni açtığın her 
karış toprağın yurdu korumak 'için hazırladığın yeni bir 
silah olduğunu unutma ... 

Prof. VAMIK TAYFI 
Y. z. E. Nebat Yetiftjrme ve 

!ilah Enatitliaü MüıdW-11 

·~'' ,... o• .,, .. r."'~ . ·. , . ... . ,. .. ~ 
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1892-----1942 
50 Senelık bir tecrübe mahsulü 

' -Uzun sene kullanılacak bir cihaz 
filips 1942 AL TIN JÜBiLE 

Teınsinin ellinci senei devriyeıü miin&Hel·etile PHlLlPS , 
Fabrikaları, elektroteknik fıahasında 50 senelik arama, 

çalışma ve teoriibelerin semereıü olan 

" Altın Jübile ,, 
RADYOLARI GELMİŞTİR. 

İçel AoonteRi: Selvelli Tecimevi, Mersin. 

z • 
1 YA OK 

Manifatura ticarethanesi 
VE 

Mobilya Satıf Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, mantoluk 
yünlü ve ipekli kumaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarından 
nazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlama 
gömlek ve pijamalar 

Fiatlar mntec.Jildir. Birlik malları perakNıde 

yüzde ou ki\rls Katılır. Mem!ırlara yüzde beole 1ult1~ 

yapJhr. 

(360) 4-10 Mersin~ GOmrOk meydanı 

. 

Yeni Mersin Matbaasında Basıluıı.tıt· 


