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Mel buru 29 (A. A) - Mist"r l"""""".'---------ır----___, s .. 'ııbl Te 1'.J mum ı-:e,rıyaı p b 
Çor9i1 bir nutuk söyJiyerek nemi,- MGdtlrG efŞ0ffi 0 
tir ki: FUAD AKBAŞ 3o 

---
Avusturalya bir istila teştıbbii· idare Yeri N t S AN 

RÖ bekliyor. Yetecek kadar si!Ah ve '••• ııeraıD .. , 111, 1 • 11,,.11 19•2 

Q.trNDELIK SİY ASİ HABER.. FİKIR. G-A.ZETESI 
cephanemiz yo:ıctur . }~akat her za- Sayı-sı-5-ktJruş 
mandan fazla t,irl~şuıi~ bulonnyornz. ___ T_e_l_ef_o_n No. 82 ~~t 1 ifıb 

Çocuk Esirgeme urumunun çahşması ·sayesinde 

"Çocuk Haftası" parlak 
başarılarla sona erdi 

Bomba 
davası 

A .ı k 'lı· ı ( H td yo ~azctı>sı)
Bomba lıadısesı daHsına de· 

22 Nisıuı 942 tarı·ııı· nd"' r f ı d 0 11 "'I' 1 mııı ö~ per "ec"'vı·· ~ "C'"k velil"rı· go·· ·· d 1 " a ı ı .. .. "ış an .... ~ - ' .. z 91' " • rmoş vam e ı mi~ ş.:thıt MFıfhıuP.t 
hıt.şlıyan Qoouk baftaıu dün delik Atatürk piyAsi temsil ler ve şeıı, güzel, ~,gtt-uceii bomb:u.ın arkada patladı~ıııı 
ak~aaı ımn ermiAtir. Bu haf- edilmiAtir. Miiırnınerede milli bir grcti gt1qirmek ırı;ıatını k • " " et ve kan pırçalarının aı n-
• t i~inde Oooak 11} • opınlar, bilhassa zeybek oyun bulmuşlartlır. . . ır ;> EH rgeme .M. iiMaıntır ı,leri bize tertip sına yapışdıgım söylem ıştır. 

urumu ötddenberi Himaye 1 rı çok be~euiloıiş ve takdir Ş h"t k K" k ômerin eden ve iyi saatler geçirnıe a ı apucu ır or, 
\'o şofkatı altında bulundur- edilmiştir. Dün ögleden evel K .l fl k ;., c;öy miz iı~iıı birçok yorgunlukla. or:ıı o a oouşlu..,unu . -
du~J Q 45 y0 vronoıı elbı"se ve yine çoookJara ve akşam, ev. ~ 1 d. . t b' o· . "' ra katlaııan Çocuk Ettirgeme 0 ı pan~ıyon sa ıı ı JADI 
ayakk b velki gün hu müsamereye A b • il h K ı d"k , n ı, çorap, çama~ır ve Knruıntlll''• Halkavi Tem~til an a ta 1ı korun söy e ı 
8a

1
· .h .

1 
davet edilemiyen çocuk baba- l · • 1 Ô r ı tiya9!ar1111 yom emi~ . . .. komiteMine te kıymetli öjtret erı tearar adı. ğleden sonr~· 

to hunları tamamen geydir- ları ıçın "yuı nıusamere tek· menlerimiz le onların yüksek dil muhakemeye devam edil-
miştir. rar edilmiş ve hn piyesleri idareoilerine teşekkürii bir miştir. 

Bayrnm nıünnsebotile ev- bn nretle yüzde d<'kRenı mü- borç biliriz. 

\·~ıı·o ııe yazılıgımız gibi bö Ruzveltin -nutku ·- Musolini diyor ki: 
ltıu Morsiıılileri ilgilendiren 1 
kerı if i for8una çok güzel birl 

~enı ' ol yepmış ve hayrımıa uçan 
1 ~lıı tk etmiştir. 

Ayııı 24 iinoii giiııii akşa- k 1 1 
ını H nıkevi tarafrndıuı Çcıouk a e er 
Esirgeme Kuruma sinemıssırı· 
da güzel bir temsil verilmiş 

Son zafere kadar 

dayan adak 
-

lmri diyor ki: 
Hindiatanın en ziya
de muhtaç olduğu 

Uz taşma 
siyasetidir. 

Şehir ve 
~--

Memleket Haberleri 

. ~elediyemiz 
Mıaafır. 8fl~rcular şerefine bugün 

kışı/ık çay ziyafeti verecek 
200 

Şehrimiz ıtadında yann ba f 1 . • 
l k 1 T - k" f Ş erdır. anaca o an ur ıye utbol u· _ 
rup birinciliği müıabak 1 g . Wuaabakalara Beden Terbi· 
. . a aran" yeıı Umum M üdürlüğO adına 
ıştırak edecek .olan on vilayet nezaret edecek olan Futbol f e. 
sporcuları terefıne belediyemiz derasyonu •rk ~ d B S . . f , .. anın ın , aım 

bu gün Meraın dman Yurdu S~ymen~r'de şehrimize gelmiş ve 
denh kola gaılnoauoda 200 kişi- bolge bınasında hazırlaaan daire 
lik bir çay ziyafeti verecektir. I de müııafir edil mittir 

Beden Terbiyesi Umum Mü. Kuralar bu ak,am mümea il 
dürlüğüoce hazırlanan program 1 B .. Seyme-ner•in huzurunda kaf;le 
mucibince Menin a-urubu mOsa. Krelllerf ~arafından çekilrcektlr. 

• • 1 ura netıceslnde birb' l ·ı k bakaıarına ıştırak edecek olan 1 ır erı e ar• 
takımlar şehrimize gelmişler ve 1 y'~;ışnacoakk tak1 ımların iıhnlerlal 

ı uyucu arımıza b.Jd' 
hazırlanan otellere yerleştirilmı, ğiz. 1 ırtcc· 

Pamuk 
fi atı 

Ankara ?9 (a a) - 1°42 ya. 

Koza 
fi atı 

Ankara 2'1 (a •) _ K • · oza pı· "" iki perdelik clıısan sıı.rra 
fı)> komedisi göqterilmiş ve 

«Er muktubu tablosu» bara· 

ıh ı;ok alıuş toplı\Uıı~tır . 

Karanlığa gömül
müş olan 

Avrupayı 
kurtarır 

Roma 29 (a.a) - Başvekil 
Moııolinioh. başkanlığında Vene
dik ~arayında toplanan bütün 
İtalyan val ler toplar tıaında baş
vekil kıtalar arasındaki harpten 
bahsetmiş ve ltalyanıo mukave· 
met ederek zafere kavu,uncaya 
kadar dayanacağını bildirmiftir: 

Londra. ~9 (a a.)- Avam 

kamarasında Hindi!ltan me · 
seleleri miizakere edilirken pağı fiyatların ın artması üzerine 

Mi ter 1 mri flÖZ alınış ve pamuk fiyatlarında da bir artıf 
H iııdıstırn rüeHıU ına!lında. olup olmayat'a~ı hakkında bir 

yaH!!llnda fiyatla 
rın ııe olacatı 

hakkın dalı ı h .. 

Bayram gönleri Çocuk 

lıalı 'ONİ mu tadın fevkıııd6 can 
• 

l11nı11rılw1ş ve bura<la yüzler 

oe voc~ık se.lınonklarla v a 

ınnlıtolif oyunln.rla egtenerek 

~ım \' tı güzel saatler yıışıımış

larr! ı r. 
2 Nisan Salı giinıi yine 

Qooıık .E!'lirgeıne Kurumu si
ııemnsıııda giındöz Ra t 14 ele 

Çocuklart\ ve akşam Rast 20 
de çoouk bahalarına hir ınH 

saıuorn teı iip edilmiştir. 
Müsamereye 1stik181 mar

~ıle haşlaıınıış, bunu ımitea
kip 28 Nisıuı hakkında t111a 

Men;eoi kıı~a bir hitabede bo

lundu kta.rı sonra yavrular 23 
Nisırn marşını söylemişle r ve 

«Hcıı . i Hor i> rondunn mu 
vaffıtkiy<>llo hnşıumışlardır . 

Okunan şiirler lıerke~ ta-

H. Hindistanı 
umumi valisi 

Eldeki mühimmatve 
Vesaitle harbedevam 
etmek mümkündür. 

diyor. 

l.ıondra, 29 (a..n.) - Roy-
teriıı iiploınl\tik ınulıahiri 

hılc1iriyor: 
Holhuı<ll\ luikftmeti Hol. 

landa Hindi t<t.nı umumi va· 

lisi Mösyo Palmok Londra. 

daki lııikftmet erkanile gfüü 
nıek üzre l ııgiltereye gelmiş
tir . . 

Burada, ileride alınacak 
tedbirler hakkında şimdiden 

ger~ken işler gitriişiileoekti r. 

Umu mi vali, eldeki mal· 
zeme, mühimmat ve vesait 

ilti harbe devam etmek möm
kündiır. 

Japonlar 8 Marta kadar 
yüz gemi kaybetmişlerdir. 
demiştir. 

Amerikanın günlük 
masrafı 100 milyon 

dolar. 

Vaşington 29 (a a) - Ameri 
ka bir müabet devletleri reisi 
cumhuru Mister Ruzvelt Dün ak
şam bütün Amerika radyolarile 
neşredilen bir demeçte bulunma
sı Amerikan.ı~ is~ihsalde en y6k
sek ekonomı ımtıhana tabi dere· 
ceye çıkuıldığ"ını hayalata yılma 
dığını söyleyerek Avrupadaki 
harbe intikal etmiş ve Rus ordu 
larının kuvvetli düşmanın ordu-
sunu tahrip etmiş bulundu~unu 
söylemiştir. Nihayet yakında 
Ame-rikan uçan kaleleri karanlı
ğa boğulmuş olan Avrupayı kur 
tarmak için çalışaeakhr. Demiştir 

Bundan ıonra Amerikanın 
güode yüz milyon dolar ıarfet . 
tiğini ve buouıı iki misline çıka
cağını söylemiş ve bu vaziyetin 
Amerika ekonomisi üzerindeki 
tesirlerini de anlatmıştır. 

Dahili meselemiz iaşedir. Bu 
Avrupa milletlerinin de işidir. 

Baı.ı muharipler hatta bitaraflar 
bile bu husuııta tetbirler alıyor. 
Yeni tedbirler ltalyanın ekmeA"i 
temin edilecektir Demiştir. 

Londra, 29 (a.a )-Stefani 

ajıt.nRı h?ldiriyor: 

Virjinyo Gayda, Journale 

d' İtaHa gazeteAinde hir haş 

makale neşretrnio ve hu rna

kalet4inıle J-111veri11 not.kano 

ele "l»rak Bu verin Almanya -
İtalya dayırnı~nıa ından bah
ırnttigi kııumlara yazarak e~

cümle dtHniıştir ki: 
Rn dayar. ı~ ma biitiin R8 

haya şamildir. M ilıver devl-,t 
leri arn ındaki tesantH. yeni 

Avrupa t~rihiııde mübiın bir 

hadiırndi r. Böyle hir tesnuiid 

esaııen zaruridir. 

Almanya - !talya büyiik 

V
. . hu·· ku" m t• zaferlerini hu d~yanışruay" 
ışı e 1 bor9laılurlar. 

Madagaskara bir 1 Rn8larııı Vaşingtonda ve 
• • bazı İngilizlerin de I.ıondraıla 

fılo g6nderıyor açtırmalc istedikleri iki oep. 

Vişi 29 (a,a) - Vişi h6kü· 
meti Madakukar adasına kavvet 
li bir filo göndermeğe karar ver 
mittir. Bunlar arasında üç kra
vezörde bulunmaktadır. --
Karşıhkll hava 
mücadelesi 

Londra 29 (a.a) - Alman 
uçakları şimal doğuda bir şehre 
hücum etmişlerdir. Hasar varsa-
da insan kaybı çok değildir. 

Londra 29 (a a) - İngiliz 
hava kuvvetleri Almanya üzerine 
hücum etmiştir. Tafsilat gelme· 
miştir. 

Berlio 29 (a.a) - Kolonya 
balkının bombalanmasına· kartı 
dün gece Alman tayyareleri ln
gilterede York şehrine htlcüm 
eotmiş ye bir çok yaagınlar çıka 

rılmıtlır. 

be btiyiik bir iştir. 
Muharrir, bütün cepheler

de yanyana döğü,en ltalyan 
ve Alman aıkerlerinin men

kibeler'ini övdiikten ROnra: 

Almanya - l talya yalnız 

ask.,ri sahada deRil, iktiRsdi 

ve ı;ıiyıu~i sahalarda da. ıukı 
bir işhil'liRi yapıyorlar. Ro 
ma ile Berlin, Hitler ile Mn
solini arasındaki tesıuıüdön 
bir d~fa daha belirtilmesi ka 
dar tabii bir şey olamaz. 

Amerikalıların 
isledikleri 

Boenrn~ayres. 29 (a.a.) 
V 3Şİngtondan bihlirildi~iue 
göre Amerika gazeteleri Dekar 
ile Madıtgaskarm işıal edil 

metııiui istemektedirler. 

l 1 
• •• harrlrimize ııalıibiyet •ahibi 

uz aşma ıarekotı goze çarp- mu 
mıyor. lhlbııki Hindi~tanın . bir ı:at şunu söylemiştir: 
bu zam.ıııda en ç.>k muhtaç Geçen senenin pamuk fiatla 

oldugu ~ey, uııa,ma siya eti- rı iıtihsal şartlarına göre müı· 
d i r. demiştir. tahsil tatbik ettlğ i kanaatindeyiz 

1942 pamuk mahsulü umn ında 
bunlar tcsbit ve ilan ~diltcektir. 

. mtı •rrırımizfn bir 
suvalıne şu y cevap verilmi~tir ; 

•• koza Buruda 175 karat 
olacaktır M - t h . • us a ııle ayrıca 25 
kuraı verilecek bu suretle fiyat 

200 kuruş olacaktır• Diğu er. 
lerdeki fi tl d y ya ar a bu esaıı dahilin 
de mahalli mürakab k . 
1 

e om11yon• 
arı tarafından k 1 arar aşacaktır • 

Hatay k 1 
İngiltere ve 
Hindiçinideki 

k oza arı da Buruya 
Tohumluh Mısır da- adar masrafları ilave edilerek 

d 
hesaplanacakt 

Fransız 

gemileri 
ğıtılmosına evam ı K 1 •r. 

• 1 • oza arı yalnız koza k 
edılıyor tıfleri alacaktır. oopra 

·ı. Kuru koza fıyatıda ayrıca 
Sulu yerlere ve yayla kö.)le. ı ave edilecektir. 

Lon<lrn, 29 (a a )-İngiliz 
Hariciye Nazırının ~uıcfüıü 
E'rftnsızlıHtll Hinılıçinidttki 
gtnnileriııi J apoıı lıu-a verme· 

16rindeıı dolnyı acı ıtcı ~ikıl
yet etmekte ve Vişi biikdnıe

tirıin baııu vermot1i elli gin 
lfraııımmı Japo:ılıulll birlikte 

lıarb etmeıtiue ıcukabildir. tle 

mektedir. 

rinc ekilmek üzrre bura köyleri- j I ------ıaret er : 
ne ınısır dağılJlmaıına devam · ----

Kanada harekete 
. geçecek 

Oktava, 2H (a .a )- J(aııa-
ı . 

dl\ meoli~i melHıtıanııHla eıuı 

edil m c ktedir. Şimdiye kadar 7 

ton m•sır dağıtıldığı öğrenilmiştir. 

Tarla f arelerile 
mücadele 

Tarsus köylerinde ve tarla 
fareıi olan mınta kal ara zıraat 

müdürUiğünce yapılmakta olan 

mücadeleye köylerimiz pamuk 
iflerile meşgul olduğundan •on 
verilmiştir . 

Şimdiye kadar yapılan mGca 

dele müsbet netice vermiştir. 

Domuzlarla Hfişveki 1 14(i~ alarak b iikftme

tin derhal harekete gtı9mesini 
istemiştir. mücadele 

Yeni Başvekil bana cevap Hububata 2arar veren domuz 
vererek; lbımgeleıı bazı rhk- 1 - d 1 lar a muca e eye Tanas ve diğ 
Jaran ikmal edilmek iizere k 1 d M i . · tr aza ar a ers nın Elvanl hl 
olJn~uno, zamanı geldiÇriııde . d d . 

1 
na • 

h 
· ı .. ı·ı.ı· yesıne ~vamedılmekt·d· 

arekete geçı eoegıı11 H uır · " ır. 
mijŞtir. 

Yeni Ginede Japon· 
ların eline geçenler 

Tokyo 29 (a.a) - Nişi Nişi 
gazetesi yeni ginede Japonların 
zengin petrol madenlerini ele 
geçirdiklerini yazmaktadır. 

Yeni ginenin doğutundaki 
adalar ele geçmiştir. Burada 
Müttefikler elinde yalnız Port 
Besbi vardır. Buda Japon tayya· 
relerinin bombardıman altında 

htifade edilemeyecek hale gel· 
miştir. 

Çocu~ esirgeme kurumu 
Mersın Şubesi 

Başkanlığmdan: 
23 Nisan çocuk b 

münasebetile müeHeııe~~ramı 
cuklarına iç ız ço• 
bi . çamaşırları ile 

rer çıft terlik vernıek 
t' l f sure
~! e akir yavrularınuıı ııevio 
ıren ve kuramumuza karşı 
b~ suretle yüksek alakasını 
gosteren Meuin Azak zade 
hanında 8 numaralı yazıhane 
Tü~cardan B. Hilmi Çeliğe bu 
kıymetli •e ioııani yardımınden 
açık teşekkürlerimizi ıunarım. 

Şehir Bandoauna 
dair. 

23 v · ..ı.., Utan hayramında reı-
mi ·ı geçı te 'elair b"ndo8u ta-

kımını teşkii edon sanatkar. 

lan "" . ı· w.ersın ı ~ıfatile seyre-

derken lhÜteesıdr ol:logomnzo 

sHyleınege liizum yok. 

40 bine yakın nüfoso •e 
3~0 hin liraya yakın belediye 

hutçesi ve bir hayli yekftode 

Ha) kevi bii t~eRi olan kıtskoca 
bir •ebrin (elalemirı) göaii 

anüue çıkartacak bir bando 

takımı olmamaıı insanı mü

teessir etmeı miT 

Baoclo takımı aanatkArları 
kuvvetlidir. Sanatlarına aşık

tır. Ancak hepisi bir araya 

g·eldiği Hmaıı 'ebri temıil 

edecek bir üniformaya Rahip 

olmamaları yüzünden tesirleri 

ve yaptıkları i~ hiç de mat

Jftp neticeyj vermiyor. 

Aceba Belediye ile Halk 

evi birleşerek şehir bandoıon

da Q&lı,aoak arkadaşları or

ganize ederek birer üniforma 

tedarik edemez mi' 

Yeni Mersin 
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30 - Nisan - ı 9'2~ Perşenıbe 

Türk Yüksek ziraat mühenbisleri bırliğl neşriyatından 

öğütlerim iz 
Mısır Nasll yetiştirilir? 

-DUnden devam-
Ekim : }<;kimi makine ile ynp.mak elbette en iyi ve artık 

her çırtçinin anlayıp kıymet verdiği bir şeydir. Ancak bu 
ekici makineler şimdiki halde nıemleketlnıizde pek azdır. 

Onun için bizde mısır elle ekilir. Elle ekim ye serpme su
retiyle veya pulluk arkasına çizgiye atmakla yapılır. Serp. 
me usulü ekim, tohum ziyanı, tohumun iyi kapanmaması, 

çapa ve Oteki bakım işlerinin zorlaşma ı, toplama gUçlUğtl 

bakımlarından iyi değildir. Ancak Karadeniz sahillerinde 
görUldOğO Ozere hayvanla işlemiyecek kadar dalgalı, çok 
dik tarlalarla pek küçük tarlalar serpme suretiyle ekilir. 
Serpme ekilen tarlalarda fidanlar arasındaki aralıklar hep 
bir olmaz. Bitkiler iyi ğOneş ve hava alamaz. Birbirine ya
kın düşen mısırlar iyi beslenemez. 

Ekme makinesi bulunmayan yerlerde sıra halinde ve pulluk 
arkasına çizgiye ekim mısırın en iyi ekim şeklidir. 

Bu usulde hazırlanmış ve tava gelmiş hırlttda ~ulhıkla 
bir çizgi açılır . Tohumlar bu çizgiye para sHyar gibi elle ve 
biraz arahkll olarak atılır. Pulluğun ikinci geJişinde bu 
çizgi kapanır. Tohum atılmadan tekrar bir çizgi açılır ve 
bunu kapatan sonraki çizgiye yeniden tohum atılır. Şu 
halde bir dolu, iki boş, bir dolu olmak ozera ekime devam 
edilir. Bu hesapça iki mısır sırası arasında iki pulluk sırası 
boş yer vardır. Ekim bitirildikten sonrft tarlaya bir tırmık 
veya sorgu çekilerek o~to dOzlenir, tezekler ufalanır . 

'l'ohunıların çabuk ve kolay cıkabilmeleri için çizgiler 
pek derin olmamalı ve yağış olmazsa kurakta kalmamaları 
için ele pek yüze ekmemelidir. 

Bu şekilde ek'llen bir tarlanın m ırları hemen aynı za· 
manda biter. Bitkiler guneşten ve havadan iyi faydalanır. 
Çapa işleri, boğaz doldurma ve hasıttda tophnna ve taşıma 

işleri kdl6y yapılır. 

Aralık : Mısırda bitkilere verilecek aralıRın büyUk öne
mi vardır. Bitki yeter derecede g}da, hav11 ve ziya almak 
için belli aralık ister. Bu aralık sert mısırlarda sıralar ara
sında 50-60 santim ve sıralar Ozerinde 85-45 santimdir. 
At dişi mısırlar daba boylu olduklarından fazla aralık is
terler. Sıralar ara~ında 'i0-80 santim ve sıralar üzerinde 
50 santim olmalıdır. Kuvvetli tarlalarda bu aralık daha 
fazla ve zayıf yerlerde <iaha az olabilir. Buna göre dekara 
3--d: kilo tohum hesap edilir. Sık ekilen mısırlarda kısır 

(dane bağlamamış) koçanlara fazlaca rastlanır. 

Bakım : BitkUer tarla yOzUne çıkıp 8-10 santim boyla
nınca 1lk çapa yapılır. Bu arada htıflr b1r seyreltme de ya
pılır. Tam seyreltmeyi ikinci çtıpa zamanına bırakmak iyi
dir Bu suretle böcek kesmesi vo başka sebeplerde ek~llen 

nebatların yeri boş kalmaz. ilk çapada mısı:-larm etrafındaki 
toprağı yumuşatmak, tarlanın kaymağını kırnıak ve yürU
meye başlayan otları kesmek mısırlara çok fayda verir. 

Mısıra ikiden az çapa verilmez · 1 htiyaca göre Oç·UncO 
bir çapa dahi yapılır. İkinci, yapılttcaksa llçOncO çapa za· 
manlerı ot, yağış ve bitkilerin gösterdiği ihtiyaca göre ta
yin edilir. ikinci çapada tam seyreltmeyi yapmak ve tarlada 
kalacak fidanları bırakmak IAzımdır. Bir çok yerlerde fena 
bir usul vardır: Seyreklemeyi awr azıır yavarak kestikleri 
fidanları hnyvanlarıı yedirirler. Bu suretle yapılan bir sey
rekleme çok zıtrarhdır. Çiçeı-te yakın zanuma kadar suren 
böyle bir seyreltmede alıiacak ridan, kalanın zanmna ola. 
rak tarlanın gıdasını payla~ır. En iyi~i mısır bir karış olun
ca seyreltmeyi yapmaktır. 

İkinci ve tarlanın otlu oluşuna gpre icap ederse OçüncU 
çapalar varsa hayvanla çekilen çapa pulluklariyle yapılır. 

Tabii bu sıra halinde ekilen mısırlar içindir. Serpme ekilen 
tarlalann her işi el çapasiyle olur. 

Memleketimizin birçok yerlerinde yerli çapa ve pulluk
ları yapılmaktadır. Bu aletler çok iyi iş görUr. Bu çapalarla 
ş gören çiftçiler daha çok yer ekebilirler. Bütan çapa işini 
el ç.apasiyle yapmayı !det eden çiftçiler ya az yer ekerler 
veya mısıra az çapa yaparak işi ge~~iştlrnıeye çalışırlar. İyi 
bakılmış, çakalanmış bir mısır hiç bir zaman nanköalUk 
etmez ve kendine verilen emeği fazlası ile öder. 

İkinci ve üçüncü çapalarda bitkilerin toprak i<!lndeki 
ilk boğumundan süren fışkınları yani piçleri ayıklamak Hl
zımdır. Bu piçler elle tutular aşağıya doğru biraz yana 
batırılır ve kırılır. Köklerin oynamaması için bu ftşkınların 

yukarıya çekilmemesi lazımdır. Mısır köke, daha doğrusu 
toprağa yakın boğumlarından yardımcı kökler çıkaraıak 

bunları toprağa sokar. Bunlarla hem toprağa daha sıkı tu
tunur hem gıda ahr. Çapalarda bunlaım zedelenmemesine 
d~ dikkat etmelidir. 

Bitkiler iki ikıbuçuk karış ( 50-60 santrm ) boylorıı'lca 
boOaz verilir. Bu İl bitkinin k6kü etrafına biraz toprak çekmek· 
ten ibarettir : Boğaz verme bir yagıştan ~onra yapılırsa çok 
faydalı olur. BOğaz verilmiş mısır toprağa daha sıkı bağlı 
olur. Rüzgarlardan kolay kc·lay yatmaz. Kökleri sedn kalır 
ve kuraklığa dayanıklılığı artar. Mısır ikisi bir arada olmak 
şartiyle sıcak ve rutubetten pek hoşlanır. Soğuktan korkar. 

BüyUme çağında yapntklan kıvrılır ve bu hal geceden 
sonra sabahleyin de görUIOtse tulayı sulamak icabeder. 

Hasat : Mısırın hasadı yanı toplaması eHe yapılır. Ko
çanlar birer birer nebattan koptmtarak ahmr ve .ikahtrı ta- · 
laşlar kesilir. Bazan evvel! nebatları keser sonra üzerinde 
ki koçanları toplarlar. Olgunluk zamanında mısırm yaprak· 
Jarı ve gövdesi kurur, Koçanlar 8(.'ılıJJ muayene edilirse 
mısır danelerinln sertleştiği ve kuruduğu gör81Qr. Mısırın 
tarlada iyice kurumasını beklemeli, fakat bu zamanı tula 
geoiktlrmemelldir. Sonra koçanlar göMdeden zor ayrılır, top
lama gUçleşlr. Mısır talaşlarının hayvanlara yedlrmırgt yer-

ıerde hasat biraz vaktinden evvel yapılır. Bu ~uretJe yap
rakların iyice kuruyup rUzgardan dOkOJmesl önlenmiş olur. 

Tarlada kalan anız, sonradan çapalarla toprak hizasın
dan kesilir, kuruyunca toplanıp yakılır. Tarla sürmeye ha
zırlanmış olur. Tarlada iki u9 sırayı boydan boya keserek 
yollar açmak ve kırılan mısırları bu yollara yığınak, taşıma 
ve iş kolaylığı bakımından faydalıdır. 

Mısırın muhafazası : Tarladan hasal edilen mısırlar mu. 
haraza edilecek yerin yakımna taşınarak kabukları soyulur. 
~!ısır ya bu iş için yapılmış çit, çardak veya çölen denilen 
yerlerde Vtya hQvenk halinde dıvar veya tavana asmak su
retiyle muhafaza edilir. Hevenk halinde asılacağı zaman 
mısır kabuklarmm hepsi soyulmaz. Bunlar örUlerek birbi
rine bağlanır. 

· · Mısır çit veya çardakları keresteden yapılır. Dört tarafı 
çıta ile kaplanmış ve çıtalara aralık verilmiştir. Buradan 
hava işleyerek mısırların kurumasına yardım eder. Bu çit
lerin Usto yağmura karşı kapalıdır ve yanlarına geniş bir 
saçak verilmiştir. Çitlerin aoyu ve yüksekliği ihtiyaca göre 
değişir. Anca·k hava cereyaninın kolay işlemesi için eni 1.5 
metreden fazla olmamalıdır. 

Bu biçim çitler pahalıya mal olduklarından her çiftçi 
yapamaz. Onun yerine örme Çitler vaparlar. Örme çit yap
mak için değirmi (daire) biçiminde bir yer hazırlayarak bu
ralara 2-3 metre boyunda kazıklar çakmak ve taze ağaç 
dallarlyle bu kazıkların arasını Ormek kllfidir. Mısırların 
yere değmemesi için altına ağaç veya sap koymalı ve Ostu-
n U ·az veya talaşla dam şeklinde örtmelidir. Ancak ahşap 
çitlere nazaran bunlarda fare tahribatı fazla olur. Diğerinde 
çitin ayaklarına teneke çakmak suretiyle bu zarar oldukça · 
önlenebilir. 

Mısırlar kuruyuncaya kadar omerde bırakılır. Sopalar
la döverek veya muıır daneleyen makineden geçirilerek da
neler somaktan aynlır. İyi kuruyan mısırlar kolay danele
nir. Mısır ne kadar kurursa yine oldukça rutubeti vardır. 
Hele isli ve rutubetli yerlerde mısırları aobarda bir metre
den fazla Yüksek yığın yapmamalıdır. Sonra kızışır. Arasıra 
kUrekleylp havalandırmak iyi olur. Mısır konacak anbarlar· 
Anbar böceklerinden temizlenmiş, kabilse badana edilmiş 
olmalıdır. Yoksa böcekler mısırlara UşU~rek daneleri ke
mirir ve içini boşaltırlar. 

Mısırın verimi : Mısırın verimine bir sınır çizmek mnm
kOn değildir. Verimde toprak ve toprak işlemesinden başh
yarak, bakımın, havanın. yağış veya kuraklığın, ekilen mı
sır çeşidinin tesiri vardır. Sert mısırlar dönüme 100 kilodan 
başlayarak 300 kiloya kadar kuru dane verebilir. At dişi 
mısırlarda bu miktar daha yüksek olup 600 kiloyu bulduğu 
olur. Demek ortalama bir hesapla sert mısırlar 150 at dişi 
mısırlar 300 kilo dane veriyor. Bıı zamanki fiyata göre çok 
iyi bir gelir demektir. Bunu göz önünde tutarak çiftçileri· 
mizin mısır ekimine ehemmiyet vermeleri kendi k9.rları ba
kımından çok yerinde olur. 

Mısırın zararlıları : Mısıra tarlada zarar veren hayvanla
rın başında domuz gelir. !)omuz yalnız mısırları yemek su
retiyle değil, kırmak ve vatırmok suretiyle daha fazla zivan 
yapar. Bircok Yerlerde geceleri teneke çalmak, si18.h atmak 
suretiyle domuzları nrkütmeye çalı~ırlr. Ormanlık, çalılık , 
batak ve sazlık yerlere yakın mısır tarlaları domuzdan ('Ok 
zarar gör Ur, 

Devlet, bntnn nr0.nlerimize zarar veren düşmanlarla 
mücadele teşkilatı vastasiy:e ~avaştığı gibi domuzlarla da 
mücadele etmektedir. Mevsiminde sUrek avlar yaparak do
muzların öld~rnınıe~ine çalışılır. Ancak buna her çiftçinin 
yardım etnıesı, .eli sllAh tutan herkesin ziraat mücadele 
memurlarına, zıraat muallimlerine baş vurarak tüfek ve 
domuz kurşunu alnıaları lazımdır. Bu iş aynı zttmanna kar
lıdır dR. Doın~zun ense kılları çok para eder. Son zaman
larda etı de kılo ile bu işle uğraşan tUccarlar tarafından 
. atın alınmaktadır. 

• Kargalar da mısır koçanlarını gagalamak suretiyle ol
dukça ziyan yaöarlar. Hele uzak, tek kalmış mısır tarlaları 
karga sürülerinin hücumuna uğrar. Birkaç karga vurarak 
tarla içinde uzun sırıklara asmalıdır. 

Mısır koçan kurdu denilen bir kurt koçanların ucundan 
girerek taze daneleri kemirir, koçanın içinde dolaşarak da
neleri bozar. En iyi savaş şekli tarlalarda mısır anızları bı
rakmamak ve yakıııaktır. 

Mısır rastığı (kömQr) mısır bitkisinin koçan, gövde, ya
parak ve çiçeklerine musallat olur. En zararlısı koçana ge
lendir. Koçan kömUr tozu gibi ince bir tozla dolar. Bu gibi 
hastalıklı parçaları keSDlek ve tozların dökülmesine meydan 
vermeden yakmak ıazım.ıır. 

Arpa veya erken buğdaydan sonra mısır 
Yapılan birçok tecrllbelere gpre arpa veya erken yeli · 

şen buğdaylar biçilip kalktıktan sonra tarla hemen sürOlUr 
ve buraya erken bir mısır \leşidi ekilirse bu mısırda yeti
şerek aynı tarladan aynı senede iki mahstll alınmış olur. 
Hele sulanabilen yerlel'de iyi urun almak kabildir. Ancak 
bu suretle tarla zayıf dUşecetinden hayvan gUbresiyle gUb
relemelidir. 

Bu ve önUmOzdeki seneler ııer lUrın maJısOle iht)yaç 
fazla ve fiyatlar yüksek olduğundan Yeter derecede rutubet
li yerlerde çittçilerlmbin bU işi bir tecrübe etmeleri çok 
yerinde ve memleket için hayırlı bir iş olur. 

Adapaıan Muıtaka Tahum lallh 
ve Deneme 1ataay3Du Aaiıtanı 

Muhsin Ber.kuk Noyan 

Zayi a•kerlilı tezlıereai 
Edıemitteo aldıgım askerlik te•&.:eremi sayi ettim. 

~ eniıini alaoaıı ınclao eıtkiıinin bökmti olml\dı~ı iJlo olo
aıar. ' Nil dtmio Degirm.,nli köytiodeu 

Morad otlu 816 doğumlu 
(899) lrlaa Oilgi 

1 i n 
Niğde VaJiJiğindeı1 

ı - Niğde llususi idaresine ait. rlukışla k a
zasına bağlı Çiflelıaıı civarıudaki (Çfirmiik) kap
lıcası, iiç seı?e müddetle ve kapalı zarf usulile 
20-4-9 4 2 tarih iııden itibaı·eu ı 6 giiıı ıuüduetle 
artırmaya c.;ı karılmı~ı 11· . 

2 ihale 5-5-9 J 2 tarihin~ nıüsadif salı ~iinii • 
saat 15 de Niğde Vilayet Baimi eııclinıeni oda-
sında yapıl~caktn· . 

3 - Talip olaHların melkur giin saat i 4 e 
kadar teklif mektuplarını Daimi enciinıeu riyase 
tiue makbuz mukabiliude vermiş luıhmacaklardır 

4 - ~luhammen bedeli 27999 lira 99 kuruş 

olnp temiualı muvakkate nıikdarı 2100 liradır. 

5 - Talip olarılar şartrıamcleri Ankara: ista11-
bul, Kayseri, Adana, ~1ersiu, Konya ve ~iğde 
fi usu si Mu lıaselıe nıiidiirlüklel'iude ~örel>'lirler. 

[3831 i3-27-30 3 

i ı a n 
lçel orman çevirge mü~ürlüğünden 

Mub vahit fiatı 
M3 D3. OinHi Lira K. 
508 000 çn m nğ• cı 4 90 
1 - icel vil~Yetiııiu ~lut kazası dahilinde • • 

Kazancık de' let ormanıııdau 508 metre nıi kap 
kerestelik çanı ağacı satışa çıkarılmıştır. 

2 · Çam eşcarıuın beher nıetre nıik:'\p "ayri 
ıuamulüııüıı muhamnıeıı bedeli 490 kuruştur. 

B - Şartııarne ve nuı ka velenaıue projeleriııi 
görmek jstiyerılerin Mersin çevir ere müdürl iiğüııe 
Mut Ormau böll:(e şefliğine ve Aukarada or
man uunırn müdürlüğüne nıürucaat etnrnleri. 

4 - Satı~ 18-5-94 '2 giinü saat ı 5 de Mersin 
orman çevirge müdürlüğiinde yapılacaktır. 

b - Satış unuuui olup açık arttırma usulile 
yapılacaktır . 

6 - Muvakkat teminatı 187 liradır. 
7 - Taliplerin şartrıaıuede yazılı vesaiki getir-

n_ı_el_e_ri_l_a_zı_m_d_ıı_·. __ ( ~~) 30-6 11-17 

i 1 i n 
içel orman çevirge müdürlüğünden · 
Kental Oimıi Mnlıammeo vllhit fiatı 

Çıralık çam Lira Kuruş 
384 enka~ odana O 60 

ı - içel vilayetirıiu Mersin kazası dahilinde 
Çeliş devlet oruıaıııudau 384 kental çınılıl çam 
enkaz oduuu satışa çıkarılmıştır. 

2 ·· Beher kental muhaıuıueıı bedeli ( 60 ) 
kuruştur. 

3 - Şartname ve nıukaveleuanıe projelerini 
görnıek istiyeıılerin Mersin çevirge nıiidiirliiğü
rıe, ftlersiıı orıuaıı bölge şefliğine ve Ankaı·ada or
man unıtını müdürlüğüne müracaat etmeleri 

4 - Sauş 19-5-942 Salı günü saat ı 5 de 
Mersin orman çevirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Satış uınuıni olup açık arttırına usulile 
yapılacaktır. 

6 - )luvakkat teminat 18 liradır. 
7 - Talipler in şartnamede yazılı vesaiki 

getirıueleri lilzııudır. (400) 30-5-10-16 

i 1 1 n 
Iskenderun Deniz koın11tan-
l ığından. 

lskenderuıı Deniz koınutanlığıııa 3-8 sı111f 

bir ınuanıele uıemurn ile 50-85 lira ücretli '•~ 
40-50 lira ücretli iki anbar meıuuru ve 4 O- 50 
lira ücretli bir aşçı alınacaktır. 

Geregen şeraiti haiz isteklileriu iskeu<leru 11 

Deniz k.omutanhğına müracaatları. (386> 
25-28 .30 

Yeni lılerain Matbaaıında Baaılmı~tır . 
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