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Bir Uçak . 
daha fazla! .. 

lıciuoi cihaıı l..ıarbi gtilde
ı·eh&kim olınanıu hakiki ma-
01\8Jlll İRhat ediyor. Hele her 
giin okudugaınuz harp tolJ

lığlerı daha fazla uça~a Ra· 

hip olaıı muharibin karşıs111-

dakrn6 nasıl debeet •e korku 

Dördür)CÜ Dil Kurultayı 

·Milli Şefin huzurlarile dün 
çahşmasına başladı 

· Pamuk çekirdeği 
fiatı kaldırlldı 

Kurultay üveleri Ebedi Şefin manevi huzurunda eğildiler 

v"rdigini Qn kııv•etli kelime- Ankara 10 (Yeni Mersinin' diincü Dil Kuruhaymın ilk B!lşkanlığa ~aari~ Vekili, 
Jerle göıtt.,riyor. hususi muhHririncien) -Türk umumi toplautısına Milli Şe Millet Meclisı r~isi Şemseddm 

Anksıra, 10 (Yeni Mersin)-Ticaret Vekaleti 
çekirdeı?i i~in konan fietı 10 Ağnsto 19~2 d611 
kaldırmıştır. 

pamuk 
itibaren 

Yeni 100 liralıklar 
Ankara, JO (Yeni Mersin)- Memleketı· m· t· ·ı· . ıze ge ırı ır-

ken yoltla deoızde batan 100 liralık b'"nk ti . .. no arın yerıne 

Almanyacla ba11hr1Jan 100 liralık banknotlar 15 A t 
··ı ğos oe-

tau itibaren tedavo e çıkarılaoaktır Bu m"kd k . . . · ı ar anuıı1 
etdavül haddı dabıh::ıde kalacaktır. 

Bugün, Uçak, demek meoı D i 1 Kurultayı üyeleri ve timiz lsmet lnönü şeref ver- Güoaltcly, paıti genel sekreteri 
leket müdafaatnuda eu büyiik. muhtelif •ilılyetlerden, Halk- mişlerdi. Büyük Mıllet Mecli~i Memduh Şev~et ve ka.tiplikle

si!Aba rualik olmak dem~k- evlerinden gelen delegeler, Ü· reisi Abdülhalik Renrla, Raş- re de Necmedd1n Sahir, Ke 

tir. Banu daha iyi takdir eden nıversite profesörleri ile yakın vekil Saracoğlu ile Vekill~r, mal Turan, Kuddusi Tezer ve 

milletler u9aklıurnın adedini ilgililer veTürk aydmlarmdanJ Mebuslar ve diRer zevat da Faık Reşid Unad seçilıiiler . . 

artırmağa u~raşıyorlar. Fe- büyüt bir seckin grup ögle- hazır ~uln~u yord~. . ~urum .gen~l sekraterı H ,. n t 
dl\klrlıklar, feragatler. (bir den evvel Dil Kurumu Başka· nınleyıcı yerırıde ~eçkaı İbrahım Necmı Kurumun allı 

1Spor: 
t6k d"ba fazla uçak) i<jin olu m ile birlikte Ebedi Şef Ata- bir d~vetli kitlesi ile Türk ve ayhk çalışmasını ~zah etti. d 1 • 
yor. Dönkü radyo tabıikala- türkün man~vf huzurunda ta ecne~ı b~smı nAları ve mü-, Sonra ~ıılıtelıt k?mısyon azA· li er erı Mersin: 4 
rından .ziraat makinesi yapan zimle eğilmişlerdir. messıllerı de vardı. Kunıltaya ları seçıld:. Komısyonlar .öğle 

un an sonra arı - ıl ·ı b 1 ı M . y b. ·· ı. · 
fabrikaya kadar her yerde B d ti "h d ' orkestramn çaldı~ı istiklAl den soma çalışmasına başladı. tevk·ıt ed·ııdı· Ereg"'. ıı· •• 1 
her .zaman u9ak irnal edili· 

1 
k .. J _ 

1 
l marşı ı e aş a11oı. .ı: aarıt Ve· arın ve ö ur~un .. omısyon-

yor. ıa .. '~ te umum _sa onunda kili açılış nutkunu söyledi. Bun lar çalışacak Perşenhe gfınti Meram Futbol takımrnın 
Uçak .. Memleketıni seveu butun. delegeler, uyeler ve dan sonra Kurultay Başkanlık öğledeu evvel tekrar umumi Hükumet ıJa~iyete ~ayseriye yaptıg, seyahatte 

lerin, memleket Uğrunda fe- davetlıler toplanmıştır. Dör- divanı seçildi. heyet toplanacaktır. hakim oldu KayReride takımımızla karşı-
dak&rhk yapanJarın ınaddi su 1 h laşan Ereğli Süaıenpor fut-
ve mAnevi feragat öJ9öeüdiir. Krasnodar Hindistanda Ankara 10 (R.G )- Kon b~I takımı paur günii l\lehri-

Uça~ı çok olan milletler 1 s· ı A h 1 gre partisi icra ko~ite~i ~ara- ıı:ı•ze gelmiş ve aynı gün Mer 
dlllıa çok yaşamaga azmetmiş so•• zu•• 08$1 1 a 1 fmdan Ingiltereyı Hındıs~an ııo takımı ile bir müeabı.ka 
olanlardır. Esase bava kav· t d· ıd·? dan ayırma kararı ıizerırıe yapmıştır. 
ve:irı11 ilAve edil6n hbr uçak • zap e 1 ı . İngiliz hükQmeti süratle hare- Iki hu~uk ayd . 
memleket mödafaa8ını artır- Yıne ortaya çıktı - çarpışma kete geçmiş Hint liderlerini ka seyretmek haR ·:. ~öaaba-

- · ' · · M k fi 20 k re ını çeken 
dıgı gibi milletlerı manevi - Berlıo, 10 (a. a..}- Alman l .. tevkif atmıştır. ev u ar lllabahk bir merakı 
kuvvetine de daha biıyük em Aukare, 10 (R.G.) - Cöroi· tebiigindA bildirilen Kraımo- Homhay, 10 (s.a.} - Hukfi ki idir RugQn 250 kiıiden runda yapılan ı huzo-

lin Rusra~a giUIQini teri\ eden d , t h kk d . mnt dliıı 16 polisin silah mer ş 8· . tl"nı'n tevkif edildi~İıh k d bu karşıla.ma 
niyet ve daha büyük kudret haber gelmemielir. arın zap 1 " 111 a. Y6ll 1 faıla lD 1 6 

er ne • ar bire ka• 1 •• 

b b l 
. · K misi ile yaralandıgını bil<lir- . l •Ş dort 

veriyor. Amerika Ankara eloieiniııde a er ge mıştır. ubarı hölge . . . . .. .. .. .. bildirilıyor. . . . sayı ile takımımız lehine 
Uçakların yektino ise Rorter tarafıudan Moskoura sinin denizi olan Krasnodar mıştır. lkısı olmu~tur. Dıın Kongrd pırtısı merkezltrı , ticelenmiş ise i! t ne-

ıneınleketlerini müdafaa ıçın gıtUıli sörlenmie ise de bu da 13 gün evçeJ RoHtotta lıü l7 <le 32 polis ile 21 ımbay ni ve şnbelerini kapatmıştır. kardığı .e akımııı 9ı-
ölm6ğe fakat onu ebediyete olnıamıetır. cumlara iştirak edtın ve rnü- yMalanmıştır. 4 ii hutahan6 Londradan bildirildiğıne görejııu o~u11,. g~r~p şampiyo 

Almanrada MP.reeaı Görın· "'e kaldırılmıstır. karar Krıti vekili yüksek mec . ' gurup ar ıkınoısi ·Merei-
kadar Y•tatmak için ya11ama- dataayı yarına~a yardım eden J ' nın goro 

v gio reisliA'i <tl\ındaki genı-raller Bombay 10 (a a )- Miis- 1• • t11.rafından verilmiştir. in- P ve gurnplardaki 
ğa azmetmiş olan milletlerin kıta tarafrndan zaptedihniş- ' · · ısı canlı k \opıantı.eına I~~ndrada bürci_k löman BirliCti reil4i .Tina ken- 'ltere ile kongre partisi ara- kl ve ombine oyununu 
iftihar rakımı oluyor. Bu ra- ebeanmıret terılıror. Bonon bır tir. Kaçan Bolşevikler takip . gı h k ~· •ev e Reyrede 1 . 
kim karşısında beyecanlanmı euln ieile altikadar oldulu eör edili:-or. llİ tuaftularrnın tehlikeli suıdaki savaşta er esın. me- etmemi tir n erı tatmin 

ıeoi kiitle hareketlerinden dıtarı rakla sorduau sual lngıltere ' · 
yan, ~urur duymıyan ve ifti- ıor. Piyade kıtalanmızla işbir k d · M" c· kalmlllarırıı bildirmiş ve Hin oin ne dereceye a ar vazıyete ısa ır takım alışkın or-
barla kalbi 9arpmıyan hangi E liti yapan ba(if makineli bir d madıgr b • ı 1 rkl . h k ti distarırn dahili harbinin bir tıı\kirn olıı~n ur. sa amızda oidrlen m 
'atıuısever vardır. s 1 r o an ı erı are e ere yar:lım et an evvel tl\mıunlanmauııı t4ÖY Şimdi asayiş devam ede- l'affakıyetli bir oyun cı.ıkar~ 

Zira h'r vatarı8ever bili- cniş Ye muvatfakıset göster- ·r ı k mıştır Z Y • lemiştır. cek mi? Yok~a pası ıare et · aman zaman ttyonnn 
Yör ki.. U"ağın se11i kuvvetin ı • ı • miatir d. kt'f · ya l l ( 

y ngı 1 z " · Loııdra, 10 (a.a )-Hin ıs ederken a ı ıs n. ara mı Sonu ikincide) 
Hesidir. Uçak motörünün dal· Krasnodar 210 l,in niifııs- tan ~ av.ırı dün akşllm radyo· karşılaşac~k? Buna kesın cenp ----
g~ dalg8 uzaklara götördö~ü k lu Rilab eııdiietrisi nıerk«'zi- •la .,0 .• yledı·n-ı· hı·r nutukta bö· vermek henüz zamanı Je~ildir. Tı• ı. • 
s h1:ı.k· . t· . t 1 d , .., ... urıu"e bı·rı·ncı·ı,· ı.._ 

611 rnemleket .. ımıye ının 1 a arı ir. Gıda ve petrol hn yol- kflmetiıı haditıatı polİEI il~ bıtl Londra radyosu ka.rgaşa- J R 

uzaklara kadar ilamdır. dan nakledilmekte idi. letti~ın~ işaret etnıiş ve Jıö- lıkJar hakkında şöyle dıyor: /erine gidecek 
U9an-ıu g<Hgesindeki yurd H"o N- · ç"l Bo b d [ / ~ kllmetirı azimli kararile J umavıı 1 er m ay a, at et erimı·· 

mesuttur. Oraya fel&ket •e Londra, 10 (a.a.)-Harbi- Slovaklar iyi dıl\tan ve miittüfikl.,rin da•a· Allahabadda ba:ı.ı zahire depo ., 
iztırap gelelJleZ. Çünkü nçak ye N4zırhğı 21 Haziranda h b d kur· !arını yağma etmişlerdir. Ah-
lıakkın ve kn,vetin va11ts811Tobrnk dü,erken a'aRıdaki ar e İyormuf/ aını •alıiın bir tekilden d b dd 1· -d h l taıaca,;ını ıtöylemiftir. me a a a po ıs mu a a e 
tayyareci de hakkın ve kuT- birlilclerirı teııılim olduğunu Berlin 10 (a.a.)- Alman L r;d 

10 
( 

8 
)-Royter etmiştir. Ölü yoksa da yaralı 

bileli . ı· 011 ra, a. s· ·11 . ·1 t vetin müdafiidir. rmı' ır. ve Romen kıtaları Aıak do- h t h b. ·ınderı: Hiut vardır. ıvı erın sı ı1 ı taş:ma-•>o . 1 T uRuR mo a ır d·ı . . Dünyanın her tarafında ... 1 inoı ~gı •• motörlü IDRunda aiddetli tekilde bar- 1 • J i Londrada- sı yasak e ı mıştır. 
l tuğa 32 ·ncı t k ı I ,. kongre part Rlll 61 

• • . _ 
oldniJu gibi biıim de paro .. - yı, 1 an ° ayı, bediyor. Almanlar strat~jik k" Sovyet büyük elgııı .Ma~s- Rııgun Londra haberleJ"i 
mız .. On-lıurı"yetin kurulda- Oenubi Afrika karargah be. ı ı ıni~tır . t'n d h k' ld ... , hir eb.,mmiyeti o)mllyan RoM kiye bir mesaj ge aıe u · v~zı~e 1• • a a sa ı~ O u~mıu 
ğu göndenberi bir tek daha yeti, 2 iııoi Oenubi Afrika lar k ı· . k t r Diio gelen bir haberde ko g- bıldırmıştır. Hüln)metin vazi 

kt heyeti 6 piyaJ t ın mu aveme ıııı ırmıt • R it ve h k" ld. -
fazla uçaga sahip olma ır. . •. .mcı 6 ugayı, Ta ki k 1 hendek renin bir kararla uzve yete ~ ım o u~u anlaQılavor. 

d 11 m d t ,. h n ara ar'ı a9ı an M . k. me v . 
Zevkımıı, gükleriaıİJ e cı pıya e • Oeayı, uo- lerden tanklar ge9ınif ve düf ÇankayQek ve aıM •.ye . . 

bir nçak daha fazla görme~- lar .;ra·s~~d~ kra\ tank ~abu. man atıloıı,tlr. Kt>prö inta- Aaj g<tndereoe~iııi hil<lır~ı~:~~· 8. ff&Ş81 Demir Atletierlmizin İRtanholda 
tir. Neşemi•, daha fazla bır ra ı e ı rnoı mu ıafıs P•Yl\de ıına m.,ydan kalmadl'D Ka- Berlin 10 (a.a) - . o .ı- mu'fa\trakıyetli dereo.ller ala. 
uçak motörönün ıtesini doy- alayı ve hlrn9ya alayı var· hanı g"çen Slovak kıtalarının seher Beobach.ter ~azetesı Hm Türk Hava kurumu mö- oa1tı k tl 
maktır. Babtiyarh1tmız T~rk d1r. yararlığı kayde <le~er. . distanda~i. vaz~.yetten .ba~sede- fe~tişlerinden R .. R~şaJ De- te "'i uvve e ümit edilmek-

oçak filolarını seyretmektır .. R .. - Alman ha'fa knvvetlerı rek 1n~ılıı hukt)me~ı şıddete ~ı~ . TarsuBtakı teftişie- d r. 
Bunu~ı .i9in .yılJardaober~ US Kafkasya öztırinde ılalgalar n:1ü.racaat edere~ hakıkl maske rrnı •.kmal . ederek şebrirnize 1 Kafıleniu 22 Ağustosta 

0 ldugn gıbı bugön de yarın halinde böoumda hulnnarak su,ı dü§Ormöştur. gelmış tetkık •e teftişlerine hareketi ruuhtemeldi 
da Türk Hava kurnıaon• ~ar • po n taarroc hareketlerini deıtek· başlamıştır. r. 
dı~ ~tmek en büytik v&zıfe. J8 lemi,tir. :Maykop istikametin- Me•ut bir evlenme 'P Öğrtrntligimize g<ir6 Hava Şehrimizin bir aylık 
mızdır · r Müdılr ve• Korumu müfetti · "5 

Be. f tt H 'fi\ kuru· h rb·ı deki hücumlar ılevam tıdıyor. Kırme&li Maari . ~ı !!: mnbte- haı"Von J..J l . 
r ırt4a a • a kilimiı. ilk tedriaat mOfettielerin lıf kllsabada ı 'J ma ae erı 

nuına verdi~imiz oıaddi ysr· S f k b • A den Naoi Ardemirın kızı Peri- . . Kurum şubeleri- • h / 
damlar Türk giiklerinde bir O on 1r rap han A1demirle lzmir birinci nı teftıt edecektir. lf Q atı 
o9ak daha fazla idealimizi Başhyacak mı atı aaiın alınacak lisesi OoQ'rafra öQretmeni Said· 8. Tahai Tekin Temmuz ayı içinde şebri-
tabakkok ettirmekteyiz. Va- ( ) v·ı• ı· . . . K .. 0 a haddin Dardeniıin 8 8.942 teri· K . V mize Mısır, FiliMtin, Sudan 
zifemizi v l e her za· Nevyork, lO a.a -Japon 1 aye ımıı ıçıu ar.. hinde niklhlerının repıldı ..... ı ayeerı akıflar müdürü 

·•par. ım v s·h· fı · h b B d b . det sa.f • H T lı · ve Hirmauyadan ~7261 k· ı man ve h (H. k yanın ı ırya Re erme azır- ey arasrn an ır (} memnuniyetle haber alıomııtır. · a 811l Tekin mezuuen 1 
() 

er yerde ır o9a .. · k A t ı daba '••la) 
1 

k i
9
in Hava hg• başladıgı soylenıyor. Ey- an T•P aygırı .-a lll ıA ın· Genolern 11aadetler temenni ~ehrimize gelmiştir. Mumailey koru sı~ır derisi ile lngilte-

K.urnmnna yaarmdı8111 edelim. lfll veya lJkteşrin bo sefer ma81na vilayetoe karar veril· ederken arkadsıımız Naci Ar· hin hirkan ıu·a·n aebrı"mı·zde d 11220 ·ı M --s "" ,. re '311 kı o erino8 y~ 
A. B. C. i_9iD en elveri~Ji a1Jardır. miştir. demiri candan tebrik ederiı. . kalacağı ögreniJmiştir, ,P•~ısı ithal edilmiştir. 

•>9 
- ve 30 Ağ.tutosta 1 ıtan 

balda yapılacak rn.. , . 
. ıur•nye At-

letızm birinoilikl . .. 
erı musaba-

kasrna iştirAk ed k ece olan 9 
atlet, hareket ·· ö .. gun nun yak-
lRşması dolayısile iHkı hı· r su-
rette ant renmanJarına başla-
mışlard1r. 

:ıüt~a 

lk di 
da c 

et 
edi 
teb 
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ı 1 - .\ğusto s - 1942 Sah YEN·I MERSiN Sayfa ; 2 

- --=zERO- Spor 
-Birinciden Prlan

cerf'y11nına hAkim olan Eret
Soy adını başa almamı c. Tan· bir türlü şu kumar masası gözü l ililer ı;ok tehlikeli vaziyete 

Merzeci Fahriye 

rı daA , söyledi. Doğruluğuna mün önünden gitmiyordu. -
inandığım için böyle yazdım . Ah • Bu masanın dili obada soktukları Merımı kalesinde 

Aşağıdaki satırlar için bana söylese .• Klmbillr ne ·dramlar- şütor elemıuılara malik olma 
dap atacaklar, c.gerilikle> ayıp· ve ne komediler anlatacaktır. clıkJar.: İ'iin müshet bir neti
layacaklar; batta, hatta .. cdeu> Kocasının son kuruşunu, karııı• ce elcle eılememişlerdir 
vermeıı.e kalkacaklar da buluna- nın son yü:r.üğlnÜ Verenlerin Mü h k D . 1 5 1 sa I\ a, eniz Harp 
caktır . I içindeki cehennemi, hangi su 1 

Ne :r.ararı •ar; öğrenmek serinletebilir Şu heyecanın ve oknla güoiine mensup bir zat 
ihtiyacında değllmlyim sanki?. 1 azabın karşııında. çocuğa vuru· tarafındaıı muvaffakıyetle ida 

Zaten ben yazılarımla; mem lan tekmelerin kıymeti var mı re e dilmiştir. Her ne kl\d&r 
leket içinde azgın bir kumar ağam?. Mersin ıdeyhiııe olan bir ce· 
aalgınının c.var> olduğunu iddia 1 Hüngür hüngür ağlayan ka· zayı görememiş is de bu da 
etmiyorum. İdarecilerin ıık ı kon · dıoın karşısındaki erkek; onun çok uzakta holunu,tAAdsn ile-
trolO. bize hu (, illetin > yok de· değil, artık; o kara masanın 
necek kadar <az> olduğunu göa· adamıdır. ri gelmiştir. Ke'ldisini tebrik 

termektedir. Az da olsa; biz YarıDki yorgunluğu batarlat- ederiz. 
c. şahıa> detil <. cemiyet için ça·I mak için uyuyan erkeğin yanın• MiRafir Mporcalar dün ge
hştığımı:r.dan bir kaat aramak daki aakı:r. gibi yatak, bomboş ce Ereğliye Jciomiişler ve g·ar 
abutir. Maksadımız idarecileri- duruyor. da eporcalarımız tarafrndan 
mlze )'ardını edebilmek ve kar- Anaıını bekleyen çocuk, tlt· 

k l ağorlllnm111llrdır. 
deşlerimize c umarın > :r.arar arı· reye titreye ağladıktan sonra "'!!!!!!~~~~"~~=====~ 
oı tekrarlamaktır. yere yuvarlanmış .. 

Cinsi temayülleri, azgın ih- F k b a at u ne zamana kadar 
tirasları, çirkin iptilaları durdu- devam edecek, az da olııa bu 
racak idarenin gemidir . Ahlilo; kl •Örne er• kafil •si nerelere ka· 
resmi ınemarlarla beraber <çok dar gidecektir. 
luk •e eemiyetin> müvahazelui Ş u masa başı n da, kaç yuva 
dardurabilir fikrindeyim. 

nın ocağı sönüyor, kaç c bu top· 
Ben; kumarın ctokahoı> tat rağıu kızı namus ve iffetini 

mış, zehirinl içmiş, iÜoabını çek sntıyor. 
1ai,lmdir. Sen de; bu c.brladan, 
•- t ı k · i b t kmı• Zero. Zero. Zero. Hakikatte llUr u me ıç n ıeya a e çı -n k b. O 
iller dolaşmış bir adam değil mi oca ır c. • olan bu chiçlik ) bir 

1 ? B k - ük b·r "a•ı .. cdutek" olabilir mi? Bu sıfırdan 
olsun emeliyle ga:r.eteye vermiş ·~ _çıkarmak ı çın kaç erke-

Arka ıokak, ter ve kan dö· 
kerek çahşıp bir rahat döşek 
ararken, elektrik fiskiyeleri al· 
tından bir ~:r.ero -.. aeai l'elmeme• 
lidir. 

Dün. <uyu yavrum> ninnisini 
söyliyen anaların kızları yeni bir 
•uyan yavrum" u yazmftk ve o· 
kumak için fU masaya toplan· 
mahdır. Minimini yavrularına 

ecdnt armağanlarından örülmüş 
yeni bir mdestan t için şu Halk 
evlerinin içi kapılanna k adar 
dolmalıdır 

Deulet Meteoroloji i7leri umum mü· 
Radyo· 

• 
1 " a n 1 

Türkir'e Radrosu dür/üğünden; 

Salı - :ı~~l~~A Radroeu l Memur ahnacak 
7.30 Program umemlekeı ıeat l , k 1 ....... b' . . 

ararı :1S er ıgım ıt1rnnş Orta YC lise ınezunlarıu-

8.32 Vücudumuzu c;aıııııralım dan taşra teşkih\ıındaki ıniinhallere memur ah-
7.40 Ajans Haberleri 1 ı. . . . .. 
7,55 Müıik i:;entooik paroa 1 n:ıca~ıır. ıstekhlerm Met eorolOJI istasyonuna 

(1046) ı n r (pi.) ınüracaatları. 
7.35 Evin saati 

12.30 Program te Memleket aaa& !!!"'-------------------·-----
&rarı 

12.ss Müzik: Şarkılar 

12.•6 

13 30 

18.00 
18 03° 

Ajans Haberleri 

Müzikı Şarkı u ıilrküler 

Me:nlekel Saat Ararı 
Müz:k: Radro salon or-

keelraeı (Vıoloniıl Necip 
Aekın) 

18 45 Mılzık: Fasıl hereti 

19.CO Konuşma dertleeme BBati 1 
19.15 J\.fÜıik: Fasıl tıereıi pao· 

19.30 

19.46 

g ramuıın iki nci kısmı 

Program te Memleket 
E1aGt ayarı 

ajeııs h1tberte;- i 

S Pt beal 10 de ,<ika 

19 55 Müı i k: Orun havaları 

20 15 Radro gaıeteai 

20 45 Miiı.ik: Oıg .rn bnaları 
(PJ .) 

21.00 

21.10 

Zır r.al \aktim ı 

ZiYAOK 
Manifattıra ticarethanesi 

VE 
Mobilya Satıı Solonu 

Kadınlar için ber nevi ropluk, ınantoluk 
yünlü ve ipekli kuına~ıar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarından 
ha:?ır ve ısmarlama olbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarJama 
gömlek ve pijamalar 1 n • U J'al.IJ'l j UÇ 1 ~ y 1 rJık , . 

bulunayorum. ğın cuzd•nı boşalıyor ve kaç 
• • * kardet birbirinin yilretini yakı 

Geçen akşaaı beni, <kapan > yor. Bunun adına kibar yankeai 
mahallesinde c. 0• numaralı bir cilik demezler mi ?. 

Uyuyan çocuk çoktan u;arı- 21.SO 
dı ve dipdiri bir genç olda. O- 21.45 
nuo dutetl milli kültürü, bByük 

.Müzik; KIAsik beetekArJar

1 da n paroalar (Pi.) 

Kouuema: lktiHl Hali 

Müıık: KIAaik Tfirk pro· 

aramı Şef Mesut Cemil 

Fiatlar mutedildir. Birlik malları perakende 

yüzde ou kArla tıatılır. Memurlara yüzde b6Ş1e sattf 

yapJlır. 

tarihidir. 22.30 Memleket eaaı ayarı •e (360) 7-10 Mersin: GQmrOk meydan. eve rötiirdüler. Kadınlı erkekli Ha1ır, bayır ... Benim öz kız 
epiyce bir kalabalık toplanmıştı ve erkek kardeşim ıen bunlara, 
Ev ıahibi de oyuna daldığındaı. sen bu cinayet ve ihanet yuva· 
rlrenlerin çok geç farkına va· lanna layık değllıin. Sen eğer, 

Hey .. şu koca tarihe dayana-
rak güç alan fU erkek adamla, ajanı haberleri, borular illlll----··-------------------
bu kabramaa kız elele, başbaşa 22.60 Yaraoki Program te 

rabildi, heyecanlarını bundan alıyor, se-
Kaıurları affettirebilmek ni yalnız •0> tatmin ediy<ırsa 

için tekerlemeler yapıldı. Yürek yalandır, hayaldır, boşluktur. 
detil, dudak kıpır damaları. Sev· Güzelliğine bak bayanım.• 
gl değil, yapruacık gülüşler ve •. Onu senden çalan şu masadır. 
Maunın ortasına u:r.anan bir elin Bu kağıdlardır. Üç c vale > üç 
kitıd çekişi .. Gözler kiğıdluda hırıazdır ki senin yuvanı, çocuğu 
Basan hafif bir ökıürük, tavana nu, kocanı çalıyor. Damlar! te· 
u:r.aoan dumanları, küçük vanti- miz ruhuna çalan üç "kabbe,, 
litorun ri:r.girı dağılıyor. dir ki aralan erkeğini, kıvırcık 

Sıcakta pişen üç dört yavru 1&çh kızını vicdanını kirletiyor. 
köşelere 11ğınmış. ter içinde g6- Ya ıineklerl Ciğerlerine bü-
ya uyuyorlar.. cum eden "parazit,,ler "koh" lar 

Saat vaktin çok geç oldağu dır. 

nu haber •eriyor. 
Birinci parti devam ediyor 

ve ara sıra işitilen sesler tunlar 
dır: 

- Çökey çektin galiba .. 
- Şansa bak. 
- Ben açacaktım. 
Onbeş, otuz, kırkbeş öldüm 

ben de .. 
Para toplanıyor yirmi, otuz 

lira.. Oyuncularda daha derin 
bir ıeni:ılik .. Biriken para epiy· 
cedir. Kar,ımdaki bayan; çok 
kaybettiği l5in dudağının rujunu 
yanağına alnına bulaştırıyor •. 
Bazı kadınların hiç konuşmadan 
ıöz keımeden durdukları yer, 
buruı ıaliba •. Bugün de kaza:ı
dıtı için kocuına üıtünlüğüuiil 
ıöyliyecek kadına bakıyorum. 

Her kiğıd çekilitinde < şanı> ı 

kolundan :r.orla tutup fÖğaüne 
buar g: bı oluyor. Ve. Ve .. Evet 
ulonda bir aea uğulduyor. 

Zero •. Zero ; Zero .. Kaunan 
numara, ae•ln; li, meaut Kaybe· 
denler , omuzlarına çöken kibü
•un ağırlığını tafıyamıyorlar. 

ince bayan, yakıııklı bay, 
eamer dişi kazananı eritmek için 
göderini şim,ekllyorlar Titre· 
yen parmakların birer birer say 
dıtt -banknotlar· tomar halinde 
çantanın içine giriyor ve oyun 
tekrar bathyor. 

iııtaci maaaya yaklaşıyor, 
dayatmadan ıoruyorum • tefağa 
kadar de•am eder ve bu çocuk 
lar burada .. Erkekler zaten hal 
ılı .. Kadınlar da gündüz uyurlar 
dedi, , Kimseye; hatti beni ora
ya fÖtÜren arkadaşa bile hiHet
tİrmeden ayrıldım . 

Dıfarıda mehtap vardı . Se
rin bir rüzgar vardı ve şehir 

.uykuya dalmıtb amma; benim; 

Hele kupalar! melun öksü· 
rüklerin getirdiği kan dam laları 
dır. 

Dioeyrll Öyle bir soysuzdur 
ki duygularını ve mukaddesatını 
kemiren yaman bir"dial eğri, dfr. 

Karamaçal Zeronan, ak alan 
lara tam bh· kara lekesidir. 

Üç papaa, ölümünü haykı· 
ran • birer baykuş, ve şu masa 
sana mükemmel bir tabut oluyor 

Bana sus deme . 
Seni ya:r.ı makinenden biraz 

alıkoydusa yemin ederim ki; 
kendi işim ve menfaatim için 
değildir. 

O kı:r. ve kadın, şu gerıç ve 
I 

ihtiyar erkek; senin ve benim 
öz kardeşlerimizdir. 

Ne onların bana •e ne de 
benim onlara hiç bir kırgınlığım 
yoktur. 

Hayır; şu güzel kadının ya
nakları, bir son bahar yapratı 
olmuın.. Minimini yavru; o sa 
lonun bir "finoıu., gibi kıvrılıp 
boynunu urkıtma11n .. 

Varsın bize heyecanaı z"geri,. 
desinler. Bidm gerimi:r., arkamız 
bir milli tar be dayanıyor, onla· 
rın ilerisi 000 larla dolu bo~luk 
değil mi'! .. 

Diyorlar ki; kumar oynama
yan muhit yapamaz koltuklara 
oturamazmış •e .• ne k.ıdar ıo 
ğuk adam olurmut . 

Ne kadar yazık.. Onların 
salonları kendUerinin olıun, bi· 
dm ctoplantu bizim ckuraltay> 
var olsun da onları <IJGltür> 
ka:r.anında yumuşatacak , bu top 
rağıo k11.ına sımsıkı yapışalım. 

Hayır.. bayır., Say
dığımız kadın, dilediğimiz genç 
şu mua batına oturanlar değil 
dir n olamaz. 

sımsıkı bir <birlik• halinde ne 
yaman hamleler yapacaktır. 

Şu maaa ba,ında; kör bir 
taklit ellik olmamalıdar. Yeni 
Tirk aoıyetesinln temellerine 
verilecek aü temiz alınlardan 

dökilen •kanlı bir ter ,, olmalıdır 

Ecdadın ruhunu •ı:r.latmaaaak• 
tu toprağın cnankör, çocukları 
olmadıiımızı iabat etmek istiyor 
aak, bu c.zero "> nun seainl boğma 
lıyı:r.. 

Türk kı:r.ı, dış ve iç yapıunı 
yeni .Srnekler, modeller halinde 
ortaya atmalı. Daha düzgün, da 
ha ince olan abedi Türk zevkini 
ve güzelliğini dünyaya röıter· 
melidir. 

Dayanıa:z, biziın 

olan <tek .. leri sürüden ayırma• 
maktadır. Bu ceıniyetin bir, iki. 
üç diye sayılabilecek kadar a:r. 
olan basta çocuklarını bizim 
haatahaneye bi:r.lın mektebe, bi· 
zim maıaya çekmektir. 

F ter bize ka• çatacaklar 
çıkarsa onlara şiosciiden diyoruz 
ki bu saygısızlığımızı heyecan~ 

larımııa bağıtlasınlar. 

bedbin detmm; a1 • 

la .. 8en ıöylüyorulD , koca tarl· 

kapantı. 

Zayi ekmek karneleri 
Tarsus belediyesince -.e 

rilen 5395, 5397, 5398, 5399, 
5'00, 540L ve 1013 numaralı 
yedi adet ekmek karnelerimı 
zııyi eyledim. Yenilerini ala
caRtrndan eskilerinin hükmü 
olmadı~nı il~o ederim. 

Tarsusun Tekke M. den 
12a sokak l 1 No. evde 
Süleyman o~lu Hüseyin 

( 1048) Özçaylak 

Zayi karneler 
Mersinden aldığım Temuz 

Ağustos a ylarmı ait 26494 
numaralı ağır i0çi ve 422 
32726, :l2725 numaralı hafif 
işçi ekmek karn ... lerimi zayi 
etti. Y eoilerini alaca~ımdan 
e8kilerj ıin hükmü yoktur. 

Nusratiye mahallesi 66 
sokak 7 No. in e'de 

( 1045) Te,f ık Sün an 

him haykırıyor. Bu tnillet yara· --------·----
heıdır, kurucudur, ebeoidir. 

Nasıl , çok evvel; Türk kızı 
ve erkejti elele verıniş ve . ör · 
aek muvaffakıyetler kurmufH 
yemin ederim ki ırkıaııa. kızı da 
b~lki yarın • kara ört61ü yırtıp 
parçaladığı gibi • göz alan bir 
güneş olacaktır. Ondulci kan 
fıkı~ fıkır kaynıyor. 

Kotlarına bak.. Y ~ili Türk 
sosyetesinin me,aleaini kaldır 

mağa hazırlanıyor. 

Arkasını milli tarihin~ da· 
yayarak yüzünO balaya çeviren 
şu alev ıaçlı kadının sancısı 

uğurlu olsun.. Bi:r.e uğurlu bir 

ıefak müjdeliyor. 

, Bana inanmayanlar, aslından 

şüphe edenler inanııllardır be
nim özlü okuyucam, hoşça kal 

Koymakamoğlu 

Hayri Gültttkin 

Zayi karneler 
Mersinden almı~ oldu~nm 
9355, 9356, 3278L No. lu 

ekmek karnelerimi ıayi ettim. 
Yeuilerini alaca~ımdan eskile
rinin htikmQ yoktur. 

N u~rntiye mrıtıallesinde 
33 sokak 14 "No. evde 

(104-7) Dellal Ömer Kalkan 

Doktor 
Hayri Ozban 

Çocuk Esiq~eme Kurumu 
si neması ittisı lindeki mua · 
yeneha.nt sinde l astalarmı 
eskisi gibi kabule baılamış
tır. 

T. İş. Bankası 
Aüçük ta•arruf he•apları 

1942 
ikramiye planı 

K~İDELER 

2 Şubat, 4: Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikinciteşrin 
TARiHL~RiNDE YAPILIR 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık --= 2000.- Lir" 

3 > 1000 » - 3000.- > 

~ > 750 » - 1500.- ,. 
3 > 500 > - 1500.- • 

10 » 250 > - 2500.- ,. 
40 > 100 .. 4000·- ,. -
50 > 50 • 2500. ·- • -

200 • 25 • 5000. - » -
200 > 10 • 2000.-- ,. -

T6rkire le Bankasına para ratırmakl1 ralnıı para birikıır· 
mie •e faiz ahn•e olmaz, arni zamanda ıaliiniıi de denemie 
oluraunuı. (1) 

ı ı™ -' 

1 

Göı Hastahkları 
mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: Voğ"urt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy ınuayenehane
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı giiııleri öğled011 evvel 
Doktor SaJahaddin ınuaveuehanesinde . 
göz tıaslalarını kabule b~şlaıuışur. 

Vur(Jdaş! 
Hava kurumuna üye ol 

L 


