
Tokyo, 14 (a.a.)- Salamon adır. 
, lllrtndA'ki harpte 13 İngiliz ve Ame· 

rikau krovazi)rü, 10 Nakliye gemi
si 1 zırhlı krovazör batınlmıştır . 
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Japon kaybı azdır. 

----------------------------------------- GAZETESI 
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Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 

Yıh \ Savı 
15 4282 

G t.7NDEL:tX. SİYA.Sİ HABER FİK.IR 
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Dördüncü dil kurultayı dün 
çahşmalarını bitirdi 

~~::a~'.20C :sc:::ııoc.·•·::ııoc ~ .-::.;. :oııeı 1 

~ Doğuda ~ ı 
-~;;snad;d;-

R us,ar 
1 

·----~~;_ 

Çardak vapuruna 
dün merasimle 
sancak çekildi 

Veni Kurul azaları seçildi. Maarif Vekili 
bir nutuk söyledi 

Alman,arı Limauımııda bulunan Sancağımız 9ekilclikten 

Pu 
.. sku·· rttu•· Çardak ar&~Ja vapuruna dön BORU. Deniz Harp okoln k<>-

Aolı.ara 14 (Huaull mu- en büyük vazifesı nin yaııla-1 Yen İ kuru 1 aziıl arı ıa•t onda mer&oimlo ••ncak mutan •ok ili B. N .. re• Tümer 

h~birimizdeo) - Dördüncü noda ve sözlerinde bir kelime\ Genel sekreter lbrahim 'l"kilmi•tir · . . . kı•• veciz bir hitabede bn-Dıl Kl urultayı bugün ölleden daha eksik yabancı kelime Necmi tiyeler: Besim Atalay 13 :Merasimd" de~aır reıslerı, lnnmn,tur 
e•ve saat onda umumi top- k. • • Moskova, 14 (a.a.) -· . . · · 

1 
• 

la t 

kullanmak hu8U8tında ı irpd Doktor MehmP-t Ali. Ömer A t t Kl k ... ykop Balk Partıeı reııı ve aza arı Şanh bayragımız vapura 
n ısını yapmışbr. l k . l'· l ~nı os a epa aya .w.a . k t b k" . Bu toplantıda Tllrkiyenin annı te. rar ~tmıt ve a ·~ı ar Asım, Ahmed Cevat, Kudsi, •e Çerkez mıutıkal~rınd• dü' ile dab• bırço zova aan] 9" ılırken bir kıta deniz eri 

d6rt bir ıarafıod•n pleıı de- la 86ılerıne nıbayet verınıttır. Fuad Köse Raif, Kemaleddin .1 t k D"ğ ke bulunmn,ıur. aol&m resmini ifa otmi,lir. 

legeler Halke•İ müaıe .. illeri, Kurultay çalıımalarını bu su- Klmi Naim Haıım· hınail man ı 0 

çarp•• 
1 

• 

1 

or -
lnheraite profesörleri haxır retle bitirmiştir. Hakk; Ba ltacıoi! lu • sim lor do ebom mi yetli bi rşe Y 
bulunmuştur. olmamıştır. Gazetecilerimiz 

Komisyonların r!porları M Moskova, 14 (a .a.) - Gece 

okunarak kabul ed,ldikten ersin ıı·m an l . yarıın KlepRkayada. sayıca 
IOllra yeni tmrul azlluı aeçil- Ustiin Alman askerlerile şiö-
mitliJiurul aııtları:ıa mu.afla 8. M. Meclisinde kabal edilen kanunla dotli muharebe yaptık. Bir 

Bulgar başvekili tarafından 
kabul edildi 

D 1 t 
Alman taburu imha .,dilmi.-

luyet temenni edildikten sonra ev e dem·ıryol-lllaarif Vekili bir nutuk söy ttr. Kra•nadord• ,iddetli taar 
liyerek üyelere tebriklerini rnzl•rımızla Almanlar pil•· 

bildirmiı ve çahımalarından larına devred•ı ıdı• körtölmöştör. 1200 Alman 

Sofya 14 (a a) - Tür~ıve Ll Bulgari oteline misafir 
n etecileri Bulgar bükömeo edi l miştir. 

g ... z · b' T -nin misafiri olarak Pırotta ır urk gazetecileri bugün 

dolayı elde edilen kazançları öldüı diik. a~latmıı ve Türk yazarlarının Kota! Nikovd• karşılıklı 
dıl da•asmdaki ode"Ylerioi bil Ankara, 14 (B.G.),- ratle yapılmaıı, Yöklemtme hücumlarda Almanlar tarde-

heyel tara tından ilarşı~anmış 1 ~Rraya giderek hususi defteri 
tır. Sofya istasyonu Turk "Ye, ımza etmişler ve lıarp ölüleri 
Bulgar bayraklarile donanmıı I ~eıarma çelenk koymuılar 
tır. . bılahare Bulgar Başvekili Fi-

direre~ tamomıt mubarr~rleri Böyök Millet Meclisi bu ve boşaltma işlerinin kuvvet- dilmiştir. Çerkez mıntakaına-
:~rı ıle •~llmlamıı •e buyük gün toplanarak bazı kanun lenmoıi mak•adilo devlet eli- da şiddetli müdafaa ediyoruz. 

Gazeteciler burada rla bır pof _tarafmdan kabul edilmi~-

h t ta
rahodan kartı lanmış lerdır. 

1 
1 Şefin her Türk aydının l&yihal&rını kabul etmiştir. ne ge9mesi iHteniynrdu. Voronej1e meskftn bir yer 

Fiatları ve ~unla~ •raı'.n~a İskenderun 10 Mart 942 vaziyeti il•\işgal ettik. Bir Alman alayı 
eye -~~~""=~~~~'""" 

OGECE---hman ıdareınnın işletmesi de hükftmetce Katın alınan ve bozulmuştur. 
satışlara vardır. mnkav•I• yapılan şirkotin Bir Bolıevilı çetesi Şeref Gence 

Bogtin kabul edilen hu satın ahomır.s\ Höyük Millet • • • 
" . Hoc:aana ıöyler, biz e in· na1ını bulan bir k Serbeıt bırakılan kl\nuola İlkenduun limanı meclisinde kabul edilmi• ve ımha edıldı d d A 

maddeler Devlet D•miryol ve limanları işletilme•i d• Devlet Demir Borhn, 1' (a.a.)- D.N.B dik Ba bir .... aı, bir aaza- gibi; baba11nı kueaklay:..

0 

=~ 
umum müdür\üğÖnO denedi\- yollorı VO Jimao ları umum rolis VO bimayo kıtaları mOT l~r bir bakikal de!tildi. henaemln çoeutu; çatlak dudak 

B ml,tir. Dandan oonra J!lorsin mttdlirlöıtöne devri do kalıul kez kooiminde Bo\,oYiklerdoıı. r ye,Sevmedltl•b içi• ezberler, larından kanı 11za aıza .. 
ök6met, fiatları aerbeat dk bırakılan m.addeloTio flatlan liman hi•motlorini yapan odilmi•tir. Bundao •nura da olup gi•louon ve aylardanborı ylk oldet• için bunalır 1 

n.. Bu <kaynata> etilir d 
degi,miyoo fakat .. ı,.ıarı Meroin Liman •irkoti do oa- momlekotimiıin teknik vo bn .. hada buoketlorde boia kalaıaıP •demir bir tas> ıreçerd. doya içerdi. O; yutık oırlıı ";..~ 18rlıoot bırakılan maıldolorio tın alınmı,tır. iktısa•ll bayatıoda mühim rol nan bir mtifreseyi yok ot- Yalaneı. müfterki, kkan1 ıı bv.• nTı~ kbağırh, batı hummalı 'genç 

b 

L 1 . • . . .. . fil il bl 1 ol••Y•D cçatı •t '' ır ur tın, damarlara -
areaot erini dikkatla n ya- Harp durnmu dolayısiylo oynıyarak olan Teknik oknl mı,ıır. 1400 "''' oldür Dl ' • ıa b aek at 

1 
k yanıyor, 1uk· kırıda t k" t kt d" B . . l l . . . V . 26 12 b" k taribtl •·· eş e avruluyordu Dili n a ıp e me e ır. 11 bır90k nakhyatın ıkeoderun arı ı9ın Maarıf ~k&letıne top ve bomba, ır9o s-ı .. Şahtan ıonrasını ananesi kllt- a b • ' hn t k el k . \ . . . . . . . . . - u eyma.. ' ' uru er teyl; amma ını a J• ın a yeni ararlar ve Menınden yapılmış olmall 81 mılyon lıra verılmesı ka- otomatık sılAh ele geçırıIIDı' f 11 tteo ziyade aulma, millet- her şeyi: ahnan ba .

11 
• alınma"' beklooilmektodir. a• e mı etıa ço-

E 

gereken geli•m• i•lerinin aö- bnl edilmi,tir tir. - e••el tacı, medeniyetten e•· euğu; artık <tek> t•ylnl 
v.-oloo ftatları kalılırılan ' ,.ı karaoht•• ıaerdllkt•• enel mezdi.. .., .. 

maddeler mal6m olduRn özre Salamon ingiliz uçaklartnın Almanlar ölüıa •• r•t••Y• latif eden bu d Odnu anasından, babasından •onlardır: Meı·ns Akden·ızde (uydurlll• tarih, ihanetle dola ec a ından ' 

P

. · B ll d ı d ve şu .. aıırlara ııt· ırıo9, o nr, Sadeyağ, 8 a 8fl n 8 idi. mayan biricik tarih" d h" 

B 

- d ı lb" k" ın en ıç 
eyH pepir, Ka .. r, Koru •• • Çoll• ou•u: • ·~ ır 

1

' ımıe ayıramazdo. Ylkaek at 
fa .. ulya, Nohut, Jleroiaıek, harp uzerıne . . bağrıaııı yanık, ir cybu :m IU't le yanan bu millete cylk eş~ 
8 K 

21 /ngiliz gernı•I diye okudaolarımıza aaar ve .• tanıiyonlu ' ' _ 
18 

alı:la, apboa, Kumdan. akını ,18 kah,.••• baı. o yoldırım dedlle.. Kö~:·İ..:•• _'•~betli• 
Va,ingt.on, 14: (a.a )- batırdılar adaıa, bu koea Falih •e o y6ce eın ömri; ·~nele,ı~r~:lıı~~r ~ta• Bu sene Bahriye .liasırhQı tebliR Londr•, 14 (a.a.)-Moins Ya•• .. kabın• .,tmayan kanun· vetll •• temiz bir 1ı: - ç_ ur . ..... 

•lmi•tir: Salamou adaları har öaorine taarruzda bnloııan eu Saltan; bu kadar ••• yakıeı keıiloe de - - 1
• okun dallan Berlı·o, 14: (a.a.) - Alman 

99 
yıkıcı mı olurdu?, omur u ve verimlldb. 

iti dnam ediyor. Diıter ke· hava knvv6tlerimiz bir geoe Tarihi ı ııimlerdo bir••Y yokta:. enelki yangının b&I& devam huansl teblili: lngilizlordoO Son,. bu katilleri gadda•lar .a .. ıı.ıe., :ü "!a!an bb 111itleto 
'6 d orluklar icıinde bolo aattl <.cenaetmekin> olabilirdi. millet· ib ruıu d_erler •e , 

0 

.. . V .. ington, 14 (a.a.)-Bah etıil!ini görmüşlerdir. .,.ıoır a • •• lak- •Atrib Dotrub un (1) çocukları de • n ayet ve nıhayet çöller 

Kara ıebse oe 6alı
li,at iıtihıali fosla İKtibıal bolg•.l.erınden alı- riye N uırı Knokı clön lliıter lngilis tayyıueleri duman nan kıtalar• ka•v~t 1. ba ,kir dütlml.. çözmek için b 1 bile bir c. mukaddea tep•~ 
aan m lt t e ba eene B b ·ı · k · . t~ ~1 Tıoaret gem k 

1 
u amaz a ma • gor ••••it ile görü,mii,ttir. ta Ahları ,altıoa gırore hır ••Y• go nen il• , fürkç••Y• oıar ar. Ve aneak "' lnarıı oeb••• balı:lly• •• pata- ilalamon adalarınd ııaat içinde YHifoierini yap- ai maıaom• ye petrol gem ~ orada bir tılıoııalı rtiyaya dalar- . Hey.. Suoma11aı bi ölü 

tu rekolteleri ge90n aonetere yan od• r ı a ""re- mıtJar Ye bombalarını hedef- rl •• aabil 8 •ırbb, ' 
011~ lordı. , ıaırıld•nma11•1 

bir <nöb:t> .::: niıbetle pek fasla olarak elde . n ha P er hatkında le . . L t tt' . 
1 

di gemiıi J krovamördeo mo· Sayıklama hatlar. c. Dotru- nedenler .. 
edilmek ttseredir Bk•r ••d- mumaıleyh (90k iyi) cevabını rıoe ııaue e ırmış er r. kkep' bir kafileye karşı ı!e lun' H•İ yüluellrdl. < Deatekıiz \ Hey Ş 
delerin fiatları . ye 1atı•1arı •ermi,tir. re d lam , k h ı ·· u aosyeteye bu mil• ~ v 

1 
İtalyan deniz a am 0 az a ramanı ancak ete c.agular tt 

oorbHI bırakılma11 dolay.-ıo Knokı, Bıı .. etıe olan t.... •ere inen ttlYyare loa A mıın •e 11 . ıı n ancak; kahraıaan bir ana ın .. loızlar '~·k u~aya çalıpa 
iatilual bölgelerinden iıtibl&k maaıo ıautaıl aiyareıırrdon Li•bon til (a.a.) - D.l!l.B •• h .. a kun• erı D dofnrar. ' elle•iae bİ;..r 

1 

''~ ~";' za~aa; 
malaallerioe fasla mıtaarda oldutunu ıöylomi•tir Qar,amba' gtiaö ıaat Si do Ağnıtnıt& kartılaşmı,tır. e- T&rihi olmayan bir millet alıp Adalet :me uı· 

8 

•
1•L lutd~P" · ,. · L _.;ı ye· d y , ı nsan '" ıJ• gıda aaddeııi ple••I' •• bir aıkorl tayyar• aoeu• nmlı bBcnmlar an sonra• - lı:GltGr ve kud•iyeti olmayan bir haykıranlar .• Hepinb.i t 

fi ti d '---ı tl r al · ı· ' k " · kurtolJDU'• · · k h n, opana-a art a oer- t•r • " 8İ• Alman k re inm•• ır. ''ı . 01 gllılde tgel tayyşre gom••• ır •• ve al ayet; köU ol••Y•• zun kul•klarını patlatan 
0 

geeo 
tıada a71oıı , .. iyolorinde -. Orhn tur. Tay~aroyi yakmak 11to- .1 1 ktn 90 bin ıonil&!o bir ıailletin milyarlara hükmet- rellyor-
-liı """"Iİ ti.Ut olan- 11•mİ•İ batırıldı mi,lor .. do poll•in mödaha· ı • opy• . •••I bir teoadül ... ri değildir 20. 

21 
A • maktadır. ı .. i ;ı.orino bo hareketlerini intan gomı batırılmı,ıır. derdi. - tuotoı 38 geceıl nrı-

li11n111zı kBlliyatli ıikdır 
Çay, Deri, pamukla 

men•acat geldi 

Limanuaısa ı e l e n 
M11ır bandıralı .Lokton vapu· 
rile ıtehrlmiae ehemmiyetli 
mikdarda Qay, l)eri, Pamuk· 
lu me11ıaoat, Boaayi tıbbiye 
'!• kimyeviye gelmi9ür. 

v .. ington, 14: (•.•.)
Bahriye Naztrhğı ıömctiıtl 

Oenubi Atlantikte bir Al-
man koraan gemiainin Ame
rikan denhıaltıları tarafından 
batırıldıtı hakkındaki ,,ayia
ya ,o ıözlerle iktifa etmi,tir: 

F k gemisi hasa- len buyük karar c. Akşehlrdea-. 
yapamaıııı,ıardır. orao• nça Bb buaları hemen deltorie· ıuhuda d ' d K 

ra uğramı' yan" fazla yata- rtmlze geçirir ve devam ed~rek . ' ve ora an a ' oce te· 
rak Tarık boıtaıına 9ekil- cergenekon. Altın dalwlar k 111 penın, altındaki çadırlı orduilla 

40 yaıına lıadar 
Hollanda icadın· 

e 6 •• a5nı. d . miştir. kadınla erkeklı bır yolculuk ve .. 
0 

ça ı~ın ıçbıde, Ttirkln aabuaı 
· · d mukaddem ctanrı dal'I> et-kl ... r"ın kalbinı, kafa1ını dinleyen ebecll 

V aspi 09ak gemısıne e a "" ~ 
t D

. de dua .. Boakart>u dütünürdlk. kahramanın; Ulu c.Kurmay, yite 
altı tam iıabet olmu' ur. ı- '"'!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~;:; 

1

1 - .., . - konuştuğu o geeenin, erken ıa-
Londra, 14: (a.a.)-Bo an Itır gemilerde de yangrnlar tıimıştır. Kafıle JsğılmıA Ye ti d h 1 k 

8 
·1 ~o y•• B · ı d b" . . . " a D e; ıar oş u tan ayılan dün• 

ları aıker 

f\ahlar gaseteai 1 ı e ._ .,. çıkmı,tır. o gemı er en ı r hıwsye gemıl6rl batıya çekil- ya• bı"r bü ük 1 1 . 

d 
'-ı· H ilanda kadınla· M. lt · ıı· t · ı· • 1 ' ze ze e>nın ıar• araıın aa o kıimı a aya ı ıoa " mış ır. miştir . Mnbareh6 devam edi- 1 • 1 1 rının Alman kadınları gibi . notı arıy e 1a lanıyordu 

3 krovazörle 51 hm too hac- yor. . • 
io9i taburlarına kaydolmağa . 

6 
.
1 

. (Sonu 1 kınoide) 
rımısın yerini bildirmek iate- davet edildiklerini yasmak ta- mınde •• ep ve petrol ge- Yem ve höyiik ınu vaffs-dır. aıiıi de bil&bare ba&ara otra-. kıyetler bekliyeru11, HKoymGak_oQlu ayrı ulte kin 

-Bahriye Naınrlıgı bo 

haberi ne yrlanlar ne de dol
rnlar. Almanlara Deniaaltıla-

miyoru•. 



1 

15 - Ağustos - 1942 Cumartesi YEN·I MERSiN 

UFACIK~~~~~~~--

M i K ROPLAR 
Koca bir adamı nasıl 

öldürüyor? 

O Gece 
Birinciden nrtırn -

Bu <deprenth nerede, bü 
büyük volkan nerede id;?, 

Telsizler işliyor, her taraf 
ses veriyor. Fakat; işte <boz 
kordonu> bulan <turan .. Anado· 
Ju ıusuyordu . 

Köy ____ 
Rehberi 

Y ozan: Eski Nahiye 
Müdürlerinden 
Müslim Aydiner 

Kt>ylüniin ihtiyar meoli
Rilo devlote -.e köye karşı Doktor Şerıf 

Kürkcüoğlu 

lşin garib ve entere
san tarafı: ikroplar 
çok küçük olmnsa 
belki böyle öldürücü 
zararlar vermezlerdi. 

26 Ağustoı 38 sabahının 

S,30 unda artık; toplar konuşu
yor, şarapneller sesleııiyor ve. umumi vnziteRiııi gH~terir. 

lst. Üniversitesinde asistan demir, çelik teller; bir avuç kül Her kör muhtar te aıala· 

olup etrafa saçılıyordu. 

:o Ağuıtos 38 gece1i, Esle-
Herkes, birçok h11stahk- Mıkıoplarrn hastalık yap hanlar, Dumlupınar tepelerinden 

m·ıları da ekseriya onların dıı bir t. bap yükseliyor. Ebediyet 
ları mikropl:ırm yaptığını hi- hl . l h yani biz ler suyundan içen o, cCecgiz 
1. F , d t 1 satı aray o arıce -e .. ı- f t t"" .. -ı il. a a!l t ne euı:;e ıemen ıer . . . . . goz u> za er anrısı; •.. oncu e· 
keste bo\ le gözle görı11emiye- saçtıkları to~ .. ın de~ıgımız ze- rin önünden kartallaşıyordu. 

k k d
- k" -k I .k lıirleıiledir. Bu zehıder kanı- Hey •. buna <Baş kumandan 

rıne, kör ielerile alakalı olaı.ılara 
çok fardalı bir eeerdil·. 

Satış reri: Merain · Yeni 
Mersin Matbaası 

Radyo 
ce a ar uçu o an mı ropl .. d d d 1 . - mıza karışarak vııcu umuıun lık mey anı > er er .• 
larm kocaman bır msanı ol- . . . _ . • Türkire Rad,oso . . I nesıçlerine gıder ve oradakı Goklerın yarılıtı. tepelerın ANKARA Radroıa 
dur~memesı IAzım geldıgıne höcrelerimizin çalışmalarını çöküşü, dağların küçü_lütü, •ol· 
ınarımak temayülü vardır Ru B k kanlıarın patlay1şı bugunde oldu CumPrteııi - 15.8.19.(2 

· sekteye ugratır. 11 zarar ço R" d ğlldi b M k dd 7.30 Pro11ram te memleket eeaı tabiatm başka taraflarına ba- - - . l . uya e u.. u a - eı 
_ _ _ _ _ sa öl umu mucıp o uı · ateşlerle yanan Türkün gucfl, 

karak kuçuk bahgm bııyuğn Mikroplar çok küçük ol- işte; ölümü gırtlakhyor, korkuyu 7.32 

yiyemediğini, cılıı b'r adamııı malda bize 1 ehir saçtıkları boğuyor, demiri eridiyordu. 

ıriyarı bir pehlivanı altedeme mecmu sathı artıridar. Yanı Elbd te; Türk <köle-> ola- 7.•o 
diğıı i görmekle böyle küçük b' daha büyük bir satıhta mazdı. O; sürün~ekten ~erefsiz 7,55 

.. - - ııe n yaşamaktansa bır avuç toprak 
~ucropların da buyuk. ~lan zehir (toksin) saçmış olurlar. olmasıoı isterdi. Bonapartın de- 13.30 

ar arı 
Haftanın Beden terbireai 
programı. 1 
Ajanıı Haberleri \ 
Müz:k: Senfooik program 
(Pi.) 
Program te Memleket ııaat 

bır adamı öldüıememesı ıcab Bu şöyle olmaktadır: diöi gibi 4.Türk öldürülür, fakat 
o ar arı 

edeceği neticesini çıkarmaktan Bir küre tasavvur edel.m mağlüp edilemezdi,, 13.33 Müzik: Türkçe plaklar 

ıbaret yanlış ve acele veril- Bunun bir hacmi ve bir de O ıeu~ bu millet ölmez Ye 13.•5 Ajans Haberleri 
miQ bir hükümdür. Tabiat, . J k - . öldürülemez olduğunu en kalın 14•00 'ıl sathı varuır. Rıı ııreyı boza- k f 1 d' 'ğl 1 Müıikı Hafif . orkestra 
k d · · · k a a ara; ıpçı n vura vura 

eo ısım anca yavaş ve te- ı-ak. mamul olduğu maddeden anlath. parQaluı (Pi.) 

emmülie tetkik edene bildirir. müsavi büyüklükte iki yavru Türk, kızı·. yaralı kardetinln U 30 ietanbul At rarıelarınıo 
l k l · k · trhminleri şte o ayca ınanma ıs- küre yapalım. Yeni yavru aög-ıünü dinledP•i ve kueakla-

. • 5 18.00 Program te Memleket 
t emedi~imiz bu hakikate bizı kürelerin hacimleri mecmuu dığı bu mukaddu gece de "ge· Saat AJarı 

i 1 a n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden: 
Belediye nıiistaluJeınleri için 19 takını yazlık 

elbise pazarlık suretile diktirilecf}ktir. Keteni 
belediyeden verilmek ve· diğer ınasraflar dikiciye 
ait olnıak şurtile bir takım elbisenin muhammen 
dikme ücreti 8 lil'adır. 

Dikmek istiyeulerin pazarlık yapılmak iiz~re 

ı 8-8-942 sah günü saat 11 de Belediye encü
menine müracaat etmeleri ilan olunur. ( l.061) 

T. İş~· Bankası 
A.üçük tasarruf heaapları 

19 4 2 
ikramiye planı 

KEŞi DELER 
2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 ikincileşrin 

TARiHLERiNDE YAPILIR 

____ 1942 ikramiyeleri---
1 adet 

3 > 

2 > 

3 > 

ıo • 
40 > 

50 > 

200 > 

200 > 

2000 Liralık - 2000.-

1000 • = 8000.-
750 • = 1500.-
500 > -= 1500 -
25() > - 2500.-
100 > - 4000.·-
50 • - 2500.·-
25 > - 5000.-
10 ) = 2000.-

IJir.t. 

> 

» 

> 

» 
,. 
> 

» 
• 

ilim aötürebilmektedir. b"tt b k ' an k- . h be,, oldu. Sevginin, .aygının •e 18 C3 rı ı a ı eR ı a uremn ar.- _ . .1 Müzik: Radro DRne or-
M.k 1 d b b . . . . şohretaız duyıruların heyecanı e keatrBBınıa her telden Türkire le Bankasına para ıahrmakla ralnu: para birik\ir· 

ı ropaar a ütün ü- mme mü avıdır. Halbukı yav· titreyen "iftler, i•te bu aecede ı·· · · d d · 
,. y 

0 programı (Nıhad Eaen- mie te faiz almıe olmaz, arni zamanda ta ımızı e enemıe 
yük canlılar gtbi nefes alıp ru kürelerin satıhları mecmuu cTürk ıosyetesinh doturdu. gin idaresinde) olureonoz. (1) 

yemek yemekte ve bu hayatı İS'-' ana küreni!'! sıtthmdan faz Hangi milletin kadını; erke· 18.45 Radro Qocuk kulübü. 
fiillerini yaparken hasıl olau ladır. Şn halde ayni bir mad· ğlne bu. kad:r destek 0 !mat ve 19.30 Memleket eaAt ayarı te 

l dd l · h · d d k d k- - k k- l koca tarıbe yaz, yaz., dıye bay- . h b 1 . zarar ı ma e erı arıce at- e en ne a ıı r uçu ure er k t aJanıı a er erı, 
b- -k · ırmış ır. 19.46 Serbest 10 dakika 

maktadır. Yalnız, mikroplar yaparsak 0 ka~ar u!u bı~ Hangi milletin geceaı, bizim 19.55 Müzik: Beraber earkılar ı 
bütün bu alıpvermelerini sa- mecmu satıh elae ederız. Yanı cana geceımiz kadar çok doğur 20.15 Radro gazetesi 

d d t hl · l 1 mikroplar çok küçük olmakla muştur. 20 45 Müzik: Şarkı te türküler P.ce ış sa ı arıy e yapar ıır. . k b" _k h' 
Yani mikrobun dıg sathı onun bıze ço ~yu ~r mecrnu Bu .. zafer" gece1ini ancak 21.00 Kocoema (Ana eaerler) 

k 
. • . 'ld' . d sdıhtarı zebır (toksm) saçıyor ve ancak; ecdadının temiz kanı- 21.15 Müzik: Diulevici ıetei:Jeri 

a cıgerı,, cı ı a y~ı zama_ı •. a ve çok tahribat yapmak im- nı ve imanını taşıyan bir ırk 21.45 Konusma: Şiir 99 Nesir 1 
hazim cıhazı ve höbreklerıdır. k:'uıı haınl ediyorlar demektir. yaratabilir?. Şu öUlmü yakan saati. J 
M k 1 "b' d mukaddeı yanrın, milli duyıu· 22.00 Müzik; RadFO Balon or· 

ı rop ar gı ı vıicn umuznn Mikroplar çok küçük oldukları farla dolan bağırlardan "•kabilir 
:r kestroeı. 

h_ıi~releri de ?a~atl alışverişle-/ için onlardarı, korkumuz çok Karanlıkları yırtan bu şim- (Vıolonist Necip Askın) 
nnı dış satıh:arıyle yaparlar. büyük olmahdır. şek milli imanın yenilmez gücü, 22•30 Memlekei !IHt arara 

Toprak Kanunu 
Projesini tetkiki 

Proje yeniden gözden geçiriliyor 
Ankara - Uzrtn müd- r:ığı olmayıp ta ziraat i~çiliği 

dettenberi haıırlanau topr- k ile geçınenleı·, toprağı yetmi 
kanun projesinin yeniıien göz yenler, askerliğini yapmış ve 
den geçirilmekte oldnğıı anla- yeni bir aile kurmuo çiftçi 
şılıyor. Bu proje ile takıbedi- çocukları, zira:tt mekteplerin-

len gaye şudur: cten mezun olup ta topragı ol 
A:. Topr~ğı. olmayıp veya mıyanlar veya yetmiyenler, 

yetmeyıp te, ıstıyenlerden b.u j gö~ebelerde çiftçi olanlar, (bun 
kanunda yazılı şartları haız lar Türk vatanda~• ve medeni 
olanları topr'tk sahibi yap· ehhyeti haiz v; askerliğini 
mak. . yapmış olmaları şarttır.) 
. 8; Ken~ıl.eı ıne toprak ve- Dağttılacak topraklar d_ev 
rılenlerle ıstıhsal vasıtaları letin elinde olup fimme hız
ııoksan çiftçilerden muhtaç metinde kullanılmayan köy 
olanlarla, toprakları üzerinde hükmi ~ahsiyeti rıamma tapu
tam ve verimli bit' iş!etme ku- lu olmıyan ve köyün mü~te
rabilecek şekilde yapı sarma- rek ihtiyaçlarından artan top 
yesı canlı ve cansız demirbaş rallardır. Verilecek miktarı 
temin etmek. 10·30 hektardır. Hayvancıh~ı 

C: KuvYel da~ılması ~ibi fazla olanlara 50 lıekta.ra ka
ver im azaltıcı sebepleri önle dar verilir. 

----~~--------------mek. 

Zayi ekmek kan el eri D: HükOmetin ö~retici, 
yol gösterici, düzenleyıci ve 
yardımcı tedbirlerle ziı aat iş- . Mersinden eldı~ım 19308, 

ate,ten okudur. 

Genç. dostum: zaferi kelime 
den anlamaya çalışanlardan ol 
madığın için manaunı daha iyi 
bilirsin • 

Barut koklayanlar ve :ke.ik 

ajanı haberle:i borular 

22.45 Yarınki 

kapanıe. 

Program 

--------
98 

Zayi şehadetname 
kol• ild düşman kafasını puça· Mer1in i•met Paşa ilk oku-

1 
!ayanlar, zaferin tadını ve hava lundan aldıtım mektep şehadet 

ıını daha iyi anlarlar. Kılı111ç çe- naıaemi zayi ettim. Yenisini ; 

keD auvari, homurdan.an topçu• alacağımdan eıkiıinln hükmü 

kızan kartal, aaldırn arılanın yoktur. 

kükreyişini kim yazacak?. Mer1in: Caınişerif maballeai 

Türk kızının şablanıtını, ° Kurtulut caddul 13 No. lu 
yiğitin ölüşünü, gökleri yırtan, evde Abdullala oğlu 
dağları inleten Allah Allah seı- (I060 
lerloi kim tarif edebilir? 

Kayhan Güneri l 
-------~--~------------~-. 

Hayır •. Hayır; htiyoraz ter- Zayi makbuz 1 
Jiyoruz. ve .. yaratacağız 

d'l d Merı:.in gümrö~iinden almış . 
Bize o geceyi ı in e, aazın 1 2755 1· 1 k 32/ ı . . o doğumuz :ra ı 

da, çızgı ve m11ralarında yaşa-
903 

,. 8 93g .. ı ·· l 
b . Rayı ve !f:· goo u 

tacak büyük ıannatkarı eldı· . . 1 
yoraz. 

Belki bu altın kalemli adam 
yine o gece de" aıeşaleıinl kal· 

aynıyat makbuzunu sayı et-
tik. Zuhurunda bir hükmü j 
olmadığını il&n ederiz. 

Mehmed Oanh ve 
dıracaktır. 

Buna inan şerefli genç; ıana (t059) ortakları 

•sarı kaya" [2] sayg111 gönderir-

ken bize "milli,. bayramlar ve· 

ren o geceyi şimdiden aelimla
yalım. 

Kaymokomoğlu 
Hayri Gültekin 

-------
f izi~; Kimya, Metamatik 
İngilizce dersler veriliyor 

letmeleı ini daha verimli kıl- 19309, 19310, 1931 ı, 19312, t93ta 
19314 numaralı ekmek kernele- ------

mak. rimi ıept ettim. Yenilerini alP.ca [I] •Agih Doğrul• Mersin 

Yüksek Mühendla mekte
bi talebeıi Fizik, Kimya, Me· 
tametik, lowilizce dersleri 
verir, ikmallere hazırlar. 

Toprak şunlara verilir: ~ımdan eski karnelerin hiH:mü gençlerine ilk TGrkcülüğü veren 
H19 toprağı olmıyan veya rokıur. öğretmendir •• 

y~ter toprağı bulunmayıp ta .Mnhmudıre mahallesinde [2) MUll• mücadelede cıa 
aşkalarınm arazisinde ortak- 169 aokak 20 No. etde bendinin,. aağ yukar111ndaki te-
ıhkla çıftçilik yapanlar, top· (1608) Sait Öırürek pelerdir. 

Müracaat yeri: Ortaokul cod. 
No. 3 lbrahlm T enger veya 
Yeni Mersin matbaası idare 
memurluğu. 1·3 

PHILIPS 

"'"' : t 5 9 J4. 

Temamile camdan mamul yeni '>İstem lam· 

balarla rnucehhez bu radyo ıle neşriyatı 

d ırılerrek fevkalade b ı r zevktir. Sır radyo 

ahize'Sİ için '?•mdıye kadar tahayyul edılen 

fenni evsaf Phılıps.Jn 759 A mudelınde 

cem edilmış bulunuyor Çok muhim yeni· 

liklerine rağmen bu ahızenın fıatı fevka· 

iade ucuzdur 

lçel Acentası; Selvelli Ticarethanesi 

Yurddaş! 
Hava kurumuna üye ol 


