
Kızılay G . rJeo partisi bo akşam 
Belecliye habçeıürıde yapılacaktır. 

Garden partiye gitmekle hem 
neşeli ve eğlenceli bir gece geçirmiş 
hem de bu şefkat müeBBeaesine yar-

S•~bf T8 tlmam f.:e,rfyat 
Jıl tld Clrtl 

FUAD AKBAŞ 

ldue Yeri 
haı •enıa tasımnı · ıunıa 
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Gti'N:CELIK. SİY ASİ HABER F'İK.IR. G AZE T ESI dım etmiş olununoz. Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 . ___ ...;..;;..;..;..;~ Yılı 1 Saiı 

14 4240 

C.H.P. 
dün 

Genel Sekreteri 
şehrint ize geldiler 

Halk Partisinde Partili arkadaşlarla 
samimi görüşmelerde bulundular 

B. 
ı ------
. ingilizler 

Şevket 
Amerika Hari

ciye Nazırı 

Esendal 
BirSovyet 

Bremene 
1000 tayyare ile 

hücum 
Gazetecilerin aual
lerine cevap uerdi 

• • 
gemısı 

Japonlar tarafından 

Oomburiyet ~alk l'artisi ti ve Halkavi işlerini tetkik ) •ilayet kaza heyeti reiM vekili Vtşington, 26 (a.a.)-

Gtmel Mekreterı eayıo b~y edecekleri ve bo arada. omu-ıY~kap ErBoy, kaza heyeti ettı·ıe Ameril..a Hariciye Nazırı 
Memduh Şevket Eeendal duo mi işler üzerinde de ınoele- reısi doktor Abdollah Erfloy, r MiRter Hal gazetecilerle yap-
Aul\oadan ıtehrimize 

0
,.elmi!r mel.,rde bulonaoakJarı hab6r Halkevi reiRi doktor Hayri d ı Ankara, 26 (a.a.)- Mos-

batırıldı 
tıgı bir görötme e Moru an 

ler ve Toroll oteline iomi11ler- alınmı11tır. Tolonav, vil&yet •e kaza ida Londra 26 (a.a) - lngı" _ k" ı kova Radyosunun bildirdi&j ... ,. Y " Boallere aşagıd• ' oe,ap arı e 
dir. 6erıel 11ekreterimiale bir- re heyetleri azalarından bir liz hava neareti tebli~i: ne gör~; Japon sahillerinden 

Ögle yemeğini otelde ye- likte Syehan mebusu B. Kod kısmı huır buluomu~lardır . A~avatan hava lmv•etle- vermi:~r~. 0 vapurontın Al ~82 mil açıkt" seyreden 
dikten 80ora Genel sekrete- dosi Teoel de oehrimize gel Bo görüşmelerd8 Halkevi i11- rinden mütetekkil mühim n- - ıo ıçer · ogostro• Rns ticaret gemisi v mani ar tarafından torpı ilene- J a h · 
rimiz O.B. Partisine gitmiş- miıttir. leri ve Parti meseleleri görü çak kafileleri tam faaliyet 1 · l pon mo rıpleri tarafından 
lor ve orada partili arkada,. Partideki göröımelorde 'ölmü,ıör. göstererek Bremeni bombırdı- rek batırılma•• do oyıııy 

8 

g:iriilorok •••ol& eıı yakıu 
l 1 l 1

. . S bı· r Örge mebn8 ..... l k man etmı'11.lerdı" r. Atılan bom- ArJ"antin höktmetinin Alman limana götüröJmii.ı, orada 
arla görüşme er yapmış ardır va ımı• " • u- ~ayın Parti gene Re re v " 

B d ktor M
uhtar B k t ld ' · balar "-ehı" rde buM y\Mık yangınlar hök:Ametine 9ektigi proteıt.to muayenesi yapıldntan "onra 

. MemJoh Esendahe Per moz o er er, erimize boş ge ınız deriz. v b ) ... çıkarmııur. hakkında bir maltmat ala 
1 

• aerbest bırakıiarak gid"oegi 

ingihzlere göre Şehrin ıiıerirıi kaplayan diniz mit . yol tarif edilmiştir . · Fakat 
kesif dıımuılardım kaıı ha!'ar Borada bulunan ArJ•D- biraz aonrı. da bir Japon dıe-

Ruzvelt ile tesbit edilemem iştır. Tayyare- tin elçisj hu h0808.t• bana nizaltuı tarat111da11 torpillen-
l"rimiz:e A iman avcı t·•yyare bir ,ey söyleoıemiştır. miştir. Vapor batmadan ov-

ÇÖrÇİI leri uaımııfa ç0tiıı muharebe - Çioden geltm h,.berlere vel iki J apoo denizaltı11ı Mo-
• • • ler o'mnştıır. 52 uç:.ğımıi üs göre Qin Hariciye Na~ırıo~~ yon sathına çıkarak mürette-

- Dağıtma Birlikleri Reisleri ı 

C.H. Pa·rtisinde bir1 

/kıncı bır csphe aç- terine dönmem " ıtir . boraya yaptığı ziyareti~ bu- batı kortarmıtlardır. 

T 1 d l ·ımı·z B s h. mafa karar verdiler . ~erlin 26 (ll a) - Alman yük bir askeri mabiyetı ol- Kartolan layfalar genıinin op antı a va . a ıp tebh~ı: dogo 8Öyleniyor. Japonlar tar3fından batır ıldı-
.. h r b 1 "' 1 Al d 1 . 1 . fngıliz hav')_ kuvvetlerin- - Çin Hariciye Nazırı gıuı ve vakanın 8abilden 31 

toplantı yaptılar 

orge de azı u unau ar man ra yo an ıse, ara a den mfüeşekkil 2()() UÇ'.4~lD 'foog 8~yaz sarayda yapılan mil kadar açıkta oldo~uuu 
nndı fı'Lı'r ayrılıg"'ı Çlktıg"'IRI yaptı~ı haskıoda Bremen he- i9timada ba"lı~ boloomuştor. bildirmi~lerdir. 

Şehrimisde kurulan 23 lik daimi faaliyette bolana-ı 1 def tutulmuştur. Tay,areler Fakat ışimdihk bo boBOBta 

Da~ıtm!' Birliklerinin rei11leri oak bir heyet 11e9ilmesi karar SOJIUJOrlar bir çok yangm bombahrı at birışey söyliyemem. 
dörı cgleden evvel O. Halk altına •lınmııttır . ' mışlar va ağır hasıtra ~ebebi- _ Japonların So•yetlere 
Par tisinde bir toplantı yap- Üç kişilik heyete a91k rey Ankara 26 (R G.) - Bu yet vermi~lerdir. taarruz edip etmiyecegi bak-
11u11'.ardır . ı~ Halk Partil!li kaza idare cründe b- t" d M fkA Bu uçaklarditn 48 zi dü- kındaki malt\matınuı. 

v h t' d F h . ., tı un unya e drımn M ül _ M •• 

943de 
Amerika 
ordusu Toplantıda sayın vatl~iz Meye ı . azaBın a~ a . r~ lilgi ve dikkatini mihver kuT· ıur m~_ştur - Bo boıoıta en ıyı m~-

Sahi 
0 

Orge ile Oomhorıyet enıeoı Gagetemız sabıbı tl . . L'b d b An.ara 26 (R.G.) - 1 n- it matı almak i9in bökAaıetıo 
Halk Partiıi kaza heyeti rei- 'Fuad Akba,, Hizar fahrikası !: ermm 1 ya ~ . aşlayıp giliz havA uazaretinin tehliai- k • k matın• müracaat Vaşington, 26 ( 

h
. l · d B b · o •ısır topraklarına ıntıkal eden . M as erı ma a a.a.)-ııi Abdullah Eri!IOf da ha•ır sa ıp erıo en a rı k se9il- ne aör~ hava kuvvetlerı dunletmeliıiniz. demittir. Ordu Le•azım daire8i reiM 

buloıımo•tor. mitlerdir· muhar~beleri ile bir esrar tam bir faaliyet halinde bu-,. perdes l d b l R si gazetecilere verdigi beya-
Toplantıda; dagıtılan Pi · Bundan ıorıra yapllacak velt-Ç~r ~tın . a_ u u~~-n uz- luomnş Alm:rnyanm ikinci Amerikan milli natta 1948 86X: eai ortalarına 

rinçJerin daııtma ş.akilJeri diger i'ler hakkında görüşme çıl göruşmesıoır. derece mtit,im bir sanayi şth • • doğru Amerika 
•• göröl•n noklanlıklarl•, m• ler yapılmıt ve. biri'.!< . . 9•hş Va~in,g~ondan gelen haber ri ve limanı olan Rremene bin gelrrı 5 milyon 500 bin ordoononn 
ball&to dagııılacak lamha ca- ma1ma hız verılm••ı ıçın to- ler Ru>.•eotıo kımlerle ve oe den fazh tayyare ile hiıcnm Vqiogton, 26 (a.a.)- kiıı ve bu 
1111 ve makaralar inin konu- oıeonilerde b~lon~l.mnştor. konuştuklarını bildiriyor. etmişler ve bombalamışlardır 1 Amerika Maliye N~zırı ordunuu yiyec6k Te sair maa 

.,. 1 h . . 1943 ~ene11nde rafının da 1 milyar 290 mil 
•olmnttur. Birlik ~eli~. erınm şe rın Nevyork Taymis ve Başka lngiliz uçaklar1 da Ho - milli gelirin b ·rı ı . yon dolar" bati& olaca&rnı 

Birlik rei11lerioio her ay kıQ kömür ıhtıyaoını da ka"- Deyli Heralt gazeteleri bu iki landa hava meydanlarma vef 17 milyar dol.ar.• a 
1 0 8 

e " 
k 

· ·ı de iJ"ilenm · • .. ı mıttır bildirmiştir. 
bir <lefa toplanmaları -ve ay- şılama ıoı e .. .." Hı advlet adamının ikinci bir aııkerl hedeflere bombalar at· oalın• ıııoy e _ _:_______ - _ 
raca reis) er arasında Ö9 kİŞİM mfinaKİp görö}ma11tur' Cephe açılro81tnda anlaşmaya mışlardır. ...::=- - v; - o•• ee -

V Ham 
derilet· vardıklarım yazıvorıar. --- Kurtar ega... /dur Onu 

alim iz Bir Amerikan 6Jazetesi de Tobrukta bir Jngiliz Tarsus: D'!!:_t:>.!_ Fahri Kurtuluşa 

B Sahl
•p Ôrge L fı bu Jeni cephenin en elveri~li generali eaİr JiJffiJ. bi il'm· ae de •t•m• l liyeeeğ' ı- -• Sümerban1ı tara ın· bir zaman~• açalacağı görüle· Beo a• r U ·k~da dolatan B i •m ••na.. fte, işte bak . 

l k 
. bir ademım.. 1 ' en m hastahğuaı y6zü d 

Jan .aıın a ınıvor ce hr. demektedir. Kahir,,, 26 (a.a.)- Oeoobi konaıa• • Salrilfllmenam • da layamauan ... Tır M d m en an-
A k J ld•l Uı '-' . . . ' Oaıum en anlaya. ~n ara an ge ' er . . Mihver radyoları ise Ruz- Afrıkl\ kuvvetlerı generalJe- detil... bıllrıia. Benim ha1tahtım İl an 

1 Mersin idhalAtcı tacırlen velt · ı Ço ·ı d f'k. rinden ve lngiliılerin OD genç Ne bir c11tma• ya tutuimut larımdır. İçimi k . b' y 

Menin iıkeleleri ır,ı için) tarafından hariçten idhal edi- .ıynl ~ e k rçı araslıo ~L edı ~r generali a.Jdedilen General baıta, ae de bir chammaaın~ ·- feryat var B e~ıren " yıtın 
h 

derilerin l95ı çı hlmı 8ÖJ em.-t ır . d .. tefiyle yaaaa bir , metli -. de de- bana darıı:Ua un .•?rı ıayar1am, 
•l&kadar makamat ile temaı- len tuzlu, kuru am l )[loperin Tobrokta esır Uf· u· ' emı .. 
ta bulunmak özre bir möd- Sümerbank tarafıadan sa!ı~ er. tö .. ü a9ıt• vorulm&ktadır. t ım.. İsteklerime < d 

l k 
r eftı~ı e Bubayağı, ıören, ltitea ka· d d gem> •ur am, 

det e•Yel Ankarawa gitmi• a mlmasmm ta arru E f . fasını i•letan bu toprallrın .. acu- urkuramadım. Onlara yol ver ~ ,. d ına a ÇO)' tev~ı I ·ı d ,,. Ame 'I • y me k b l r . B s ma Om ur. H k ıngı tere e 1 • tuyum. Senden ne bir c.reçete> k:. !u udaran i~imi boşalt-
u onan sayuı va ımız ' a- MezkQr deril'lr ey oz etJi/İ"'OF. L / • ne de bir cenjekıiyon > iıtiyorum.m ba ıçın kaleme sarıldım. Eter; 

bip Orge evvelki gün oehri- deri fabrikası tarafından alı. ., rika 1ıuovet erı S" . a kalemden ç k iri b' 

11 
_ cJ Bekle biraz.. oylıyeceğlm rer ok olup 1 an ı :ıtı _ar, _ ı-

lllpe dpnmöışlerdir. nacaktır. Bunu tele ume lrne- lnhi
0

1tarlar idareainoe tan- kuman anı feyler ~ktur. Bualar, birer iıim l CO> nun rotıune 
y opıl •• i•l• r bak kında mor. ~ilen zatın . bug::: ~{~ zi m olun an r u boatnam•Y i haiz alz baatolıkaa, adlan nedir?... •• P ••ıraa kabahat b• n de detil. 

r . · tehrımıze gelmesı ve rı erı t Va~ing~on, 26 (a.a.) _ Yazıları•da düşüklük olabilir _ O, evet o . Sen de taaının. 
•a ımı~ şo maldmatı -vermı•· alması beklenmektedir. ıtebrimiz esn1afıoa thalAt91 dütüneelerimde aakathk varı~ Cuıdanı ,işkln oldajtu için cka· 
tir: birlikleri tarafından çay tev Amerika Harbiye Nazır- düıelt••Y• hazırım.. falu adam diyorla •• Ôllmdea 

Büyük Millet MeoliBinin Benzin teosiatı •iine ba,ıanmııştır. lı~ı tebli~inde Büyük Britan Sen; bir ' 11tmalınuı, lıtıra. çlok korktuğu için afak bir ., nez 
yadaki Amerika kuvvetleri e> ye büyük bir haatahk süsü 

tatil .denesi batlamı• oldu• b l JI bını dindlreblllrain, fakat· me ... aı acıı Manifatura teoziatı kum.ı.ndanmın Amerikada bu · bal cacoların <pan zehiri: ç- veriyo~. Soran ıorana.. t. Ü> ııu 
landan iıkelel.,rin devletçe Nafia müdürh1lüDca ben- londoğono hab•u vermiıt· mı ıende., nr· auıayene etmltıla . . Bana da git 
•atın alınması teebhtlre ogra zinle çalıpn ziraat rnakinele- devam ediyor tir. Sen; bir <tifoluya> iyi d _ demiştin, gittim. Yanında bir 
tnı.tır . riyle fabrikalara benzin te•zi- v·ı l 1 bilirsin, fakat; bir ' ÖZIÜa> e e e erkek, iki de bayan .ardı. Elbi-

Görti,töideri yüksek hü- &tına baılanıldıAı haber alın- ı ~yet ere ayrı an kon- /dam edilen Ç~kler reccğin ilaç var mı?. ve- ... , tam yazlık ve bilmem kaç 
L • mııtır. . . t~njan listeleri mucibinc.e •e- 1 Bi lirahk kumqtan olmadığı için 
•lmet erkinının ; ıskeleler Bu tevziat bugOnden ıh- .

1 
. ka d 'f Stokbolm, 26 (a.a.)- r ~a.rahmda yara yok fa· yalnız bat ıalladılar, bir aandal· 

•atın alınırken Mersinin ve haren yapılacaktır. Allkadar rı mesı ta rru~ e en mam a- Haydrihin ölömöodenberi 1 kat; ke~ı~ıme kadar itleyen bir yaya iliıtim, konuşuyorlardı .• 
belediye btit9e va•iyetioin na lar timdiden Nafia Müdürlü- tura. eşy1lsı, ge_ ıen mutemet~e- ba,tae baıta tahrip edilen iki ı ••zı va~ ıçımde •. ~tleyen kafam· (Sıınu ikincide) 

dh 

' 

h l b k 
.. d ı:ıd 748 Q k "d 1 dan, dokiilen fikır kanntılarını 

•arı dikkate aiınaoagını bil- günden ihtiyaçlarını temine re 1 a M ve ı rıcatcı af ır- oy en ma a e 1 am '! kim1elerin beteamiyeceti mey• 
dirdiklerini ıöylemi,tir. baılamıılardır. liği tarahodan verilmektedir. edilm~~tir. dandadır. Ben, haıtalıtım• ıay-

Kaymakam o~lu 
H. Gültekin 



27 - Haziran - 1942 Cumartesi YEN·I IERSIN Sayfa 2 --
R a d y o Zayi etmek tarneleri i 1 a n 

-Boriocıdeo " '"" - 1 casına soyt... diyen şu güzel ::~·~::ı~·.::~:·~.,~:ı!~;~;0~!~ Silif~e Jandarı.ıa okulu ~omutanlığından 
Kurtar veya ... öldür onu 

Bilmediklerimi öğrenmek kadırın nab:zıoa bak, kalbini din TÜRKiYE RfıdJOSU Jİ ettim. Yenisini alacaQımdan Silifke J'aııdarnıa er okulu il'in 1 Temmuz ~42 
için dinliyorum, <. tam> adam ol• le. Gözlerin c.rontgen .. olsun ANK R R · k ' J · · h-k ·' k "°' A A adroeu es ı erının u mu JO tur. d 3 5 943 ·ı · ı . ı · · 'J k · 
mak için çalışmak; ayıp sayılır Karanı iyice tahlil et , yokıa; CumartPRİ - 27.6.1942 Nu!\ratiye mahallesi 50 eıı ı - ıarı uııe ı'.a · ar pışıı·1 ece ' ye,·uıı-
mı bilmem.. Daha çok <özlü , yoksa bu benim kanımdan, be e 60() k.l k ""'. . · . · 7 9 n 7.30 Proaram te memleket ueı sokak. 131 No.Ju evde Y 1 O e · ıııegm fHŞll'JUe ısı J - - 4L; c.·ar 
olmak için dinlemek küçüklük nim ırkımdan deA"il mi?. • 
mü?. Yaşamak, evet güzel yaşa- ararı Salih o~la Kazım Toz şamba günü saa . 15 de Jandarma okuhıııda uıii-

7.33 Mu,.ik: karıtıık pro11ram 
Dinledim, çok dinledim azi· mak .. Hayatta çalışmadan, ter (Pı) [82 1] teşekkil komis~.ro11ca ihale edilmek Üzere eksilt 

zim .. Hayat görüşü, cemiyet tc· dökmeden ne alınabilir. Yorulan 
lakkisi, milli şuur, ailedeki ide- adam; yaşamanın zevkbi, ekme.- ~:~~ ~j:~~ :H;:::~:~~ parçalar 

1 Zavi ekmek karne•i meye. k.olluln.~uş· u.ı·. . . 
al nerede.. Benim duyuş ve ğin tadını daha iyi duyar. T J> · l l k 1 d 1 l d 1 görüşler;mıe; onların İnanışları Davamız büyüktür azizim; (Pi) Mersinden aldı;t1m 14099 ı~ırme ucrı~ J o ara . ıa llllJI\ e 1 eıı >e t' 
araaında çok başkahk var. çok büyük. Sana milyonları ver- la.so Program te Memleket saat No. lu ekmek. karnemi zayi 45 22 lira 50 kuruş ve muvakkat lernirıa l 3 ~ 9 

Al sana iki hasta g<!tlriyo· sr.m ve ıcn şu naılk şu sık:nhh 13.33 ~::~~ı Türk<>e nlAklar ettim. Yenh~ini alacağımdan lil·a ı 9 kuruştur. Taliplerin daha fazla jz3hat 
rum. Eğer bunları iyi edcmeuen günlerde, bol ışıklı bir .salond•, " ., k. · · h ~ k - kt 
sakıa bırakma .. Bunlar, şiı,elerle zengin bir sofra başında, düşün- 13·46 Aj ı:ı nı Haberleri e~ ısının u mu yoh ur.. aJmc.ık İCİll ihale gÜrıtirıe kadar okul konıutcınJı 

d ıu:o Müzık : Rı1aeeticurnhut Bahçe ma allesmden .... •. . .. . .. 
t sek> içmiş sarho•lar da değil •. meden ufacık bir acı duyma an, a v·I) ıtıal l d k J 

y bandosu (Şef: thseo Kün· 12 No. ıu evde gm ~ _, e gunuıH e a ı gec.en · omısyorıa Hl\ -
Düzgün konuşuyorlar itte .. Bak, lokmaları yutabilir mi•in?. • 
bak ne diyorlar. Bin aralan kanından renk Qer) Mustafa oQlu Hüseyin racaat etmeleri ilan olunur·. (755) 19-2D 27-3( 

1 ı . ,·n go-la• 18.00 Pro<Yram te Memleket (825) Ta• 
c Karı ve kocanın tıkıldıkla- a an, şu namus timıa ııı 6" e v 

rı evde, bir çocuk suinln hırçın sinde tasasız ya,ayan. şu saygı- lS.0
3 

ı-aot arara 
d 1 MOzik: Radro Dans or- h 

hırçın çıkışı ne çekilmez bir sızın beynindeki kur u a aınaı- Zavı· e me ı... ı...arne•ı· 
l k k "ğ d keıttraeının Her Teld2n T R R 

azaptır. Doğuran kadının; be• san, elindeki doktor u a 1 ını 
yaş daha kocamasına tahammül yırtmalııın. programı. 
edilir mi? Sepeti omuzlayan Büyük ölO Reşid Galip; köy 18 •5 Radro Oocuk kuhlbü 
erkek, bu evin daimi hammahmı lü çocuğunun yanı başında bağ- 19.30 Memleket Saat Arara 
dır?. Gece yarısı, uykumu kaçı· Jaş kurardı. Bir sıtmalının t.nab ajanı bRberle~i 
ran şu maymun yavrusuna ne :ıını,, yoklarken Onun ufacık kal 19.45 Serbest 10 Dakika ederim• 
demeli?. Bana o tuvaleti alma- bine bir c.ilihi nefes~ üflerdi ve 19 65 Miizık: Fasıl Bareti İhsan~ye mahallesinden 

Merainden aldıQam 26639 
No ıu ekmek karnemi zari 

ettim. Yenisini alacaQamdao 
ettelkinin h6kmü kalmadıQana 

il An 

• 
1 LAN 

Mersin Bele~iye Riyasetin~en: 
.\ ltı ay zarfında toı,ıaııacak şehir sii priirııii

leri 720 lira ıuuhanmıeıı bede( ile ve acık ar-
• 

yan erkeğin soytarıdan farkı ne? döner <doğan çocuklara getir~- 20.15 Redro aezoteei 219 No. lu evde 
Ev işleriyle butuşan şu kadının lecek en büyük armağan, bır 20 45 Müzik: Şarkı te türküler (S24) lbrahim Bilir ttırma surelile satılacaktır. 
elinden şarap içilir mi hiç? cibinlik' olmalıdır derdi. 21.00 Konuema (Ana eaerler) ----·------- Taliplerin yüzde 7 ,f> mu vak kat lemiııatlarilt' 

Bln liralığı bir <.mavi men- Eğer dolstor; bir hastanın 21.15 Müzik; Dinlerioi istekleri z • k ~ k ı • 
dih gibi çantama koymayan er· ateşini düşürmeğe çalı4ırken, ~ ... 2145 Koouema: ($Hr ve Neıir ayı e meı arne en 3-7 942 tarihine tesadüf eden cuma gurıu S~Hll 
keğin gözleri ne kadar boştur, na mukaddes duygulardan bır eaatı) Me.rsinden aldığım 27552 on beşle l!elediyc e11ciime11iııe müracaat eylemt' 
Yaşamak için, oh .• Yaşamak i~in parçacık veremcne birşey _ya~· 22.00 Müzik Radro aaloo or- N l ı.. • N ) 

bil o. u .. arnemı ve aynı o. lerl ı'lAıı oltıı\tıı·. (758 19-23-27-30 
had ve hudut istemiyorum ben .. mış olmaz. Bir küçük t gı • nın keetruı (Violooist Necip <t 

1 

Şu c.ukıntılı kümes > de bir yu- aşısını yapmazsa, o hastayı iyi Atıkın) lu Nisctn ayına ait dip kOÇ'lDI 
murcatın büyümeıine benliğini ett ım dememelidir. 22.30 Memleket sarı\ ayara f8 zayi ettim. Yenisini alacaA-ım-
vercnlere şaşıyorum. Gideceğiz. Dava büyüktür a:zizinı, çok ajanı haberleri dan eskisinin hükmü yoktur. 
Ölmeden; şu penbe vücudu, şu büyük. ltlemeyen adam, kafasını ?2 60 Yarınki Program te Bozkurt caddesinde 
güzel bacaklara, şu bembeyaz el işletmiyeo adam, bilgi•ini ver- kapanıı. 128 No la evde 
leri neden kirJeteyim. Neden: mekte tereddüt edenine 'kısır ., ( 022) da· o Reşit Erol 
kafam fU cajans" haberleriyle derler. O, yalnız ke11dinin a lerin t. ıırça suay> arıyorsa 'u ________ , ____ _ 
fU t. radyo gazetesiyle> ıersem mıdır Biz; ı,u toprağın bu cem- kalbinin tık takları dursun. Eğer Zavı· 
olıun. lyetin adamını istiyoruz. Yarat- ıenin de kalbinde; bir cbilliir ~ karne 

Oh bayat.. Şu insanların mak lazım Yapmak lazım. Ça· köşk'> ya~ıyorsa; 0 gür ıiyah Meninden almıı oldoQom 
içinde en güzel, en zena-in kadın hşmada ve terlemede zevk duy saçların bir kızıl alevle kül ol- 1989• No. la ekmek karnemi 
ben olmalıyım. Salonlara girdi mak lazım.. ıun. ıari ettim. Yenisini alaoaQım· 
tim uman ea süslil masa, bana Hayat: oturmakla, t. çcne'> ile Eter; fU kı•rak, ıu 0 ynalr. dan eakiainio hOkmCi roktur. 
ayrılmış olmalıdır. En güzel er· geçmez. Bir kara toprak, ancak kadının dolgun kalçaları, bem Meuin Mahmudiye m4-
kek, önümde ej?ilmeli, e1imi Ö· ve ancak verimsiz bil" çölden beyaz gerdanı, olgun vıcudu, halle~inde 159 ı.ııokak 
perken ıurur duymalıdır. başka bir şey değildir . Toprağı sana; kudurmuş bir teh•et verir 4:7 No. evde 

Saltan Albayrak (820) 
------------------1 

Göz hastahklan Mütahassısı 

Dr. Muhtar Berker 
Mersinde: YoQ-urt pazarı civarında 

Doktor Abdullah Ersoy ınuayenehane-
sinde her gün. 

Tarsusta: Salı günleri öğleden 
saat ı O -12 arasında Doktor Ceınil 

m uaveuehaııesi rıde .. güz hastalarını 

b·\şlannştır. 

evvel 
Ert.au 

kabule 

~ Kavı • elli liradan aşağı kazan adamın nasırlı elleri, ne de Ölllndc eğitirsen, iyi bil ki, 
olan masalara bakmam bile •.• kadar öpülmeye layıksa, karan- kanında bir zehir vardır. Şu 
Halke•lerindeki kitaplara dalmış lık bir kaf atuını aydınlatan csüppeniu ınuasıoda bir <ıük 
('ilanlara bakıyorum. Hunların ada;ı11n dudakları da o kadar ıe , yapmak için oturursan ciğer 
gözlerine yazık değil mi kuzum? mukaddeatir. }erine t.koh-. sürüsi hücum ehin, 

Zavi ekmek karneıif,_._ __ • 
Mersiotien aldığım 264.öO Sayın yaylacıların 

Şampanyadan, şu güzel şaraptan Söylemek ve haykırmak la· Do.~tor. doktor; beni dinle No. lu ekmek karnemi :ra yi 1 
bışka içki içemem. Şu doktorlar zım Deli bir rüzgar gibi değil ·• yalnız uı.ı,, ve "maddi,, acıları 
cıvık cıvık irin dolu gözlülerin Sakin bir denizin ağır ağır, tane dindirmek için yaradılmadın ... 
yanlarına nasıl gidiyorlar. Doğ· tane konuşması gibi.. Sözlerde lürk doktorları, gözle görülme• 
rusuya.. Çok para, almak için t öz> lazım.. Ne mutlu o adama yen ınikr~pları ararken; şu koı 

ettim. Yeni sini a laca~ımdan 1 

eskis~j:.~ü~~~.~~~~ı:~indenl dikkat nazarlarına 
k . fk t · k ğ 1 mla ı' le kocaman bay•ancıkların. bo,.az biç bir engel, biç bir duygu hu· ı; şe a ve ıevgı ı t eı r 5 

dudu tanımam · . Varsın bana çal bir çok kalpleri ısıtabilir. Ve bir larına da birer yular geçirmeli 
mış desinler .. Bunu bana diyen- çok :.odun., ları tutuşturabilir. dir. . d" 

k dd b. San• getır •ğirn "U iki adam 
ler; benimle konuşamazlar ki .• Bu yangın ne mu a es ır yan y k ., 

d hu ta nıı '? · 0 sa ben bilmedi 
Onların sesini bile işitmem ... gın ır ğlm bir "nöbetle,, ~i aayıklıyo• 
Bana ne. Bir dilha bu hayata Biz, bir ıaray değil, bir rum?. Eğer ben delı lıemı deliler 
gelecek değilim ki. Yaloız kendi t.köşk> değil, bin taDPılnl yap· "kampına,, gönder. Şu iki hasta
hayatım . Güzelliğim, isteklerim mak iatiyorıu. Ve madı m lri; biz yı ya iyi et veyahut çabuk çok 
yerine gelsin de, Ben söyleme· bu köşk ve bu sarayda otura- çabuk öldür. Bunlar; en salgın 
dim, onlar ıöylediler, sen de ku· aıadık, yarının büyüklerini oturt hastalıklaı·dan daha korkunç ve 
laklarınla dinledin ya.. mak davasındayız.. daha yıkıcıdır inan bana; teker 

Taptığımız bir tyu.,anın, Bu davanın duıturunu din· ağam. 
yeni tarifine bak. Çocuk, yavru, ıccıin. Büyük kahraman c Milli Kaymakam oğlu 

H. Gültekin Şeh beş defa ıöyledi. Yol görü
yarının adamına verilen isme 
bak .• Çoğalmak davasının yaoın nüyor, koşmak lazım .• 

Bir güoeş· bütün dünyayı 
da sırıtan fU çehrelere bak.. ' 
U
.. · d.n 

1 
nanl ıaıhyor ve aydınlatıyorsa, 

c reme> nın uşman arına, mu· _ .k __ 
k dd d l b ğ k 

. t büyuk ahla buyuk karakterler 
a es uygu arı o ma ıs e• . 

1 b k 
den çıkacak ışık, emin olkı bln-

yen ere a • - b. ı · · · bi b-
E b d 

. }erin, vuz ın erın ıçıne, r U• 
ğer c uğ ay' taneıı; top- _k d ,. ol 

1 
yu o5 u ur. 

rakta çfirümemit ve özünfi şek i s· e k - t b. 
ız, o gumuş en ır ev, ne 

ni yavrularına vermemiş olsaydı d it 1 b. · t• e a ıo ı ır ıaray 11 ıyoruz. 
bir gram <un • dahi bı;lamazdık. y b- -k 1 h 1 

arının uyu o u~unu azır a 
Eğer ecdat c Kmr ~ olsay• k · • bua·· - b-t- f h ma açın 6 Unun u un re a ı· 

Zayi karne 
Mersinden ıldı~un 20508 

numaralı ekmek tarnenıi ıari 
eUim. Yenisini alaoaA"ımdan es
kisinin hükmQ rokıur. 

Mahmudiye mahallesinde 
(828) tthsan o~lu Ezel A.kBu 

(827) Murat Çetin 

Zayi şahadetname 
931-932 ders yılı Silifke 

Orta okulundan almış oldu
~um şahadeınamemi zayi et· 
ti.~ .. Yen isini alacağımdan es
kıE:mın hükmü kalmadı~ını 
iJAn ederim. 

(728) 

Anaınurun Orta köyün
den Emin oglu 

Fevzi Güven 

Yalnız Milli kuvvetleri 

mize güvendiğimiz gibi daima 
MlLLİStGORTALABIMI 
ZA GtlVE~ELlM. 

Güven 
Sigorta Sosyetesi 1 

dı, 18 milyon değil belki bir t lemeye a d · l ı l nı epe n ıçen er n yo -
avuç ta olamazdık. daşı olmalıyız. 

Sepeti omuzlayan erkek; ço Hedef gösterilmiştir. Ahlak 
cuklarına lokmalar götüren adam ve karakter mabetlerinden kabil 
fedakardır, iosan~ır. İnaan; huan olduğu kadar çok talebe çıkart-, 

i ı a n 
Mersin Bele~iye Reisliüin~en: 

tam izah olan dej'ildir. Kalbin- mak •• 
de; cevheri olan duygulu olandır. Doktor, doktor. fşte ıana ' 

Kadıo; Doğurursa çirkinle· yepi bir • reçete> iımi de karak· I 
'irmiş .• Ya .. Şu toprak, bu mil· ter .• 
let için iki bacağını veren koca Adam otlunun her ,eyde 
yiğitle, ytlzünün bir yanını, kafa sajlam olabilmesi için t. karakter 
ıının blr parçasını göz kırpma- li> olmuı lizımdır : 
dan ve seve ıeve veren şu Büyük tbaşarı • yı muvaffakı-

tkahraman t çirkin olur mu? yetil netıceleri ancak ve ancak 
Bu kahramanı doğuran, o sağlam t karakterlh düzgün c.ah

aıukaddes kadın olmasaydı, ır laklı > milletler alabilir. 
lumızın kökü çoktan kururdu . Eter senin de kafan; cüıda · 
Çocutuna maymun yavruıa, ko• nınıa şiımeılle uğraşıyor ve göz 

Toplantıya davet 
Belediye reis vekiline verilecek vekalet nıaaşı 

nıikdal'mın tayini için meclisin 6-7-94 2 pazarte
si günü saat 16 da fevkalade olarak toplannıası 
na lüzuın görüldiiğiinden ıuuayyeu gün ve saatta 
yapılac~k ıueclis toplantısına iştirak eylenıelerini 
rica ederim. 

Belediye Heis V. 
(8•?6) Yusuf Kılınc • 

Sıcakların 'ddetle Rrtmaıu dolayıeile Yaylaya 
gitme, gelme 90~ \ldıgından muhterem müşterileri
mize bir kolaylık olmak özere ~~ındıkpınMı ve Göz
neye ınuntRzauı kamyon Referleri yapmaktayız. 

&.\ynı zaman la Rayın balkım:za bir hizmet olmak 
üzere gitme, gelme ücretlerini ı!e in'1irdigimizi arz 
ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıhpınaı·ına otomobille gidiş 200 

,, ,, .. 1önüf 15 O 
Eşya nakliyesi kilo haşına 2 kuruJfur 

Gözneye gidiı _200 
,, dönüş 125 kuruştur. Yük ve 

efvanın kilosu iki kuruıa nahledil· 
mektedir. 

('178) 6-15 

• 

Doç Garaji sahipleri 
Süleyman ve M:itat Kardeşler 

Yeni Mersin 
NUSHA.SJ: 5 KURUŞTU~ 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 
Altı aylık 

Oç 
Bir 

tt 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
000 " 300 " 100 ,. 

Resmi ilMıatın satın 15 

Hariç i~ 

2000 kuruş 

1000 .. 
500 " 

Yoktur. 

kuruştur. ... ............................................... ._ 
Yeni Menin Matbaaı:nnda Bıunlmq~ 
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b 
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d 


