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Haydi çifçiler İş başına; 
Harmaıılarrnızı istediğini~ yerde 

yaprnız . Borcuıı uzu sii ratle ödeyi
niz ve neşe 19inde temiz ekin ha 
zırJıklarrnn koynlıınnz. 

Sa. ~ıbi Te tJ mom ı :e,riyat 

MQdftrtı 

FUAD AKHA., 

idare Yeri 
'•• w.utD ıuımnı ııorııı 

Perşembe 

6 
Temmuz 

1942 

GÜNDELIK. SİY ASİ HABER. FİK.IR. G-AZETESI Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Yılı 1 Sattı 
14 4250 

•• Vekiller H yet ço v Oz lazım 
yerinde ır rar 

Yeni ahsulllt güzde elli 
ile satın alınacak 

• Rus 
Z denizal ıla rı 

am 70 bin ton gemi 
batırdılar 

Edip Borana 

işittim kt, stıo de bir cyuvn:t nı çalıp içeride saatlarca 4- mey
kurmuşsun; sevinmemek kabıl- dan, nhu isteriz diye bağırıp 
mi?.. koca doktc. ru uykuaundan alı· 

Eşin de, aporu çok aeviyor koyduğumuz günler, ne kadar 
muş. . Bayan <Fatma• ya bin canlı idi 
sııygı .. İnsan, evlendikten aonra Bu saydıklarım, hatıralara 

.1 heyecanlarını kaybedermiş diyor d&ha yüzlercesini katabilin'n .. 

Küçük müstahsiller mallannın yüzde 25 şini, orta 
çitçiler yüzde 35 şini, büyük çifçiler ise yüzde 50 

sini hükOrnete satacak ve kalacak mahsulatı 
serbest satabileceklerdir 

Mos~ova 15 (:ı a) - Hu~ 1 Aksini iıbat için ~ş f ç ı . ar.. ere a ıştın, koştun, yoruldun mu 
decıızaltı gemılkri gı,çeu ha fıa Genç• cFahri !'-'1erzeci '> <Muhib bilmem?. Aldığın zevk, azgın 
znfrnda şimal buz deııiıirıue Batıbeyi'> v ! c.lbrahim Dalgünü'> ihtirasların tatmini değil, temiz 
70 bin toıı gdmi b tlH'mıştır. göderebiliriı:. isteklerin oluşu idi 
Bunlardan yalrıız Raltıkla 8 Hayır azizim hayır.. Heye· Tznruiyle konuşan bir adam 

. b l 1 k bolma& onlar ~uursuz aibi d . . d ld gemı atırı mıştır. can ar ay · Y .. • vec ıçın e; mırı andı{ıın 
köksüz iıe zaten dağılmaya şeyler, <yurdlarıo bir yarı kışla-. 

11 h l . b } · f K I • h • d m"bku· mdur. olmaaı idi. Ankara 15 (a .a) - Yeııı· Veki er ye 1 u ıusu- nacak malısulatın •atma yüz a enın cep esın e "' 
Allı heyecan ·, kafadan, kalp u • • "d ) l az l d JI ' 1 k •.>Unun IÇID Verdi(lin <rapor> Ticaret Veki1imiz evvelki aün sa1a aı evve c~ 1 

• 11 .anmış e e ı zam yapı acrt lır. - h d ~ 
'> tk ki b d h Lorıdra, 15 (a.a .) - Tas ten geleD; ıuçıuı ve guna sız a onümde duruyor. 

ı'cı"' \Tekı.llerı· toplantısıııda raporlaı 1 ve. te . 1 etı ır · a _a Yine bıı karam göre ıı - bl dan kopandır Y 11 " ajausı Kalenin ceplıeMindt>ıı <amatör-. ru arın · ı ar geçli, bugün: dilekle-
mülıim bazı izahlarda bulun gözden geç.ır~ış ve yeni bı r fak çiftçi mahsul~tının yıi:ı .. de t'erdigi hi r ha bede A iman . Bugünkü ldma.n Yurdunun rlmizin çoğu yerine geldi. 

mu~tur. Bunda başta ekmek karar varmıştır. yirmi be~ini, orta çittçiıer yiız ileri liarekt\lınııı iki noktada tarihi, göz öoündedır. Ay ışığın· i,te yüzlerce genç, sokaklar 

Oldıı"'n halde mülıı'm ve mu·... Bıı k::ırar m İ 1 1 e t d. e OIU7. beşini. büyük çiftçiler :ı d ld ,. Al I da, istasyon meydanının taşdl~rı· ~an taşıyor, işte; işte trıbun, 
t'i "' k uur uru a,..urıa, maıı aı ın nı toplayanların başında 1 ın •. ışte meydan .• 

kiil bazı meselelerin halli için menfaa1l, ha ve adalet göz ıse mahsııl~tınuı yüzd~ ellisi miidllfas hali ntle kal ılıklarını 
8 1 

.. aıuhafaza içinde bir 
8

. b 

d 1 d t t larak ' I · · b ·delı· k b' lı· J l "L" l u ca anı . . ız; ilgisiz spor yaptııı.ımı• icabeden le birleri almak A önOrı e tın verı mıştır. mu a 1 nne m tıme e bildirmiştir. çadırın içinde oöbet tuttuğunu ıç k k b ıs ... f t b d ın , ço c ur an> verdik. Kalp 
7lm ~eldiği bildirilmekte idi. Bu kar·ara göre çı tçiden ah- sa may~ mec ur ur. lhatırJıyorum ten ölen cCavid> Veremden ö· -- s Müstahsillere bu mikdaı· M anif a tura Takımının mağlübiyet da ki- len <- Muhiddin:t ve 4:Sabih> gibi. 

B ki• ı u•• k ru•• borçlandırılamıktır. Hiikllmet kalarında bir köşeye çekilip. _ Her şeyde olduğu gibi bilgh 

aşve • alacağı bu mahsulu :esmi tevz ı"atı hüngür hüngür ağlarken, yum-. l~z~mdır. Şu Mersinin gençleri, 

k 
ruııı.unu nkıp 4.Çalışmak ''e yen· bızı; senede ancak bı·r ı·kı· dafa "1 leşe külleıiıı ve mnayyeıı bazı 5 d,, da " 

Sa racog U mek > lazım diye bağır ıııını heyecaolr sarsabiliyorlar. İstedi· 
biiyük şelıiderin iaşesine talı - Msnıfntura tovziatrna lK- unutmadım. ğimiz şey bir takıının sadece 
sıs edec~ktir. k la yaptığın ı·bı t• d tnııhııldurı golecek litıte mu- Bir ecnebi ta ım . <gn 1 ye ı • eğildir. ismet paşa Kız Enstitüsü ÇıHçi borcunu ödöıl ı klen cihiııoe hugüııleı<le hıtşlana- maçta, ayağını kırdıra;. Zeke;: Senede kaç gencin göğsü 
sonra diğerle rir ı i htıkOınetin ya Ayrala coh olsun > ıyen 8 g-:nişlemiş. kaç aantını bow at-• . . d·ı oagı baher alınmıştır. .,,. . günler de 1 s erg 1Sin1 gez ! er iaşesini derntı~a ettıl?i büyük sını; alaşağı ettb1ıı 10ı~ nın acıları roış, kaç kilo almış, köşelerden 
şehirlerden bac;.ka yerlerde ser D / olmuştu. Kırık acagı kahvelerden meyhanelerden kaç 

~ erı· er s~tın nı unutarak ıediyenln içinden b t ğ 
Ankara, 15 (a.a.) - izahatı dikksi1tt <linlemişler- b b'l k . u c u opra ın çocuğu '> kurtarıl· 

e lCJ saf l ece \ il'. <.yendik miı diye göılerim~ze mıştır. 
RRŞ\'eldl Şükrii aracoğln dir. 

hıı~iin Raa.t on beşte i smet Başvek i l sergide güdük · 
JH•~, Kız en titüsünd" a9ılırn leri finemli e e r lerden, biiyıik 

sAı ,;iyi şereflendirınişler ve ı movaffs ki yet lor<leıı do lavı 
hu . ula serginin bütün salon- Enstitü miidiiriiııiı ve iılaro 
lsrını ayrı ayrı gezerek tot- heyetini tohrik ve taleheleri 

Ha di sayın çittçıler; har a ınıyor baklln bu gencin sesi daima u· ( 
maııla rınızı ya pmız. borcunu- Mersin ithalatçıları tarafın- laklarımdadır. Soıı u iki ncide) 
zn neşe i le ödeyiniz. dan m emlekete ithal edilen deri Bir gece ynrısı. kışla yolun-, Koymakamo~lu 
------------- lerin ~ey koz deri fab0rikn r;_ına 1 da; Doktor Retid Galibin kapısı Hayri Gültekin 

Sovyet ·Alman devredıleceği evvelce ıthnlatçı __ - - --------- ------

kilı: ıerd~ bulunmuşlarJır. takdir etmişlerdir 

Eler dairede yapılan eser- Bay Şükrü Saraco~lu Raat 

ler lıakkıuda miitalıassısla.rı on altıda sergiden ayrılmış· 

tarRfmdarı keııdileriue verilen ltirrlır. 

çarpı,ması 

Çok şiddetli 
oluyor 

lııra bildirilmiştir. Dünkü •k•· 
presle bu derilul ~ünıcrl:nrk 
müessesesi namına satın alacak 
heyet tizası şehrimize gelmiş ve 
derhal deıilerin tetkik ve satın 
ahnma ı İ§İne girişmişlerdir. 

Tenis birincilik 
müsabakaları 

iskenderiyedeki 

Fransız 
Filosu 
Amerika ile Fransa 
arasında anlaşmaz

lık doğurdu 

Alman 
Kuvvetleri 
Rusların ricat hattı 

nı kestiler 

Mo k 15 < ) M s Şe~rimiz yüzücüleri BöıaeDlİZ rrenis biriucııiıcıeri 
k 

s ova a .a - o K ki I k d lce ,aıdıQ'ımız gibi 12·7·942 
ova radyosunun bildirdiğine ay l a B en eru· ı ene - - lırin güıidelerıo-

pazar guuu ee 
göre DönejJe bazı Alman na gidecek/er den takriben 200 ~isili.k ~al.aba· 
mevzileri ele geçi: ilmiştir. ı ık bir suirci kıtlesı o~undA 

K .. ~ h . . .. .. .. 1 . 1 0 
.. affakıretle cerran eımıe\ır. 

1talarımız duşman kıla · Lflo rımı7. yn;rnou errnt en m • k ki de fuet- Ratip 
1 · b" b' · d 30 kişilik bir kafilo ö:.ıiiuıiiz- Tek er 0 er 
arına ır ırı ar ı sıra taar- uda Ratiı> üQ set üze-

- dtiki pazar giinii ~ababı ka- oarpıemssı . . . 
. ruzlarda buJnnmuıdar ve duş .. . 0 ikisin• kazanarak bırıncılı-

Berlın 15 (a .a) - Alman ,. . . yık la ha~hrıııda holge i'!U r~n sımıeıır. 
tebli~i· Kuvvôtle . . b"t" manı nehre kadar ~erıletmış Rporlrrı aJ·arıı Edip Burnıı vo it• ki d I "h Al ts • rımız u un l . . Qıft erke er e ~o ner o 
doğuda taarruza desam etmek ardır. Rınden fazla Alman bölge a:.haşknr.ı Mulıarrow ızı çıf&iul 5 set üıerine üoOnü 

Y11şirıgt.ın, 15 (a.a.)- te ve sıiratle ilerlemektedir. öldürülmüf, birçok ganimet Y'3gin olduğu halde yelkenli tasılaflu: kazanmak suretile iz· 
üirloşik Ameriks devlet- Düşman kuvvetleri ya elde edilmiştir . mukavemetle İskenılernrıR gi· zet-Atkinson Qihi birincı ol-

leri Hariciye Miisteşarı h- . dağıtılmış veya imha P.dilmiş Sovyetlere göre: deôeklerılir. Bu gidiş Karııtaı;ı muetur. 
kentleriyedo • siUHısız olarakltir. H_ava kuvvetlerimiz dıiş. V üzorinden olacaktır. Mikıte BaJan Maltas Atkin· 

- h oronej·de soo çHti Lorir.- Kadircik çiftini bulunan Fransız filosunun man rıcat attım muvaffakı · bı·r 
1 b b l Kaçak et &atan üo aot üzerine ikisini kazanmak 

dalııı emirı hı' r Aıııerı' ka Jima yete um a amışlardır. /d t· ı b ' · ·ı · · k 
f 1 O l d ıure ı e ırıncı ı~ı azanmıolu-

nına getirilıneHi i 9i 11 Fransa- R osto a §İddetli hücumlar gün icinde 35 bin adam ce~a an ırı 1 dır, 
ya Y"pılıuı teşebbiisler hak- yapılmıştır. Rusların VorC\nej A/m,an öldü J(uraılivar kiiyiiııdeıı Alı· 
k:.ııda heya:ıatta hulanhrak k.esimindeki inatcı m~~a v~me- ınot Erırny rneAbaha harici 

demiştir ki: tı ktnlmıkş~ır'. VoronleJı.n ~ımal MıJskova 15 (a.a) -Sov- kesilmiş on kilo eti satarken 
.. . tarafında ı kuvvet erı ımha yet tebJiğiııe ek teblig: yakalanmıştır JiJt mfüuldere 

Mısır b~rp h_olgesınde bu- edilmi§. yapılan mevzii hücum b edilmi"' vo maklıuz m11kabi-
lanan FraaE11z fılosurınn Sil· l k k l t Voronejde muharebe ü- v 

. . er a ım a mış ır. . . linde Aşevirıtı verilmiştir . 
veyşton ge91rıler"k aya muı Kara ve hava kuvvetleri yük hır süratle devam edıyor. Ahmet .Ert<oy <la he~ lira 

takalnrından daha uzak bir miz 446 tan!c t hrip etmiştir. Bu kesimde on gün içınde 35 para c0zaHına 9uptırılınıştır. 
Amerika liıncuıırıa getirilme- u he·ı·nde "'e 1 ld ı mısır cep ., •· nnp binden fazla A man ö üni -
si için Vişi lıükfimetirıe iki k · · d J · ı· k 'f k t J asımın e ngı ız eşı ı a arı ü lüS t k k - ır ti" 'k 
defa lıııfüıane teklifte bolun- ile yapılan çarpışmada İngiliz m Ş an u ıye . ı .mı -
dok vo bunların hnrp tıonun- ler geri püskürllilmtiştür. Bir tarda top 115 kamyon ığ~ınam 

dR. FrıuıK"ya iatle edileceği çok araba tahrip veya haRa- edilmiş veya tahrip olunmuş-

Futbol ajanlığı 
A91k olan futbol Rjırnlıgı 

na Deniz li~eı;i iiğrotıneııle 

rirıdeıı l\hhınııt AhaQ getiril · 

Bu sene eehrimizcıe misafir 
ecnebilerin de ietirak ettiQi mü
eabRkalar çok hesecanlı olmue 
ve aeriroilerce bürük bir alAka 
ve dikkatle takip olunmuetur. 

Tek erkeklerde izzet hakiki 

bir kil as orunu göetermie 9e 
mütemadi hücumlarla pek çok 
alkıe topl6.lnıetır. Son günlerde 

üst üste rapılbn meQların verd i· 

A'i rorgunluk olmaaa idi tek er 
kek fi oalının Qok daha çetin ola 
bileceQi kanaatı umumidir. 

Ratibe gelince erkekler IQiD· 

teknı~iaı \le bllhasRa fılesiui ıs· 
lah ederse lçelln Ratibi milli bir 
teniecimiz olarcık k(\ndieinı lanı 
\abılecektır. 

Oıh erkeklerde hakiki gü
zel çeL:ie •e hücumlarla hret 
rine alkıelar totılamıeıır. Arka 

daeı Alkineou ise milleline meh 
eue eo~ukkanlılıAı ile gösterdıQi 
kueunıuz flle ve dömı fıle de 
hak ı katen güzeldi, 

Mikste eimdıre kadPr şehri
mizde görülmedik bir OJUD seı 
reUık. Bılhasea müsabakalarda 
olduQu kadar ve garret e\tifri 
zamanlarda da rüzürıde ehik 
olmaran ve hakiki bir eporcu 

karakterinin ifadesi olan daima 
tenisçi atletik kabiliftttinin ve 
vuruelarile baran Maltııs herke 
sin •e hepimi~in tekdir ve seç• 
aiaini kaıanmıetır. 

Gı!DQ baran oruncu Loris
de düa bize arnı bir orun gös· 
termietir. Teniste daime feoi 
sarılabilecek kısa maıieine raA· 

men eaa vuruelarıom ve sıııli 
earGnı tekdirdir. Lnkin diğer 

teknik nokıelar ve bilhassa elle 
tik kabiliretinin hfir halde daha 
ıslliha muhteq olduQ-u muhak
kaktır. Bize ümit veren bu o· 
runoumuzuo Haran Maltası ör· 
nek tutması cok fardalı olacak· bakkuıda teminat verdik. ra u~ratılmıştır Maltada aa-

y aptıgımız bu teklifler keri Oslere gece gfındt1z ha~a tur. 
miştir. 

de en genci olan bu oruncu tır keuaatındarız. 

reddedildi. Vıei lıükftmeti bu hiicumları yapılmıştır. Kuvvetlerimiz Almanla

rın işgal euıkleri bir köye gir
miş ve göğüs göğüse yapılan 

gemi leriu hi r Pransız limanı 

na gcitiirülme inde ısrar edi

yor. Tekrar bıı hususta ihtar 

da bnlantluk. Eğer kabul edil 

Jnezse iosbı takdirinde bu g . 

miler Tngiltcre tarafından 

tahrip edileoektir. 

A merik hükOmeti Vişi - süngü muharebelerinden son· 
uin bu tekliflori tekrar tetkik ra düşman buradan çıkanl· 

edeceğini ümit etmektedir 'mlştu. 

Veteriner müdürü 
Anamura gitti 
VetAriner mii<Hırii Hiiım

mettin Karadağ lıastalıkla r ı 
tetkik etmek için diin Ana 

mura gitmiştir . 

bize meehur OJuncu TelrDnı ha Her serden ette! burada 
tırlatan Qe,iu bir ıoplavıcı ola
rak gözüktü. İtzetio en sıkı ve 
Plnee hücumlarını biri bıri pesi 
ue coplP.J&n ve daima iede eden 
Ratip de hakikaten dün bize 
birinci sınıf bir oruncu olduğu 
nu ispat etmietir. Eger orun 

biraz da orcıumısıoodrın bsheel 
mek isteriz. Bu ııeue Tenis ft

rioın güzellıAi hekıkateıı boe 
idı. Saha Türk basrakları, Par
ti forsu ve diğer eler ba1rr kla· 
tile ve r~eıı ıapı aklarla cidden 

(Soon ikiııoide) 
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Biıe; dolgun bir büdce., 
yerine olgun bir vücut lekesiz 
bir ' ciğer > lazımdır. Parayı adam 
kazanır ve hasta adam sürüo
merre mahkumdur. 

Bize; öyle sağlam bir kafa· 
tası lazımdır ki; şuursuz heyecan 

ları tasfiye, köklü duygulara 
dayanabilsin. 

Sağlam adam; neşe li olan 
kahkaha savurandır. 

/olmak için çalışandır ve olan
dır. Biz Dkşamları; rıe~eli, coş 
kun genç masalarını görmek iı · 
tiyoruz. 

Vatan türküsünü bütün he-

kıymetini 
"' 

IJaras1 
ko ııma 

12 nun,ta al kararnameye 
ek karar 

yecanlariyle haykıran ve yükael icel defterdarlığından 
ten kudr tli sesi, bazı chuysuz , 

ların ... ağzına sert bir yumruk-, 1 - TürkiyeJen ihraç edi\e yehftn olarak yirmi giin zar-
tur. cek mallara ait vuailon ibra· tında Ti.irkiye Oaınhuriyet 

Bu gençler grubuna bak~r· ı cat1D yapıldığı tarihtn itibaren Merkez Benkl\iH Umum mii
keo lcapanan gözler bir <nh -. ıle azami sekiz gün zarfında Tür-

d J diirliigiine bildirilecektir. değil bir coh ... ... ile gi er er ve kiycde b"r bankaya tahsil ıçın . . . .. .· 
bilirler ki döktükleri ter ve kan t d"" b "d" b) Vesaıkmı Tnrkıyede ev 11 mec urı ır .. 
beyhude değildır. 2 8 . . . dd d 

10 
....... bir bankayı tanıt eimek~ızıu Biz; sapsar: bir yüz, yere _ 1 d k" - ırınct ma e e .. u l 

eğik bir baş bir 4.bodur istemi-
1 u~k çocuk.unun_ <~kntn,. at 

1 
geçen vesaikı alan bankalar bu dış m.,mleketlere giindermiş 

kuvvehn ltudretınl buyu "" a , . · k" · d k" "b 
yoruz. S raya gelen idm0nc.n ın _ 1 d " B k . b" h'ç e veaaiki tevdi eltiklerı harıçte ı j hulnnan Tiirkıye e ı ı racat 

k oy e ı, u uvvetı ır ı . . . ı· · · · . yanaklımnd n k ıpk ırmızı• an d .1 b- _k ğrunda bankanın ısmını vesaık ba ıgını çılar dahi (il) fıkrasında 1ste 
fışkırmalı, geniş omuzlarile öl· keğllı' ulyııd <amap u Türkiyedeki ihracatçı ve hariçte 

0
.
1 

JAmıüı 20 giiıı 
1 d i . b" k h u anma ı ır. k" . h 1 • . 1 . 1 "h n ı en ma u zar-

mez er suyun an > çmış ır ıı Türk çocuğunun en büyük ı ıt a atçının ısım erın ı r c.a· M k · k 
nm~n gibi durmalıdır. heyecanı c m illi şuurd n > gelme tın serbest dövizle kliri~g yolıle fında T. O, "r ez Bırn llt\\ 

işte bale şu rüzgar; denizle· Jidir. Bu büyük ruh, en katı veya husu•i taka<ı suretıle yapıl- umum müdiirliiRüne bildire 
re sığmayan Barbaroslar n > I kalpleıi yumuşatmağa vicdan· dağını gösterir her ayı~ ~n~~cu, eeklijrdir. AH\kaılarlar htmiiz 
c. fu •gutlnrın bir ilahi nefesidir. ı ları temizlemeyr, fedakar olma- yirminci ve sonuncu g~nu ıtıba· talııül edemAdikleri mebaliğ
Bununla ciğerlerini körükleşti- nın ·ollarını göstermeğe yara· riyle tanzim edilmiş bır c~tvel~ den Türkiye Oambnriyet Mer 
ren yirmi otuz değil, yüzlerce yan y mükemmt!l bir cdürbin>dir. bu tarihleri takip eden azamı k B k d"' h e taka 

· ı · . . . - - d T- k" c ez an aRın .. nsuııı R genç şu denh:ı doldurma ıdır. 1 B .. 1 b" , volknn < dır ki •kıncı 1ş guoun e ur ıye um· 
Zayıfı kuvvetli· hastayı, iyi ub, oky el ır k dahları huriyet Merkez Bankaaın\n en vey" kliring he~aplMına ya-

' ynn a an arı ya ar, 6 kl d .. 
ed~bılmek için yalnız ve yalnız d . . d- ı titretir Milli yakın şubesine sıöoderece er lr tan mikdar\ eyrıca gostere-

evınr, unyny · d k J 
c. reçele" kafı değildir. şuurdan öyle bir medeniyet do- Bankaların taııızım e ece • ceklerdir. . 

Ayni ağırlığı ve sıbbatı t:1w fzar ki; rnuztarip insanhk bu le~i bu. ce.d~ellerde Tesaı.k. ma!ın O) Bankalar ı le ilıracat-
mayao vücutlara avrı ayrı ıd· büyük güneşin ebedi aydınlığı gooderıldığı memleket ıt~~arıle cılar (a) Vö (h) fıkraınnda 
man,, lazımdır. Biz körpe ~lr altında <.kör, lülden kurt_ııl.ur. ayrı afrı tasnif edilerek g_oıteri· yuılı vesaik& ınahRuben ya.-
vücudu . alkış toplayalım dıye Do tuml fürk: gencının za· lecektır. . • . .. . 

k b" "katil den 1 k ıb· d ı bu ateşi daha 3 Türkıyedekı bankalar paoakları tabıulAttan Turk1ye 
yere vurursa ır " ten a ın e o an "k" . d .ı d ı saık C k k 
farkımız ne olur?. ! i i körüktf'.. Kafano c. milli 1 ıncı ma .;ıe e yazı 1 • v.e. umhnriyet Mer ez Ban ası 

\ Y k" üzerlnden yaptakları tabsılatı ve ' .. d .. ı·· ·· ii b b Yolumuz bellidir. Bu yurd; ~uur, tohumlarından saç ı <er- ht l tenzilatı keza ikinci nmnm mu nr ugtın il an 
bu vatan "basta adam,, istemi· kenden > mahsul alabilsin.. . muddemde ılı taTı'hler itibarile! kanın ıpıbelerinden temin 

" 1 - b 1 ma:uan bır !f'B e e yaz ı 
yor. Şu toprağa taş., eksen Egçr un arı .yap • 

1 
d"ğ" Türkiye Cumhuriyet Merkez edecekleri matbaalarla mun· 

yemyeşil b!r dal fışkıracak. Ve-, iş gördüğüne değıl, suç ış e 
1 ı- Bıtnkasın1n en yakın şube•ioe tazaman haberdar edeoekler

ı·imli )Utddıı , öksürüklü adam ne inanmalısın şeker dayım . bildirilecektir. 

gezdirmemek lazım.. H . O tiltı• kırı 4-a) Türkiyedekl Bankala~ dir.
5 

_ Bu karar !Hışri tari-
Bugünkü cihan yangınının harice tabailile gönderdiklerı l . d . . t h d" 

• · in ı nn en ıtıhareo mu e er ır. verdiği ağır yüklere ve şartlara '\ S vt>saıkterı 1 u karnınıunon. 
rağmen yürümek lazım. • • ııeşri tr.ril.iııı!o henüz hetfoh- ~- İşhu kar'\rın icr.aRJOl\ 

b• ·ın 1 1 · k m Malıye Vekili memurdur. Zaten Turk, hangi küçük iş 1 ni tAlı'lil otmediklen ·uı 1 

ile uğraşmı 'hangi zoru bozma• akaları her memloket için syrı ayn 1 (963) 
mış ve olmıvacalc şeyleri oldur-
mamışhrl Buna ioanmıık iste· 
miyenler ya ha adır v eya biz 
den değfidi ı. 

Bütün bunlara sahip olmnk 
bunları "var,, edebilmek iç:n 
"öz, lazımdır. 

Biz, y loız; Ar p alı kadar 
süratli, cboğa" kadar kuvvetlı 
adam istemiyoruz. Kuvvetinin, 
gücünü ı yalnız ken d isi için de· 
ğıl, daha z ı ynde bu cemiyet bu 
vatan için olduguna inanan 
adam istiyoruz. 

Biz öyle t idmancı .. istiyoruz 
ki; kalbi <vatan dıye .:ıtsın, kn· 
facı < milıi şuur ile yannn· Bir 
menedi cesaret bir < şahsiyet .. 
sahibi olnn c. Arslanların dolaş• 

tığı yerlerde 4. Tilkl ler barına
maz. 

Biz; sahadan yalnız <gol ' 
se leri1ıi dl'ğil; milli günlerimiz 
de sağlam ciğerlerden çıkan 1,ir 
erkek sesi işitmek istiyoru2.. 

Hani nerede.. Bahçelerde 
toplanan gençlerin ortalığı çın

latacak milli marfları. 

Doktorların doğrultamadığı 

bir kütürümü bir müteka;d as
keri bir ihtiyar nineyi canlan
dırmak mı i tiyorsunuz?. Yürek 
teo kopan bır milli türkü bir 
milli marş öyleyit.iz de görü
nüz. Çoban dağlarla, taşlarla 
konuşuyor da şu dimdik genç 
neden utanacakmış •• 

Köyünde cbozlak> söyliyen 
y nık adamın kardeşine çekin
mei ycıkışmaz. 

Ne demek; ortada ne bir 
büyük günah, ne de bir suç var 
dır Yaşamak için heyecan la
zımdır Milli heyecanın üzerinde 
hangi kuvvet vardır?. 

Bir sarhoş nağmesi, bir u 
ğultu küfür yerine, 4.yeri, göğü, 
suyu l ioleten coşkun ve prüz
üz seslerle, Mersin nrsılmalıdır 

Biz, gen~lerin yalnıı kolunu 
göğsünü, kuvvetlendirirken, ruh 
lar nı, kalplerini yoklamalıy ız. 

Destekli nd m, korl uyu, kM· 
kutur .. 

Kalbi e kafası < milıi şuur 
la .1 dolu adama <Özlu" derler. 

Ve üı.lü ndam tam adam ~ 

-Bı r iıı cıden ntan -

zev ,o uvgun bır ş e kil d e een!en 
dırılm ı et:. Bandnn tıeeka muse 
bakoların icrasında gördüQ'ümüz 
ıntızamda en ufa k teferruata 
kadıır her eefin evvelden düeü· 
n ül rek l nnz ım cdilmıe oldu~ıı 
au göeterıvoıdu. Güzeı vıı here 
caıı lı m un lazam Ofun 1 arı eeı re· 
d er ken t a m ve lntlz,,mln dn~ıtı 
lan türlü sorup ve garoılar se· 
rırcılHe cıddeıı haz ~ermiştir. 

Müsnbakalnr saat tam 19 30 I 
do bıtm e ve 19,45 de bô' ge as 
bn kanı Muharrem Yeginın hu-

Türkire Rad,oeıı 
ANKARA Radrosu 

Pereembe - 16.7.1942 
7.30 Proı.tram ~e memleket asa\ 

7.32 
7.40 
7,55 

8 35 
12.30 

BJBrl 

Vücudumuzu onhetıralım 

Ajans Haberlori 
Müzik: Karıeık program 

(Pı.) 
Evın ea&\i 
Program ve Memloket aaat 

~ocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk bakıcı okulu 
na talebe kaydine 

başlandı 

Ankara Çocuk Esirgeme 
Kurumunun geceli çocuk ba· 
kıcı okuluna t:.tlebe kaydm:ı 

başlanmıştır. 
En az ilko~ ulu ve on se. 

zuril e Ten is ajanı M ı lat Öıdee 
tarafından kısa bır hhabe ile 12.33 

flf80 

Muzikı Saz eserleri 

kiz ya~mı bitiren bayanlarm 
kuruma müracaatla kabul 
şartlumı öğrenmeleri IAzım
dır. 

knıananları tebrık eımie VA ma· 
da'feları da((ıtılmış\ır. Bunu 
müteakip }'İne ajan ı::ırttfından 

mısafırlere tefek~ ür edılmietır 
GCızel bır spor, heyecan ve 

intizam ile rapılan. sporcu zih· 
nifelile lıazırlanan bu g:izel mti 
eehakcnıa hemeehrılerımizde bu 
spor koluna kareı her ~nman-

<iaıı daha bürük bir alAka DJ3U 

dırdıQına eminız, 
lılare<ıiler hnııdıırı uıem-

12.45 

13 30 
18.00 

18,03 
19.00 

J9.JG 
19.SO 

19.46 

Ajans Haberleri 
Müzik: Şarkı 'e türküler 

u Memleke\ 
Zayi mühür 

Program 
fıacı ararı 

Müzik= Qıfle fasıl Namıma mahkük "Süleyman 
Konuema (Ilıe politika Koç" yazılı nıührGmü kazaen 
icmalı) :zayi ettim. Bu Q2Ühürle membür 
Miizik; Dans müıi~i (Pi) hiç klmıeye borç senedim yok-
Memleket Sa~l Aurı ltur Yenisini yaptıracağımdan 
ejaoe hRberle:ı eaklıinin hükmG kalmadığını 
Halk türküleri: Qalan te ilan ederim. 

lel<et gtm~!igi he8ahına iyi,20.15 
ııot İCl\ltı r hek lcmeldo lıl\k lı- 20 45 
dırlar. Dovaınlı heden terbi- 21 00 

sö1liıen Rahmi Su. Tarsuı Araplar köyünden 
R'ldro Gazetesi Me med oğlu 
Müzik: Beraber earkılar (%0) S6leyına1l Koç 
Zıraas laktimi 

yct;İ icRhırıda teniRiıı lıer Hpor 
dan dnlıa ileri yoriııi pazaı 

giinkiı ınaylard& bır defi\ da 

bıt gfüıHik, Ümit ederiv. ki ha 
göriiş nmnmi ol~nn vo hn l'!R

hays her ,pştaıı kııdın erkek 

daha çok yurttnş girı;iıı. Ha 
miinnsebetle biilgemiz heden 

terhi) eRi teşkilatıııı tebrik 

eder bHyle mııvnffaıuyetli gün 
lerin t?c)riilıııesirıi nrzu ede-

riz. 

Almanca 
Dersleri 

Geıı9lorimizden Almanca 

ögreıınıtıh: ıstiyeııJero elıveıı 

fıatll\ muayyen zamıuı larda 

ders v.ırilir. 

Nafia clniresi Mıılıasehecisi 
Sıtkı A voıya miiracaat. 

21.10 

21.30 

21.46 

22.30 

Müzık: Kürdılhica:ıkAr Yaloıı Milli kuvvetleri 

makamından ııarkılsr mize güvt'ndi~imiz gibi daima 
Konoema (Kahramanlar MlLJJİ stGORTALABJMI 
aaatı) 
Müzik= Senfonik proaram ZA G tlVEl'; ELlM. 

(Pi.) G ··v Memleket saat ayarı te u en 
ajans haberleri 

22.50 Yımaki Program 
'

0 Sigorta Sosyetesi 
kapsnıe. 

• 
1 LAN 

lçel Def terdarhğmdan; . . . 
~Jaliye meklehinirı ikrne1 şubesuıe 942-943 

yılları ders yılı it;iıı alı uacak orta ve lise tahsil
li ı'eııclerin seciluıesi içiıı .\dana det'lerdarhğm-

t:ı • • 
da ı 5 Ağustos ~42 gii nii nde 111 iisa.baka yapıla-

cağından taH p olanların şartnamesini okumak is
tiven leri n Mu hasebe nıiidiirlüğiine nıüracaatları 

il~u oluuıır. (962) 

Sayfa 

i 1 a n 
Maarif müdürlüğünden: 

2 

luşaat ustJ okulu ile fH)lge sanat okulla nııa 
müsabaka ile almacak talebeye ait kabul şartları 

• & 

gelmiştir. 

lıutilıaıılaı· 20 Ağustosta vih\yct merkezinde 
yapılacaktır. 

isteklilerin, bu hususta daha fazla tafsilfıt al
mak üzre Maarif müdiiriii~iiııe nıiiracaat t~tmc-..., 
leri ilan olunur. (961) 16-~4-8 

• 
1 a 

İçel Defter~arhğm~an: 
Mersinde llaşim Tamş na ıııuıdaki ~alı.-'ııı ida · 

resinde bulunan ve ı\Jeı·sin li ıuaıı11ıda bağlı olaıı 
200 lira kıymeti mu kaddereli 3 rüsuııı loulu k 
(Necmi seyyar) adıııdaki yelkeııli sandaJııı hazi . 
neye ait olan nısıf his e..;iui11 mülkiyeti ı-7-942 
larihiııdeu iıibareıı 15 ~iiıı miiddetle arııruıaya 
çıkarılmı~ ve ihalesi 17 . 7-942 tarihine tesadii f 
eden Cuma giirıü saat 11 de defterdarlık nıaka-
mıııda icra P.diJece~f ııd<1n talipleriıı yiizdP 7 ,h 
tenıiiıat. akcası ile nıeıııuı·iytıtinıize müracaatları . . 
l üz u nı u i 1 :) n oı u ıı u r. ( 8 9 1 ) 

Harita, Plan, akine ve 
inşaat Resimleri 

Tecrübeli bir Ressam 

tarafından kroki üzerine 

eh•en fiyatla Harita , Plan , 

Makine ve inşaat resimleri 
yapılır İdarehanemize mu-

1 raeaat edilmelidir. 

12 den 16 l'& ·odar mQ
eııeeeatte çetıenbıltr. 

3-7-10-16 

rans zca 
rsleri 

Tecrübeli bir Bayan 
tarafından Ç o c n k 1 a r a 
Fransızca dersleri verilir. 

Şerait için idarehanemize 

müracaat eıdilm~lidir. 

Aşağı Göz e ya la 
otel ve lokant Si 
Bu kere yeııi<leıı tamir etlirilerek mun

tazam bir şekle koııulaıı otel ve lokantamız 
sayııı halkımıza açllnuştıru 

Otelde tam konfor, lokantada 
muntazam servis vard•r. 

Yemeklerimiz çok itinalı ve herkesi ffit>mnun ede
cek şekilde yapılmaktadır. 

Fiatlar bu kadar fedakArlığa ra~men mııt~dil ve 

Mersin otel ve lokantalarıııın fiatlarından ucuzdur. 

Bir kere tecrübe kafidir. 
Etli yemekler !10. Zoytınyaglı 25. 

Pilavlar 20 ıkurıı~tnr. 

Göz Hastalıkları 

Sebzeler 20. 
(92 ) !l-5 

mü ahassısı 
Dr. Muhtar Berker 

Mersinde: Vo2"urt pazarı civarında 
Doktor Abdull3h trsoy ınuayenehane
sinde her gün. 

Tarsusta: alı günleri öğled•~ıı evycl 
Doktor Salahaddin muayenehaııesi11de 
göz hastalarım kabule b1şlan11ştır. 

Yeni M euin Msthatuırncl Rasılmı~ttr 

.. 

-

• 


