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Istanbul 
gazetelerinin 

Amerika reisi cumhuru 
Türkiye ihtiyaçlar1-
nın mümkiJn olan 
süratle tatminini 

ov yet 
Rusyadan 
İstanbula 25 bi 

met'ikanın 
---

~illi mü~ataa tahsisatı 

il et meclis· ne veri en 
ıay·halar 

heg~canı 
htamhul gazeteleri bü 

yük bir beyeotln içindedir. 
llk sr.hifelerd büyük man· 
şetlerle gösterilen bu heyecan 

fotograflarla kari katti rle d&lıa 
knvvethmılirilmektedir. Bu 

ton petrol geldi 
68 milyar dolara 

)'aklaştı 

Üniversite edris kadrosunda bazı 
detişiklikler yapılıyor 

emretti Moskova 4 (a.a.) Vaşington, 4 (A.A) Ankara,-Maarif v Pkilliği, 1.. o;ğeJ' ıaraftan Gazi Orta 
Londradan Tas aJ· ::ınsına · · k d d ı 

Vaşington, 4 (a.a.) Meb'usan, maliye encü- tanbnl ünıversıte a rosuu tt mua lim me~tebi ve terbiye 
bildiriliyor: meni 8 mılyar 243 milyon değJşildik yapmıya karH ve P.!lstitı1su ö6lrrtmen Ye memur 

Rnzvelt Tiirkiyenin c>d~n9 ~oğ:ız içi açıklar!oa. ka-
1

8_33 hır! dolarlı~ yeni bir tah- rerek hazırladığı bir IAyiha~ı kadrolarıııd·a bazı değişiklikler 
verme ve kiraJama kanunla· Jar .. ~ovyet harp gemılerı re sısat kauul etmıştır. . . meclise sevketm·ştı r. Bu lftyı - yapılması hakkında diğer bir 

möhi m mevzu nedir l rı hükümlerinden i~tifade ede faklltınde fstanbnla üç Sovyet 1 R11 munzam tah~ı3at . mıl- ha, üniversite tedris kadrosu- IAyihada me r ı . . 
d Rab ld' · 1 d f · \ · l t lt . 1 c ı e ge m1ştır. Millet meclisine ka ar cegini hildirmişdir. rınç vapuru ge ığı zaman · t mü a aa ış erıy e ngı ere nun darlığı dolayısıy e sekiz . 

akseden ve heyco~n halinde Beyaz saray030 yap1lau evvelA bnoların Almanlarm 1 ve Ru~ya için yapılacak top yıldan beri teıfi edemi yen 
1 

k Bıı layıhaya .~ö~e, 25 li-
asılması teklif edilen il1tikar- beyanatın metni şudur: · e!inden kaçmış oldu~u sa~nldı. veı tanklara h~ıca~a~aktır: proiasörler·o bir ~erece t_erfı ~:: 2 ö~retmeıılı~ ıle 30 li-
cı mı' R . R it Tü k" . E akat vapurların Türkırnye 1 Hu putt ıle bıklıkde 1940 ımk~nı vermektedır. Ltıyılıa· 1 k 9 oğretmeııhkten 6 sı 

eıs azve r ıyenııı · . .11 -d f kald l k ~o ı· 
Koordinasyon heyetinin .. s· 

1 
.k D o kadar ihtiyacı olan 25 bin Mayısmdanberı mı l mıı a aa da 125 liralık 7 Ordinaryüs ırt aca • u ıra maaş!ı 

• mudafclasının, ır eşı 6V· k d . . . 68 ·ı h,. 
çok yerinde vermiş oldogo . .. . . ton a ar petrol 'ermek mak ıçın ayrı lan tıhsısat mı - profesörlük 6 ya, 90 liraltk o.,retmenlık kııdroıoıu 4 e inıii 
pa tn, çiirek knrarı mıt letlerın_ mudııf ası ıçın lıa.ya~i lsadiyle kendiliklPrinden gel- yar dolara yak! şmıodır. IG profesörlük 11 e indirilmiş rilecek, yeniden 40 lira maaşlı 

.1 A "k ehemmıyetde oldugunn bıldır mi' ld - l I - k A , ~ • • k b"I 100 ı · l '· ~ 8 d l ö.. l'k Juponyo. ı o merı a . .. . . . . Ş o Ugn ao aşı mca Tur - me 
1
,,8 arıcıue nazırı buila mn a ı ııa 11, l> a e bretmen I' ihdas olu 

ıırae~oda ye~i b~r siyasi ger- mı~ ve :urk.?cnın ıhtıyaçJa- ı ler Sovy~tler birlı~i. için bu f 1 J profesörlük 10 a çıkartlmı~tır narn kıir 
ginlık haherı mıt rının muoıkun ol<logu kadar ,derece guç şartlc1r ıçınde yapı- .l d • .. · . .. •• . 

BnJgar nazırının tıözleri, süratle tatminini emretmiştir. lan. gılı_el hareketden dolayı ! aponyaya ver ~gı lzmırde buyuk bir yangın o'du 
haş•ekilioin bu sözlerin üze- Beyaz saray yüksek ıne- derın bır sıtretde mütehass;5

1 
muhtıranın mahıys· --- __ ~ 1 

rine Röyledi_gi nntu~ mn'I morları u kısa beyanat et- olmuşlardır. 1 tini anlattı . Maddi zarar co k t 
Vunanıetandakı açlık, rafında izahatda bulunmak- S --- . lJ f 

A:frikada şiddetlenen yeni OVy et resmi tebliği Vaeingroo 4 (e.a) -
dan ve bunu tefsir etmekden Kordel Hal Japon mGmee!fii· !zmir, 4 (a.a .) -re bir manifataracı dukkttnı 

hMp mi'f çekinmişlerdir. eu·ıu·n cephe"e harp Jevam lerine verdıai mubtarenın mahi- Evvelki gün cece yarısın dal.il tem1t.meu yanmışttr·. Ne kadar düşörıAeniy, hu- U U retıni eöFI& nnla&mıeıır. V'IA 
lamazsınız. Geoen ilk bahordo japon dan yarım saat sonra 1 yet Otelde yatanlaı· ıecelikle-

Bn heyecan letaobnl e• Arr•eri ka e~iyor murheslerile yeptıQım· ı;ıörüems· konağının karşısın~a .Evliya riyle pencerelerden a•lamak 
. lerde bir esas bulunamadı. Bu zade otelinin merdıvem altın· 

hir t.iyatroımnda oynanan Tu .. rkiyeye 85 Alman tayyaresi 88181 eu iki siraeeUeo biridir _~ dan bir yangın çıkmıştir. su_retiyle cı:uılaımı Lurtarabil-
Hamlet piyeRiııin tenkidinden J • üldü lı ... ıilA edilen memleke\lerın Hav" dizgArlı bulunmak· mışlerdir Ôhi yoktur. Madril 
ortaya çıkan garip bir da· uşiir boruoduruk: altında kelma~ı, 'd. ltfavenin bütün qay- ~ar.ar ÇO~ _büytikdür. Vali, be 
TRcltr. Top, Tank ve tay- Moskova, 4 (A .A.) - rahnrh mılleıler arası meselelerın ta J 

1 
• ö a- ledıyt.1 reısı, emniyet müdtirı1 

D dava ede:ıi bel _ adalet elrotıeti •e barıe·cı mO- retina ragmen yangın . rı _ u an __ _ 
"vaoıeı, yare verecek . . Dun akşamki Sovyet teb. ukereler de hat edıımesı . rülememiş otel altında.kı duk- y gın Sônduruhınceye kadar 

li olmiyan bn davada, dava l ,,.. b k 
•ısı: . Arlarca eüren aörOemelerd~ k:tnl~r. bir pasıane, ır terzi , va a mahallinde kalmııılardır. 

edftnl4'r varuır . .ı lk k b ıı ı --:---------:-:-----~=-==:"=.'.~ Vaşington, 4 (a.a.) - ~ ı anunda litıin c(>p ralnıı meselenlo bır kısmı er 
Fakat dftva edcmler de hele d h b l d ~rOlmüeıGr. y slav ya Al I 

dava edenleri dava etmiştir. Se1Ahiyetli kaynaklardaıJ : ~ mu are e P.r evam Bundno doları işi tem toce- UQ0 man ar 
Karnı~ karı.ık bir man· alınan haberlere göre ödünç etmıştır. !ererek birleşık devıeuerio k.a· ----

os~ova önünde 
k. ı k ı 2 ilk k<\nunda 85 A iman but edebilcceQ'i eekli yazı ıle Krallık OT dul() n 

:ııara gösteren davanın 8Ütua- ~erme ve ıra ama anun arı t . _ _ _ . aulıüıım. 
ar dolu~u bavadisine göre, hükiimleri mucibince gönde- ayyaresı dn~urduk hızım ka- - --- kumandanı 
falanca münekkit Hamleti rilen malzeme bir kaç zaman yılıımı~ 17 tayyaredir. ~ffi8f İ~8n gazeteleri 
beğAııoiemiş. Bir arkadaşı bu- dan beri lngilttreden geçerek ı ılk kAnunda 154 Al· • • K.ıı""ıreJe ~ir te~lig" neşretti 
na ,, bir olıno,. Reji ör kız. r- k' d F k man tankı 1114 kamyou 50 J aponya ışıne ka- ttll U 

ur ıyeye varını~ ır. a at sabra topu 15 salır•nç kamyo ı 
ın••· O da. onlara cevap er- • ı_ n 

Türkiyeye devredilmek Ozre nu tahrib eJ . lmiş veya ktılla- rar vermeR zamo 
ıni,. / 

RttJisöre göre: lngiltereye malzeme gönderi· nılmaz bir hale eokulmuşdur. ge/digi i yazıvor at 
Kahire 4 (a.e} -

Şiddet/ı" hü l rum ara 
devam ediliyor 

os~ovanın zaptı japonyayı 
~ir ~arar verme~e mec~ur 

edecek Münekkidin geçen Reneki lirken her defasında Ruzveltiu 8ovyet muhariplef'i bir N evyoı k, 4 l 7.a. ] _ 
.,ı\erını rejisör oynatmamış. bir müs:ıade imzalaması jQzım ~ün içinde 28 tank 41 kam- .Nevyork Tııymi8 t: ?;oto-

.Münek kit olau muharrir on- geliyordn. yon 400 tank karşı koyma mav si yıızıyoı: 

Yugoslav krallık orduları 

huradn tik defa olarak eu tebli~ · 
ııe"reımıeLir • 

Sırp cephesinde ÜQ Himen• ~ondra 4 (e.e) -

ıik elman ve heiet kuvvo\ler i J rekeıı:toho _e~v~e lle: ileri ha· 
cl&n kı:t.mı~. Münekkidin ar- Şimdiye kadar Türk or- m ve daha bir çok siJAh iğtİ· Karar vermek ?.aml\ııı 

d nam etmiştir. • goluıiAfir . Ya biitün iııı:ıaıılı-
talık ve ıau•arelerio rerdımı ıh• dı 1 cok ''1 ıdore elmeklb-

1 
r or. Almanlerıu k . 

kadoşı da Şehir Tiyatrmmn a dusuna görıderiJe:ı esas mal "'( 
Al l 'r g· ın ve demokraqi nin selfuııetı 

belı Hure9ra vadıs i odeki me~- hakkıona k Çt' ıl mesı 
. . l1Qı mah1mot rok\u .• 

bir edebi heyet olmasını ve zemeyi havan topu taşıyan kam man ar l agonro· . . .. 
kendit'irıin bu bevete aza ee· yontar te§kil etmiştir. i9in bnrbetrnelı, vE\ya en. 

1> 1 ıilerimize ıeerruz etmıelerdır. 8 alman ııl R .. 
. meoı oetof ouüu· 

"" · gu tahliye ettiler modern ve ~""'eııni bir şe"k.ıl<_ı~ 
dlme iııi istiyormuş. V · l d k" t h · l b ı 

General Dro~ır MıbollıniQ de lamamııe teı·ahu& kıs 
tumaodaeındekl kuvvetlerimiz rok edılmie\ır. men 

> aşıng on a ı a mm ere teclıiz edilmiş hir miiKte 1t ın 
Muharrirlere göre: göre hundan sonra yapılııcak Ka) bieef : 4 (e.R) - d 'lt enmeyt 
Rejisör tiyatroda herşey- Tngonrokun almevlar ıarafıu· ayaklıırı nltın 8 9ı~u d 

ı wardım arasıad .. top tank l"Y 0ra·.ı· olıııalıyıı. • Ban 6
" clir. lstediğioi oynatıyor. 8- 1 ~ ' ı •• deo boeahıldık• öQ'renllmiştir. '· 

k ıb . M h b l 8 k ' l l l>aıık• ii9iincü hir şık yoktn. r. 

Uzice kesimini e geri Qekilmek . Almoolıır moskova cepho

zoruode kalmıelnrdır. Buaunla eıode Qolr koalı maharebel r 
beraber eiddetli hücumlara mu· etmekle \'e ııaldırmalarda bulun• 

9
aftekire\le deu m ediliror. Qe· makladırl3r. Mosko•anın cenu· tediğini oynatmiyor. yare, as er e ıM8İ ve di~er u are e er ı ome re me.. v .. 

0 
1 d b 1 kl

. Hfededir. Almanlar Marropola BiziuıiA beraber olmayan ıze 
Muhakemenin neticerıi ma zeme e u un::ır.a ır. do"' kili 1 d •. t ' 

ıııru OP ror ar. karıp eıııuıı: ı r. 
bunda Berabeao•a iıiıırdlit ed1·ıtelerimiı düeman gerılerinde hir d k 

ı teo sonra almaular 20 kilo· 
vtt karar Menindeki bir va Diı?tır bir gAzete, Aıue-
t.andaşı sif.kadar etmez. Çün rını devletin bütün yardımına yatroya gitmez, Doktor, Mü- "k k bir harp tlurumn sepmıetır Kıtalarımıııo mana• 
ki latanboldaki bakim~er kti- rağmen kapardı . hendi11 gaz~teleri okumaz, ~~a:.ıt~ıderAo hizi zafe~e ka tiTalı ml\kemmeldir. 

cok mutaffak ı retlı hareL:etler 

ıı nnt vazifeyi tamam~n ifa Halk opereti, Raşit Rı doktorlar, mımaı lar miişteri •"'duracak hir . aakorı pl~-o Bosna da KorodaAdP, mn-
eJerler. Z!!'Dlll kurduğu temsil heyeti bularua?.dı. hazırlflnıak knbıl olur Ho- halli bareketkır uluror. 

F•k t bizim M.,rsinden neden kapandı' E er vermek Bogünkü Tiyatro, bi_ziın riyet ogrunda dövöş~.n m~J . 
h t letlerin maneviyatı ynksolu·. 

doğru altkadar olduğumuz gön, tenkit ko1aydır. bogöukii ırnviyen_ı.ize 1 .•p 
> 1 Bir ttn ev\•el karar verilmeli 

kı11m ı;adeoe bugünkü Türk Tiyatro inin söyledı'1tı·mfa eden bir ~ana\ ınueıu~esemız-
~ e puolamız harbi kazıı.nma .. k 

tiyatro unun hayatıdır. şeyleri gu:eteler, doktorlar, dir. Ktolite bakımından ne olmalıdır. 

Hin~içini~eki Japon 
as~erleri 

Dogru--u söylemek Hizım .. . . . .. . oldu u:ıu taktir .adiyoı- -re en ----
g elirse Rf'iiııör Ertogrnl M.nh· mnhendııder ıçın soyleınıyor- hgt 1·ınz .. Jarın eJehi l1t:ıiliz harp gemileri ( ) 

. .. ". . lar mıt Fakat uııntmiyalım mu eşeın "' v , Vıei 4 r..P. -
11n Turlr tıyatro ona hır 1Je- k' h . . b" k .. 1.. h ı· . t kı'l ettikleri (Da· S. . j LI Vı&ideo D. M. B. ajansı bil• 

ı; epımız ır U nz. 1 eye mı eş . . ıng ra O(; meR e 
kil Termiatir. ) d b l .,. apU e dirİfOr ı 

v T. t R ·· ·· ·· ti ı rölbedayi i e ı )Voru... • 
Bn belki çok ürkek atıl- ıya ro fJlBOrum r., ga- . .. he • de ten askeri rJaziyetı Yabancı memleketlerde ra· 

mı' bir arlımdır. Yaloız mu .. .v.ete muharririnden, dokto· Bıze gore r qey .. J pıleo propaaandalat' hi lefıııa 
hakkak ol"n todur ki: rıımoz rejisörden, daha yük- kit Y"palım. Fakat bu sanat- defİştir i traoeız bıodi Qini8indekl j a pon 

T k . de df>&ı"J d' H . t•n anladın-ımızı isbat eden Ne"'"'ork 4 (es) - ı erlerı·oıo 8B"'IB1 1·.. f Bütün ürk ydınlarının ae sev,ye Pı ır . epı- . ~ •• • ası w .. pon rense 
· · · ı eRNı verehru Sonra ele ka- Ne,.,ork Hereld &ribün gn• nntecmasıodaki ınıkıarı "'''Ome-. alkı•ladı~ı bir salıne bugUnki miz birbırımız e p raleJ gi- · • v "' " 

,. leıni alalım. zeıeeı bır ,aııeında: sıor. • 
Tiirk aydınının bilgisi, zekAaı 
ve göreııegi ile mütenasiptir. 

Oyle olmasaydı bu tiyat 
roda ıe1irei bulamaz kapıla-

diyoruz. 

Öyle olmasaydı, Muhar· 

rir tiyatro rdjisöründen ytik
ıek H'1iyede olacağı i9in ti-

to ... ılıı heı p gemilerinin 
Rn e11nada Hak ve Haki p. • d fraosn hü ~ üuıe\i iopo;ı atJ-

SiogapurH gelmesi aekerı _ur.o· 
mo büf ük bir sureıte dcQ'ıeıır- lflemaeındaki örüşl1uü deQ'i&tiı .. 
mlutir demek&cdir. memittir. 

ko.ti nnutmiyalım. 

Yem Mer1la 

metrp gerı ı>üskOrıülmüelerdjr •• 
Av~kArdırki mosko"onın al· 

~onlar larefındau ele v. eQirilme· 
81 vaıfJot üzerinde bihük Qi r 
tesi.r fııpecak "O mütereddı \ bir 
vazıseue bulu j . oeo aponyayı bir 
karu vermese mecbur edecek\fr. 

B. Stalin 
Polonya baş vekilini 

kabul etti 

Moskova, 4 {A.A) -
Stalin dün akşam Krem· 

liude · PoloPya l aşvekili ve 

b şknmaudaııı General Sikors 
kiyi kahul etmiştir 

Gör iışmedc Polony;~ orou 
sıı başkumandanı da hazır bu 
ludmuıdur. 

t 

n 

m-



• 
1 

a 
• ,. 

afet 

be 
roı 

ın 

lf 

rd 
6 

fo 

kıl 

od 
akı 

lld 

şe 

ra 
ele 
ini 
im 
itlk' 
a 

n 

MÜHİM BİR PROJE 
8000 mahkum,· dalaman 
çiftliğinde toplu bir .halde 

ça ış ırılacak 

YENi . 

Acı Kayıp 

Sayın Valimizin · refika lannm 
validaleri veht etti 

Ziraat Müdürümüz 
Bir derece terfi etti 

i l a n 
Mersin Ticaret ve Sanayi O~asmcan : 

Vilayetimiz Zirant mii- ~ıersiu Ticaret Odası lııtilıap he) eliııdeıı 
Sıym General Ozalpın ı - Mü<l<leli kaııunh·csi hitam bulmak üzere olan 

refıkası bayan Müveddet hem diiriı Ali Rızn A tnuın Ziraaf ., 

şiresi, Kıymetli valimiz Bay V tjkCiletiı ce hir tlerece terfi l1ersiıı 'I icaret Odası nıeclisi intihabı için 5-1-94 ~ 
Sahip'm refık!tsı bayaıı Sema ettirildigi uuırnnnrıiyetle ha· plzartesi günü saat 8 ile ı 2 atasıııda Ticaret 

Ankara - Bir ınıiddetten ç~lı~tırılan mahktlm miktarı ha~ ile. ~sman Din.çH, lrıhis~r her alıııroıştır. lodası salonuııda ikinci müııtelıipleriıı seçiltıceği 
b,e~i. Muğlanrn Dalar~au cıft- 1200 iı ~ıılacakt1r. . mufettışı Şıda.n D~nçe~, O~ııız Mumaileyh clört seneyi ? _ 12_ _ 9 • , . ,·· .. ~ • l( · ı . 2 lığınde mahkt1mlar ıçm yapıl- Arllıye VekMetı. zıraat yolları .lı:ontrölu Hulieym Dınç miiteoaviz hir zamandanberi ... 1 ~4 .. JHızaı te~ı f?UllU • aat . le l 

mak~a olao bın larııı inş-:ıst· Vekfll~ti~ı". ~tiştereke_n, Dala er.in aı.ıncleri Bayan Feride vilily~tiıııı"' Z · ıaıtt müdürlü- arasında ikinci ıuüııtehipler taraf11ı<ları Otla mcc~ 
na oevam olunmaktadır, Bu man çıfılı~ının tıtm hır devlet Dı çımn Jstanbulda hayata ,... 1 b 1 kt k _ tisi azalarının seciieceg"ri. 
inşaat önümfıı.dek! şubat ayı çiftliği haline gelmesine gay· göz yumdukla.-ım teAsstirle '"'"'ııcı·e 11 11

1 nrı_ıa ~ -~ıe kıty 3 . t·ı 1• kk I . b l (ld 1 
. . me 1 meRat erı goru ID6 e- - IH ] 13 (l ıa . illi lalZ \1 Ull311 3 3Ztl a. 

sonlarıııda bıtecekt:r . Bıınu ıret eiecekler ve h;ızırlayacak- ö~rerıdık. . . . . . • . . . . ' .. .. c.. 

mfıteııkip 400 kişilik ilk malı- ları bir proğrama gö e Tjirki Sayın Valimhle ref•kala- ıhr. Toh.rık. eiler muvaffakı- rınııı ısımlerıııı havı lısternıı buyuk harflerle. 
köm kafilesi .bu çiftli~o gö ı · yedemevcnt takriben 8000 malı rına ve ailesine taziyatlerimizi yetler dılel 1"' , A- Ticaret Udas1 kapısında 
derilec~ktir. . ktlmun b11 çiftlikte 1op\u bir sunarız. Orta Okul H- .\zak halli köşesindeki odanm yayıu tab-

Muteakıp yıllardı\ bıı teş · ha ide ç lıştırılm,sı mümkün 
kili\t daha çok geni letilerek olacaktır. Tarsus C. müddei umumiliği Fransızca öğret- losunda. 

. -- C -Tiicar kulübünde talik edildiği. 
/randan ~elen / .. 1 A 'man~aya gidecek TıHHUM o. Müctılt·i nnın- menliği 4 - ltezkur ı.isLelerde i.sı_·rnıeri bulmıma.yaıı 

/t / / mi mnaviııi Ali l>ıkei AyvR· 
man ve ayan ar 1 mallar hazulaOlyOr cık uıüJılei nurnmilıg.ue ve Şelııirniı o r ta okul Fran ve .Y~lıut b~~ka hır :urelle ı~ıı·.azı ol~nl~rın ılau 

htnııbul J 1 arıdan uıum- . 'l'artHHI o. müd<lu UIJlU ruili- 811.('a (;~retın rı ligine Bn. ÜI· tarılııııden ..ıtıbareu hır hafta ıçınde muraeaatları-· 
le keti mize g~lt il 800 kişilı k ı lst:.tubııl, Almanya ıle. yapıl 11 ~iıuıde Siverek müddei umu- viye Aziz ldVftll tayin edil- nıu kabul oluuacag-Yı. . 
Al ·ı 1 tet .1.. tıc ı·et arıhıılını.tsı ozerır.e, gön .. Ah h .. . . b . . 

ınaıı ve ı a yıuı >aııtıı ullll V IUIKI dnllıt Roker tılyıo m1ş ... e şe rımızfl gel6rek va- 5 •k• • •• f • • ' • • t,a 0
( Sa 

, ·t·b 1 derilecPk m·ıllıu hazırJanmak- !"I . I d. • 1 lllCI lUUUte Hp SeCIUll lClll 1'1 l Ve • 
ı,erı ı ı ıtrerı t•şya ıırıııı nrnm-ı . . . . 1w ı n.ış fH ır. zift1~İıı~ haelantışıır. • • • · . • 
leketleriııA gilııderıni .' 0 haş- t~dır. Bu ~ıhı mallar ıç!n t~- a~ı ynkarı~a. yazılı zanuuı zarfında rey sahıplerı-
lıtmıştır. Koııdi lori p t ti pr.rti cırler ar:sırıda alış .verış 1\ ~r~· Ankara Radyosunda nın reylerınt kullanmak üzere Ticaret Odası mı 
ınemlekotlerin~ <liiııınekt •. n~ı~tı~. \'.al.nız taşıt ıçın Merıç gelmeleri ilau olunur. 
dirler. kopruleru.m tamamlanması IA . " . . . . .... 

• • • zım gelnı~ktedir. Buna "öre Bugünkü neşriyat programı Lntıhap heyetı reısı mıntıka TıoaretuMüdurli 
Baaın bırlığı yardım t~cirl"r satılacak malların Ma- 1797] Mitat Karagülle 

' Cuma 5 - 12 - g4J 19.30 Memleket saat ayarı----·-------------------
/afma mukaveleleri yısdan evvel yülilenemiyece· 7.80 Proğram ve memleket ve ajans h~berleri. ı· J. a 

~ini ~öyli orlar. Ki T Il 
A rıkarn- Ba"rn mf·ıHrnp saat ayarı 19.45 MOzik: asik ürk . 

ları ara Jndl\ <Hi'uı oluııcal llllllll mntılmıştır. Honiiz mu 7.33 'Müzik; Hafif Parçalar ~üzi_~i proğr!lml: (Şet Mesut lçel Ziraat .Müdürlüğünden : 
yardımlıışmn i9irı yapılaı mu J kııveleyt\ i~tirnk etmenıi4 olan. (Pl.) 9:;;;'j

5 
R d t . Tarla farelerinin itlafı için niinnınesi daire-

. kıı.veleııin ikinci yardım dov-
1 
ınr hnııdan itıtifıule eılehile- 7.45 Ajans haberleri a yo g~ze e!\ı. • d . <l .. d 

re~i aı ilkkanıın 1941 akşR ı·eldttrclir . 8.00 Müzik: Mozart'm Eser 20.45 Mfü.ik Muhtelif Şarkı/nnz e mevcut fare boğau aletm eu yuz a et 

1 1 1 l 

lerinden (Pi) ve Türküler. yaptırılacaktır. • 
3 

Perde vatan I ç in BE,İR ULUG 8.15 Evin Saati 21.00. Ziraat takvimi. . Beheriııin muhammen bedeli yedi liradır. 
2 Tablo S.15 Mıitik Mozart'm Ec:er- 21.10 Mıizik: Oıia Musuk1- B l k . l . · .. l .ı· b 
--- ------- ı ·nden ğ d sı - Mozartın Eserlerinden· uıı arı yapma · ıs1eyeu erııı yuz' e ytt uı u-

N O 23 erı pro rammın evamı . . . • . 
· 1 • ., 30 J' " 1 Yaylı Sazlar Keototi. çuk nıuvakkat tem mat akcesı ' 'fH'mel ırı Hizımdır. 

Zamanın yugurduğu kudret dolu bir hızdır. 
Hızır de. em değıldır ne desem bilmem onıt. 
Melhini vermek için kudretim yetmez buna. 
O dahi bir Kemaldir Kemal denen şey odur. 
Irkıma, şen yurduma gökten inmiş bir nurdur. 

Hep birden: 
Yaşa ey yUce Gazi. Asil tllrkün ulusu. 

Tarkôn: 
Veriyor şan, şeref ttlrke cihan dolusu. 
O muzaffer ktthranrnn bu cihanın eridir. 

Yıldırım : Ba:-tığı her bir yere yüz sürülse yeridir. 
Çok teş~kkUr ederim Torkan hanım onu olgun bir şair gibi 

anlatmıya muvaffak oldun. 
Türkôn: Ben onu ç·ok severim ve benim idealimdir. 
Yı dır m: rrnrk!ln hanmı Kı.lşife yazması için bazı müsvedde

ler vermiştim lülfen kendisine yard1m ediniz olmaz mı? 
Türkün: Pekey kumandan bey. <Gider.> 
Yıldırım: YUcel sizi tebrik ederim, çok yüksek ruhlu bir 

hemşireniz var. 
Yücel : Yalnız nişanlısı şehirde kaldı zannedersem onun için 

biraz merak ediyor. Oğandan hiç bir haber alamadık. 
Yıldırım: O ne şu karşıdan gelenlerde kim. cHerkes o tarafa 

bakar.> 
Ertan: Bir kaç çocuk değil mi iyice bakın. 
Yıldırım: Evet bir kaç çocuk. Allah allah bunlarda kim. 

Meclis 
9 

Gültekin, Oktay, Kutlu bunl11r 15 ytışlarında kuvayı milliye-
ye çıkmış gençlerdır. 

Gültekin: Kumandan kim. Biz onu arıyoruz. 
Yıldırım : Kumandanı ne yapacaksınız. Söyleyin bakayım. 
Oktay : Onun elini öpeceğiz. Biz kuvayı mllliyede çalışmaya 

geldik. Çete olacağız. · 
Yıldırım: Hayret demek . ız ç te olacınksmız öyle mi. 
Her üçü birden : Evet. 
Yıldırım: Pekey anıma siz kOçUksOnüz. 
Kutlu : Affedersiniz ben kendimden yaşlısına htmnet ederim. 

Yalnız Ulrk yaşta küçllk olabilir fakııt hiçbir tUrk kO<~Ok değildir. 
Yıldırım: Seni alkışlarım ve tebrik ederim. Pekey lürk yav· 

rusu kumandarl benim anlat bakayım bize nasıl yardım edeceksin. 
Kutlu: GUcUmüll> yettiği her şeyi yaparım. Hiç bir şey yapa· 

masam bile yorgun askere su taşırım. 
Oktay: Düşmana ata ata barutla kirlenen silS.hları sileriz. 
Gültekin : Emirlerinizi siperden sipere yetiştiririz. 
Yıldırım : Bravo yavrular. 
Gültekin: Vatan için ölmeğe geldik. 
Oktay : Anamızı sevmeğe geldik. 
Oktay: Ve nasip olursa düşman göksO delmeğe geldik. 
Yıldırım : Çok teşekkür ederlm; sizi doğt~~<lJllar göğüslerine 

şeref ve fazilet mudalyası takmalıdır. Senin adın ne bakayım. 
Gültekin: Gültekın. 

- Sona var -

~ . roeram ve mem e- • 
ket saat Ayarı Çıtlanlar: Gılbert Bach, Enver ihalesi 22 birinci kanun ')41 tarihinde saaı 

1233 ,., _ 'k K ~ k Kapelman. Vafter Oerhartd, b' d iJ • . ··.ı·· t••ı . t · · l . .• uuzı : ar. şık '"ar ı t 11 •. t C .1 ou ır e , ersın zıraat muuur UI\. ' aıresuu e ya-
T .. k"l zzet A ı>ayraK, mesu emı. "' 

ve ur u er. 2 ı.35 TEM s ı L. pılacaktır. 
12 45 Ajau' Haberleri. 22 00 Müzik: Radyo Salon Fazla ınalômat almak isteyenlerin müdiiriye-
13 00 Müzik: Karı ık Şarkı Orkestrası, ( Violonist Necip timize nıüracaatları ilan oluuur. 

ve türküler prc 1 ğram111ın deva. A~kın ) 
14 00 Müzik: Karışık Pro~ 22.30 Memleket saat ayan [794] 5-10-16-20 

ram (PJ.) ve Ajans haberleri ı' 1 a• n 
18,00 Pro~ram ve Me~leket Zıı·aat, Esham,· Tahvilat 

;;aat ayarı Kambiyo - Nııkuı borsası Fi- Mersin sulh hu~u~ mahtemesin~en ; 
18 O:l Müzik: Fasıl HFyeti at) . . 
9 '0 u .. "k' M ~ ... . 22 45 M ", 'k R d S I Kımeesız olarak mabtelif tuihlerde Mersın memleket hoeta 

1 ,.. NJUZI • Dans U7Jgı. · uzı : a yo a on nesinde ratarak tefat edeo Mersinin bahoe m&hallesiodeo Mus-
19.00 Konuşmıt ( 1 ktisat Orkestrası programmm ikinci cafa oQfo Ahmet kara •e Hurdar o~lu Reeıt ok, Tae köprii ü 

Saati ) kısmı. • Sait oQ'lu Mohıddio oapar, Meraio lhsaoire M. den Mehmet o~lıı 
19 u; Müzik: Mo~aı t'ın Muh 23 00 Yarınki proğram ve Oıınao rok: ve Qarkoılı K. ılen Hüserin oQlu Hatıl tOre ve Os· 

telif E°'erlerinrf~tJ (Pi ) kapanış. maoire ma~aı.ıeelnden Oemau ~Qlu Ali ardın ıle 6- 11 - 941 gü 
-----·----------------- nQnde Mersrn ı o behQe mahellesıode vefat eden Yusuf molla kızı 

Ümmü Mührız u 24-11-941 gününde Mersin nueraure mahalh.-· 

i J a n 
Mersin· Türk Hava Kurumu Baş~anhğın~an : 

ı 942 yılı kurban bayramıuda ltersiıt ve köy .. 
lerirnteu şu b~ıuize tebeı·ru edilecek yaş , derileri
ııin bdıei adr.di üzerine konulacak fiatla ve aleııi 
nılizayede ile satılacaktır. 

Satış ı 5- J 2-941 tarihine n1iisadif ııazartt»si 

günü saat on dörtde kurum binasında yapılacak. 
ur. artnan1eyi görmek ,.e fazla nıalumat almak 
isteyenlerin, şubemize ve belediye · münadisiıae 
n1üracaatları ilan olunur. (795) 5-10-14 

Yeni Mersin 
NUSHASI: 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 

Şeraitı ~ Türkiye için 

Senelik 1200 kuruş 
Altı aylık 600 " Oç 300 .. 
Bir 

" 
100 •• 

Resmi ilflnatın satırı 1 O kuruştur. 

Hariç ic;in 

2000 kuruş 
1000 
500 

Yoktur. 
" 

aıode hfıtt eden Koorah topal kıpti Ôkkeee ait tereke tahrı r 
'8 ı.,abit adilmie oldoitımdao ölü balarıao ba eeha~ta borç VA 

alr.caklerı te miraecileri olduQ'uuu iddia edenlerin illin tarihiu· 
deo hibareo llo ar zartıoda sulh mahkemesine müracaatla tesi· 
kalarıoı ibraz etmeleri lüzumu ilAo olunur. 796 

DEVA. Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DER HAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

Vatandaş: 

89-90 .. 

Türk H. kurumuna üye ol 
Yeni .Menin M.atbauındalia.sılmı ·tır. 


