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kahııl etrı.i~tir. 

Sahibi Te Uaıum Netriyat 
MOdOrO Cun1a 

19 J!'U AD AKBAŞ 

idare Yeri EYLÜL 
1941 Tul ıııenın auıııını • llınla 

G"Ö"NDELtK SİYASİ ~l:A.BE~ FİKİR GAZETESl 
Sayısı 5 kuruş Yıl 1 Sayı 

._ __ T.alefon _N_o_. _a_2 __ :..,.:1:.;;;:4~_;4~0~0~7!..! 

Mersinin 
ısf ırabları 

Elektrik 
Mnzlarip Mertıililerin elem 

ve acıldrı ıı ne zaman yaz
mak ve bu yaralara tokon

mak istesem gayri ihtiyari 

kalem elimden düşiiyor. Da
lıyor, düşüuiiyor nor~den haş
lamalı ve haııgisini ) azınıılı 

Suriyede 
Yeni bir cümhuri

yet kuruldu 
- --~ 

Şeyh T aced~in Cum~ur 
reisi ol~u 

300 İngiliz tayyaresi İngiliz elçisi 

~imali f ransaya akm ~aptı İzmir f uan munase~etiyle 
Hava m;;i.:rebele- ver~İğİ bir ziyafette mü~im 
rinde 13 /ngiliz 

1 ~ir nutu~ söyle~i 
12 Alman tayya

resi düştii 
Elçi Diyor ki: 

Özel Adasına 
Alman!ann ihrac , 
teşebbüsleri nası { 

akim kaldı? 

Mosko\'s, 18 (ıı.ıı.) -
Royteriu hı. t!U!'li mııhab;ri 

bildirıror: 

Londra, 18 (A. A.) 
Suriye istikl~linin 

Arab a.leminde iyi bir 

Türkiye ile ticareti• Sovret sahil müd<ıfaasına 
iadesi Loodra,. ~8 (a,ei - miz UZUn Vadelidir meil6UP kıtalnrııı kumandanı A-
intiba ~00 lngılız tanaresi düa ıi· • • • lake Almanların R ga körfeıı aQ' 

hıra k mı~tr. 
malı Fransa ı.izeriode (lenit1 10.- Ve ınktfaf edecektır 11nda buluoaa Örfi adalıırına 11s 
ıive\\e buluamuelardır. Bu mın·I kar ihracı tetıııbbüeüııü akim 

~uriy~d~ Vişinin. tayin etti~İ taka~a sun'ı petrol ft.brikaları·ı Türkiye- braktıQ'ı ıQin Tu~ KeneralliQ'e 

H 
·ı kabıne. ıstıfa etmış Ye .~eyh na hucum edilmi .. ıı·r. iki bom· • • &erli ettirilmietir 

angi bir derdimi hicran ı e 'V ., 
1 radedfıJ..irn. Tcıcettın Haseni Sm iye Cum bardıman tavv~re teeekkülü. av· 1ng1 iter e Öıel adall!rı Rusların eliude 

Seu de d&t elmez isen ben kime huriyetinin reisliğini ve huktl oı~arın refakatınde raptıkları I 1.ıulundukQa Almsularıu B9 ltık 

d iyoroın. Bu arada, 

ferrat edı:ııim . ., · kT . k b l . hucumlara Alman avcı tavıare • deaizıode ıuıkeri otıkliya\ 1ep· 
metın t.eş 1 ını a u etmıştir. teri mani olamemıslardır. Geniel ittifakı siyasetimi· malerı imkl'ıoeızdır. Bu ndalare 

" urıye· rangınlar çıkarılmıe ve lngiliı .. ,·n temelı·nı· te• Lı"l Alman ihraQ ttıeebbüeü eörle Di.verı ı:ıairi lıatırJııyorum. Taceddın beyanatında S · ı ı 
Bir çok şeyler hatırıma · b- ·· k d k · • - yR o nm uyu emo rası çerceve .arrarelerirle Almııo tarrareıe- cereran e&mietir. umarteei gü• 

goliynr. l9iındon yükselen bir sine dahil olduğunu söylemiş ri ara&ındo vukun gelen muhe•j edecektir nO saat jörUe bastıran bir mu· 
se yaz, çekinme, halkın ter tir. Arablar İngiltere ve Hür re~elekdo. 7 ~esereimit düeürül· ı ---- h rebe Almaolarııı püı1kürtülme 
cü nınıılıgı, vnzifoui ynJl di- F. d" -· - .. mue ve bırısı muhtemel olarak İzmir, 18 (A.A.) - siyle sona ermıe ieede ertesi pa 

ıansanın ver ıgı sozun tutul tahribedtl . . 13 d 1 ş . . 1 - • ·k· · b. Al ·h , d 
1 

• • . • • ~•&tır· u ara a 7 0 .. 1 ehrımızJe bulunmakta 0 an zar gunu ı ıncı ır man ı reQ 
yor. masın clO doıayı ıyı kar~tl<\mış gılız avcısırıe bıt' bombardıman I T l . . F d l . l teeebbiisü baehımıetır Bu here· 

Ya1. .. Ya?:, falıat iş o kıı· !ardır. Suriye tiaıdı kurtul- ıanaresı kavbolmueıur. Öıtle·ı ~ıgl~ ızBe çıs.ı uar o ayıds~! e kfH ikinci güne kadar devam el 
dkr kolay olınnyor, Yllzanuın muştur. Dün Halıeşisıan im a deo sonra rııpılan muharebeler·' a ı, eledıye .reısı ve .. ·~~r 1 mie ve bir aralık Alman Hkerle 
ıfü ha~lı temenniden, on ufak ralonına Habeşistan iad d~ de de 6 fagılız tıınaresine karl7.evatın sereflerıne verdıgı bır ri ka:ar:ı evak baemeQ'amuvaf
bir şikayetten mugber ııJu- . . . _ . e. e 1.- sı 4 Al111~.a tavvareei düsürül,.'akşam ziyafetinde l.ıir nutuk fek olmuşlareada akabinde deni· 
yorlar. Bu de. nereden çıktı ~11şt~ı' ~11 gun Snrıyelıler ıs müşLür. Uç pılotumuz kunuı·'söyliyerek ezcümle demiştirki: ıe dökülmüelerdir. Bu hıtrekAt 

lıklAıl"'rıne kavuşmaktadırlar. muetur. logihere üzermde raı·' Bu akşam b 11·m mesut ol· 8 Alman ctestroyeri 11 hücum 
diyorlar b 1 e ı nız ir A man tarraresi görül· .1tı"'um l d emi botu tarafından himare edilmiı· 

Yazma. Giizel.. Çok gü- T h - . " ts 11 an ıyaca~uıız an 0 h . a ra na mue Ve bu t8Jf8re C8DllbU ear• · _ .. , f . sede bir deetrorer 1 ÜCUID ho 
zel .. Ozıuıuuı hiç bı·· şey yok kide bir eehre bomba atmıe isl- oım. Gu~el şehrınızı .~e- zmır ıuııu batırmıetır, lkinoi hücum 
Yalnız 9ektiğin ,·iodan azabı s ' t k l . . de hiQ bir ZllfİAt l11meınıetır. fuarını hır daha gördu~umderı tıır bürük ve 80 küçük aemirle 
seni porişnrı ediyor. Karşıl1111 OV} e ıta arı gırdı . . . ve dostlarım arato1ında bnlun- 1 ,aı;:ıılmıe ve rina Almanlar tot.· 

tığın bir -;ok ki msuler, kale· Moskova 18 (a a.) - [sk' uan sa~ı ısfahana gitti 1 du~~mdan I?esudum . Bi:te kar roA'B srıık beemai'tR m~vaff~k 
mın kırıldı mı' Gözlerin kür- Mo~kova radyo~unun b·ı- şı gosterdigıniz hüsnü kabul- oımuelarseda derhal denıze do· 

ınii' Yükselen fervsdı kulak- dirdiöi~e ~öre Sov.yet k t 
1

1 
Moskova 18 (a.a.) - den yine tzmire gelmek arzu kül:nüe~erdvır. bBı~hlerc0e , Albmb~n 

· . .., ~ .. ıaan T . . . . tfl'ıi" . ,1 h hl' ölmüetur· e u ıra eee u-
ların duyınıyor mo1 Dıyor ... diin Tethrana girmiı,ıtir a~. aJamı b~ld~rıyor: e ,'.s~ını sö) emek ~r a ae sü Almanlara pek pahalıya mal 

'l'@reddiit içiııde kalıyıır Eskı han hukumdarı Ilıza zaıttır, Hatarlıyorumkı, geçen oımuetur. 
sunuz. Yazanrnn Lir ziiınra İ f3 ll d akİ Şah Pehlevi evvelki gün 1s sene lngilterenin geniş bir su· 
yazmaz ıuı yiizlerce vatnudn· fahaua hareket ı•tmiştir. rette F1111ra iştirakinden bah-

ı:ı güoendireoukRiıı. Sen dii~İif~, Al rn a 11 la r Al ı· setmi~. Oldu~um vakit is-
iki şıktaıı birini tercih et. is- nıa n- s v eç tikbalde daha büyük inkişaf ve 
ter yaz ve i ter yl:lzma. . Türkiye yolu ile Türkiyn ile iktisadi siyaseti-

*** Ticari münase· mizin uzun vadeli olacağım 
gidiyorlar ·· ı · · B b ı k 

Çankayşek 
Amerika- Japonya 

miina•ebetlerini 
öğrenmek istiyor l\lerRin, güzel Mcrsiıı, şi- betleri soy ~mı~tım. n gün u ta ıa 

M k krık etmiş olmakla beraber 
riıı Mersin . ırnrlo ~ıırkı~ı hi- l o~ ova, 18 (a.a) ı"sveç Alm .1 1 caklı istikbalde daha fazla tahakkuk Tokro, 18 e.ıı. -
le ,·aı. Oazip Mer.~iıı, ı~rıgin Yf.tzlerce Alman .Tiir·kı"ye 8Ry8u8n 8 8 ., ı 1 edeceğini temin edebilirim. Mareşal Qaukaveek Amerıka 
Mersin, şeu Marsın .. Fakat yo ıı 1 e memleketlerme gi t- Londra 

18 
(A.A .) _ lngiltere tarihinin en bti- ile Jeponva arasında cereran 

hedtMbd Mer iu, tali iz Mer- mektedirler. _ d l . . kt eden muel:rnıelerden maluma! 
siıı . Bmıı\ hir knç. sıfat daha SoTyet harbinin Alman ti- Yük amca e esıuı yap~a . ~ almak için Qok Qalıemnktadır. 
ilave eılilebilir . . o kolimoleri 100 mı·ıuon ~olar careti üzerinde yaptığı m~nfi olmasına ra~men keodım~z~ Çankenek, Çio hükümetinin 

J tesirlerden birisi de Alman - fuarda güıel temsil ettik. Bızı Pt1eıfıkle alakadar olduQunu 98 

de okuynnlnr fııralnyabilirler Ben bu kadarla iktifa ode- Amerika tarafından İsveç ticaretinin değişmiş ol- bu neticeye. ulaştıra:~lara te- Qungkiag hükümetic'.n muvaf~-
masıdır. tık deta olarak lsveç Şekkür ederım. . katı olmadan Amerıkenın bır 

Rusyaya verı0ldı" Al d l ki d v k 1938 1939 19:10 senelerın Paelfık rnlaQmael rapmıraoa~ı· 
manya an a aca ı ır. a · ' - ·d· · · h t · · . . d T. kiyeden mtibayastımız uı urnı mı iT. ar e mıetır 

Vaeiugıor, l8 .
3

•
9

) _ tıyle l~veç Almanya ya ıhraç b 
6 

ur 
Amerıkauııı Sovre& Rusya- ettiği kader mal almakta idi. I İrbirind~n fazla olmudştur.158 muvaffakiyetJe başarılmı~tır. 

1 Ş. d" . . . 
1 1 

Türkıyeden 1938 e 93 " d AA b. t . 

oeğim. 
l\[ersirıiu o kadar ~ok ız 

Valimiz 
Ankaradan şehri

mize döndüler 

V ı l~h-ot1· · · t ı. · rnıze aı umıusat 
etrıtfıııda vekaletlorle temas 
·H ıuek üzoro A k n araya ve 
ArıkA.radaıı me'7a l 
bula ı.riıını·ıı ı 

,, neıı sta:ı. 

o v o an sayıu V ı· . a ı-
ıuız ba S l · Ö y n 11 P rge dünkü 
Ankara ekspresiyle eb .• . 
gelmiştir. ş rımıze 

.. Sayın Valimize hoo gel
ılırıız deriz. 

B. Nurettin Kestin~ora 
Mezun en İstaıı hnl ve 

Emniyet 

~~urettin 

Ş hrimi~e 

Barsalla bulunan 

müdürümüz bay 
Ke;;kin bora dün 

dönmüştür 

Tayinler 

Tarsns [Hnsosi] _ 

.Orta okal Türkçe ögret-
menı Kemul k . K.. . as erı Yaşarın 

utahya hscsi ı· ·· k •·· . . ur çe ~oğret-
menlıgıne ve m .. · .... 

. . uzık ogretme-
nı SAyfı Tokgönülünde R' . lZe· 
nı~ . pazar kazası orta oknJ 
muzık öğretmeni" n-· . •eıne naklen 
tayın edildikleri hah 
ruıştır. er alın-

Her iki ()ıtret 
. " men muhi-
tınde kena· · · IRIDI "Ok sevd" . :. ırmış 

ve Halkevi faalh·etıe . 
• J rırıe da-
ıma iotirak etmişlerdi y . 

. · enı 
vazıfelerindo baAarılar ;ı·ı . 

" 111 erız. 

DKullar~a faaliyet 
'farsus: Yeni ders yılının baş· 
laml\sı dolayuıiyle bütün ilk 

okullarda sıva tamiri oknlla

rın badanası gibi işlerle ug . 

ra,ılıuaktadır. 

Amerika 
Malzeme aevkiya

tını himayeye 

baıladı 
nın ma zeme milbayaa rap~bH- ı~ ! 186. lsvecı~ ~ ma~ l~ eb bi n 1939 da 197 bin ton 1 ~ e ~ ı~ı on ve 3 mıl 
mesi ioın 100 milron dolar veı· lerını yerme getırıp getırmıye- n to o' J d 214 b o ton ve yon 600 hın lıralık mal gün-

eder. dil}i resmen bildirılmekted·ır. ce""· b 
11

. . . ve 194 tJa a ı d.k K" A Vaşinaton 18 (AA) va- 1§1 e ı deı"iıfdır. 0 •1 IOO bı"ıı ru-rk der ı -. ım.vevı madde v_, 1>. • • -

lınkansız bir şeyin J ~ ce ., mı yon A 
l
. man t . ı:t mu-bayaa boyalar 9516 ton olmak üze- merıkan Bahriye nazırı 

tırabı vıudırki hn ıztırabın 
teh\·iuiııtı ugraşıuıları daha 

fazla mu taribeder. Miiteellim 

pılıııasını dilemek, hatta ha· etmiştirki diinyanm b" b" k ·· ıey ın yaeı b ıç ır ma tan sarfınazar 611 tahıı ır~sı. l. 1938 de 576 b·ın t·'D re 24:1 hin İngiliz liralık fab Al ay Noks kiralama ....... ..ıu-nç 
tmlırn ge-;irıııek dogru de· ytırincfo, biç bir şirkete bu bir isteıtinizi bile şirkete ılin- edılmıŞ ır. v "k l" 3560 ve k """ uu ğildir. Fakot, mümkün ol•n kadnr fayda teınin edilmeıniı· lele . e. . 39 da bir milyon 2:36 bin ıon rı ~ ~ '". • ton vo -~19 h_iu rme aouou mubince lnırilte 
bir ıce,,·i, ibmtıl vüziirıden ya· tir. lster keyfirıle, ister Ale'··I nıe.z ınız. . . 1940-41 de bir milyon 815 İngıltz lıralık mal gonderıl- reyesevkedehilecekmalzem . 

"'"' J " b ~ k t 1 rca me l hır •e · f D·g ·· d ·ı P.nın pılınayau her hangi hir işi trik ~irketiniıı batsın hece- .. yır e ' ay.a. . 'IU bi ton incir ve ı9J8 de 327 mış ır. ı er gon erı en mal varması için Konv 1-
islomek ve bunan teminini rik•izligi yüziindon ' oeııode mnteb~•"• miilıoııdı• kullaıı· b"n J939 da bir milyon 835 !arın mecmounon bedeli 18 de dahil olduıt h l~y ~~u u 

t
ulobetmek Lef vataadaı.ıın 108 kilovatlık elekt "k ma~, ~ırket, rnzım olan en b~n, 1940 41 de 7 milyon 500 milyo:ı Türk lirası mddeain- U8 11 • t b' u .a e utün 
.. ti n ~· rı yak- .. b. d t b 1 ın, . k" b k u erı at ık e.tt11tı"nı· b·ı,J· 

B "k l mu 1111 alit ve tı eva ı n un· b. Türk lı·rası kı,,.metinde dedır ı u ra. amların tu se- . . " ı rıır-
hakkıdır. ma.. n mı tarın 11aras1r>ı J ın 1 

t . . . . r ' urrnaz, iııler berbat gider. . · · · ·ık k" . mıı ır. 
Hakka hürmet, lıak olan sarfdtmışsın gıbı senden alır- K· ". .. d h 1 t üzüm mübayyaa edılmıştır. nenın 1 

se ız ayına aıt ol 
bir şeyi sahiplerine vermek de lar. Paranın tabsi)i için 

116 
ımse bu ışe ınu. 8 9 

e . 
6 

- ı9:38 de J 7588 1 ve 1939 da dugu unutulmamalıdır. 
o hilkkı ırashedenlerin vazife- ınl\lıl.emeye ve nede ·k·. t rnez ve ıneıml hır şahsıyet 1503581 ve ıu40-1941 de de Türkiye ile ticaretimizde 

"" şı llJC e karş d b l oml:l· 
sidir. Bu istek temin edil- mıı.lıal yoktur. Derhal eere- ıoız a u u z.. 64:00000 liralık tiftik müba- uzan vadeli bir program tat. 

mezse, bono yapmJysnlara yan kesilir ve (;deninceye ka- . cKiwden h~imedşek'\'a de~e yaa edilmiş ve yine bu müd bik edilırıesini derpiş ediyo-
vorilccek ad malumdur. du ıifiri karaıılık içinde ks- yıın Len da 1 şa~ un> ıye det zarhoda 4400000 liralık ruz. Türkiyeuin mübayaatı 

..,*• lırsınız. Sen ~a.hıs ol, ıııiies- bag1ra~agını~ gel~r. . kurom ve mühim miktarda için İngiliz lirası temin et-

.Mersinin iftihara şayan sese sahibi ol, irnalathanen Oumburıyet ıdaremız ber l h lasası altomı~tır. mek V*' muhtaç bolundn:ru 
. b""t·· k"l.kl .. . pa amut u " mücs~eselerirıden birisi de elek- ol>ıun, halasa ne olnrıi!an ol şeyı, u un e8 ı ı eri kokiıD· 193 . d Türkiyeden bam maddeleri satın almak d ··k·· . 8 senesın e 

trik şirketidir. i~in el~ktrik kuvveti iledir. en ~o .up attı. ~er ış ~·~la- mfıbayaatımıı iki milyon.d~n için lng~li.z dövizi ile doldor 
Hu şirk'3tin biiyük lev- Eltıktrık arızaya uğrar, i~in n.a gırdı.. Yola gırmeyen ışle· fazla iken 194:0-41 senesinı ılk mamak ıçın mutabık kaldık. 

hası üzerioıle gösterilen ser- berbat olar ve miieasesen za- ~ın de ırıtizama girecegine sekiz a ında 35.4.02.340 Türk Bizim Ti~rkiye ile olan tica

ınayo mikdarı 200 hin liradır. I ror ede,, imaUHbaneo ;,ıe. 118""."".ız var. Biz, bu imonı lirasınaV yü~•elmiştir. relimi• geçici ve muvakkat 
Şirket, müka velename-' mezse bundan şırket katiyen ~albımızde taşıyarak ıstek ve Türkiyeye gönder<liğimiz olmıya.caktır. 

siyle öylo. güzel haklar ve. ot mesai. degiltlir. O . her zara- şık Ayetleri yabaca(:tız. mallara gelince, bunada bü· Bu h&l bizim daima kar~ı-
kadar cazıp menfaatler temın rını sızden alır, ıız zarar al- F. A. yük gayretler sarfedilmiş ve -Sonu ikinoide-

Bolıevikliüe karşı 
Fransız gönüllüleri 

talim kampına 
gittiler 

Paris 18 (a.a.) -

Bolteviklerle harbetmek is
tiyen gönüllülerin ikinci kafi-

lesi bir talim kampına gitmek 

üzere Versaydan hareket et· 

miştir. Üçüncü bir kafile daha 

teşkil edilmektedir. 
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i 1 a rı 
Mersin Bele~iye Riyasetin~en 

Prenses Nevcivan· 
irtihal etti 

Çatalağzında 
santral tesisi 

Büyük projeler hazırlanıyor 
Ramazanın İptidası 23·9-941 Salı 

Prenses 1OO.J20 bin Mısır lirası 
kıymetindeki çiftliğini Türk Hava kuv

vetlerine yardım edilmek üzere 1 ürk 
hükumetine teberrü etmiştir. 

günü oldutu ilan olunur. (614) 

Aokara , - Elektrık ielori e· 15 biu kılovtıUık hidroeleklrik 
tüd idareRı rurdumuıdaki e:.ı l a- santra lının projeleri temameoı 
rıo rejımiui leebi\ ieine dt9am ha zırlanmıe\lr. 80 bin kılon' 

i 1 a n 
Tarsus Bele~iye Riyasetin~en : 

etm~ktedir, Bu leebit ıe i ode a· eaatlık ~üta~~a l~o~it . s~otralı:ı Belediyeye ~İl şehir Siuema Ye Tiyatrosu 
zilmı ve asgıtri tı.unet miktarltı.· nıo p 01 e l orı ıle Satıhlı eımalın • . • . . 

lstaııbu 1 , - Geoeral Feridu- tahsis ed ı ld i~iııe dair ıeoi bir rı eaae alınmakLACtır. ıde so bı u kilovat saatlik Gediz 12-9-94 1 tarıhınden ıtıbaren 1800 lıra muham-
nun zevceei Pı enees Nevci 9ıtD • d ktıve ~eyli tanzim fıtl i rmieler ı k l d l b "dd l 
irtihal etın l ntir. Prenses NMci· ve m&halli Mum makama tirle Çoruh, .l!'ırst ve .l!'ırallo ko- hıdroe leklrık santra ının, eza uıen >e e le Ve Oll CŞ gün (l)ll et e 31'tlll'llrn ya 

" ı · k Xarserioio ceoubuoda Koraee-
van Mısırda muıaearrır bulundu mahkemeloriu e tasdik ve tescil u olao Murıtt, Dele, Yeeılırma .... · d konulnıuştur 

Kızılırmak Se hen ve kollar: de ve Sb5han kolu uıorıo e • 
Q'u 702 ııeddallık muazzam Qif ı · eıt irmielerdır. Sakarre, ~ürü'k Me:ıderea, Ge~ Zemankı'de 20 bin kilont saat ·'luvakkat tenıinat 135 liradır. 
l i ği, iQiode ikametg!h o!arak bu Geneı-al ~'eridun bundım bir lik hidroelektrik ıtautralının pro 
lunan blh'ük köekü, esre va buçuk eeue evvel Ankeraya gil diz Manugnt, Göksu, Kirmasti jeleri hazırlanmaktadır. ihale 27-9··941 Cumartesi günü saat 10 da 
müstemılftt:, alet ve edevatı hsr t i ~i zaman bu vakfıyeri Harici- nehirleriodeki elüdlere detam İdare hutün çalıemalarında Belediye encümeninde yapılacaktır. 
vau"ıerirıe beraber OaoH.ınlı do- re Vekili HA r Şükrü Serecoaıo- edilmektedir. elektrık malıreı fiatının en ucuz Ş d "l b 'l' 
oaunıasıua vakfetıu ieı i . ne laktinı eLmı ştir. Hu Qıf ı l • Q'in İdare tarafından etüd ve pro bir eekılde elde edilmesi imkA- artuanıe her giiu yazı işlerin e göru e ı il'. 

Hatır l ardadır, Mısır PreDRe- bugü,1kü kıymeıı usgııri bil fi· jeleri ikmal edilmiu bulunan nıoı öo planda bulunmaktadır. isteklilerin teminat mektupları ile beraber iha 
si Fatma dahi vaktirle Osmanlı otle 100 - 120 bın .\Jısır lirası Zon'guldak - Qatıılaalıı elektrik Aırıca yurdun mazot ve ~air le gÜuÜ olan 27 .9 941 cumartesi günü saat 10 da 
darülfunünuna bürük bir vakfı- tahmın ecıilrne~ledir, s~ael ı k 11e santralının ineaatıoa Etibenk mayi mahrukatla ieliyeo elektrık b ·ı~ 
rede buluomue, vetaıından soo- liri 8000 Mııur lirasıdır. tarafındau tıaelacmıetır. Bu enot saolrallarının dış roemleke\lera elediye encÜnıeuiue lllÜl'acaatları lÜZUIHll J il 

ra Türkırede iokilAp vukubu- Merhum Pconaea Ne9cıvan ral kömürle mütebarrık olacak ihtirao k<tlma~eızıo ietihealleri· olunur. {()12) 19 20 21-22 23 -24-25 26-27 
lunca Mısır makamatı • Oemao Türk Hua Kurumuııada 4000 9EI istihsali 60 bin kilovc-t saati ne devam imkAoları dA tetkik 
Jı darülfünüou roktor ki vakfı- logıliz l ı rası teberru etmie ve olacaktır Sakarra çaQ'laraoında olun'llaktadır. 
re imal ediiebilsiu , direrek vak bu paranın Türk Hava Kurumu -
fiyore itiraz elmıelerdi. 08 göoderılm~ııi iç in Mısırdaki DÜN y J\.D \• J:'l'~LER. OLDUı 

Merhum .PceaeeE Ne9civao ve vokilıoe tahrıı eu amir vermıetir 1 
/ 

• J:'J"~LER. O IJ U Y OR 

i i a n 
Beden Terbiyesi lçel Bölgesi Başkanhğmdan . 

zevci general Ferıduu bu hali Merhum Prenses Nnci'11D ] 8 9-94 l t~rihindeıı İtİlJareıı Jıer akşanı &aat 
'

0 Prenses Fatma vakfıreaıoio Türkiyedeki t ütün emlakini ha- Gec, en harpte A /mqn ordularında 19 dan 2 1 re kadar Meı·sin İdmau ,~urdu Gene. 
Osmanlı tabirine )'apılao itirazı rır ielerina vakf ve teberru et-
oazarı itıbara alar Jk bundan ÜQ mieUr. ltlıurda büyük İ:>ir sene çıkan gazeteler lik kulübünde Eskrinı dersleri verileceğiuden ça-
ıene evvel MıHıra gittikleri za· ti mevcuttur. . · j d"l · · } k · l l b l L' k · ' · 

V 
. 1 . . 1 F . GeQeo umuını harpt& Alman 8 1 mıetır, IŞllla . 1Sleyeu •ayan ar ve ay arm nS . l'llll ·'"' )3-

meo evvelce Osmaolı donanma- arıs erı zevcı geoera erı• ordularında oe kadar gazete c;ı- Seferı ordularda intiear edE>n .,, b l . kd v .. d'" k • d 
ıına takfedileo bu QlftiAi Türk dun, Preosee Şi9eklir. torunları karıldıQı hakkında toplanan ma en mühim g ı ıetari Datrera va- nı Sa a ıattuı A ogaııa muracaal e UJ> ' ayı -
hükümetine ve Türk ölkesioin Precs Mehmed Ali lbrııhim, k ı · }aI'lllJ Va})tlrJlla)arı ı'Ja~ t) O)lJlılJf• Jumate göre ılk oı an gazete ıahdi Prens Ruhraht teııie etmie ~· • 
k d · h k ı · Prens Amir Jbrahım ve Preosee 

\ 9-20 ara, aaız, af& unet erıne Hohoacker Nachrichten dir. lır, Lil harp gazetesi Liller Kri- (613) 
vardım edılmek: üzre uld ve Arniharauır. Aleaete E"eaux· cı\ arı oda 1 4

• egazeiluug ismi •eri en bu ga- ------------------------

Be~ Avusturyalı ı'dam Hohoack mevkiinde ol uran lkill zete ÜQ gün do bir defa çıkmak- Ankara da ·. lngi it ere f lçisi \f il ci Bu1era red ı f alarının dör- ta idi. Tırajı 85 000 idi. Gaze&e-

lümir fuarı münase· 

betiyle v~rdiği bir 
ziyafette mühim bir 

nutuk aöyledi 

d'fd' düncü lıölüQü baeoaçue•1 Mu.S 010 meeul müdürü rüzhııeı Hoe- S ·· ı B •• d e 1 1 Edmier bu gazeteri lf\sie etmiş ckerdir. Lil de vaktırla Fransız Ü {ffi80 llfQSUn 3Il 
-- - ve ~e ıeminide . lıu meykiin adı- ca çıkan ı:cho du Nord UD m.at Arıkaraııııı uıerkezi yerimle otobüs durağın-

Bern, 18 (a.a.) - na ızafe erlemıelır. Bu gazete J baaaında F raneııCd harfler ıle • _ . . 

İsviçre gazetelerindeu biri 1914 aeneei 14 PJlulündA teei• dizil irordu. lda yazlık, kı~hk sınema yapmaga elverışlı arsa 

nin yazdı ğına göre beş Avııs Aorupada en çok pamuk yetiıtireıı ile imar parseli kelepir arsalar, baukaya borçlu 
turyalı dün idam edilmiştir. memleket \bol iratlı apartmanlar salılıktır. . 
Bunlardan birisinin senelerden ı ' k d · · .. ·· N Ö S ·· k - Birinciden Artan S · h 1 d 1 maıu· ta p k h 1- 30 000 k ... ~u ·ara a yenı sı nema ustu o. mer'" o meıı 
beri bir devlet hesabına çalı~ on ıRtı ııe e 1 eQ ır.a dmu ma su ude . en· 

lıklı münasebetimizin teme t•" d' · l . in cas sl ket göre A9rupadH eo çok Pıımuk ıa!dao 190000 kentala Qıkmıetır. I (607) Tel. 230il 
ı . . . . 1§1 ve ıger erın u u . retieticeo mem leket YuDanietan Makedonra 98 Trakra hesaba ı-----------------------ını teşkıl ed!)cektır. 'kl .. dd' d'l k d' · S t ) k E 

l tı erı ı ıa e ı me le ır. dır. Pamuk ekıleu erazı oo ee· katılmaesa bile Yuoanistao Av- a } } V 
Şimdi harbin doğurduğu ne zerfıoda 18.500 hektardan rupeoın en mühim pamuk mem 

husoRi vaziyetler ve şartlar p •ste 80.ooO hektara balııt oımunelur. ı leketidır. Tahtani 4 fevkani 4 oda taı bina 
btt inkişafa mani olmiyac~k- arı _l ___ _ 

Mersinin Balıce ınalıallesiude Souk su ca<l-tır. ıstikbaide daııa büyük Ankara Radyosunda · 
inkişaflar gösterecektir. Yaralanan A iman desi üzerinde { 127) nu nıarah içerisinde ınutbah 

Türkiyeye lngilizce kitap erbaşı tJldü banyo, elektrik, icıue su ve tulumba tertibau 
ve gazeteıeriu git gide artan Bugünkü nefriyat programı 1 olup satılıktır. • 
~ir. ni~~ette göndeı.ildiğini 1 Pal'i~, 18 (a.a.) - ., " . . . 1 Tali1>lerin Yeni Mersiu (;azelesi idaresiue 
umıt edıyorum. logılterede o·· E lk' Akı;ıam p . Cuma rn - 9- 941 1 19.45 Muzık· Klasık TUrk 

n: vve ı " arı- ' lÜ • •ti f 608] f8 19 9 0 21 23 24 25 baıulan La Türki Kemalist . k t atında a~ 7.30 Proğram ve memleket müzı~i korosu " Şef Mesııd 
1 
il 1 acaa arı - • -.., . .. - -

sın şar garı ar fiır 
kitabı çok büyük bir rağbet l I· Al saat ayarı Cemil. 1 

görmüştür. surette yara a~m~ş ~ a~ - 7.33 Müzik; Hafif parçalar 20.15 Radyo <1azetesl . ' T 
. . . man ~rbaşı dun olmuştur. (Pl.) . 

Geçen sene lzmırı zıyare- 7 L b l · 20.45 Müzık· Karışık şarkı- • İş. Bankası 
· t · ı t · ıı · · .45 Ajans ııa er eJ'l .., • 
tım ngı tere arı ının en zifemi kolaylaştıran devlet 0 M- 'k S f .k lar (Seg~h, Hüzzam, Ilö~:eyni "'üçu"k tasarruf hesapları 

·· k"l ı. · t d"f 8 O uz• : eu onı prog A 
ınuş. ı. uır zamanına ~Ka 0 adamlarınızı takdir ederim. ra~ (Pl.) makamlarından) 

atmıştı. O zaman dıışman Türk-!ngiliz ittifakı Türki- 8.30 Evin Raatı 21.00 Ziraat takvimi ve 1 
JJondraya hücum etmekte idi. ı· 

ye takibettiğimiz l'iyasetin 12.30 Program ve memle Toprak mahsulleri borsası 
Ve biz yahnızdık. Düşman 

tem .. lı'nı· t"'ı;ıkı·ı ettin-ini ve ket saat Ayarı 21 10 Tem_,1·1 l ngiltereııin her tarafına h ü- " ~" " · "' 
cam etti. Biz düşmana mu- edeceğini daima ~öylerim. 12.33 :Müzik: Oyun havaları 22.20 .Müzil\ Radyo salon 

kavemet ettik ve mükavemet- Diplomatların talii ken- l2.45 AJANS hab.erleri . orkestrası Violonist Necip Aş-
13.00 Müzik: Yem ve askı kın). 

le kalmtyarak ayni zamanda dilerini ocaklarından uzak 

t kt d F k t b b u piyals3a3şOarMk~la.rkı. K k 22 Jo 1' .lemleket saat ·ayarı ağır darbeler indirdik. Şanlı yaşA ma a ır. a a en _ u 
. uzı ;: arışı prog 

zaf.,rler kazandık. Şimdi düş- memlekette kendimi bir ya- ram (Pl.) v~ajans ha~erleri Esham; falı 

manın 1ngiltereye hüoomo banoı memleke-:.te oldugnmu 18,00 Program ve Me~leket vı at, kamhıyo nukut borsası 
his edilir derecede azalmış- hiı. etmiyorum. saat ayan ıtiyat) 

tır. Buna mükabil lngiliz ha Sizlerin aranıziia balon- 11.03 Müzik: Karışık şarkı· 22.45 Müzik: Radyo salon 

va faaliyeti artmıştır. Ve bu mak ve lzmir Qelarinin bey- lar (Nihavend, Karcıgar, Uş- orkestrası programının ikinci 
d1'ima artacaktır. Bu hal Rus- k H 

nelaıilei bayır işleriyle ograş şa ' icaz) kısmı 
yada da böyle olacaktır. 

ması bizler için bir ~ereftir. 18.40 Müzik: Radyo Sving 22.55 Yarınki Program ve 
Atlasta gemi zayiatımız Kuarteti (1. Özgür ve Ateş 

1
• 

pek oüzi olmuştor. Durmadan İzmir fuarı bana Rozvelt B" kl . ILapanış. 
ı ·1 b k'l' t f oce erı) 

k ti · · · t Te ngı tere aşve ı ı ara ın 
nvve erımızı ar ırıyoruz. . 19.00 Konuşma (lktisad 

Mücadele gece gündüz devam dan ortaya atılan sekız mad· . 

6dı.Y(•r ve kuvvetlerimiz faıı- den birini bana hatırlattı. saatı) 5 'k d S 
19. l Müzı : Ra yo ving 

}asız ve daima artan bir mik Sizi başardığınız eserle Kua::-teti programının ikinci 

dara ulaşıyor ve bu arada Te etrafınızda taşan kasırga- kısmı 
Türk dostlarımızı da r!üşöıı la.ra rağmen muvafftt.kiyeti- 19.30 Memleket saat aya- na u··ye OJ. 
mek için Takit buluyoruz. Va nizdeo dolayı tebrik ederim. n, va ajans hAberleri. 

Vatandaş; 

·r H. Kurumu-• 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 ll~yıs, ı Ağustos, n ikirıcit.-~rin 

TARiHLhttiND EYAPILIB 

___ J 941 ikramiyeleri---· 
1 Adet ~ooo liralık 2000 lira ,, 

3 ,, 1.ooo 

4 
8 

· 35 
80 

300 

,, 

" ,, . 
" ,, 

" 

750 
500 
250 
lno 
5o 
2o 

" 
" ,, 
,, 
., 

" ,, 

- 3 000 
" 

- 1.500 " - 2.000 ,, 
-

2.000 ,, -
- 3.500 ,, 

4.000 " - 6000 - " 
Tt1rkire le Bnakasına para yatırmakla ralnu para birik ı ir 

mie •e faiz almıe olmaz, arni zamanda taliioizi de denemie 
olursunuz. (1) 

Yeni Mersin Matbaasında Buılmı~tır . 

• 

-

-


