
Ankara, 16 (a,a.)- Millf ıefımiı b'a 
.ıOn Çaokarn köekOode lngiliz etçl•irle 
misafir bulunan general Mareal, Hata 
Vıe Mareealı Etmfirl ile Amiral Kelliri 
kal.Jul bururmuılar ve mOIAkaUa Harl 

sattlltl ve UmuM N••r•Y•t 
MUdOr&I Cuma 

FUAD AKBAŞ 17 -idare yeri 2 el IUnuo 
t8.ı • .,.. ... .. .ı . ••ratı 19'1 - - -
Sayısı 5 kurut Yal 1 Sayı 

Telefon No. 82 13 3796 
----------------- cire Vekili ŞükrG Saracoııu da baaır 

GÜ:r-'1'E>ELİX: SİYA.Si H.A..BlS~ F'IK.!R. GAZETESİ buluomuıtur. 

Demokrasile- Yeni bütçe ÜÇ yüz Reisicumhurumuz Sicilya Sicil yada 

re yardım mil onu b 1 lsmetinönüile açıklarında .. 
A111ika Hariciye V8 Maliye y . u aca k K.ral Abd?laziz 0 ' 0 Bir lngiliz tayyare g~Dl!ll H 

Hazırlan Uf alı de, ec~lı memurların maoılarına sında tebrı~ tel··'?'· bir krovazör hasara uğradı 

Almanların laaua 
iJaleri kurdukları 

an/ofı/ıyor 

E d 
. lı t zam ımkôc-ları araftırılıyor ları teatı eclılclı Londra, 16 (A.A.) -

ncümen e ıza a l l d tro Royter - Almanlann 8 . 
verdiler Ankara, - Verilen maltı-f olduğundan fevkal~de tahsisat Ankara, 16 [•.•.] - Bır ta yan ea • cilyayı filen ellerine almış 0~~ 

mata göre~ v~~~letl~ 19'1 h~riç olmak fiıre yeni bfitçe- Tahta cültbnnun yıldt>nö yeri battı duklarma dair haberler hak 
Va~ing1on, 16 (a.a.)- mali yılı bntç~sı uzermdA ha um 300 milyonu bulaa~ı tah .. " - kmda hiç bir teyit Londrada 
Demokrıtsilere yardım la- zırhklaıa başlamışlardır. Ma- miıı edilmektedir. mn ıuiinasel,etile haşmetlu LoııdrP, 16 A· A mevcut d*'~ildir B h h 

• kral A hdiitaziz ile Reisicuııı Sıt•ity1:1 oıvarıudıı .A:oıarı 181 Amerika · 11 a erler 
yibuııırn, mohusan mecli8i liye VekAleti, veui sene bütçe Diğer taraftan im~An ~ö- urelerı il~ lııaıtıı h ·ul) gemılerı k d" vmenbalarından 1tel-
h4riciye enoıiınenin<le müza- sinde yapılmasını lüzumlu gör rüldC.ğü takdirde, yapılması bor lt1ınet ln<>nü arasında sruıuılıı C'ı:areyıııı ec1Pn muha_r" ~e. te ır. e muhtem~ olarak 
keresine hsşlaumı,tır. Encü- dı1kleri deA'i~ikliklerle istedik- ~üşünülen ~m şırafmda da tebrik vo teşekkiir telgrafları be hakkıııda Royter muhabırı SıcıJyada bazı Alman tay 
men ilk o)arak Hariciye Na- leri tahsisatı bildirmelerini ve tetkiklerde bulunulmaktadır. teati uloaımuştt.r. tu tafııııtu urmeka .. dir; ve yer ekipl~riııin me ~~re 

loıııda buluodufuaı lııostri· tine istinat etmektedı"r VCK'! tıye 
zıp Kordel Halı dinlemittir. k~letlerd'3n istemiştir. Asli maaşı 10-10 lıra ara • t k d · 1 di ııa•• tar • a en 

l .. l Lız an ... ,,or aruın a yuo; \!i)'fBftl gam•• >'" yada dokuz alman . 
Hal ~noümende ouu arı soy e Yeni bütçenin ı martta smda bulunan maaşlarin birer • n ...... 1 ucumuıııı maruz kalmıeıır . . . layyareR)-

. . d rsre ı d IJ•D t:thrıbı Al t 
mı.tar: RüyOk Millet Mecli~inc veril- erece yükseltilmesi bütçede ~ I . Al torpil u tora bar ıaıan . . . man ııava ü~le ·r kt Hava aeLPr errne ınıw ı rmm Sıcily d ld JRpnnyanm Pa~n 1 0 yap rnasine çalışılacaktır. Devlet dört küsur milyon lira bir faz '"' tarrar.-Jerı ••m•re hOcam etm 11 · a a 0 u~una dair 
rnak istodi&i sfü:de yeni ni· h ·ı . baılana-.ak l""r, ıııtıkları beı. 1üz klloıuıc. b.ir salrıh mahlmat elde edı'lm1'1..tı' " · ta sı Atı oüııya vazıyetine rat lahfı mucip olacağı söylenil- ·~ " ı A .,, r 
zam diger milletleri tabakkü t -k l k booıb• acerııire uıauııı 8 mııtır. man tayyarelerinin 10 

men mun azaman yu seme le ...Wtedir. Gemıdl-'u havalenıııı tıııılız ucı nunu sanide l . . kA-
rnü 'lt1Da almaktır. Japonya Nevyork, 16 (a.a.) - ıeıi 98 grrııi erin •<ı•ıtı c·ı . ogıhz ıeıni ka-

d . 1 k tl i tabak A ti kt · 1 Paıı Amerı'kan ~~r Reyı'I ıa_.yare 1 esıne yapıla nan ıger aQem e e er rn av l,I u !:a ita ya"' •ar r~ baraj aıeı i çok ko•kuno olmu•- rak . h ts.arruza işti-
kümü altrn.a alın&Rı mümküu '-': l ·n V~yııı kunıpanyaıınrn ulAbi- &ur. Alrnaıılar tulrük cıaeare& 8Ö" . etmı~ ~imaları hu iddia 

1 ılegildir. Hir tek millet tara 1 y 11 A rnovutlora artı'L 1 ye!Ji mümHAili, mezkur kum \ermiılc.rdir. Sııkiz Al.nan tsyra teyıt etmıştn·. y 
. . · · · . anan ı ar ea/t ve " . . b. ı ı en rtea& Alma 1 . s· · fındao dıter mılletlerı ıtttut - • pauyanın yenı hır Tı ansa ti an reei dueılrOlmO&· ır 18 Y . d f n a11n ıcdyada bir· 

b . b · Jı h ~- g"iJuenmı.,orlar ,1 ıe d•.ter tıırı ha· en azla o .. ist 1 . mar hakkındaki b<>yle ır ırço arp m .... e. .... ,. tik hava yolu a9llcağıoı ve roserı tıaıır. m t T ld' ,. . eme erı muftte 
. . I& ' nar1111ımı1tır. Bır vaı ıı me ır. Sıcılyanın o t A'· l 

programı biitiiu ınılletlerı a meai aldılar 1l·A b h. d"ld' tayyarelerin Lizboo-Nevyork 
83 

Q - - \llll' iı:ıabet olmuş· nizdeki . . r a u e-
kadar eder. (. rurat tı uru tır 118 1 1 a1"88JOda lflİVeceğini HÖflernİf kruv~H:~:;İD hı>p81 lımııolerıua asark V Vazbıyetme g'Öre adanıu 

A k d . 1 . k.&ouna . • tur- e y- e gar tarafla d k 
91 enı~ erın, Atina 16'(A.A.) - - tir. Kumpanya o:rıe~ik Ame dönmOitılr. uçuşları y rm a eşif 

hürmet eden milletlerin kont Yunan orduları haşkuman Londra, 16 (A.A.) - rika hav" yoJJarı idaresinden - : Fakat s· .~Pmak .rnü~kündıir. 
rolünde hulunnıas' garp n~aıf danhtmm tıc& numaralı dün Yugoslavya, Arnavutluk ~u bu hattın kullanılnıaımıa mü· fOn Nöyrat Lir zam:~' Y~n.m L vazıyeti hiç 
küreıti milletlerinin emnıy'3 JkCl!lmki tebli,.i· dudunda bulunan Royterı:ı d . . t . t' V ilecek k· . Oırıt adası il~ mu 

V"" IS • m U h ;l r . . b"ld' , Sil& e 18 ~IDlf ır. er ' d nun ayesc edıJem f ~ 
Jerinio, arıalıtarıJır. Garp ili- Cephelerde muvaffakıyetli ,. -~ ı ~ ) 1 - ırıyor: müsaadedtın HCınra hat sefere Çekler en mem hak" . . ez. ngiJiz deniz 
ıuf küresinin emniyeti i9in mevzii çarpışmalar olmuş 'bir Şımal .bölgesınde dun a~r açılaca.ktır. İlk tecröhenin bu Jeti/ aa -~mıye~np, karıı Sicilyanıo 
lngiltereye RilratJe Y•J<\•1* te mikdaı ..Ur ve bir çok mal- topçu ate~ı olmı~ştı~r. Yunan fl.3. iı;ia..de bqJaoı .. ı maht.- ka~~ ı h~l· zoru _fo~liz mona-
,ebhüsünü zaruri kılmıştır. zeme ile ' lop alııımıştır '?dpçdut"ı?mlın attet• brllt.m:-1. ç.* meldir ( A) dıa a::nm ıızerınde bulun 

. Jd , k · şı e ı o muş ur. ngı 1z ve · Londra. lf> A. · - ması r. mamafh Al 
Brıtanya ••tl6P " •I• • Atina, lG "'A A )- y . Bot e Moldavyefda s· ·ı 1 rnanlarm 
dirde ve Amerika hazır bu S'dd ı· \• .k . tınan tayyarelert Elbesan ve U 1 • • d ıemya v ' ıcı yada petrl)l depol· ı et 1 30ğu lar, kar ve Lin etrafmdaki mevzileri bom ~l?' I ta uzenn 8 -him mevki İ§gıtl eden Foıı vermesi kol arı J3pı 
lunm"dıkça Almanya A tlao· f19ua havaya ratmen Yunau- -Oardımau etmi"leı·dir. Cephe- mN:yrat ::aklerden P. yri mem- B 1 ay olmasa gerektir 
.. k 1 bT 11 t ki .. . 1f Bir Kızı/haç tayya· w r k b liraya Azım olan 1 tığı o ayca a'a ı ır ı ar yap ı arı mevz11 mııha- um tliğer yerleril'de de faalı· nun oldu"'unu söylıyere un oi . ki' ma zeme-

"k" . olarak bel k ff k • t rı n na ı esaserı "ki h Encümen ı ıncı re en.ıe ~o muva a olmııı ytıt otmuştur. Alu Arnavut ka rear UÇ U I· her~i Beneşm oynuou ltaly . . yu u olan 
Amerika :Maliye ntzırı M•r lardir. Sah günü tankların Bh11 çağı sah güoö hududu geçmiş armmak ·istiyorlar. Bn hal 'lzı ao ~ımendOf~rleı·ine mu-

. 1 · f .Mor· d d . Malt" 16 (tt a )- oyna - IJ • an munzam bır Ok k' 
gan Tav'ı dan emı, ır_: . ığı yer e uç top mükemmel. tır. Son .günlerde iki Arnavut . ' . ·. · . ,· ule Kı devam etlemez. Luzumu tak- edecekti Y leş ıl 
gan Tav da 1unlar1 soyJemı•· bir halde ele geçiı·ilmtştir. ıaburunun ...JUJ~hları alınarak Bey~z bı~ ~aıre ıt;ıı . di · de bir askeri diktatörlfık r. 
tir: Merkez cephesinde Gir dev teı his t!dilmiştir zılhaç ışaretını t~_ıyan hır r~n tmekten tereddOt etmi- Bir Jt I . 

lnlı(Uterenin Amerikatlau riye bir baskm y&,arak düf lttdfan~ artık Arnavut- tayyare çok yük11ekıerden o~ tesıs ? k mukaveı~ıetiııin a )'an clenızal 
1941 seneıoıirııle sipa~i~ Y".pa- fl\ll:DID tahkim ettiği bil' tepeyi ara güvenmemekt4'dirler. Ar- muştur. :'ay yare bomba atma yeceğım. ı~:ımdır. demiştir. hsınrn mor ileti 
hilme11i için 755 mılymıa rhtl ele geçirmiştir. Bir çok •mit- lH~vutlarda. ~talyanlara karşı auftw •. Eıia.se~ tayyareye ~u kırılması A tina, 16 (•.• ) -
y•oı var~ır. . ralyöz lop ve mül. t ·~ ~ufilmttl1t9rıı açıta ·vurmaktl'\ ~~lfetlı enclalıt etm~k .,ijj • yada Sildat adaları . 

Bu iddialar komısyonda . • . . . umma •ır 9ı~· ·'" iınşli )oktu. Hir müidet soıı ıspan yun üz i ı. cıvannda su 
el. Je de hüvük ali· tanam ~ılmı tır. ltalyaı.!ar ..,~~letıl ihlca etmit olan t . 1. fk metin • • .er ne çı .. an hir ltahan 

Te ığer yer r . yeni mevzilerde yerleşmek için ı~silere iJİ~er rnavutTar kul· rda ,~YJbar,e şı~a ıtt ı - İaı• me•eleai nazık o.en izah.ısı pl'\jde llÖ\ bet b~k 
ka oyaodırmıştll'. b' ....,.._ ~ ı-.av o ınot nr. hyen hır nnJ' · 

hummah ır gayret sarf etmek ta~lmakt~dır. isyan ha~- · bir ıaf hada t'"' 
1
•
8 memuruna:at~ş 

Aıınk,dıki inıiliz 11llObatı tedirler. '~ ilin merkezi' Elbe~an ile BS'it! Bir tayyare Yılını şehrine ---~ :~.~·!~rde~~lır bir şey iolma-
1 e«raı<ıdır. İsyan şımalA d~ru :Madrid, 16 ( .ı.a.) - ka hol ıa lı suya dalaıak 

4 mıl)'ara y,akındır. Ameri~an Bahriyesi genışle-tedi~ ' homba attı hpıtn)'ll Hıuiciye NHUI ' muştu_r. _ 
_ ..,.. - Seraoo Suııner, irad eaigi T 

Va~\ngton, 16 (•.a) - 400 körük aemi İn· rr~•n fiaypn••rı b"r nııtukt·ı, ekıuegin ve~ika- una dondu 
A•n4'rika Maliye Nazırı T e . . . lllılll 'I QIU Valans' ~6 .<~ . a.) - ' 3 yıı. tabi tu~oJaoağı ve İll~ti me Sofya, 16 (a.a.) -

Morgau Tavdan lngiltereniıı fa etmek İatiyor l •ıt •a..t Havas bıldu·ıyor: 12-1 · nuik oldogu nakta Ruscuk ı. 
Oenobl A merlka Jltt b .. lıl& n21 er.,. mu..... gece1:1i Maat l ile 2 arasıud• srle&llllD • • k . r·ıka s·ı· mınta.asmda Tut 

h..ııı. I 12 tlındau nazarı Jıkkatı çe Wı~ • n . ı ıstre arasında se . 
yerl.,rdeki matlubatınırı ne Vaşington, 16 f a.a. J ucu·m ti mı bir tayyare iki infilak ve ~rain ıemamen h vrı 
kadar oldotona dair sorulan A 111erikan BahriJe neza~e l ~ '.)'angın bombaıı at.-.eır. la· tir. olmasmda dol uz tutmıı 

· J'.GDfl ar :M dd~ 11 ayı du 
ıııale demiştir ki: . ti koPgreden 180 hücum bot,"- ~· unca zay;at.yok~ur: ~ 1 Yugoslavya Tunayı geçeıek a 1 rmuı!ur. 

İngiliz matlubatı 3 mıl- mayin gemisi, motörlti torpi- t:Mllra, l""f a.a. ) _ ba~r.r ebe1Dauye1"1zdı~ Duşen kalAt inku Y pı an muoa 
yar 867 milyona baliğ bulnn todan mtirekkep 400 küçtik ltwiliz lıava nezaretinrn diin bombaların ı>.açaluı, .. bombala Romon1aya et ihra- jukta şidd:~eu!rannşllr. So-
maktaılır. Bunun ~iL~·il'~ ,. • ..._. w,aaı i 9in tab . ko tP.bliRi: rın bi~ ~ i• taYJiıfi; tar• mennetti. t dir. Ş ımali Bu~va":' etmek-
dae fazlaıı Oeno bı m - isteıni,tir. ııu .gemilerin kık- l~giltere üzerinde l{Dndü2 faodan atıldığı zauıoı Ter- cını raret sıfırın altın~:rı,staııda ha 
m•rikaıındnıhr. fogiltere bii mı Azamı bu sene i i de iA- az ~aktarda düt!,!lan hava f:ıa moktedir. Belgrad ' 16 (a.11.) ye <lüımılştür,, 27 dereca 
kdmeti yabancı memleketler- ınamlanac.aktır. Aw!r;~. ter.. etı olmuıtur. ~--- Halk ve orduya lazım 
deki' kıymetlerini paraya t.d 1 1

• h ft d 
72 1 

Bu sab-ıti 'fskoçyanm gar lngı.lteı e _ Bolivya 
.1 1 t bvil sane er a a a saat ça ı- b' r ~o . • ol ....... tı' temin eJeblhJJftk .ic..ıio Til etse dabi uo ara a mde liı ı: hı k bo _. .., - b 

••caktır. Tahıiıatıo mikdan. ho l r mevKe .. ıe rkço.. m ticaret anlaıma•ı lıüldlmet, Komaoyay• ttt ı ra 
etme•i ı»tifkül olacalltır. 0 . atı mı,ır. nt qn.u~un 

31 mılyon totmalrtaclır da b' .. 11.a...._ ba cını mennot • B 
· ır no 4'• •Untıı ho~ Lapu, 16 (a a) - }1~vvelce 1,ıklarıu ıöodii to er hafta IDiintaz" 

L.• by'~ ,18 J atılmıştır. Hasar azdır, Olu ve R 1. .1 1 iltere ara . . .ı... k 0 il- . plan makta 01111 B mao 
-.:tU Vi/ ki n•iltereye 1 k 0 lV.Y.I\ a 8 ng Tühuesıuı eınreuw.ı anu ıdare heyet' " alkevj 

JI.& u•'a.L.L .. cl..ı~v•tlı· lnıı· yaı-a ı YO tur. ırndM hir ticaret anlafmi&ı edilmiştir 1i Sözenir ı, ~~Killi ~. Sukfı 
ın " ı rı IC J ~ o./İ'-'Or IJondra, 16 (a.a.) - müz ... "erui devlıPI etmekte ga 1onJ k' rıyaı;1eti altına 

'P.- '-' D l ..,.. • J ·ı ,. aııara ev· f . a /; ~ lıare•Mı Jevam - . ün gece A JJ}aJl t~yyare- dir. Aııtiwuvau ve kalay ıno lhJ/,elJIAP•Cll e lüzurnıu i,_.leriı~ aahy~ti ve 
Nevyork, 16 (4 A )- lteredı Lobo~ra •ke '™rkboezı bafn..-1- kabilinde JugiJiz ithalAtıoıo IA,,lantı81 ırıeler "'apnı uz(,rınde giirüş .. or C . . · · er e ır no taya m at- . .,..j ~ " ı~t1r 
umhurıyetç.ı J~nin reisi f1:11f88da hiç bir huıusta ltlİİM artarılwa11 tetkik ~dı~mekw· 1-'l'l cumutA•i •k•a- bu vehriımiıde l;nli füa)' 

Kıthire 16 (A.A)- cumhur aamzt>dı Vılkı ~rpm sır olamamııtır. dir. Bolivya Ekooomı nez• lS. t 20 80 da Balkevi ıa iv lun11n Biçki D'k' ıyett~ 
Bıuün cephelerde munf- ha güoQ tayyare il~ lngilte Düşman tayyareleri döl't retinin tebJigine •qre görü• 1111 ••:a m~tad aile toplantııı n~n ••pb~" Yurd'onu

1
n 

1'u' Nl:1kakı.• 
ti ' d reye hareket edAl'a~· ' Jl } d be · • . · ·yet lonOD ID.la · a 6YI· Jakıyetli keşif hareke erı e- . . "~mı 8uY e- gün en rı ılk defa olarak dün meler büyük hır &amımı l caktır. 1'ar )"eııne alanın 

vaw etmektedir. m•ttu"· ıondüı taarruz etaıiıtir. için'1e cere7an etmektedir. yapı 8 
ar ~eriJnıi,tir, ..._, 

Halkevi idue heyeti toplındı ...... 



YENi MERSiN 

Yugoslavya
da vaziyet 

Ahire ı Yugosıuradan ael· 

DÜN y~ .L\.D ı\.: NELER. OLDU~ 
. NELER. O Iı lJ YOR 

.~==----=-=-·---=-==- --
L\1 ezara gön1ülen servet 

Arı kara 
Raclyos1ında 

Bugünkü neşriyatı 

miı olan u ahulı. bihakkın u Nevyorktan bildirildiğine biletine çıktıöını görünce 0 CUMA 17 - 1 _ 9-41 
kıf bulunan bır Yu11oel~9Jalı, l'!'ı 
millet tıfradı meyaıııuda Alman göre A ınerika~ın zengin tiic- da bil.ati araştırmaga haşla- 8.00 Proğram ve memle-
ura kıtrşı lııesl'dılmekte bulu oarlarından ~-ı~ter Rla.v·~ı h~." ııuş ve biittio gayretiue rag- ket saat ayarı 
uııo ııefr1:1uu artmakla tıuluodu dan on beş gıın evve 0 muş men hir türHi bulaınamı t 

~u hcıber alınmıetır. Aynı uı ve dul kalan kartın Olivia ku Böylece uzuıı giiııler arı ~aı. 8.03 Ajans haberleri 
manda. bunlar hükOmetin ına oa~ına pek muhteşem bir me ve clüşiineo madam Olivi: 8. li Müzik : Hafif program j 
roı bul:J::ıdngu ıehlike1ide tak 1:ar yaptırnu~tı. }"'akat garip· Rayt nihayet hilet.in nerecle (Pl.) 
dır etıne!oodırlar. ı 8 45 E k d Y k tir ki Madam Olh·ia Rayt o duguııu hatırladı. Bilet ko. · v a mı - eme 

Bu{td~fıu bu dert:celerdtı tıol 
olduat'l L r memltıkellıt, buuuu on hoş gün sonrn kocasına cası gömülürken iizerine gi~· 
vnıkoya tabi \utulmaeı halkı _veoiden ve daha muhteşem dirilmiş olım elbiııorıin cehin 
btislıü\üu kııdırmıDtır. Gcçeu bir mezar yaptırıJ\ıştır. de kalmıştı. 
seoe husu le gelmiıı oıao musama Birçok kimseler bunun se lşte bıınun tizerine ma 
di saye Ablar dolsfır.if!P. mah hebini araştırmışlar ve oiha dam Olivia Rayt hükftmetten 
B.JI haflıc11 uıreru uQı euıış idı · l d. yet c)ğı·enmış er ır: mezarı açmak müRaadesini 
Şı mdıd.-, Almau1a1u mütever. 

listesi. 
J 2.10 Program 

ket saat Ayörl 
12.33 Müzik: 
Şarkılar 

ve memlrl 

12.50 AJANS haberleri 

Sayta 2 

DEVAKaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE so(;UK ALGJNLIGINI 
DER.HAL :g::ESER 

D E v A KAŞE!.ERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 26-90 

,,f" ··ı ff ".-ı· ter R .. rt ıt.lmJlil ve koca1şının me",arını 
ciheıl, treo ıe r doluııu hububatıo aı.ll eve " ,,ı,.u 8 ..... v " 13.05 ;\}ftzik: giııneı.ıe oldu~uııu )(Orttt halk hir piyango Liloti alınıştı. açıp ii.!eriudeıı büyük ikramı · ·----------··----------~-, · k h"l · Şarkılar proarammın de- ıı 
büsbütün ,~·~e düeuıüoıü ı . Madam Olivia ancak biletin yeyı a~anan ı etı aldıktan e Bayan Ve Baylaı-a Müjde! Eııki Yugoıdav oıplouıatl11rıu ouwnı·aı<ıoı biliyordu. Kı,cası sonra öliiye verdigi ralıa.tıuz vamı. 
dau, O·. ~hlC111 Mıllt-jt39İıt'h İııgı öldükten ıwnra piyango çekil lığı affettirınek içiıı eııkit4in 13.20 Müzik: Kanşık prog 

lız - Yugoıılıu klülıüu ·uı rcıı;ı wiı.ı ve mıultUn Olivia Rl\yt den dalıa mubte~em bir we- ram (?l) 
olarak ııılıha~ (•dıluııcılır. Bu h~ v \ nısf', A\nıau ıefırıuı pek urede hüyiik ikrıuoiyfmin kocasının zar Y"'Ptırmıştır. 18,00 Program ve M.e~leke 
kııdırwıetır. Mumaılet h enelCf saat ayan 
Vıyaoada Sırp eofıri olnıuşıu M ık rop ı ardan ı a n1 ba 18.03 Müzik: 

Nobel 
mi1kafatı 

Halıhaıırdıı, Almaolorın mu 

vnkkalcıo bloke otmitı bı..lunduk 

ları Nor veQ Nobol ınükAfıılıoıo 

eurrtı ka\'ıyııde ve cebreu İQ ıi· 
nam edılmeei ımkAat varrtıı-. Al 

msn ee Norvej ıabıtailt, sou No 

bel trnlh mükAfalının, sulh taraf 
\arı alım Dr. Knıl Vou Ü.i ietskr 

)'O 9erilmi11 olınasıudaa dolayı 

\ahharriyo\ yapmakta 90 bunun 

m&o'ullcrını aramektadırlnr. 

Sil\fkede 
Halluıvi toplantısı 

yapıldı. 

SıHıte, (Bu usi) - B .. yra• 
mıu aorı ııüuü geııQ Kaymakamı 

m•z B. N ı hat D1uısmarıın bas 
kanlıQı altında ıoplnunn iki 70zü 
müıeoavıı üre uraııında ae~im 

yapılarak doktor, veterıııer ut 
tucoıırlardau wüı~ıekkil alerııan 
Jar köycülük koluuda ve bil· 
umum ilk okul ö~reımenleri de 
lemsıl \tO,uııda ödevleuınıe\eı dır. 

Köynülük kolu her BJ sonun 
da körlere Qıkarak tevdı edılen 
vıızıfeyi yapacak ve ria;e her 
a1 eoouoda Halkevı göateri H 

lonııud ı bir p;7es ıemail edile· 
cek \İr. 

Helb.ıvı baeluıılı~ına da de 
Qerlı geııclerinıiıdeu Merkez 
Cuoıburireı okulu öiretmenle 
riudeu B!f l''ac:ııl Soyal geQıril· 
m ıeıir. Bu, Joculmak bilmereu 
Qıtlı~kau gencıo pek n hir ı.a 
m nda kıruıe\li varlıklar göıte 

reoe(( ıudea kuvvoılı ümıtlt!r heıı 
leu11mrıkHıdir. 

Bu aeçımiıı ıee i di İQID o gıj 
nüu ukşqmıua H aı:ı:uinde bir 

aile ıoplauueı ıer\ıp edilmie, aa 

bahın eııat döfdüne kadar de 
vam oden AQ'leoıi hıtlka çok ne 
eolı hır gece ya9n\mıe\ır. 

Görüşler 
A d a ıı o IJı. llıo v i l an f ı rı el ıı ıı 

ayrla tıir çıktırılm11.k la o l afi Gô 

riişler ndıodcıkı mt-crouarııoın 3o 
uacu sayısı yine zengin münde 
r c..ıtla Qıkmışlır. 

Bu Hnyırltl A J anaoın kur\u 

ıoeuna aıı yazı v" ., ırler olduğu 

gıbı uü1lık vatan~evc·r Nemıl. 
Kam ı.le aıt olguı f • ıılvr vtırdı • 

A yrı<-.a gtiı e l eıiı ter, h khuleı 

buluuaıı bu mecınunyı 
raui o\uı1ucularımıza 

ederiı. 

okumala 
t"Svsiyc 

Y
ap 1) J y O r Radyo «Svingı Kuarteti (1, 

---- Özgür ve Ateş böcekleri __. 

Miil abassıslnr, köıniir ve tan bıu~ka ınabırns ~urette tu
petrol tasarr~f t>tnıek iizro retilwesiııo iwkan bulunmuş 

zira iı1tilıı:Hlli için muhtelif jtur. 
\~rolore b1&Ş vuruyorlar. Şim Bu ke~fe muvaffttk olan 

tli burılar mikroptan istifad"3 jilim .Japonyalıdır. Hatt{ı bu 
etmeğe ~alışıyoıl:lr. Yaui ı~ıü_tefennin. l!liini su~ette iiret 

ıniktoptau lambalar yapıla · tıgı bakterılerJeo cep lamba 
sı yapınaga muvaffak olmnş-
tıır. :mektrik ve petrol lnm
f,11llln lı~raret neşrettikleri 

halde mikrop lam btts1 bu~ 

ve 

. ( demir maden logiliı eermevt:darlurı aeeeu 
Şımalı eveQ lan te\· asrııı orıslarıtıda bu nuıdenltırle 

kk dıı ooıı 7epı t 
teri lıt1 ıı k .

1 
münhuıran alllkader o muthırdır. Föka\ rır 

ki ör~ 9 u tı e kı ero. g . deki Turani bir kat mi bee eene eourc ıııermıt1elerini 
Lapou ısının . mın\ııkada ı .. knık muelı.ulAHan dolayı tema 

. " ndı~ı bır mıu y .. 11 bu kurınetıar mılo guri Q~koıielerdtr. 
ıııedfuu bJluuan. . •lk dcıfA Ham demirin 1ihde ntmitl 

ıevcudıyeıı · F madeoııı 0 , d kPeı f 9 ~ ıeletıloıtı balı& :fomırdır. 11kat faılacn foij 
1660 Kenesır! 6ec(ıl0lle\lr. rorludur. Fbkat foafoıuu t1;crıd ı 
sıue ıeşebuuıı d~mirleri düora ioin bir formOI tuıuuamamıııı. 

I.ApooYft · oıduk\au Bu formül bulunduktan sou 
ıeuglu madenı 

oıo eo r dernir 06eher muhte ra Pübeck'li Ponehl Lu demır 
baeka h~ 18 

1 1 ütüu dılora de lerı 11110\meAi deruhte elm ıı •e 
ti7oU. oısbe~•kıudedir· Madenler ılk eeııede Alman_ fabrikalıarına 
mırlerııııll f kıfOrtıfılff' 50,000 •e t•ı leRI .:tDe lCJO,C(.O 

darıııın ıoo 
9ıınal mA 

1 
Bahık deuııiıı ton demır ~eı ruietir. 

Ş ! oıatıude o u~teu 7ibloıcH kı· luııılh.lerıu yarıda bıiııktık 
deu ve Aıltıu\I b ıunduAuııdaıı ları Lultıa dı:mir roluuu lilte 
ıomatro uznkl 9 uout 88rcit soıı hOktlmeti ke ı di hoııabına tama~ 

· . ı u ıneı- - 1 A 1 işle\ı\ıntıRı ıo ü iddir Hofle orıp \ ıın\ ı k uhıline de Nar 
derecede gafrl m. illl düo~a eer vık denıirrolu yppıldıktau ıonra 
olduittJ halde büıuo ain maden letıhııal mıkdarı bir t u~uı. mıı 

bu ıeu. 
ma7edarlerı . ll Adetıt ftırış ı1 ı yo_ııı toııo ve ~oıı senelerde d.tkuı 
leri iıJptınek ıoı mı ) oııu Lalı5 o'muehıı. 

mi e 1 *'rd i r ...---"--'=----------'----
İ i n 

~ocuk [5iıaeme Kurumu Neısin meıkez heyeti 

reisliğinden; t • 941 cumortui günü ao t 
8- Şubo . 

0 

fJo/lıeıJİ soloııundo Çoc_ulr Eıırge-
15 Je ııilôyet kongreaı yopılGca-

K urumu b . ı.. me ,,;11 şu e•ıne Royıtlı azanın 
ğındon M~ olıınur. 
teırifleri rıca (44) 17-l') 

18.30 Müzik· , 
Fasıl heyeti 

19.00 Müzik: 
Peşrev ve saz semaileri 
19 15 Müzik; 
Yeni şırkılar 
19.30 Memleket saat 

r ı, ve ajans ho.be; teri. 
19.45 Müzik: 
Seçilmiş eski şarkılar 
20.15 Radyo tazetesl 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma: ... 

Buse 

.. 
aya-

7 - Micheli - Memleket 
a~kı 

8 - Brahms Macar dansı 
No.9 

9 - Joh. Straus11 · Binbir 
Q'ece 

10 - Artok - Güller Sere
nadı. 

22.30 Memleket saat ayarı 

Aj;ms haberleri, Ziraat, Es
ham - Tahvi}At, Kambiyo -

Nukut Borsası tFiyat). 
22.4j Mozk: radyo salon or 

kestrası programının devamı. 
23.00 Müzik: 
Dans mOz~i (Pi.) 
23 25 Yar.ııki Program ve 

kaparıış. 

Yurttaş! 
'fürk Hava 
Kurumuna 
Üye Ol 

h l'f borareokleri r• 
thoca ve klQıda kohı, ütü, lelim le mu ıe 1 

• k. Atı"'l.:ı.r . - -ıı·ıur uQu uu. 
pılır Erkek eapkahrı tamir edılır, buyu u ' 

muhterem halkımıza bir hizmet olmak 
0~7~~ 

fiyatlarda tenzillt yaptım, bazı kısımlannı bı 1
• 

riyorum. 
il 60 JlllıDU Qtü 36 

Bir erkek elbiaeei , islim 98 6 ' ' 1 Qa tabidir. 
ıiyah boya 200 kurut muhtelif renkler pazflr 

1
• k 96 • h n~e DOJ8ID8 

Kadın entarileri temizl~ma 4'0 6
_' ~e 0 tıo 8 60, kolalı 

erkek eapkaeı Citft 20, temiıleme '6 uıo 4 ' / 98 üUI 
gömlek t1t(i 35, rako a, kolasız göml1ııkter ,, ama 

16, J'alou: üUl 10 kuruıtur • 

işlerimiz temizdir . Beğenilmeyen işlerden 
Ocret alınmaz • 

. S "" k su caddesi 
AdrPe · Marsın o"u 

'Kotnlık Bora Evi 

(18) 7- 10 AHMET HALLAC 

----------~------------·· 

T. İş. Bankası 
Aüçük taaarruf 

1 g 4 1 
p 1 An ı ikramiye 

KEŞİDELER 

4: Şubat, 2 \layıs, ı Ağustos, 3 ikincileşrw 

TA RillLtRiNOEYAPILIR 

---1941 ikramiyeleri- -
l Adrl ~ooo liralık = 2oo9 lira,, 

2 
4 
8 

35 
80 

800 

" 
" ,, 

" . ,, 
,, 

" 

1.ooo ,, 
750 " 500 ,, 
250 ,, 
loo ., 
5o •• 
2o ,, 

= 3.000 

~ 1.~00 

:s: 2.000 

:s 2.000 

= 3.50t) 

- 4.000 

= 6000 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, -

T6rlıtiye 

mıe u faiz 
olursunuz. 

ara birik ı ir 
le Bankasına para ratırmaklı ra~~u ."de deneaıitı 
almıe olmeı, arni ıemanda ıaıııotıı 

(1) 

-
Yeni Mersin 

=-=~----
NUSHA.S:I 5 KUR uşrrVR. . 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 
Oç 
Bir 

" 
" 

Türkiye için 

1200 
600 
Dl 
100 

kuruş 

" 
" ,. 

Resmi ilAnatın satın JO kuruştur. 

Hariç için 

2000 
1000 
600 

Yoktur. 

kuruş 

" 

' 


