
Roma, 11 [ A.A.] - ba 
Diın gece İngiliz tan r eri 

yoııideu Breııf1hd ve X n polıy ı hom

l,alR ınışlarclır. 96 ki~i öluın ve 102 
kişi J aralanmıştır. 

H' A 

Ordumuza 
kışlık hediye 
Toplanırken 

MtırAinirı geçen yıl knh
raınaıı ordumuza vndiği Rr

maga.ıı hepimize hirer gnrnr 
ve iftihar hissosi nyırmı~tı 

8n yıl Me sinin syni 
armaganı dalıa ln\yiik bir 

'evkl"' ve neş'e ile tedarik 
edece~ine emrnız 

Filv ki bu giino kado.r 
bnnn toplamağn deHllet 6den 

yardın, sevenler cıemiyeti ye~ 

ni 9alışına deneriino girme 
miştir. 

]\,kat Mersin gibi topla 
bir muhitte, bu yardımın 9ok 
kısa. zamanda hnşarılao cıuı 

bildiğimiz i9in ufak bir ham 
lenin kati ohlağnna k·i.niiz 

.ERaseu Çııkurovsda ve 
onun güzel ki;şesi Mer ıu bn 

yük Tiirk ordusnnuıı yuksek 

varlığını vtt son uz lntfuna 
görJ iiğii i9in biiv Je bir za

mand~ minnctdnrhk Şlikrınıı 
gayet tahiı olarak ge i~ ıilçü· 
de olırnak ve lıer Mor 11 Jiniıı 
göksün ii i ftilı!:irl a kaba rtabi
lecekti r. 

E 

ğır bir d rbe 

Ort 
kd~ izae 

10 İtalyan nakliye gemisi 
batınldı 

İngilizler Alman ~are~ atı ~ış yüzün· 
Bir gecede A iman· den dura~ladı 

va üzerine 600 im 'Jn k f.l)ları ara

hoşnutsu zluk işgal altındaki top· 81 da 
raklar üstüne 800 varmıs .. 
tayyare uçurdular 

) -Loııdra, 11 ( t 

ırımda 

Almanlar ümiain 
hilafında Rus mu
kavemetiyle korşı-

loştılar 

Londrn 11 (o.c) -
lstokholrodıııı alınan haberle 

Londrp, 11 (A.A) - ~oonra Jl (A.A) Taymisin A iman budu- re göre Alın oları Kırımın doQ'u 

O t al d n zd ıkı ıtalıan Üç afdnnberi fena havalarldundı ki muh. bHi bildiriyor: .. uuda beklerr.edı ·leri bir muka-
deu fıı eıne karşı vnpılen fn ·ı· b b d 1 ı A G gı ız om ar ımeu tarrnre e· K Al .1 . I katı vemetle kareıl şmıe aıuır. ere 
to rruz h k ıud hl \ gel- riuin hnrekAtıoa bir ongol ıeekil ı marı ı erı ıa~e. rarım adııııının 10 kilometrel k 
m tır. fog 1 den ı kuuetleri etmekte idi. Fakat müsaade eder rıı d111durmı ştur. Yalnız Sıvus sahasında hnrp çoktan beri deve.n 
5270 St>r ıouluk ısı haM kravö- etmez nıtır bomba l rrareleri topo!rla yapıhıcak harekat S • eıtittı holde Ruslar hu sahanın 
z r ve 1920 e r \onluk ılı tor- gecen cuma günü almanı-oya nenin kış mevsimi harek:ıtı 40 kılomotre gerı ıno çekılmieler 
P tomuh ıbind u bar tti. halfan çok bürük bir ahın yapmıslar- olacaktır. Yakırıd'l Alman kı- ve muknvcmele ba!lnlmıelakdır. 
g mıltrı ltıt' T ranto sınıfından Donez havzasırda ruz orce ılo· 
ıkı !(ır kr tözôr ve mütearldıt dır Alman)'A üzorlne rnpılan tıtlarınm ~er iş l ı •'kilde rnv- trelık saha bataklık helme 
mulır p'erdı o ıbnn.tu. Bu ku

9
• akına ôOO den faıla ıanare zii beklenme~t dir. Almanla mge~mie ve baroda olmaı lnr dm-

1 iştirak etmlelerdır. 1 k ı ı d B v l ııaı nn harp gl!mılerı 10 rın ümitl ıİ hıl.ifar a MoskovH, mağa mecbur a mıı:ı ar ır. ır 
oakıı e gamı iı e refakct fıtmekte lugılız tarrareıeriniu naeıt Leaingrad ve flostofu alama-lçok aımaıı a kerlerı bu batak· 
ıdı. lngıl z gemıl rını ltalrau kıt!eler helindtı okın eUiklerine . ı klardn boılulmuslardır. 
gemılerıno 1ı· pıı~ı hüccm netı- dlltr Bera radrosu eu haber madıkları cıhetle. kışlık karar-

1 

oesınde 10 il 1 n unklıfe geıni-ıneeretmistır: gılh hıılamamakt:ıdn lar. ~ar~ cep~esinde 
eı tam mı e batırılmıeıır. Dı~er Yüzlerce ve ıüzlerce lııgi· Şarkta Alm·uı kıtalaı ı a 
ııuaften b r t lsan n uhrlbı de pız tarınuoleri Almanra üzerınde raqındl\ hoşnut 11zl11k al"m tlc 
b tı ı mıı.ı ve bır d ı:teri eAır uçmuştur. lnıııliz ıon·are akını· ri \'ardır. Nazi ge1el kurmı 
lıes;ır u1tratılmıetır. nın ııe korkunQ ve dehşet verici • . d" . 

olduQa s•mdı öıı.renilmı .. tir ı }lnlD en zıyade en ı~esı ben-
N vrork 11 (ıı.a) - l!l v • • 

Geçen cuma tesı Akdenl:ıde Arni gı ce Alaır.n iegeli al· zm toklaı ının :ızalmış olm ı-
ltaıv n gemı g fıl<'Pıne Sc..Pılon undakı rerler üzerinde de 600· sadır Rn stoklar m yeniden 
hücum netıoeaınd kAmılen ıın· 800 l&Yfare uı;uruımuetur. Önü· meydana getiı ilmesi mun 
hası Şıme i Afrıkadakı halvan müzdeki nrlerda earfedilmek b ·ı ] 

· · - b k zam~n:ı agu ır. 
kuvveılsrı ıçın ezicı bır darbe uzere omlıa alo tarı muanam-
tPşkıl e&misur. Amerıkan mah· dır. 

Çok şiddetli muha
rebeler olmaktadır 

Londrd 11 ( .e) -
RllBFndnn gelen habıı.ı·lore 

öre Moekovanın canabunde Tola 
:evraeıııde ~ok şiddetli muhare· 

b ler olmak& dır. Lenıugrad Qov· 
e b. 

resinde Raıılnr alınanları ır 

ti 

2 T ~ ·ı 
9 1 

Yıh 1 Sayı 
14 4049 

T vltı.rı 

ve 
mü-

ı.ıuhitim1z 
sna lıer kes 

sev lirm ş, rı..e Çocuk 
Esırger f7 u umu r i liğırıi 
) aprı 1 • u mud t bele-
diy.e s rl b plı~ini yapmak su 
r tıyl bı ıınduğıı vaz:reıerın-

d mııv ffak olmuş o an d')k
lo ı m ızuı ll lk vı ı e· hğlne 
s çilmesi mut iti izde çok bti 
ytik meml u İyAth:ı ka ~lan
mı tı . K nd s· . tebrik erler 
mu ffnk ye 1 r· 1 d. eıiz., 

Cı~uti. ısabs~a nemıryolu 
lngi izler tarafın
dan kul anılac k 

Çiinki Mersin Türkün 
kara giiniınü yaşaıUJŞ ve bu 

giinkü me 'ud güıılerin ha.ki
ki zevkini tam maoasıl ıd
rak etmiş bir Türk mobiti
<li r. 

fıllerı çok rakı dn bir taarruz Maden, tae ocakla~ı, deı:nir 
vu ·ua ~el ocg uı lahmın etmek· rolları depo! rına mılronlarca 

Almanya~a~i f ransız 
esirlerine 

.kdar gerire atmıelardır. Do-
mı · d r h ııetz hauaeınds eıd et ı mu a· Londr 11 ( n.a) -
rebeler olmaktadır. V •i h • ka todırler. Şım lı Afrıkadaki hal- bomba FIA'ılmıştır. 

v o kuvq tle ınr. bır darbe indi- Gecen arlar ioınde atılan 
ri mesı ıo ıı oalıeı makta olduğu- 60 bin ton bcmba yerine eimdi 

au gel n m ıimat sağlumlnetır· üc misli stok halinde bulunmak
maktadır. tPdır. Bu tnahallerdeki bombalar 

1 ·~· u melinin elinde bu-
Gece gündüz devam eden unnu C butı lımnnı ile Adisa-

hüauralara re~meu Kırımda Sı· baba eroeıud kı demır rolunuu 
uetopoldakı Sovıet mddafaaeı knllnnılm 81 hakkınd k. 1 .1 

Amerika viyecek 

O kara günleri, pis düş· 
man çizmeJeriniıı knlakJarı· 

mızı yırtıuı se leriuı, ı pirto 
dulu gı ·tJakJardsn yiıksehıı 
bognk emirleri vo başınıızrn 

üzerinde yerlere do~rn süruk• 

leu0n soluk renkli bayrakları 
unutmadık. O günlerin yas
larını neş'efe çeviren, bizi 
geceden ışığa, zulmetten nura 
felaketten suadete kavuşturan 

büyük varlığtu, bu günkü 
muazzam Tiirk kudreti ve 

verece mi? 
t I b. . B 1 D 111 1 ı. 

rerılmemısıır. n e ı nıhereı Fran z kumen-
danı tarofıudan k 1 • 

Türk kıtvvetiuin hakiki tım· 
sali kahraman ordumuz ol-
duğunu çok iyi hih;y oruz. 

Tiirk ordu o .• Diinya ta

rihi niıı şan ~e şeref kaynağı .. 
Karaların zafür twli.. Deniz
ldrin muzaffer boras1, lıa,·a
Jarın magrnr kart lları .. 

Tiidc orc.lusn ol uaıu\ idi, 
Düuya tarilıı lınııgi kahra

manlık menkıbesini alt un hart 
ler le sahifeleri ne dolduracaktı. 

Bar Runell ile Hal dun --- Vaein.rton 11 (A.A) - Alrrıanlar bir kısmını ancak mevcudün 

&eıkıl eımektedir. 

Franeanıı Vaeiııgton elc;iei Haoril oskoıJa için pullar 
Heyi kabul etnıielerdır. Muhtelıf d l "h 

Neı-rork 11 (A.A) - meselelerle Almenradaki Fransız ba•tır 1 ar ve nr O• 

N v:vork taFm 8 gazetesinin Zafere kani oldu- harp urrıerine rirecek te gire· yet iptal ettıler 

Si mali A frikadada bir inuiliz 
taarruzu bekleniyor Mosohni 

kan ııoe aöre halranıu imha· J cek meselesi görüaülmüatür. nunu söv üyor w "' 
ıall büıı.ilc Brıt nr r.metmie- ~ J ı...ondrn, J 1 (a.a.) -

ıır. Büyük Br ı r·ı lıaıran te Lo!ıdrn, ı ı <a.a) _ Amerikan yar~ımı Alman hıiktlmeıi Mocıko-
:.~~0: 8~ı~:ı~:~ 1 ~,;;~~r;:;m'~:: Mu~olini dün NapJlide vanan düşü~ünü kutlamak ıçio 
dekı ı 8 ruzun nereye tevcıh parti reis ve şeflerinin verdik Ruıyava. /aska pul bastırmı9tır. Bu pulların 
edıtec ğını eezdırmektedir. lugil- leri bir zıyafettt} hazır bulu- Yolıı ile yapılacak ıi itinde Kremli11 sarayı ve iis 
terfi Afr kada oldo2a gibi garp narnk şu beyanatta bulmı tunde gamlı haç ve 19!1 iba-
ur ı> ısında da hava üstünlü- muştur: Nevyork, 11 (a a.) _ resi ya1ılı bulunmakta idi. 

tt~nü kalı olarak elıne almıetır. Harp harekAtma bilhassa Rusyaya Amerika tara- Şımdi bu pııllar ipt 1 dilmiş 

ar ay Şek 1 marm. kalan cenubi ltalya fmdan yapılacak yardım dün- lerdir. 

Ru.zoelte bir 
mesaj gönderdi 

tı.aık nın sokılael va di3·plind vaııın en şimaı bölgesinddn Mos~ovı Anıeri~an elçı·s·ı 
rıa YE1 otnıel~ ri düşmanı ha yal olacaktır ~ hım olduğu uz· 

sükutuua uğratmışt,r, Bu gıin- re Amerıka Jle RusyJ. şimali ~8U~İŞlİrİl~İ 
kü fedak:irhklaı m bizi mnzaf- buz de uzmJe tıiı leşmektedir-
fer kılacağına emmim. lleride ler. Rusyaya yapılacak yar- Vae~ngton 11 CA.A) -

~a~:~g~o~i!~,~~-!~o: Ruz Ak~ ni~ın kraliçe~i Napol!uin dnn isti~oa:de Ka~ da, .AJask~ rlkan?narı~~:konv:zır~lo~~l ~~,e~ 
Tlirk deııizciKi olmasa idi, vaıto 11 re.eal Qaog Kaf Şokin endu:-.trı ga yretlerı çok yukse ve dehruıg yolu ıJe ~ıber~e Har&in11in Apıerıkaya döncce~ini 

dünya deni~ taribiude hangi bir 01ee jını vermıet.r. lecektir. ya yolu ile olacaktır. Behrmg teri& etmi!ıir. EIQinin rerine 
şeref yükselcrnekti,.. -----------------------.-.-.-.-- de ı. ulaca tarvaremeydan- daha eelAhıreıll bır adam terin 

duya kar~ı minnet ve şükran knvvet, bize dalıa buyuk sa- &Uf . I edılecekıir. 
Tlirk kartalları olmasa hislerimizi göstermek zamanı adet getirecegiııi nnntmaya- ları ,as!ta iyJe Amerıka roa - ----

idi .. .Pervaz eden mukaddes zemesi yerlerine vasıl olacak· L• b şehit ruhlarından kudret alan gelmiştir. hm. 1 yada 
, r , . Ona ver(lce~imi~ bir he- M ·1· tır 

l ürk bayran-ı, mukaddes '.Iurk . . ersı ıler, · I b l Al an taar 0 b k h . dive bir minnetm ıfades' ola- Yardını seV'enler ceıniye- f em U yo m · 
sanoagnıdanl a~ a . adogı s~kn- ·ca.ktır ruzunnn ulaşamayacağı kadar 
oak yan rın ar uzerın e yu · tinin bu gün, yarın faaliyete 
1ı1elecektı~ Ona yolladığımız bir ar- geçecegini (1üşünerek ordu- uzaktır. Kış fırtınaları Atlan-

Bu giin bize gornr, bize ınagau bir şükraoııı damgast- muza vereceğiniz minnet ve tik yolnnn kullamlmaz bir 

terof ve Qan vereu, bütrin ci- nı ta~ıyacaktır. · şükran armaganlarrnı 'imdi· hale getirriıği zaman tayyare-
haı. kan ağlarken mes'nd öl- Bu lıediyc, ba armagan den hazırlayınız. ı~r Alaskanın karlı ve sertleş 

· , · ınes'ııd ··ık ı keye saadet getıren Tork or- r ,.. 0 
• 6 ya~ayan ve Oemiyet ,m kısa zaman- mi~ yerlerine ineceklerdir. Bu· 

duan, Türk kahraman]arı, '.lurk evlôdı olmak şerefine da bn armağanları toplayarak rası Ameri~ada:• 2200 mildir 
Türk denizcileri Tiirk ksr- mazhar olan bütün milletin yerlerine gönder~bilirse hiz Ve oradan Moskova ı~e 5 bin 
talları değilmidi; . öJçiisiiz lıamiyetindeu hir par ynvamız'la daha mes'nd yaşar 

d milden bir c1z fazla olup top· 
Benim kardaşım senin 98 ır. . ve bizden olan orduya katşı 

Ke,if ve devriye 
harelıatı oluyor 

Kahire 11 (a.a) -
Tobrukla 8-9 eoo t6 eriude 

cenup kesiminde düeman devri· 
resı gafil olarak ralıalanmıe bir 
haıvao esir alınmıetır Biı.ırn bir 
su bav ve bir erir.-ıız raralaumır 
tır. Di~er ke1Jimlerde keeıf hare• 
ketleri olmuetur. Mısır hudadun
da düeman topQusu futa faali· 

·b· . u edılmıe 
gı ıdır. Cibatinın d h . 

&. zırade 
dafeotımıy caf}ını 8 1 
ral Plntoo o mül1im abraıı amı· 

eranaua 
bulunacaAı & hm n edıhnelr&ed1r. 

Nankin 
Harbi)'e na.zır mua

vini azledildi 
Nankin 11 ( .a) _ 

Oung·kıng hükOmetı taraf
tarı olduğu eüphe edılen harb,-
re nazırı mu vıoi Şen V K 
va " en u· 

. ng. tazıf~nınden a:zledılmıeıir. 
Sırası pohe' ' rafınd n nezarc t 

altıutı alın n munti hakkında 
tnhkıkat I' pıhn ktad r. 

talyeı nlar 
'iÜstahkem anta

rya o asııı ı tah-l 

liye ettiler. 
-Loodra, ı (A.A.) _ 

Musolınin Akdeı tzdeki en 
mühim İtalyan kalesi diye 
t~ vsif etti~i Pantalarya adası 
Şımdi temnmiyle tahhye edil 
miş bulunmaktadır, Rn ada ya 
uğrayacak vapurların fngiliz 
ler tarafından h tırılmasmdan 
koı kul maktadır-

Fasta 
lngiliz radyos din
lemek yasak edildi 

baban V" onun agahegisi, şu- Hudndlardı'ı gllzlerioi uf- ordonnn bir oiizü olan biz- yekt)n 8 biu mildir. Bu mesa 
ınn d"yısı, bunun amcBBı kon deri~liklerine dikmiş nü- Jer min:ıet ve ~ülcran hil'leri- fe ~rı.atte 200 mil uçan bir tay 
velhaınl hepimizden bir parça bet bekhyeH kahraman erin, oıizi tlaha kuvvetle göatermi' yare ile 42 saatte alınabılecek 

fet göstermiş ve bürük tankla·ı L d 11 ( ) _ 
d

- d . h on ra a.a 
rın uşman evrıro a •aketle· F" ıı b · . . . . _ _ a& eu uı ır emırname 

rme ıeıırak etııklel ı t(orulmüe-ı ile Fransız fasında btlluı ı 
:olarak hepimizin asalet ro- kahraman nbayın eline de- oluruz. tir. Amerikadan Vil:\divostok 
huna taşıyan kahraman or- yecek bo hediyelerin onlar• A. B. c. ise 5~ ınil uzaklıktadır. 

- D · · . sn ıtrın 
tur. evrırelerımız ıcabeden böl• lngiliı ve Dö Gol red ı 

. b t b • 1 ro arın 
aerı ae an 1101 geQmıe erdir. diolemelerioi raeak etmietir. 
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YENi ~ERSi:'( 12 - 2 inci Teşrin - 1941 Çarşamba 
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S~yra ; 2 

1 
3 Perde 

2 Tablo Vatan l çin -ı:E,iR ~::;:ı 
No. 7 

Turan - Başka. 

Yücel - iskeleden durmadan cephane ve askeı· çıkıyor. 
Turan - Düşmanın memleketten ~·ıkmağa hiç niyeti yok cif· 

ğil mi.? 

Bu esnada kapı çalınır. Yücel kapıya koşar ve 

Yücel Erdal arkadaşı ile geldi baba. 
Turan - Ayhan TllrkAn: Siz öteki odaya geçin. 

• Ayhan ve Türkôn giderler • 

Meclis 

6 

Erdal ve Aydın girer. 

cAydın Fena giyinmiş başında kötn ve pUsknlsüz bir fes 
ayaklarında yırtık pııpuç. > 

Turan - lloş geldiniz cYer gösterin Şöyle buyurun. 
Erdal - 'furan bey size arkadaşım Aydını btkdim ederim. 
Turan - Müşerref oldum Aydın beyle. 

.Selamleşırlar Herkes oturur. 

Aydın - Efendim ben dağdan geliyorum. Ye sizi arayordum. 
ı .. rdttla rast gelelim. Size (koynuna saklııdığı bir mektubu ~·ıkara· 
rnk> bunu kumıından Yıldırım .Efe gönderdi, buyuı un. 

• Mektubu verir • 

Turan - Fakat Yıldırım Efe de kim. Ben onu tnnıyormuyunı. 
Aydın - Sizi çok iyi tanıyor. 
Turan - ~lektubu açar-GüzlliğUm üstümde <le~ll? Yllcel al 

sen oku. 
Yücel - Mektubu alarak ayııkta okunıağa başlttr: 

Turan Bey, 

S ze mektubumu getiren arkadaş itimada şayan bir arkadaş
ı r. S.zin ne kadar vatan sever olduğunuzu biliyoı um. Bu itibar· 
ht vatanın şu kara günlerinde sizdrn aşağıdaki hususatın naıttr 
d kkate alınmasını reca ederim. 

ı - Mümkün olduğu kttclttr sUratle şehir i~·iııde bir müda
t'ttai hukuk c~iyeti teşkil ederek riyasetiniz altındtt fttaliyele 
geçilnldSİ. 8 

2 - Aydın beyle gönderilen beyannamelerin münasip olan
lara dağıtılması. ( *) 

S - Vesikamızı tıışıyacak adamlıırıı tarafınızdan mümkün 
olan yımlımın yapılması ve neticeden lıaberclıtr edilmekliğimizi 

dilerim. 
Kuvayı Milliye grup ku. 

Yıldırım. 

Turan - Yıldmm. cAlnını oğuşturarttk> Bild nı Yıldırım efe 
m un boylu zaif ve çakır gözlü değilmi Aydın bey.? 

Aydın - Evet ta kendisi. 
Turan - İstediklerini yapaca~ınıa namusum nzerine söz ve· 

riyorum. 
Aydın - Kuvayı milliye namına ben de size çok teşekkür 

edtrim. 
<Koynundan çıkardığı bir tomar beyannameyi verir. <Turan 

birisini açarak> yüce başbuğun her emri bizim tacımızdır. 

- 8011 u var -

Karabük 
Demir ve çelik fabrikaları ge

.. niş mikyasta imalata başladı 

Bugünkü neşriyat programı 

Çarşanba 12- 11 - 941 ram (PL) 
7.30 Proğraın ve memleket · 18,00 Pro~ram ve 1e;alekflt 

i ı a " 
içel Orman ~evirge müuürluğünden : 

.ı\1:3. D:l. 

4.78 000 
urn .. i 

Çt· ıu ı ğıt c ı 

Muhammen fiatı 

4 

K. 
90 

saat ayarı ~Cta i. ayarı 
7.3!l Müzik; Hafif Paı ça la r 18.03 Mü:r.ik Radyo caz ve 1 - içel vih\yctiuirı arsus kazası 

(Pi.) t<ıngo orkestraM: Sığır <levlet ormanından 4 7 8 metre 
dulıiliau.Je 

nıikap 
7.45 AJans haberierı 18 25 Konuşma (Dış Politika kerestelik ça nı ağam salı~ t çıkarılmıştır 
8.00 l\liizı k: flafıf parçalar hadrseleri. 2 _ Çanı C\~Prımn beher uıetro ıuikfıp gayri 

pro,ttramrnırı devamı (Pl.) lS.45 Radyo çocuk klübü. mamuhiniiu ıuulıaıunıeıı hedeJi [ı!90] kuruştur. 
8. 15 Evirı saati 1 H.30 Memleket saat ayarı 
845 M- ·k fi ff ı 3 - Şaı·tııanıe ve nıukavcleııame proJ·eıeriui 

· uzı : a ı p:tl'Ça ar. ve aj:ms h~ber)P.ri . ·· · · · · · .. .. .. - ·· 
pıoğramııım son kı~mı . (Pl.) 19 45 S b " 10 J) k'k gormek 1st1yenleı·ıu M cı·sın çevırgc mu<lurlu~uııe 

. er est a 1 a. r b''l ı·ı·-· \ k d 12 30 Program ve metnlt>- I9.55 Müzik: Kemençe ve Hf'SUS Ol'ltHHl O ge şe 11g111e ve .. il ·ar·:-t a Ol'IHall 

ket saat Ay::ırı kanun ila Saz Eıo1erleri umum nıüdürliiğiiıu~ müracaat eln•eleri, 
12 33 Mtizik: Hicaz maka- ·~0.15 Radyo gnete-ıi. 4 - .. " atış 17-11-941 gii11ü saat 11 de nıersirı 

mrnd u şarkıl:u. · ·· I" I" - ·· d 1 k 
12 45 A. H h 1 . 2o.45 Müzık Bir halk tür- orıuarı cev1r~e nnıt ur ugun e vaın aca tır. Jall'i a er erı. . • .. ' "' 
13,00 Müzik: Fasıl Heyeti. kıisıJ ö~reuiyoruz. 5 - ~atış unn11ni olup açık arllırnıa usulile 
14 oo Mfü:ik: K:..rışık Pro~- . Hartaıım tiirkü~ü (Süpürge- yapılacaktır. 

, , sı Jonc~dan) 6 - \J uvakkat tem iııatı '7 6 lil'adır. 
Amerı~a lımanJarma ~ı.oo Ziraat takvimi. 7 - Taliplerin ~artuamcde yazılı ,·eşaiki ge-

21. 10 Mıizik: Beraber Şrır 
- - k•lnr ' - tiı·meleri h\zımdı r. ( 7 ı q) 2 7- 12 16 1 icare~ gemilerinin n 

21 30 Korıu~ma (Sağlık sa
silahlandırı/mosı ati.) 

için top hazırlandı 21 45 Müzik: Riyast::tictım·ı 
bur barıdosu (Ş6f: 1 h~an Kün· 

Nevyork ı ı (a.ıt.) - çer.) 
Amerika h'lhriye ııazırı J - · O. Parts! Marş 

beyan::ı.ıtı:t buluııarak d~miştir~ 2 - Valdteıır~ı: L' E~tııdi-
ki: antina Vals, 

l ı a n 

'farl -t Satı l vor 
• 

~ ersiniu (iüdiilws kaı·ivt1 si11in kf\iıı Celal bf)V . . 
vere~csiuiu haA tapu tahtı tasarnıfhırııı<la bulu 

t\ongreuirı bitaraflık ka- a Kreııtzcr: Gırna a da ııa11 ~arkmı dere garbrıı ve ~imalcn ~hısıafa ve 
uııuda yapacıı~ı tadilat netfce Bir Gece Uvertür i\<lmil efeudi. Ce11 u hen şosa) la nıalu.lul ;~ 7;) dü 
sinde gemileri1 ı silahlandml- 4 A• B ç k 

. - rnneaıı: o~ıı ııüm tarla ımzal'lıkla saıtlacak11r. Taliı> olaıılarııı masırıa yar.ayacak toplarşım- kral p ı- ı-
d"d ı ı re 111 11 ıar·la salıiı>leı·i vekili ~iikrii Sıhmaııa uıiiracaatları ı en ımarı al'a yığılmıştır. 5 _ . . \ ~ 
Ruzvelt te kanunun ııihayeti 

22
, M~urıce Ra~~1 · B.ol.ero il:\rı olurıur. 

perş·Jmbe güoiı meclisterı çık- .:JO .Mhe~leket ~aat ~nan (727) 6. ~. l .~ 
ma sı için teşebbüste bulun ve Aj~rıs auerleri .---·11:11--.... ---------------.. 
mıı~tıır. Gemi leı irı yakıcda Zıraat, li";slıam,- Tahvilat 

silMıladırılmasi yle h~rp hölge Kambiyo - Nukut b11r~ası Fi
ı~rine girmf'leri imlı'\nı hasıl at) 
olacaktır. ~2.45 Müzik: Daııs muzi~i 

Panama kanah için 117 
milyon harcanacak 

(Pi.) 

23 UO Yarnıki pıo~ram ve 
kapanış 

Zayi Mühür 
Vaşington, 11 (a .a) -

u R l l 17 ~l İbrahim Sıık 'e Rahibe Sak 
uay uzvt\ t mı yon 1 · -h- 1 · · · . . . . . nanııoa ıazı ı zatı nıu ur erımııı 

~olarlık yenı hır kredı ıstroış k:ızaeo zari attık müzkur mü-
tır. Buuun 104 milyonu Paua- h<irlerle hiQ bır kimsere borco

marl:ı yeni bentler iıışasına mu:ı olmadıQrnı nan ederiz. 

ve geri kalan kısmıda: ınüda
f~.ının tamamlanmasına Rarf(l.

1 dılecektir. 

Yeni Ömerli mahallesinden 
Hıtlil o~lu lbrehim Sak ve 
ŞabRD kızı RahibA Sek. 

______________________ .... _____________ ___ 

i l a n \ 

içel Pamuk ve Yağ Türk 
Anonirn Şirketi 

Aleli~e Heyeti umumire içtimama davet ; 

DEVA Kaşeleri 
f~HŞ, D ış, G ·ip, NPZIE.\ 

Ronı atj zmH 

VE so;~' UK ALGINLIGINI 
DE B HAL 

Her Eczan ec11e 

(t>20) 

KES.ER. 

KAŞELERiNi 

ra}ıınız 

25-90 
•c-------~--~--._.x_.ı-._.~-~ft=~m·•=----•·••--~------

IM~~!\~W~ - ©~(g~&ır@~ 
DOK.TOR. 

,ASLAN YAKUP 
Sa borusu, çelik tel fabrikaları da Şirketiıuiz hissethH·lar umumi heyetiııill şir 

yapılıyor. Geçen ıene 50 bin ton demir ketin merkezi olan ~tersinde Boz~ urt caddt•siııde 

Türhiye ve Rusya tıp fakültelerin
den diplomalı ve A lmonycıda 

tah.ıil etmiş. cevheri iılendi fabrika binasıudHk i yazıhanesinde 2 7 teşrjnisaui 
_ . ı·k d b k Ad . 1941 tarihine müsaclif perşenıbe giirıii ~aat 15 <le 

Karabuk demır ve çe ı an aş a :tpazarı cıvarın- . k . . . 
fabrikaları, demir yolu rayı, daki Çam daCfı yataklarından adıyan topla;ınıasın:a arar verılmış olmakJa, şır-
demir tra' ers, sac levha ve da demir cevheri istihsaline ket hissedarlarımu <.ıyııi gün ve saatte Jıazır bu
mulıt~lit tiplerde demir tel başlanmıştır· Bu güne kadar lunınaları rica olunur. 
im~line ~aşl~mıştır. Ayrı~ alman neticelere göre demir R U z N A ~I E 
çelık tel ımalıne mahsus hır cevheri istihsal~tımiz demir ve · 
fabrik~ daha yapılmıştır. Bun çelik endüstrimizi karşıladık- 1) lleclisi idare ve miiraldp raporunun tetkiki 
dan başka demir su borusu tan başka harice cevher ihraç 2) Bih\nçoııun tetkik ve tasdiki 
ımalıne mahsus tesie1at vücude edebilecek bir vaziyeue yük- 3) Esas mukavele ile intihap edilen ve nıüd-
getiritmesi de kararlaştırılmış- selmiotir. detleri hitan1 bulan rneclisi idare azalarmııı ve-
tır. _______ • 

Fabrika ya bir ha mızı kib QoougnnUJmn idrakinin rine diğerlerinin intihalJı 
rit ve süper fosfat istihsali İ · ilk baharında, çooogonoz üze- 4) ~1eclisi idare uzalarile nıürakip ücretinin 
çin tesisat vıicude getirilmesi rinde gayet mntaa11tnp olunuz. tesbiti. (7 33) 
maksadiyle 527 bin lirahk Akıi halde mayıs dona onun 
tahsisat ayrılmııhr. Fabrika 9i9ekleriui yakar, 
geçen Mne Divirıkte İgtihsal 

...tilea 180 bin ton cevherin 
Çocuk Eıirgeme K. 

Gen61 Merkezi 
50 bin tonunu işlemiıtir. Bun -__________ _ 

Vatandaş! 

Türk H3 kurumuna üye ol 

-

flastalaı·uıı heı· ~iin sa:tt ft- 1 2 ve L 5 derı 17 
' 

ye kadar lutbul ve letlavi c<lcr. 

Mersin Yoğurt Pazarı No. 1 
felefon : 172 _______________ __, _____________________ ..... 

Yeni Mersin 
NUSHA.SI 5 KUR. UŞTUR 

Abone J 
Türkiye ıçiu 1 laru; iı;iıı 

Şerait ı ' · 

Senelik ı~oo kur11ş 2000 • kuruş 
Altı aylık 600 .. 1000 " 
üç 

" 
300 ,. 500 

Bir 
" 

100 ,. Yoktur. 

Resmi iUmatm satın 10 kıırııştı11· . 
wwww www•+ --------


