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Moskova 
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/ngilterede denize yareleri tarafından 
indirilmeğe baılandı bombalandı 

Mondro!! dJL imza(,.dıgı-
miz cihan harp mütarekesini 8 t d 8 R I . Bir ay /ık zeytin yafı Londra, 5 (a.a .) - . . ! u no a a ay uzve tın iddialarının l düşünöniiz ve o gönden sonra istihkakından ancak Betonarme ve yenı tıpte 

Moskova, 4 (a .a .) -

Ttı ss Bildir·i yoı·: Onmhnriyet ilan edilinceye en adi ve küstahca bir sahtekarlık . . ilk gemiler denize indirilmi~ 
kadar diinya tarihine, inıum- 0/,iuğu bildirilmektedir bır defa yemek pı- tir. Bu gemiler tezg~hlardaki Düşmarıın mıit eaddit tav

Y9re grupları 3 sonteşriu gılu 
diiz Mo kovaya hücıım etmiş-

lık ve şeref tarihine yadigar şirmek mümkündür siparişleri önliyecek ı~ıiktarda 
bıraktığımız muazzam levha- Amerika ,·11. olor L Al lı 1 çelik tasarrnfıınıı mfımkün kı 
ıarı hatırlayınız. 1 81 manyaya 18rŞI 8t8Ş 8ÇmlŞ Lon<lra, 5 (a.a .) - _ lacaktır. 40 bin toııluk olan 

Hangi millet tarihinde olduu-u :Jd' d·ı kt ,1• ltalyadan dönen ve ynk- bn gemi iki bin ton eşya taşı lerdir. tasanca zayiat vardır. 
lkameti{f\h ve V İ l'ane l er·· bir 

kaç bomba tlü~müştur. 
hir 19 Mayıs vardır. Hangi lu il 8 1 me 8ulr. sek ltalyan mahfılleriyle mü- yabilecektir. Bu tip gemiler 
hiiyük ~ef ycıkdan bir vatan, Ankara 5 (A.A) A nasebe\te bulunmuş oları bita digerleri gibi seri ve kuvYetli-
CHmiiıa a<l .. mdan din" hir var· Al b- -k ı · · lanma~n '?ecbur ol~u~tur. Kir~ I raf bir zat 1taJ<7anm vaziyeti dir. Hn gemilerin inşaatında 

v .. 'Y man uru e cısı harici· ner Amerıkan muhrıbı bir gemı 1 
. ·, • • • l,.ı · · 

lak yiikReltmiştir. re vekiline aeaAıclaki eu eifahi kafilesine refıtkat etmeka "di. hakkında sunları söylemıştlr: dı~er gemılerde o t•tığu gıbı C. H. P. 
HAogi ordu, top, tefege, notarı •erm i etır. Atm1ın hılkümeti eu:u' mü· Eğer ia~e meselesi bn mütehsssısa lüzum RöShrme-

k k Cümhur reisi Ruu it 28 h b" d f · · "l · f tayvareye, taı.ka, arşı, ça - . . . . e ea ede eder ki: günkü gi ı devam e erse a den yapı ınşaat ışçı erı tara rn Camiferif Nahiyesi 
kongresi 

m"k lı tiifekle, balta ile, sopa tik aeerınde eu ıddıaıard~ bulun- 1 • Ruzvehın Amerika harp kir halk ar kalmamak için den yapılm~ktadır, 10 bin ton 
. . muetur. Ruıvelt eao!u alman g · ı 1 ~ ·ı · ı le ve kağnı ıle karşı koy- büktlmeti tarafından ahn d ~mı eri ıı e a .nan rleniıaıtııarının büyük bir sıkıntı içine düşe- luk diğer tip gemı er ınşa sı 
muş ve yalmz ba~ına cihanın baaılmıe gizli bir harita:::a ,: huoumu hakkı~daki iddiasile ceklerdir. Verilen bir ayl!k da tasavvur edilmektedır. 

. . f amerıkan resmı makamlarının . k b ' - l "k C 
ııırtırıı yere getırmış ır. . . bu haritada. Fı1hreriu istediQİ hücurn hakkıodaki, bey tıarı zeytın yağı anca ;r gnn ll MatLuat Umum müdürü . IL P. Camitşerı f nahi 

IIangi milletin tarılıı; tar:r.dc 14 h\Akümeti borunduru· birbirine urmanıaktadır.ana yemek pişirmege kMidir, Ma U ~Asi kongre i Jün ak~am P ar 
ıulanı boyo kar altında, ar- A'u altına almak lluretile ueıı 2 • u ·ı"kis bu iki ·kan karna ... . olmakla beraber 8 k • t l · • "' . 01 11 amerı vZ aSln Ongre8f 1. S:\ onunda 3 Ül~ak deleae(e· 
kasma sardığı altı aylık yav- hükümete indirılt;CeQi ve bu bii• to_rpıdoau alman . deniıe1t1ıerına kaynatıldığı zaman k~~ıt koku 11 

raeo ile kağnı arabasına yük- kQ~etler arası_od~ Paua~annı da hucu~ etmielerdır. Bu ıuretle su vermektedir. Pirinç bulma murahhaslarına bir rı huzuru ile toplanmıştır. 
1 . k dahıl olduQu ıddıa etmıetir l'merıka •ılmanraya kareı hucum 1 . J{ l l • .L d. Reis t smail K" mı" l Tar 

!ettiği oep ıaneyı OOHIDR ikinci iddia de, Arne.rika- etmietir. Bu hal amerikan resoıi mn ımka.nı yoktur. ·~r~ u - zıya~et ver ı (\ 
.reti11tliren bir ana kayt et- nın elinde sanki ikinci bı·r •es ·ı· muş lzla d bal kları ı~tıhlAk ) han t_arafırııian okunaıı. ı·dare ,. makamlu>oın sözlerile sab"ttir- n a ı · Ankara, (a .a . - 1 • 
ıni,tir. ka Almanranın hı.rbi ka2:aodık- ı edildi~i için meydanda yoktur Hasm kongresi murah- ıeye~ çalışma ve hesap rapor 

Dünyanın kaJınlık, ana- tan sonra ~ütün d!nleri ilga ir,• Cumhuriyet Bayramı Siyah ekmeklP.r de ortada ?16~ hasları ~erefıne Matbuat u lan . •le ~caklar kc.ngı esinde 
1 ık tarihinde en terefJi Jevba IAm,_ rah.udı, Budıu dinlerinin cut dehi\dir. Kun<lra derılerı ıntım mıidiırü Selim Sarper lesbıt edılen di lekler tetkik v~ 

lat•ıle dm adamlarını tahaeoü' • b 1. 1 k 
kartaca kadınlarının Ra9J~r1Dl kamplarına sürerek emlak ve munase 8 ıy e adidir. IQ Şiline olan bu aya tarafından dün akşam bir zi- müzekere oluuarak ittifaklR 
kesmesinden başka ne dırt emullerini zspte ve dinler re· kabıları iki ay içinde bozul~ yefet verilmiştir. Supede yerJj kabul olunmuştur. 

},akat Türk kadınının, rine Nasronal eosralist almsu Büyüklerimize çeki- makta ve tamir de edileme- ve yabaucı gazeteciler davetli Bu kongre ilP. ı · k 
Tiirk anasının yaptıgı muci- dinini zor!a kabul ettirilmek •e len :elgraflar mektedir, Aristokrat sını~ı~ bulunm.akta idiler.. Supede releri soııa ermi ._ na ıyıye onı 
zeler, ve verdiği şehitler ya- mukaddes _kitap rerioe ~'ührerin ve Faıı.izınin yakında çökece~ını Başvekıl Doktor Retık Saydam kaza kono . ştlır. akında 

· . . Gugam kıtabı ve meeih rerine [ " ~rest ton anacağ d nında kartacahla~ın kı hır gamalı haQ 
98 

kılınç 
90 

nihareL CerJOp arı ümit etmekte ve paralarını bazı tekiller hazır bulunmuş- b k : . · m an 
hiQtir. Allahın rerine de Führer 1retfri- lamel lcıöoü saklaınakfadırlar. Bunlar bu lardır. Ziyafet geç vakte ka- u . ongre ıçın l azıı idare he-

Tiirk erkeğinin maoize- lecektır. Cümhur Reisi ve Milli Şetioıiz sebepten kötü içki içmekte· dar çok s.tmi~I ~ir hava için ı yetınce gerekli ha;.1riıklara 
Hiııi ııaymak için dünyanın Almanrada merkez ve <'e· Ankara <lirler. Halk arasında Alman- de devam etmıştır. bıtşl a nmıştır . 
lıiitün ~"ret Hhifelerini tek- nup Ameriknıoa ait bir harita Kurulueunuo Amilleri ara- lara karşı husumet ve hoşnut 

mevout olmamakla beraber din· aında nıüsıeına dinıyet ve kah- KÖŞR 
rarlamsk lAsımdır. • !erin kaldırılması hakkında hiQ rıımanlıklarının •a-rlıA't .,ükeelen ~uzluk vardır. Her yerde gü 

İşt~ .. Millt müoadele gön bir vesika mevcut deQıldir. Bun- ~e her oıanasile milli büaremize lünp,cek Alnıan hikı\yeleri SÖV 

)erindeki Oazi antep, Adana- lar en adi ve küstahoa sahte- urguo te rararh de•let teşki l Atı lenrnektedir. 
yı, Mersini, Çokor ovayı, To kArlıktırlar. olen bürük Cümhuriyetimizio yıl ----
rosun kahramanlarını hatır- Birleeik de•letler reisi 28 dönümü barradl1Dl cok ıevdiQi· Bir Japon gazetesi 
layı.hm Egeyi, şimali, 'arkı, ilkteerin nuıkuoda Amerj•.an miz ve baQlı olduQumuz rükıek 

~. deniz kuuetlerinin bir dealro· ıahsireUeriue candan kutlular J 
ı rarbi bir k•rre daua göıden . .. ül aponyan ın o rerın "* eri •e diQer birisinin deriu hürnıeı ve minnetlerimizi 
geçirelim. de 17 illı:teerinde alman denizal- arıerlerim. 

Her güu, her saat, her lıları tarafından hücuma uğra· c. H. P. Vilhet idare hereti 
ılakika baoh batına bir •eref dıklarrnt bildırm!&li~. reis vea.tili Yakup Ersor 

1 t d 
Ruzvelt bu ıddıalarla. sanki E 

l es anı ır . Al 1 .1._ • Yakup rsor 
. . t" kI~ı· man arın ı & ate1t1 &.!Jhklarınt p Her kahraman, 11 ı Kın , . arti idare bereli reisi 

. . . . ıddıa eLmi,ur. Faket 'arib kimin 

Kendini müdafaa 
etmesi zamanı gel

miı tir diyor 
zaf~rın oanh abıdeındır. ilk olarak ateı aQhAtnı ıesbit Mersin 

t a.k k h · Teeekkür n se'tgi tebrik 
Her karış opr , a ra- etmıetir. Sanki Amerika hücuma ederim. Tokyo, 5 (a.a.) -

ınanlıgın lıatıraflile iftihar uaramıetır. Halbuki, 4 eylülde lnönü Nişi Nişi gazete~i A~e-
odoıı muk""ddes yerlerdir. Grir ve 17 n_1ı:_teerinde Kl)rll tor· B. Abdülhalik Renda rika . Japon mfırıasebetlerın-

Gaziler şehitler, moaz- 1pi~ol ları Jogıl_u: babrire kuneı· Bürük 01ille\ meoliei reisi den bahseden bir yazısmda 
' . erı e sıkı bır sureUe iebir\iA'i d 

zez ruhlar, miibeoc61 ınsanlar halinde idiler. Bu torpidolar al· Ankara şurıları ynını1kta ır: . . 
k d Milli bllkimiret mefkOre1Di- ı. d" kendmı 

hepimize guror, yarına u · man denizal\ılarını saatlerce ta· 1 ·1 1 k"ld taıbı·k Japonyanm ııeD 1 
1 k " en cıukeıU1me ee ı e . ge -

ret veren birer kaynaktı~. ıbetmieter H deniz bombası -eder devle& ıeekilAtı olan ve mildafaa etınesı zamanı 
Fakat. Biz, hele istıklal atm~elardır. B~ vaıiretten ıonra 1 memJeke\irıaizde bürilk ilerle· oıiştir. Bundan 88 sene evvel 

mücadelesinde yarattı~ımı.z denızaltı kendı •asıtalarını ~)... -Sonn ikinoide- Amerika Japt>nyayı topla teh-

ba e~erlerden, b~balarımızın geldiği kadar, dilimizin dön- Mam..afib bu temenni yal dit ederek ticaret kapılar~~· 
agaheylerimizin bize bıraktık döğü kadar canlandırmf&k va- nız Çukurof'a için degil le- J8 ponyay11 açlı:ınıştı. Bn gun 
Jari kahrnmanlık, insanlık, zifemizdir. aJn an de ayni Amerıka ~aponyayı 

tiklal ınücı,deleRini Y ~ Y l k steyor E 
şeref Te iftihar deıtanından ETvelki giln (Yer,i Mer- bütün T.. vatanı içindir. çenber içioe a ma 

1 
• • • 

kaç danesini topladık. sin) Aütonlarında BeJ,ir Uln 5 urk . 
1
. k"• T . ~er bunun önüne geçılmezse 

t f 
. b " Temen.n· ı ede ım ı. arı- ~ A "k t y·k· 

Onlarm 0 günkü roh1m- un e rıka:-a aşladıf(ı [Vatan 1 h d" Japonya merı anın az J 
1 

l . ] E . . be hıraktıgxmız şan ı a 1· p k 
dalil, o giinkü h'yecanıodan 910.. serını oku•rken hep l .. h .. ·n Türk altında kalacaktır. amu ve 

b 1 d"" .. d'" ee er Turk JPU arrırıoı . d . d A 
bu giine yarına yadigar bı- un arı noun um.. . . . .. . . . r·· k petrol meselesın en zıya e -

• . ... h . . . · 'aırının ~Cnrk e(1 tbınıo, ur . J b amak 
rakacak ka" daoe kıtap, ro- .ı.u.o arrırını eserden ev- ' T .. k "kı"•ina · merıka aponyayı Or.ı 

)' 
1 

b . ressamınrıı, ur moıı v • "k J 
man, hikaye yasdık. ve n fikrı müaataa ederek sının, Tö_rk heykeltıraşının istenıektedır. Amerı .a • a~n-

Dün bir tarih yarattık. Çoknrovanın en heyecanlı kaleminde!'' ruhunda, força- ya karşı hasmane hır vazıyet 
Bo gün susuyoruz. gönlerini bir kerre datıha ha- almıştır. 

t ı t ~ "" t sında neki.oi nde bizim ruhu- k 
H'ilTaki bn bizim gibi ır • ma&a 0&raş ığı için teb- • Bilhassa Amerl anm pel 

asil milletlerin karakteridir. rik ettim. mozo, ecaad. ımızın beyeoa:u- rol Yerınemesi için Hollanda 
En höyük eserleri en müte- Fakat .. Çakurovanın en nı bütün kuı rvetile helll key- Hindistanını tazyik etmesi af 

vazi şekilde ifade etmekten canlı,gönleriui yaşad1gırn için fiyet ve hem kemmiyet bak~- edilmez bir hadisedir. Japon
bi1e 9ekioiriz. '811 gün dünkü o ~mul'Zzam heyecanı ifadf' mından ifade edilebiltııin. Bız ya bu hadiseler karşısında 
rohn yarınki nesle bırt.km•k edecek böyle bir degil bin- de bütün Tür. k milleti ba mükadderatıcı kaderin bir te-
i9in bunu, ıözle, yazi ile, lero., eıer bekl"mek hakkı· eıerlerle iftitıar doyalım. cellisini olarak kabul elmiye-

reıimle, heykelle elimi•den mısdır. A. s. C. cektir. 

Konforlu Evler 

Hir şehri tabii ml\nzaralarındıuı "'ı·,,.a.1 · 
,, .1 u '.) ı rısaıı eli ve 

insl\D zeklısı güzelleştirir. Bıınnn ~11 cıanlı . ' ve e~sız misa-
lini güzel An karRmız temsil eder O güz ı il 

• • • •6 yo arı, park-
ları, bınaları ve bahçelerıle An kara h.,, , . 

.. . . . ' .,nzerıne A vnıpad a 
bile ender tettaJuf edılır hır şehir vaHfı 1 k . r ı 1\7.anmışhr. 

Akdenizin incisi diye arıılaınak m , 1 . . . 
• RZ ıarıyetırıı kazan-

mış olan Mersrn lle neden eııine az ti . . . . . " · ras antr bır şehır 
olmasın'f Btr şelınn güzelleşmesi için yalnız B 1 d . 1 · 

1. · k"'f' ı e e ıve erın 
faa 1yetı a ı ge mez. Bn hoımsta en e"a•lı ı lı 1 ~ " 

0 ro a kın vo 
bilhassa varlıklı vatıuıdaıılarımız 11· Z"'rı· ı · · B v , .• , ıı e < uşor. u güıık ü 
harp yılları esnaınnda hile memleketı· · h" . n mu ıw hır ilıra-
oat ve idhalAt limımı olmak va8f1 ı11 ın lı f 

• • • 11 " aza t tlen Mer-
ınnırı en eKaslı eksıklerind6D hiri de k ·f .1 •. 
olmasıdır. 

oı , <>ı u evleı ıuııı az 

Kışla ve H!lstane cadcloleri bari oiı• d... .. 1 1 . 1 . . . "gnze ev eı ı o an 
semtunız lıoınan lıeınaıı yok ı.ribitlir o · ·r 

• • • ı:ı • amı şerı malıalla 
ı:nrıde çok şıruı ovlere rastgeliıımekl 1 1 . .. e ıera ıer oı ttnrn vol 
ınellelesı lıeııuz lıRlledilmemiıa olarak ' k k • -

v .ıa nıa tadır . Hona. 
rağmen halk o tRraflardırki güzel ve k f 1 .. .. oıı or u evle re bii-
yuk raghet gmıteriyor . Dem6kki ralı t . 

. .. . " ını ı:rnveıı ve vazı-
yetı ınusıu t olan vt\tandaşlMımız hirirıc ·ı .11!:. .ı k" 

h
. .. pı ~nua ı konfor-

suz ır eve henuz volları ikmal edil · 
~ . •. mea11ş tıemtıerdeki 

konıorln evlerı teroılı ediyor Bo vaz· t k 
··b · · · , ıye ar~ısında şu 

mu ım hakıkatla karşııa,ıyornz: ~elırin t .. 
. . . "< ıer mutena Meın-
tıne yenı yem ve konforlu evler yaptırılm L" . . 

h 
. . ası ır ıbtıya9 

ve zarnret alını almtştır . 

Yerlı zengilerimiz ve bir binadan olaoan . . .,ı ıratıa fazla 
ehemmıyet atfetmeyen sermaye ulıib . t d . . ı va an aşlanmız 
hır Rzda ~ehrı gför,elleştirmek kaygnl4ile rahat ve güz~l 
6~ler yaptırm~k zalımetine katlanmalı<lırlar. Her gün hü 

yumekle ve nofuım artmakta olan Menine lrnnforln evler 
yaptırmak ~eoginl~rımize maddi menfaat temin etmekle 

kalmaz meml ~kete faideli hir eHer yapmış olmak manevi 
zevkini clP. verir. Bu işi bir kerre incelemelerini zengin 
ve münevveı· yurttaşlarımızdan bekleriz. 

M. E. 
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Vatan I çin. :-~iR uLu~I 
No. 3 

Turan - Çıkar diğerleri de çıkmak isterlerken Ayhan ve 
Tnrkl\n girerler. 

Meclis 
2 

Ayhan ve TUrkl\n <ktu·alar giyinmişlerdir. > 

Ayhan - A hep buraya toplanınışlarda hiç haberimiz yok . 
Ne yapıyorsunuz bakalım . 

Yücel - Dertleşiyoruz anne. 
Türkan - Dertleşmek ve bu dertleri payluşmak ne zaman 

bitecek bilmem. Beni de ıııektebde Türklllk lehine propaf{anda 
yapıyorum diye azletmek istiyorlar. 

Oran - Aman yarabbi daha neler işitleceğiz. 
Türkan - Bir TOrklUğllmUz kaldı ondan dıı bahı:;elmeyip 

bilmem neden bahsetmeli. Hele Mustafa Kemalin adını ağza almak 
bOsblltün yasak edildi. Fakat l.ıen tıep~inin inttdrnıı yıılnız ve yal
nız onun bUyUklUğUnden çocuklara bahsediyorum. 

Hep birden - Bravo Tllrklln lumım. 
Türkan - Fakat bu vaziyetle buyle devam edemez bir gl\n 

gelecek mektebden ayrılmağa mecbur olacağım galiba. 
Erdal - Sakın ha Tnrk!ln hanını. 
Ayhan - Evet kızım ınektebcleki Türk yavruhırı her zaman

kinden daha fazla bu glln senin tallı ::sözlerine muhtaçtırlar. 
Ogan - Bizleı· bile senin tatlı sOzlerine muhtttcız. 
Ergun - Jşte biz senelerce cephelerde duşıııııııla \'arµışıııış 

olduğumuz halde memlekete senin kadur, şimdi yardım etmek 
elimizden gelmiyor. Siz çok bahtiyar ve biz \'ok hnlılsısız. 

Ayhaıa - Öyle demeyin, baht ve l>ekleıı eıı gnn her hnlde 
yakında gelecektir. 

Ogan - Arkada~lar benim biraz işim vıır, Mnsırndeııizi 

dilerim 
Ayhan - :MUsaadeye ne hacet Ogan. 
E~dal ve Ergun - Dul' da hernber çıkulım . f: lfopı-;i lıirclen > 

Allaha Lmarlallık. 
Türkan ve Ayhan - Hııydi gllle gole <Giderler. -, 
Ayhan - 'l'lirklln fttrkındaıııı:sın Ogttıı bu ttrıılık ne kudar 

durgun. 
Türkan - Nasıl farkında olmanı mrne. Sokaktan ses : 
Belediyeden sUpllrkecilik isledim TUrksl\n diye verıııedil~r. 
Diğer bir se!'.> : 
Bende gUınrUkle haınıııttllık isledim uuıııdu 'l'Urklere iş yok 

dediler. 
Ayhan - lşidiyonnusunıız. Bizi öz yurdumuzda işsizlik ve 

açlıktan öld Urmek istiyorlar. 
Türkan - l~te l>una kara gl\n derler. Yncel Ogamlan bah

sediyordun. 
Yücel - Evet Ogıına im durgunluk buraytt geldikten sonra 

başladı, onu ben kafkas cephesinden bilirim. O en sağlam karur
larını böyle durgun zamanlarında verir. Onun dliştincelerini iyi 
hissediyorum. Öyle zttnnecliyoruın ki yttkhışım knvayı ıııilliyeye 
bizden habersiz iltihak edecektir. 

- Sonu var -

........................ ------------------------------· 

Ankara Radyos1ında 

Bugünkü neşriyat programı 

Perşembe 6 - 11 - 941 18.30 Müzik: Muhtelit ma-
7.30 Proğrarn ve memleket kamlardan Şftrkılar. 

saat ayarı 19.00 Konuşma (Dertleşme 
7 .33 Müzik; il afif Proğram saati.) J 

(Pi.) 19.15 :Müzik: Radyo Caz 

1 İbrahim Derviş Akı 
ve Şeriki 

Mersin: Bozku t Caddesi 

Toptan ve perakeude kerest<1 iş lf~r; yapılır 

Orman I şletilir 
7.45 Ajans haberleri Orkeııtras1 programının ikincı 
8.00 Müzik: Hafif proğra· kısmı. Hiiyiik iıışual i leri için sip~, riş kabul e«ılilir 

mmın devamı (Pl ) Hl.30 Memleket saat ayarı I 
8 15 E · t. MuA.meiat uıın diiriiRt.hi~il, is, i til it : ı ı tnın izligi, t iie-

. vm saa ı ve ajans ho.berleri. Fı ı 
8 ,.5 M- ·k H ı·r - Cr\ıİ llurıımnııun .YiiksokJiai ilo tnmrın. ış h ir nı iit Rso@oılir. 
• .l* " uzı : a ı progra- 19.45 Serbest 10 Dakika. "" 

mırıu. son kısmı (Pl.) 19.55 Müzik: Dünya ~arkı- .-------·----------------------~ 
12 30 Program ve meml~- ları (Soprano Rabia Erler) 

ket saat Ay<trı '20.15 Radyo gazeteqi. 
12 33 Müzik: İsfahan maka- 20.45 Miizik: Karışık Şarkı 

i l a n 
Tarsus tapu sicil mu~ahzhğm~an : mından Şarkılar. lar. 1 

12 45 Ajuı~ Haberleri. 21.00 Ziraat takvimi. Hüseviu o~ıu Osman Üzıı e zg irıın N ımı u u kiivü ıı ü1J Cuma 

13.00 Müzik: Muhtelif Şarkı 21 10 Müzik: Şarkı ve tür· rnhsı mevlrnııde Z eJ' bek U: mın oklu MAh mfl llvUilları Mustafa 
'e Tiirkiiler. küler. ve Hakkı ve lJmmahau ve Aree ve Em ın rı vcı M ı:ı hnı e ue ıı 32<i 

14.00 Karışık Proğram (Pl.) 21.30 Konu~ma (Siir saclti.)llarıhiude harırrın ve ı.ure~ı gofri ı esmııede ı.olı u ol mak surotile 

18,00 Program ve Me~leket 21 45 Müzik: U.adyo Serıfo- tasarrufunda hull!ııaıı (do~usu ka rg-ı MPlı mot ~n~ue bııı1ı batıu 
nik Orkeslra~ı (Şef: Dr. Pra _ Kadıolllu ba~ı kuzeyi ta r ik ııım gü ııer i hnrı R ee ıt oA- ı u Koplau 'aat ayarı 

18,03 Müzik= Radyo 
Orkestrası 

Ca:I' 
e bıı~ı) ile Qevrıli on ıki döııüm baQ' ıı erinıu e n e d o ba~loamaeı 

torius.) için talepte t.ıuluıımuştor. 
1 - V. A. Mozart: Figaro- Söıü goı,ıe u bıı~ırı surt'li l a Herı u f ıt lll' tehk ı k ('e teLkik ol· 

null Düğüııti Uvertürü. m€k üı t>re 23·11 ·941 günü mrıhrı l lım m <' mur gönde r i lc ce flinden 
.... 

T ula Bölgesinde 2 - V. A. Mozarl~ Fıgaı O hu rerle ılgisı bulunan v a~sa ınü9be\ ovrf'kla rilo b irl ikte mu ha· 

nıııı DU~timi operasından ,-;tıe- fızlıQımı:rn ve k eş ı f gü ıı ü t ıılıkık m emuruna müraceat etmesi 

ruhinin ik.i arya:-;ı. ~an: Saa- •uıo olunur. 

det İkesus. 
Şiddetli muhurebe

ler oluyor :l - Clıeru bini: anakreon 
uverhini. Moskova, 5 (A.A.) -

Pra. vda gazblesinin cep· 4 - Bize•: Karmen opera 
tıeden harp muhabirinin görı- sından ;l üncfı perdenin prel· 

d d• w• h b l 2 diidü, er ıgı a er ere nazaran 
ve 3 ikinci teşJ'in günleri ak- 5 - Bizet: Karı en aryası 
şanıma kadar Almanlar Tula şan: Saadet lkesuıo; 
kesiminda Rus mevzilerine (; - Bizet= Karmea opera-
şiddetli ve müteaddit hücum- ııından Uvertür. 
lar yapmışlarsada bunlar tar- 7 - Bizet: Karmen operıt· 
delmi~ ve agır zayiata uğra- sından Hahanera Şan: Saa 

tılm1ş\ardır. Rüyfık Orel böl- det lke~ns 
gesinde bilhassa harp ıiddetli 8 - Karmen operasından 
olmııştnr. Harp bıı mıntakada -4 üncii perdenin prelüdü. 
3 son teşı in günü akşamı Ra 9 - M Mogzkovsky; iki 
at 18 kadar devam etmiştir, lspanyo[ dansı. 
Ruslar topcu kuvvetleriyle ış 22.30 Memleket saat a \arı 
birliği yapmak suretiyle düş- va Ajans haberleri 
man1 karşı durmuşlardır. c.,_ Zll'aat, gsham,- Tahvilat 

Diş Tabibi 
Celal Gönençtürk 

ismet Paıa ilk Okulrı 
Sokağında No. 24 

Pazartesi, c;aı· aııha, Cuma, Ctİnuw
tesi giiıılt~ri Saat 14) deı{ (18) e 

• 
kadar Pazar giiııii 9 dan ı 2 ye kadar 
müracaatları kabul eder. 

(726) 

Cum~uriyet Bayramı 
münase~etiylt 

18
. A 'k etrol .. nupta Donetz havza~mıda mu. Kambiyo - Nukut borsası Fi 
lf men an p gemısı tP.adrfit kesimlerde şiddetJi mu at) 

. torpillendi İS8~8 ~almadı haı ebeler olmuştur Bir çok ~2.45 Müzik: Dang müziği --------------------------------.... --------~ @@IK<ır@~ @~~~& ır@rm 

Büyi!klerimize çeki
len telgraflar ve 

cevapları 
- Birincid 1n artan 

meler devresi aoan mukaddes 
Cümhuriıetimızio yıl dön imü 
bırramını ook sevdiQ'imiz ve 
aardıQımız rükaek eahsi7e\lorine 
candan ku\lular hürmet -ve ba~
lılıklarımızı erıerleriın. 

C. H. P. Vılhet idare hereli 

reis vekıli Yakup Ersor 
B. Yakup Ersur 

C H P idare heyeti raisi 
Mersin 

Bılmukabele Cümhurireı 

barramıvızı kutlarım. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Randa 

Dr. Refık Scırdr-m 
Baevekil 

Auk.Ull 
Millt büuremiıe en uygao 

•e rararlı dulet teekılah olan 

•e memleketimizde büruk iler
lemeler ve ba11arılar devreui BQBD 
Bürılk Cılmhuriretimııın rıl dö-

nümü barramını çok se~di#imiz 
H inandıQ'ımız hüldimetımizın 

ıarıo ve muuffakırett:i baeve· 
kılioe bütiin kalbimizle .kutlular 
candan hürmet ve baQJL~ıQımızı 
arıerlerim. 

C. H. P. Vilhet idare bereli 
rrisi vekili Yakuo Er1ıor 

Yakup Ersur 
C. H. P. Raiei 

Mersin 
Tebrikinize teşekkür eder 

barramrnızı kotlarım. 

Baetekil Dr. 
Refi& Saa·dam 

noktalarda Ruslar karşı taar (Pl.) 
Vaşington, 5 (a.a) - rnzlar yapmışlardır. Ve düş. 23.00 Yarınki proğram ve 

Amerika bahriye 1ıazırlığı mam geriye atmışlardır. kapanış. 
donanmaya mensup Saline 
adındaki petrP.l gemisinin 29 
jlk teşrinde ihtarı<ız torpillen· 
diğiııi bildirmiştir. Gemi f zlan 
danın cenup kesiminde torpil· 
lenmiş ve ciddi hasal'a uğr.ı
miş sede salimen bir Hmana 
ğelmeğe muvaffak olmuştur 
1Jadis6 Hobin Jeymisin lorpil
le:•di~i geceye tekaddüın Ge
mi hücuma ugradığı zaman 
hır gemi kafilesine dahil bu 
lımuyordu B11 gemi iki ay 
içinde torpillerıeu 4 Amerikan 
gemisinden biridir. Gemide 
iki top ve bir tayyareye karşı 
koyma bataryası ıl~ m.ii~~ı
lrnzdi. Müretteb ıtı 107 kışıdır 

1 

Dr. lt"Hik Tuzer 
C. H. P. Geoel Sekreteri 

Ankara 
Mılli hAkimiye\ idealimızi 

eo mükemınel surette tatbik eder 
devle\ teekitaıı ol&u ve memle
ketimizde b ü, ü k ilerlemeler 
denesi açan az.iz Oümhurıreti
mizio rıldönümü barramını çok 
sevdiQ'imiz te eardıQ'ımız rükeek 
eaheiretlerioe candırn kutlolar 
hOrmet ve baQ'lılıklarımızı arz 
erlerim 

C H. P. Vilhet idare h~reti 
reıs vekili Yakop Ereor 

Yakup Ert•oy 
C. H. P. idare h~reti reisi 

Meraio 
En bürük barramımız 

münasehetile v a k i tebrikle· 
rioize teşekkür eder mukabil 
tebriklerimi ve uıgılarımı eu· 
narım. 

C. H. P. Genel sekreteri Erıurum 
mebuıu doktor A. F. Tazer 

• 
ı i a n 

Tarla Satılıyor 

Mersinin (;üdiibes kaı·iyesiniıı kain CelaJ bey . . 
Yeresesinin bağ tapu tahtı tasarl'uflarırıda bulu-
nan şarkaı. dere garbru ve şimaleıı ~I ustafa ve 
Kt'mıil efeııdi. Cenuben şosayla mahdut 3 7 3 dö 
nüm tarla pazarlıkla sal1lacaktır. Talip olaularııı 
tarla salıipleri vekili Şiikrii ~ıluııa11a miiracaalları 
ilan olunur. 

(727) 6. 9. 12 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, ·Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLJGINI 

DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 21-90 

Hayri N. Ozban 
Viyıma ve Paris Klinik lerin?.e ikmali ihtisas etmiştir. 

Cerrahi Doğum ve kadın idrar yolu 
hastalıkları bnkılır 

ller ~iiıı fiğledeıı sonra Çocuk Esirgeıue 

kurumu sineması bitişi~iııdeki muayenehane
sinde hasla kabul ''e teda \' İ eder. 

13-15 

DOKTOR. 

ASLAN VAKUP 
Türkiye ve Rııaya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmiş. 

Hastalarını her gün saat .9-12 ve t5 den 17 
ye kadar ka~ul ve tedavi eder. 

Mersin Yoğurt Pazarı No. 1 
Telefon : 172 _____________ ...................................... _...~~ 

Vatandaş: 
Türk H, kurumuna üye ol 

Yeni Mersin M.atbaasın(l&. BaRıhnı~tır. 


