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Lonrlra. 7 [ A .A. ] - Sahibi Te Uaıam Ne9ri7aı Cumartesi MOdOr O 

.l'UAD AKBAŞ 8 -
Eski S o vyet hariciye komiseri 

Litviııof Vaşington elçiligioe tayin 
edilmiştir. İda re Yeri 2 nci Teerin 

leaı ilanla aaaııanı - ilanı. 1941 
- - -

Sayısı 5 kuruş Yıh 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 4046 GtrNDELİK SİY.ASİ HABER F:t:KİR. G-A.ZETESJ 

Halkevi Ebedi Şef At&türkün Amerikada ı Benzin Tahdidatı 
çalışmalarına ölümünün 3 ncü yıl dönümü 
hız verelim 

İnfirat politika•• 
neden 6lmektedir? Bir ay müddetle terrtdit edildi 

Halkevi salonunda Pazartesi 
Mersin Halkevi nio bir güni\ ihtifal yapılacak Buna sebep 

yıllık faaliyeti ve eserlerini 

okurken iftihar etmemek İfil· Ebedi Ştı f Atl\türkün dan ebedi ŞAfimizin bayatı Hitlerin ~areketleri olduğu 

Ankara 7 (a.a) -

BaşvekAletten tebliğ edilmiştir : 

9 eylül 194:1 tarihinden itibaren koııolmuş olan benzin 

tahdidatı 9 ilkkdoun 194:1 tarihine kadar devam edecektir. 
k&nsızdır .. H~n_ıen her çalış- ölümlerinin iiçiiıı oii yıl dUnü· ve meruleketir.ıiz için yaptığı 1·.ıdı'a &d'ılmBklB.ll'f, 
ma komıtesının ortaya koy- mii müoasebetiylo 10/11/941 b "" ·· k · k ıt:. h" ı U U U ff ı d' k' 8 s 

. . • uyn 111 1 ap ve ızmet er ı uzva t ıyor 1 1 ay tal' rt' k. d_u~n eserlerı dığer ~alkev~e- Pazartesi gii!lÜ Halkevi sa- belirtilecektir. Nevrork 7 (A.A) - 1 IO uıyor 1 : 
rının aynı branş dekı komıte lonuoda 88'\t tam 9.05 de ih- Varnant telegram ıazeteıin d • "/ h 
çalı,malarile mukaye&e ede· ti fal yapılacaktır . Milli Şefimiz sevgili de imıall al&ıocıa ıu makaleri K en inı ' a .zanne- 4 ay içinde Alman-
oek olursak Menin HalkeTi lbtifaJe tam Hat 9.05 de Onmlıur '"i~imiziı. AtatUrk neeretmie&ir ; den Hitlerle mÜCa• ları0n kaybı 4 buçuk 
lehine 9ok kazançlar kayıt Atat.ürk ün ölümü şehrimiz hakkındaki beyannameleri · Amerikada bir küoilk ırop I d l 

k J d t · . k .. , · halde de eve evam mı "On, bı" •ı"m L.1• 1 edebiliriz. orta mektep miidiirü ve haJ o anı okt an sonra a ,,pine• Hıraf etme i•temedia erı J , .., llC 
r . . . li&ikaeto• • ·ı 

Ancak 19,.1-1942 kı" kevi rei~ vekili bay Ferid halkevi barıdoım ünde olarak aran meo 181 ınfırat po . · edecefrz mı yon 358 bı.ndı"r 
!I: " dan vaı geçip geçmemeaı tetkık 

devresine, daha rloğro•u 9a- Kuran tarafından bildirilecek kı~l1t.ya gidilecek ve oradaki etmektedir. lnfiratoııar maQIQp Bern n Almanlar 
1ı,ma, e•er verme devresine ve ayakta be11 llakika 81Lygı büstlerine çelenkler konacak edilmielerdir. Acaba Amerıkada , 
girdiğimiz bu günlerJe h"lk Rükfitunu müteakip ögretmen ve bu suretle ihtifale son ve· iofiratoıııaın c;ökmeeioe sebep J Ş 

k l b Ul . Al t l nedir? Bir e•İr er pazarı ehirler i, köıulerı" evimizden henüz · yü se en ayan vıye pay arafm- ri ecektir. .,, 
lofiratçıların Hitler lehine J t ı. h 

kuvvetli bir se& duyıoadık . ş k 1f • oalıehklarmı iddia etmek bir o muf ur yogma alkı imlaa 
ar ta yaz. ll'et Sovyetler Güzel bir faaliyet programı- mesele ıeıkil etmea. Q6nkll her Vaeingtou 7 <A.A) - ediyorlar 

Dl da görmedik . Halbuki Moskova oereraoıo m6fri& bir akai urdır. Rernelmilel İfQİ b6roıu ıop• 
bütiin halkevleri kı,hk çalı~- Uzakşarktan Moı- Amerikada infiratQılıta . karı• lantııında ıöz alan bar Ronell Almanlırm umdukları ta-

c. d . teblikEı iearetioi Almanra ıle Ja· demietirkh . . 
ma programlarını ikmal ede- ıvarın 8 kova cephe•ıne ponranm harektıti " bilba11a ltçi büroıu bir ımtıhan ıe· "akLuk 1 • • 
rek her tarafa ilan ve ay- k t • d •ı Japonraoın paaifıkteki &ebdidİ 0irmil bDliJDUfOr: . 1920 ~eoe11ioi il 1 e memııtır 
dınlara da müjdelemiolerdir. Raalar mukabil ta· as er ge ır ı er '8rmiıtir. Her hPnıi bir harp takiben eeoeler ıoıode ıe aaati 

Hele bunlar araeınd~ bir arruzlar yapıvorlar LoodrA 7 (A.A) - sahasının dıeıoda Amerikan_ ge· kıultılmıe, . kadın " .. Qoc_ukları Zafer bizim 
•~ok halk evlerinin hazırla· ' S f · · ld 6 .nilerinin torpillenmesi; amerıkan himııre e&mıe ta ıemıcılerıo ha-
,. .Moskof& 7 (A.A) - berle te ~~ı l}l~BID~n la Blı:~ b~· gemilerinin limaolarındau oıkar ratıDI daha &abammül edı~ir olacaktıt• 
chğı konferanslar, tanı~~ıt . re a en, are a arı~ çık.mu emnire& iQiode olmadık · bir ıekle ıokmoı Ta mad~~ ır 
~ahıslarıo veya imzaların uum Tas ajaneıom merkez cep· Sıberrada bulanan koneu_11rı )arını g6ı&ermiıtir. Sonra Bitle- ·1erioi daha iri ıa~tl~r ıçınde M ·k 
lerini tatıdıgı i9in şimdiden besindeki muhabiri bildiriror: &ar:ıar~lle~ıe M~skova cepbeaıoe -Sonu ikincide- :aııınaları &emin edı~mıı ta dün· o~ ova, 7 (a.a .) -

l/). k d t Moekota etrafını mllderaa na adı mıelerdır. anın ge~irdili badıre)· e karıı Sovyet HıtilAlinin 24 Qncu-
a ~ a uyan ırmıt ır. r . . h den Hille· y l dö - -

. . . ·n eden kıtalarımız muhtelif rer· B • M 
1
. • 98 keodioı ıla sanne . . ı numu müna"ebeti le 

Fılvakı her aydın ı91 terde düemaoa karıı mukabil eledıye ec ısı re kareı harsk~te gı eq~~ı,ır. h M1Jskovada toplanan vük!ek 
en büyök zevk, aydınlar top· taarruzlarda bo!unmuelardır. Salı Siıim mücade emızıo ro u- So'f'yet l · J · 

bAtcln ineanlarm hilr olmaeı mec ısm e bir nutuk lant11ında bulunaı'Ak kendi te QfUfamba aünleri bilhaHa bu nu u veren bay St r 
zevkini tatmin edeC4'k bir cephenin cenalJlarıoda tlddetli Toplanarak beledı·ye reı·s teıkil etmektedir. l . . a ın ounlan l!!Öy -

• b b ı. Demokra1iler börle bir ga• emıştır: ·· · d b"l · ıer 1ahibi mu are eler olmuetur. Bir aör 
meııu uzerao e 

1 gı dOımaodao eeri ahomııtır. Bir t• re ufruoda oarpııır~r . . Sizin . Bıı memlekette Sosyalist 
olınaktır. gece bGcumueeoaaıoda ıatarile• vekilini seç 1 odi1elerioio demokraeıterıo eo· llJZamı kurufah 24 sene olu-

Ayrıoa halkda bu tanın · rimiz dfteman hatlarınıo gerile· :ieeıidir. Hoı, geldi~izı det~en yor Sovyetler memleketi 24: 
mı hi! ili ve ıı.1Ah1yet ıa- rioe nllfaz et_mieler ~e dtlımaoa ' Bir •enelik çalııma raparları okuna• liderleri kamp.arda ın eren ere sene sulh i ind . . 

ş, g ö Qok ıtır zarıat verdırerek gerıj are& terici bir el uza&ırorum. . d" ç e ~eçmış ıse de 
bibi ·a~ıılar~n ağzından g. dönmOelerdir. MotörlO Pirade rak kabul eJildi ~~:in u11taoııla milletlerinize ~ı~ 1 Alman ılhakçılariyle 
reııecegı yenı mevzularla ay- kouellerimiı de dftımandan . ıa meeejı göoderiroru~.' mucedelt'_ et~eğe m ecbur kal· 
rı bir iftihar doyar. mOıtahkem bir köyl'.I geri alaıır ı Son teşrin cumartesi türlQ işler ve bOtce encüıne~ı Sizi anutmaı ~efılız. H~r- mıştır. Şımdı Sovyet milletle· 

Bu yıl .Mersinin hoınsi tır. Sovret topou~u Moiareak günü toplanması icabeden be 43eçimi yapıldıktan sonra bır bin bukııını hl• edıroram. Sıze feri kul'tulu~ harbi e•raf d 
d bGrGk roluoa bakım oldukı 1 k a bıocı aeleoek buı eerler to l . ' ın A 

vA.ziyeti oldugonu ve ay ın- "ıhe&le ,.ıA bA ak b' arı lediye meclisi o gün ekseriyet senelik çahşma raporu o un - ra 
1

. P anmıştır· Faşıst Alman il· 
Tö k " d c uuımanm ufv ır tank .. . ıörlerece ım. h k 1 • 

lar bakımından r ıye e, ,eıkiline bOyOk miktarda za ia& bulmadığrndan dola fi toplan- rak kabul edllmıştJr. Amerikada alemiorum fab· a cı.ar~ m~mleketımizi ya~-
lstanbttl, Ankaradan sonra verdirmielerdir. r mamış ve toplantıyı 6 son teş ~ Belediye meclisinin açıla- rtkalırında oahıan ameleler re· n;ıa, şelıır '"0 köylerimizi tah-
geldiğiııi a9ıkça söylemekten "' . • rine talik etmişti. E•velki güc rak ınesaisine başlaması d~la daklrhkla Ql'lıtma~tadır •. ~ar rıbetmekte _vP. halkı katliam 
hutJll&i bir ze•k duyuyoruz. Sovyat resmı teblığı meclis belediye salonunda tC•P vısiyle büyüklerimize lHZI~ )erce kauouk fabr~kaaı llQlleri e!le~e.kt~dı rler. Alman mede-

.. t 1 • I l k l çekıl upurlarımızı uk&ıoden evvel myetı ışte b d 
Mersinde bo gun °~ an 2 günde 90 Alman lanmış ve belediye r~isi bay ve balı ı telgraf arının tieıirmek iQin oalıtmaktadır. R . u ur Almanlar 

nu~ olan aydınlardan istıfade • Mitat Toroğlunun mezun bu- nıesioe karar verildikten sonra ~~omobil aaoıriiode oatııan us~ay~ ~ır buçuk ayda biti
etınek halkevimizin en mü- tayl'areıı düfÜrQIJü lunması sebebiyle açık bulu- meclisin 13 son teşrin perşeın amele Hillere öl6m meeajı aöo· r~c~ le~mı _umuyorlard1. Kızıl 
lıim vazifeleri araıunda olma· oaı b ld d" ·. k"IP'i·ine be günü saat 16 da toplanma deriyorlar. Buuuola beraber biz ordu hıc; hır ~aman hu gül'\kü 

Moakova 7 (A.A) -
1 
.• e e ıye ~eıs ~e ı tfi . . e ek celseye bftrftk tedıUrlıklara katlıomıı kadar kuvvetlı olmamrştır. SoY 

Jıdır. So•ret tebllti: dahıhye vekaletmce tayın edı· sına karar verıl r de2mı. loıillereri raloız bırak· yet Rusya t ·b . 
. Esasen şehrimiH gelen 6 ıon teırinde kıtalarımıı len bay Şefik Ergüodüzün son ,erilmiştir. mak iıtemiroruz. Qin mille\inin nıyor~a b ·~~ e azımle daya-

ve kı'ı ge9ireoek olan aydııı- bG&lln cephe. borunca dftımıola belediye kanunu karşısındaki - , kaUındılı acıları taaauurdao d d· h· u_. . ıge~ memleketler 
lar kabv., k .. eleriod.a .,.~it ~abarebelerıne ~etam etmiıter· •aziyeti tedkik edilmiş ve re- 1·ng·ılı'z llJJlfl~lrl ıoiıiı. Ruelarm _ıarr~tıerini har ledn a a ıyı b_uııyeye sahip °' dır. 5 ıoo &eırınde 56 alınan · · . bin raolıkla aıımak ıs&erorum. Faka\ O uQunu göRterıyor. Bizim or-
~ec;irmekten 'ik&yet etmekte- tarrareai d61ilrCUmll1tOr. Blıim ısın beledıye kanunu mucı --- buııların üıt6nde en kahraman· du ve donarımamız 

7 · b · l" · t m · L ı· t manen dirler. Onları buralardan kur- 1 tırr•remız karbolmuştur ce eledıye mec •~• aza a_r~ .0 Dınizlerde ,-aa ıye oa mftcadele Norveoten Yonaoia- çok kuvvetlidir. 
tarmak •e halkevi çatı&ı al· 6 ıon &eırlnde de Moıkota ra- helediye reis veya vekıhnm J .

1 
tana kadar olan kısımda 1apılan Al I S 

h l bed .. zeY · kınlarında 34 al111an &arrareei keodileri tarafından seçilmes i giJafer 1 er mücadeledir. 1 m~nb~r kOV~etlere kar• 
tında eıu on arın ıı dOellrOlmOıtOr. . b . . b' d "l- Bıı amerikalılar bo mGca· ı umumı ı r oalısyan kura -
k . · t t · b d halkın ıca ettı~ı hususu tes ıt e ı racakla 
ını a mın, em e k J n alikadar Jd k . t " B u- zerı"ne azalıt- Londra 7 (A.A) - delenin bot rere rapılmadıQıoe r_nıı umuyorlardı . Ve 

. . . o onu o agu on- mıı ır. unun . F ·- ·· A e ı' k b • d 1 bu koalısy · d 1 onlarda:ı İl'tifadelerıoı temın .1 · ı b. . b 1 nan bay lng" liı bata kane&lerı rı kaoııı. m r a o muoa e ere onun lçın a ngihA 
eteıek 9ok muvaffakiyetli bir f~;a~ı ıe~~;:~~ük ırhk~e ı!em. ~n ~n yaşl.ıtsı Er:u~ celseyi ze adel~rl ıoıklarında kuttı&li keodı garrelleri~i .lBr~rla ka,mak r~ Amerikayı katacak:arım O-
• k sı, r, ,.e a eT-. ecıp mecı " b" ıltıoda aerretınekte - Ronn ıkıooıde - _ Sonıı "k· . 
• , olaea tır. )erinin di~er kolları da para- açmıa ve belediye kanunu mu bir •m,are aemilerioe bftoam 1 ırımde -

B ti b lk . faa k f ı · v k"ll" 1t• ol•D a mao • B u G •• o sure e a evı - lel olar• aa ıyete sevk edi cibince befediye reit1i ve ı ı~ı 1 1 bunlardan biriıloin u N 
liyetioede birdenbire hız_ Ye- lecf'k ol orsa .Mersin tarihinde ne maarif müdtirümüz ba_y :!:~.:~a::.r. Maoı denizinde de 

rileoegi için halkeYindekı ar- aydınlar toplantısı ile türlü Şefik Ergündüzü teklif etmıı eahil rntıdafıa 8ervlıin• menıu~ 
kaJatlara da ayrı bir ~eref zevkli ve unutnlmaz bir kış , 8 bu teklif mevcut azaların tarrare\er limanlara bGooın ede 
lıi~seıi ayrıJaoaktır. devresi geçirilecektir. ittifakiyle kabul edilmiftir. rek 1111110 dökm6eıerdir. Bu ba· 

B . b . . f k edeo boınba 
onu ıatbık ıa asına Bu suretle M:ersin giLi Bunun üzerine reis vekı- reketlere . '' _ıra bil aer· 

koymak için lıalke•inin ufak yahanoıların çokca bolundu- li bay Qefik Ergündüz kürsü- tarrarelerımııde ' 'e 
88

1 
d•u 4 • ~ t · enıap ,.,,are er 

bir hamlesi k&fidır kanaatın• gu işlek liman şehrinde Türk ye gelerek hakkında göSteri· 'eıne 111 

deyi•. Hemen her mevım~ kültürü hakkında yabanoıl"ra len teveccühten dolayı aıalara taneai dôomemit'ir. 

dırai r eal&hiretli söz sahip~e.rı ve meraklılara fu11at Yermek tqekk or etmiı ve ekseriyet Krıl f lfUk ftlbllllZ 
kolaylıkla buluoaoagı 191~ imkanı hasıl olacaktır. bulunduğu cihetle şehir mec 

her mev•uda konferanı serı· Halkevimizin çalışkan füıioin birinci ictimaıoı açmış Kahire 7 (.l.A) -

aini temamlamak 9ok basit idar' heyetinin bono başar•- tır. Mıaır Kralı Faruk rahat11ı 
olacaktır. oagına tam itimadımız vardır. Ruzname mucibince riya oldatandan bftt6n dateUıri iptal 

Zarih-Dil ve edebl7at "'-· 8 . o. aet di•anı iatiJMıbıoa ıeçilmiJ eıaaııur. 

Okuma ça~ındaki çocuklarm 
sayımı vardır 

Bu gün şehrimizde oku- k , 
~ d k. kl J nara çahşmalaraa bnluomu, 

ma çafim a ı çocu ıtrm sayı-

mı yapılacaktır. Sayımın bir lardı~. Sayım memurları ayrı 
intizam dahilinde cereyan et- ca dun saat ı:ı 45 de halke•i 

mesini temin maksadiyle dün salonunda tap~anarak Ankara 

bu itle uğraşacak olanlar lle radyosu tarafından verilen iza 
ri okulda müfettiş '.bay Naci batı dinlemişler ve ona göre 
Aydemirin riyasetinde topla- hazırlanmışlareır. , 
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8 - 2 inci Teşrin - 19!1 Cumartesi YENi MEHSlN Sayfa ; 2 - - -·-..---
Vatan için 1 :::IR ULU~ 1 Ankara Radyosıında 

1 
3 Perde -ı 
2 Tablo 

J~Bflj 

No. 4 Bugünkü neşriyat programı 

Zehra - Ne münasebet, padişahımız efendimiz. 
Türkan - Bırak şu haini zehra hanım . 

Zehra - Sus, sus kızım tövbe de. Ağzın eğılir alimallah. 
Cumarte~i 8 - 11 - 941 lüd,;;. v_e IL~ır.ne(dJeıD·ı·caıı1~tıı.rzon: Lı- 1 
7.:W Proğrarn ve memleket v t' • ~~ 

Diş Tabibi 
Celal Gönenç ürk 

Hiliyoruıusun o doğacak çocuklara keııdi tt<lını koyacaklara ih~an
lar verecekmiş. Ne bUyOklOk ne lıllyUklllk değil mi.? Sen de ev
lenmiş ol. aydın bittabi çocuğuna bu adı koyardın değil mi.? 

saat ayan 
7 .3S Müzik; Hafif Program 

(Pi.) 

Gıtana (Çardı1ş) ~ 

18,00 Pro~ram ve Meuıleket 1 ~ 
ismet Paşa ilk Okulu 

Sokağında /Vo. 24 
Tiirkan - Allah göstermesin. MeınleJ<etl dUşmaırn sahın bir 

hainin adını çocuğuma koymak mecburiyetini l>ana allah tat
tırmasın. 

-;aat ayarı m 
18,03 Müzik: Fasıl Heyeti ı 

Zehra - Ne kadar fena düşüncelisin TOrknn hanım. Padi
şahımız. 

Tiirkin - Su , sus Zehra hanım. Ben ona padişah diyemem. 

7.45 Ajans haberleri 
8.45 Müzik: Senfonik 

ram (Pl.) 
proğ· 18.25 Müzik: Mızraplı Saz 

lardan Saz Eı;;crlef'İ. 

18.40 ı\füzik Radyo caz ve 

Pazartesi, t;arşaııha, Cıınıa, Cunıar
lesi giiul~)ri Saat 14) den (18) e 
kadar Pazar giinii 9 dan 12 ye kadar 

Ben padişah ona derimki, milletinin başında bulunur ve millet 
v~ vatanın acılarını his eder. Senin padişah dediğin adamda ne 
gibi bir meziyet var söyle bakayım. Doğan çocuklara adını ko
yacaklımt ihsan verecekmiş. Aklı başında bir aclam büyle bir şey 
yaµar mı. O bir deliden ziyade haindir. Haindir anladın mı Zeh
ra hanıııı,? 

13 30 Program ve meml~
ket saat A ye:ırı 

13.33 Müzik: Tıirkce PIAk· 
tango orke~tra~ı: I ~ 

19 00 r\onıışma (Kahraman ıtı! e nıiiracaatlar·ı kabul ')der. 

larİ:1 45 A. il b l . tar saati.) ~l~~ .,.{/'(''3©t3ftti 
JH13 a er erı. l9.15 ~lüzik: Hadyo Caz ve pmii&.1-~ıiiiıııiiıiil.iii~i.iiiıiii._c~~.r:,~'ıl.:-~-_""';.~,:;._.-_ ..... __ u-~hı!-r:.•':.i.P-~--'mi-ı: 

Zebra - Tövbe ele kızını, şimdi ~·ttrpılırsrn. 

Türkan - Neden çarpıhıcalmnşıın Zehra hanım. Ben lövheyi 
milli bir günah için yaparım. Hem sen heni çileden ~·ıkarıyor:-;un 
artık. Bu gnn TOrk milletinin biricik göz bebeği var. Tllrknn her 
şeyi odur. Bu yalnız bir tek .Mustara Kemali dir. 

Sen sarayda b!ly!ldllğlln için akim bir şeye ermiyor Zelmt 
hamın. Dnşnn bir kerre şimdi hayatmı ne ile kazanıyorsun. Bamı 
öğerek bahsettiğin adam niçin şimdi sana bakmıyor.? 

Zebra - lı,akat. 

fürkln - Fnkatı makatı yok. lyi cınşnnde elini kalbinin Us
tllne koy şu vaziyetiınize l.>ttk bir kerre. Ne i<llk ne olduk ve 
ne olacttğız, DUşDnllyormusun.? Düşman ayakları allındıı kaldık. 
Sulltm dediğinin keyl'i yerinde. millet i~·in ıııeıııleket için ne ya. 
pıyor sanki. ,zehnı. derin dUşUn<:eye vamıışlır. > Heca ederim söyle. 

Zebra - Sahi en !>unları ciddi mi söyliyorsun kızım.? Sahi
den onlar bu kadar vicdttnsız ve U:slelik millet ve memlekete ha
inlik mi yapıyorlar.? 

1 
14 O? Müzik:dTfırkce pl~k- 'farıgo Orke"'trası programmm 

ar programımn evamı. .k.· . 
ı tııcı deva mı 

14 :lQ Ankara Sonbahar at 1 yarışlarının tahminleri. 1 9.30 .Memleket saat ayarı 
15 :w Müzik: Riyaseticum· ve aıans hc,.berleri. 

hur barıdogu (Şef: thran Kün· 19.45 Serbest JO Dakika. 'ı 
çer.) 19.55 Miizik: Kadınlardan 

J - Fram~ Von Blon: Ni- fasıl şarkılan. 1 

şancı (Mar.ş) '20.15 Radyo gkzete~i. 
2 - Richardy: Ispanyol 20.45 Müzik: .Muhtelit ma-

Raspodısi kamlardan şarkılar. 
3 - O. Pares: Rıchılde. 21.00 Ziraat takvimi. 

(Uvertür) ıı.ıo Dinleyici ıstekleri 
4 - Piorre Vellones; Pre- 21.45 Konuşma (Günün me 

seleleri) 

Ruzvelt diyor ki ; 22.00 Miizik: aaJvo saıoı 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, GriıJ, N ez1e, 

Romatizn1a 
VE so(;UK ALGINLIGINI 

DER:H:AL KESER.. 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 23-90 

Türkia - Bünlarda şUµheıııiz yok, onlar cidden fena adam
lardır. Eğer iyi ve milletini sever bir adam olmuş olsalardı millet 

1 

böyle kan ağlarken biraz olsun harekete gelir, milletin acıları He 
ulllkaclar olurdu. Hissiz olduktan başka milletimizin aleyhine ça
lışıyorlar . .Mustafa Kemal denen arslan da Anadoluda bizi memle
keti kurtarmak için bayrak a~:tı. Söyle Mustafa Kemal ve arka
daşları mı, yoksa sultan dediğin udum ıııı bu memleket için ça
lışıyor.? 

-Birinciden artan- orkestra ı: (Violonist Necip I 
. k . B Aşkın) ı------------------·----ısteme cedır. unlara raQmen • 
bazı kimseler urdırki hususi ) -· Leutner: Uvetür. T 1 ş Ban kası 
menfullerini temin iQin hosusi 2 - Mımkel: Venedik ha • • 

'l'Urk milleti öyle bir millellirki sevdiğini baş lttcı yttpnr. 
Sevmediğinin tacını, tahtını başımı. yıkar. Biz Sultttn değil kim 
olursa olsun herkesten lıir hesap ::;orucagız, kütn klın olursa ol
sun ondan dullttrııı acı göz yaşlarını, virane olmuş tınnımanları 

sebebini soracağız. 
Zehra - Fakat o ne yapabilir ki kızını.? 
Türkan - Ne mi yapabilirdi. Herşey. Damarlarında 'l'ürk ka

nı dolaşan herkes her şeyi yapmaga muktedirdir. Sinsi sinsi sa
rayda oturacağına Mustafa Kemal gibi milletin başına geçer, 
'l'Urk milleti ile bir olur, düşmanı mObarek topraklarımızdan ko
vardı. Milleti için canım verirdi. On\ın canı koca bir milletin 
canındıın daha mı aziz sanki •.. 

- Sonu var -

Bay Stalin diyor ki . Amerikada 
- Birincili fü artan - . fnfirat politika•ı 

sipariele1 i milli müdafaadan tıras 
'ı. 

üstlla tutmaktadır. Diiter bazı· 3 Toman! Rüyalı Viya 
tarı da istediklerini zorla kabul -na, 
ettirmek iQin fabrikaların randı-
manını dti11ürmek ioin çahııror· 4 - Liııcke= Marsı . 
lar. Fakat bunlar ieoi te patron· 22.30 Memleket saat ayarı 
ları teekil etmirorlar. Amerika ve Ajans haberleri 
dünrarı kurtarmaQa szmetmir z E h T h ·ı . . _ . . ıraat s am - a vı at 
tır. Bu azmın önune bıQ kımee . ' t ' • 

geçemirecektir. Külle halinde Kambıyo - Nukut borsası Fı 
cepbere aönderilen alman am&· at) 
lesinin rerıne iki milron &anele 22.45 Müzik: Radyo Salo~ 

1 almanrara a-etirilmietir. Berlin Orkestrası pro~ramınıu ikincı 
düora esirler pazarı ol1DD8tur. kısmı. 
Almanra harpte galip g{ldiQi . " . _ 
takdirde Amerikan i&Qiai baeına 5 - Mıllocker. Ruya Vals 
geleceklerini pek iri takdir 23.00 Yarınki proğram ve 
etmektedir. Demietir. kapanış. 

~it ettiler. Bir devleti diğer neden ölmektedir? 1 
hır devlete kışkırtmak Alman . . . 
lıırm eski bir pl~nları olup( -Bırıııcıd en artan-

İbrahim Derviş Akı 
ve Şeriki bonda. lfransada muvaffak rin dost olduı}unu. ıddi~ ettiQi 

1 ı d A 
· h 

1
. _ So•retlere karoı bırdenbıre hü-

0. mu~ ar ır. . ynı __ a ın Ame cum etmekle hirenetini görter-
rıka ve lngıltere arasında baş aıesi •e Rehinelerin toptan idam 
gösterecegini ümiı ettiler. Bun edilmesi, Hiilerin ı:ok tehlikeli 
larda:ı ba~kır. Sovyetlerin ~eri- bir eahıs olduQunu isbat etmie
lerinde ihtilal ve karı~ıklıklar tir. Bunlarda~ .b~~ke Hitler 
çıkacağı:!! umdular. Bunda da haklarımızın hıQ bırısıne hürmet 

göstermemietir. Hitler esasen ya 
Almanlar aldandılar. Şimdi kendi si!lteminin tera bizimki· 
Almanlar yabancı topraklarda nin ortadan kalkmasrnın lhım 
bulundukları için zaiftirler . .rliz geldiQini Hörlemiotir. 
onları hat gerilerinde bozguna lete bu sebepler ruae ruae 
u~ratmaltyız. infiratçıhktau dönülmesine amil 

olmuetur. 

Mer•in: Bozkurt Caddesi 

Toptan ve perakende kereste işler; yapılır 

Orman I şletilir 
Biiyük inşaat işleri için sipariş kabul e4ilir 

MoaıneJatının dürüstlıiğö, i~luriniıı temizliği, tüc
cari doromonun yüksekli~i ile tanınmış bir ıniiessesedir. 1 

Almanl:ır kış gelmeden 
Moskova ve Leningradı :ılma\. melidir, Ve böyle bir cephede ~--------~------------

meydana gelmelidir. 'i)'~MCi?IR\rrn IR\rrnrcnnı ~ 'ii'~l'rn isıeyorlar. Almanlar Ru!-iyada l!::!l~U\\ u Q,~ QJ~LS~Ll\ u \Q/& 
Bu harbi harp malzeme· 

4 ay içinde 4 büçük mi!yon si Çuk olan taraf kazanacaktır Hayrı· N. Ozba n 
ölii. yaralı ve ~sir vermişler- İngiltere, Amerika ve Rusya-
dir. Bu müddet Zclrfmda bi- nm malzeme istihsalatı Al-
zim kayıbımız 1 milyon 358 maularm i11tihsapnin üç ınıs- Viyaı.ua ve Paris Kliniklerint.e ikmali ibt.iHaM etmiştir. 
bin öla yaralı ve e3irden iba- !inden faı.ladır. Bir kaç gün Cerrahi Doğum ve kadın idrar yolu 
rettir. Rusya başlıca iki mah- ev,el Al~ıerilrn bize bir mil· ha•talıkları bnlulır 
zurla narşılaşmiştır. Bunlar- varlık ~ir kr~d~ açmıştır. Al-
dan birisi Avrupa kıta~mda man mu tevlılrı Sovyet halkı- ller gü11 ilğleden soura Çocuk Esirgenıe 
ikinci bir cephenin mevcut na. kar~ı imha h1trbi.ne giriş- kurumu siuenıası bitişi!!iudeki ıuuayeııehaııe-
1 · ı. · · h mışlerdır. Avrupadakı yanar- c 

0 maması ve .'~ıncı. ma zurda da~ı görmemPk için ancak bir sinde lıasta kabul Ye tedavi eder. 
tank tayyare ıtıbarıyle Alman kör Nazi budalası olmak l~ 
!arın dununda bulunmaldığı- zımdır. 

14-15 

Vatandaş~ 
mııdır. E~er bu ma]ızurlar Alman işgal knvvetlerı 
olmamış olsaydı Kızıl ordn merhamet tanımıyorlar, Kah· 
Almanl~rı. C?kt~n _tarumar 0t rolsun bıı kuvvetler. Biz hak 
leyecekti. tkıncı hır cephernn için harbediyoruz. Zafer bi 
Avrupa'da kurulması beklen- zim olacaktır. 1 Türk. H. kurumuna üye ol 

Aüçük tasarruf heaapları 
19 4 1 

Ikraıuiye planı 
KEŞİDELER 

4 Şubat. 2 l1a)· ıs, 1 Ağustos, 3 i ki11citeşri11 
TARiHLt~ttiNO EY APILIH 

1941 ikramiyeleri 
l Adel ~ooo liralak · 2000 lira 

" 
ö 

" 
l .ooo ,, - 3 000 " 

~ 
" 

750 - 1.500 " " 
4 500 == 

" ,. 2.000 ,, 
8 250 -

" 
,, 2.000 ,, -

35 . lf)O 3.50() 
" 

., - ., 
80 

" 
5o 

" 
4.000 " 

300 " 2o ,, = 6000 " 
Türkire le Benknsıua para ratırmakla ralnu ı>ara birik ı ir 

mie •e faiz almıe olmaz, arni zamanda taliiniıi de denemıe 
olorımnm~. (]) 

DOKTOR 

ASLAN VAKUP 
Türkiye ve Ru•ya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmiş. 

llastalarını her gün sa~t 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar kabul ''e tedavi eder. 

Mersin Yoğurt Pazara No. 1 
Telefon : 172 -

Yeni Mersin 
NUSH.ASI 5 KUR UŞT"t:TR 

Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Altı aylık 

Oç ., 
Bir ., 

Türkiye için 

rnoo k.nruş 
600 

" 
300 ,. 
100 , . 

Resmi ilAnatm satın 10 kuruştur. 

Hariç i~iD 

2000 kuruş 
1000 ,, 
500 ,. 

Yoktur. 

Yeni .Mersin MatbaaaındaBasıl~tır. , 

I 


