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G'ttN:OELİX. SİY ASİ HAE 

B. idin ve General Dill 
An karada 

-

Misafirler büyük tezahüratla karşılandılar 
B. Idiıı ve ınaiyetiıJdeki ze,1at Eb<~di şef 
Atatürkiiı1 kabirJerine celerık koydular 

---- -- -

I.ıondra , 26 (a.a.) 
••hlltf •• URIUlll Nl!trtrat 

•DdUrO 

Fl] A 1) A. KBA~ 
Perşemb 

27 İtl\Jyan ıwmaliıJiuin mühim şe

lıirlt,rindeıı olan 1\Iogac1isya zapt4'tlil 

miştir. 

idare yeri 
!eal M•nllı 1&11mnl • •enıı 

Sayısı 5 kuruı 
Telefon No. 82 

ŞUBAT 
19,1 

ı lngiliz gazeteleri 

Türkiye ve 
Fransanın 

Vazİ}'11ti/e İftİğal 

ediyorlar 

Londra, 26 [a. a.] 
Gazeteler Franaa ve Tör

~iye vaziyeti ile iştigal et-

,, Sayı 

13 3831 

Viliyetimiz 941 
bütçesi 

563,378 lira varidat 563,3ı8 lira maa
ral olarak tevzin edileli 

ilkokul öğretmenleri terfi 
maaşlarını alacaklar: 

Ankare, 26 (a.a) .lfJksAJAn İdin)e Sör Oon Rendayı ;.ı;iyaret etmişlerdir . 
. . . . . ,nektedirler. lııgiltere Hariciye Nazırı Dill'c bir Tııggı:rneral, hir Ha Rn zıyarot Harıcıy~ VekıJı, O!lzeteler Fransız 

4 

Alman Vilayetimiz umumi mec. 4.51,107 
Aotooyi l<lin ve Geoelkur- çı. Mareşah, bir Binha~ı Ye lfo~vekil ve B. M. M. reisi işhirliği V"e Vişide ne~rediJe:> JiMi diin Haat ı' de Vali ilay 7,982 
may başkanı general Sfü Oon l<liuin huıHuıi katipl< ıirıcletı tarafından Ankarapahrnta is- bevannameyi bahis mevzuu Sahip Örgenin riyAıeti altın-

liraın Maarife 

> Ziraat ve Bay
tıulığa. 

Dill memleketimizi rei<men Dikıwn, Senıns ve Rııyt re- de edilmi~tir. ed~rek Fra"nsanın Hindiçiui da topla'lanak viliyet 1941 68,770 
. .. t Ü k 48,750 zıyaret maksadib bugnn saa fi\ ket etmektedirler. Hillibnre Mare~al Fevzi de sldıgı tavrı buekete işa mali yılı blit9eıiui w za ere 

• H ••hnelere. 
• Muhtelit m .... 

rafJa-ra 10,30 da Ankaraya g"lmişler Aııkarn, 26 [ a.a. l Qakınak ve Orgeneral Aıum ret etmektedirler. ver kabul oyJemittir. .. 
86

,
100 dir. Ray lc.liu, General Dili Gündüzü ziyaret etmişler ve Dey1i Meyil, Uzakoarkta- Yeni büt~e i~k okul og , F~vkallde büt 

Ek ı td. f k t H M ı · · t fı maa•ları 86 "ns ın ve re a 
8 

- ve ava areşıı ı iiğle ye- h!l ziyan t Maro .. nhmız tara İd Frnnsız filo:.;.unun meçhul r-.,tmeolerının er . ~ .. 
ı · d b ı t ha•nı" I · d (·ı k . ·1 1• münaıup gorol-erın e o onan zeva ı ..... nrngrn eu ıwnra :.'Hn ayaya fanclırn iade edilmiştir. hir semte hareket ettigioı ve nın verı mes 

çe [yol, köprü 

İDf", tamira.tına] 
hoımsi tren gara geldiği l'a- giderek <leftori n.ahımsu im- R. lrli11 maiyetindeki ze Hiodiçiui ordo&unda bütiio düğünden bu b;Buı bü~;::[~ 563,378 
man Hariciye Vekili Şükrü ı 1 d R ) ti L'l l" Ş f At ı·· 1 "n · · .. ikkate alınara tabıia edilnıi•t· za ıunış ar ır. un' ıuı lilonrıt ,.a a -"~ wc ı \} a ur rn izinlerju kaJd,rıldıg1nı bıld1r T ·• •t kısmı 251,107 li ,. ır 
Saraooglu, GenelkurmBy ikin Hariciye Vekili Şü!nii Sarn- kabirlerini zi.raret ederek -;e . lta11r11e aı . l:laıtaneler f~tıhnda \{ 

A . ıuoktedır. "kıtelmi,tir. ım butaneıti b •ı· oi ba,kanı Orgeoenl sım cuglu vtı BAşvekil Doktnı- lmık koymn~lıudır. MeraRtm De"·li T.,lgraf, dün oere- raya .!u . umi varidat . •t hekimiyle 
,.l. .. d .. 11 . . V k1:.leti S d B 1 l . ı· .. f . 'ht' " But9enıo uıo ulare memnruoun y.. T uun uz, arıcıye e ıı Refik ay anı vo iiyiik :Mil c ·~ ıır po ı~ mu rez.,~ı ı ı yatı eden ınlilıiw badilile•er- ,. ı:.63 37

8 lira olup bu b t · . "" •rıaı 
~ k" ·b· b .. ··k J • N ı M ı· · · · "hl"ll ı · ı. · · ·t• t · t' ~ yekunu u ' H 80881 dahıliye müt h uınuıuı atı ı uyu e 91 u el'I ec tl'!J reıın :~ ( n ili\ in rn ın reıımını ı ıt e mı~ ır. 

1 
b' . . 

1 
'1..ı harp ıunın maaıı e ~ .... 

A k c en ırıuın < e .r rllDlilJZ vAriclatın: '{ za111ları kab .. l man Meoemenoiogla, rı ara u· u Meclis ve olanın t • 

O 1, T 1 f ,f k' Af 'L d • 1 ,,. h 1 gouıi1erirıin hareketi ve rn 87,024 Jiraııı • . u, ıar. 
Valisi Nev.!ad Tandogan, H · . ey 1 e ura uıyor ı; rlK8 8 118 JIO ar 8f 8· ıliçirıi ile ham arasındaki H. rnobuebe~e ôii Mecliı1 28 2 NJ Oama ga 

vekAleti U. ka. muavini şefi D ) l fl ( l d'I• 1 nıiitarekerıin .7 Marta kadar 18,695 - .Nafaaya saat 14 de toplanacaktır. 
Oevad Açıkalın, MerkeT. 

1
w · eı j za tı la ı-- ra an IZYl 8 ı ıyor ar 

teın<lidi olcluğonn ya~makta- 8 lk ı mutanı albay Ali Demir, Po MatAukanın a an ara 
Jooya, Yunaııİ8tan, Holanda, birle l)l tecel< Hu·· r Fransız drr. 'f" 
Belçika elçileriJe ngiliz u iT I ·ı h b . . ti e 1 b .. On;.ı;oto.y a gche Amiral Li S J h t k) J i kat'ŞI 

.. k 1 . . k deni• hava "e ngı tere ar , kıtal arı lıi l!'rarısanııı Uzak~arktakı • • .. yu e 9111, ara, , • . . ·ı JJ J ldı r 
ate 3Jeri ve hir kıta asker ve kaz-anacaktır. . ılıtıyaçlarırıı V11~ıııg~ona bı - Neden re e ı • 
.R'' t' 1 bandotm ve - ı:.rıtrede Meraa Kat dirmi~tir. Fakat lıfldıselor ça lngiliz ab!okaaı 
ıyase ıoum ıor . k d' J ra 26 ( .ı a ) - I • 

kesit bir halk kiitlesi tara· Londra, 26 (a.a.) - l n tE.ttiler huk ılerleıne te ır. apon.. I~oodra, · : • rı me•e e•ı 
f d k 1 tır MO~takil Fransız ajan11ı hil a ı ;r,ap nrn 8irıgavur.a. HoJ•ud• Hıo Hariciyent'!Zaretı musteşa L d 
ın a'l arşı aln~ı~ . 1 diriyor· Kahire 26 (a.a.) - fü.-tıuıırıa veya PasRifiktcki ~at\er Avam Kamarasında on ra, 26 (a,a.) -

Ek1!1elan11 dın ve gtme - · ,c- • L hm lr .. · ö i r Jiöi oy ter: Uom"n~· ·ı -
k b k Dl·ıı vo mai BıitQn bgHiz gazeteleı i Mıı · .c.ntrede upıuı l cenu- ailıılı\ra J<arşı Jin1tanm-a llz- Matsokanm Edene g nı e' ı. "' b R "a ı e aı 

urmay aş anı l d k t l . "l ,. l. e- . ' ı...A , tt· h l§er azı alkan ID 1 ... _. 
ti . d k ' ev tı hamil ti· solini ve Hitleı·in nutuklarına ıun ~ ı a arımız ı eıı ~ar re H iudic;iniıle üMler elcle et- mesaj hakkmda m:y.uıa a. u- rine y11p1Jan .. bl k ehoa e~ıe 

ye erın e 
1 

e 
8 

• • ketlerme devam etmekledır. . . · rı r· ·• 0 a ak kında 
en ua a girdi ... i zaman RJkı~ aıl mutHlaa ve tefsıı )erde bu- K k 23 b tl 400 rıH.ı k ·~·ııı yaptığı teklı e ı lunmuıtur. Ed İngiltere İktiaadi b 

r " r e l kt d l G l up tıpla şu a a L., l ld t . l dir 1 Matsokanm ene D it arp oaaırı . ve <Varol> sadaları dakika- ımma r ıı· er. azete er her esir üç to ·atinam edilmiştir .I! ran~ıı ar re< ~ mış or · Bat er, k a on şu izahatı vernı· ı· . 
. k. k . b' ' p ı., . d" .. h-k'.'ı f b l rJ . lduğu me tnpta t '' ır. larca sürmü~tür. Bn eamimi ı ı nutu ta yenı ır şey bil- ltalyan soınalisinde harekM Hın ıçmı u l me ı u ı : göndermış .o. . l A •- talya lır.rbe gird'ti 

tezahürata İdin selAmla mu- dirilmedi~ind~ müttefiktirler. muvaffakıyatle inkişnf eımelc- nm :ıo saate kadar ~atlayabı- umumiyet •.tıbar~y ek vru~a z_aınao R(:lb•••y• ., .. , ••r•:... 
kabele etmi~tir. Deyli Telgraf yazısında, flit tedir. lece~ini bildiren bir ıhtarname harbine telmıh ~dılme te v; .~ ~Hıa~slar ı~.tft) ~dilmişti Ve 

Tren dorduktan sonra va leri~ esafi~n Alman ~illeti!ıe Loodrl'I, 2_6 .[a.a.] - . neşretmiştir. ponyanın şarkı A~yada 1:1~ 1 ngıltere .hııkt\rneti, verilecek 
gonlatındsn inen İdin. Hari- söyhyeceğı azdı . Façız n ıle ~uba rıehrını. geçen cenubı Deyli Meyi h1tşmakalesin~e dünyanın her ner?~m~e k~ r ;ıüa.dd~l~rın . İtalyanın eline 
. V kT Q .. krü Saracoglu Nasyonal So~ya \ızmden ayni A__frıka ~uvvetl~rı . hnly~nllaral Türkiye ile Framanın vazt.I olsun su !hun tesısı a ın -a ~nıesı bakı kaldıkça Ro-

cıye e ı 1 
.,,u 1 ö ı · · agır zayıat V"'rdırmışlerdır. ta ı . · . lünü oynamaga manyaya baak r o ı Aınm Gündiiz- ~ey er s Y enmıştır. l t k ·ı b. l b l 1 yetini mukaye!<e ederek bu ıkı mutava~~ıt ıo . . . . ...- a ısaııa vernıe-

ve rgenera . Bitlerin Alm:ın ·ıı r yan arın e mı ır a ur :uı . . ~ . k ld "'u bildirılmekledır . mıştır. O e11oada da Alw -
le müMafaba ettikten sorıı-s . . . • . . m! e 1.ne imha edilmi ştir. Esirle mit· memleketın elmde muhım oz hazır 0 ng k b"IAhare Al yanın kontrolü Jt . a~ 
maiyetindeki zevatı birLiriııe db~kl~ıı.·ml~dd~RI fş~yl r~şızmın şım r:ılyöz, top ve tank aı.:1mıştır lar buhmduğunu bildirmekte, Fakat, Matsoöa_ tu-'kten sonra tir. Başka menı~e~":. g~ruııt 

R . t" ı ı J" ı ır. iıt erın Alman- ş k" Af 'k d k' · ı l · Lib . l b k l k d: · allk a ile g ruş ~ erın de tanıştırımşlardır. ıyase ı- _ _ . '. . . ar ı rı a a 1 ı er ey.ı~ blıt er u oz ara en .sı m many h b' ta- Almanyauın n .. f . . k 
l b el T arı kra- yanın butun gehrlerını denız yadakiuden daha süratlıdır. Ha olmağı çok istArdiı demektedir sözh~rini Avrupa ar Ml6 r· . d" . u u ... 'e ootro 

cum ıur an os~ _< 
8

. 1 ıoıH altılara tahsis ettiği malumdur heşititarıda 12 yerdeıı il ı•ri h~- ~ .. ~ · . ssut olmadı§"uu beyan et- une. ~ır ığı takclırde aynlı 
lı korusun> lngılız mıJJ Bitlerin bir devre içinde 2 ı 5 rekAtı devam etı.ıektedir. Ha- Gazete, ıkı memleke.tırı ~ıe! va_. : . 1 ,·ltere uğrunda çar- tedbırı almak faydahdu. 
~ı ile. htiklsl m~rş~m ç~lm~~ bin ton gemi batırıldığını te- be-Şiiler il~ihak etmektedirler. bir!nin v.e P~ de ötekinın Hıt- mı~~kt:~•lduğu dava topr~k, .. Bulgaristan için bo bapta 
ve Iaın raaimei ıhtıra.m Y min etmeğ~ uğra~ması endişe Londra. 26 (a.a.) - lerı tehdıtlerıne boyun eğme-ı pış ddl kazanç dt!~ildir. lngılte u~ulılet vermenizi rica ede-
pan askeri kıtayı teftıo e~e. Yı düşürecek bir keyfiyettir. 23 şubatta Hür ~ru;sız dikJeriui ve bu metin hareke-! ma_ d vası dünya lıüriyet rım . » 
rek kıta komotanınıo ehııı ~tfiltere için denizaltılar va- k~vv~tleri harp v~ nak.lıye ge tin cesaret verici bir şey oldu re~•:eıd:r. Binaenaleyh başka 
eı~mı' a8kere «~~rba.ba> de· him olduğu kadar tayyare teh m~lerıyle Kızıl den11.ıiekı ~ertia ğnnu bildirmektedir. '1.~ lü her hangi bir mesele A1altada mıt ve askerler gur bır seıle l'k . d d F k b f Katlona çıkarılarak bu hman tur olamaz demiştir 
cSa1tob mukabelesinde bulun l~ eestı l. el, var ır.. , ak at u. -~a zaptedilmişıir. Kıtalar cenuba A diıababo bahis nı~:dznlul aUuşlanmışllr .. lhi Alman tayyareai tt ıy u ame erece • mazıo"' dbğ ~ _ kt d' Ik" ay- , R~tler şıu e e 
mu,lardır. . olduğu gibi lnRiltere galip ıe dır b:ı l~~~~İ.·r e h;ttı istiva- bombalandı da1araı,1a 

Istaıyoo J ngili~ ımpara- lecektir. Hitlerin elindeki ye- dan Çöl ·ôağ ve ormanlar·ı aşa .... -

torluk Te Türk mıHi renkle- g~ne vasi~ası .. l'l.assuptur. Hu rak Sudandaki lngiliz kıtala- Kahire. 26 [u.a.] 
1 Pariste .Malta, 26 [a.a.]-

riJe süslenmiş huluouyordu. onun son umıJıdır. rma iltihak etmişlerdir. Kı!"a umumi 
k t Orta,ark İngiliz İçten yapılan büyü e- i:)ır islirahattan sonra silah ve 

i,lahim bir hayc/ut
lult ıJakaıı oldu 

Ada yakınl:\rında iki Al
ınan bombardıman ta " . 
denize düaürül .. .. Y. •!eıı ._,. . . . ...- mu,tur. Dıaar :.ı:abüratı 8. İdin mötebetJsim Roman yada lech1zatları ikmal edilerek Porl 

bir çehre ile karşılamış, bn sudana sevkedilmişlerdir ... Bu 

ıaa.imi istikbal karşısında Rejim hakkında s~ret!e d~er1·~a Kda.~lon _ lngıı:zı: 
r .k: dar yava l'Jll şım l e ıne uşmuş u tJ 

At1' po ıpnana a · p "/ b · t I k maktadır. Bu hür Fransız kı-
olarak gitmittir. ı • 11 yapı OCQ tası zabit vo efradı Senegal-

"Blllbare BkMelio İflin Ha hdır. ·· s & Biikreş, 26 (a.a.) _ rioir• Telriti Şükro araooııı-
la ile ber"tier bir tttomohile General ~.\ ntonesko res· 

binerek AnkarMpalaaa gitmiş men 2 Martta memleket da
lerdir. bilinde bir pilebiıt 1a,.1_>.ılaca-

İngiliz krah 
A'lıaır elcisile • 

göraıtü lmparatorlnk Genelknr- gıoı ~~ ~~menlerin Aotones· 
ma1 batkaaı general DHI'le ko reJJ1J~ın1 t~v.ip edip etıni-
Orgeoeral ABJm Göııdüzii n yeceklermi bıldırnıiştir. Londra, 26 (a.a) 

b. tte v İngiltere Krah bugütı Bu otomo9ili vfl diR"er otomobil- Pile ıs ıabndiler r*'y 
kjogam sarayında Mııır Bö

ler takip etmi,tir. Au.kara verrniyec*'kierdir. Verilecek yük eJ"iıtini ve ınnteakiben 
p&la11 Hnöndl' misafirler ayoif cevap ya evet veya hayır ola Başvekil Çürçili kabul etmi~ 
te,;ahürathL liın~ılaamıttır. caktır. tir. 

uırıaınıo de cHi,tiibij il\~ 
aıe)di n·· e IDQbte .. 

r. uşman tayyareleri 
adaya bomba atmaı 
f,\ olaıııamı,lardır. a IDUY.&f-

karnrgAlımın tobliği: 

Arııavutlukta askeri bue 6 ( ) Paris, !l a.a . -
katı takviye için İngiliz tay- Mühim bir haydutluk va· 

ya.releri Tepedeleıı oivıuınya kıuu ce,reyan etmi~tir. :J wiJ-

Hkeri hodof ve mmör~ü D~ roa (tanktan~~=··. b~rel ~::~ Konferans 
b !>' bankadan dJeerııı 

kil vaıtıtalarrnı •iddetle om· ır. b ka memurları tua DGn 
18 

t 
17 • 1 haııle an 1 

8 .IO da Oaa.._.
1 balamışlıudır. Doka.Jd• yap , d 0 götöröltirken dört bay eoalliıllk pıoteaorı 8 R • 

.. .. k ıın a Mrdeaı H lk ır .. ıp 
lan 1.1iddetli hücumda buyu duJun bücuwya 0 1F•Y•0 Vfr . , • E<ti •alonandı bat1 

b . . . t b P ımıı Bay S . Ö 
tahribat vapılmıttır. Adia• • memurlardan hır>sı a ~nca Gire kaJab•ıL. b?'P rıe W.ıt: 

• d" . • • ır diDI i 
ba tayyare meydanına da mu ile öldürUhnü' ıt~.rı. ağır uraoda diltoıiıde rerı•• ~ ha 

~e UfUooaaü ika- ala atılm eımıe ba-
lıiuı ba9fr >'. .. mJrwjPJ· Oenıı yarala:m•~uı~aft,qr Hayf;lut- k6o olamı;~~ ç;~~rılmaeı a;6• 

bi Afrika tayıarel~ri Asına- 9frak urları otomobilleriu~ rln dilimize h11ua~c~~ıı kellJmele 

N . ·ıı de- lar para a•ld ıllae d . an 11rdao 
ranın şıHkında eJoıu e .ı ldorarıık kaçmağa muvaf- çok kı •.• alAka ile dialeııeo 

lı ·adetle bolll ucı ırne,lı bi k polıtrı ve yo arı 'ı k l otlardır. ınit'"'rıti r onferıııı ter . l .a· fa o m -w J!'!!f ı. bardıman etmı' eruır. 



- ıın Perşembe YBNI MKRSI~ 

Beyaz Baykuş piyesi 
nasil temsil edildi? 

Ankara 
Rad.v.osıında 

Bugünkü neıriyat 
Bılkotlerlnlo ıoılm111n10 tekin, Hıfzı ~aba olan Orhan dft1me1i te bu eanada Nerima 

tıl dônlmG mlnı11ebelirle Hal· Bıtalo kendilerine urileo tuife "'° nieanlıaı roıüna rapan Mab PERŞEMBE 'n - 2 - 941 
keti temıil kola lreleriolo bir leri 11bneniıı icap ettirdili ıe tar <lıhı_k Tokaı'rn bab88 ını ta· g.00 Proğraru ve mP.mle-
piJH temıil gdecelrlerlni itilmie k ilde çok mauffak olarak batar n.•ıdan hıraıı aeld i dire Neri 
Um, Pire•in oe olıoaıını merak dılar we raraUılar. mının tt•leioıı ile haber termeai ket saat ayarı 
ile takip ttUim. Otrendim ki MOeteri uıifesini rapal.l Sait il.zerine ete ıelditi zaman Ne· 8.03 Ajans habel'leri 
kokain ipti1R11 ıOzDoden blrlG6k1rlo te Salih Timuoio de bu rımanın b016k bir fedakhhklı 
ıilenio ne acı felAketlere dGı&G dekora bir 1ra!'ni&t1r taz ifeai arö ba~a1101 aakhyerak te ıııkı 8· l8 Müzik: Hafif program 
ıana enlatın bır Vedat Ürfi rerek s ı. hnenin daha zirade caa uııretioe kormaaı r6ıGoden (Pi.) 
Beaaa'ana r11dıtı (Beraa B•ı· lanmuını rardım edirorlırd ·. o iıanhıı Muhtardau hakaret gö 8.45 Ev kadını - Konuşma 
kaı) pireal imiı. Bu pireate rol Bo aahnede kokAin y6alndeı rerek ~rralmaaı ta bab111 ile (Fırçalarımızdan istifade 
ılıcak ımat6r ıeoolerin de -tim Hıfzı babının 6lme11i te rine acıklı hır ıekllde gör6ımeıi b6 ed ı· ) 
1 t A • • 1 e ım 
er olıoııı dı bende bir merak kokain rı1ı6nden Vahhab1D hır un aerırcı eri bııtan aıatı af· 
urındardı. Banu da oırendlm. ıııht• u kıtilllteset~ edilmeai latmıı te ·ioünca perde de 00 1

2
.10 Program ve m~ml11 

Hepıi ilk okul ölretmenleri im iı ıle neticelendi. :rnretle hbanmııaır. ket saat Ayc.ra 
Doaroıa ıGlıDm lrıbırdı. Her OoaooG perdede (15) eene Ook dararılr te daralarak 12.33 Müzik: 

i J a n 
Mersin sulh hu~u~ mah~emesinden 

Sayfa 2 

Meninin Menteı köriınden HOıer;n Bolal tekili nuka\ 
Ali Sabri Gftnevin Mersin haz ineri m11liresi alerh ioe aotıltı tH 

cil dua11nıo repı lmakta olan duroemasında, Merıh·e köıO ka 
pılı öreo mahallesi c iuruıda ceouben Solda oeıu Hasan tereso 
sine ah tarla olup halen saolı Mahmut Arap Ali Mehmet, aeı· 

ben J88dı Veli nlAtları tıarlası olup halen Durmuı oAiu Mustafa 
elioda bulunan t&l'I!!, eimalen Yürük Ali tereeelerl tarlllıı olup 
halen tereaeden Haticenin kocaaı Teke1i Hasen elinde bulunan 
H'ltİC9Je ait tarla, earkao Yagdan oQullarına ait ıarla olbp ha 
len Hacı Ali Mehmet, Mualafa, Durdu, Emiııe ellerinde bulunan 
tarla ile Gaffar \atlaeı olup balen Gaffar k111 Medine eliode 
bulunan te Medioere iuf6tle Kara Duranın ziraa t etılti ıarla 
ile badodlu tabmlneu ıoo dön6m miktarında bulunan &arlanın 
senedaizden tescili talep edilditinden bu rere mllkiret iddia 
edenlerin karıtlarile birl ikle 28 - 3- 941 saat ıo da Menin Sulh 
holrok mahkemeıainde doruema ıapılecaQ'ıodan mOracaa\ları 
akli takdirde haklarını iddia edernirecekleri lihumu ilin olımur 

(J73) 
aGn Hb•btın atıamı karlar oo aoorara aitti. Perde açıldılı ıa temtıil edilen bu Piree cidden KOçOk fasıl 
oaklırımııın tab11l te terblreai mao doktor rolOntl alzuioe alan şaheser olmoe, rol alan arbdae 12.50 AJANR haberleri z k 
ile olraean, geceleri evlerinde Ane laaokor'uo mDkellef dO· ıarm hepai mutaUak olmoı· Gl'İ aakeri V~aİ a 
,in •• r'e.l. ı•o• deraı· oı ·a·· l ardır 13.05 ı\)Qzik· 1> .. k.l h d b"I"" - .. 1 l ld 

u uD .... ı· ıenmiı odaeı ıörGodı1. Bu per • K- ük , , · ayas mnsta 1 u ut o U!ZUIU en a nuş o ll 
leleriol b11ır1amak ioin otraean dede ı.ahnede ilk göralneo dok E~o ôode bulnoanların bile uç ı&!n programmm de .... k. ' I · k · · · y · · · ötre&menlerimiıin bu hareketi terun himareai ile bGyGıen kO ıtoımıyacıQı bir tekilde (Sfiflör) vamı gUDl as erı ter llS tez eremı zayı etlHU enJSll:J 
barak fedılılrlık te feraaa&klr· oclk Neriman bllrümüetll, Bu ta !Ok rıpao b1.r Biıam D1ııün 13.20 Müzik: Karıtık prog alacağınıdan eskisinin lıükınü olmadığım il~n 
lılnı . ılferl de Samime Somer Gzerioe te blo . belli olmıracak ıekilde ram (Pi.) ederim. 

Ba Gar•'•••lerımiain her ılmııtır. Ba aahoe oot acıklı mıh•J yapın Or&ıokal mGdftı a IS 00 P M ı k ·rarcusuıı "aııık..ıanı kövündeı~ 
1 b 1 d Üf 

· N Ferid Kobaoıo te deL , rogram ve euı e et i:J ı '~ ·' • 
ı r aı arın a m euııleri '°' idi. Ro\ln6 blr6k batarı il• &traıroo 
Ardemir te lıbık Tokar oldufo rapan dadı ile Nerim!Dın butn itinde oıtııın Sobban l(oıoıhı· ~t ayan Güdüler oğullarından Mehmed 
bıld prou ioio Qankara olrala görGımeleri te dadıoın mOıfık 0.an dı. ba m.ataffıkıretli tem l8.0J Müzik: Radyo caz or ( 172) oulu Mehmed ikiz 
11lonana ıelir1er. B\r11 aoor11 ıtöıleri bOtOn eeıiroileri tendne &ilde 1 arer ht111lıri oldatunı keslM!f'l ~bNhim ÖzgQr ida- .---;._- ....;..--~---~,;;_ __________ _ 

bıkanınıa Bılketi temıil kola rtnden 1reoirmif, derin bir ılkQt eGp':: ıolrtar. resinde) 
bıtkanı olan Maarif m6d6n1 Şe· ile aahoedeo aôılerinl erıramı· ılketfmiıln her tobeıiul 18.40 ~üzk: 
fik ErıaodGı de relir. Gıo 11 rorlardı. A11I facia bundan ıon mutaffakaretle te ıete eeve ça K ık 
ki&lere kadar aıraıırlar. Bir •t1u rA basıamıı&ı. KokP.in teairi ile lıelıran Bıllretl Bııkanımıı Bar arış şark,)ar 
bu protalardı bulanmak arıu ne ra1>ht1nı bilmiren VahhablD 8.GkQtt Sllıen'• te bu pireıte 98 1

9.10 Konuşma .. 

Miijde '·· 
. . -Batılık turunç fidanı 

•\laa kendimde gördlm. Kıpı · kıııoın etine hıraıahk mabadı ııfe alın filretmenlerlmizl teb ([i3Tadeniz röportajları) 
dın 1lrt1rek ırka ııuaftan 1111iı ile aelmesi te bu esnada bilme rlk te &ılıdir eder ba pire1in 19.30 Memleket saat aya-
.,. bık&ım . O ne ne•'e idi Bir· dili kasını öldQrmeıe k:allrıthlı bir kerı e daha aörmeren1ere r·ı, ve ajans m.berleri. 

Lamaeda itina ile relielirilmie aeılı te aıısıı beıbio perta 
kal, limon we ıuruno fidam tard ır. lsLirenlerin Lamasda Hasan 
Şabmana, Meninde Diı doktoru Behire m&lraoeetları. 

(165) 28-25 - 26-27-28 

blrlerlal bio 11.ırmıdan iri olmı e1nıda ditarda 6ııh olan karısı tekrar edilme1i oof rerinde te 19.•5 Müzik 
faD ıerterlnl \en-n ecı1rorıar S1111iyenin reımlni aörme1i ne bir ltllmal tarhk olecıtıoı da R d 
te ha ırlrldıılırın hio biriıi ıah b11tftn bıueketleriııden ne•miô ilAte ederim. a yo ince saz heyetı 
ne fofode bit Gıeo arkadaıı:.r olarak elinde bulanın bioıtın "' A. B. ; 0°· !~ Ra11 drko < a7.81MI 
olmıdıklın için muutrat o!a• ._, üzı : 
mımık korkuıa .. eodi1e1i ile Silifkede Halk evi faaliyA_ .tleri Şan soloları - Bedriye 
oaola b1111a o•htııorlardı. • zün (Soprano) 

N•bayet r•I dön6m6 olan 23 21.00 Müzik: 
Şubat ıeldi. Ben de Hal ketinin f aa/iyet giJnden gijne aahaaınr geniıle- Dinleyici isukleri 

-------------------------i 1 i n 
Uc11z satılık ev 

To- llasıane caddesinde iki katlı bahçeli üıt kat-
ta üç oda 1 mutbah ı salon, alt katla l oda ı 
nıermer salon 1 hamamı ha\'i ev satılıktır. isti 

•ermiı oıdata bir duetire ile terek gazel neticeler alınmaktadır 21.30 Konuşma .. · 

•-=!tt!0 
.. 
111\081.!,'!!~a;~:.~~~~ ::.!,~ Sıhhat 3aali DE-VA 

yenlerin matbaamıza ıniiracaatları. \ ı n6) 2-5 

ıJJrlfo H u~uııi muhabiri- çok lıtler başaraıgıuı vormek- 21.49' MOzl.,·. Radyo or~----
olan ıırı ile mer11im beıledı. " .J a •~1.· 

ôtretmeo 1rkad19larıoı bir mizderı: teyiz. Genç arkadıışııııua teb rası (Şef: Dr. E. Praetorius. 
11tal tıe idare eden ,. arhd•ı Kazamız kaymakamı B. rilc eder, daha verimli ba,arı ı _ Y. weinberger _ Sch - Kaşeleri 
ları ıırafından ook aetileo llaa· .Nihat Dam,man HaJkevinde Jar dileriz. vanda-Gaydaı:ı 
ril Mtldilr6 de Halk~tlerinio ıoıl •erilecek olan konferaoı1lar . ~ilifke - Her yıl olduğu 2 _ C. Saint-Saens _ (Suit 
maaı m6na .. betiıle tendi hieu serisinio ha.,Jaogıcını açmıt gıbı bo yıl da BaJkevinin Algerienne. 
1101 dllıeo bitabeaioi berkeaio açılıt töreni SiJitked h •e cZeJairJi gazlara karşı ko · , e eye- 3 __ p Çaykofskı· • Eua ••'••ao••• b\r .. kilde ııparak 1 . k " canla ko"lanmı,tır · .,en 
bltDn dinlericilerl HalkHine ronma> mevzu 0 bır ouae- Ak H ı• : Onegm operasmdan Prelüd • • t f&W n .ilevı salonunda ı 
dıhaı candan baflamıı oıda. ran• Termı~tır. Kooferaos ·8 Ortaokul iiğretmen ve talebe vıtls, ve sıolorez. 

Plyea bıtlıdı. Percie ıoıldılı kllla~ahk hır halk,. memur- teri tarafındın cZafer» piye 22.30 Memleket saat ayan 
uman 11de u temi& döıenmte lar, ogretmeoler, Tıcaret oda ~i temsil ediJmie ve ·piyeste Ajans haberleri, Ziraat, Es· 
bir oda aördOk: Bu oda kokain ın azı.tarı, Parti menımpları, rol alan gençlerimiz ıık11k ham _ Tahvi1Mt :Kambiyo _ 
mlplelA11 Vabhabıo etinin bir Gençlik kulübü üyeleri, mü- atlııtlanmıt ve piyes movaf Nuk t Bo F. t) 

olduı idi. 80•. olan Hhoere ın keJJetJer •e daha birçok mü- fakiyetle netioeJeomı"ttı· r. 22u1.11: Mr~~kı . ~ ıya • 
ne rol6oG Gaerane alan te çok 1 b 1 k fı .,., uzı ma•ıffıkıretle rapan Bebrire oevver er o onmo,, on e· Gen9Jerimizi tebrik ed~r • • 
Barırholla ile Alicenap bir dok r~n11 al~k~ •e memnaniyethı kendilerine teşe_kkürlerimizi Dans mQziii (Pi.) 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOCUK ALGJNLJ(;/Nl 
DER.HAL KESER 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 56-90 
tor ro1Go6 &zerine al•n Arp dınJeomı,tır. Badema H aJke· sonuız 23.25 Yarjuki Program ve 
laaokor ~ak&ıler. Sonra 11raeı vinde b .. r 15 günde molıtelitl kapanıı. ._ ______________________ _. 

ile dadı rol6nG rıpan Mehlika mevıolar etrafında konferansı 1 icaret Odaaı bir Kooçeıto (Pl.) 
Alpıu, 1r11eteci rollerini rapao lar •erilecektir• ·ka 
Nurire Siler te Nadire Serhun, Sayın kaymakanumuı Ev mecmua çıkarıyor (Dıt politı hAdiaeleri) 

Vıbbap rol6n6 ııpan Mebmed işleriJe d6 yakıodan alAka Mersin Ticare\ •• Sanarı IQ.45 Çocuk saati 
soı:aer, ı~bı&ı memuru olan lı· dar olmakta ve bilha88a gen9 ( Od111nca her 15 a~ode bi~ inli 19.15 Çocuklar için mclzik 
mıul ıedıt çılrhlu. leri Halkeviode vazife alm• ıar etmek Gıre (Sıcilli Tıuıret ------------

Birinci perded9 taıife1i olıo ga ıe.•ik •e davet etmekte- 'te Pi.'ua cı&teli) adıod bir a• 
ba arkıdııların bepıi kendile dir. zete ınuıı r ed•o•t'ol memouniı Satılık Hizar 
rina terilen ro'G bGr6k bir mu Ayni günün aktamı Halk yelle haber aldık. Ba auetede 
taffalure&le raphlır. Anne olıo evinde bir de aile toplaphsı &Gcoulırımııı ı J Akadır edeoek: Görmek ve fazla maJtl-

. bar lirli llAo te kararnımele· t ı k Bebrı,e Harırtıoııanuu, kokain yapıJmı,tır. Toplantı pek u- rin mGnderlo b 1 ma a ma iatiyenlerio M. 
mlplell11 olaa Vıhbap rolG:ı6 mimf ,.e ne,eli gA"miştir. d 1 1 a ad~laoatı te fır ~enk Biilbölf•ıtlnna mo .. raca-

' Y a ı razı ar neıre ı ecetl öire "i IS 
rıpan Mebme& Somer io mlna Evin kıymetli ba•kanı B Fa oilroiıllr Yeni L L atları. [J 71 · ... · 9a .. aca .. arkıdaıı 
kıtılırı, kuııları te ıonanda zıl Soyalıo az zaman içinde mı11 mataffıkireller dlleri ============ 
annenin Valıbıp tarafındın lo- ---...;.;;,;,,::.•·:.._~=========== 
lalarak öldlrllme1i Çok oanh j j 8 fl 
bir ıekilde baıarıldı. Ve &•a: bir d ar,,., ruhu ne da,arak ,.ptılar Aıklli Sıtm Almı lımiıyonun an 
Yine bu perdede çocuk rollnl Mo. bedeli ııt ıemlnaı 
rapın k6olk Netin (Turancı) da Lira Lira 
OOk mataflak oldu. Oinıl Kiloaa 

llliaoi perdede kokain ıa&ı Baban 16 lon 

1 H A L E 
GOnft s11a 

8260 619 
16 6 3-~ı Oarıanı bı 

lbılenio ıekli fbatenio reri taa bir kahtebane idi. Sıhn• 
&am ••0111 Hı bir ba&akbaneri 
a69&eriyorda. Kıbteci uıta rol6 
al rapın Memduh Ôıb11mıcı, 
kıhteci oıratı rohlnl > ıpao 
ll'aa& P1rat, Qopar Hıııan olan 
Mahmul Yillt, Kınh Mad ro· 
llaG ııpıo Şeref Bediı, Uıan 

kol rohlnG Jllpao Kemal Oaan 
Çlf&e Beli rollol alan Tail& Ar 

Kapalı a1rf Nlld• A•lr•rf Satın ~ima komtırona 

1 . istekliler şartnameyi ber gün komisyonda okuyabilirler. 
2 - Taliplerhı ihale gün ve ~aatından bir saat evvel ilk tenıiuatlari 

teklif nıektuplariyle birlikte komısyona nıüracaatları. 

(12o) 14-19-22-27 

ve 

G o v E N 
Sigorta Sosvetesi 

Hayat- Yangın - Nakliyat 
HER TÜRLÜ KAZA 

:ı.v.ı:ü:ıv.ı:ESSİLİ 
Vasfi Orgun 80) 

Yeni Mersin 
N USH.ASI: 5 KURUŞTUPt 

Abone 
Şeraiti< 

Senelik 
Albaylık 

Oç " 
Bir .. 

TOrkiye için 

1200 
600 
D> 
100 

kurut 
" .. 
•• 

Resmt ilAnatın satın IO kuruptur. 

Hariç lÇİD 

2000 
1000 
600 

Yoktur. 

kuruo 

" .. 

Yeni Jıleni• Baıımevind.- baNbDıttn 

• 


