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Ber1in, 8 [ A .A. ] -
Alman fevkalaıh~ tebliği : 

Sahibi ve Uıntam Ne,riyaı 
ı\ıfOdürQ Perşembe 

9 Şarkta merkfı~ ceplıesirıde bir 
çok Sovyet kolordnle.rı ku~ıdı)wıştır. 

BUAD AKBAŞ 

idare Yeri 1 uci Teeriıı 
1941 r..ı lltn!ıı laaımHI • llınta 

G'ttNDELtX. SİY ASİ HABER Fl:K.İR GAZETES! 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Yılı f Sayı 
14 4024 

Sovyet resmi tebliği: 

Merkez 
Cephesinde 

Türk-Alman 
münasebatı 

Finlandiya Mebusumuz Emekli General 
Rusyaya karıı açı- l Cemal Mersinli vefat etti 

'J Vııa1enmlz mebuolarındau lees~ürle kareılanmıetır. Vatan lan mücadeleve 1 . . 

Çok ıiddetli muha· 
rebeler oluyor 

Al T 
•• k• t o d· ... • • • .

1 
ilmekli geoernl Cemal Mersicıli ve mille&imiz u6}runda senelerce 

manyanın ur ıyeye aar• evam e ccegım mgı tereye A~lrnredıı onelk~ gün . vefı1' o\ fedak?raDe çalışarak keudisiui 

d 
.,, • d . . b'f . d' mıour. Halım, muteveıı ve Qok pek zırade '!evdır'llte alon meb 

ruz e ecegıne aır verılen 1 dır 1 güzel ahlttklı olan nıumoileyhin osumuzuo r.İ f8İ ACl bir ka 

Moakova, 8 <1 •1 ·' - haberler yalandır ölümü şehrimizde çok derin bir tır. Y•P 
Sovyet t6bliQi: Helsinki, 9 (e.a.) 

7 ııt ıeerinde kıtaıarımız bıl Fin hükumetinin ingiltere- Alınan Almanlar 
ıuo cephe boruoca anOdane Çarpıomelarıoa devam etmioler· Ankara, 8 (a.a.) - ~u~ların bir maksadı mebeusa ye verdi~i Cef~P şudur. Kıta j arı 
dir. Bi!baeea Virazma ve Bira• Son hshalar urfıııde ecnebi ııtıneden rapıldıaını te her Finlandiy 1939 da tecavü 
liıtok istikametlerinde mobare- karnakl~rın matbua& ve radyo ~kü.rlhü _ ek~astan art ot.düaunu. h~r ze ugradıktan sonra milletler 
beler QOk eiddelli olmua\ur. 5 haberlerı Almanranın Tü· kiye l l u "met bu eaııalara hıQ bır . . - . A lı d . ,, . t 

v d b t ı ı d b ı zeman en küQu- •· bı· r ehemmıre• cemıyetı Rusyanın mutecavız zo enı.,ı e ra-
ilk teırinde bava muharebelerin en 811 

. a ep er e _u unduQu ~ • 

Moıkooayr defil 
Rua ordusunun im
haaını istP.vorlar 

de düomanın ,2 tarraresi \ih• ve bulgarıstanda tabeıdel raptı ehtfe_tmeınie olınb~I~ beraber l~ olduğunu ilan etmiştir. Ve bu· fında matlup Ru~· 
t v Tel k. k b' azıran 1941 tarıhınde hc.r iki . . . 

ribedilmietir. Bizim zariatımıı 1 8 r ırere aroı ır taar hükOmet araaında rspılau dost llU!• nebcr.sı rusya cemlyetten ları tahibetmektedir Berlin, 8 (a.a.) -
27 taıraredır. Barenk denizinde ruz rapacaaı zetıabını uraddıra luk eni · k l B · y aımaaını terıt ederek çı arı mıştır. unun üzerıne arı resmi bir kayrıakta 
7 bin tonluk bir Aloıan nakllre cak \arzda neeriyaUa bulunmak dostluk münaeeLatının bi9 bir f' 1 ) b"ld' . n tadırlar. HQhile h 

1 
ld t . . . . ın andiya kendisini tek başına Berlıo. 8 (a,a. - ı ırıliyor: 

Tıl k 8 e ar e mıreceQınınde - . . Dünkü Alman resmi tebliQ-i 
___ r_•_e_A_ı_m_a_n_h_ü_k_ü_m_e.:.;t;;,:le::.:,r~i ~m:.u:.t:.:a.:b.:,:•k:_:k::a~ım:ı:!:elardır. ~ndafaa etmek mecburıy~tı- hakkında askeri mahfıllerdeo Rus cephesinde yapılmak-

k 
n_ e kalmış ve bu hal netıee· ıu malumat verilmıetir: ta olan malıarelıelorde A 1-

gemisi batırılmıştır. 

T ra~lusgarp-Bingazi 
Af ır ıurette bomba· 
landı limandaki bir 

kaç gemi yakıldı 

Amerİ a lıariciye A ·k d d merı a a sın e topraklaru:ıdan bir kıs- Alman kı&aları müttefık kı&a- ~an~anııı başlıca hedefinin 

müateıar ı Vela . mmı rnsyaya terketmi~tir Fin lorla snu rane harbederek A-
08 ovayı almak emelinde 

Bır dıı ticaret kon• landiya ile rusya arasında bir zak denizi ci•nrında maalup olu~ olmadıgl yabancı gaze-
diyorhi: . l d sulh yapılmış olmasına rağ· düeman takib .. dil!nektedir. Dür tecıler tarafından sorul 

greaı top an ı men rusya finlandıyayı mah- ma.a top~akları~ı ç~k derinlik· tur. Buna verileu ceva :aş~ 
Harp

"en son a ~ "'. d'J lerıne nufuz edılmıe olmam as- Alman d p ş Ul". 

Londra, 8 (e.a.) - u r Sini ,ım ıuen Hı·ııe . k b' vetmek için durmadan çalı~ or ularırıın hedefi 

ı 1 
f 1 l b r nızamına ar~ı ır t F h . keri O"ÜtehPhlSlnrı ha)·rete dü- Moskova, ı ala.Tak K fi1t.i:ngı iz han uezare ın n e • d k L f 1 y mış ır. inlarıdiy~ azıran sürmüeıüı. Çünki herkes gözü· ~ıuayı .: .. d remi in 

• üşünmeme uir e akettir yen'ı nı'zam kurutuyor 194l de kendisini müdafaa et- nü Berlıofa c1ıkmie bulurUJOr· l>ir g~~itoırneııı ·~ gamalı haçlı 
Bir lngiliz atır bombardı· k . b ~ ıunı yapmak · 

man tarrare &eıekkühl 4 • 
5 

ilk ıne surf>tıyle başl~dığı har ~ du. Kı&alar bır larahttn Harkof tind" de~ild' A ııu·e 
leırin aecdsi Trablus garbe hü- Hı·tıer·ın H . topraklarını bir kısmını gerı d t er taratıaıı Donelz bö 1 geeıoi sun 1 1 fır. lmRu orun-• orn ıonu tır.aret . . . bb" • . Ull ıec (1 \"6 VRZİft.oRİ M 
oum etmieler ve burida bılrük ,.,_ almış ısede halen ruslarm e\ın çevırmek tee~ usu ıla ılerle· kovanın . l os. 
JaDiınlar QJkaraııılardır. Ban• Halıı''m o1Juı1'u hayatı icin hazırlık- de bir kısım fin toprakları rnekıedırler. Ruklur hu çevreler· veya C6D ~ma • dogn, hatı 
dan enel hırpalanmıı olan li• 5 l ' l deki hedeflerı sftratle boe hmnk ı 

0 

unda lıuHt.,~ her 
moo aıerlnde 1200 metre irllla- JiJn)lada sulh meu• ar )lapı/maJıtadır bu unruaktadır. ıedırler. Ruslar artık demlr1oı- nerede olursa ols•ııı Ro• n·-
dan bir petrol aemiıine pike Şimdi ruslar finiaudiyaya ıarıoı himare edebilecek bir hal dusku~a yakalayıp iıntıa e.t 

• / V · · . me tır. -
rapılmıı te bir mik&ar bomba CUf O amaz aşıngton, 8 (A A .) - yerıı bir taarruz y11pmak için de bulunmemaktedırler. Duemnn 
bu aemlnin (lzerine ahlmııur. Amerika dış ticaret milli dPmir yolları ve yollar yap- Aıok deııızına g•c1en demır fol· leningrad müdafileri 

Almanlara saJdudılar 
Pelrol .ıemiıine taki iıabıUen Vaıinglon, 8 (a a ) - kongreMi hir zivafet verm~ş maktadır. Hali haztrda rusla• ıar,ndeu hrtık mt.hrum kalınır 
dolaı petrol limandaki ıolara a Dıı ıfoaret anilli kooire•i ve bu ziyafette. lngiltereniu rm elinde bulmıan topraklarm tır.bBu sureılaı·kdfüelımako , ıavrdare 
let halinde dökllmlı te aletler· mUnaebetiıle Amerika barioire V · cep ene ve Qe ı a rı a arın en 
den limandaki diQer aemileri mllıteıarı Samner Vele bir nu· f :~ıngt~n elçisi Lord Hllli· tem4mı rus değil burada kalınak üzeredir. Buradaki fab-
aıörmek mılaıkGn olmoıtur. Yan tok sörlemlı ve ezcamıe demiş- a. 8 ~ır nutuk Aöyliyerek yaş~yanla~ın ~üzde 93 cıl rikalar Qelik, obih!, levhe, lop 
gın kilometrelerce u11ktan gö· Urkiı Hıtlerın 80D nutku hakkında findır. Fınlandıya müdafaa oamlıları repmektadırlar. 
rdlmı1ıtı1_r. Harbden sonraki dene Atne· bahsederek Bitlerin şu nok- azmine devam edecektir. Artı~ • k d 

Kahıre, 9 (a. a_.)-:- rika iQin bu günkü buhran det· taları unnttngnnu söylemiştir. finlandiya yalnız değildir. Ve Anı erı a a 
HRva ku••etlerım~z. Mar- resinden daha QOk nuik olacak . ~ - İtalyan milleti harbi bununla bahtiyardır finlendiya • -

sela, Kateoya ve gerbmı hedef tır. Amerikanın a•reei Hitıal'i . hıç ıstemedigi halde harbe de in ·u ile 8 lh _ sebetle· Bıtoraflık kanunun 
lerini b~mbalamıştr. Burada ~in mutlak nihai maQlubiret~· ; _am jçinde en küçük bir ener r· g.ı e~:va u ~ muna~ kte- tadili münakaıası 
ml1teaddıt blyy.ıreler haffara dır. Vele bilabere Runeltin kon Jı göstermediğini, •.nm mını rzu 

6 
me • 

u~ratılmııtır. Düşman topc.u irere gönderdiA'i meaajını oku· 2 _ Alınanların şuk cep dır: bıtmek üzere 
manileriyle deniz tayyarelen- muetor. Ruueltte m~sajında besinde verdigi en ağır ka- M k Ne•rork, 8 (a a) -
ne hucumlar yapılmıttır, Bin- LoonrudnHd akl~fakil '

1
e VelslAgıbi harp yıpJari!an ve Rns mnkave- er ez Selehiretli karoaklardan ve· 

. l · ıır. s a ı rapı ması azım 8 .. gazı '5 ve 5·6 gece erı. a~ır len meaeıeri belirtmi tir Rg _ metinin muhteş.-mligiui, Cephes·ınde rılen hıtberlere göre Ruıveh A-
snrette bomb:ırdıman adılmış· . 11 ' uz . . .. .. . merikan ıioı.tret gemilerinin si-
tir. Limanda bulunr\O bir :e!t meBaJıoda e•1nları Jazoıak· '· 3 - Hıtlerın buyuk Brı- lahlandırılmesı ve muharip dev 
,, · · b t k" olmuı ve a ır: ı.anya ve Komonveltlerini ge 190 Alınan tankı ıetler lımaularına gönderılmeei 
~emıye ısa e Ta ı Ticaretin muntazam \arzda 1\il · · ı ı..:· k yanamlar çıkarılmııbr. Diler . • memış ve geçı mez uır a- tahribedi/Ji ıoıu koıucreden bitaraflık konu· 

B be ırileemeei ioin hıırbden dojtan le oldnıt nun tadılıoe ıarafler oldu~unu 
bir aemiyede vaki olan isa t miiekiller'l eoternasronal bobran ~000• ,, 4 liderlere bildirmielir. 

Moskova, S (R a.) _ 
IJenirıgrad etra fında Sov. 

yet kıtulan top ve ta kl • . n arın 
) aptıgı müşterek t . . aarrozları 
netıce8ınde A im 1 . nıı ara ağır 
za:·iat vordırmi~lerdir Al-
mıuılar hu ' ·") . uo gede siperlere 
gı ı nuı k ınccbu riyet. d 

ın e kal-
mışlardır. IJenirıgradın k b-
ramau miidafileri siperlea d 
çıkarak ansızın d" r e 

. ' uşınanın üı:e 

rnıe hi.icaın etmişler ve bi~
lerne almanı · ı 
l d

. ım ıll eyJemiiil 
er ır. v-

Ruzvelti 
lnfiradcılar tenkit 

ltm korkunç bir infilak meyda- ları ddnrarı fethetmek hareke· - Bitlerin muzaffer ol y:0 skova, 8 (a a.] - R ma k Fakat uzvelL her iki tadılli 
na gelnıiştir. ti kareısıode eimdiden tedbirler . sına atiyen rıza göster· ünaftet pres: Merkez cep· koııgrede:ı ısteyip ieıememek 1• N 

Benina, Barsadaki tayyare almııık icabetmektedir. Hitleriım mı~ecek olan Amerikan mil- hesinde mare!lal Timeçenko- oin henüz karar vermedi"'i eö - ..ı: ovyork, 8 (A .A.)-
Jet · k · ,, t'; >' t r· 

ediyorlar 

meydanları ile elektrik santral bizim kı1reaıiı ioio de bir lehli- ının ararını Hıtler ooot- nun kıtaları bir çok alman Jeıımektedir. Razveltiıı kongre- u ıradcıhr Amerikan Li-
llrı, at el yeler ve cephane depo. ke ıeıt il e ıın ektedir. Bu tiaareı m Uttu r • letkiUeriyle şiddetli m ıı hare be- d_•• ilk ö o ce ı icare ı &•mi ı eri• i o tara~lı k _ka" u ıı u o deg işti ri 1 
ları bombal1nmıştır. baratında çalıeaolar i9in en ile Lord Halifaks &(izlerine ler yapmaktadırlar. Ruslar al- aılahlan.dırılmasını •e bilahare me8.ındekı gftyouin bir siirii 

Se d
. O . de ri ielen bir metıudar. Eoter· clevaınıa kiralama ve ödönn ....,. l"rın 190 tarı ve 31 tay- gemılerıu harp bölgelerine gön- hadıse çıkarmaktır Me l' y ı rner çevres1n . . , ..- ~ .. an .. d .1 . - . ,... • sa ı-

cenubt afrika hava kuvvatleri n~ıronal tıcııret~n. adil hukuki verme kanunu dolayısiyle baş )erini tahribetmişlerdir erhı ~eeıulde musaade ıetereceQi yet Rhında buJunan Ruzvelt 
. l . bır gare alması ıçıo bir •er • k Yare • mu eme ır. memJek t' düşman devrıye tayyar~ erme . v e a pazarlara verilen malze- ~ 1 k e 

111 r~falııııı dıı.ı mem 
_ . . eirıemırecek&ır. Herkesin eko· • •ıı 't 1 a asın a Konferans azalarından bir '3 tttl~re asi.. "' 

hucum etmışler Ye messerşı- 'k t hını ıemi . . menin sevkediJaıeeinde kati- ıngı ere· I a ya r zal Koogrenin bu meı!elede lam hnl er gföıdarmekte 
. . .... nomı re a n ıQın bır uyoraa korıırredeıı lı . mıt tayyarelermden bırısmı tek rol tardır 0 da bodur. Me· yen knllanılmıyaoağını ve bn -- bir müıalıakata vardıQıoı , 6 an· te l"d' :... llrp ıH-

' 

• m e ı ır. A ktıi taktı' rd"" 
düşürmüşlerdir. Diger bazı Hjdan sonra Vele aöılerine de· suretle A merik•D dış ti<ıaret. Harp eıir erinın cak usül üzerinde bazı müuaka tıırulmalıdır Çü k . v BUR-

dOşman tavyareleri hasara u~- vp.mle, Eger Amerika halkı 98 hayı.tına zaTar vermemek için • • • oalnr ıapıldıQını berao etmie- h · n 
1 

hunlar 
rablmıftır. Bu harekattan S bQkOmeli mobaeomaııu bil;. •• lngiltereoio hareket etmekte Jefiştiri/mell ıçın lir. Kooleranoıa Harri Hookioa :• zamk 

811 lıarp propıığand3 
h ki 

l gemılerio eıldhlandırılmeeı hu· Y pma tadır d~ınekt d. J 
tayyaremiz zayi olmuştur. ıioden bftel harb sonraaı iQİn olduğann &öyliyerek sözlerine azırlı ar yapı ıyor 8UBU üzermde ısrar etmietir. A- e ıı · er. 

T h k h
• fberine ddeeo taziferi rapmd.· devamla: r•.rndan Baıler reisin mesajını Çinliler a ran. a ıre ten imtina ederse bu bllrük bir 1 - Dünya ticaretinin 1e Londra 8 (a.e.) - kongre aıünakaeasıııın hilamın-

tellket olacaktır. Maıinin a9tk niden gelişmesi için Amerika İnKiltere 98 halre arasında da ı sonra göodereceaini sörle-

Araıında bir haya derelerine raQmen baıı milletle- ve biiyök Britanya ile J{o· esirleri detııtirıno hus~ıuL~da mie\ir. 
rin reniden bir hatalı ıiraeet --elti . t f h temasla bulundu{tuoa daır ıon 

Yola te.1
•
8 

d·ı· r mon~ erı ara ından azJr· . 1 d "" h - s ı, ~· • ~ 
• f f.)'0 l kibetme&İ pek mümkQndft 90 dıQe: radJO arlll Vel '"' B ırp ~a ınesın 8 

Tahran 8 (a.ı.) - 8 r. lık yapılmalıdır . Bu iAte di- beri er Loodrada ıesıt odılm13 
Harat ve emniret ıartlerını -. d • . 

Kahire ile Tahran araeında k ak hemen bizzat zar ger hür dünya milletlerini mietir. Yalnız eimdılık tıu meef' e ııı ş:ktıu yapı,ldı 
bir bata rolıı hanı teaiı edile- orum . . er ke yardınıını ürnit fltmekt6 yim. 111 üıPrınde hır h azırıık f8P • ti !\ 1 
oıktlr. tık merbaleri Bıtdat &eı dar eıuhd~r. tnsanıretın aereai 2 n·· d k' h .. ·1 mak\lidll· H ıırlık ı tıltHI lll Ul) 

kil edeoıkle de diQer merhale· denmh bır auıbulr. Hnlerw - arıya 8 1 
ur l!ll sürer te sous eı d aı :uımttL Od 

ler hakkında heo6ı bir tarar hakim olduQu bir dOnrada ıulb }etlerin bizzat dünya ticareti mesele bitmiu olıa bile naklıre 
Hril•••iıatr. mttoa& olama&. -Sonu ikiaoide- taaıtaeı balunmaz. 

Uelgıad 9 a a -
Dün Sırp kalıiLıetıinde 

değişiklik yapılmıştır. 
bazı 

Bir şehri ·geri 
aldılar 

Ouukıng, 8 (a.o.) _ 

~uunau "ı .llyetının lssan eeh 
r Qıu kuvoellflıfİ torafındoıı zop 
, ,.oıtmısıır. y Lgı,;e u hrıuıu ln. 
ıu:ııao doğrl• ııerlemek ıe• ••l' en 
J ıpou kunetlcrı ıçıu bu &ltıhrın 
alı~ıeı bir tehlıke ıeekıl etmek" 
le dır. 

' 
1 



lal 

an 
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9 · l nci Teşrin t94.l Perşembe 

Eylul ayı için~e 
Almanlara göre 

308 lngiliz tayya
resi tahribedildi 
Kendi zaviatları 
29 tayyaredir 

Fransız 
Alman 
Sulh müzakere

leri yalan 

Paris 9 a .a 

Fraıısarım ışgAI altındaki 
rar.i indeki muralıhas. Dö Bri 

no yakında fransa ile almanya 
arasında bir sulh müzakere

leri yapılacağı hakkında şayia
ları yalarılamı .. tır, 

Amerika 
Bir dahili istikraz 

vapıyor 

VENi MERSiN 

rrasarruf sandıkları hakkında 
bir ni.zamname hazırlandı 

Sandıklar çoğaltılacak 

Çocuklorın bile heaap açabi!ecekleri aan
dıklara; bedeli hesaba geçmek üzere iki 

yumurta veya bir kilo butday 
yatırılabilecek 

An kare, - Ticarel, Melire' mekledir. Sandıklurda yalnız 
ve Adlı1e Vek41etleri miımeHil- Para ıle deA}il, mflsPl4 ıki ru
leriaden mülPtekkil bir komis• rnur&a tera bir kilo mahsul teı
roa. tasarruf 1andıkları kano• mek ıuretirle de heHap aoılabi· 
nunoc tatbik seklini göıterir lecekti;. Bu suretle verfüıoek 
bir nizamname beıırlamıetır. 

Bu gllnlerae Devlet Şüraın· 
na sevkedileoek olan bu nizam· 

malın bu günkü pirua fıatı pa 
ra olarak eandıQıı yatırılmıe ad 

dedilecektir. Sandıklar bütün 

BMlin, l a a . ] -
Askeri kaynaklardHn ve

rilen lıabcırlere göre JiJylul 
ayı içindti 1 ngiföder Almanya 

üzerinde 16 akın yapmışlıır 

ve ba akınların okserisirıde 

Almatı koyunu geçmişlerdir 

ve Almanya içorileı ine pek 

az tayyare girebilmi~tir. ln 
gilizler bu 16 akın esnı:u.ındıı 

alman topları ta.rafıııcları 77 
ad ot tayyaro ka,> betmişlerdi r. 
Ve bu tuyyarelerirı ekserisi 

4 Jll'lt<irlüdiir. 

oame küoük tanrruf eroabının memlekete eamil bir mikraeta 
Vaeir.gtou. 8 (e.a.) - otd /!. ·h· ki b"I 
A "k ~ı ı · 1 A 10 u.u aı 1 çocu arın 1 e bu QOhltılacak ve para yerine al 
merı a ı.ı 11 ıve neıır ı.ı 

ılk te~ciade ı milrar 800 milrou HDdıklarda hesap aomaeına dıklı-rı malı satabilecek teeek 
luk bır i ukraı flipılocaQını ha imkAo verecek eekilleri ihtiu et küllere de malık kılınacaktır 

Barlın, 8 (A.A.]-
ber vermıeıir. Bu son harpten
beri repılau ieııkı otların en bü· 

Eyhil ayı içinde avcı vo ıuğl!ııü ıeekil edecektır. 
gect- tl\yyarnlerimizle bahriye 
topoaı.ırınıız ıararrnuan sos Fin cevabı ingilte-
tngiliz tayyaresi dii~üdilnıiiş- reye geldi 

ilk T a~sil Yaşmdaki 
Çocu~lann sayımı 

Maıtrif VekAleti ilk tahsil 
mecburıretiude bulunan ooouk 

İki gün~e Ruslar 169 
tayyare kay~ettiler 

Berlin, 8 (a.a.) -

Sayfa 2 

i l a n 
Ocağımızın yıllık kongresi 12-10-941 Pazar

tesi günü saat (:!O) de ımrt,i binasında yapıla. 

cağından Nfızhetiye ocağındaki partili arkadaşla
rın teşrifleri rica olunur. 

.ı 

C ti. P. 
(670) Nüzhetiye Ocağı 

DİŞ DOKTORU 1 
Nazif selçuk 

Muayene Saatleri 

Her gün sabah saat 9-12 
Öğleden sonra 13-19 

Geceleride Açıktır 
Muayenehane Adresi 

Mersiıı ; Caruişerif nıahallesi 6 7 nci sokak 

7 7 numaralı hane 

i 1 i n 
Tarsus Sulk Hukuk ma~~emesinden ; tür. Ba ay içiaıle hatı<la iş

gal altındaki .,razi ve Nor

veçte biziın kaybımız 29 tay 
yaredir. Diişmanın kaybetti
ği 308 tayyare) e karşı 17 
lrıgiliz tayyaresine ınnkahil 

Loodra 8 (a a) larlll aarımı ioln bir tallmatna 6 ilk tqşrinde 32 Sovyet 

J • 1~ h. t F' me hıtzırlamıetır. Bu talimatna· tıa.yyarel4i tahribddilmiştir Tarsueun Hatar mahıtlleeinden Yusuf oQla, Lütfireden 
ngı ız mu ırasına ın - 6 8 ı -kt1 · . b d- öl'•} mere gore 7 • 1 Yaslarında bu unlardan 16 eı topla düşü- doQma, 15-4:-938 dol!ruumlu Cemil dikmcm'e annesinin 28·1·9•ı, 

ıu metının ceva ı un ., e- ı · · · .. • 
. t.nen oocukların sayımı ıkı•cı rulmüştür. Tayyare meydan- babaeınm 19-4-941 tarihinde ölmeleri üzerine, yakın akrabaeı ve 

deni ~o~ra ~eç vakıdlk~okndrad!la teerınin birinci cumartesi ııünfl larında da 5 düşman tayya- tasiliQ'e ehil bulunduQu anlaeılan Tarsusun Batar mP.halleeinden 
ge mıştır. e,evap te ı e ı - rapılacaktır. AFrıca o gün ree· . . . . . ıoı nci ıokak, 6 numaralı eode mukim Mehmet otlu Yasin degi· 
mektedir mi te h'1susi biitüu ana. ılk, or resı tahrıbedılmıştır. Demek eie,in kanunu medeuinin 354 ve 364 ncü maddeleriııe &etfikaa birdir. 

ta, meslek ve yüksek okullrrıo oluyhfki 5 ve 6 ilk teşrinde 26·9•941 tarihinde vasi terin dditdiai ilan olunur. 
ve karıların sene baeı durumla Sovyetler ceman 169 tayyare (669) 

rını göRteren İRlatietikler tanziın kaybetmişlerdir. 
Almanlar Arnorikada 

Rus münakalesini 
ve yollarını tahribe 
devam etmektedirler 

Bir dıı ticaret 
kongresi toplandı 

- Birinciden Artan -

edilecel.:tir. 

Bütün kör. kaeabff, tehir ve fettieler vazife olacaklardır. Ma 
vılaretlerde de birer çocuk ya- aarit Müdürleri komisyonların 
rım komisronu ve b&lroıu teekil kazalardttki maarif memurlarıda 
edılecek ve iık tebııl merburi· büroların reisi ol11oaklardır. Ken 

8 ( ) retınde olan cooukltırın ookaac dilerine terilecek itleri iri rap 
Berlin. a .a . - için şimdiden daııışmalarda b. 

1 
k 

b l l d k
. k su tes ıtine Ça ıeılaca tır. Sa· mıranlıır rahat eorolao suallere 

6 ilk teşrinde Alınan h u unma arın a va ıt er en . . • 1 • d 
yım ıtınde butün resm ılk ve o~ro cevap termerenler para 

va kuvvl'tleri Sovyet demir ~eğildi~'. Sou alt~ ba~r~ içinde orta tedrisat mlleeeoeelerinde oa ve hapis cezalarına oarplırıla 
yollarını, ge.rln.rı ve (liger UQ ve ıka neşrcdılmıştır. lıtao memur öQretmeo ve mü· oaklarctır. 
hedeflerı teı;irli bir surette 1 - Atlaııtik heyanna-

bombardımaıı etmişlerdir. 56 mesi. Ankara Radyosunda 
tank, 26 lokomotif tahribe- 2 - Kiralama ve iiclünç . 

dilmi~ ve malzeme )üklii 110 verme kanunaua göre verilen Bugünkü. neıriyat programı 
treııe tam isahetler elıle edi- ı · k 11 k'JI ma. z4ı1nıeı.ın n anış şe ı e- p b 

9 94 Jerek yollardnıı çıknrılmıştır. rine dair lrıgiliz beyanatı. 
7 3e0rşepm ~ - 10 - 1 tango orkestrası programının 

5 gar devamlı Ye tesirli bir · rogram ve memleket devamı 
3 - Amerika ve lngilte- saat ayarı 

saretto tıoruhalarımıştır. Kara 19 30 M lek t t rıin ve ılomirıyoulttriyJe di~er 7.33 Müzik; Hafif Program • em e saa aya-
hareketlerine iştirak eden tav ··ıt f k'' · d 9 rı, ve aJ'ans h~berleri. • ınu e ı ıerrn en avropa (Pi.) 
yareleriıııiz 29 diişmau tay- memleketinin ve hilalıare Sov 19.45 Müzik: Yurttan sesler 

1 • 1 1 ~ 7.45 Ajans haberleri ı yareRi im ıa etmtş er ve ' yetler birliğinin hu kararlara 20.15 Radyo Gazetesi 
tankla başka düşman batar- . t. k. ı .. e ·ı .. t ı. 8.00 Müjik Hafif pararçalar 19.i5 Mu-zik fa"ıl heyeti 

ış ırf\ ıy o • rı en muş eref{ d (Pl) ;;J 

yalarrnı tabribotmi~lordir. k .1 Ha "k l 1 . programının evamı . 21.00 Zirat Tak\'İffiİ 
. araruır. veın a ar ngı- 8.30 Evin saatı 

Alma.ıı Hata~ tayyareJerı li7.-Aınttrikan i~hirligirıiıı en 21.20 Fasıl programının 
Azak deni?.inde :1500 toıılak geniş UlllllR ve şumalüoü gös 12.30 Program ve mernle ikinci kışını 
iin döı;ıınan gttmitıine tam isa ket saat Aylirı 2f30 Konue.ma ~iir saatı 
~ " teriyor. I M "k p - v • 

\,etler elde etmişlerdir. . . 2·33 
L üzı eşrev ve saz 21.45 Mü4k Radyo Senfoni 

Biz bu teılhirleri Hıtlerın semaı·ıe.. · 
· orkestrası ~f Erns praotorıus 

Fenni Sünnetçi 
Sıtkl T ant·ıöver 

Seri ve afrıaız aiinnet yapılır. Fakir 
çocukları meccanendir. 

5 15 
(639] A~res ; T arsusta Sıtkı T annöver 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DERHAL KESER. 

DEVA KAŞELERiNi 
Beyaz Safay~a yeni nizam dodigi ekonomik 12 45 AJANQ h b lerı 

• IJ a er 1. Rossini vvilhelm te!l uver-
nizaınına karşı altyoraz. 13 00 Müzik Beraber şarkılar tüzü H_er Eczanede Arayınız 

Konferansa bu gün ~e-~kes ve her ferdi te- 14.0o Mozik Karısık Pro- 2. J. Haydn Flüst için kon- (620) 11-90 

• şehhmmn davaııı olaıı danya gf'am (Pl.) çerto, sed majör l-iolist Zahit :-----·----·-------------• de devam edılecek yardım edeceğini ümit etli- 18,00 Program ve Me;)lleket sezen 

Vaşington, 8 (a.a)- yoram. c;aat ayarı 3. Smetsına Vitava 

Parlamento liderleri ile <l l~kııgbil.izl, ı~il_letti yenik kılar- 18.03 Müzik Radyo caz 22.30 Memleket saat ayarı 
eş ı ıtı erıııı aşıma ta ır. k (lb h" ~ . 

Ruzvelt aras111da d iin haşla. D . t d ç·· or ~str:\sı ra ım özgur ve ve AJans haberleri 
• emış ve Hlll an sonra or- b- kl .) z· . . 

yan miizakereler bitarafhk ateş oce erı ıraat, Esham tahvılat kambı-
çiliıı kongreye giinderdigi me 18 JO M- ·k h ı·r k bo t• 1 kauurıuu tadil veya lıljtvi ko . .. . . uzı Mu te ı rna- yo nu ut rsası ıyat 

ııuealuıustur Ayaıı meclisi 
88 !ıru oknmu~tnrcl. Qorçıl _ me- kamlardan şarkııar 14.00 Müzik: Dans mfızi~i 

• · E111Jııırta şuuları emektedır: g O K d 23 00 y k' (> ekı;.eriyet partiııi reiEıi hu giirı . . 1 . O onuşma erdleşme arın ı rogram ve 
k ~ k 1. k Çok aı zn etmekhA-ıme rag 19 15 Miiıik Radyo C"Z ve k"Ol\OlS 
onıeransın ·ıı ı arara vn- ,, .... 

recagını s(;y lerıııştir. weıı ha~ka meşguliyetlerim ~-----------,---------~ 

Harp esirlerinin ~eğiştirilmesi 
Diplomatik yollarla 

hal edilecek 

kongreye iştiı akime mani ol

muştur. Buııdan 9ok rnütee11-
~irim Kongıede l\lınacak ka-

rarların daha iyi bir rıizamıu 

kurulmasına yardım edeceği

ni ümit ediyorum. İngiliz di· 
li ile konuşan milletlerin sık1 

Lonrira, 8 (a.a.) - · iş birligi mühim hir mesele 
Alman raılyosunmı haıp teşkil edecektir. Çörçil mesı1.

esırlerioin değİ:jltrilmesi hak- jıııd" Anıeı ikan fubrikatorla 
kındaki iste~i üzerine bu işi 

için müzakerelere diplomatik 

yollarla devam adilecektir. 

rıııa yaptıkiarı b"şarılar için 
1 rıgiltereniıı minoetdarlığrnı 

bildirmiştir. 

DİŞ T AEİBİ 

M. Nurettin Dinler 
Pazardan baı ha 

Her gün Saat 

Ôğleclen sonra 

Boz Kurt caddesi No. 16 

(653) 

9-12 
2-6 ya kadar 

4-15 

TARSUS 

TOROS 
Biçki Dikiş Yurdu Açıldı 
Tarsusun eu ıulihinı Biçki ve Dikiş ihtiyacı 

nazarı dikkate alınarak Bayanlarımız icin Toros 
~ . 

adile bir yu rd alçılmıştır. 
Vurdda kısa bir nıüddet zarfında Biçki ve Dikiş 

Uğredilir. 

Yurda talebe kaydına ayın 22 sinden itiba-
ren başlanmıştır. • 

Bayanlarımu hundan istifade itnıeleri nıenfa
atleri iktizasındandır. Fırsatı kaçırnıayınız. 

Tarsus : Sokular mahallesi 
(fi 2 2> 4 5 No. lu hanede 

Yeni M.erain Matbaaaında Baıu 1 mı11tır. 

.. -


