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-~ I.KİR. GAZETESİ 

Londrs, 22 [ A.A. ] -

Bütün BnlgaristaıırJa füfi idare 

il~ıı edilmiQtir. 

Sahibi ve Uaıum Netriyat 
MOdOrO 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
tini llanlıı ll!lmnı • llaratı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Salı 
23 

EYLÜL 
1941 

Y•l \ Sayı 
14 4010 

İran Kabinesi Rus-Japon Elektrik ve Ekmek Meselesi 
Valimiz elektrik sirketine kati 1 

direktifler verdi 

Bir Alman Gazetesi 

Avrupa 
iyef 

1 • 

f ürugi lıanın riyd- kıtaları 
•etinde teşekkül etti,arasında 

Ruılar tarafından 
tahlive edildi 

Silahsı~ hale soku-
Esk:i Şahıı1 Hudud hadiseleri 

emlak:i devlete baıladı 
ş h · d f .E k k · · · · J larak Ruslara teılim e ır e a tı ,.ırının e me pııırme ışın el d·ı k . 

Bir f in zuhhsı ~attı 

Nevrork, 22 (a a ) -
l L ·ıd· e ı ece tır ça ıf maıına Rarar verı r Londra, 22 [A.A.]'.-

de V red l ı d i QuDikıngden gelen hsberle 
rA göre Jııpon kıtalari•IA Rus 

S~rıı: Valimiz bBJ Sehıp ör·. ıım gelen dtroktifleri urmieti~, Diğer kısımlar~a Anglo-Sak-
ge dun oaledAn et vel Beledire·ı Dil}er oıhetten ekmek o:ıeseleBl"' ı 1 f d 'd 

Dün geceki Sovet tebliği: 
Dün gece hüti.in kıtaları· 

mız copheı.in heyeti mecmo
unda ıliişınanla çarpışıoışlar
dır. Gihılerce çetın mnharebe 

lerdon sonra Kiyef tahliye 
edilmiştir. 19 eyliilde 60 Al
man tayyare i talıribedilmiş· 
tir. 24 Rovyet ta~·yaresi kay· 
bolmnştnr. Fiulandiyaııın sa
lıil mfülafaasına tab!!iR edilen 
1Ioıarinen zırhlı ı gemileri

miz tarafından Fin körfezine 
yapı1en bir hiicom eımaRında 
mayna çarparak batmıştır. 

Mo~kova, 22 (1\.1\,) -
l rıuı adliye ua:ıırı par hı 

ıneııtonuu 21 tarihli içtima 
ında kabinenin şu zevattaıı 

teşkil edildijtini bildirmiştir. 

Başvekil Fürngi ban Ad

liye nazırı Ahi, Sanayi ve 
maadin nazırı Dikmnı~, Ha
rioiyo nazırı Siilıeyli, ::Sılıhiye 
Merar, müna\..alat doktor :Sa 

çavi, ikti•md Koryagıuı , harbi· 

ye Ahmet Nalıcıvan, Dalılliye 
Uıhan bay, maarif doktor Sa 
ôık, Posta Tayyare, Zırtuıt 

hakimidir 
1\Uı teu ld ben hiiktimetiu 

programı okuuınnştnr· 

Tas Rjan~ının yıoe Tah

randan bildirdijtiue göre eski 

şahın menkul ve gayri men
kullerinin devlete devrine ait 

karar parlementoda okorıuıuş 

tur Eski şah :Zamanında 
• 

zarar görmüş olanların zarar 
ları ve ıiyanları tazmin edi-

lecek tir. 

~udyeni azı mi 
edildi ? 

-
Budapeşte, 22 [a.a.) 
.Macar ı-jaıısı bildiriy<•r: 

Budy•minin a:ıl~dildiği bil 

i!irilmektfldir. Mareşıd Bud 

yenir: i 11 yeri n6 hi r bttşk ası ta

yın edilmemiştir. 

Dinyeperin etrafrndl\ki 
Rus koavetlerinin kumandası 
Marrşal Timoçenkoya veril · 
ıniştir. Bu hl\ber henüz teey 

yiit etmemiştir. 

Rus Çeteleri 
Cephe gerisinde 

faaliyetlerini 
aı ttırdılar 

kıtc1lıırı R aeıaôa hudat hadieE>· 
teri olmaktadır. Her iki taraf 
ıek•lre kıtelerı R'ôndermlelereir 

Leningrad 
Cephesinde 

Ru• yarma hareketi 
akim kaldı 

BArlin, 22 L a.a. ) -
Aijkeri kaynaklardan öğ

reuildiğine gitre Bol~evildar 

diiıı Lorıiııgrad mrntakasında 
demir Alınan çenberini kır· 

maga teşehhiis. etmişlersede 

tardedilmişler ve kanlı zayi-
ata uğratılwışlardır. 

leningrad istikametinde 
Almanlar 

~" ~Fılerek elektrik ve ekmek oin kökünden hRllİ içınde bel_e~ j son ar tara m an 1 are 
ıelerı,ıe bir müddet meegol ol- dire ıaloouoda bEıledire reısı, d'f k ' d' k 
ma~lardır.. . . .. Bar Mı tat ToroQ'lu ve bütü~ t~- e 1 ece tir ıye yazma tadır 

_ÖQrendıQ'ımıze gore sarın rıocılerıo ietir~kirle ve ulımı · \ 
ulımıı elektrik ıirketinin geoeo zin rirasetinde bürılk bir top·ı Berlin, 22 (a.P.) -
uzan müddet zarfında hbrika• lanh yapılmıehr. Sovret Rasrenın Bolgaris· 
de husule gelen arıza ve nok· Toplantının mevzuona fırın·ı tan karsısındaki hattı hareketin 
sanları o iılAh ve ikmal edilo:ıe· farın koo&rolünü &6min te ko- ı den bahseden Doroe Korrespun 
mıe olmasından doları Şirket ıaıe,tırmak te bazı dedikodule- 1 denı gazetesi eunları rezmekte
m~dılrlüAıl neıdinde kati u rın önüne geQmek iQİD fırın ~- dır: 
muıbet teeebbftelerde oulunoıoıı dedinin makul bir niıbet daht· ı S t R k' I . 
tur. Valimiz tarafından bir an tinde azaltılmasını teekil etmiş- o•~e. usra ÇPI! 'ıı.anRRue erı 
enel t b 'k · 1 · ı t. red ettıQ'ı halde arlı usya-

1:1 rı anın ıs enı en bir ee ır. 

kilde faalire\e geQerek eebrio Verilen karara göre ıehrimiz nw eskiden yapııklarınden kat· 
tenvir edilmesi her nen~ müte· de ekmek pieirmek iQio altı fı .. iren gerı kelmemıt:tır. Sovret 
vakkıf iee yapılması huıueuoa rinin faalireUe bulunmasına ka Ruıra ıh&illloi ve bilhassa Sof· 
bir kerre daha terit ederek ıs· rar verilmietir redeki mümessillerinin faelive

Bir haf ta içinde ingiliz 
tayyareleri I 

300 İngiliz ta~yaresine 
muka~il 

tini Balkanlarda arttırarak Bol-
garietana bir garauti vermek 
suretirlo mukabiliude Burgaz 

98 Vernerı ele geçireceQini zan
netmietir. Bulgaristan kendini 

Muazzam akınlarını Binden fazla Alman Botee•iklerin aifzına ataca~ı rer 

Almanva ve i l t . J.11 .r.. JS/diJ de Avrupeoın. diQ'er_ ~il~etleri 
ilerleyemiyorlar .., fga ayyareaı uf uru j gibi birleemesı Kremlını dueün· 

Moııkova, 22 (a..s.J- altındaki eraziye Londre, 22 (a,aj _ cere sevketmielir. Şimdi Ruslar 

Günlerden heri Almanlar tekaifettiler 1 loailiz bata mereealı An der- ralan haberlerle BalaHieteoı 
tad beraoettta bulunarak de· tehdidEı beelamıetır. Satvet pla· 

Lerıingrad itllika.metinde bir 

Ruslar 
Ukra~rnada 

Muvaffakiyetsizlik
lerin~ rağınen 

iranda 
Mühim askeri hare

kôtta bulundular 
Londra, 22 (a.a.) - ' mletirki= nınır iQ rüzü anlaııılmıetır. Al· 

adım hile ilerliyememhılerdir ı f ŞiddetliRoR makabil hücumla Geçen hafta !ogiliz hau Ht.ta kuffetlerimiıte hata manyanın dost arı tara ından Londra, 22 (a.a,) _ 

Al I
" 

1 1 
kuvvetlerinin akınları yeni defi kuffetltrimizin kontrolü karanlık maneualerı reddedil· Rorterin eireei muharriri 

rı I?U\n p an arını JOzmuıı . . b d 300 t ·ı· ' 8 . · t' Fakat Bafaaristanı kom· razı.,.or.· 
• v .hır rekor te,kil etmıştir. _arekUı~ a ngı ız .ay.rar. mıe ır. e • 

ve ~imanlar~ ~eri çekılmege Geçen haftada İngilh: aınio zayı oımaarna mukabıl bın m•k iQin Amerikan elQisinııı Kiref ve cenubi CJkrernada 
ıneo ur etmı~tır. Almanlar bomb d den fasla dılemao terrareai tah raptıQ'ı &eeebbDs pek manidar Almanlar bürük muvaffekireı-
ruübiın tayyare knvvetleriyle a~ ıman -~e a~cı tayya ribed'ıl"'iOtir, Düemanın Manı addedı' lmektedir. l k 
t a· ı d yarelerı her gun mıbver top- ... er nıund,klarıoı iddia etmek· 
aarruz e ıy~r arRa a Kızıl ki .. .. te ötesindeki topraklar th:erin· Auupare gelince; tedirler. Bu iddialar bundan et 

oı clu mevziJerınde tutunmak ra arına buyuk akınlar yap- • 
1 

de 726 tarrarui dOe6rülmue· Onun dılemrnları kendilerine •e_lki iddialar gibı' eu-nhel'ı 00 •• 
tadırlar. mış ardır. Bu akınlardan ge· ... e 

tür. lcıailiı bombardıman taJYa- oraun arkadee bulabilmek ve ei runmekte isede İran eehının 
ce Haınbarga yapılan 77 nci releri aHkeri hedeflere eimdiden J"'bıız bir bale korerak Ruera· t ht d ıı 8 ın on feraanu hadisesi son 
akın 200 agır bonıbardıma.n bürilk olmakla beraber rakında ra teıl'ım edilmek istenı'lmekte h aftanm enteresan bir had" ·-

Dl• h • d Jı. tayyaresi i•tirak etmiştir. dılımaoıı kareı ezici bir kutuı 98 di"'er kıeımları da An alo dir R 1 IBf!Sl nueper ne rın e ı ... 111 a • us arın muarren mıntaka 
'-' Djger mühim hed"flerden oıacaA·ını göatermietir. Sahil ser Soksonlara teslim edilme ietenil 

b • d • 1 1 ·miz rı temamirle ıegnl edebilmla ol· 
ır a avı aerı ,ıeten üzerine •imal fecri tlıin• menıup tarrare erı. . mektedir· l k v 

'J e v m& arı QO manidardır. Ruslar 

ld l 
b · d ı tt ,. ya 700 deni& birliQi te iaıe gemı11· . a ı ar şe rı ay ın a •eı zaman . . l d' Son ay· Ruzvelt '8 OörQlllD Rusrara bo h&rekaue bir ~ok tank te 

Pılmıatır. Di1ter bedeflerrlen ne tıırruı etmıe er ır. hl 
L d 

22 
( ) ... e larda düemanıo iaee 4e petrol kereı nihai zafere kader Jl'rdım zır 1 otomobiller kullenmıe gi-

on ra, '' 8 •8 · - Karlsrülıe, Berlio, Frankfnrt edileCeQ'ine dair veilleri unutal- bidirler. Hatta Ruslar Tahran 
M k il l 

oemilerine •&pılao büComlır· 
.ı. os ova ra yoımn an bi . bombal .. nmı11tır. • d ma-alıdır. oıvnrına pareeüt ü i .. ... deo 240 bin tonilato hacmin e "' Q ndirmieler-

di rdigine ~o.·re Kızıl ordu Al- 17 eylülde bombardıman d dir. Ruslerıu börle mühim hare 
1 D L tapar batırmıelar ır. A 'L d 

ı~an arın ı:ıyeper ıı~ı.ori üze tayyareleri başhoa Bekong meflı80 onanması ketler rspabilmib olmalarına ba 
rıııdtt , elltırırıe geçı~diklel'i civarındaki elektrik Bantra- Ba} tık ta kılırsa Rusların cenupta Hkeri 
Gordl'4t«sa adasrnı gerı almış . 1 B .1 h kaffe& ve malzemeden mahrum 
lar<lır hnı bombalamıştır. o gün 1 üten gemı eri i-

. 300 avcı tayyaresi Jı,ranea o· sel adalarını A olm~~ıkları aıılaeılır. Rusların 

R l t moıve altına [d tnaılıı kuneUeriyle irtıbatları-ll Z V 0 üzerindü u9mt1ş ve Ruen ei- matılar İfga/ etti/er '-' a ı 
varında elektrik fabrikasına - ... _ nı tesis etmie olmalc-rı cenubi 

Ruslar 

8 h • h k Ne k 22 ( ) Ruıye 98 Kafkaeradaki tazire\· 

Moaı·ova, 22 (A. A.) - a tl)'e are at hüonm etmi,lerdir. Bu gün- JJerlin, 22 (A.A.]- . . vyor ' a.e t t . ~.. ld e ı reta3ik mOhim t saırltır ra· 
Beyaz Rusyanın bir kısmı ıefi ile gÖrÜffü <lüı büyük bata akınında mu fevkalade tebligde hı ı- Nevyork Post gazetesi bir pacak vuirettedir. Ruslar Al· 

nJn Al'man j;;ıgali altına gir- - vaffakiy.,tli b_areketler olmuş. rildili iizere Alman sa~aı' yazısında şunları yazmaktadır. m 1 K' 
"' f Vaeiugıoo, 22 ıs .a) - tor l . . . birliıti ı e B' l 'k A "k an arın ıref kapılarında ol• 

mesı'nden sonra çetelerin aa- . tayyare erıoın ı' e ır eşı merı a donan- duklaPını itiraf etmf'lktedirler 
. Birloeik Amerika cumhur re• l H b d er h f 

d II ~O eyin" ide ezze org, A· O ı adaları ve a aoıo m - ması mu arı·p lıu-kAmetl aket bu husesıe " d 
liyeti inkiş~f etmekte ır. e- İBİ ~~r Ruzvelt cumartesi günü ıe u er ge- .. on erece ke· 
nü? alınan ve tamamlanmamış harıcıre naıırı ~al, bahrire dai· baron tezg&ti!arı ve Havr dok keıi kati bir ba!lkın netice- mileri de dc1hil olmak üzere tam davranııorJar. 
l · b l e göre Ru1' çeteleri resi herekAt eefı ııe istiearede ları knllanıl.mali bir hale ge. eiede ele geçirilmittir. lngiltereye mRlzeme nakled'"n 
ıa er er b l . d bal1Jnmaetur. Selehiutıi müea"· ı· k ı ı ~ 

Moll ilef va Mutsk ö gesın e . . . ırHmiştir. Uçan a e er ay11i Adadaki Rus knvv~tleri cremilerin ecnebi gemilerde da 
hıdlerın kanaatine göre A=meri· ·· · . "' d h'" ., Meksika 

eylülün 15 ine kadar 656 Al- keo donanmasının Mihver.';mi- gun_ ıçıode Jl'~ •• ene ucu~ dağtt1lmış ~e bir kısmı _ad~- hil olmak üz~re himayelerini 
man subay, 53 tank, 12 ztrhh lerine kareı hattı hareketi ba- etmı~Jerdir. Butun bo hare ... oın garp tarafma 9ekılmış üzerine almıQtır. Hi d' Peru ve Ekuva"or 

h ı ··~t t · d" · h k u .. maya e ı- ' 
Otomobl· ı, 204 kamyon ile yi- ıs mevzuu o mueıur. Aln ta 24 AJoıan ayyaresı u isede bonların ım ası ya ı - lecek cremilerde ner l d h' d k • l .. r a 46 ., e er e ı araıın a ı an aş-
yecek maddelerini ımha ve 6 (s~ı·Cı!ehı'r ve ıu·ıahya surülmüş ve tara ımız an dır. maya edilecekleri .. t ·ı -

"ki h · 1 y tayyare kaybetlilmiştir. Bun- . . .. gos erı me- mazlıfın müftere• 
top ile 64: motosı et ta rıp ve lardan 14 dü bomba ve 32 Valim İZ mış JSA~e m.udafaa bakımından 
ya kullanılmaz bir hale kı>f- havalisin~e yer sarsmtısı oldu avoı tayyaresidir. Pilotlardan ehPmmıyellı suların Almanla ken hallini iıtedi 
muşlard.r. Ankara. 22 (a.a.) - ı.Itıaı kurtarılmı•tır. Dün ,,,.arıuıa gı· Je- rm haberdar olmaması için M B d iki mühimmat v ı ı " ' eksiko, 22 (a.a.) -

u ara a . . . Aldığunız haberlere göre B f l d gi~li tutulmaktadır. Himaye Meksika harieiye nazırı Bir 
treni berhava edı_lm_ıştır. ıo_n bu ilshııb Eskillehir, Kil'tabya, 1 ua.I AkLaı r•k tetkik er e edılecek m nt k h- l b v U U 9 ~ . 1 a anın . utQn At- eşik Amerika, Arjantin, Brezil 
günlerde kuvvetlı hır çete ır Uşak, Eınetde birer yer sar- bulundular lantık oldu~u zannedılmektedir ya ha . . n 

1 
b' 

Alman s\ıvari koluna hücum sıntısı Jaıuştur. Zarar yok- Gazetemiz sahibi ve yazı . rıcıye uır arına ırer 
etmi~ 50 faşisti öldürmüş ve tar. işltıri Mü törü B. Fuad Akbaş Sarın Valımiı bar Sahip Ôr· Balıı.'ıye ~azırı Albay Nok-· telgraf çekerek Amerikan te, 

bir ~.ok at ele geçirmiştir. Kış baş öldürülmü~ ve mabecne- yord dabilinJe afak bir tet- gs dtln öQleden ıoor~ Taraueta sun kafılelerın yola çıktığına sanüdünü muhafaza için Eku-
lstihk:lm malzemesi taşıyan ler talır·ı'bedı'lmı'ştir Çeteler v>o. kik seyahati yapmak i"in un 98 ekmek meeeleaı hakkında dair beyanatına gelince· Bu vator ·ı a d 

• 1 6 · ,. tedkiklerde bulunmak üıre Ter . . · 1 e peru rasın a mevcut 
bir düşman miifrezesi pusu,Ya tan haini Suçiyi kurşuna diz· geçen pazar günö şehrimiz- sun ıitmieler 90 akeam üstü h~her kongr~ mahfıllerınce hü muhasamala müştereken ta'as 
dütürülmüı 40 askerle iki er mi'4Etrdi~. den ayrılmıştır. ıebrimiu döomoııerdir. yuk heyecana Jebep olmuştur. sut edilmesini talep etmiştir. 



23 - EVLOL t9~1 Salı VENi MERSiN ·) .... 

Şarkta Amerika i 1 a n 
Almrın hava kuvvet p,agvaya da yardım 

Amari~amn Rusyaya 
yar~ım meselesi Devlet Deıniryollan 6 mcı işletme Satm alma komisyonu reisliğinoen . 

Vaşington 22 (A.A.) _ ~1uhamnıen bedelleriyle ihale giiıı ve saall a~ağıdaki cetvelde yazılı iiç 
Barlin 22 (a.a.) - Vaşington, 22 (a .a.) - D. N. R. - Bolşeviklerir, kalem malzeme hizalarHtda yazılı usül ile .Adaua<la f>e\'let demiryolları 

lerinin harekatı edecek 

k 
D.kN! Bd. !1jı:tıısdı!ğıı~ı as~eıi Amerika hariciye nazırı ill' ümitsiz v:.ıziyetleri hakkında 6 ucı i~letnıe ınüdürlügii biııasııu.la satın ahııacaktır. 

ayna ar :uı ogren ı ıne gore Prarrvay el"'İSİ araı:ıında bir . . . . 1 . kk . k 1 . l , . 
Alman savaş tayyareleri Ode M " • endışe verici haberlerin gel- Bu ışe gırmek ısıeyeıı erın mu va at temırıat a · ca arıv e kauuuı ıka 

· anla51ma yapılmıştır Bu an!aşı . .. . . . , · · · • ' 
sanın cenubu:-ıda bir Sovyet may~ öıe B!rleşik Amerika mesı uzerurn Harıcıye nazın nıetgah ve tıcaret odası vesıkalarırn lıamılmı ve kapalı zarfla alınacak mal-
nakliye g~~isiııe hücn~ et_miş kirala!!\ ve ödiirıç'verme ka-ıMister Halden gazeleciler top zen.ıcye ah tek.lif ~feklupl~rı_ı~•. muayyf'u ~_iirıde ihale saatirıdeıı bir saat ev
~e .tam hır ısabet netıcesınd~ oıınuna Pra~vayı idhal edec~k lautısında Sovyetler birliğine vel11ıe kaclar konnsyon reıalıgme verıılt'lerı şarttu·. 
ınhlak vuku bulmuş ve gemı tir. Bn hn nsta Amerıkan yar Amerika ya rclımmın arttuıhp Bu işe ait sarlnameler para~ız olarak Adaııada işletme komisvoırnudan 
yanald~atmBştır. B~ttığbı. muh- dımı t.akkwda tafsi lat ve an- :irttırılmıyac:ığı hakkında soru da°'ıtıJacaktır. • . 
teme ır, u gemı 4 m ton- laşmanın metni neşredilme- 0 

luk. olduğu tahmin edilmek- mİ§lİr. lan bir suale şu cevabı ver- Melıemenin oinel ve 
tedır. miştir: miktarı 

Berl~n. 22 (~ .a.) - . 40 ~akika içinde 20 İngiliz Vaziyet hakkında tam ra· -----
0. N. 8. AJansının aRkerı . . 1 - 1600 M /3 kom 

kaynaklardan ö~rendiğin.e gö_re tayyaresi düşürüldü porlar almış değ~lım. ERa~en 2 - ı.600 1\1 1:3 çakıl 
Alman sava~ tayyarclerı dun Amerikanın yaraım lıazırh~ı 2 - 600,000 adet Tngla 

Muhammen 
b edeli 
fıiı 8 

4800 
4800 
9000 

Muvakkat 
Temıoa i: 

Lira 

3UO 
:160 
675 

ihale fol u 

Ayık okısiltme 

ihale gün 9e eaaıi 

8/10 941 Sllat 14 
8/10J911 > 16 
ü/10 94.1 > 15 
2H-27-30-5 Leningrad nıırılakasında Kronş Berlin, 22 (a.a.) - bitmemiştir. (621) 

tad müstahkem mevkii veli· Selabiyetli kaynakların ---------------- ---- -·----

maııma muvaffakıyetli taarruz bildirdiğine gön bu gtio Manı~ i 1 a n T A R s u s 
harekAtıoda bulunmuşlardır. deni:t.inde lngiliz hava knv· • ' • ,1 T o R o s 
Müteaddit deflaar düşman vetleri~Je hüyük hava mulı.~- Maraş Bele~ıye Rıyasetmuen: 1 

mevzilel'ine hiicum edilmiş ve rehelerı yapılmıştır. Bn gnn • T ' • , • ' , • ' • , • ~ 1 
d- - - - k ll t k <>gleden ROnra dii~ınan 40 da- ReledJ)C)e ?.ıt ~ehli ~ıııema 'e rıyatrosu 
uşmauın yuruyuş o arı ao • 

ve zırhlı teşekküllerı kısmen kika için.ııe. 20 avcı tayyareRi 12-9-94 1 turihiııden ilihareıı 1800 lira mnhaıu-
. kaybetınıştı r. l d il ı, ·· ·· ,ı,ı 1 J imh-t edilmı~tir, men )C e e ve on u€Ş guu nıuuuet e arttırmaya 

BerHn 22 (a.a .) - Kiyefle şiddetli konulmuştur. 
D. N. 8. Ajansıuın askeri L L f iuvakkat lemin i.i t 135 liradır. 

kaynaktan ögrendiğine göre mUn3f8u8 er OIUyOr ihale 27 -9 · -H~ ı Cumartesi giinü saat 10 da 
Alman savaş tayyareleri Din- Mo"ko 2'> ( .. ) . d c " va, - tl... . - Bc1€(liye f1 ııciimeııiııde yapılacaktır. 
yeperın a~7.ı civarın a agors Sovyet iıotihbarat biiro u-
ki koyundan ayrılmakta olan uuu tebligi : Şartname her giiıı yazı i~leriııde gUrülebilir. 
bir düşman destroyeri ile bi- 21 eyldlde kıtalıırımız bii isteklilerin tenıiııaı · mektupları ile beraber iha 
ri~i iki bin di~er bin tocluk tün cephe hoyunca duışınanla le giiııii olau 27 .9 941 cumartesi ıriiııü saat 10 da 
üç gemiyi batırmı(lardır. çı ard~ı~ınaBl~lrhırıa deKva_m f~tmişl- 1 belediye encii menine ıuüracaatla~ı lüzumu ilan 

- _.. --- er ır. ı assa ıye ın a . ( • , 
Mare'al Peten tında şiddetli muharebeler olunur. ~ tt 12) ı9 20 21 23.24-25 2a .21 

9 olmuştur. 

Yapılan suikastların 
birer cinavet oldu
ğunu söyliyor 

Ankara 
Radyosunda 

i 1 a n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden 
Giimrffk öııiindeki itlwlat iskelesiuiu demir 

Vışi, 22 (a.a.) - Bugünkü neşriyat aksamııı111 ciiı·ünıüş kısımları acık eksillıne sure-
Oii ajansı bildiriyor: SALl23 - 9- 941 tiyle tamir ·edilecektir. • 

• Mareşal Petendün saat 1 .30 7.30 Proğrarn ve memleket i • 'f· r l · Ke~if l d (' ol· 2338 r ~ 70 k 
da radyo ile şu nutku söyle- saat ayarı a 1 1~. erı 11 "i )~ e ı. an ıı a . U -

miştir; 7.33 Mfö~ik; Hatif program ruşurı yuzde 7 ,5 u nıshetllldf~ muvakkat tennuat 
işgal altında bulunan Fran (Pl.) . . vesikası ile biı·likte 7 · l O- 94J salı güııii saat 15 le 
l B k . . 1 k 7.45 AJans haberlerı B I 1. d . · .ı l k ·· ·· 

sız ar~ . u a şam ~ızı~ e onuş 8 00 M-· ik· s 
1 

f ik - .. k e e' ıye aıresınue top anaca encumene nıu-
mak ı~tıyorum. Sıze ışgal un- uz · e 1 on muzı . . . 
s ırlarma kar,1 yapılan suikast (Pi.) , . racaat eyleuıeleı·ı ve hu hususta muktazı ızalıatın 

~ 8.30 Evın saatı b l d" t •· ı·· , .. .,, .. d ( ı.·ı .... ·ıA ler hakkında ue düşündü~flmü 
2 30 1 

e e ıve ıeu mut ur •11guu en a ınauı ecegı ı :ın 
. . l l k . . 1 . Program ve mem a •' 

stlmımıyet e söy eme . ıstıyo - ket saat Ayarı ulunur. (617) 21 ı3-27-1 
rum. 12.33 Müzik: Türkç pl~klar --mlll!!! 
. Yap!lanları.n mah~ytti bir 12.45 AJA1'· haberlerı 1 DİŞ DOK. TORU 1 

cınayettır .. Bu ıse y~n_ı felak?t 13.oo Müzik: Türkçe pl~kler 
lere seb:bıyet vere~ılır. Bıı cı- programınuı ikinci kısmı Nazı·ı Selçuk 
na yetlerı yabancı arrnlara at- 13 30 M ~ ·k K ışık . . . uzı ;: ar prog 
fetmek gerektır. Fransız ana· ram (Pl.) 1 

nesi karanlıkta tecavüze mani 18,00 Program ve Me~leket , 
olmayı emreder: Biz bu fiilleri ~aat ayarı ı 
asla tasvibetmemektPyiz: Bu- 18.03 Müzik Radyo salon ! 
nuo içindirki fail!erini aramak orkestrası Violonist Necip Aş- j 
tayız. kın). 

işgal altındaki Fransızlar: 19.00 Müzik: Karışık şarkı· 
Hüktımete tam müzaharet ey lar. 
lemenizi dilerim. Sarfedeceğim 19.30. Memleket ~aat ava-
faaliyete rağmen mukabelei rı, ve aıans h~berlerı. . 

. . . J9.45 Serbest 10 dakık:ı 
bılmısil yapıldığı ta~dırde ID:a: l9.S5 Müzik Fasıl sazı 
sumlarında arada gıdeceklermı 20.15 Radyo (,azetesl 
unııtmamahsmız. Ben Fransız 20 45 M- .k S k f 1 • • • • • • l uzı : a so on so o-
~ıs. ı!atını bılmez ~e~ılım. Ç~k tarı _ Şükrü Sarıpınar. 

Muayene Saatleri 

Her gün •abah saat 9-12 

Ôğleden •Onra 13-19 

Geceleride Açıktır 
Muayenehane Adresi 

Mersin ; Camişerif mahallesi 6 7 nci sokak 

7 7 numaralı hane 

· Kiralık Ev 
tı~mız ~stırapları bılıyor ve hıs 21.00 Ziraat takvimi ve 
s~iyo~u_m. ~~,·cut felaketl~r Toprak mahsnlleı i borsası .Üç oda, .ha?ıam, r~ıatbah ve sair müştemilatı 
s~zı butun mıalete karşı mesu: 21.10 Müzik: Oda musikisi. havı, bahçelı hır ev kırahkt11'. 
lıyet altma sokmaktadır. Vazı 21 30 Konuqma (100 tıene O k. b \ 1 , ... k b ·· · h ·b· F · ( o tor av ı s an a · u a muracaat. 
f~nı~ . e~ llransız gı ı ransız önce ııasıl yaşıyorduk) _ "' 
~·r.hlmı korumaktır: ~a~a! ve 2 ı.45 :Müzik: Klasik Tork l 6 i 91 2 3 
ıntızamla Fransız bırlı~ını te· müzi~i korosu _ Şef Mesud 
min edece~inize gü -eniyorum. Cemil. Satı J) k EV 

D 22.30 Memleket saat ayarı , . . . .. . . 
otum 've ajans haberleri Esham, tah Kırennthane nıahallesııı<le uç da11·elı, taş \e 

Ort~ okoı Frac11 ıoa . aareı- vilat, kambiyo nukut borsası beloııdarı yapılmış asri her lÜrlü koııforu havi 
menlerınden bar Kemal Özbek- F' t) . 
ıözerin bir oaıu dÜDJ8J8 l(el- I~~ M- 'k· c b d (Pl) bır hane satılıktır. 
mıefü. ·45 .ı: UZl. az an . Al k <l ı . 'T.. d b n·r 

Yavruıa UZOD ömür diler '8 22.55 Yarınki Program ve ma . arzu e en erıu uccar aıı ay 1 at 
ebeternini ıebrit ederıı . kapanış. Uysala ıuüracaatları. (618) 2-15 ' 

Biçki Dikiş Yurdu Açıldı 
Tarsusun f'H ıulihim Biçki ve Dikiş ihtiyacı 

nazarı dikkate alınarak Bayaıılarııuız için Toros 
adiL~ bir yu rd alçılnnştır. 

Yurdda kısa bir ıııü<ldel zarfıııda Biçki ve llikiş 
üğre<lilir. 

,. uı oa tal~bc kaydına a)'lll 22 siııden itiba
ren başlaımııştır. 

Bava11laı·ı rnı1, huııdau istifade itıneleri nıerıfa-. 
atlel'İ iktizasındandır. Fırsatı kacınna\· mız. 

• • 
Tarsus : ~okular mahallesi 

(622) 4 5 No. lu hanede 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINI 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELEAiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

Satılıl{ Ev 
Tahtani 4 fevkani 4 oda taş bina 
~1ersinin Bahce mahallesiude ~ouk su ca<l-

• 
desi üzerinde ( 127) nun ı aralı içeı·isinde ıuutbah 
banyo, elektrik, içme su ve tulumba tertibau 
olup satılıktır. 

Taliplerin Yeni Mersin Gazetesi idaresi11e 
müracaatları f 608] 18-19-20 21··23-24-25 

Yeni Mersin 
NUSH.A.SI: 5 KURUŞTUR 

Abone 
Şeraitı ~ Türkiye için Hariç ı~in 

Senelik 1~00 kuruş 2000 kuruş 
Altı aylık 600 .. 1000 •• 
Üç 

" 
300 

" 500 .. 
Bir 

" 
100 ,. Yoktur. 

Resıu i iltmaun satın ı O kuruştur. 

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu .. 
nae üy ol 

Yeni Mersin Mathaa~unda BaıulrDhjtlr 


