
Dil 
Bayramımız 

El>edi Şef Atatiirkiis 

memleketimiz biinye ve içti 

ınai m ii os3et1ol6ricıde y n ptığı 

ve yarattığı iııkilflplar ara
srnua biç şüphesi~ irki Dil 
iukilahımız da diğer inkilap
larımız kadar mühim ve ~· ı k

sek bir mevki ihraz etmekte 
dir. Bnnun i9indirki, bu yıl 
ui.hıiimü bayrnınımızı iftihnr 
ve Lıeyecanla kutlarnaktııyız. 

o~manh imparatorJ.ıgu 

devrinde Türk milli varhgı 

nasıl iltroal eılilıniş ve bir 

Türk na ıl cTiirküm • diye 

meyecek kadar J.orkurıc; hir 

va~iyote sokulmuş ve elim 

bir dereceye düşiirlümüş ise 

dilimiz de ayni vaziyet içinde 

yabancı dillerin kayıtsız ve 
ŞtHtıuz e iri bnlino F1okularnk 

acınacak bir bule getirilmi~li. 
Kendimize «Tii rküz» di

yenıedigi miz gihi dililJlİZO de 
Türkçe cliyebilmok için ılhit 
getirmek lazımdı. Fıllıakika. 
dilimiz Tiirk9e degil bir o~ 
ıusolıca idi Bir knç lisanıu 

ka.rışrnasiyJe meydaua gelen 

osmaııltoa bir ürii terkıp ve 

anlaşılmaz kelimelerle garip 

v~ garip olduğa kadards bi

ze yabancı idi 
GUzel dilimizin yapılan 

bir çok ;çtimi, siyasi iııki· 
Ulplarımız karşıs:nda bir ka· 
rışıklık mevzuu i-tinde yama
lı bir b ırka gihi kahunsz,h. 
Qüaki, biz utık t.ir Oı:ımırnlı 
değildik . Biz Türklük ve ıjz 
benliğimizi A tntürkün aye· 

siocle idrak etmiş lıiir ve müs

takil bir millettik. Kenılimi
zi içtimn'.i, siyR~i '3SMfıt.ten 
kurtarmışdık. Bu vnziyet ktu
şısmda. nasıl kendimız asil 
bir Türk idi h;ek dilimiz <le 

o kadar ariil ve öz 'l'iirkç'l ol 

malı idi . Y azdıgunız, konaş
tngamaz anlaşılınnh v~ .o~lı~a 
diJleri arasında güzel <lılımız 
şerefli movkiııi ibraz etmeli 

idi. 
Bunan i9indirki, 26 ey-

liil 193:! do birinci Tiirk dili 

Kurultayı lstanhulda Dolın." 
bdh90 Rarayırıda büyük hJkl
Iapçı Atatürkiin rıyasetiodtt 
toplandı. Verimli çalışmala· 
rıı.a b9şladı . 

Jşte bu 'Uretle lDbedi 
ş~r Atatürkün ynrattıgı ve 

bütün e aslarını kurduğu Türk 

dili inkilllbıoın \'erimli ve 

bayırlı başarılar temin ode 
bilmesi için Milli Şnfimiz !s 

met lnüııü her iyi şeyde oldu
ğu gibi bu ınülıim davaıııu 
reisliğini iizerlerine aldılar. 

Şimdiye karlar yapılan 
işlerin blanvosa muazzam bir 
yekftu tutmaktadır. Dilimi
zin halkımızca anla~ılruaz 
sözlerden ve hir takım teşek
küllerden temi;,,lenınesi yo
lıında. çalışmakta ve yüksek 

medeni ıoilletleriu dilleri ara 

smda her bakımdan yüksek 

mevkiini alabilmesi için ge

celi giirıdüzlü gtyretler Mr 
fedilruektedir. 

O üzel dilimiz üzerindeki 

yabanoı dillerin nüfuz ve sal 

Bir Alman iddiası 
İngilizler 
Türkiyeyi 

Harbe sürüklemek 
icin uğraşı orlar 
' 

- Oihuti, 25 [ A .A. ] -

İngiliz kıta/arı F Tansız 
Somalisine girmiştir. 

Sahibi ve UmDuı Netrıyat 
HOdOrO 

FUAJ) AK.B Ş 

idare Yeri 
tnl 'llınla h!lmnı • ırsl 

Cunı.., 

26 
EYL(TL 
1941 

:F" l:K.!R. G-AZETESI 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
Y•t Sayı 
14 4013 

Şark cep~esinde vaziyet 
Muharebeler şiddet
le d~vam etmektedir 

Timoçenko 
Ordusu 

ltalyan Te~liği ; 

Düşman topcu 
ateşiyle tardedildi 

ıGünden güne 
Alman işgali altın

daki yerlerde Al
manlara karşı huau 

met artmaktadır 

. angın 
Dun eaet 16 de tenekeci Va· 

hidin dükkAuıodad bir rangıo 
zuhur etmıe ıeede geniel~me
den sOodOrülmuetür. 

Yangın tenekeci Vohidin ben 
zin dolu tenekelerin a~:r.11 ı le· 

Londre, 25 (a.o.) _ öımlemek iecsdiğı bır anda ateı 
Roma, 25 (a.a.) - Alman ıegııli altındaki menı- almaeıııdan cıkmıeıır. Benzinle· 

T k
• J S I ltalyan resmi tebli~i: leketlerde Almanlara kareı ger·j rin aıeı almılfıiırle tenekeci ııe 

Almanların ür ıyeuen asker mo ensk iatlkame- Şimali Afrikada Tobrukta ıinlik güodeo giiue ar\mak\adır. oırakları kendılerini dıearı at• 

gııçı'rmek ı'ç'ın mu·s~ade tinde İ/er/emektedir topçuhrımız tesirli faaliyet sar Hu husue\a yet bir ;elıl ;~r- ~ak surkellle muhakkak: bir <i-
ti c tetmekte ve düşmanın yaklaş- miren gün ro tur. ... orçıeo ı lir umden urıorabilmıelerdır. Bo 

• • • L_ oudrs, 25 (a,a·, - k "'ruplıır halında ktlomakıadırlar. e ti t 1 b 
bb - I · · ~sk"rtme " ure e 0 ee c au enzin tenek"-

stemem'ŞIB Jlf ş k h ma teşe us erını pu u · Geoen gôo 100 kadar Norveolı .. 1 : ru Ar - cephoeınde mu arebe- t~dir. memleketlerıoden lngiiterere kn leri birden bire dükkADI Ear-
)Pr bQ • uıı cephe boyunca dnam mıe ve kısa bir müdeet içiude 

Berlin, 25 (a.e.) - e\meluedir. Leaıngradda Ruslar lngiliz tayyareleri Bingazi oarkeıı bindıklerı gemi batırıl· bhıeiA"indeki Merkez Lokantası-
Yarı resmi btr kafnaktan ııidde\l~ mukotemet etmektedir- 'Ye Trablus ile Mısrataya akın m ııı~~:~aeel Patenin hitabesine na geomie isede lokontsnın eı· 

bildırıtıror: ler. Timocenkooun Smolensk böl lar yapmıQ.lardır. Trablustc& F da cıddi endief! vaeı lıurtar ı hı:ıetır. 
gesiode ileri hareketine detam v ral}men rausa ı -

Almau seldhıyetli mahfilleri •u f d ·k" ler detam etmektedır. 22 er Qı· Yangın rerı"ııe derhal n"l"ıs 
ç ımekt d" B d · o d 1 kara mu-dafa.ası tara ın an ı 1 ., ... 

k bi t • • ı " e e ır. u reuı r o arını de u·o kı·eı· o· ı üm ceıea.ıoa 20 _ka· k no ıaya ı tlsescı ıeare. e me...te- K f k . d . d- ~ w l unetleri ve hhire yetiemiı 
dırler. Mösyö Klodroe Türkirede ır e ın earkınıı oe mı ıs •e ordu üşrnan ta yyaresı u~tıru - darı da müebbet bap ıs te kure· f 

ııunu teekilA\landırmaktadır. Or- mtiştür. ~e mabkOm edılm~elerd~r. F~en· •e ser edılen Q'nrretJer sayesin· 
miiuhaeıran iktısodi müıflkereler 

s-apmaktadır. yabancı ınt>mleket

ıerdeo gCiva Klodvosuu eirası 
müukereler yapllğıoa daır mu 

rrane do ne·rn barialar esassız
dır. Türk arHzısindeu Alman 88 

kerloı ınio gl'lçmesine daır Al· 
mnni'anın Lebebbôslerine dair 
ımular dl Berl•ade lekıibedil 

mekted ır. Bu haberler hau11 
ı fsat ıc;ın uydurulınue eaJ'il\Jar· 

dan ıbereuir. Türkise ile Bul• 
garis\an areeıadeki muhasiın \a 

rafın 1ııp11~1 propıtgandalar da 
bll cümledendir. Türkıreri har· 
be 1;ürüklemek ioin lngilızlerio 
oyunlnrın ın çrrQeveeıue dabildır 

da Kirehen çekilirken harp mal sıda Rusra alerbıne bır lenon de Qok kısa bir zamanda ren· 
Gondarda muhtelif ke11if faa o , f ıemesini te riyecekleri ra bera v karmak teşebbüsü akım katuııe ftın e re ı sarmadan eöndürül-

ber götürmue , 0 , 8 \ehribetrnir liyetleri olmuş teşekküHerimi;. 98 renideo hıo bir kimı;e kardo miletür. 
tir. Almno istihkAm kıtaları ee· dü~maaa agır zayiat verdirmiş ıunmamııur. Ş ı mdire kader lop H dlee mahnlline gelen Polis 
birdeki kara nıarın te diQer lerdir Hafa kuvvetlerimiz Ak laflaolar da Parie cıııarmda \a· müdürü bar Nureddin Keskin 
manialarla dolu ro!ları he00-z d · d b" d" · ka rm "örmek baheneeirle kampa ko Bora, Beledi re reisi bar 11.ı·ıtat emz e ır uşman geru1 - ı l!!I • k .. d. " 
temizlıyemeınietır. Almanların . . . nuımuttur. Parıste ıeı son urme ToroAlu ro Cumhuriret Müddei 
Kivehe 300 bındeo fazla esir al fılesı~e t~arruz et~ış 2500 ton. \alimatnamesine ria:eft de~m~ren Umumi muav;ai bnr Veeıf Kıs• 
dıkları iddinıuaa raQmen Bud- hık hır sılahh gemıye tam lSl\ 200 kadar adam tav 1 e ı mısur. tr 

b ı k 
· l d" e· Almanları görmek ve onların me ı rangıo hakkında t6dki· 

reni ordusu etddetle Almanlrra et er aydetmış er ır. ın ton _ ü it da ıa•emekıen kat te tahkikata başlamıelar-
k k t kt 1 k d. ,_ b" "d h tabakkum a ıo v d areı mo nemet e me edir. u ı 15er ır g~mı e asara mektepliler ıı~raneı-dua ır. 
B d · H k t D · • . d uuomıe 

u renı ar o tti ooeı nıın- uA'ratılmıştır. Şarkı Akdenıı_ 1e kaomakta te her
1 

türlü!!_ \ehllkderi 
takasına ordularını taheit etnıek .. 1200 tonluk bir geml torpı - "ıe almaktadır ar. ranea an 
tedir. , · . 20 

80 
talebeleri miater Çörc;il 

Londra 25 (a a.) - lenmıı;ı ve CPbeliıttarıkte batı· kaç fikaeı kabul ederek onler• 

Sovye; C"pbııısinde altı R'Ün nlan üç gemid..,o ikisinin mo· ~: ::ropeora ikram etnıielerdir. 
geçirmiş olan Deyli Telgraf torbot oldıı~u a~·laştlmıştır. Hu Börle kücük karıklar toınde tela 

Teşekkür 

. . h b" . f l b } d" d l"k leri aöze alarak kaQan geno· 

Len.ıngradda gazetesmın mu a ırı §un arı surete atırı an gemı or e ı e _ .. d e eden ihıirar . Jer hukümeu ı ar 
yazmaktadır: balıg olmuş~ur. ıarın itı;ıal unsurlarına borun 

Emekli kadılardan te her 
zaman ha}'ır islerini seve sete 
yapan Bny T11hain Merr.eci bu 
defada Qocuk Esiıgeme Kuru• 
muna 100 lira leberruda bolan
muelardır. Kimsesiz cocaklare 
karşı gösıerilen bu şefkate ku· 
rum idf!re hereli namına ale
nen ıeeekkür ederım 

, Rus askerlerind~ g~rdü~tim • • • e~mel!iue kar~ı haleti ruhirele .. 
Dört buçuk mrl)'on mükemmeliyet, disıplın ve he lkı ıtalyan naklıye rini aoıllC& göıo&PrmPktedır. 

halk mahsur Y~~an karşısında ~ayr_etler içe gemisi batırıldı Fı·nlandiya 
rısınde kaldım. Uzımmde en 

bulunmnktadır büyük tesiri yapan şey Sovyet Londra, 25 (a.a.) - Rus topraklarına girerse 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Mersin Şube lreisi Maarif 
Müdürü 

13erlin, 25 [ A .A ]- topçularıdır. Bu topçular çok Bir deniz altı gemimiz mer 

Yarı re mi bir lraynaktan iyi talim ve teıbiye edilmiş kezi Akdenizde bir naklıye ve 

bildirili l'or: çok mükemme.l askerlerdir. 1500 tonluk bir de iaşe ge 
lovyet pi\ adesi her yerde misini torp llevnek batırmıştır 

Alm'ln askeı 1 mahfillerin- gıda ve techizat bakımından 
ue telımin edildigine gfüe mükemmel bulunmaktadır, 
Loningr1t.drla dfüt hnçıık mil

Hatları gezdim ve hatların ~n 
yon halk mabsar hulunrnak-

Baltıl{ta 

faal yerlerinde ancak bir kaç 
tatlır. Yarşovado. oMıq~u gibi Alman tayyaresi görebildim. 

sivil lıalkııı tKlıliye~i için Al- .Mo,kova, 25 (A. A.) -

14 A iman nakliye 
gemi•i batırıldı 

rnRnya tarafıııdan :Sovyetıor S t · hl· 11.· 
ovye resmı te ı 15 ı: Londra, 25 (a.a) 

birliğine hir ııota verilip ve- 2·, ı-ı ge · k t larımı7. 
- - " ey u cesı ı a . Sovyet tebli"inde biitün cep-

riJ miyecegi belli <1 eğilsede bn butuu cephe boyunca muha- b . .ti d r uharebe 

na i lı ti mal de veril mernekte- rehelerine dev~m etmiştir. Yeni e boyunca şıd _eı_ 1 ~d. ·ımek 
dir. Zira Staliu Loniııaradı t teşkil edilen 13 'e 15 inci Ro lerin devam ettıgı b~l ırı t 

~ t d' ~ı-t . b·r sovye 
hir kale olarak ilan etrniştir. men fırkaları .agır zayiata uğ- e ı~.. u emmım • 

14 Ş0brin nkibetinı hi?ızat Stalin ratılmıştır. tkı batarya top tah teblıgıııde ~on zamanl~~d~ 
tayin etnıiş hulurımaktadır. ribedilmiş ve 100 kadar mit- nakli1e ve ticaret gemısıom ha 

ralyöz z:ıpte,fümiştir. tırıldı~• bildirilmektedir, Bun
tanatı ki;künderı yıkılmış ve 

bana mükabil öz J iirlcçeuin 

yaratma kl\biliyet ve inkişaf· 
)Rrı dsha verimli, işlek bir 

hale sokulmuş ve bu busııtlta 
lıııyJi mesafeler alınmıştır. 

Bu gün doku~aoon yıl 
dönümü bnyramınıızı katla 
dıgımız bu giinde Rbedi Şe

fimiz Atatiirkün aziz lıatıra 
larıııı hürmet ve miıınetle 

l\narkeıı ba, çok yoracu ve 

ağır işlerde.hüku•net ve Oüm 
Luriyet halk partimizin diJ 

i~leri iızerinde gösterdikleri 

çok i!erin alaka ve himaye 

sayesinde yakrn bir istikbalde 

kendimiz gibi henligiue na

hip, hür, müstakil ve dünya 

dilleri araınnda mütekamil 

nir <lile malik balonacağlml
zı Qüphesiz addederek sevio9 
ve iftihar duymaktayız. 

Bekir Ulog 

Yeni iran ıahı 
Milletine bir kaç 

milyon riyal 
teberriJ etti -Kahire, 25 (a.a.) -

TaB&· Yeni Iran Şehineahı ı. 
ran millettoe bir kaQ milron ri
ral vermie,ir. Bu para ile hae· 
tana u eu rolları rapılacak 
htısta olanlara ilAQlar daQıtıJa· 
cak •e doktorlarla Alimlere mu
kAfat1ar terılecektir. 

lran hükumeti 
itimat reyini 
&ldı 

lardan ba§kr Alman destroye 

rırıdeP bazıları da kullanı_Im~z 
bir bale lonulmuştur. Hıç hır 
Sovret harb gerni~i batma-

mışur. -···--Amerika 
Üç memuruna gene· 
ral Dö golün idare· 

ainJeki yerlere 
gönderdi 

Vaeioaıoo, 25 (a.e.) - . 
iri malümat alan mahfıllerı_n 

bildırdıaıoe aö e Amerıka barı· 
cire neı111ta&i üo memurunu ge· 
neral Dö Golün idareıi altında 
bulonao rerlerde uıife görmek 

Moekota, 25 (e.R.) - B 
T ı ı iQin rola oıkarılmıe 1 ır. unun as& - ren mebo88n uıec ı· 

el hiikOınetin proQramını miiıa· ı hedefı ticaret meseleleri hakkın 1 
keredeo sonra iUıfakla hOkü• da tetkikler yapılaoaılt suretinde 

uıe'e itiınad rerini termiı,ir. . 'efıir edilmektedir. 

Jngiltere düşman 
tanıyacak 

$efık Ergündüı 

landiya hükt1metine şayet Sov 
yet topraklarım jstilaya başla 

Londra 25 <A.~ ·~ .-. . Jığı takdirde kendisini bir düş 
Dün ~esmen _ IJıldırı_ldıR~ne man meml~ket olarak tanıya

göre lngıltere hukilmetı Fın- cağını teblığ eimişıir. 

JSJLDAK 

Şiirli La/.. 
Kafamdaki, gelecek günlerle gelmiyecek giinler arasın
daki boşlugu bir yana bırakarak şfiyle bir şehir i i _ 

· · kt 1:11 k . · ı·k ç ge zısme 91 ım. ~s ·1 şaır ı damarını tuttu ŞarJaö 1 •. • ~lO şırı -
tısıııı ve rn:7.glrın sesini unutarak aşağıdaki şiiri do-
ntılttım : 
Ey hanım kurbağa gözlü sevgilim! 
Elino d"gmiyoraa elim 

Ey benim yiiz senelik yariml 
Ben artık bahtiyarim. 
Ne halt edem 

Bn sadece 

Bir bilmece.! 

Ey benim kalağı delik yarimi 
Gayri ben ibtiyarim. 

Dag<lan gelip yıkma heui 

Erken erken sıkma beni 
Yüreğine tıkma beni 
Gayri ben ibtiyariml 

Bu ntırları okuyanlar, ilkönce ılık suyu bul k . unca va 
vaka başlayan hır yeşil ba>ılı korbaıtayı go··z·e - · ·· ·· 

v "' ı rıoın onune 
koy.&caklar, Birde, iebu ınabltlka lıenziyen b" · . , ır yüz şu 
kadar :a~.amış .. bır acnzeyi yanrna. oturtacaklar. Sonra 
bana donup, gulecekler Yalın~ yüzüme ·· 1 ı · · · · '' gu se er yıne ıyı 
Arkamdan da IAf e leoek!er Boua d rn 1 · ' . . · a .... ~ıyım. çıodeıı 
9ıkılcnaz şnrler yazan sitilli üstatlar" be t· ı d" 
korkuyorum. 

"' uze ır er ıye 

Aklıma bir hayli şeyler geliyor. Hepsini söylesem ö-
lecekler. g 

Oö!ilürmek bir şey degila gülün9 olmak berbat fakat ne 

halt edem, dostlar· Bir şehir i9i gezintisinden ancak bö -
le bir yazı 91karabildim. y 

TOPUROGLU 



ge 

11a 
Ta 

tel eri 
kında 

terek 
bir Sil 

kornet 
Adalet 
ıslah e 
ısJahat 

için de 
terecek 
şafma 
ret im 
işlerini 
bir dık 

Mih 
nez 

Tahr 
TaH 

maıı, ha 
nan di 
ıerı ç&t 
o•tırmıı 

Almı 
kanun 

Berli 
Berli 

kaynakt 
Alm 

i'j&ret ed 
hariciye 
kının hi 
edileceıli 
nmanda 
ga~mekte 
den ibar 
kan mill 
dinden u 
ciye nazı 
dıtı emi 
hdkm;n 
tadilini r 
alcsülame 
yoklama 

G 

karargahı 

güre hn'l 
ıuılar ,9 
bir milli 
cekler ve 

mite tara 
oektir. 

Bir 

raa bir oo 
ballelelerl 
.tplrtUme 
r616ue bil 

mao urdik 
lakaıdıden 

ler. Aıl old 
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Almanlar ingilterede Ankara Radvosunda l i 1 a n 

L ·· 337 d(lğUnilu Eratla şubemizde ~oklama 
Bugünkü neşriyat programı Mersin Askerlik $u~esi Baş~anhğmdan : Leningrad ve Ode- : Yüzlerce tank Sov

ıada hiç bir ilerleme yetlere verilmek 
kaydedemediler üzere hazırlandı CUMA 26 - 9- 941 l 19 oo Konu~ma (lktisad sa- kaçağı ve baka~eden muamele göreuler erler ,.e 

7.30 Proğram ve memleketlati). sair aceıaıi erat celp edilecektir. 
Loıd re, 25 (~.a.) - Londra, 25 [A.A.] - saat ayarı 10.15 Mtiıık: Radyo Sving 2 B l' ,· .ı. , ti · .ı b l, 1 
Aoal z nskerı vazlret hakkın ır ""k H "t b 7 3'l M·· "k fl f"f 1 K t r "k ' . - u er er ın ua\e errnue şu ec ,, ıemen 

da su tefsııatı vermektedır: uyu ~ 1 a.nyanrn er ( 
1 

). · u1.ı ; a 1 parça ar ua :- e 1 programmm 1 mcı hazır buh11uııaları hususu şimuideu ilan olunur. 
Almao kıtaları Bodyonioin tarafında f..thrıkalar Sovyet- P · kısmı 

7 45 h b 1 . ''6.~b., gerıde braktıQ'ı Sovıet kunetle lere tank ya.rdlmı lıaftaın mü . Ajans a er erı 19.30 Memleket saat aya- ______ .., ______________ _ 
rini tecri' için ümıtsıı garreller nasebetiyle vığın halinde ynz . 8 00 Müzik: Senfonik mü- rı , ve ajans h~berleri. 
sartetmektedir Sovyet kıtaları 1 • lzik (Pi) - · . .,. · 
Oç arlık harp ueıflarına sadık erce tankları çıkarıoalta baş · . 19.45 .Muzık· Klasık Turk 
olarak aroi azı mle muharebele- lamışlardır. Qıksıı tanklar 8.30 Evm saatı miizı~i prvgramı • Şef Mesud 
rioe devam etmektedirler Alman teslim etlilrnektedir Tank is- 12.30 Program ve memle Cemıl. 
tar Leniugrad ve Odeeada met tih11al9tı hiitiin rel{orları ku- ket saat Ayarı 20.15 Radyo Gazetesi 

TARSUS 

TOROS 
• 

Biçki Dikiş Yurdu Açıldı 
cud büyük kuvvetlerine ·ra~men mıştır. Bu gayreth•re bir çok 12.33 Miizik: Şlrkılar (Uş· 20.45 ,\Jüzik: Kaıışık şar. 
hio bir t6rakki kardetmemieıer k d 1 d · t· k t · 1 k k ) kılar Tarsusun tın miilıinı Hiç·ki ve nikiş ihtiyacı · A. k b. ük a ın ar a ış ıra e mış er- şa ma amı · 
dır. imanların oo ur kerıp . . . ' ' 21 00 zı· raat taı·vı"mi d'kk t l k o l . . T tarı o'rluı:tuuu kabul etmek lazım dır. J;evazıııı daıresınd6u se- 12.45 AJANS haberlerı · . .. ve nazarı 1 . 3 e a ıııara nayaıı UJ'lllllZ IÇlll OrOS 

dır A1 meolarıo ÜQ milron asker H\hiyotli bir i;atın HöyJedi~iue 13.00 Müzik: Karışık şarkı To.prak m:ümı.llerı borsası adil.J bir yurd alçıl1111ştır. 
kaybe~tikleriue dair . ~erilen ha· gfüe bir fabrika muazzam ve türküler.. ~~-lO Te~~ı~ • Yurdda kısa bir müddet zarfm<la Biçki ve Dikiş 
b~rlerı krıbul etmek ıçın ortıtda miktarda tank topu imaline 13.30 Müzık;: Karışık prog 2-.00 .Muıık Radyo salou fi ;redilir 
bır takım sebepler mevcuttur. muvaffl\k oJmo tor ram (Pi ) orkeRtrası Violonist Necip A~- g . . . . . 
Almııuıa~ın ıo.giıte.reye raptıkla- -....!- · · kın). \ urua tal~be kaydına ayırı 22 smden Hıha-
rını irldıa eltıklerı hava ekınle- So tle e 18,00 ProAram ve Me;j}leket reu ba!i;lannH!ı\llr 
rı yalandır. B•J Alman milleti· vy e r ~~at avarı 22 30 Memleket saat ayarı "i 'I • 

oin ıe•k 90 garretıni artırmak 18 o's K (D"l K ve ajans haberleri Esham, tah Bavanlarımll hundarı istifade iımeleri nıenfa-
. · Al ı ı d A "k d onnşm11 ı uru- . . .... ıoın man arın ra an ur arma- merı an yar ımı mu adına) vı_lat, kambıyo nukut borsası atlerı ıktizasıntlaııdır. Fırsatı kaçırma"ınız. 
•a mrobur ol duklr.rını göster- flıyat) • 
mektedir· ____ ıimal denizinden 18 .so ~fizik: Peşrev ve saz 22.45 Müzik: Radyo s':llnn Tarsus : Sokular mahallesi 
uay Gordı·ya başladı semaılerı orkestrası proJraınının ikinci (f\22) 45 No. hı hanede 
O 18.40 Müzik: Radyo Sving kısmı -----

i 1 i n • Lon,ira, 26 (a a.) -
Büyük Amerıkan Amerikan;n Rusyaya yar 
şehirlerinde ıığnak dımı şimali Atlantikte görü~-

' 

t '-l"f mektedir. Pananmadan hare-
yapı maaını eR 1 ket eden bir gemi üç hafta 

ediyor sonra şimalde Arkaııjelsk lima 

Kuarteti (l. Özgür ve Ateş 22 55 Yarınki Pıogram ve 
Böcekleri) kaoamş . 

i l a 11 

Maraş Bele~iye Riyasetin~en : 
~aeiugton. 25 (a.a.) - nma vasıl ?lmu~ttır: :erile.n Belediyeye 2.İt şehir ~ inenıa ye Tiyatrosu 
Uoayted Presin urditi bir haberlere gore bu hmana hır . . . . . • 

bıoere göre Sıvil mödafa retsi gemi geldiğinden bahsedıliyor 12-9-94 1 tarıhıııt.leıı ıtıbarerı 18PO lıra nıuham-
mösrö Kord!ra Amerikanıo bü sada vasıl olan geminin yal- men bedelle ve on beş güıı miiddetle artlırnıaya 
rDk eehırlerıode ~ıQ"ınaklar ra- mz olmadığı muhakkaktır. koııulnıu~tur. 
pılmaaınt te Amerıkelılara ge· -. 

Mersin liman işleri irıhisan T. A. Şiı keti 
Umum MüdürlüüündiJn 

Daktilo ile yazmasını bileıı bir' evrak me
muru imtihanla alıuacakt ıktır. Talip ola11lal'ın şir 
ketimiz umuru mii<lürliiğüııe nıüracatt etmeleı·i 
ilan olunur. 163 21 25 2 6 

Sat:ııık Ev oı, ôlo6de gaı maskesi deQı\ıl· Donez HavzasınJa ~1uvakkat teminat ıs5 liradır. 
muım istem•etir U , • • .. 

ihale 27-9-·9 4 l Lunıartesı gıiıJu saat 1 O da K iremitharıe malıallesi11<le üç daireli, taş ,.e 
Sovyetler büvük Bel6ttiye mıcünıeninde yapılacaktır. betoııdau yapılmış asri her tÜl'lÜ konforu havi Amerikada 

Bıtarallık kanunu 
alevhine mücadele 

baılıyor 

faaliyetler aa,fedi- Şart11mue her gün yazı i~lerinde görülebilir. bir hane satılıktır. 
yor/ar -~st~klilerin teminat nıektupla~ı .~ıe .. beraber iha Almak arzu edenlerin 'I üccardau bay Rifat 

Budapeşte, 25 [a.s .] __ le gunu olan 27 .9 941 cumaı·tesı guııu saat 1 O da 

1 

Uysala müracaatları . (6 ı 8) 5- ı 5 
Macar tehligi : belediye encün_lenine nıüracaatları lüzuıuu ilaıı 

1 
--mi!, 

V" ş in~too, 25 (a.a) - ı 1 ( • 12) Am~rikada hürOk bir nüfuı Ukra~ııad~ çevrilmiş o l\D O lllHJI'. Ö 19 20 ~1 23 ~4.-25 26 27 DİŞ DOK. TOR. U 
h.b 1 • Hü . t ,,. d Sovyetlerın ımbası sonuna • l 

8 , ı o an rrıre u.ruo • ~ . ı a n N ·ı s ı k 
11'6Cade1e " cemireli bılaraflık yaklaşmaktadır. Knvvetlerı- azı e çu 
kanonunun bldırılmllBı için bir miz Dorıez endüstri havzası- J S S J y UVA 
mCoadele aoacaılını bildi:'mietir. nın en mühim şehrine yak-

Bir Amerik~n gazetesi ~~m~::;.:::·da~a~~rş rw ~:~~a;~ Okul Müdürliiğiinden 
d
• k" arruzu inkişllf etmeden tar- Okulumuzun Yu,,.a kısmı ile ilk kısmııı birin-
IJOf 1; dedilmiştir. T.>pcıı faaliyeti ci sıuıfına talebe kay<lına haşlaıınıışnr. 

k seyrek olmaktadır. Diişmı.rn 
Rus orduıunu O)'O • eııdişe içinde olııp grne gün. Eski talebe velil~ri çocuklarının kayıtlarını 
ta tutmak la!ımdır düz Jıomınalı faaliyet sartet- yeııilemek içil• okul ıdaresiue müracaat etmeleri 

V . 
25 

( . ) _ mekte ve Sovyet tayyareleri rira olunur. R3 ~) 26-27-2 8 
a~mgton, a.a. .. . . . . bathrımız uzerıne 'l'e gerı· _ 
Vaşıngton Post gazete!U ya . d . i '·t d lk" 1 J a n 

zıyor: sınde aıın oçm~-. a ~~ · .... ı 

Şark cephesinde Rusların s~~y~t tayyaresı duşurul- Belediye Meclisi Azalarına 
gördü;dert iş bütüıı takdirle- mnştnr. 
rin ve limitlerin üstündedir. Hüsameddin Karadag"' Kannui ekseriyet lıasıl olmadıAnuları dolayı 

• Ruslar l'icat ederken bütün beleti.iye nıeclisinirı fevkalade içıimaı i<;iu tayin 
fabrika, atelye, demiryolları, VilAyet veteriner mOdüriı 
köprüleri bülasa işe yaraya- HfüJamP.ttin Karada~ terfi et- olunan 25-9-94 l Perşembe giiuü içtima yapıl-
cak oeyleri tamamen tahribet tirilerek maaşı altmış liraya n:adığı cihetle Meclisin ~9 9 9:11 Pazarlesi gü-
m3ktedirler. Rusların bu gün çıkarılmıştır. 1 Ü saat 15 te toplanması tasvip oluunıuştur. 
yaptıkları mücadele yaziyetleri , A I 
1ngilterenin 1940 senesindeki Mersm~e t koşu an Muayyen gün ve saatte toplantıya iştirak edil· 
v~ziyP~İD~ benzemekte ise ümit 19 llk teşrin 941 pa.1ar günü IUeSİllİ ~ ec.a ederiOl Belediye .Reisi 
sız de~ıldır. Vilayet namına Mersinde at ( 637] Mitat Toroğlu 

Sovyet ordusu ayakta dur k 1 1 aktır · 
ması için lngıltere ve Ameri- oşu arı yapı ac . 1 l 8 Il 

~~;r~~J~~~11lı!ş ~:~~;·~va~: Adanada At toşulan Mersin Atıcılık ve Ave1h~ kulütü riyasetinden 
durması IAzımdır. Rus ordusu Yarış vA islah encümeni Mersin Atıcılık ve Avt•ıiık ihtis~s .kulübünün 
bu müddet zarrmda ayakta tu namına ilk teşrin ayının 5 ve 
tunabil~ek olursa yırje. ç~k 12 nci pazar ~ünleri Adanada umumi heyetinin senelik toplantısı 27-9-H41 ~ .... 
kıymetlı 1.aman elde edılmıı at koşuları yapılacaktır. martesi saat 16 da kulüp biırnsrnda ya,:ıılacağnı-
olacaktır . Hayvan hastalıfı dan kulüp azalarmnı nıeskur saatta teşrifleri rica 

Ziraat Müdürümüz Silifkenin Akdere ışıklı kö olunur. ''6a8., 
Bir müddet evvel Ankarada yünde sııtırlar arasında Yanı Zayi Nüfuz cü~danı ve aıheri veıiha 

toplanan Villyetler Z~r~f\t Mü kara hastalı~ı çıkını~ l4. ha_y Mersin Pirade alarmdan almıe oldutm askerlik ıerhia teai· 

d~rleri top~obsına !§t~~k ~t· van ölmüştür. Vet~rıner. mu kamla niUıls oChdanımı kazaen sari eltim. Yenisini alacaQımdeo 
mış olan Ziraat Mudurumuz dürü hastalık yerme gıderek eskisinin h6kmü roktur. 

Bıay Ali Rın Altay Ankara- gerekli tedbirler alınmış ve si-
dao dönerek vazifesine başla· rayet tehlıkesi altında buluPan 
mqtır. 181 hayvana aıı vurulmuştur 

Mersin Camieerif mahallHinde 
320 dotumlo Tevfık Nepban 

oılu Yuıut Nopbao 6::15 

Muayene Saatleri 

Her gün ıabah saat 9-12 

Ôgleden sonra 13· 19 

Geceleride Aç1ktır 
uayenehane Adresi 

Mersin ; Camişerif nıalıallesi 6 7 nci sokak 

7 7 unmaralı hane 

Zoyı Resmi ıiıhür 
~ t1briludin oıı Rekizirıci ~iiııü lıırnemde olan sı katte 

küyiimuz6 aıt mühür retmıiııin Ç6kt1timl4t lıMaber Rirkst 

0Ju:ıdngııııd1t11 hu keı r~ miietdılf'dt>ıı ki>y ııamrna möhiı:
~·aptıracagımdan o;.ki miihiirüıı hükmü olmıtdıgını ilah 
ellerim TarıtuRon M61iki ki>yü muhtarı 

6:1~ ' OtunRli Ô:ı ılemir 

DEVA Kaşeleri 
Baş, Diş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGUK ALGINLIGINJ 

DERHAL KESER 

DEVA KAŞELEAiNi 
Her Eczanede Arayınız 

(620) 

Yeni Menin M.atha.uında. Baaıh111ötır. 


