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verilmektedir. 
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JrU AD AKHA~ 

idare Yeri 
fol •er1ı. 9uımnl • •er111 

CumHrt~si 

23 
AÖU8TOS 

19,1 

G't.TN:OELİX. SİY AS! HABER FİKİR. GA~ETES! 
Sayısı 5 kuruş 

Telefon No. 82 
y,, 1 Sayı 
14 3984, 

Harp Vaziyeti Almanlara Göre/ 

Leningrad ci RUSLAR 
varında şiddet 5 milyon ölü 1 milyon~an 
li har.p devam fazla esir ver~iler 

ediyor 

Gon1elde 

Nikolayefte 
• 

/iti Rua harp gemı· 
•İ berhaua edildi 

Moılı:ova, 22 (a,a.) - . 
• 81 

Sovreller 11ıibbaret daır., 
munıoi Lozofılı:i Almaolarıo 
Nlkolıref&e ioıaaı beoGı hHıne: 
mlı bir ı.ırbh ile bir lı:ratôzo 
r6o ı.ap&edildillDe dair terdilde 
ri haberi rılaola ill•I ve harada 
ioıuı bi&memlı H makineleri 
konmımıı olao bir ıırbh ile 
bir kratôıörGo berhna edildi· 
tini ıörlemlıUr. 

Beri ine 

Finlan~iya Cep~ısin~e 
Bir Rus alGyı 

edildi 

Hava harekatı 

Ingiliz Tay
y~releri . 

izmir Fuarı merasimle açlldı 30 Ağustos 
iJk günii 2H123 kişi tarafıntian 

ziyaret edi idi 
Türk Haya kurumu 

Gordenportiai 

Kanada da Yetiıti
rili)'or. 

Londra, 22 (a.a.) 

Kanada başvekili Maken-

lzmir, 22 (a.'!t.) J ri tesbit etmie ve üıOm, iuoir 
Tioare\ vekili MGmtaı Ökmen pıyaıasının orlulGo ilk baf&11111 

dGn öa:edeo enel 98 ıoora lı- da aoılmaaıoı muvafık bulmul"' 
mir mebusları buluodotu halde tur. Şerefine akı-m C. Halk 
ihum, incir Ve pımulı: müe&ah- Parliıu tarofıodan verilen ıira· 
ı•llerırl~ h11bibalde bulunmue feue haıır bulaomuı u bu aa• 
te ılıracat tacirle·irle ılı6m, ın· bab bıodırmara hareket etmi,. 
cir te pamuk hakkında dilekle- \ır .. 



l 

l 9 AGUSTOS - 194.1 Sah 

___ 2a ___ A_G_U_ST_0~~~,_-~1~9='1=--=C=urn=a=r~w~si~----~~------V~E~N~l~M~E~R~S~IN~----~---------------------------S~ay~ra __ :_2 __ 

İtalya-Hırvatistan İngiliz Kominst Partisi li~eri Asker aileleri ne yardım 
münasebatı 1 

Saym Bıyınlır Baylar 
Soğuk. su caddesinde bulunan dukkanın11 Kışla 

caddesinde 43 ııunıaralı dük kana naklettinı kola, ltalyanlar Almanyaya Talimatname hazırhğı bitti 
karşı Dahiliye Vekaleti vilayete bir ütü, leke, temizlik, şapka tanıir ve boya yapılır 

Ragozayı ve Sırp Fiatlarımız rekabet kabul etmiyecek dereced'~ 
ikinci bir cephe ka- tami'm gönderdi topraklarını İf· ~ ehvendir boya ve lekeler istimle yapılır boyala-

' 

. rulmaaını iatiyor .D11hilire VekAleti, BBker aile-ılin huıuıiretlerine göre tilaye'ırınnz gayet sabit oln1ak şartile garantidir. 
ga etıı lerıne rardım kanununun yüriır idar~ htırellerince ıekik \18 ter 

• ... - Londr4, 22 (a.a .) - hlQe girmesi dolarııurıe •ilAyeı· bit edilecektir. Sayın ınüşterilerimizin bir defa tecrübeleri 
Berlin, 22 (a. a.)- Tayyare işçilerinin bolun- lere bir tamim rıpa:ıe te bu Yapılan zam. halk memurlar kAfidir. 
Anadolu ajaııtnoın hmmsi dogu bir toplantıda İngiliz ır.mimiode kanonun nHıl tatbik dın alınan ailelerine rardım 

muhabiri hiJdiriyor: Komoniat partisi lideri de- edileceQioi bildirmittir. VelıAlet paraaıda ihıiracı kareılamadıQı 
Alman lıariciye nezareti · · k " bu tamimde muhıao aaker ailele takdirde merkezdeki fooddan 

ı mı,tır 1 : lerine rardım hususunda 6ıl· aıara istenecektir. Merkezdeki 
talya ile Hırvatistan ara- Ad d "k" · b" h ropa a ı ınoı ır cep e mi alaka te haeeasiret röıteril fonddan rapılaoak rardım ma· 

ıunda ciddi ihtilafın baş göı- teşkili ve Sovyetlere kabil ol meainin milleatidit defalar teb• halli menbalardan elde edilen 

Adres: kışla caddesinde 
A hnıet Hallaç 
(366) 

kolaylık istin1 boya evi 

22. 23. 24. 26. 27 

terdigi bildirilmekle beraber doğu kadar tf\yyare ve top lil edildiQi anlatıldıktan ıonra: hasılatın rardıma kAfi gelmedi· -----------------------
balen Hırvatistan, Karadağ göndermek J&zımdır. İkinci •Cephede talan m6dafa11ı tine dair hakiki rakllmla:m bir 
ve ltalya arasında müzakere bir cephenin teşkili binlerce tazifeıini alan aekerlerimizio oe"elle Dahiliıe Vekftle\ine bil· Zayi msktep veaikaıı 
lerin cereyan ettiği ·· l 1 T · h 1 1 

tam bir huzur ve mutak bir em dirilmesi Oserioe yapılabilecektir 
. l soy en- ngı ızın ayatına ma 0 a- nirel il& bu taıifeyi ıne ene lhUrao •e ururetler aıaldıkoa 1336-1337 yılı umumi imtihanımda Silifke MöJga 

mektedır. talyan kıtaları oaktır Elter A vrupada böyle dAIA · ı .. .. b· ı ı h\ d · d . . · "' te u unoe11z o araa ıure ı me- zam rapı an matra ar a tenıı· i adi mektebinin devriyei aliye ikinci sınıfından sınıfı ih· 
Hırvatıstanda Bagozayı ıtgal lıir ikinci cephe knrolmazsa ıi ioin geride oraktıkları allele• lıt rapılacak mGkelleflerin bu · . . . . . . . . · t• K a t fi 

1 1 
d k•lf ti . . ~arıye terfi ettıgıme daır yedımdekı vesıkamı zayı ettı 

etmış ır. ara ag ara arın geleo'3k aylar için de milyon- leri efradıoıo de•letin te mile- suare& e rar 1m u e erının . 
d~ da ~ırp hudutlarını geç larca finsan ölecektir. .E~er tin aamimi ıetkıt te himaresi tadili daima göı önılode bulun· ğımden yenisini alacagımnan eskisinin hükmü kalmadığım 
mı,ıerdır. biz maden ocaklarında deniz altında bulaodaklarınına tama· durulacaktır. ılin ederim İçel Emniyet Müdürlüğünde 

Bodapeşt_,, 22 a a - te•aAhl d t 'f: b . men kani olmaları ioıb eder. Asker ıilelerioe rardım ka· polis memuru Silifke Saray Mah. Sait oğlu 
· • .... 9 • arın a, ayyare a rı- . 1 · h.aı..A ı , h · Offi SiyHi mahfillerde . . denılmekt• te baıır anmıı bula· oaoa renı uaum er e uıu11· Hüseyin Ogos 

. .. kalaruı,.la hır 8&V&lf ceplıeeı nan talimatnamenin lora Vekil· ıetler arsetmektedlr. Bununa 
dolaıııau bazı 'avıalara gore t k"J k b .. ı b' · · · · · · ----"' . : . eş ı '3tmeZ1e oy ec8 ır lerı Hereııooe tanıp ve tııAret ıoın tillret te kaıa merkezle· 
İtalyan hakımıyetı altında ikinci cephenin teşkilini iste l ıaıellere teblieine kadar aıaıı- rinde alıkalılariD iıtirakirle T. 1 ş. Banka Si 
bulnnan erlU'ide sıkı bir kont mekle hazır olamayız daki eekilde hareket c:dilmeeini toplantılar rapılacak ana hatlar 
rol başlamıştı; ltalyan hök6 bildirilmektedir: t'lzerinde !Azım gelen eeaılar 
meti Zagrep fll'Zdinde talep- Süıayiı lınıhnı haıa Beledire meoliıleri kendi1eri- mftıakere '8 bir karara batla 
Jerde bolonnıııştnr . Hırvatis- V ne zam rıpabilmeleri ioin keoon nacaktır. Vali te kaımakamlar 

k ld 
la ealftbire& terl!en te1aiti nak· asker ailelerine rardım itinde 

tanda bir çok İtalyan ordu 1 mı yapı 1 IİJf', sinema. tiratro '8 eair men ılzami alaka H murakabe 1öıte 
mensuplarına tecaviiz yapıl- bılardıo elde edeoefıleri b11ılıta recekler, iılerlo hio bir akeaklık 
dıgını İtalya lıüktlmeti iddia Kahire, 22 (a.a.) - asker ai1elerine rardım rapaoak yapmadan ıClrirebilmeaini temin 
etmektedir. Mısır dahiliye nezaretinin lardır. Bu menbalardan elde e· ioin tedbirler · alaotklardır. 

100 lmerikah 
Japonyaclan clııorı 

bıralıılmaclı 
Va.şington, 22 [a.a..] -

11 ariciye nazırı Kordel 

Hal matbuat" yaptığı bir 
beyanatta demiştirki : 

bildirdiline göre dün gece yine dilen haeılAt ihtirıcı temine kA Aıker ailelerine ıardım iei 
Süveyş kanalı mıntıkasına fi aıelmedill takdirde halka te kör moblarlarıoa aoık bir ıoret 
d . memarlara rardım parası teni• le anlatılaoak J'apılaoak ie tuh 
?şman tayyarelerı taraf~ndao ioa tete110I edilebsktir. Bo mao olunac•knr, Bandın aonra her 

hır akın yapılmıştır. lkı ölft halara toptan maraoaat edilmire hanai bir haklı ıikArete merdan 
Te bir miktar hatif yaralı var ceı-, ibıiraoa göre matrah te terilmemeıine dikkat edilecek 
dır. Hasar yt>ktur. ni•bet ıöı önClnde bulandurala te kanunla yapılan uaılardıo 

Japonya-Mı~sikı ıünııe
batı normıldır. 

caktır. ıellr temin edilinoere kadar bu 
Memlekelimiıin arıettlQi muh ıılnka yardım eekline detam 

telif iklim çalııma uıait te tar olunacaktır. 

Japonyaoın Filipin ve Pa· 
11ifikteki diger Amerikan ada- Tokyo, 22 (a.a.) 

aı 1reoinme ıarttarı bıeka baıfıa Kanooan tatbik ıekllnl ıöı· 
olduQundan bir had te1bitioe terir talimatname bo16nlerde 
imkAn buluomPmaktadır. Bunun raksek tudika arsedilmek üze• 
loin aıııari malıet haddi mahal· re Bae•ekllete setkolunaoaktır. 

larıoıu zapt edecegine dair Mekaika elçisi Domei 
aldığım raporları tedkik et. ajansının beyanatta bolona
mektöyim. Tedkikatım neti- rak demiştirki : 

Ankara Radyosunda 

Ba,Unkü neıriyat programı 
oeaioi bildirecegim. Ba bapta Mekıika hükftmethıin J a
bir beyanat neşreJilecektir. pon alacaklarını blok.fi edece
Gazeteoiler hrrtmdan Japon- gine dair verilen haberler doğ 
ya hakkınd" sorulan diğer ru deAildir. Amerika,n gaaze- •~umartesi 2J - 8 - 941 j 20.45 Müzik: Unutu!ınuş 
ıüallere cevap verıoekten im· telqrioin iddialarının hilafma 7.30 Proğram ve memleke prkılar. 
tina eden nazır, yalnız Japon Meksikadatı.i Japonlar fena saat ayarı ! 21.0() Ziraat takvimi ve 
yadıı 100 ~merikalı memle- muameleya tabi tul.olmıya· 7.38 Müzik; Hafif programjToprak mahsulleri borsası 
ketten harıce 9ıkmaıına Ja- caklardır. Elçi Meksikada 21.10 MQzik: Dinleyici is-
pony~ ~ükft~et~ müaaade et- Japonlara karşı kin beslen- (Pi.) . . tekleri 
memıştır demıştır. nıedigina dair Meksika bari· 7 ·45 AJBDS haberlerı 21.40 Konuşma: Oünl1n mes 

oiye nazırının ıözlerhıi hatır· 8.00 NOıik: Hafif progra- elel~ri 
fransız Meclisi 

F evlıaldde bir top· 
lantı yaptı 

Vişi, 22 (A .A.) -
Nasırlar meclisi Mare11al 

Petenirı riaasetinde fevkalde 

bir toplantı yapmıştır. 
Selahiyetli makamlar ta

rafından reımi Lir tebliğ net
redilmemi• toplantmın meT
zo ve hedefi hakkında ıük6t 
muhafaza edilmekt.,Jir. 

Su iılıri reisi Adınıdı 
tıtkiklır yıpıyor 

Sa itleri reiıi bar Salabattin 
Bake ranında Qafıurota mıntı· 
kaeı ıu ieleri mateuiei Hikmet 

]atarak sözlerine nihayet ver- mm devamı (Pi.) 21 .55 Müzik Radyo salon 

miştir. 13.30 Program ve meml" orkestrası Violonist Necip Ao-

Pariste 
6 bin ya/ıutli teo

kil edildi 
- ~- ~ -

I..ondra, 22 (a.a.) -
Enellıi gftn Pariılo 11 inci 

mınıakaaında bir baalııo rapıl

mıetır. Baekıo oe&iceaiode 6 bin 
musett tetkif edilmietir. Alman 
te Fraoıız boliıleri tarafından 

rerıı l&ı "ıimend6ferlerioio ka~ıl• 
rı tutulmuıtur. Dôeman lehine 
taalireue buluomuı olan iki ma 
ıeti kureuna diıılmiı&ir. Bunlar 
Almıora aleJhıoe rıp&lan bır 

kominiı& tesabGratında bolao
muılardır. --- -

ket saat Ayı.rı kın). 

13.83 Müzik: Türkçe plak- 22 30 Memleket saat ayarı 
lar. Te ajans haberleri Esham, fah 

lS.45 AJANS haberlerı vilat, kambiyo nukut borsası 
14:.00 Müzik; karıoık prog- Fiyat) 

ram (Pl.) 2~.(5 Müzik: Radyo salon 

13.00 Müzik: TQrkçe plak orkestrası programının ikinci 

lar programının ikinci kısmı kısmı 
15.30 Müzik dans mfızii• 22.55 Yarmki Program ve 

(Pi.) · kapanış. 

---------------------18, 00 Program T8 Me-:llleket za;işa/ıatletname 
Q&t ayan 

18.03 Müzik: Çifte fRsıl 987-988 11eneei Tarsus orta 

18.30 Serbest 10 dakika okulundan aldığım •ehadet-
namemi iiayi ettim Yenisini 

18.~0 Müzik: Radyo caz or alaoağımdan eskiıinin hükmü 
orkestrası (l. Ôlg'Or 'e Ateı yoktur. 

Tulozda Böcekleri) Tarıuıao Tekke maballeain· 
Turan oldotu halde ea ielırt 6· . 19 00 koo ma o 
zeri o de tetkikler yapmaktadır. • • ~ • • • _ . Uf den saıao oııu Memie Qelik 
SlabaUio Bake eneli Adanı 400 lıııı teoJıt,-eclılJı 19.15 Muzık: Radyo caz or ----------

ouııoı ıalıracak olan kRnılı orkestrası programının ikinci Vatandaş ; 
te Adını rııillAtOr6nil ıöıden Totoı, 22 (a.a.) - kıımı 

A.ü~iilı taaor raf heaapları 
19 4 1 

ikramiye p 1 Anı 

K~İDELBR 
4: Şubaı, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 ikineiteşrin 

TARiHL~fiiND EY APILIR 
..---1941 ikramiyeleri:---

ı Adet 2000 lirahk 2ooe lira ,, 
3 1 ,, .ooo " - 3.000 " 
2 ,, 
4: " 8 

" 35 • 
" 80 
" 300 ,, 

750 
500 

250 
lQO 

5o 
2o 

" ,, 
,, 
,, 

" ,, 

- 1.IOO ,, 
~ 

2.000 ,, 
:ıııı: 

- 2.000 " -
=- 3.500 " - 4.000 " - 6000 - " 

Tartire le Bankaaına pıra rahrmakla ralnıı pıra birlk&ir 
mil •e faiı almıı olmaz, arni zamanda tıliinili de dıntmiı 
ol onunuz. (1) 

1 'iirkiye ltJmhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kurulu e ıarıhi : 888 SerDlıreei: 00,000,000 Tark li 

rası. Şube te ajıns adedi= 265 

Ziraf ve ticari her newl b•nk• muamelelerl. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankaaındr. kumbarall te ihbarsız tuarruf buapla· 
rıoda en aı. 50 ilruı buluo1111lara senede ' defa çt-kilecllr 
tur'a ile aııtıdaki plAna göre ikramiye terecekıir. 

4 adet ,1000 lirallk .ı,ooo lira 100 adet 50 liralık 6.000 lira 
-' • 500 • 2,000 • l?O • .ıo • .ı .800 • 
• • 260 • 1.000 • 160 • 20 • s.!CN • 

.ıo • 100 • .ı,ooo • 
DiKKAT: Be11plarmdaki paralar bir sene ıoinde 60 lira 

dan 11111ı d~ın.ıirenlere ikramiıe oıktıtı takdirde 'Ilı 20 f 11 
11111 terileceklir. ' 

Kura lal' St'nede 4 defa ı eylül, ı birieciktınun 
l mart, ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(~) 

Yeni Mersin 
NUSH.A.SJ: 5 KUR. UŞTUR 

Abooe 
Şeraiti{ 

Senelik 
Alb aylık 
Oç " 
Bir " 

TOrkiye için 

1200 
O) 

300 
100 

kurut 
,. 
,, 
•• 

Hariç için • 

2000 
1000 
600 

.Yoktur . 

" 
" 

ı•oirmıı. daha ıonra bu mınta· Umumi rerlerde mftbim bir 19.30 Memleket saat aya- ·r H K 
tada raılacak 80 itlerine ah araetırma rapılmıetır. 400 kiıt n ve ajalli tu..berleri. 1 • urum U· Resmi ilUıaUD satın 10 kunıatur. 
projeleri rerıode tetkik eı&mieti ı. tevkif edılmit&ir. 16 eonebi ile ' _ • ._ _____________ ._ _______ _.. 

Yakında Menin mıotaeına ıele· bir Franııı da oesaret altına 19.45 Muıık: Solo ıarlular na üye o ı. 
rek id&kiklerde balaoaoak&ır. alaomaıtır. 20.15 Radyo (jazetesi Yeni llerlİll Jlatbauuula BuılllUııfilr. 

,. 

• 


