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Sayısı S kuruş y,, 1 Sayı 
Telefon No. 82 14 3986 G"Ô"NDELİ::B:. SİY ASİ H.AEEJ?\ Fl:KİR. GAZETESİ 

iran Hu~u~unu 
lngiliz ve Sovyet 
kıta/arı geçtiler 

Londra 25 [ !\, a.] -
Rl)yter - İngiliz hava kuv 

vetlerinin bu sabah lran hu
dudunu geçtiği bildirilmekte
dir. 

Moskova 25 (a.a.) -
MoBkova radyosu Sovyet 

kıtalarının bu sabah İran hu 
doduna geçmiş olduklarını 

bildirmektedir. 

Bir Romen Generah 
Rus ordusundan 
si tay ifle bahset

mektedir 

Mister ~örçil Diyor ki : · Pravda gazetesi diyor ti : Smolenskte 

Mi.ti gdrülmemiı j 

Avrupa baıtan baıa F açist 
harap olurken sürüleriyle 
En mesut 
memleket] 
Türkiyedir 

Almanlar ağır 
zayiata ıığra-; 

dılar 

30 Ağustos 
'l,ürk hava ktırumu garde11-

partisi 

Almanlar 
Ruayada katliam 

yapıyorlar 

Hitlerizmi oünyadan 
kaldıracağız 

bir harp olmaktadır S t ı... b .1 t ovve muRa ı a· 
Çok ef/enceli ve nefeli olma•ı için 

çalııılmaktadır 
Hitlerin arruzu ıiddetle de-

p d 30 ağustosta Türk havaJ Gardenpartit!tı hir de zen 
}anları iflas yam e İl'Or kurumu tarafından belediye gin bir piyango ttırtihine de 

t • t • Londrı1, 25 (a.a.) _ bRhçesinde verilecek olan gar karar verilmiştir. 
8 ffi l Ş lf Smolensk şehrinin Rus denpartini:ı . ~eş'e v~ eğlen- Yine haber aldığımıza 

reBmi tebliğlerinde zikredil- celi olması ı9ın faaııyet bom göre gardenparti gecellini ta-
Moskova 25 [.ı.a.] - · k'ld d 
P miş olması Rus mukabil ta- malı hır ~e 1 e evam et kibeden pazar uecrsi R .. leJı'"e 

ravda gazetesi harbin " ..., J 
ba lan . . . arruzunun büttin şiddetiyle ınektedir. bahçesinde ve ldmaıı 'urdu 

ş gıcından bnı ıkı aylık de tt'1t' . .. t kt D"" de Türk hava ku b' b vam e ıeını gos erme e· on - deniz lokalinde halkımız için 
ır ~.auçoyu baş makalesinde dir. Mareşal Timoçenku bir J'umo merkezinde knrom baış · Ad d . . 

tebaraz ettirmektedir. . . . . z k' Ol ana an teının eclıl~ıı kuv-
emrı yevmısınde düşmana ın- kanı bayan e ıye gaçayın vetli b' ı· 

Loodra, 25 (A.A.) - Baş makalede şöyle denil- dirilen fevkalade büyük dar- riyasetinde toplantı yapılmış d t ır ~r IMt tıupu taratın. 
i ·ı· B k· ı· ç- ·ı d mektedir: beden dolayı or<1uyo tebrik ve ·garden partinin em~aline an emsıller verilecektir. 
ngı ız a§ve ı ı orçı ün 1 T ·· k · 

akcıam radyoda bir nutuk ö ki aydan beri Buz deni- etmektedir. faik ve mükemmel olınası . _ur mı iletinin istiklal 
Moskou, 25 (a-a.) - v 8 Y · d k d . "h. k ı ve ıstıkbalioi t 1 
Rus O

rdusu QdeıJB cıtarında liyerek ezcümle demiııtirk·· 'ın en ara enıze kadar Leningrada karşı başhyan için bazı mu ım arar u . n eme taşını 
v ı. 1 h . teşkıl eden 80 1t t 

Romen ordusundan 5 7 ci fırka Birleşik Amerika t~urnh 0 au cep ede muazzam hır Alman taarruzu son günlerde alınmıştır. aeuı os zafer 
tar bürük zaria\a uAratlıktan reisi ile Okyanusta müla.kurl ~arp ~ahraman Kızıl ordu inki~af edememiştir. Gardenpartide bazı yeni- bayramı münasebetiyle veri-

a ıle }' ·ı t ·· "l · . l · b · d · Jecek gard · · sonra iiçünoll Romen orduıuoan yaptım. Möl~katın nereden aç l4 ~uru erı arasında MubarebAnin netıcesi ne ı Jikler yap' acağt gı 1 enız . enpartmm ne.eli 
kararııAhıada bazı vesikalar ge· pudığını söylemiyeceğim y ~a tarihte görülmemiş bir muba olnrHa ohmu Rusların fevka- liseıi talebeleri tarafından egltmoelı olması i9iıı kurum
oirilmietir. Romen ~ırka kuman· nız bu mül~kat 8lrafı ka.ra ~le- rebe devam etmektedir. Hit- iade mukavemet edeceklerini balkıo11zin şimdiye kadar gör ca azami faaliyet earfediJm k 
d ı vesıkelara naza· ı l · b d • ·· t ·ı · 6 r:: \s~e:ı~,e;;enk Rus ordusooo çevrilmiş bir koyda vukua gel erın beş veya alb hafta .için- göstermektedir. lcabettigi za- medi~i bazı e enı gos erı erı te ve icabeden fedakarlık ya-

öQ'mek&edir. Romeo generali bu miştir. Büyük Amerikan filosu de S~vyet . •rduları.nı ımha ınan I..1eeingradın sokak so· yapılacaktır. pılmaktadır. 
vesikada ııörle demektedir: ve uzun mesafe tayyareleri bu ed~c~gıne daır plAnı ıflas .et- kak müdafaa edilmesi için • 

Rus ordusu iri .'e.chiz edil- rada m~vasalatıroızı bekliyor- mı1tır. . .. .. . . talimler yapılmaktadır. Alman ~aya kuıvetlen 
makle beraber ook ırı antreman lardı. Bız buraya mütemadi Façıst ı:mrulerı muhtelıf Son verilen malumata gö-

30 Ağustos 
Zafer Bayrammda 11örm01 bir ordudur. Şefleri de bir himaye altında vardır. bölgelerde ilerlemişlerdir. Fa- re Smolenekte 161 ci Alman RUS toprakları 

ook ustadırlar. Rus ordl.eu c_ok Üç gün burada Mister Ruz kat bu ilerleyie kendilerine fırkası bozguna ugtatılmıo 
ıenııin harp vaeı&alarıo'l malık· l . d k d pek h l l 1 t u·· zer·ınde v l k ıir. Modern eılA.h ve nakil usı- ~e tın yanın a ar a aşlık et- . pa a ıya ma o mnş. ur. ve harp meydanrnda binlerce ı apı aca ,...,.era•İm-

. . hm. Di~er tarafta askerler iç Hıtler Rusyayı fethetmek ıçin ölü bırakmı11tu. Oomartesi • de vı"/ayeıı·m,· . H 
ıalarıoa malık olan bo ordu eıd . .. . . " 
Setle mukavemet aöaıermekte- tımalar yaparak kendilerine u9 mılyon zayıata hazır ol- günü lSO Alman tankı ile Muoaflakiyetlı ha- ri Haı...1...dı..0%1 O)'• 
Jir. Mıllemadiren mukabil taar- düşen vazifeleri vapmağa de- dogu eYvelce ilin etmişti. Fa 100 den fazla otomobil ve bir r•/ı...C.ffa bulundular rm,·n AR.RI R. ııu ve. 

rozlar rapabilmektedir. Xızılor· vam etmişlır{jir. kat iki ay içinde Almanya çok sahra topu imha edilmiş- ııı;;; u c, 
do bir Qok hilelere miiraoaa& ~u~vPlt dünya~in ei1 kuv- iHü ve yaralı olarak iki mil- tir. Kara kuvvetleriyle iO bir- Berlin. 25 (a.a.) - per temaıl 
ederek kıtalarımızıo . bönlü~ün· v~tlı. bı~. memleketı olan Ame yon dan fazla insan zayi et- liği yapan ha"fa kavYetıeri D· B. B. - Şark cephesini o edeceklerdir. 
ıeo istifclde etmsktedırler Sov· rı_kaaa ~ç ~efa cumhur reisli~ miı~tir. Günden güne Alman ayrıca 35 tank, '3 otomobil merkeıinde Alman a~oıları arın 
)'etler hatlar arkasında da mü- ğme seçılmış çok kuvvetli bir z" . tı t kt b 6 hl t b'J ·1 15 br• 23 Onde Sovreı demır rollarıoa Bu,. sene muazzam meraı·ım-. . k , yıa ar ma tL ve una mn zır ı o omo ı ı e sa tf k" r hO 1 1 him çe&e faalıretlerı rapma ta· zattır. Ben ise memleketi d . . . .. . . . çok muta a ıre& ı cum er e tee ıd edilecek olan 30 AA -
ıırlar. MOhimmat ve rirecek do t ğ . h k d . m e kabıl Rus mukavemetı yok- topu tahrıbetmışJerdır. rapmıelardır. T&rrareler ook ısı t z f • 01 

11 100 kadar kamyon 16 lank, !:~~e~m ışler t~ t1? adız.ahst Belmekiedir. .Moskova. 25 (a.a.) - oaktan uoarak ric~ı halindeki ;~ml:p~::ra::a:;eçmbün1 asebetile 
s~ oıomobil ve 7 tren tahrib e- ve mem e e ım en mö Al ) b' "kd R PaJSar akşamı gelen ma- tıune&lere alet eımıılerdir. DGıı . . u Asker 
,, zaharet - ö d man ar ır mı ar ue b b kAt d . Abıdeeınde rapılaoak 1 

rtilmietir. Bir ook mühimmat do . . görup g rme İğim ldmata göre, Rus generali mao 0 are eenaaın 8 ın· . o an tören 
. k • -.azıfesıylede mükellefim toprakları almışlarsada bunun . 1&n te malaemece ook aQ'ır za· de "'he&imizi U t 

ıu trenlerı rollardan oı armııı A . . . . . ehemmiyeti kati de1tildir. R:onyefın Alman taarroaono . l o""ramııtır. 43 &rene lam A • mum Mecliı 
ı d 16 b ve 4000 kadar merıka mıllet anın lnail e . .. . h. r 11 8 

• . . . ıaeındao Berri B kAk · 
tr ır. 80. a.r _ . t r ·ı . . " Sovyet bu kurtolaş barbınde yarmaga teşebboslermde 19 isabetler elde edılmıılır, 600 va- C H p a 0 1lo ı!e 

Alman BBkerını öldurm6elerdır. ae e.ı ~ ~ynı .lısanıa konnşrnası :-alnız degiltıir. bir fedak&rhktan ve gayret- ıon lahribedilmiıtir, Bo arada • . • VilAret idare hereU 
. ynı fıkırlerı taşıması dolayı- y . ··ı · fikl . . ten esirgemedı"kleri anla11ıl- 12 So•ret kolu lam surelse im· azasından Emin Alperin temıll 

Sovyet resm i tebliği · 1 b. h' l . b" enı mu te ı erıuıız ve "' . 8 l 1 · sıy e ır ır erıne ır çok nok- . k d ba edılmtılır. na mobarebele- 8 me erı Vilhet YGksek Maka· 

Cephe bo
yunca 

Çetin muharebeler 
devam etmektedir 

Moskova, 25 [a.a.]

Sovyet resmi tebliği : 

Dün gündüz kıtalarımız 

tekmil cephe boyunca düş

man la muharebelere devam 
etmişlerdir. ıBilhassa muha
rebeler Gomel istikametle-

rinde pek çetin olmuştur. Oo

martesi günü 39 Sovyet tay
yaresının ziyaına mukabil 
düşmanın 52 tayy.resi imha 

ediJmiştir. Şimalde Rns filo 
ıo düşman nakliye gemilerini 

bombalamıştır. ----
Bir Sovyat T ıkzi~i 

Moıkota, 25 (a.a ) -
So•retlerio gaz harbine kar

ı• hazırlıklar raplıQ'ına dair Sle 
fani ve Macar ajansları ıarafrn
dao terilen haberler ka&i eureı-
de aellııa:dır. 

talardan . k . b I Çok kuvveth dostlarımız var- ına ta ır. r·ınde 12 So,ret tarraresi düeü· m aynı anaatı ese s 'k' ·d . ınoa tensip 'e lesbit edı"lmı·ı-
meaı· beı.ı . t .. · ' b- k- dır. Milletlerin mii11terek gay - onu ı ıncı e- r"lmtlıtür. 

J '(er1ye ıç.n en uyü . "' u ·tır. 
bir iyilikt' Iıı "l'· d·ı· rotları Hitlerizmin muhak- 23 AQoslosıa Alman hata H 

. ır.. gı ~z ı ı . ko~u k"k hakkından gelecektir. 6arL"I AIDllOJaJI ko"fıueri Ukraruada da çok ~retimh:, pereeıobe gftna 
şa.n mılletlerın mııtecs•ıılerın U mlleaaür harakelhı rde bulunmuıı Meraıodbn hareket edeceklir. 

ehnden kurtsuması ve karşı Al K ı ı LI l • tar te rica& flmekte olan dür 
kovması, bu kiıteıeri içine man onsa DS Uı an lngiliz tayyare err ~an . birlik_ıtm tıombardıman e-

düşt.ükteri sefaletten kmtarma- Meksı'Ladı kıpıtılıyo' yine akın yaptı dılmıı ~e oıı _ ared~ 17~ kamron 
sı için sarfettı~· tl . 1 c da lahrıb edılm•eurM Üo So•rel 

sanlık l
·ç,·n en .shı_ g~ykreb~r 111- larrare merdanıoa hiicam edıl- Ani bir Fıtık had·.·se81• u u u k "k 25 ( ) _ Berlio, 26 (e.a.) -. Y ır şe- aıe sı o, a.a. I T lanareleri mie H rerde bulunan oomaQ'ı dolayısiyle bnndan bir ınüd-

reftır. ?ııfeksikadaki Alm•n konıo- DGD 1weoe 
0
d
11 1~ 11 rerlere hasır 30 carrare ıahribedilmiı\ir det evvel şehrimiz memleket 

Bu gün muazzam h~dise- losloklarıoın kapatılması istenil garbi A mao~a : r ı lnfillk te Burada rapılau hava muhc.ırebe 
l ı k d 

. mietir.. Bunun ıııal altıodoki alı:ıo rapmıı ar ı • . d 7 "' hastan"3siııde hazık doktorla-
er o ma ta ır. Nazı harp ma M . ki k ın bombaları atılmııtır. ıerıo e t:>ovret tarraresi dü· 

k
. . _ _ d b- _ ekaıka koosoloılu arının a• raoı h . t ıılrülmüelılr. rımı~daıı OperaWr Recep Say. 
mesı yuzun en utun Avrupa pa& 1 h kk da Almanra la- Hlo bir rerde h11ar e emmıre . ı ması a ın Sataı taryareleri · o hırnın J'a t lt b 

harab oldu. Bır çok milletle- rafındatı. Hrilen karara bir kar u delildir, Üo dılemao tarrare· d 8 b" t 1 k b" mız deaa r '11'!"11 ir ameliyat 
rin hak ve ananeleri yıkılıp eılık olduQu sörJenmekledir. ıi dllıılrGlmüıtür. m~ıini 

1

~a:aorau ~ tahrın1 ° ge· neticeMinde ınnhakkak 
· · -. u.racm111 ardır. ··ı- d bir 

gıttı. Avustorya, Çeko.lovakya d • Dinreper üzerinde oüemanın ° um en kn!"tarılan Mersin 
Norveç, Danimarka, Hollanda Be en T erbiyesı ıop oekerleri baıırlmııur. BOıcln cephesinin Mıtbık kovvayı mil-
Belçika, Yunanistan, Yugos- b t Alman tarrareleri bo muvaffaki li_ye knmandanların<bıı müca 

lavya ve Lillıassa Fransa alda M iıkellef lerben davete ica e rede teıenfto eden harekAlı hıt Emin Arslan Karaka' dön 
tllarak yere çarpıldı. Macaris- bııardık&ao sonra Oılerine döo h 
tan, İtalya, Romanya gibi dev etm İY0Il}0f C0Z8 görecek} er m6ılerdir. aetan~den iyi olarak 9ıkmı,. 
letler kaplanan çakalları olmak tır. Dııu m.,muriyet mahal1i 

için. çal~şmaktadırlar. OnlartlJ Pasif korunma paraşütçülkellefleri hakkında ce~T mua- GÖbelS ol&n Taşocona giden Emin 
vazıy~tı de esaret altmda olan inme ve indirme taarruzu grup mele yapılma~ ii.zre ıcabed~n Arslan Karakaş matbaamıza 
larınk~~den P~k a~ f~rklıdır. larına mensup beden terbiyesi l teşebbüse. geçılmı~ olduğu aa Venedİfe gidiyor uğramış ve kendhıini lıHta-
Bu mılıetler Hıtlerızmın elin- mükelleflerinden bazılarınm haber verılmektedır, -: nede ziyaret etmek lotfonda 
den yardımsız kurtulamazlar. Askerlik şubesi tarafmdan da Kaydini yaptınpta talim ve Berlin. (a a.) t bulunan Belediye reisimiz bay 
Avrupada Türkiye T"e ispanya vet edilmiş olmalarına ra~men terbiye mesailerinde bulunmı D. N, Bd. -,. ülal~ao 0m_aarif Mitat Toroglo ve Bay Enver 

. . b' 15 nuır:nıo ne ı zerıoe obels 
g~bı devletler mesut ır halde- bu davete_ icabet etrııedıkleri yanlar hakkında kanuo_ı mu~- hernelmilel sinemacılık sergisin Ali Germene karşı bu ziya-
dırler. . . . ınaatte~üf haber abnmıoUr. meleDİn yapılacağı §UpheSJZ. de bulanmak Üıre HDediae ai·ı retlerinden dolayı minnet Te 

-Sonu ıkıneıde- Bu kahıl beden terbiyesi mü bulunmaktadır. decek&ir, teşekkürlerini bildirmiştir. 

Emin Arslan Karıbı 

n 
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lngiliz 
Tayfaları 

Şimali Fransada 
Hedefler yine bom· 

Mister Çörçil 
diyor ki: 

i l a n 
Silif ~e Janoarma okul Tabur komutanhğından : 

Müıaclere ,adı.len balandı Birinciden Artan - Muvakkat tem inat M u hammen bedeli 
w OinHi Gün Saat Lira K IJi ra K 

Vapur/arda çalıfa- Şimdi iııe HitJer hir .za- Knru ·FaRul.va 27-8-94J 9 127 50r . OOr . 

}:likdan 
Kil o 

10000 
12000 
15000 
ıoooo 

Londra, 2~ (a .s.)- man doRt olclugunu ilan et- t 700 
cak/ar Oü~ gündüz avcılarımızın tigi Sovyet Rusya ya hücum PatateR > 9,30 94 50 1260 00 

. refakatı:,•de bombardıma:ı tay- etmiştir. Bu Referki Hitleriıı Balgor . . > 10 180 00 2400 00 
Vaşıngton, 25 [A.A.] - yarelerimiz şimali Fransadal .. ı· k d k 1 1 Maraş Pırın9 > 10 270 00 :3600 00 
M

. _ . ırnrguzeş ı o a ar <• ay o . .. 
ıster Ruzvelt dun neşret taarruzl devrı ye hareketlerinde t H. ti b f bti 1 ~oh 0 t > 11 4 7 25 6:30 00 6000 · · b" f mamuş ır. ı er u 8e er -tı~ı ır emirname ile ngiliz bulunmuşlardır. Düı1man han- .. k h. f d ·t . d ı 1 - Silifke J. okul taburunun ı -9-941 deıı 3 l-8-C)4 '> tarihine kadar bir b · . :ı . • yu ır ay a. emın e eme- • .., 

sAu ay. ve _ gemı .tayfalarının gar ve top mevzılerıyle dığer miştir. lı'akat Hitler Rus vs- senelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı beş kalenı erzakı 13-8 94 1 den itiba-
merıka hukQmetı tarafmdan hAdefter bombalanmış ve hava tan er ve ı · k k k ~ •· d · 

müsadere edilen gemilerde ça· kuvvetlerimiz pek aı düşman · . P r erıne arşı or un~ ren 15 gun ıuu detle açık eksıltuıeye konulnıuştur. 
hşmalarma müsaade etmişt!r . avcılariyle karcıılaşmı~t11• . Hi,.. dcmayetler ydapmaBkt_an g~lrkı ihaleleri 27 8-941 çarşamba giinü yukarıda yazılı ~aatlerde yapılacak-

:ı v v ıırmamaktR ır. ıtler ı .. 
bir tayyare kaybımız yoktur. defa olarak Alman ka ·ıını tır. Evsaf ve numuneler okuldadır. Şartııaıneler bedelsiz verilir. 

Sovyet londra elçisi 
lngiltere Ozerinde 

RoM ovaluında sel gihi akıt- Talipler muayyen günde nıuvakkat teıni11atları11ı Malsaııdığına yat.1ra 

/ngiliz hava hareka
mıştır. Atman milleti kur- rak eksiltmeye başlaınadan evvel lıelgelerile komisyona müracaatları. 
hanlık koyun gibi şarkta ka r -

tından memnuniyet- Pek az Alman laaoa nıoı dökmektedir. Ruslar mü _ ~- 541 l 13- l 7-21-26 

le bahıetti f aaliveti oldu ........ kenımel ve f~dakArlıkla harp 

etm<JktedirJt>r Almanlar bu 

Londra, 25 (a.a)- Londra, 25 (a.a.) _ hal karşı~ında şa,kın kalmış-
Sovyet elçisi Mayiski şe- Dün Rabah tek tük dü~man lardır.". . 

Ankara 
Radyosunda 

refine verilen bir ziyafett~ tayyareleri şarki lagilterede Doşman Rusyada ılerle 
beyanatta botun arak aemiş - bazı , erlere bombalar atmış- dı~oe her y~r ba~ıan başa imha Bugünkü neşriyat 
tirki : }ardır. Bir miktar hasar Yar- e<hlmektedır . RuR vatanper· __. -4',_ 

İngiliz bava knvvetleri sada ınsanca zayiat yoktur. leri Almau P.oliıd~~i. tarafın · SALI 26 _ 8 _ 941 
~arbi Almanyaya kar~ı m iite- Düşmanın bir kaç tayyar •si dan 20 şer bın kışılık grup· 
madf taarruzları Sovyet or- dün gece lngiltere üzerinde Jar halinde kurşuna dizilmek- 7.30 Proğram ve memleke 

dolarının halen vermekte ol pek az faaliydtte bulunmuştur tledir. 16 noı asırdan beri b6y- saat ayarı 
d ki dti b .. .. k s· b. k b b l e büyük öl9üde hir katliam 7.33 Mu"zı' k,· Hafı'f Program o arı nye.nın en uyn ır yere ır aç om a atı -

h b ı . d b .. "k yapılmamıştır (Pl) 
mu are e tmn e uyu yar- mıştır. • · 
dlm t~şkil etmektedir. Alman- j Bu bir baelanQ'ıctır, Bunu aQ 7.45 AJ'ans haberleri 

S 1 k 
tık ve iQinden Qıkılmaz fel4kel 

ya İngiliz hava kuvvetlerinin mO enS te ltakılıedecektir. Bee eenedenberi 8.30 Nüzik: Senfonik prog-
endüetriye indirdigi darbeler- Japon aekeri kenetleri 500 mil ram (Pl.) 
dtm dolayı İngiliz hava kov- - Ririnoid ~n artan - ronluk Qıni i8tilara lı:Alkıeu, 8.30 Evin Raatı 
•etlerini tehrik cd"riın. Ge- Onmartesi Smoleıısk mııı- kallıamlar olmaeına relmen bu· 2 • 

t k d K f . k t o · 1 d ' 1 J 1 .30 Program ve memh~ 
oeler gittik9e uzamakta ol- a &.8111 a onye ili uvve - na ın ı ı ıror ar. aponra k 

· d . d H " d . · · '- ... et saat Ayı11·1 
ması İngiliz bava kuvvetle- Jerirıe karşı Alman tank ve ~ım 1 e . ın ıoıoırı ~oparma.. . 
rinin :faaliyetleri genişlete- motörlii kuvvetleri tekrar hti- 11°1d~ deBSıuJgaııuru ttehdbıtbüet?1e6k• l l2.33 Müzık: Türkçe plak-

e ır. u apon eee ıun P ar 
oektir. cuma baQlamışlardır. Bir kaç d d t 1 k d' · . e urmaaı azım ge me te ır. 12 45 AJANS h b l · 

Ziyafette 400 kadar hava saat devBm eden çetın muha· Bunun öniıne geoılmek ioio · a er erı 
saLayı ve Mayiskinin refikası rebeden sonra Alman taarrn muslihane gayreUer ıarfedilecek 13.00 Müzik: Türkçe plak 
da hazır hulnnmuştar. Ziya- zu duruuralmoştor. Rus kıta- ti. Amerika Qin işi ne Qalıemak· lar programının devamı 
fette Ros ve Polonya sttbay- larına oomarteıi günü hücum tadır. ~e her türlü teminat 9er- ıs. ,5 Müzik; karıtık prog-

. .. .. .. . emri verilmiş ve mürettebatı mektedır. Bu ilm ı Uer boıa oıtı:ar (Pl ) 
]arının bararetlı goraştııklerı . 111 Amerikanın ranı baeında ae· ram · 

Ö 
•• 1 .. t" tarafından terkedılen Alman 18 00 p M 1 k g rn mu~ ur. . reddüt etmeden ıer alaoat:z. , rogram ve er.a e el 

tanklarından 130 danesı tah-

Hava Muharebeleri 
. . . . Reisi cuaıhur Razveltle ba· ~aat ayan 

r~betl.ılmıştır. Geı~eral Konye· ıoeıuQumuı ıaman harp 98 18.03 Müzik Radyo salon 
fın taarrozundakı mak88d baş eolhan nihat eekli te1bh edilme k y· · N . 

• . . . or estrası ıolonıst ecıp Aş-
Şar k cephesınde fİJ- ka taraflardakı Alman tazyı- mııı olmakla beraber aeoen harb k ) 

• • kini hafifletmektir. Alman de olduQu gibi bu harb esnasın ID • 
detlı ıekılde devam h k ti . . b m h da da Bırteeik Amerika ile mft, 18.30 Serbest 10 dakika ava uvve erının u u a-

d • b d t ki b" 1 terek bir detlar11ron tıAn edil· 18 40 Müzik· Radyo salon e ıyor re e e yap ı arı ucum ar . . B '-I · · 
---- . mıetır. o de.. lraaıon geoen orkestrası programmm ikinci 

akım kalmıotır. harbdekind"o iki noktada farklı· k 
Berlin 25 (A. A.) - ısını 

dır: 
Mühim hava teşekkülleri- Açık Teıekk'/Jr Bu harb ıtonunda geQen har 19.00 Konuıma (Yuva sa~ 

miz 24 ağustosta Gomel ve bin aksice olarak mftorim mılte ati) 
Kiyef arasır..da düşman kıtaat Ug-ramıı olduQum bir fıtı.k ouizler sillhtan ıecrid edilecek 19.15 Müzik: Radyo salon 
•e şimendifer yolları ve şose- ~~6diı;ıınde ~~ni t D'uhak~ak ~ır lerdil'. Alman halkı kati>·en ti- orkestrası programıoın son 
le::-e muvaffakıvetla hücumlar 0

1 
m'- en ame ıra 

1
yakpmah eu e· oa· etten mahrum bırakılmaya. kıl"ml. 

· t le a:urtarao mem e el utane . . . 
da bulunmuşlardır. Şose ve ıi o eratörü doktor ba Recep oaktır. Naıt 11tıbd~d.ın1 rer rıl· 19.30 Memleket saat aya-

d · olu ·rtı' bal noktaları P • - ' zOnden kaldırmak ıQın elden ıa . . emır Y ı Serhan, Ruııtu Bagatur çe bar n, ve aJans h&berlerı. 
üzerine orta ve a~ır sıklette Zira Benaona alenen teeekkürü len her ıer ıapılaoaktır. Moıko 19 45 M- 'k· F 1 h . 
bombalar atılmıştır . Birikmiş bir borc bilırim , Yattıtım müd· ~ad~ fakında Ameri~a Ruara te · uzı · , ası eyetı 
ı d

- k il k· ı detQe bana rıfk ve eefkalle mu- lnaıllere aruında bır konferau 20.15 Radyo Gazetesi 
o an uşman o arı ve na ı ı k a · ı · R amelfı rapmak nezakeıinda bu- rapı aca tır. ıt erın uııara 20.45 Müzik: Besteklr si-
vasıtaları ağır darhdere u~ra lunen hemeire bayan Nıma l Ko- taarruz etmekten ııaresi Ruart- l · · d Pl 
tıhnıştır. Dllımana kar~ı ateşi- rara ıeıekkılrleri min iblaQ'ına rı maQlup ettikten sonra lngilte ma arı serıs~n enf( .) 
miz çok mQthiş olmuştur. Düş aar~n ııazelenizin lnae~ullarıoı reıe büoam edecek ve daha 21.0Q Zıraat . takvimi va 
man kıtaları d-ığıtılmış ve derın earQ'ılarıml~ ~ılerım. . sonra Amerika ile heao.bıoı aôı Toprak mabs1~1lera borsası 

S l k
. . ı· d a- Kuvarı Mıllırede Mereın mek İQİn serbest kalacaktır F•- 21.10 Müzık: Saz eserleri 

mo eos ın cıma ın e uşman cephesi s abık kumandanı kat Ronelt Amerika ve fvg ı lte 21 JO k 
h - ı · ld · h - ı . oo uşma aya us erme yı ır.cı ucum- EM N ARSLAN KARAKA$ reri tehdıt eden kuneti vakliu· . 
lar yapılmıştır. 24 A~ustosta de idrAk etmieti • Rııneh muu 21.45 Müzık Klasik Tork 

yürüyü~ t.alindeki düşman kuv To~umluklann el~en çıkanı- ıam Amerikcn kunellerini eefet mfız~ği programı - Şef Mesud 

vetlerine mühim isabetler kay • • L' • ld ber ederek beseriyete bôıük Cemtl. 
dedilmişlir. mamaSI IÇln Ulr timim yapı 1

1 
hizmetler atm i~..t i r . 22 30 Memlt'ket ~mat ayarı 

ve ajans haberleri Esham fah 

R manyada Ankara - Ziraeı VekAleti Ô[ Ü v f'. ·ı k · ' 0 Toprak mahsuiler i Ofiainin ajan Ç ve a, O me· vı. at, ambıyo nukut borsası 
sı bulunan y11rter de o ıhcilere mur/arınrn nlOOf.1 Fıyat) 

y ahudiler mecburi ellerinde metcud ıohumluktarı- 22.45 Müzik dans müziği 
• nı elden Qtk rılmam aeı hakkın·ı Ankara • Beledirelerde çılıean öl (Pl.) 
lf görecekler da vitAr e Lle ı e bır ı o m i m gönder çü u sr&r memurlsı ın ı n bazı rer 22 55 Yaru•kı Program ve 

mıetir. Bu t amıme göre bir kı· terde ücretlerıni valrtinde alama · 
Bükreı. 25 (a.a.) - eım ç ı fto•ler Toprak Ma hsullMı dıklerı takı 11Hıi1 eılercien te ra .k.ap_a_n_ıs_. _______ _ 
Paıar günO imzalanan bir e- Of. si t nrafındau tolıumluk olrı· pılan tohielerd en anlaeılnııelır. 

mirnemeye göre 18 den 60 raeı rek k ead ı l e:- ioe ter kecııl ao habu Da hı liye Veklleıi vilhetlere bir Vatandaş ,· 
na kadar biltun rahudiler meo be&ı ilerde ıhtiyao göstererek tamım raparak ölçü ve aJBr 
bari iı hizmetlerine ttbi tuıal· tohumluk alırım 1'.imi<'i rlo ell e- memurl a rının harcırah, ücret ·r H K 
muıılardır. BüUin rabudiler liste rı udeıı oıkarma ktadır. 'Tohumluk: 98 meaı l arınıa muntaıam3U VE- • • urumu. 
ler k:ardedilmek ibre polis ma· l a rı e lerıude bırakılan QihQilere,rılme sı husuıunuu tenıi:ııni ve 
kınlarına hrdolonmaları mec- j Veklletoe tohumluk yardımında ukın alAka gösterllmesiui l>il· fl a üy 0 Q 1. 
bar totolmaktadır. buluoolmıracaktır. dirmietir, • 

Deniz Ge~ikli (rbas Orta okulu Satın Alma 
~Dmisyonu başkanhğm~an 

1 - Ciheti askeriye ihti) acı için aşağıda cins 
J leri yazılı iki kalem yiyecek ıuatl<lesi pazarlıkla 

satııı alınacaktır. 

2 - isteklilerin 3 -~-94 ı gnnu hizalarında 

gö~terileıa saatlerde okulumuz salıu alrııa komis ... 
yonuna müracaat etn1eleri ilan oluuur. 

3 - Şartnanıeler her gün komisyoııuuıuzda 
görülebilir. 

Cinsi 

Bir tip ekmek 

inek ıütü 

[557] 

Fiata 

Belediye narkından 
75 santim eksik 

10 kr. 

Saym Bayanlar Baylar 

Kilosu 

40000 

Muhammen 
bedeli Sart 

4948 lira 1D 

11000 1100 ti 11 

19 - 22- 26-29 

Soğuk su caddesinde buhınau dukkarnmı Kışla 
caddesinde 43 nuınaralı dük k~ina naklettim kol'-, 
ütü, leke, temizlik, şapka tamir ve boya yapılır 

Fiatlarımız rekabet kabul etmh·ecek derecede 
• 

ehvendir boya ve lekeler istimle yapılır boyala-
rımız gayet sabit olnıak şartile garantidir. 

Sayın nılişterilerinıiziıı bir defa tecriibeleri 
kafidir. 
Adres: kışla caddesinde kolaylık i ~tinı boya evi 

Ahnıet Hallaç 
(366) 22. 23. 24. 26. 27 

i 1 i 
Fındık Pınarı 

n 

Muhtarlığından 

Köyümüze ait Kahve, Dükkanlar ve Fırın ı 

Eylül tarihinde n1iizayedP, ile 942 senesi haziran 
lıidayetinderı itibaren bir sene nıüddetle icara 
\'erilecektir. Talip olanlarıu ınezkur günde pey 
akçeleriyle birlikte köy heyetine ınliracaatları 

ilan olunur 
(471) 26-27-18-z9 

Yeni Mersin 
NUSHASI: 5 KUR. UŞTUR. 

Abone 
Şeraitı { 

Senelik 
Altı aylık 
Üç ., 
Hir 

" 

Türkiye için 

1200 kuruş 
600 ,, 
300 

" 100 ,. 
Resmi ilana un , satın 1 O kurnştur. 

Hariç için 

2000 kuru., 
1000 ,. 
500 H 

Volttur. 

Yeni M.erein Matbaasında Hasılmı~ır. 


