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:tUAD AKBAŞ 31 
idare Yeri AÖUSTOS 

r.ı .... 1111...ı· ..... 19•1 ---
Gt7NDELİK SİY .ASf HABER. FİKİR. GAZETESİ 

MiJJi Şefimiz tebrimisi teref
lendirmiş ve liseye ogı ayarak mu
allimleri hozarona çagırm•• ve me
eaHerinden dolayı, taktir •e tef8kkör 
etmiştir. Sayısı 5 kuruı 

Telefon No. 82 
y,, \ Sayı 
14 3991 ------------------·--------------------__ ...;;;. __ ;;.....;;;;;~~;.;..-----------------------------------

Milli Şefimiz 
Denizliye hareket ettiler 

GL. Gol 
Amerika ya 

iRANA 

iıailtıra ıı Savyıtlır 

Başvekilimiz 

Mareıal Fevzi Çakmalı tebrik ettiler 

Afrilıada iJaler te'-. Ankara, SO ( a.a. ]- Mareoalimizi bil&hare Vekil-
Atron, 30 (1.9.) - 111, ıı. 45 de Deoiıliye mtlte• R y . ._1.11 J 

l •f d · enı tere 1 erue SO atuıtoıı Zafer hayra- ler ve vek&let müıte•arları 
28 Alaı,oı gilnil Aokaradao teccihen hareke& borarmatlır• I e lyOr ,. 

hareket eden Reisi Cumhara• dır. Relıi Cömbaramuı ıetit te bulanclaltır mı münasebetiyle saat 
9 

da ziyaretle tebrik etmiolerdir 
muı, Milli Sefimh: ismet loönl idiıleriode hlebahk bir halk Nevyork 30 (a a.) - . baovekil Doktor Betik Say- Saat 9,30 da Genel k : 
bu aabıh 11at ıo da oarara 11 Nevyork post aazetesı ya· dam Genel kurmay ba1kanı ur 

k•Ulesi &arafaodao coıkan &eıa• zıyor: 8 Londra, 30 (a.a.) - .... 1 F . Q k lt 0 .. may başkanımız ba' vekllete 
mata11lat etmitlerdir. Şehirde• 

1 1 1 1 rd · bir J1Lar8'• eTZI a maeı om 
ki mll e11e1elfıri tef&ieten l'onra bGra' a 88 am anmıe 8 ır. Afrika sahilinde Birle,ik Derli Telgraf ıaze&eıl d . huriyet hök6meti namıoa teb gelerek başvekilimisin ziyare-

Finlandiyahlar 
Vuburg şehri

ni aldılar 
Leningrad bii1iik 
tehlike içindedir 

Slokholm, 30 (a.a.) -

A 'k ra1111nda ıanları raamakta ır· ı· · · d . merı aya bazı üsler vermesi . . 118 rik etmit ve Türk ordusuna ıoı 18 e etmıo Vfl ordunun 
hakk d Go _ lran elçisi eRer ıımımı . . . . . . kk" . 
. ~" a geneıal Dö lun tek in ilterenin ook mGhim olan 'a• tam gövenını teyıt etmı,tır. tefte nrlerıni sunmuştur. 

lıflerı hakkında cuoları ya• 1 
maktadır. leblerini derhal kabul etmelidir. t L h • d ı 

General Dö Golün t krfi lran h&ttme&i lraoda bulanan ylfı CiP ııın 8 randa 
Amerika tarafından kabul~- b6tGn Alman 1j9olarıoı teılim L • • 
melidir. Vakit geçirmeden is etmeli te mlU&efiklerıo lran• ISılrl llZIJll ln•iliz-SDJJ81 kllllll 
tifade edilmelilfir. Amerik ın karı• rardım ıiyareliDI kabul ., Almanlar ' 

h 
~ . • Brazv· . . .•0 melidir. MGUefitler lraodatl b6 JI • h k l Bir a~ta ı~ıntle d ılın dostlutuı.a ıhuyacı t• ı· demirrola H nehir· erı are et erine 

T Yar 1r. un ımao, 

Almanlar 500 Rua• B' 1 Dö o ı· lerdeo lıUfade e&melidirler. lran Bazı yerde ikinci deoam etmekte-

Sovyet resmi tebliği 

Mtıharebeler 
siddetle de
vam ediyor 

• iZ geoera_ O Un oa.- dairi fogiliı • lrao petrol kam· • 
lar 262 fG)')'Gre zalere. karşı duşmanh~ı tem&sl paoraeı boru te t11fire hanele• bir m'IJdalaa hattı dırler 

kaybetti/e,. etİ~~nde devam etmesini iste rini emnire'e almak hattını 1- kuruyor Simla, 30 (a.a ) _ 
~e ıyız. General Dö Gol Arne ran tanımalıdır. lran ba taleple ş h b • • 

Mo8ko
•a 30 (a a) - rıkaom Hör Fransa ile mü- rl rerine aellrdili 'akdirde it· Lond 30 [ l - kıtalaa rn ka doğru ılerleyen 
" · · na b ti · · ki ra "· a. rın artı11nda bul 

Fin bayraıı oekilmie&ir. Ba ha• Sovyet resmi tebli~i. le ~ erıoı ~· ao~r~asmı is· aaı kune&lerioin &Bgari bir bad So etlerin merkezde Go· İran kıtaları ku UD~D 
~:;idh:~~ı';,.!~,u~~ynaklarıodan hSoYboyet kıtalan dhün tebeklmil ~~es~i/::ı:..a: ~~~;" ~:l :~,~~:i:l!•;::,:~P:::~:if~.~;: melde '!ukabil ta•

1
rruzab gedç- remşaha do~ru ;:~:=~ ~~~ 

Gelen haberlere ııöre Fin tı· 
laları Viburg ıehrine girmiıler· 
dir. Şehrin beledire biua1ına 

. cep e yunca mu are ere m kt d B kl'f . · lerdir alman :ır ura a 1 eylöla kad "hl 
S6rleodltioe göre ıehır41• . 'd d i l . a a '!· u te ı Amerıka- ki iıUIA ve t11eı dolarıaiyle 11·, ~!1 . · . . . ar mu et veril-

ıokak muharebelerine detam ••o elle ftvam ~t'!l J erdır.. nın oazılere karıı hareketioijJ•a\ •ermeti kalireo anu etme ıkıncı hır müdataa hatu h.azı~ d~~· taktırde kuvvetlerini ge-
edilmektedir. Kareli berzahında Ağustosun 2 ~n eben 27 sme takviye edecek mahiyettedir mek&ed irler. lamaktadırlar. Burada ~u~ ılerı rı çekeceğini bildirmittir. Fa-
Raelar tarafından &abli~• edilen kadar ba"Ya mu are lertnd~ · hareketini durdurmak ıçın Al· kat Kerman,ahta bulunan Al 

rerlerde ormanll'r raumık&adır. Ye ~erd~ 5~ .Alman ~yyaresı 30 Aö t s manlar cepheye yeoi kuvvet- manlarııı I ranhları mökave-
Vibarguo ılmali 11arbiıinde~i ~~nbedılmııtır. Aynı .ınöddet US O ler sokmaktadırlar. Dinyeper mete ıe,vik ettikleri ve on-
kaoaho benlleri berbata edıl: ıçıo~e ~vyetl~rde 262 tayyare bar~jmın berhava edilmeai yü lıua yol göııterdikleri anla-

~lıtir •. Fıo kıt~lalrı~o •• ar~~: •ayı etmışlerdır. Zafer Bayramı zünden her iki tarafın geniş tıldığıodan İngiliz koman. 
ııerlerııl dolar111r e uı ar · J 1 l ı d k ı danı b ki . d . l dı'r apon ar erazisi su sel erı atın 8 a mıı .. ı olarak bu talebi 
semeri &abrıb e ememıı er l l k reddetmi t · l 
Pin körfeıinio or,11ında Hoeı· Ş . . . h tır. Buralarda A man arın öp ' ar. ngiliz knman-
ı11od adaa•o•n &ahlire edıldit• Uzak ıarlıta Ame· ehrımızde derın eyecan rü baıı kurma teşebbüsıeri bu danı~g· tra~1ı1arın merhale 
tahmin edilmek&edir. Bu adala· h •• ratl k I d sureti~ akim kalmıştır. Buhal meı ale gen 9ekilmeleririe 
rın aahlireai aabakkak et&iti aak ri#tanın ingilterq.i V8 tez& U 8 Ut an 1 Budyeni ordularının bu mm- ~ı~ar etmittir. Ge99n ö9 gön 
dirde Raııarın •liDde rıloıs /Urnaye etme,,..aini takada yeni mOdafaa hallan ~9~nde cephede iltinana edilen 
Osel adaları kalacak,ır. • • Denizcil•rimizle difer kıta ue beden . kurmal• 'fakit bırakacaktır. ıkı dafi topunun en ıon imal 

Finlaodlrahlar bundan ıonra ıatıyorlar • Romen 'f8 Almaolann Odesaya edilen toplardfln olmaları pek 
barekl&ı Leni~ııradı &etoib ede· Londra, 30 (a,a.) - ter6i1eaİ miJ/ı•lleflerinİn geçit reamı yaptıkları hOcumlır pek paha manalı . görölmö,tör. İleri 
ceklerdir. Lenıngrad halkından Preı Ün11rtedin terdili hı· çok ınantazant of ela laya mal olmaktadır, D01man bareketı devam etmektedir. 
bir kıımı ıahlire edilmekle be- bere aOre, Prenı Konore ,ara• ·maide Lelingrad bölgesinde Ha.va kuvvetlerimiz ileri ha-
raber diter kalan halk İOİD en• tından Rn~ .. u~ ıö~derileQ ho· ~iN Bılıdiyı ba" ..... ı·ndı T H Luraıu tırıfındıı ıı k az bir ilerleyiş kaydedil- rekAtı eıınaıunda kara kuY-
dlıe iıbar edilmek'• te Ameri• ıaıl m&ıaJd• bırleıık A111erika· lnı 19'18 • • 1 pe . Tetlerimiai bi oın aıı b" li&ik b' d . 'ld• mi,tır, mayeye deYam 
k Lıalnırada &uaaa& e&me ••&ırıcı ır po a &akib 1 il 81111 1 1•1 1 etmektedi l .·~~~. allodtD bahaedllmek&e· e&meıi ihlal edilmektedir. ôo6· ' • r 1 ,, • Fransada y r er: 
1 • G k' ıebriol &ıbli• mlıdeki pasarteai ııGna llasHI· nkarda ılerleyeu bir Bva 
dir. Raılar or 1 h 

1 
. tin radyoda tttrmeai muh,a1tel Bundan 19 yıl evTel Türkl9it ,_mi batlamı,tır. kolu Ramiye gölünün garbin 

ederek Yaraılat ıe r ne oe t &t d ·ır · .:.t. l · re . d ö lenmet&edir. na DD a Amerı a ıle Jal>Oor• ınillet ye orduıunaD bötöıı Baruaroııon tan Te f8re- y alaadi er radyo de hır lhdanı i•gal etmi,ler 
kileoeklerı e ı r ar~11nda oereren . eden_ mGaak•· ınahromiyetlere ragmen tarih tini temi• tanlarında, göğöı· dir İlerleme hareketi deva.; 

Alman laf re e~ldede~ bahıeddılaı91ı beklen· te daha hir e'ine raatlanmı- lerinde tqıyan denizcilerimi- lıallanma/ıtan me• etmektedir. Ahali lran 
mea ır, Tokro an alının ha· 1 · ı rini J ·ı J 'I k l u-h•berlere öre de Ja OD k Y&D büyük zaferimisin yı Bin 9ok muntazam ge9ıf e fteuf Uf er er erinin yiyeoek dilendik• 
daDJarı r89\atlde ka~ine &~~:: döo~mü eehrimizde böydk te- ıayın halkımız tarafından hay lerinden 'ikAyet et~ktedirler 

Afır sayiata al· 
ratlılar 

tılarına ittirlk etmiılerdir. Top zahuratla kutlanmıttır. ranlık hiııleri içinde alkı,la· Pariı, 30 (ı . a.) -
lıolıda JapoD ... Amerilı:a hali Şehir sabah erkenden m lardır. Diğer kıtalar ve legal ahında bulanan Franaa 
basar mG011&be~l~ri te llustel& bayraklarla aüalenmi' bulu- b:Jen terbiyeai mökellefteri daki Alman kamandanlılı rahu 

HoıkoYa, 80 [a.a.]- . le Japon elol11nın kona1aıa11 nuyordu. M.eraıimin yapıla nia pgifleri halkımısıo gu dileria radro kullan~alarıoı 

Dö 
._tt So•yet tebliğıne htkkında iıahu terildill 11n· oa& V 1. k ... ö ti bin h 1 81 bir kat meoe&miıUr. Yahudiler bır mak 

na . . oedilmek&edlr. e• a ı on~ının n rar •e eyeoan arı baı mukabilinde radrolarını 
göre oepben•n oennbu garbı lerce halk tarafındaa mera- daha artırmıtbr. h ili poı · t li d ki 

N mu•D Reval . d k d b l t Vali j ol ma a ile 81 m 8 aoe er• m~ptakaaıtıda « > _ru •ı~ en 94•1 • a eYYe em•· s-.ıa 8•118 ~ : •• ı; dlr. Bu ledbiri almaıa aetkeden 

italyanlar 
~olzeme yoltlufan

dan zırhlıları ya
pamiyorlar 

Jle anıl•• telarin cnvarınd" nııyle doldorulmut bulunmak- dap halde meruimd . aebep rahadllerin 100 aaman• 
77 aoi Almap piyade fırtuı Bir hara6e laalintle ta idi. bal seYat. Beden te~bı- ıarda BUi lıtimaı ederek barioten Nnrork, 30 (a_a.) . -

·ata uırahlllllf- Saat 9 da Denis harp 
1 

uı ö:ıönde mevkılt; aldıkları ranhı haberleri ıar· . Babrire mabfıllerı halrada 
maus•m sayı . ön Almanların eline okulu komutanı refakatlerin.. ritd a mıt olan beden terbı- malarıdır. ıoıaat ~alıemati n.lkııtnhlı rll 
ta~. Almanlar bır ka9 g ge~dı· de kahraman ıoba1Jarımı• ol. ,.ı mükellefterini teftit ve ı~nden 10

•• •. edilmek'e olan 85 
ıören maharebe eınuında 16 T ı daıo halde gen9 ve din9 denis Y tlarının yıl dönümü kut- Fransızlar ban 'onluk ıkı ıırhlıoın ioıeeıoı 
bio ioıan 10 to~o bataryuı Berlin, 80 ( a.a. ] _ li8e ve erba' 0 talu talebele- -:.ıqlardır. laıile mellbar ıôrlemıktedırl•. 
12 tank, 8' otomobil ve mü· D. N. B.-Alnıan kıtala- riyle diğer kıta VB beaen ter- Bu ,9ref ye ,anlı bay- Eair ingıliz •abay- Amerika 
him mikdarda ıilah ve mü- rının ReYala giritlerincle kar- biy.•ıi mökeJlef~~ri ~kköl. ram göp öati ak .. mı Tayy~ 
lıimmat kayLetmitlerdir. •ılaot~kları mansara ,adar: l&rınin ~o bily~k b~yramla.. re kurama tarafı~dan hır larını lıtimilen ge• Moalıouaya aidecelı 

Lım~nın et~afındaki dok- rını tebrık etmıtlerdır. . gar4enpati •erilmi,tır. rİ verdiler 9 

Ruslar lar tabrıbedi~ıt ve yakıJmı' Tebriki müteakip Denız Deni• harp okulu ve Li· heyete reia aeçtİ 
tır. ~i-:andakı ınöteaf\dit harp ~iaeai band~uauu 9a~dılJ la- 1e11i.nin ıayın komutanı tara- Vlıi, 30 (a a) _ Vaıinaıton 30 (a.ı.) _ 

Iranda Benderıalaı 
saptettiler 

gemılerı batırılmı' ve yana tıkl&~ martı ıle meruıme bat- tından iradedilen nuluk ay. Prao111 hGkdme&i Sarirede Bar Herrimen ttlo•kotara ıt 
yatmı Yasiyettedir. Ruı ıe- lanmıt Ye bundan ıonra bo nen ediyoro•. eair edilen bGUın lnailiı ıubar· de~ek olan Amerikan bere&ıne 
milerin arkaları görünmek- göntln 'ömnl VP manaıı hak- ~etr . . Sayın Halkı larıoı aerbe' brakmııhr Bir reıı olarak tarın edilmit&tr. 
iedir. Beval garı da ayni tkıkndl a ~ık ıık .~ık_ıtl.anan nn- Bere,•:: Dumln Pı~ar kao lnailiı baharı halrıd:n Sa 

J 
· · aect· o ar ırad edumı,tır. o . . ... LoQdra, l!Q (a~ - mansara ıçın ır. Bir 9ok E .. k d mobarebe1inin bu rırere aı&ma. (bre .ıeoerlerken 

· d•f . n sonra kuraiye 9ı an mey aP • 1 1 . tranın ıtmalinde ıımen u er harp malsemeıı •e •ilah va- . . 1 • .antta 19 ca yıl dönö- ı.,rarı: er rere ıomete mecbur 
blUıoın baılanııcı olan .. Ha· owarı to ve tank . . Denıa Harp Oku~a Ye Lieeeı ··~ ı e- .. D i inde ialmıılardı. Bn ıabarlır tekrar 
aar deniıiade bulanan Bender• 1 p Y~klö komutanı çok helığ ve beye- munti ıulh ve MnkA ~ Sarirere ıltmek 61re Marıilra· 
pb limanı Sotre' kattetlerl ta· Tagoolar garın IDedhalı~de canlı bir nutuk irat etmit ve kntlayeru•. Bu maaharıyete dın tapua binmiılardir. Gene· 

d d.ı . tir Pet ra· bulunmaktadırlar. Bunlar öıi lmmutanımuun nutku 9ok de- uail olmak bizim i9in ne bö ral Deotılo eerbee' brakılmamııı 
Wl.D aQ sıp,'e uJP•I ' l i d"" b"r bo h d · b" l · b i tf flbda iki ordanan birleıeoetle•f er ne qen ı m • an rm ır al&ka ve heyecan a yük bır ma.ll ar ye ır · behaneıi ba ıarelle ortadan kalk 
il imla ldllaü&edir· temami7le tahribeclillllittir. iinl•nlllif Te aiiteakiben p- -Sonu Uwıeide- mıı bahlamatladır 

Darlan 
latirahata çelcilJi 
Viti, 30 (a,a.) -
Kı&a bir i ı&iraba' için ®ada 

ıa kuabara ıideoek ol '-1tl• 
ral Darlının rerine b ' 
nasırı tekAS•' edeoetur. 
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31 AGUSTOS - 194.1 Pazar VENi MERSiN 

Gomelin Japon lıbinesi Mihver Tayyareleri Sovyet Hçisi 
Ruılar tarafından Fevkalade içtimalar Sunuıi cami ini ha· 

geri alındılı yapıyor aora ufrattılar 

Çörçil ferefine bir 
ziyafet verdi 

leningrad-Moskova 
- ' ... 

Demiryolunu alman 
lar keatiler 

Sayfa ; 2 

Erkek meslek mektebine ahnacak tale~eler 

i 1 i n 
Tarsus Çukurova ~,abrikası 

Müdürliiğünden 
Fabrikamız ınamnlatı be~ 24-9-940 

Berıin, 30 (a.a.) - itibareıı iktisat vekaletiııce ilan ~dilen 
tarihinden 
aşağıdaki 

AIDlan orduJarı cüıütamları fiatla t l kt d 
tımen göliloıin eimalinde bulu- sa 1 ma a il'. 

Alman ordaları Gomelden dirmietir. 
_ Ririnoiden Artan - nan mühim aemir J ollarının ar· Hez tip genişliği nıetresi Fi kuruş 

Ba kumandanlık muha- kalarına geomielardir. Leningra- E O, 7 5,5 36 7 80 
60 kilometre Heri ~itmiştir. Ruslar . ş . . . b va.:a ta- da giden Pemir rotuııa hllcum 1 - Satışlar peşin ve fabrika teslinıidir 

reLeın declıgımız o sa .,, . • 
. . . . .. ök im devam ~&m~ktedır. Rarlar . b~r- 2 - Sif ınasrafları ve aınb~laJ· nıüşteriye aitir. Ve harek&t müsait bir saflıa . 

1• girmi' holonmaktadır 
rıhın kaydettıgı en b0 Y. . . han edılmıı te !ıaUar keeılmıe· 

/( lf ında A imanlara ha muharebelerinden bırıdır · ıır. l 416] 1 .. 15 

Almanlar 
Revali zaptettilet 

mukavemet edecek- y aloız bu savaşın kıymet ve 
• mabiy6ti bir imha ınohare· 

lerı umuluyor .. lı . olma besi karakter 1111 aız ---
ltokholm, SO (a.a.) _ siyle ölçülemez, ayni saman-

Kıydı bulunmiyan ta~sil 
vesikalan nısll ıhnacak 

- ... - . ·ıı 
Berlin 30 (A.A.) _ Taymisin hususi muhabiri da hu savaş bütii.n ~ır mı e· Aukara, - Yaııgmlar ve 
Ordu' resmi tebligi hakkın bildiriyor: tin hürr~.yet v~ . ıs~ıklal ng- işgaller yüzünde~ kayıt!ıırı hu-1 

da o. N. B. - y~ ıu mtltem- lfarb vaziyetini yakından ı onda gosterdıgı yok sek ha- lunmıyan bazı kımselerm Maa • 
mim maltımat verilmiştir. teJkik edenlerle bugfın hlkim maı-,tie içinden kopup çağ- rif Vek~letine mQracaatla tah 

So•yetlerin deniz yolu ile olan kanaate göre Ruslar bu lıyan yüksek enerji kaynağı- sil vesikası istedikleri görül-
kıtalarım nakiliçir1 ümitsiz bir kış Almanlara mukavemet ede nın bir timsalidir. mekte ve hu vesikalar için, 

tt R l k t eeklerdir. E~er Dinyeper bara 19 sene e'V'Vel bu gön istiyen şahsı tanıyan iki mual 
pyre en sonra e'Va uvt"e 115 1 T .. k d Dnmlo ı· d·ı k · · ı t ki 
1 . . f ' - l . 1 jımn yıkıldığı dolru ise Alman şan ı nr or usu, . ıme ı e çeyı ımza a ma a 
erımız tara IDO'lD surat e ışga p ıurtl.arıoda hırs ve ıs · mutebe t t ı kt idi. R 
el l · · D hl. larm Donez mmtakasma var ıoar r u u ma a u 

e ı mııtır. üşmanm ta ıye . . ı·ı Jiyle Anatlolomuza usulün bazı mahzurları ıörül 
·kı · k ı d · · r ı:..ıış olsalar bıle elektrık ener- ı a eme 

etli erı ıta ar a ll11De ya a- .. . ld ak iıtiyen gasıplar& dü~finden badema bu vesika-
mlyacaktlr Şarka ao-ıu· ru" len J!SI voksuzlu~undan bu sana- sa ırm b 

• • • • 
1 

• • • • • oabedeu ders ve ceva 1 nr- larında muteber Oç şahıs tara 
b S L ı b · · yıı merkezmden katıye:ı ıstı- 1 

• _ . 
u o•yet aıta arı çen er ıçın f d d . ki d. Al miş ve düşman ordularını fmdan Maarıf m0dt1rlnklerı 

d k l ki d L . d a e e emıyece er u·. m~o 
e a aca ar ır. ımao ayan _ b .. t"" h lya ve emelleriyle huzurunda teyit edilmesi ve 

l ı ~ f ·ı 1ar bu mmtakada bütun müş· u un ° .. . _ . 
flO ar yapı ma~a ır5at ven - k.ll 1 k l kl d A birlikte oraya gömmüştu. Maarıf müdurlOklermce dog 
memiıtir. Burası Finlandiya ? ere arşı aşaca ar ır. ~ 8 k tin b yram günü ruldüluna kanaat getirip tah-

. . nı zamanda mareşal Bu<lyem n o a . . . . . . . 
DID Helsıokı hOkQmet ınerke- Al h ti k d 11u noktaya eh~mmıyetle ışa. kık edılmeın takarrür etmılllır . . man a arının •r asın a ... .. v • 
zıne 90 kılometre mesafede · _ h. .k d k k • .,, ret etmek ieterim ki, Bu gnn 
d. E 1 ı ı ·ı mu ım mı tar a aza suva- . ır ••e ce sveç yo u ı e yet .

1 
. b k t u l bn şanlı tarihi kotlıyan hız-

. rı erı aa mış ır. vun ar sa-
pılan Alman 1skert nakhyatı bota· hareketlerine de•am ede ler, her tarafı harp, yangın, 
timdi d~rudau doğruya en- ki J d. harabelerle dolu bir dünya 

iskan~erun va Mersin 
Limınlannm tesisati 

ıelsiz olar:tk yapılacaktır. Han ce er ır. i9erisiode snlh ve sükftna sa-

ıft beoQz Sovyetlerin elinde Alman tayyarelır'ı bip olan yeglne bir millet il tn~~ra, - Me~l~ke!~mi~ 

T. iş. Bankası 
Aüçük tasarruf he•apları 

19 4 1 
ikramiye p l in ı 

KEŞİDELER 
4 Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 ikincit8şrin 

TARiHL~ıtiND EYAPILIR 
---1941 ikramiyeleri __ _ 

l Ad~t 2000 liralık 2ooe lira ,, 
3 ,, 1.ooo ,, == 3.ooo 

" 
2 ,, 7 5o ,, == ı.50o ,, 
' 500 =-"t ,, " 2.000 

::ıı:: 

8 " 250 ,, = 2.000 
" 
" 35 ,; ıoo ., = 3.500 ,, 

80 ,, 5o ,, 4.000 " 300 ,, 2o ,, = 6000 ,, 
Tılrkire le Bankasına para ralırmakla ralnıı para birikıir 

m;ı •e faiı almıe olma&, arnf zamanda ıaliinili cıe denemiı 
olursunuz. (1) 

1 • a n isede burımın ehemmiyeti ar- ~ c olatak istikbale büyük bir _8
"'.,. ngıhetrA darhaRJD ak . kı~rf 

~uuase a m a a ço ın ışa 

tık kalmamııtır. Koladahi hedefleri emniyetle hak.mak~ayız . etmesi etrafında hazırlddara Fabrikamı~ nıan1ulat1 bez 24-9-940 tarihin-

slrb.IStanda b b l J lar Gözlerimız daıma 00~1~' baııanmışllr. lngiltere, geçen den i ti~aren iktisat. vekaletince ilan edilen aşağı om a a ı k l l . . her zaman ıırıırı ı, . a P '3rımız y sene olduğu gibi bn sene de daaı fiatla satılmaktadır. 

B 
• ı.. b • ı.. ld Beri in. 30 (a. ı.) - imanla dolu ileri bakıyoro•. ınemleketimizden muhtelif gı- . . . .... . . . 
ır ıca ıne ıcuru U Almau tarrareıeri dlln ıüo Törk milleti sulhun aşıkı da maddeleri satm alacaktır. Hez tıp genışlıgı metresı Fı kuruş 
Belgrad, 30 (a.a.) _ dil,ı Koh!~ 1ra_rı~ a~adıında Sok• oldugonn her hareketi ile is- Buna mukabil lngiltereden de E O, 7 5,5 39 780 

- . . . re ıe ır erı uıerm e uoara bat etmiştir. Fakat arkadaş- . . . . l - Satışlar peşin ve fabrika teslimidi . . 
HnkQmet komıserınm ta- askeri et.emmireti haiz hedefle . . . . rnemleketımıze muhtehf tıp ve 

lehi üzerine Sırbistandaki Al- rfı bOoum etmıelerdir. Tarrare lar, bu dem~k ~~gı~d•r.k~ hız htsvide m~mul madde gele- 2- Si( nıasrafları ve ambalaj n1üşteriye aittir. 
man kuvvetleri kumandana lerı" mı· ı h ... cumdao d•oerken fab karpden çekıodıgımız ı9ın bu ~ktir. u u Tarsus Rasim Bev fR.brikası müsteoirleri A . .Raeim 
bir Sırb kabinesinin kurulma rilralarm ve mon&aj a&ölyelerinio 00 yapıyoruz. Bu hususta verilen maltı· Dokur ve ı. Hehlil i'letme şirketi 
llDI kabul etmiştir, Başv,.,kAlete ranmalrta oldoauou görmlleler Türk. mill9ti~. ~~~. Y~.r · mata na7.arao mart ve Nisan ] 1-15 
Millnoviç getirilmi,tir. Kabine dir. Baeka tanarelerimiı Kao donu tehlıkede gordoğo gun ayları içinde yedi milyon li- ____ (_4•1•5 ________________ _ 

l l. t . . Al k dalıa ciurında demirrollarını bir tecavüze ograyacagını an ralık lnailtere'den Türkiye've Ye n ,. M e r s ,. n aza annm ıs e~mı man u- . . ., 
..1 l kah l t . f bom~ılamııla~ atınıe bır uba ladığı gün, Bnlhno oldugo mal aelmi•tir. İskenderun ve 

mınaan u 8 mıt ır. Gıerıode hıhrıba& rapmıelardır. . ~ · v · -------

Gomelde 
Almanlar müdafaa 

oazi-vetinde 

kadar harbıo de Aşıkı oldo~n· Menın hmanlarınm hman te-
Dıter blSlgelerde Sotret nakliye .. ·ı· d. · b · ·d · b. b ld .. ,

1 
. h d"I . 1 d. nu go8terecek kabı ıyette ır. ıısau ugün ıptı aı ır a e .. o. arı ım a e ı mıı er ır. 

Garbi llmanyıya 
Ordumuz böyök bir kod oldutu için bu limanların da-

ret ve sükt\netle vatanın sı- ha modern tesisatla teçhiz etti
oırlarını bekliyor. O, her za- rilmesi ve gelen eıyanın en 

/ngiliz ta,yareleri mankinden ziyade teyakkuz kısa bir. z.amaoda sahile çıka 
Loodra, 30 (a.a.) - ı.. /ı l ve kuvvetli bir halde Tazife· rılması açın müzakereler ya-

NUSH.A.SJ: 5 KURUŞTUR 
Abone 
Şeraiti { 

Senelik 
Alb aylık 

Oç " 
Bir " 

TOrkiye için 

1200 
000 
Dl 
100 

kuruş 

" ,, 
t• 

Hariç için 

2000 kurut 
1000 
500 

Yoktur. 
" 
" ş k h 

. . k . teR.rar a ın yaptı ar sini yapmağa hazırdır pılmaktadır. 
ar cep esının mer ezıo • 

de Gomelde Oç hafta sOren LDndra, 30 (A.A.) - Bn günkü 8akin ve me· --- Resmi ilAnabn satın 10 kururur. 
muharebelerden son Rus ha- Dön gece az miktarda eot günleri, aııoa~ Tttrk or Terli ye nakledilen _______ _....i._ _ _.iııılıııııiıııı ____ • ____ .. 

rekAtı muvaffaL:ıyetle devam düşman tayyareleri 1ngilte- dosunun mehabet ve dndretine muallimler 
etmektedir. Burada son Çclrpış renin 'ark sahilini a,mı,ıar- Ye onnn büyük h-. komutanı Ankara. -
malarda bir Alman fırkaıı im dır. lki yere atılan bombalar Milli Şefimhlln d&hiyane ida· Maarif VekAleU bu seme ıer 
ha edilmipir. Bir çok köy geri çok az hasaraa aebebiyet ver- relerine borçluyuz. fie !Arık olan orta okul mual 
alınmıı ve bir çok kamyonla mi,tir. Bir düşman tayyaresi Yüce Milli ş-,fimize ve timleri ile aileti ve sıhhi sebep 
zırhlı otomobil iğtinaleı edil- dö,ürii lmöştör. Diğer . taraf- sayın genel kurmay ba,kanı- lerde~ dol~rı o~kille_r i ~i is&iren 

· ı· g· d. b h · · d ·· ·1d· · ·· 1 · . . maalhmlerıo lııteaıoı hazırla 
mıt ır . ._.,ım ı u ıe rın cıva- an ogrenı ıgın., gore ngı- mız Mare,ahmıze sonsuz say-

nd ~ h l d . mııtır. ListelP.r halen letaobul 
rı a a15ır mu arebe er evam lız tayyareleri dön gece Al- ğılarıauzı 8nnarız. Bu 'anh da bulunan Maarif Vekilinin tH 

etmekte ve Almaclar müdafaa manya.om cenubu garbieine günün bayramı hepinize kat- dikinden sonra erlullln ilk haf 
•aziyetinde bulunmaktadırlar. hücumlarda bulunmuşlardır. lu ol1Dn. • &a11oda ilin olanaoakhr, 

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu

na üye ol 
Yeni JıleraiJı Katbaaamda BaaılDUıfW. 


