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___ T_e_ıe_fo_n_N...;;.o.;.. • .;;;;.8;;;.2_.._:~ !1__ 4000, 

Okullar İnönü şehitliğine çelenk Bay ~örçil diyor ~i: Sovyet resıni tebliği: emleketin muhtelif 
Açılırken konul~u Türk dostları- Cephelerde yerlerinde yeni sanat ve 

Adana Liaeaine devam Ankara, 10 (a.a.) - mızla teması CiJdetfi muharebe· meslek okulları açılacak 
eden nehari talebeleri- Tiirk Ha kurumu lnüniı ~ 
mi:ıi düşüamek mecbu- kampının kapanış töreniude tesis ettik /er devam ediyor 1941, 1942, ve 1943 yıllarında 
riyetiodeyiz. bulun msk iizMe lniiniinde [ 

S M ı, • • 1 Bu İf için 2 2 mi yon lira sarfolunacak 
Yurdun her tarafında li- bulunan Anka'"a, !?:mir, Türk uriyenin istik/ali QS~ova uzerme yapı 80 

seler 25 eylülde tedrhıe.ta baş· basın birliği azalan ilo An- siyasetimizin ana hava aLIOI tar"e~ı'l.lı' Mıuırif Voküleıi tarafından 43 akeam sanat okulu, 30 kör 
}ayacaklar. f.Jiseye devam kara Hava kurumu erkanı 1 U U U memlekette eaoa& mektepleri a· merangozcaluğu okulu re 50 
eden ve yeni kayıt olunan şehitligi ziyaret ederek bir hattıdır çılmesı ve memleketin muhtaç kör kndın kur u açılacaktır. 
gen•~lerimize yeni ,_·ıl için mu· ı;elorık koymu~lardır. Lon;ı 10 ( ) 71 A iman tavyaresİ bul.uuduA'~ tekuik elameıııo re· Bunlardan baeka Anlı orada 

Y ura, a.a. - °' 1 tıatırılmesı olraf ıada Jepılsn teı b. 
ff ı...· l d"J . B l 1 "' ır rüksek teknik okulu aoıla-

va t\'llyet er • eıız Doktor Klo~yüsün ay ÇHrçil avanı kama- düşürü da kılcler eoaa ermiş ve hazırlanan cak ısıanbulda fÜksek mlıhen-
viıa.yetimiz merkezi olan --- _ raınnda. nutkunda ezcümle --- rODOr. tetkik edılmek iltere al(t· d 6 Okulunun fAbra&uvarları bu 

ha gfizel ve airin Mersini~ ılemiştil'ki : llo~kovt\, 10 (a a.]- 1 kader ornkamlııra eevkedilmiş - ü 
~ A k d k. . r r auu D thliyaçlarıon Ufguu bır 

ınizde bir fJise olmamasıni!an n ara a l va.zıre- Irakta Ra~it Ali Alman- Bütün cepbeıle şiddet 'ibtilunmakıadır. hale geılriısceklir. 
dnyduğamuz rJom ve ıztırabı; si siyasi mahiyette lt\rB nıiiracaatrna rP.ğmen lln- muharebeler c~reyan etınek- K~reılı~ı favkıılade tohsieat• 500 ila 1000 mevcutlu erkek 

1 k 30 t ı· t ıu verilmek üıero nsrılmıe o-
göoöl acıl!ıiyle burada bir de- d ;t, "/d• ca -40 kadar Almım tay eı ır eena& okulları şu viUlıetlerde 

e 5 l fr • AJ 1 lao felmİŞ mİIJOD lırUJD, 41. OQllaooktır. 
fa drtba tekrarlar her buımRta • yaresi lraka varabilmiştir. Sekiz eylül<le 71 .~ nıan ı 42 48 tıeneleri zarfında, 2ı mil· 
zengin olan şehrimizin ihıü· Bcrliu, 10 (AA.) - Iraktaki Alman muvaffa tayyaresi diişürülmüştür. 24 roa 751 bin 600 lıraeı sarfoln- Adana, Eskieehir. Karseri, 
müzdeki seneler içinde keıı· Gazet de Loza.nın Berlin kiyetsizliğinin başlıca amiJi Sovy ot tayyaresi gaip olmn~ i nocnkıır. Bu mikdarın 800 bin İımir, Ankara. I ıaubul, lsien-

A k b' l · · l sög Ahnau p•r .. At·ı· t<»u·· Jerı·nı"n ve tnr. 1 ı,·rası kı• mesl1:ık ö""reımeu okul bul ineaa&ı bahrıse eubesi tıe disino Jt,yı ır ıse 1 e muhabiri bildiriyor: .... ~ )' .. " madan sanallar " b · G 
nakliye tayyarelerinin Gı·rı·d -.1 k lO ( ) _ ı rıııa, 7 mih ou 900 bin lirası ,.:u eeı azıau· leomesiııi dileriz Tiirk, Alman iktiiiuıdi rnü. b. . u os ova a.a. 1 11 750 000 lep, Trabzon, Samsun, lzmiı, Er 

· har ıode ıınha edil mili olma 9 . d.. erk el\ sarıııt o ru urıue, 
Lis6l6r u91lırken yıne zakereleri miinasebetiyle bn Jandır. Yeni Irak hUkO. - -10 eyHil gec.esı . uş- ı lirası ıopı ueıa okollarıne, zurum, Malatra ve Antnlfa. 

kalplerimiz titri) or. Şehrirni~- konu~maların siyasi n ahiy"t . 
1 

.. .. . . . me- uıan hava knvvetlerı yenı<len l ı 950 000 lıresı ticaret liselerine 3oo ilA 5oo mevcutlu rnpı 
d t hın tıy e durust işbırhgı siyase- .,.o"'k .. . b" akını . k ,. ·ı ueta okulu eu vilafetlerde BQıla de Lise olm"masın an a - te olmadııtı Berlinde tebaru·· t" d .... 1 .1JJ. "' ova uzerıne ır l 1350.000 lırneı ız ene ıtu e k . ı "' z ıne oııo müştiir. . k k ca tır: 

line Jevam edemıyecek olanjettirilmektedir. S . yapınışlarsada dafi toplarımızlrıae. 6.625000 lırası er ok a - 1 . 

ki lı nrıyeye kar~ı y.apılan ha- fe avcı tay,,·"reler"ıını·z, t"ra- eam eauat okullarına, l.291,000 r·ı zı~ır, Adana, Samsun, Karsa 
Yüzlerce ~ocn anınızın ma -ı İkt" t ··ı b k l K """' .. R 

)' HHl mu e asHısı olan re et e ıbrı~ emuıyet altına . . lirası akeom kız sanat okulları ' ze •. 
zun duruşları gÖ'derimiz önün Klodyösün Ankarada bulun- alııııoış ve akdenizin şarkı fından dagıtılmışlardır. Hıy 103 000 liraeı erkek gezıci 1500 ılA 1000 nıetcutıu tica-

1 1 b. d ·· t · Mos na, ' ret lıseleri a ıa de canlanıyor, on ara acıyo ruaı;ına biç bir 11 iyaıü ebem· f'li ngiiiz kontrolüne gir· ır uşman ayyaresı - kurel&rrnıı 82 090 lirası kadın . vU vı Jetlerde acıla-
ıl . d k · · ·· · d mu 00 O O · caktır· ruz, kendilerini tese ı e ece miyet veriloruez. mıştir. JCOVa uzerın e uçnıaya • gezici kurslarına, 1. O. O lıra· t 

t k b · .. ınle söyliyemedıği Bıı ~mretle Tiirk dostl "aftak olamamıştır. Bir tay sıd etııj ve dere Aletleri falıri- . eta.nbul Bursa Konra Kar He 
e ır uu Doktor Klodyöıiiin vazife· arı- ı b ı d kt d rı Eskıeehir 

mizden de üz Uüyoruz. .. •. ı"kı· memleket ara .... · ı11da.kı· mızla <logradan <logruya te. yare daştirülwüştür. kaeıns _atıı mıe. ,.udue mmauhat ıl:f· 300 ' ... ., . . ı> 1 Ku uQ stıne ıQ n e ı nıeııcutıo ticaret orta 
Tekrar ümid ve temenni tıcaret münasebetleri!lin nor- ~a~ ltetu~ ettık. etro ~ora- Stokholm, 10 (A .A] wmtnkalerda bu arrılau &alısi- ok~llar1 eu tilfiretlerde açılacak 

ederiz ki bu üzüntümüz önü- a~ıy e dığer kaynakları .•darfl Alman kıtaları Odeı;anw salla 16 E:ırkek 11auat okulu, 5 lir· 
mal surette iyileştirilmesi im it S B ı 

müzdeki slmelerde izale edil- ~ız ~ ına .al~ık, arıyede kuvvetli ınödafaası altında fanı okulu, 5 lıcaret lisesi, 12 a ıkeslr Merein Antokra 
kanhrıoı aramaktan iburettir. ht" hır em l ktur .., s miş olur. Y e ımız yo · durmaga mecbur kıP.lmışlar- ticaret okulu, 23 kıt enstitüsü, - onu ikincide-

okul~r~:s~:n v~ip~:~1::ıa~r:: ıran Hü~ômeli yknbnŞnık~~ H:ç:k!r•:~~~!:t~:~~ dır.Mosko•a 10 [a.a.) - Almanların 'art Cep"esı'nde Vazı'yet 
1 

a u attığımız sıyaHe ımız . . .. Y il 
Ada:ıa li&eilline devam eden l .1. S Soriyeoin Sari ·elilere iade- . Yırmı dort Rus tayyare· / 
ytizii mütecaviz ta&lebemiz var. ngı rz oe ov yet tek- sidir. J 8106 karşı 71 Almao tayya- Odesaya taarruz a· Merkezde A imanlar 
Bunların mali vaziyetler~ 01-l lif/erini kabul etti Sariye müstakil hüküm- resi düşürülmüştür. rı devam edi'yor ricat ediyor 
madıgından boraya ne\Jarı ka- ~ _..')-o . ranhk lıakluını ıllacaktır. Almanlar otuz kilometre , , . 

yıt ediJoıişlerdir. Talıran, 10 ıa-s.) ~uriyenin it~tiklali siyBSe- ~6ri püskiirtülrnüşlerdir. 6000 ton~u~ ~lr gemı hatntldı Leningrad 
Adanada yatıp kalkacak- İran meclısi dün bae9ekıliu tımızde ana hattır. Düşınan kıtaları 0d'9sanın 

)arı bir evJeri<le httlunınadı- ri,asetiuda bir celse akdetoıis- Bay Ruzveltı'n nut'·u kuvvetli müdafaası (in ünde i~i gemi ~asara uğratıl~ı A imanlar tarafın-
ğından her gün sabah Mer- 1ir. Bao•ekıl iegal meselesi hak- 1 clurmağa mecbur kalmışlar dan çevrı.ldı" 
sinden altı treniyle Adanaya 1 kkıoda logıli:ı ve Sovret &aleble B ı.. / dtr. Berlin 10 (a.a.) -ir taRım teLair ere s ı 1 ı-ıd giderler ve akşıı.m ovlorin" rınin .. he~sini hükümeıin kabul '' ovyet er ey u e cemau Londra, 10 (a.a.) _ 
döo6rler. j ettıl}ll'l bıldirmiıtUr. KaLul edı· yol açtı Sovy etler 7 ı tayyare kaybetmi~lerdir. Şarktftki askeri vaziyet 

Her gün sabah saat al-, ~eu teklif. arasında Alman ve Ayni gün Alman hava kuv hakkında şüyle yazılıyor: 
. k ve ak-ı talıan sırası memur Vo teknh.- Nevyork 10 (a a.) - ·~ ke· ce heaı·nde vetleri Odesada çevrilmi~ bu- R l B 

tıda Adarıaya gıtmd·e· k bu reolerı· ,·ıe Almanların B" l .k A .k C mlıur ır.ıer "" p l f( k . us.ar orinanın itıgalini ~esfimi ıı' e~ı merı a u . • • • l lunan kıta ara muva a ıyelle b Id 
şama yuvalarına 1 oo.~e :azı t tardır. reisi Bay Rnzveltin söyliyeceğı brr şehrı gerı aldı ar hücum etmeye devam etmiş- s~u ır~~lekrdir. Dün ögJoden 
dile kolaydır. Ka em ı e } d - , nutuk bir çok münakaşa ve lerdİr'. ra os ovadan alınan ha-
lışı çok basittir. Fakat bir le ı budur. tefsirlere yol açmıştır. Kuv· Moskou, 10 (a.a.) - Ş~hir dahilinde ve cıvar- b"rlere göre top sesi Borina-
0 idip gelenlere &orma. ı l h . d·td · · ·· n · kii resmi tebliAde bildi· nın şarkından v 20 k" 

no gl kt"kl . zahmet Bize kalınıa; Adanacla vat~ ta mın e ı ığıne gore ., . ~· bi üc bahahk ıt"ddetlı tarda askeri tecemmuları yü- e ılomet· 
ve on a"rın 9~ ~. erıı· j Mersin ve 1.'arsustan liseye Bay Ruzvelt bundan böyle rı.dıQı gı ı . . de merkez rüyüş halinde kollar ve nak- re mesafeye kadar işitilmek-
ve meşakkatı gorme ı. An.te ·ka . setini açık deniz muharebe er netıcesıa 1 . h tedir. Bu Rusların ricat eden 

b"l k devam eden taleheler için bir l d rı sıya k l 1 8 A censhıoda Alo en Jiye vasıta arı ım a edilmiş Al 1 Altı tr.,oine yetişe ı me 1 pan~iyon açmak er e kuvvete karşı uvvel e ckeı>beeiı> n ı e S 1 skin aarkı- ,.-eva bozguna u"'ratılmıştır man arı durmadan takibot-
.. l . de .. b" . k UHeııerın u mo en v ' t5 • t"kl ... 

için kışın soğuk guıı erıı. 1 O 1 zan ed· k" mukabel6 olduğunu ıldırece ·ı 1 teaebblleü bi. Rıhtımda müteaddit antı·e ı erını ıs bat eder. Ruslar 
. . vel y e ıyoruz ı bo f B ~ d b.l na dojtrll ı er eme "' bo 1 . 

hı9 olmazsa hır .. saat ev mühim bir iş degilrlir. ır ay lmzvelt nutk~n a. ı da eueolJeri kararsız kalmıe.tır. polar ve ~ur:ufa bulunan harp ş o mıyım haberleri ver-
kalkmak. Her gmı 4-5 ~aat 1 ha~ a şu üç nokta uzer.ınde B ' tahminen 120 bin kieılık malzemesı yakılmıştır. mekte asla tereddüt etmemiş. 
tren yoloulugu yapmak Y~.rı-~ 1 ~er .şay~en evv_eı. yapıla· duracaktır.' . . . A::~s kuvveti kırılmıetır. . Kırımın garp sahili açık- lerdir .. A imanların Leningra-
saatdan fazlada yaya yuru-,o&k ış, hır hına temını ve bu 1 - Bırleşık ~merıka ıle veıiııonon So,ret konetlerı larmda Alman savaş tayyare dı .çevırdikleri lıakkkmdaki 
m6k .. f agmor, 9amur; soğuk, rada yatırılacak talebelerin hlanda arasındakt yollar ~çık tarafından istirdadı Suret or- leri Sovyet g&milerine hücum ıddıalarıuı muhtemel olarak 

t .. d eyerek Adan ada Şa· il arasında intizamın mull!lfaza· bulundurmak isabetmektedır. doeuouo ricat 1sparken te. te- ederı•k altı bin tonluk bir ti- hakikati k111men ifade etmek-
ıpı em . . b" ' l 2 A .k "le lzl da . aıirette iken taarruıı ka . . . t d. 

k . istas,,·onuna inerek 

1 

gı ıçın ır mes a ınemur ta- - merı a ı an dııfüı ' caret gem ısını ateşe vermiıı- e ır. 
ır paşa " . . . d k. b l ngı bir düş b' . t ve kudrete sahip olduğu . v 

okula kadar gitmek ve dön. yınHlır, arasın a • .. er ıa , . - ılıf~st mi tir. Bu hal düeınao lerdır, B~ından başka on bin B D 
1 

Pansiyonda kalaoak ta- ~a,n R?mısı veyak ttayyaar!~· i{lÖ ~u gı"nd: s:n derece müessir ve beş hın tonluk iki nakliye llZ en izinde 
mek... . . . ru mesı hu hare e e m • .ı o - uıer . "d h 

Bu 9ekilir uerdmi, ta-, lkebedl~ırın. yey.ıp dı9be~~klerioi mak istenildiği suretinrle te- oıscRktır. gemısı o asara uğratılmıştır. Bir Alman forpıc/o-
hllmınül edilir i~ıni!. ' en ı erı temuı e e ılırler 1 kk. d·ı kf 1. IJ 8 1 J' 1. • L . • 

.. ]fakat meşhur atalar sö-1 Bi)yl~ı bir p1m14iyou a~ıl- a 3 
1 
_: 

11:1~6nd~· ile _A~eri~a Bir Alman bovezörü ualm ul e euıye, ~enzm l\arnesı su batırıldı 
züdür: . . 1 <lığt taktırde bazı k?metli arasında g.örülec{,k butun ~uş V8fmege ~aşla~i Londm:ıo [A.A.] _ 

Başa gelen çekılır.. zeyatın, buraya ınaılllı yar- man gemı ve tayyarelerıne Lond_r11, 10 (a.a.) - d . Bahriye nezaretinin teh-
Bu ya vrularıuıızı, düşün-• <lımlarda baluııacagınıda kuv- ateş edilecek~ir. Ayni za!Ilanda Babrıye nezaretin!n :.~ Başvekaletm benzin tahdi- !igi : 

m&k bepiwizio vazifesidir. vetle iimit edebiliri~. Bay Ruzveltın Kızıldenızde ha kü tebliginde batırıl ığı ı - datına ait kararı mucibine~ oto Kontr amiral Vilyam 

u bir "are balmalr, Hu hususta alake.darlıuı- ta~ Amerikan vapuru . me~e- dirilen Alman . ~arp g~mıs~ mobil sahiplerinin, Lenzin al• knruandasındaki lıarp gem
1
•
0
_ 

aona -:ı • • k lesme de temas edecektır. t f ettıklerı ı 
bu zorJu.ıtu öıılemek hır mem· mızın d.ık. at nazarlarını çe- alınanların de. ı ıra .. .. .. bilmek için belediyeye müra- leri baz denizinde ve M 

" kb ld k 8 H ·h· B · kraveıorudur. d k b' nr-leket boroodor. ker ve ıstı a e endilerin· • urrern gı 1 reııııe. 
6 

caat e ere ırer karne alma mansk cephesindeki Alman-
Şeh rimiz~e derhal bir den büyük hidmetler bekle- Toprak Ofisi :M.ohaeebe Haatte 23 mıl yapan ve ları icabetmekteuir. ların iaşesini temin etmekte 

Lise açılmasıoe. imkan olına· ldigimiz yüzden f~zla genci· uınom müdür muavini B"Y pusluk 4_ topta~ başka.~ t:~- Bel~diye dünden itih~ren otan Alman nıtkliye ve bA.rp 
tlığına göre buna ne çare ola- mizirı ba fena vazıyetten kur- Hurrem Ofise ait bazı işlerin yare dafı topa ılede mn.~elıalı otomobıl ve kamyon salnple· gemilerine Lücoın ederek bir 

1 tarılmalarrnı dileriz. tetkiki iı;io Ankaradan şehri· bulunan l~lOO tonluk hır ge rine bu karneleri vermeğe ha~ torpido ilo bir bahkc, gemi-bilir.. l 
işte en mühim mes'ele F. A. ınize gelmiştir mi idi. ıımıştır. sini batırmışlardır. 
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Manşta 
Üc Alman nakliye , 

gemisi batırıldı 

hir İRIO gemisi torpillenmitıtir 

Siddelli bir lnfilAk neticesinde 
aemioin enkaıının parQaları ha 
tara fırlamıetır, Sonradau rapı 
lan keşifte bir Çok gemi enkaıı 
1rlir0lmıl1tür. Dört kisi raralan· 
mıı&ır, dört bin tonluk gemi 
ri bahran bir NoneQ harb ge
mieidir. 

Memleketin muhtelif yerle· 
rin~e yeni sanat ve meslek 

okullan açılacak 

Çeltik ziraati 
yapıldı 

Saym Vatandaşlann 
T. H. Kurumuna 

yaptıkları teberru 
Liatesi 

D U .. N y AD ,\ . NELER. OLDU 1 
~ ı-ı.. NELER. O IJ U Y OR 

Filmin binlerce senelik 
tarihi var 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü nefriyat programı 

_ Dünden artan - Perşembe 11 - 9 - 941 , 13.30 Müzik: Fasıl sazı 
Lira 7.:30 Proğram ve memleke 18.25 Konuşma (Dertleşme 

M. Mesaj;, 10 saat ayarı . . saati) 
Şefik Kaban ıo 7.33 Müzık; Hafıf program 
Memet K~nun 10 (Pl.) 19.15 Müzik: Radyo caz or-
Rahaellin Kuzberi 10 7.45 Ajans haberleri kestrası programınm ikinci 
Zeke:-iya Ergeoç 10 8.00 Müzik: Hııfif progra · kısmı 
Selim Hanna 10 mm devamı 19.30 Memleket ~ aat aya-

Birinoiden Artan - Fedon Tahinci 10 8.45 Evin saati 
Hazan Baruh ıo 12.30 Program ve mernle n, ve ajans hh-berleri. 

Gaziantep, EdiraP, Malatre , Ada S ı 10 
paaarı , Enurom, Girneon , Ordo Rıza eıa ket saat Ayc.rı 19.45 Müzik: Yurttan sesler 
Ardın, Zocgoldak. Taka~ Şirketi JO 12.33 Müzik: Fasıl şarkıları 20.15 Radyo l azetesl 

250 il4 300 muoutlu kız ene Gani Akça 1
10
° 12.45 AJANS haberlerı 20.45 Mtizik: Kemençe e 

A 1 Mahmut Harman M k F ı k ı maıeri ıa filatet erde aoııaoak-
10 

13.00 üzi : ası şar ı ar kanonla saz eserlAri 
tır: Gaziantep Konya Balıkesir Leon Matalon programının de•amt 
Mılatrı, Maraf, .ıersin. Urfa Ali Rıza Erdölen 10 13_30 Müzik;: Karışık prog 21.00 Ziraat takvimi ve 
Samueo, E{'zDrL>m, Dırarbakır, Vital Strumca 10 Toprak b!; ıı · bo 
Eekieehır. Çorum, TekirdaQ', ö- 1 ram (Pi.) ma ~n en rsası 

Yakup Duşi O 18,00 Program ve Me;jlleko 21. 10 Müıik: ITarıQık şarkı 
demie. Kırkl b reli , Akhisar, To· Memet •~anlı ıo ,. 
kat, Turautıo, Mardin, Kiliıı . A· H. Kemal Ogan 10 ı:;aat ayarı lar (Muhayyer, Hüzzam. Se-
dapazarı. Tareu P, Denizli 10 18.40 Müzik Radyo caz or Ah) 

200 ilA •OO mevcutlu akeam Ibrahım Duşi 1 O kestrası 1. Ôzgzr ve Ateş hö g . 
erkek sanat okulları ıu tilAyet· Sait Etik cekleri) 21.30 Konuşmn (Şiir saati) 
lerde aoılac.-ktuı Sonu yarın 

Balıkee i r, Mı-ras, Çankırı. •ye-t-le•r•d•e·,-e.,s•e•b•ir•le•r•d•e-a_Q.ıl.ac·a-k 21 -45 Müzik: Radyo senfoni 
Elbıt, Maniu, &ferein, Tokat, ur. Yerli kuma~ıar damuaıamyor orkestrası (Şef: Ferid Alnar). 
Orta, Adapaurı, Afron, Akhi· letanbul , lımir, Ankara , Or· 'I 
ear, Amasra, Aatalre. Arvalık du, MuQla , Çanakkale, Amasre, 22 30 Memleket saat ayarı 
Burdur, Bilecik, Bola, Çanakka NiQde, Kıretıhir, Gireean, Çoruh !ün m?neucat. fabrikalar~na ve ajans haberleri Esham, fah 
le Çoruh, Oorum, Deniıli, Erzin Riıe Ardın , Siirt, Erzincan, Tı urıleo emır üzerıne bu fabrıka . . 
oan, G ireaun, Gümüeane, leparta re, Burdur, Yoıııat , Toara, De· larıo imalAh mutlaka damgala· vılat, kambıyo nukut borsası 
Kara, Kareehir, Kırklareli, Kare, teli, Cerhan, Bafra, Adıraman, naoakhr.' ~er fabrika ~amulatı: Fiyat) 
KiUııhra . Mardin , MuQla, NiQde Akeehir, Barbart, lakilip, Söke, na her ıkı metroda hır kendı 22 45 Müzik: Dans 
Sinop, S iterek. Ôdemi9, Ordu, Liileburııaz , Çorlu, Nazilli, Ed· damgaemı koracakhr. Ba euret · müzi~i 
Siirt, Tareoe, Tekirdat, Tir&. remil , Merzifon, fneKöl , Artalık, le aatılan kumaeların banııi fab• (Pl.) 
Taraaılu , Uıak, Rize, Yozgat. Bandırma, Menemen, Neteehir, rika malı . olduaa . ko!arhkla 23.55 Yarmki Program ve 

800 ilA 600 metcotla akıam Mustafa Kemalpaeı. BerRama, kontrol eıJılecek te fıratıarı mı 
kıı 1101& okulları da ıo tilA· Siterek, Zile. ıum olabaktır. kapanış. 

i 1 i n 
Mersin Bele~iye Riyasetinden 

2 

Tenıiz l ik işlerinde kullanılan tanzifata ait Çöp 
arabaları tamir ettirilecektir. 

Pazarlık suretile ihale edilecek hu tamiratın 

Çocuk bakıcı • 

Mürebbiye okulıı 

T. iş. Bankası 
1'.üçük tasarruf he•apları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 llayıs, ı Ağustos, 3 ikincittışrin 
TARiHLhttiNO EYAPILIR 

---1941 ikramiyeleri---. 
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j 
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300 

Adet ~ooo liralık 2000 lira ,, 
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2.000 
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= 6000 

" ., 

" ,, 
" ,, 

Türkire fı Bankasına para ratırmakla ralnız para biriktir 
nıis •e faiz almıı olmaz, arni zamanda taliinizi de denemie 
olureanaı. (1) 

1 ürkiye lümhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kurulus tarihi : 888 Sermareei: 1.00,000,000 Türk li

reeı. Şıı be ve ajs ue adad ı : 265 

2iraf ve tlcarf her nevi banka muameleler!. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Baakaaınd r. kumbaralı te ihbRrsız trııarruf heeapia· 
rında en u . 50 i l raııı bulunan la ra sent>dP 4 dP.fa c;ekilecelr 
kur'a ile aeaQıdaki plana göre ikramiye \'erecektir. 

4 adet 11000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2,000 • l ?O • 40 • 4 800 • 
4 • 260 • ı.ooo , ıso • 20 • s.2{J.l • 

40 • 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Heeaplarıadaki paralar bir ııene 'oinde 50 lira 
den HBaQ'ı düeruirenlere ikramire cıktıQ"ı telıdirde % 20 faı· 
asile terilecektir. 

Kuralar st~nede 4 defa J eylül, ı hiriecikAnun 
ı nıart, ve 1 haziran tarihleriııde çekilecektir. 

(2) 

Yeni Mersin 
NUSH.ASJ: 5 KURUŞTUR. 

Abone 
ŞeraiU{ TOrkiye için Hariç için 

Senelik 
Altı aylık 

Oç ., 
Bir .. 

1200 
600 
300 
100 

kuruş 

" 
ti 

, . 
Resmi ilAnatın satın J O kuruştur. 

. 
2000 kuruş 
1000 

" 
500 ., 

Yoktur. 

Yeni MerRio MatbaaRında Baınlmı~tır 


