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Alman-Sovyet Harbi Leningrad 
düşerse 
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Atletlerimizden ınailiz-Rus Anlaşması 

Bir ittifak 
Rus Or~ul~rı 1 

Çok kanii mu
harebeler üç Baltık Rus fi- olmamasına 

Mühim bir ımtıhan 24 kişilik bir grup dün Anka
geçiriyor_lar. 

raya gitti. kt d Cet•e )QSU İQİil fe}a. ragv men Londra, 16 (a.a.) -
00 a a . Gazetelerin aokeri müte· 

Yan ediyor ket olacaktır. Her iki tarafca mem ba ... aları Bno-Alman aakeri 
• ht.rek&tını muhtasaran kay-

' 

Lonılra, 16 (a a) - nunıyetle lıarfılan• detmektedirler. Bn mütehas-

9 kişilik Deniz ekibi de Ha
taya gidecek Harp gecede o anca Taymia gazeteei bir yazı- .. pı 

mıftır 818ların kanaatine gore ya . . . hed b' J . . . . •dJ • l d eıntla şanları yazmaktadır: • d 1 için Vılayetunız en ltsr ;ye- zm bırmcılık mtisabakalarma 
fi uetıy e evam d h .. k be lan .. h. arp .Ro.s .ohr udarı sı· teııkilatınıo atletleri dün ' iQtı'rak edec ... kl""'rdı" r k J• Leningra enuz ay · Londra, 16 (a.a.) - muhım hır ımtı an ır. ,, . 'il 'O .-. • 

etme tecıır. dilmit değildir •. Leniogradın logiliz-Bua anla1ma11nın Almanlar taarru•larının saat 15 30 !reoıy\e Ankaraya, Atletlerimize bu musaba-
) ziyAı kara harbı bakımından burada bövük bir memnuniyet hl"k 1. ·ni Leningrada hareket etmışlert.br. kalarda iyi bir derece alacak-MoskoTa 16 (a a - . . • en te ı e ısı d "t kk'l 

15 T mmuz. aİıoam &.- biiyük bir felaket ıfad~ et- doğurduğu muhakkaktır. Fa. doğru a tıkları hücumdur. 2• Sporcu. an mu eşe ı !arını kuvvetle ümit ediyoruz. 
1 bl.,..~ mez. Fak~t bu bal bahrı ha kat bu nokta hafif bir tarzda Almaniarp Slalin haltıoı yara· bu alet lıafılesıne ~s tı:'tkaP Kendilerine iyi yolculuklar 

le te ••• d kımdan hır felaket doğura- tebarüz ettirilmektedir. Bu . B. Muharrem Ye~ın rıyaset dileriz Bütün gün NoTogra • kt rak nüfuz etmışlenede e&as d ' · 
. . J oa ır. sırada realite ile ittigalin da· k etmekte ır. o~ d. . . 

Vitebsk, Mobile• ıstıkamet e- Bnıların baltık filoın faa . . Alman orduao bonlarıo ar a . li alı malari le im •••o •A•mıze göre Hatay 
rinde iddetli muharebeler . . . . etmi tir l ha doı!ro olacağı ••ah edıl- ıındaıı gidomemiştir. Harelı:A· Verım ç 1 Y 1 da yapılacak olan yüzm.• teş -
d it ·ıtı·r Dün sabah lıyetını ısbat . ş . '.~e mektedir. Anlaşmanın temin tın inkioafı mönakal&tın te- diye kadar hazırlanan atletle- vık musabakalarına da höl-~Yam e ını · bu donanma Lenıngradın duş · · f h · · A k d 1 stanbul lz-

eden muharebelerde . . . . ettıgı men aatlere e emmıyet minine baıth bulunmaktadır. rimız n ara a, ' mizıien 9 kişilik - k'b' cereya& mesıyle harp harıoı edı- .1 k d' S 1 h' u· h e k 
1 

yuzme e ı ı, 
kıtalarımız dOımanın mot6rlü . yerı me ~ ır . . • a '.Y" ı ma Şimdi Almanlar ilerliyen mir, Trabzon An ara grup a su •p~rfarı •i•nı Edip Buran 
ırrupunu ihata ederek kısı~ l~ra• Almanlar baltıkts teh- filler hadı••le.~ın bı .. at. ko. kıtalarına malz•ın• ve ihti- riyle 25 Temmuzda yapılaca_k ın •!Y•retinde iştirak edecek
kı&1m imha etmiılerdir. Gerı lıket!en kurtulacaklar ve Le- nntacağını soylemektedırler. yat kuvvetleri yetiştirmege Türkiye bölgeler ara8ı atletı- lerdır. 
kalan düıman garbe do~ru tonya ile. daha iyi bir. muva- Dev_am .eden kon_uş_mala- mecburdurlar. Rnslarm mü· --------------------------
sQrülmüttür. sala temın edeceklerdır. rın netıoesınden her ~k~ taraf cadele azmine " ve mokave- A Adası takı TarSUSta 

V. b k · t'kametinde memnundurlar. Tavzıhı zaru· metlerine münakalat zorluk- 80 f ıte es ısı E • Ab il h . k . . . 
anudane mukavemet eden kı- mtr dU a d ol_a~ nokta Hıtler~ arş~ ları hir tehdit teşkıl etme- ·ye edıJ lYOf. 

l Ş k do~ru ilerle- her ıkı tarafın kendı şahsı mektedir. Rus ord a tarının V 1 Tür ı... Hav ı... 
ta arımız ar a 15 hf· ıı . . d .. .. k 

1 
) R a 1ınrumu 

. . - b h <l A l • b • ma ı erını uşun"re ayrı arasında bir ahenk o masa Lizbon, 16 (a.a. -
mek ıçın duşmao ey t.u e '?:- Tap genç erıne iT• ayrımı yokaa mütt•r•k•n mi bil• Ro•lar mönakateyi ıe- A or adalarıudaki garni- na )!ardım/ar de-
hareb?l?r ya!'~'' ve ~e~ 1 ~ leıme tavıiye etti. hareket edileceğidir. Yapılan min edebilirlerae harek&t Al- la;ı takviye için yeniden 
taraf ıçın muhım zayıa a . ~. beyanat ikinci şıkkın tatbik mani arın aleyhine dönecektir. ~on, tler ııöoderilwiıtir. 
hep olmuştur. Nofograd ıstı Bağdad, 16 (a.a.) - edileceğini göııtermektedır. uv 6 

kAmetinde kıtalarımız muka- n rdün Emiri Abdullah vakıa bazı kimseler reı- lnailiz Tayyareleri B'ır Amerikan Hayati Tarsus [B neusi 1 -
bil taarruzla anudane harp rallyo ile bir hitabede bola· m•n bir ittifak yapılmamıt Türk Hava Kurumuna 

yapmııbr, naro&lr Irak ve biituo Arap otmaoına bayreı etmektedir- Garbi Almanyada CabıllDttarikte Hamiyetli yurddaşluımızıo 

vam ediyor. 

15 temmu~ ll'.1nü sovyet dünyaıı gençliğini birl91mege lor. Fakat şimdi asıl mesele miJhim hedeflere Cebel4llerık, 16 <•·•·> - kıymetli ve candan Yardımları 
hava kuneılerı duoman mo- davet etmit ve lrakın lıtik- İDAan ve ıair kaynaklara ma- Balı Atdenlı tuireli hak- devam etmektedir. 
törlıı vasıtalarına ve tank cü- l&linin korunma•• halikında lik olan ve İngiltere lmp- tekrar akınlar tınd• Cebel411arrk talieı ır•••'. 
zütamlcırtyle hava mgydanla- uyanık bulonReağıni bildir- ratorluıtundan Te iktisadi ci- l ral Gord ile Amerikan heretı Bu defada şehrimiz fab-

e yaptı ar. 1 1 k .k nna taarruzlar yapmışlardır. mi,tir. be\ten Amerikan yardımı gö· araıoda m4ukore er r•P• _m• ." rı atörlerinden Bay Bakkı 
k hed t1 1 · & dır Ba Am1rlkao beratı hır D .. ti Rom~oyada bir ÇO • • e er •• • re..,k olan Rn11aya Bit erıo Lendra, 16 (A.A.} - :ac ~Bn kaldıkıan sonra Lond- or •mez 200 <)iftçilerimiz-

bombardıınan edılmıtbr. 1' Bay Çor~I} ne yapacağıdır. Almanla~ bu- İngiliz bombardıman tay- r•r• hareket odecoklir. Malum den bay Muıtafa Karacaolan 
Temmuzda 52 dOoman tayya- na zafer ile cevap vermışler- ya ealeri avcılar refakatinde oldala Gıra A~erılıan beratı ve Potras köyünden Kemal 

· • B' · d' 'L, 1... b ·dd. k mü r .. kt tetkıklerde hulun-resi dü§ürülmuştur . ızım Ruılarla )'apılan ır . .i!&a.at u ı ıa 90 garbi Alm'lnyada bazı mu- orıa ıır a · ıı h . Pehlivan Yet mi be•er, Ha-
kaybımız 25 tayyaredir. balagah görülmektedir. him Rınai hedefleri bombar- makıa id~. Am~rı ·~ "'::~·t:~ ş " 

M l ko'a 16 (ı.a .) - anlafmanrn İffİf ak Almanlar ıöratle zaferi dıman tttmişlerdır. Bremen, bd~ır' Hırrıman rıraae ~~~ .~nradacı elli, Bağlar başı 
o ' . ld l c1· kl . 1 n ' oyuı.ıdeu Tevfik Tolay, Kar-sotret iıUbbar8' daireıinın o ufunu afJv e ı. elde edeceklerine güvendi erı Hacover bu hedef er arası - e· A A ı k 

, 1( Jln ZISI gl 1 öyönden Lntti Boro 15 temmuz aabab tahlili: için bo zaferi ilanda mah•ur da •lup buralara tonlarca io- , 
14 - 16 &ımmus gece~i cep· Londra, 18 (A.A.) - görmemi,lerdir. Vakıa Al- fila~ ve yangın bombalar1 • • • Beleke köyünden M. Er-

henin balı eimal ve batı IBUka- Batvekil Qirçilin avam ınanlar Buıyada ilerlemişler- 1 ve böyök yangınlar Js/antlanın ııgalını tonka, Tüccarlarımızdan Mah 
lı:l& de- k d S l J 1 atı mıt · l moııarinde . aık_erl ~•.re ot•• ~marasın a ovyet ere n· dir. Fakat bu ilerleyit haber 9ıkarılmıelır. Kosa balı ,,_ dofra bu mıyor. mut Talay ve Mahmut Ka-

tam etmiıtır. dıler ııtıkım gıltere arasında yapılan an- verdikleri kadar mühim de- ld öteaddit diger hedef· rakaya Otuza 
1
. 

d "' bir ha- J b" "t•·• k b. ma e m . . V . t 16 [AA] r ıra teberru b6lııeterde k•rd• e,ar 8'manın ır ı •h• ma ıy•· llildir. 1 d bombardımau edilmıııır. aımır on, . . - •tmişler~ir. 
di1e 98 mtlbim deaieiklik olma· tinde oldugona dair beyanatı Al 1 h .. aı·nirli g.ö er 

9
e 

1
. 

16 
(AA.) - Ayan azasından Saf İzlan B 5 

man ar enuz er ın, • 'k f d . u muhtere h J mıııır. Tanaretarlmlı 14 : ı • lngili• matbuatında umumi- rönmekledirlar. Soriyenin ln Bu g••• laglliı tayyar•· d~ı~ Amerı a tara ın an •ı: koroma kar m .. ı• ·~arı~ 
&emmUI ıecHi dGım•n mıkıne yetle memnuniyetle kartıla- . . . li a· l . B n ve Ve1tfalya hllT· gafının parlAmentonun reyı ,. gosterdıklerı 
ll lı:ıtrlırını " Ramanıada Plo"' na L t ı·bedil kted· g~l~zler. tarafın~au ~l~a d ı- erı öeerinde endÖstri mer- olmaksızın Amerikanın harbe yüksek alaka taktire tayan-ı lı: r raa. asv me ır. rıdın zıyaını hıs edı ır ere- zaaı • 

1 
k . . · · b' . 11u petrol tarul1rıoı e ra . . B k 

1 
-08 kıaa faeılalar a a ın girme~i ıçın e~ ıyı ır vesıy dır. bombardımın ıtmiılerdir. Gazeteler, mii,terek düt · oede ıslah etmıttır. undan em erı Q k •iddetli le oldu~unu söylemiş ve bu 

GL. Veygand 
Afrika ya 
döndü 

k b · · . . 1 1 yapmıtiardı r. o v IS • 

hm anbad •rthı kızımb. y.anımtızbd-~ b~şka lngıhzler, Fr~n.sıa arın darf. atetiyle karşılatan t ngi- hal Af!1erıkanın IA !r~pa işle 
ar e en er es ızım a n goulüaö kazanmak ıçın gay- a 1 • daha hedefle- .rioe bır mtldaha esıdır. lzlau

mütteftkimisdir. Bu ittifak ret iarfetmektedirler. Vişi ile li• tayyarelerı d "' t lmııa- danın işgalinin Amerika için 
. . klaamaJan a15ı ı ._. . ld knrtolut harbinde Ruslarla Londra arasında eaaMlı hiç hır rıae ya .,. . k angın zarurı o uğu söylenemez. 

Bay Cevat Açıkıhn 
Berlinden aynldı 

V . · t atılan ınfila ve Y l A 'k -yapılan birinci ittif•k değil- değitiklik olmamıştır. ''' ır. mııa . A manya merı aya tecavuz 
·· G ı bombaları az hasar yap " · f A · d Al Berlio 16 (ft ) dir Bitler mutat kurnazlığı- kabahati genttral Do 0 e etmemıı _ır .. yoı zaman a • .a. -

nı yapmıt isede en ziyadtt yökletmeti tercih etmiştir. tır. 
1 1 

~anya ı~mdıye kad.ar Ame- Cetat Acıkahn diln Virana-

• h d ld kaya dııe.manca hır hareket ra BPriinden hareket etmı'ıtı·r. . . ( ) _ korktuğu iki dü,manını bir- 835 ' z iDi 1 8 ( 1 rı " -Vııı, 
16 

a.a. . • ., tirmi tir ou·n lıa'ıltarı Ozır'ın .. ı ŞiŞi gaza te bulunmamıştır. Bununla Hareketinde aarda TOrkire bO-
General Veypnd bır inç ' ' · U . beraber Amerikalıların büyük rBk el9lei ile Alman hericiya 

gün Vicby de kaldıktan sonra R b tt Belediye encümenı ga- bir ekseriyeti harbe girmeğe nezareti memurları tarafından Afrılıaya donmüıtOr. Veypnd a a a Ancııik bir Alman - imal eden yerlerde ııazo.z taraftar değilc!irler demiştir. oetamlanmıııır. 
bir çok kabine toplanbla:ma • • şişelerine L.ullaoılmış tıpa kul- -------------------
ittirak etmiıtir. Suriye m8"8- Bır HiJr Franaız tayyareaı uçtu. laııılma11nıo ••hhi mahzurları Sokaklar 8 1 
!Asiyle beraber diğer mesele- faa/İyefİ keffedildi. Londra, 16 (a.a.) - nı nazarı dikkate alarak ~u~- ozu uyor 
&er hakkında da göıilfülmüş- İngiliz hava nezaretinin larm istimalioi men etmıktır. f 
tllr. Geııaral Veygandın '8118i· Bertin, 

16 
(a.a.) - lebliRi : llelediye z&bıta memur~ Bılıdiyı ID Müdürlüğünün nazarı dikkatine 

yeti Afrikada tanib edilmit- Alınan radyosu Rahatta Münferit bir Alman tay- ları tarafından yapıla_n ka~o 
tir. General Veygand Vifide Hür Fransızlar tarafından bir yareıi dün gündüz ceoobi brmalarda 835 ıışenı~d eu ~ Bazı caddelerdeki mühimılarm tahribedildiği görülmek .. 
daha geniı aellhiyet almııbr. suikast hareketinin ketfedil- Gal· ve garbi lngilterede uç· nılmış tıpalarla kap~tı •1 ıdg sokaklarda geliıi güzel çukur- tedir. 

Ve bu 1elahiyetlerin bazdan dilini ve 20 kifİDİD te'fkif muttur. Bundan başka hi9 ri~mÜf ~~~azoedzl~lr ·=~sa ere lar ar.aldaiı Te bu suretle yoı l Nazan dikkati celliederiz. 
la~ olaamlftlr. edilerek ı~a ı mı.,..r. " --



e 
e 

17 - TE\t\IUZ - 194:1 Perşeml~e YENi MERSiN 

T a~mis Gazetesi 
Suriye işgal 
ed ı ln1iş ol

makla 
F ransanın menfa

atlerine dokunulma
dıfını iddia ediyor 

L'mdra, 16 {A .A.) -
Suriyedeki m ütareke şarl-

t:ırırıı bahis mevzuu eden 
laymis şaz'Jtesi diyorki: 

Vichy h iikt1metinin boyun 
eğmesi yüzünd'3n Mihverin Sn 
riyedeki hululü durmuştur. 

Suriye ve Lübnan halkı ta m 
bir istiklc\l ve hakimiyet vadi 
ni alm1ştır. Bunda Pı ansan.n 
menfaatJerine dokunan mühim 
bir şey yoktur. Ve Fransanın 
bu menfaatleri t ogiliz mer fa
atlerine muhalif de değildir. 

Qörçilin kaydettiği gibi son 
iki ay içinde orta şarktaki 

askeri vaziyette basıl olan 
iyilikten dolayı memnun ol
maL. ta hakJıyız . İugiliz kuv

""tleri şimdi ~ar ki Ak denizi 

Türk hudutlarına kadar kon 

trolleri alttnda bulondoruyor. 
Orta.şark şimdiye kadar bi
rinci derecede mühim harp 
salıneMi olmuştu. Şimdi Suri
yeyi ele g'Jçirmekhı ha vazi
yetimiz daha ziyade koYvet· 

lenmiştir. Ve orta şarkın ebe 

mmiyeti bu niı~aette artmış· 

tır. 

Beyruta 
Müttefik kıttJ.ları 

girdiler 

Beyrut, 16 (a.a .) 

Miittefık kovv.atıerin şeb· 

re girişini haJk hararetle al
kışlamıştır. A vastraJyalı aMı 

keı ler bu gün şehir sokak
larında bir geçit resmi yapa 
caklardır. 

Tarsus Halkevi Sporculan 
Barojdayüzme spor 
larına devam edi

yorlar. 

T ra~lusgarp 
lngiliz tayyareleri 
tarafından bom

balandı 

çiftçi Mallarının 
Korunması hakkında kanun 

Kanun No: 4081 Kaoul tarihi: 2 - 7 - 1941 

Kahire, 16 (a.a) - Madde 1 - Bu kanana göre korunacak QiftQi malları aea· 
Librada lnı,ciliz bombardı- ttıds razılıdır; 

man tarrareleri dün Trabhn- 1 - Ekili, dikili •era kendiliAinden yetieen bütün ne~at

garbdaki hata meydanlarını larla Orman Kanununun eümulüne girmiren aAaclar •e aQ'aQlık 
bombardıman etmieler mordan· tar. 
daki binalar bir mikdar naklire II - ZıraaUe kullanılan teft. zıraatle alAkalı olan her ne· 
taeıtalarıaı tahribetmielerdir. •i meokal te garrimenkul ma!ları. 
Yerde bulunan dueman tarra- III - Su arkları, set •e benUerle hendek, çit, daur te 
releri mitralröz ateeine tutul- emııali manialar, ı::ırla te bahçe rellar. 
mue te bir tar1areye atee •e- Madde 2 - Ba kanunun hükümler1: 
rilmietir. I - Kör ıınırları ioinde, 

13 - 14 gecesi Bradir11, Bin II 1 Şehir te kasaba haricinde olup, betedire hududu için· 
gazire akınlar yabılmıe te de vertı dıeında bulanıun, zirai mahsulAt ietihaal edilmekte o· 
buralarda infilAk ile rangınlar len sahalarda tatbik olunur. 
oıkarılmıııtır. Son harekAt es · Madde 3 - Ba kanonda raıılı ielarden körlere taallük 
nr.sında iki düeman tarrareei d ı · ·hı· ı· · ·k· · dd · ·t· · k d d _ • A 

1 0 
• 

8 
. e en erı ı ırar mec ısı, ı ınoı ma enıc ı ıncı fı raaın a raıı· 

1 
ueuru m :t,ur. :rıred: uc~- lı sabalara ai& olanları korama mecliei tarafında ifa olunur 
arımız bs~ ı elt 

1
ra aetma.a 0

.•: Her kaza •e VilAret merkezinde ar rıca bir murakabe bareti· 
raean ır a ran arrareeını d b 1 _ dö . k e u anar. 
usııuoe omırece dere<'ede Madde 4 _ Murakabe beretile koruma meclisine aıa sece

lebihnek iQin beledire mecliıince aıa intihııp edabilmek hakkı
na malik olmak ve arni zirai eabada ziraatle meıurul bulunmak 
earhır. Su kadar ki, bunların belde sakini olup olmadıklarına 

bakılmaz. Kör Kanununun 30 uncu maddesi bu seQimlerde de 
caridir. 

haearP uctratmıııtır. 

Tarsus Mezarlığm~an 
kefen çal~ılar 

Tarens [Hoımsi] -
Koroma meclisi azaları Ticaret ve Sanari te Zıraat odaları 

bulunan rerlerde bunların da ietirakirle toplanan beledire 
meclisi tarafından gizli rerle ve dört sene müddetle intihap 
olunurlar. Her intihapta beei asli. besi redek aza olrnak \here 
on kisi seQilir. Aıli adlar arasında lnbilAl tukuunda redek r 

13 - 14 Temmuz g6CCMİ 

Tarsus mezarlığının bokçi da 
ireRinden üç kefen ile iki ölü 

Yıka ·· 1 ,.. b' k zadan en fazla r&r elen boea:an 
yıcı gom e~ı ve ır aç olao!ar ara11ında taı'a Qekilir. 

rere geoer. Müıati rer almıe 

adet kullanılmış . peştemal ça- Koruma mecliıi azaları aralarında gizli rerle bir reiı te-
lınmıştır. kili seçerler. 

Vak'a emniyet dairesine Madde 5 - Murakabe heyeti, tilAyet merkezinde talinin I· 
haber verilmiş ve polis mese- dare mensupları arasından ıeQeceRi bir ıatıo, kazalarda kaı· 
leye el koyarak takibat 't"e makamın reiıliQi ahında, ziraat '8 veteriner mOdar tera me· 
tahkikata başlanmıştır. morları ile dördtlncü madde bükümleri dairesinde intihap olu• 

nan bee azadan teeekklU eder. Kar makamın bulunmbnı~ı hal · 
Hırsızların 'yakalanması 

terde herete Hra veteriner müdür 9f\J& memuru, bunların da 
için ioap eden tedbirler ahu- bulanmaması halinde kaymakamın tensib edeceQi aza reislik 
mıştır. ede=-. 

Basın Birliği umumi 
kongresi 

Cumhuriyet ba)'ra
mına bırakılmaıı 

düşiJnüliJyor. 

Madde 6 - Murakabe bereU, koruma te ibtirar meclisleri 
mürettep aza adedinin ekserirettle iQtima ederler. 

Kararlar, me•cuduo ekeerireıile urilir Rerlerde müeata& 
halinde reiıio bulunduQu taraf tercih olunur. Reis 90 azalar 
kendilerinin uya Kör kanununun 30 uucu maddesinde razılı 
b111mların10 alakalı oldukları lelerin ıdizekeresine ietirAk ede
meıler. Ba gibi halllerde •era ltaıtalık rahat digeı· meeru ma· 
zeretler dolarııirle aıa nok11&nı rüzündeo iQtima edemiren he· 
ret Hfa meclis redek azalula tamamlanır. 

- Sonu Var -

Ankara Radyosunda 
Bugünkü neıriyat programı 

Ankara [Hmrnsi] -
Baıun Bit ligi umumi kon 

greHi 18 temmuzda toplantıya 

çagırıJmı~ olmakla beraber, 
kongrede bnlunaoak bazı mu· 
rahhaıdarın ifadelerine göre 

0 gün 140 azanın yarısından Perşembe J 7 - 7 - 941 n devamı 
bir fazla.Hını hazır bolup kon- 7.30 Proğram ve memleket 19.30 Memleket saat aya-

greyi açmak mümkün olma- saat ayarı n, ve ajans h~berleri. 
yacaktır. Bu zatlar devlet 7 33 M" 'k H f'f 19.45 Müzik; yurddan sesler 

· uzı ; a 1 program 20.15 Radyo ()azetesl ş6.rıuııoa sevkedilmek üzere 
bulanan Basıo kartı nizam- (Pl.) 20.45. Müzik fasıl heyeti 
namesi meriyete girmesi için 7.45 Ajans haberleri 21.0Q Ziraat takvimi ve 

çok vakit kalmadığına göre, 8.00 Müzik: hafif progra- Toprak mahsulleri borsası 

Sayfa 2 

T .İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

19 4 1 
ikramiye planı 

KEŞİDELER 

4 Şubat, 2 l1c.yıs, ı Ağustos, 3 ikinciLeşriu 

TARiHL~HiND EYAPILIR 

1941 ikramiyeleri 
l Adet 2000 lir~lık 2000 lira 

" 
3 

" 
1.ooo 

" - 3 .000 ,, 
2 

" 
750 - ı.~00 " " 4 500 - 2.000 " '. ,, 

8 250 -,, ,, 2.000 
" 35 ı -. lf)O 3.500 " ., - " 80 ,, '5o ,, 4.000 " 300 

" 
2o " = 6000 " 

T6rkire le Bankasına para ratırmakla ralnız para bi rikıir 
mie 'e faiz almıe olmaz, arni zamanda taliin i ıi de denemie 
olorAunuz. (1) -------------.... 

DOK.TOR 

ASLAN YAKUP 
Türkiye ve Ruıya tıp fakültelerin

den diplomalı ve Almanyada 
tahsil etmiş. 

llastalarını her giin saat 9-12 ve 15 den 17 
ye kadar kabul ,.e tedavi eder. 

Mersin Yoiurt Pazarı No. 1 
Telefon : 172 

1 iirkiye lümhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kuruluı tarihi: 1888 Sermareei: 100,000,000 Türk li· 

raeı. Şube •e ajllue aded i: 265 

Zir•f ve tlcarf her nevi b•Rk• muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankaeındr. kumbaralı •e ihbRreız tcsarruf hesapla
rında en u. 50 ilraıtı bulunanlara senede 4 defa Qekilecelr 
kur'a ile aeaQıdaki plana göre ikramiye verecekıir. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 1100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 • 500 • 2,000 • t?O • 40 • 4 800 • 
4 • 260 • 1.000 • ı6o • 20 • s.26.1 • 

40 , 100 , 4,000 , 

DiKKAT: Hesapl arındaki paralar bir sene loinde 68 lira 
dan ıtıaaı d6truirenlere ikramire oıkhQı takdirde % 20 tar 
asile •erilecektir. 

Kuralar senede 4 defa ı eylül, ı birieciktınun 
1 nıart, ve 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(2) 
Tarsus [HuMnl!ll] -
Şehrimiz Halkavi Spı>r 

ve Köycülük komiteleri pa
zar günü ba~larında halkavi 
reisi Bay Fikri Ünlü olduğu 
halde baraja kadar bir gezin · 
ti tertibetwişler akşama ka

dar muhtelif. kır sporları ve 
oyunları ve yüzme Mporları 

yapılmıştır. 

kongrenin onun meriybtindeıı mınırı devamı (Pl.) 21. 10 Müzik: Fasıl heyeti 
sonraya bırakılmasını iste- .. ----------- ------·-----

8.30 Evin Raatl programının de'famı Ye n ı· M e r s ı· n 

limanlar~a yeni tesisat 

mektfdirler Kongrenin Oom 
lıoriyet bayramına bırakıl- 12.30 Program ve meml~ - 21.25 Konuşma: Sanatkar· 

ması hem kongrey., bütüıı ket saat Ayarı larımız konuşuyor 
azanın iştira.kini kolaylıkla 12.33 Müzk: saz e§erleri 21.40 Mü·dk: seafoni müzik 

temin edebilecek, lıem be. fır· 12.45 AJANS haberlerı 22.30 Memleket saat ayarı 
satla gazeteciler cumhuriyet 13 00 Müzik· muhtelif türkü ve ajans haherleri Esham Talı 
bayramı ve meclis açılması l · ' vilAt, Kambiyo nukut borsası 
günlerini merkezde yaşıya- er. . . (Fiyat) 
oaktır. 13· 15 Müzı k: Karışık prog · 22 45 Müzik: dans müziği 

Yerli NişaLtr çıktı 
ram (Pl.) Pi). 

18,00 Program ve Me~leket ( · 
22.55 Yarmki Program ve 

aat ayan 

NUSH.A.SI: 5 KUR. UŞTUR. 
Abone 
Şeraiti { Türkiye için 

Senelik ı 200 kuruş 
Alb aylık 600 
Oç ,, 300 

" 
Bir 100 

" 
,. 

Resmi ilAnabn satın 10 kuruştur. 

Hariç için 

2000 
1000 
500 

Yoktur. 

kuruş 
' ,. .. 

Bu huıusa ait yeni 
bir program ha· 

zırlandı. lstanb~l: 
6

llususi 18 03 Müzik; Radyo caz ve kapanış. 
Piyasaya yerlı nişadır tango orkesraRı(t. Özgür Ateş~----------~ Yurtt.aş·, 

Devlet Limanları İşlet- çı~arılmaya haşl~nmıştır: Bu böcekleri 1941 lzmirEnter• 
mesi Umum Müdürlü~ü baıı Ntşadırlar ecnebı mallarından 
limanlara ilhcten yeniden ba deha ucuı bulunmaktadır. Bu 18. 15 Konuşma Memleket nasyonal Fuarına T. Hava Kurumu-

. k k · d l · l d - t l postası ş· d 'd h 1 zı tesısat yapma ararını ver- nışa ır arı ıma e en mu eşe ı M" 'k· . , k ım ı en azır anan ız 
miştir. his imalalal mikdarım her a~ 

1 
18•40 uzı · pıyatJa şar ı- Bir milyon müşteri, İzmir 

Bu hususa ait program başında İstanbul Fiyat müra arı Enternasyonal Fuarın da 

hazırlanmıştır. Sis düdükleri, kabe KomiRyomma bildirmek- 1~·~ Konuşma : dertleşme maııarıoızı görecek ve sa- na u·· ye ol 
fenerler ve diger mihaniki ttt ve ihtiyaç vukunnda daha saatı tın aaloaktır. 
tecbizat temıuolunur olunmaz ~zla imal edebil~e~ini i!Ave 19. 15 ~üzik ~adyo ~z ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 
hemen faaliyete geçılecekıir. etmektedir. ve tango orkeatrasa proaralDIDI --~~~!'"-."'-~~ifıiijiif-J l 

16 - 19 - ~3 1 ~ -US.~!> Konuşma \UI~ :ı uıı-


