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Sayısı 5 kuruş y,, Sayı 
Telefon No. 82 14 39.73 Gti"NDELİX. SİY ASf HABER. FİKİR. G.A.~ETESİ 

Londraya göre 
lıııerikl Haıicivı Nazın - Sovyetıer Ekmek Buhranı 

ı . ı Almanlar 
Alman resmi tebliği 

Ukranyada 
Mister Ha llmaalırın Rus_zayı~tı h.ı~- 1 Un 6fütmekte olan fabrikanın bozulma' liyef ceıııhudaki hııekitla 

diyor ki: lındı 'al~n ~oyledıklerını 1 aından dolayı ıehrimizde bir IHlffak 1luzla1S1 103 bin esir 
Almanya Amerika- ıddıa e~ıyoılar t1kmek buhranı baıladı Külliyetli harp malzemesi 
yı fethetmek iıtiyor . . . T ürkiyeden Kalka• 317 k 830 

Vaşington , 9 (a.a.) - Alman mille_tı~iyei~ten Bu buhran şehrı m ızde bı r un yaya geçmek iati· tan top ılındı 
Amedka Hariciye Nazırı kurtarma~ ıçın muba- StOkU yapmak )azllfl . OldUğU- ,ecekler. Berlio, 9 (a.a.)-

Hal, Almanyauın yeni füto- }ağa edıyorlarmış 1 . b d. Alman bı,kumaotfanlı~ı-
hat yapmak iatedigi ve Garp fi ll ) 8 8 t 0 ) Y Q f Loodra, 9 (a.~.) - nın fevkal&de tebliği: 
nı81t küresinde emeli oldugu- Moılrou, 9 (a,a.) - Almanların Kıyefin Cenu- Son fevkalid t bl'gl b 
DO aöyierni,tir. Mi.ter Hal, Şark cephesiode devam .eden İki göndür oehrimizde rika çalıtmauıu~ ve hububat bundaki yaptıkları yeni tazyik ladıgı bildirilen ~k~a~y:da:: 
Berlin aiyaai eözcöaönön Bir· mDhar,ebelerdı··eı· bAa 1 .mıaeoıam!'oaın1an eaefJe karşılauan bir ekmek Ziya Ok on deairmeninde ö- Londra askeri •e siyasi mab yeoı· harekAt ı· 

1 
. 

. te ma ıeme • rır ıum T k . . • ın ne ıce erı , 0 letik Amerikanın L&tıo Ame ıariata otramıe olmalarıoa ral' buhranı baş göstermiş ve fı· ğiidölmege başla~mı,tır .. e fıllerinde alaka ıle karşılanmak noktaları tah•kkuk ettirmek-
rikaaını hükmü altına almak men So•ret ıariau IQia Alınan rıoların (;nü izdihamdan va· taşlı olan bu degırmen bıtta- tadır. Odesaya karıı yapılan tedir: 
i11tedigi ve Tokyo &Ö•OÖ&ii de baelramaodınhtıoıo verdikleri rılamaa bir hal almı~hr Va bi ODU zamanında yeti.tire- bu tazyikin tegiri yakın ve or B b .. d 

· 1 ·ıt k · • · ı b tizden . u cep eyı ı are ed~n Al Amerikanın Qıo, ngı ere, raka.ml,er dev&ın etme le olan zıyettun istifade eden fırıncı- memış ve fırıo ar u Y aşarkta görüomektedır. Al· k 
Felemenk ile beraber Japon- Alm!lo muveffalrireteiılilinio re )arın bazıları hamur ve bazı· geç ekmek pişirmege bqla- manlar çok mühtaç olduklan ma~ft umandanıoın verdiği 

. . 1 k · t se dDellrmlle oldotu Alman mil 1 d dığ·nd dolayı buhran ken · . ma mata nazaran 6 12 18 
yayı 9eober ı9ıne a ma ıs e· !etinin m11ne•iyatıoa rükaehınek arı a yarı yarıya samanla dilia io::n me dana eimittir• petrol mıotakasıoa geçmek ıs inci Rott ordularının '25 'i • 
digini iddia etmekte oldugo- ioio oldota abikArdır. Alınan karışık denecek bir ı .. rzda t l 1 y b h go n kHa tedikleri anlaşılmaktadır. Nazi de ve möt .. r· t .. . .P y 
un ve bu iddiaların kimaeyi baelnımaodaolıQı uıun mılddeı- ekmek çıkararak satmışlar- b' ~~~d • ~0• do ~a .. 1 

e geçi terin tauruzu burada akim edilmiştir 0
; u ~~~nı. ımba 

aldatamıyacak kadar ,erat &enberi avoi rerde aarmalua o• dır. leı;e::1ı· unu·· eht ı~zıo ego~:~~ekte- kald ~, takdirde iki memlekete ların baak.u ved lıncı ordu-
d ff lr. . V ·ı 1.A • • l!'t v p esı ·e . -,. mao an arı da da-birer propaganda olduğunu ve lan or 0100011 muu a ıret111· erı en ma unıata ~ore . ht1cum edeceklerdır. Bun h .

1 1 
.. 

bn propagandayı ·yapan Al· ~~!~ıi !:~~ı,m;:d!~i:u~~:r. Stalio meaeleni~ aalı şudur: . . dır.Görülüyor ki ekmek hah· lardalJ birincisi olan . Suriye- a;ıo:=:.~. u;;; t~~~.b~~O ~:ir 
maoyanın A vru~a~a 16 ~~~ So•ret orduea d61maoa ner· rafı!eledıyee:~ To~rak~fuıı. t~ ramoa aubep fabrikanın çalı' den geçerek petrola gıdeo yol 6260kamyon birçok harp ma~ 
takil hökftmeti ıRtıl& ettıgıeı de mukuemeı .,ımek laıım11 ~a.n ~ ~ın gundehk ıhtı mamasıdır. Fabrikanın bozul kapatıl mı Ş bulunmaktadır. zemeai ve malze d 

1 
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ıözlerine ilave etmiştir. orada bir madaffaı hattı kur· pacı ıçm verılt'n hububat şim ınaaı fırın ve ekmek iı, ve ikinci memleket Türkiyedir. 
1 

. f . me 0 u ren 
moıtor ta Sotre& utıoı her diye kadar Oamhnriyet Uo t8'kilatıodaki bazı nokıaoları Türkiyeoin maruz kalacatıteh er ıg ınam edılmi~tir. Döt-

G). Veygand n~k&ada bir mG~tıhkem . onk&a fabrikasında üğüdülmekte idi. meydana koymuş bulunmak· rke bahis mevzuudur. Türk- man kanlı ve vahım zayiata 
ııbi mlldıfaa edıimektedır. Evvelki uön fabrikada vukua tadır 1 h d d d k .k uıramıttır. Dtişmanrn timdi 

Al 1 .. h . "' · Bulgar u u un ' ço mı - lr d 200 • • mao arı o ıara cep ellode gelen bir Arıza ytizönden fab - Sona ikincide- · ye a ar hin ki'i zayiat 
Acele Vıııye dcSne• azim ıariaUaıı nıdır. Biıim tarda asker bulunduğu zannedıl verdiği tahmin edil kt d' 

ı.. D l ı ... , .. ıarietımız hakkında harali ra- Berıı·n GI. Dentz ve memekıedir. Türk-Bulgar hu me e ır. 
re11 .-eten e guruf u kamlar Algıanlar 895 bin eair, dudunda askerlerm ekserisi Ruzvelt 

1:U34 tank. 10388 top, te 9094 v· . b 1 8 lgar ve ltalyan askerler-
Lqndra 9 (a.a) - &anare kaıbe&LlQ'İmiıi bildır· Sor)' et tayyareleri ışı su ay arı u. . Fakat mikdarları mu-
Ror&er - General Verıand mektedir!er. Almanlar bu maıu- lerıdır . . Seyahatine devam 

, ıimıli Afrilradıo Viıir• t11ıı o· matı •arirken k•odi aari•Uarı- taralınJan /ngilislert'lralıntlan azzam düıldir. Ahun müte-
ıar olmas llareııl Pe&eol ••r- Da bJ•I• aaııa&amıaı illte e\miı 'k' , . . . haaıvlan Bulgar tayyare mey eJi,or 
m6ıl6r. Frao•ız lmparatorlalo· olaoa.lılardar. Alır.an yıldırım 1 1 gecı~ır ham~ardımın teoJııf eJı/Jı/er dapları Qze:inde çalatmaktadır V-.iogtoo, 

9 
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000 m6dafıa11 •heriode oere- barbı ıora d6fmllt •e bırelrAt l Moskonya yapılan Alman B . · .] 
ran eden mftukereıer &eblikeli mataffakiretıızliae ueramıı ol· 1diliJ8f Beyrut, 9 (a.a.) - ar. zu ibi Ki efe a dan oz:eltın ıe~ahatinin önü 
bir aafhır• girmie bulonmaııo- daQodao Alınan baı komandan.. S . d b l . l ailiı taarru lr . Y Y P mözdekı haftanın aonıına ka-

d 1 Verııodın Vieire lıQa ralao ıörlemete mecbur urıye e u unan o., taarruz da akım kahr8J Al- dar deva d . 
dan . o arıb i edilmektedir. lralmııtır. Almanlar keod.i ıari· Londra, 9 (ı. a.) - ,kuYvetleri kararglbı geoer~~ maolar Tllrkiyeden geçerek d·ı ~ e ecegı tabmi.ı 
ıeıdıll ta m 0 atlarını oeıretmekec1aretıni 11o1 . ı D tz 'le SO !lO kadar Vııı • e ı mentedır Heyabat esna u 
Hindi oini Japonların mGdafaa· terememekt d·rıer Al İnla b Bır ıece enel Berlinin bom · ı en ı - . . . 1 Kafkas petrollerin! ele geçir- da B iti. . ıı. 
ııoa terkedlldili ıibi ıimali Af- bio altı hat~a~a z~rtı:1da öl~ ;! ~ar~ımao. edilditini ~ımaola~ ıubaylaran~ tevkıf etmıılır. n melL için Qmitcjz bir gayret bil . oısve n Der.eye gıdecegi 
ilraoıo da mftdıfa111ıuıo Alman rah te •ıir olarak bir buouk •ddıa etmııterdl, Fakat ıddla edı giliz askerı makamları tara- !edeceklerdir. dırilmemektedır. 

:ara terllme1i ıarıa11 dolıemak milroodao faılı zariata uıua .. l~n. ıece hio bir lngiliz tnYa~e- fındao ge!•eral Dentzden muı sar 
&adır. Almanlar Fraoııı l'uıo- mıelırdır. Almao komaodanı.ıı· lloın Bertin Gzerioe gitmtıdıaı bedenin 7 ci maddesi a~klm•· Sovyet resmi tebliği P. T. T. Mücliirlü,.. 
d nufa1larıoı arurmıtlardır. o:o 17 rıteındao te 45 raeındaD Loodraca malum buıaomak&a nın tatbiki ıstenilmektedır. Bu Ü d•kı... 
D~aer &arafdan Llron radroıu rokarı olanları harbe ae•lı:etmiı idi, Filhakika ~a~aedile~ 11Gode maddeye göıe Viti makamla Mu ha re bel er n n ı ıcat nazar-
Amiral Darlaoın da Vieire dôo• olmalnı Alman ~ıria&ıoın mu• Ruı tarrarelerınıo Bşrlın ilse· fı d ll i de tutmak lar 

bildirmektedir. a~Hm old Oluna ıuh elmek&e• r~nde uotokl11rı ıola1ılm19lır. Ve rı tald kaa an e Q~~eflklere men lftQ 
dGIGoO dır. . . . rııeo malumata ıöre RDI &ana- ta 0 ~1 ~1 _ m ser Her tarafta fİtldetle 

Bııım hakiki zarıatımır: 600 releri Berlioe &1arra1 ederek sup esır bulun jfubaylann ecri- Okuyucularımızdan bir Polonya 
çeteleri 

bin ki9idir. Alman motörhl •• , 10110 ,. rilkaek infilAlılı bom best bırakılması teabbOd . > devam ediyor zat Zonıuldakta bufunan ol-
bıu lru 9ut1erı börtlk ıariata balar atmıılardır. Berliole Boa rnekte idi. Şimd.i ın?ttehklere luoa telgrafla bir mikdar pa 
~~ramııtır~ Almnolsr altı . hafla hua meydaolırt araa,odakl me ait bu su~ay esır~erıo son za Mosko•a 9 (a.a.) - ra ıöndermek içm po'taneye 
ıoın~e. 6 bıo tarrare 8 bıo ıop f eafe ııoo kilometredır, Berlio manda mıhvere aıt topraklar Bu gün ötle üzeri neeredi müracaat tıltiQ'ini ve flkat teg 

F aali1'ele hafla- ~er~~c.e; •• ~:':a~ai~:1 .!:'~:~miı~ ~ki1 iıtikameUeo taarruza maruı da bulunduklan anlaşal:ı l,.e len So•yet r-'Bmi tebliA'i: ~a.na yapılacak para ha•aleai 
J I r bio top 1600 taııaredir. b~ cnaktadır. Moılroudao .•lıoao bunun üzerine Vichf. ıu ied- Kıtalarımız muharebelere ıçıo posta idaresi tarafandan 
al a • ır elrsoenç ıelgrar habtmoe gö rıoın t~kifioi icabettıren - Kolm, Smolensk, Grostln Bi- verilmekte 1 b 

Ga b •I re Berlio cıtarıodalı:l ,,t.,r be· b" 1 1 .,..r Muahede mAd ' o an mat u evra-
Londra, 9 (a.a)- r defler dllo geoe de Roı tarrare ır ~ :~: ye;ine getirilinr.e y.alaçerdof •e Ettt?nya .ha•ale- kın post~nede raevcudULun 
Polonya 99ıeleri Almanla Al d lari larafıodro bombardıman e- d:sk:dar Vichy subayları Fi sın~e d~vam etmışlerdır. Cep kalm•mıı olmasından para 

ıa kar'ı harekete geçmifler· manya a dılcniııerdl.J. fistinde mazeret altmda buluna hem.o dığ~r mmtakalarmda ma göodermeniıı imkAnsız olduta 
clir. Çeteler Alman ıukerleri- Dok ve teraaneler 8 1· caklardır. ha_lh. çarp ımalar vukua tel- nn bu i~le alakadar memurua 
ni imha etmektedirler . .. A1: • • 8f 10 ye gar• · mııtar. kendısine bildirdi~ini ve bab-
man kıtalara kn~a~don~ oldu aleoler •çınde bi Almanyaya Mtıdanya Hava. k~vYet~erimiz kara kuv si geçen matbu etrakm başka 
rillmö' Ye ceiedı özerıne !0 

Londra, 9 (A.A.) _ • b vetlerımızle ışbirıi~i yaparak ~erk~en •üruduoa kadar 
ibareyi ı-.ıyan k&ğıt talık Dün gece a~ır bombardı H lu l dı .. Frı otuna dlımanm motörtü vasıta, pi- bıç bır muamele yapılamadı-
edilmi,tir: cPolony~ - B~· an man tayyarelerimiz ay ıfilJD ava a n ~,, • v era•imle yade ve topçu kuvvetlerine ı.mı T'3 bu kAlıJIAr Cnmarte· 
l .. maaı meriyete gırmi,tır.> dan istifade ederek Şimali pr- Oam eJIYOt I GFIR l1I darbei6r İndirmitlerdir. 14 tay 81 fUDÜ 1elm1ş isede O pn de 

bi Almaoy~da deniz Qslerine . ıanlı ba,rafımıs vare kaybımıza mukabil 21 para muamelesinin yapalarni-
U çakof hücum etmış ve buralarda bu Berlın, 9 (a.a.)- t!elıilecelı Alman tayyareai dOf«lrOlmOı yaca~m• ve itin pazarteai bı-

lunan dok ve tersanelere ıtır D.N .B. - Düşman bava T tür. raluldı~ıoı para yolla .. 

ll·manında hasarlar yapmışlardır. Bu be koYYetleri dön gece 1imali L' mıza ıelmiı olan ile dört IÜD aı'bı" uzu mb~ ıp 
d n 1 l . . b 1 . . . ımanı 9 l ·ı · ın n ır za . R e er a ev er ıçınde . ırakı - garbı ve ~arbı Almanya ttıe bir feribot Devlet deniz yolla- ngı ız oopnra man ıeçdi~i halde muYaffak 

Bır a• vapuru mıttır. Almaoyanın dığer mın rinde ~~alıyette bolnom~ılar- 'd . fmdan yano lel- batıriltlı olamadı~ını anlatmakt • 
,akıldı. takalarıncla bazı yerler daha~ dır. Dntınan tayyarelerı Ber· ~ 1 aresı tar Va ura ''Mu- klyet etm k d' a ve P 

bombardıman ediloıiıtir. Bu line kadar ıoknlmaga teşeb- hm almaca tır.. . P. Yaran . / . e te ır. 
Berlia 9 (a.a.) hareklttan 4 tayyareıniz geri bös etaıitlerıe de aYcı tayy•- danya" a4• ~erılmıştı~ d Berlıo, 9 \A A .) - f Fdhakika d6rt gOn delil 
D lT e' . Alman tayyare dönmemiştir. re Ye dafi toplarının faaliy•· saat 10 da hır heyet. il a- Alman denizaltıları Atlan akat bir gQn olaa bile ıecik 

le · Di~y~perin mansabında • Dün gece birkaç Alaıan ti tizerioe geri dönmete mec vetlilerle wpura gade~lk d~e tikte bir dö,man gemi kafile mesi caiz olmayan bu ıibi bal 
kirıU'Jakof limanında ö9 bin tayyaresi Iogiltere Ozerinde bar kalmıtlardır. Bi9bir ha• şanlı bayr~ğlmızı çekeceb e~~~ ıine hücum etmi~ Te bu krfi Postanemiz için bi~ kuaur .>I 
tonluk bir ,uep batmıt diter uçmuo ve baza yerler& bir kaç ıar ~lm-ımı,tır, Gece avcıl•~~ Mera.sımden ~ora u . le e menınp 9 vapuru batır- d?ğun~ herba ta~ınader Omi 
elört •• ara attıkları bomba- bomba atmıı isede iaıanca .za. lıaı• iki d"maa ta7yareıi .dii nasebetle ~vetlı.ler oorehne Y dın~yız. Hu mOhim ,.,.-~ 

p iM olma_.. ı•r•ltlerdir. bir py Yerilecektir. 181tlarclır. ye dikkat nuarlerm111 ,a•ıua. 
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ingilizler ·Askerlik kanunun lngiltere Nafia 
Alman te~lialeriuin Alman d d v • ·kı·k müsteşat'ı 
milletini teselli eldUğUOU 8 eglŞI 1 Bir lngiliz ihr~cın-

iddia ediyorlar Feokaldde ahoalde oe seferberlikte yok- dan bahıettı 
lama devrinde bulunanlar da Londra, 9 (a .a.)-

aıkere alınabilecekler Nafia nezareti müsteşarı 
_____ ...;.·----- bir nutkunda ezcümle şunları 

Rualar harbin neti-
ceıinden emin 

Ankara [Bosusil- B takd" d b l el kl söylemiştir: 
L 9 ( ) .. 0

· ır e un ar an yo a İn:.riliz kıtaları Q.ı.mdi Hit-
ondra, a.a. - Askerlik kaounnnun dor- maları yapılmış olanlar sevk l . c- v . 

Uzan Alman teblitinde düncü madcle~inin tadili bak- olnnacaklar yoklamaları ya- keı·ın ayağmm" alt:nda. ~zılen 
il.k g~ze. çarpa.o nokt_a tebli kında ki kanon lAyiba~ı mec p1lmamış olanlar için Milli ~~r~maD muttehkle~ım~zden 
gın ~ıçLır yenı havadıs ver-jliRi o m u mi heyetine Müdafaa Vekaletinin tayin b~ınm __ topra~ı?a ındı~leri 
~e~ı~ olmasıdır. Alman teb sevkediJmiotir. Ma~tlenio sCtn eyliyecegi herhangi zamanda g~n butun lngılız kalplerı se 

Sayfa 2 

i l a n 
Toros Limited Şirketi Mer
sin Orman isletmesinden: 

Çoçak. - Cehennemdere ormanlarımızda kati 
)'at yapılmış nıaktalardan keresteliğe elverişli 

olnıamasından dolayı metruk çıkıntı ,üç, dal ve 
budakiardan ah,·ali havaiyye tesirile kurunıuş 
çam ve katranlardaıı odun yaptırılacaktır. Talip 
lerin derhal Şirketimize n1üracaatlan 

(532) 7-10-13 

Zayi Askerlik vesikasi lı~ı Moskova, Leoingrad Te şekli 'n olacaktı•: askerlik meclisleri derhal top vınç~ ... çarpacaktır. . 
Kıyef hf'deflerine dogro göze Yoklama devrinde bolu- !anacak, hanların yoklamala- Nazıler taratmdan ezıhm, ma~ 17 Tümen 25 inci alay 2 inci taburdan almıt oldu-

~arpacak hir ileri hareketi nnp askere istenmesi zamaoı rmı yapacak ve askerliğine lup edilen ve aç bırakılRn fa- itum askerlik terhis vesikam\ zayi ettim. Yenisini alaca

kayd·3demedigi i~·in halkı Al gelmemi~ olanlarla 19 yaşın- karar verilenler askere alına kat sulha aşık bütün insarıların ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
nıanların Rnslara verdirdiği da bulunanlar seferberlik za. oaktır. Vİ~itlerimizi ne heyecanli bir Mersicde Aral İnşaat şirketinde Malatyalı 
zayiatla teaelli etmektedir. manlarınJ1t veya fevkalade Bu suretle askere alınan- surrette ve n~ kadar minnetle [536] 326 doğnmlo Mebmed oglo l!,erbat Tekin 

Fakat maatteessüf bn ra ahvalde Mil1i müdafaa VekA ların kannne:ı alınmaları li karıılayacakları:ıı tasaavur edi 
kamlar iki taraflı bir silAb letinin istemeı1i veya lcra v~ zımgelen göne kadar yapa- yormusunuz. 

tır. Eger NuiJerin 13145 killeri heyetinin kabol ve cakJarı askerli'deri, muvaz. JL. ===-
tı.nk, ıo2ss top ve 9082 tay Reisicomhnron taRdik eyleme zaf hizmetlerine mahsup edi- 1ei ltalyan vapuru 
yare tahrip l'eya iğtinam et· sile askere alrnabilec,~lerdır. lecektir. batırıldı 
tikleri doğru ise ilerlemenin 
imk&naızlıgıoın izah edilemez 
Rusların ınr.lzeme ihtiyatı 
bo zayiatın Rus ordularını bo 

Artırma, eksiltme 
z•mıyaoak kadar geni, oldo· Ve ı·hale kanununda 
goiıo isbat eder. 

Loadra, 9 (a.a.) -
T.ırrarelerimiı Akdeniıde 

Sıum adaaı aoıklarıoda altı tor 
pididonun refakadinde ilerle• 
ınekıe olan altı ticaret vapurun 
dan mOrekkep bir dıleoıan ge 

Almanlar doknz binden tadilat oıi kafilesine mutaffakiretıe hü 
fazla Ros tayyareıü tahrip cuoı etmiılerdir. 8 bio ve altı 

ettikleri halde bava hakimiye A &t k .1 .b 1 k t . d b· ı .. . . . 1 bin tonilatoluk iki ticaret upu . . r ırma e ıı me ve ı ıt e a emıo e e ı me. ıoın o pıyaaa a . . 
tını elde edememi• olmaları- 1 ro batırılmıı te aekıs bın toni· 

. "' nunuoa mot'lkkal bir madde rın fart uına urmak imkanını 1 t 1 k d.A b. ·t· 
da dıkkate şayandır. ekleooıeaine dair kanunu 14riha •ermek ihere adı geoen kanon· la o: bı ~r bı~ v~p~r: ı ı a· 

Almanların takriben tiç ilk larda Avrupa harbinin de98mı· ır om a 188 e e oıııı ır. 
milyon kadıu tahmin ettikle- 81 a adar enoOmenlerdın ~e na môbaınr muukkat 111ahiret· s b 1 
· R . t r B çerek meoliı umumi heretine te olmak ıartile iıtiıoat bir se- U ay ara 

rı k 08 za1yıa ın.~ ,ge ınce: . u eevkoloomuııur. IAbiretle bôkQmelio &echiz ed!l· • 
r& amın ter gaa neşredılen . . . . verılecek ..... . . BO&oe encümeni mazbataaın· meaını ııtıhdaf eden IAriha eaaa 
0 u ve yaralı lıstelerınden en da eıoGmle törle demektedir: ilibarirle encllmenimiıoe kabul 

di'e doyan Alman halkını te Hariçten &edariki zaruri eı· edilmııtir, e 1 bise 
&elli etmek için verildiğine ra te malıemen!n mftbayaası Kanona eklenen mutakkat 
füphe yoktur. ioio mOracaat imkAnı uıao dıe fıkra ıudur: 

Hir noktada Ruı yüksek piJaaaların hemen bir iki mem· ·Muvakkat ınttdde 1939 

Kaput,. ve çizme hak 
kında kanun 

komanda heyetinin haftAlar lekete iobiaar eUiQ' i, bunlarıo da Avrupa ~~rbin io de_um ettiti 
geçtikçe müca!lelenio neticesi her tardtan uki biirük talep· mılddet ıoıode eonebı memleket· Haıerde raraubırlardan rüz 

. . ı d l · 1 • lerdeu aaun alınacak her UirlO . 
hakkında ıtımadının artma- er o ırıaıy e muamelelerınde baıııra kadar bır kııım aubarta 

eııra 98 levazım 2'90 sayılı att-
sıdır İlk defa olauk Roa ııret oulı duranma#a baııla- · k .1 .b ı ... ra ve aeferde bOtOn aubarlarla . . ıırma, e 11 &me ftt 1 rı e aınonu 

yükıııek kumanda beye~i Al- dıkları ve bu uzıre& kareıeıodo ile 1050 aarıh muhaaebei uoıu- 11keri meoıorlar elbiae. kapul 
manların giizünü koydo~o aıtırm a, eksiltme 98 ihale kano mire kanununun 8::J Oooıl mad· te oiıme terilmeai hakkındaki 

. ou hılkümleriyle mulıuebi umu d 1 · · · (A) f ı. bOkftn.1 ·-
Moııkova Leoınarad ve Ki- . . ., ınıoıo ı.raaı ... erı kanun IAr ıbaeı alAkadar encü 

.. ' . ~ .. mıra kananonoo temıoatP alt nln tatbiki kabil olmaran hal-
ye~ gı~ı te~ırlerıo . m~dafaa hükümlerine riaret edilmek ka· terde, ait oldolu vekAletin tek• menlerden geoerek Mecliıi Umu 
edılebılecegınden nıkbın bir rıllarirle bu piralblardan mü· lifi 98 Malire VekAle&ioie mılta· mi her•tine eetkolunmoııtor. 
eda ila bahıetmektedir. baraa imk•nı mdnaelip olduau fallı Dıerine icra Vekilleri bıye Millt Miıdafaa encümeni tör 

Çinliler de 
Hindiçini hududuna 
aaker gönderiyorlar 

\/erilen izahattan te bana bina· &ince teabit edilecek eıaelar dai· le demektedirı 
en en mübrem ilıtiraolarımızı reainde oıftbıraa edilebilir. Bölüloıetçe gösterilen mucip 

Ekmek buhranı 
aebeplere esas itibarirle encü 
menimiıce de ittirik edilmietir. 
Y elnız kanun IAJ ıbaeı metcud 

· Bfrinciden artan - tçe mahallesindeki değirmene· kanunlarıouıın üoüod madde reri 
N t • 9 ( ) d 1 .. d · · ne kaim alacak mabirette oldutuo 

•n 10• "·1 • - • . . Yine fllöyleodiğine göre toprak e ça ışma musaa esını ver· 
Mareeaı Çan kar eek rnaılıı k fi lı . .. 

1 
.. k k k melidir emekle kurnlmuo daP bunların beıılıkta zikri tın 

kunellıarırle Blrmaoranıo mil- ra 0 18 'e rın gun u e me .. .;. b. e dök'"l cümenimiıce muufılı görlme 
dafauı ioio 50 fırkarı seferber ihtiyacına kifayet edecek hu- ve .. mn. ım ~r ıer~ay .. ~ 

1 iJrkiye ltımhuriyeti 

Ziraat bankası 
Kurutue ıııı ı h •: H8 SEJırıeresi: 00,000,000 Türk il 

raeı. Şube te ajaus adedı: 265 

2ir•f ve tlcarf her nevi b•nka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.000 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankaaındı. kumbaralı te ihbRrs•ı tc.sarruf heHpla· 
rında en u. 60 ilradı bulunanlara senede • defa çeldlecelr 
kur'a ile aıaQıdaki plftoa göre ikramiye terecektir. 

4 adet ,ıooo liralık •,ooo lira ıoo adet 50 liralık 6.000 lira 
4 • 500 • 2,000 • t?O • 40 • '800 • 
' • 250 • 1,000 • 160 • 20 • s.2U~l • 

40 • 100 • ,,000 • 

DiKKAT: ReRaplarıodaki paralar bir aene IQinde 60 lira 
dan ıteaıı dôtwirenlere ikramire oıktıtı takdirde% 20 fu· 
Hile terilecektir. 

K uralal' St'nede 4 defa ı eylül, 1 hiriecik~nun 
l nıart, ve l haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(2) 

T.İş. Bankası 
Aüçülı tasarruf he.-apları 

19 4 1 
Ikranıiye planı 

· K~lDELER 
4: Şubat, 2 Mayıs, ı Ağustos, 3 ikinciteşrin 

TARiHL~RiND EYAPILIR 
1941 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 liralık 2ooe lira ,, 
3 1.ooo - 3.000 

" 
,, ,, 

2 750 - 1.100 ,, 
" 

,, 
4 500 =- 2.000 ,, 

" 
,, 

8 250 == ,, ,, 2.000 ,, = 35 • İQO 3.500 " ., - ,, 
80 5o " -4.000 

" " 
300 

" 
2o 

" == 6000 " 
etmielir. Bu kaneııer Birman· bubatı göodeıı güne verınek- mu' hır degırmenm boyle bır miııtir. 

· l · ·· aad ... manda K oun layı'haıını· n b·r·ncı Tdrkire le Bankasına para ratırmakla raloıı para birlluir rıra ae•kedileoeklerdir. Yonoıo te imio ki eı1as itibarile bu ış emesne mus e ı;.. ~ ı ı 
k b ı d. · · · dd · h l.f k l l oıte •e faiı almııı elmaz, arni umanda taliinisi de denemiı 

taliıi de doQ'rudan doQ'rura Çin çok yanlı' bir harekettir Ev· ~tma e e ıyemızın nızam ma esı m~ı te ı ve l et er olursunuz. (1) 

kunellerioi~ Hin~i. çi~i hu~a~u vel emirde bir 'ebrin bi
9 

ol endiş~lerinden dogan ınülaha emrinde :azıfe gören suba! 
na tııheid edılecetıoı ıortemıetır. 1.1alarından daha ileride gelen ve askerı memurlara •am•l 

mazu on günlük bir un ıto "' 

Japonya 
lngiltereye itimad 

etmiyor 

bir iştir kan"atindeyiz. olarak tarzda umumi ve sarih 
konun bolunrnası Jüzumuuu 

Bononla beraber ileride şekilde yenideh kalame ah-· 
bu h&dise isbat etmi' bnlnn- berhaogi bir bohrande nmnl mıştır. 
maktadır. 

. . madık Lir vaziyette kalma- !kinci ınadde isa icra vekil 
Sonra bir şehrin un ılıtı- 1 

Tokro. 9 (a.a.) -
Japon hılkGmeli uamıoa 

ıöylemeQ'e meıun eahıireı 

mit&irkl : 

ması i9in Toprakofie de şeh- terinin kararı ahik olacak hal 
yacının alelade bir değirmen rin biç olmazsa on günlük lerde doğrudan do~ruya tatbi 

ıöı le başarılmasına da imk&n ihtiyacını kartı lıyaoak nisbet kine geçilecek lıaller tefrik edil 

de· yoktur. Binaenaleyh Belediye te bobobatı depo etmelidir miştir. 
evvelce müaaaJe etmediği hah O 

DGn Anm kımaraeıoda Eden 
tarafından rapılan berana&ın hi 
llfıoa olarak Amerika te loail· 
&erenin Jıponrara aakeri ıiyHl 

te ik\ittadi bir abluka oeoberl 
oe ıoktuldarıoı Japon hükOme 
lı beren e&mek mecbariretiode 

8ir Japon 
'l'ekzi bi 

fikrindeyiz. çüncti madde ise küçük bir 

lçinde bulondoğomnz ek- tadile kabul edilmiotir. 
mek buhranı şüphesiz ki mu- Dördüncü mıtddenin yeni 

vakkattır . Fakat Adana, Tar- den kaleme ahomagiy!e mev
ıoı, Silifke ve hattA Gözne cul kanunlar ilga edelmtştir. 

T k 
9 

( ) _ yaylaaında 9ıkarılmakta olan Beşinci madde ile kanun 

R
o y~, b. a.a. had b'ld' ekmeklerin Mersinde çıkarıl- hOkümlerinin icrası hususi 

ı . . . esmı ır men an 1 ı- ı k ki d 'k M'll' "d f k 1 · d b Fakat ogıllı b&lr Gk etoıaıoia ·ıd·.,.· .. J M makta o an e me er en mı ı ı mu a aa ve a etın eo aş 
Jıponrarı hio bir ıuretle &ebdı& krı 115dıne i

1 
oberel adpoobyalnınd :s yas kabul· etıoiyecek derecede ka DAhiliye Gümrük ve 1nhi 

dir. 

ova ata e er e u un u 115u ' 
arıaıonda olmadıaı hakkında . . . ld ~ d b. . . 1 v k 1 ı . 1 z· v 
kati beraoaua beraoına bulan hakkında dolaşan şayıalar te ıyı o uauno a ır an 1910 sar ar e A et erıy e ıra.at e 
dDtana &1nnetmiroraı. memen wlsazdır. dütönmeli1i,.. kiline de teımil edilmiıtir, 

Ye iı i Me r s i n 
NUSH.A.SJ: 5 KURUŞTUR. 

Abone 
Şeraiti~ 

Senelik 1200 kurut 
Altı aylık 600 " Oç ,, Dl ti 

Bir " 100 •• 
Resmi ilAnatın satın 10 kunı8lur. 

Yurttaş; 

Hariç için 

moo 
1000 
600 

Yoktur. 

kul'Uf 
,, 

" 

T. Hava Kurumu
na üye ol . 

Yeni Mersin Matbaasında Basılm~r. 


