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Tasarruf Bonoları 
Hükumetimiz 5 ve 25 lirahk tasarruf 

bonoları çıkardı. 

ingilizler 
Kolonya ve 

· Bremene 2~)00 
ton bon-ıba 

Kızıl Ay Balosu 
19 Temmuz 941 Cumartesi günü a~şamı Beleaiye 

ba~çesinde yapılacak. 

Milli Müdafaa ihtiyaçlarına karşılayacak 
olan bonolar yüksek faizlidir. 

~ttıtar 
Uzun müddettenberi lıa-ıkat ellerini uzatan Kızıl Ay 

zırJıkları i9io çalışalan mev korum urıa bir yardımda bn-
• simin en nezih ve 6ğlenceli lonmuş olt:.cagız. 

Garbi Almanya 818• balosu. Kızıl Ay Baloırn; Sene-

temli bir surette Bu baloya iştirak etmek · nin eu gözet bcllosu olacakhr. -------------
Tasarruf Bunalın almak her ııtan~aı için ~a~ili bir vazifedir bombardıman edi· le hem şen, rıet'tıli bir gece! Bı&.loda zenguı bir piyar.-

ge9irmiş ve hemde her za.man go tertıp f'dilmiştir . 

Ankara, 17 (a.a.) - lam bir kAr temin eden bono- zamanda bir kunm milli mü- livor • her felaket anında bize tef ı~ırsatıJ;';Çırmaymı 7• 
Maliye Vekili Fuat AQ-ra larıo Ç()k büyük rağbet göre- dafaa ihtiyaçlarımızı da kıs- 1 L d 1~ ( ) _ : 

. . . . M 1· V k k •• 1· on ra, ' a.a. h .Milli müdafaa ıhtiyaçları cegme emımm. a ıyP. eki- men aşılayaca tır .ıırıa ıye 1· 1 .1. b h d t izlandanın 
işgalinden 

sonra 

f ngiliz Tayyareleri 
l
. be ngı ız om ar ıman ay-

için çıkardacak tasarruf bono ı. yanatma de~am ederek Vekili 5 ve 25 lirahk küçük 1 yıueleri 10 16 temmuz ara 
lırma ait kanun tatbiL:atından hır çok devletlerın bu güo kupürler halinde bulunan bu l sında iki bin tondan fazla 
olarak bonolann satı,a çıka· harp halinde bulunması harp tasarrüf boııolarını Vatandaş! bomba il6 binlerce yaog•n 

-~ 

Messınava şid-
rılması dolay;siyle Anadolu ~ari~inde ~alan .de~letl~rin ik- Jar ar~s~~~~ tasarruf fikir ve ı t-,om ha14ını Kolonya şehrine 
ajansına yaptıtı beyanatta u.sadı vazıyetlerı u~erınde te- temayülunu daha yapılm1ı1- atmışlardır. 500 tondan fazla Amerikanın harp 

detli akınlar 
yaptı halkımızın icabettiği zaman sırler yapmaktan halı kalmadı- ı.unda da büyük yardımı ola bombıt. Bremene atılmıştır . 

memleket hizmetinde her tür- ğıııı kaydeylemiş ve memle- cağına i'aret etmiş ve d6miş Honster şehrinin /a1Jrici oltlufu bir 
ıo fedaklrhk, feragati gö!\ter- ket mödafaasmııı i11tilzarn et· tirki: bı,mbardıman edilen yer- nasariyeJen iba-
mekten çekinmediğine ipret tiği tedbirleri vaktinde almak Bir cümle ile ifade et-1

1 )erinin fotografileri alınmıştır. 
Yunani•tan ve Gi. 
riddelıi hava mey
danlarını bombn. 

, rettir. ederek demiştirki: kararı~da ~uluna~ ~izim için ~ek _ı&ııım gelirse diyebili-ı alman far bn 'ehrin bira fab- __ 
Taıarruf bonoları mem bu tesırlerm tabıallyle dahaırımkı, tasarruf bonoları al- rikaları müsteıma olmak öze- Nevyork, 17 (A. A.) _ 

lekek hizmetini fedaklrhk ve büyük oldufunu söylemiş ve mak vataudaşlariçin hem mem re bir kilise ştıhri oldugaou . . 
d · t" k" . K 6 vyorl. taymıA gazetesı-

ladılar. 
feramııt ile delil halkın pbsi emıı ır ı: lekete hem kendı menfa- iddia etmektedirler. Alınan . h . . b" 

•- • . . • . k" . . . .. nio a8kerı mu arrırı ır ya- Kahire, 17 [a.a.] _ 
iıtifadesıyle temm ve telıf Hu bonolar parasını elın- atlerı bakımındna ha ıkı bır fotografiler gazetecılere goa- y·ık· . t k B 

zısında bay ı ının ı. oçya o sabah erkenden 1 . 
eden müstesna tedbirler ara de tutan tasarruf eırbabma vazifedir. Bn vazifeyi ifaya terilmi, ve askeri hedefl6rin ' t 1 danın imalinde Ame liz bomhartl • • gı: 
smdadır. Bu itibarle tasarruf yüksek faizle çok müsait bir bütün vatandaşların seve seve kül haline getirildiği bo fo- v~ r ~01 ....... ~ .. etmtıMi bak- Trabl ıman tayyarelerı 

11 •1 rıkan uı1 er '""'., asgarp açıkla d b" 
Hahipleriue en emin ve en sa~ plasn.aan teşkil edecek ve ayni koşacaklarına eminim. toğraflardan müşahede e ı - d k" t lehini bahi~ mev. ticaret . . .rın & ır 
------------------ . f kın a ı a gvmı kafılesme karşı 

llmın-Soıyet Hır~i J k b
• A .. k mış ır. zuo ederek diyor ki : mu"'affakiyetli hiicum yap-

8 pOn a ıne- merı a Alman Tayyareleri Bo arzu bir tecrübe balo :~~la~~hr~ · Jki ağır bomba bü 

S .• ı·stı·fa ettı·. nuodaD daha fazla bir kıy- ~b ır lCatet vapuruna İsa 
Ç t a e . B . et ederek tamam· ı . 

1Il0 ayy f Jngiltere üzerinde met ifıide etınektedır o gı- hetmiştir Diğer bıt e ta~r.ı-
. bi üsler tel'i~i bay Ruzvelt d .. t · f r gemının 

go
00 

llderdı· g""' ı· uçmad e on t:ra ına tam b. · b ı. tarafından da iııtenilmektedir. ld d"I ır ısa et 
e e e ı erek gemi h 

Leningrad ve 
Moskova yolu ı.ı;ıa-va aebep mu-

•• • · halazakarların mu .. Lendra, 17 (A.A.) _ Amerikan ord!lsunon hötün ratılmıştır asara ug 
. ubayları vaziyeti biliyor. L· · 

Razı dii~marı tayyareler• 8 . . ılıya açıklarınJa 6 
. d lzlandanın ı~galınden son k . yun-

uzerınde haleleti g6•teriliyor 
. . 
ıcın 

Kanlı muharebeler 
Jeoam ediyor. 

Vaşingtoo, 17 [a.a.] - Proteato edı"lme•ı· İngiltere sahih açıkların 8 "k h h . . erM ve bır M.e11serşımit Al ra A merı anıu arp arıcı man tay . -
Daha mufassal malftmata dolaamı~ iRude hiç biri~i da- b" zarı·yeden ı·b yaresı döşürülmüAtür • f • ... kalması ır na a- ır.: 1 ... · 

intizaren ba&riciye nezareti 18 enl)'Or. hile geçmemiştir. Bir düşman k 1 kt d r . . o - 6 gecesi tayyareJe-
J . ret a Dl& a ı ' rımız Y n · 

l 
•pon kabinesinin istifası hak bombardıman tayyareeı ee- nanıstan ve Giridde 

MoskoTa, ı: _(a.a.) - kınia mütalaa dermeyan et- Tokyo, ı 7 [A.~.]~ uup 1ahili açıklarmda döşü ff b 'la d'g-Br b'ır bulunan tayyare meydaııları-
SoTyet teblıgı : mek~en imtina etmektedir Şimhun gaz6tesı bır y~zı- rölmüştür. am ura 1 1 na ~aarru:t. etmiolerdir Yu-
Leningradın batı cenubun Hariciye rnfü,teşa.rı Vela bu sında Çnng kibg hükt\metıoe k h .1 fi narıı~tanda ~Wzitıtte hava 

da şiddetli muharebeler oere hususta reımi hiç bir haber Amerıkan tayyare ve tayya- ı·ngı·ıı·zıer ÇO Bul ere meyaaınıu.lakı haugıtr]arla yer 
· 8 "h I~ de bulunan dö yan etmektedır. arı _ m• .. · almadığını bir gazeteciler gro reciıinin Amerika tarafıodan 

1
• J 1 . 1 şman tay yare-

mat yokıaıl• bnradakı duıt- pona .. eöylemiştir. Anlaşıldılı gönderildiğini habis mf'vzoo Tobruktan bir ba•• /ngi ız1 tayyare eri ~~~6;0~ybyardıw ıuı edilmiştir. 
man motörlü Ta8lıaları ya na gore iıt adamları ve mu- d k J Amerikayı h""cum ar yaptılar .ı b are ıneydan larında 

. . b " k . e ere aponyanın L h /ı tı• u ua uııa benze ff k" imha Teya tardedilmı.tır. aıaza Arlardan müteşekkıl . . . . tıln ate e yeti ld . r nıova a ı-
.. . a bir grup don L t ı · • Şıddetle prot'31t0 etme&ıDl 18• tır 6 6 8d1Jmiştir. 

JloskoTa yo1n nzerın e or un ... on ro un- "k yaptılar Berlio, 17 (A.A.) - Ayı. M" 
. . . . e deki kabineyi istifaya meo- temektedir. Şayet Amerı a • .JI gece ıınıina lima 

SmoJenıtkı ııtıkametıode d bor etmi tir Kabinenin isti- bu protestoyu reddedecek O· • ( ) - Alçak bulutlar araMıtıdaıı nırıdakı <loklara. hahrive - ga· 
flddetli muharebeler olmak- ~ · . . Kabıre, 17 a.a. istifaıde eden İngiliz bombar ruıa, Trnıııır-· · 

. ti faeı netıcelerı Japon-Ame- lorsa J&ponyaya karşı harp 12 temmuzda Tobroktan d t 1 . 16 t 08 .. k k . or.ruatora tonlar-
tadır. Dıter kHımlarda b - rikan münasebetJe in<1e eh l o .. man ıman ayyare -,rı emmuz yu 86 ınfılak ve yangın 
yük muharebeier olmamııttır. . ıı· b" t'h r e~ kazırlığı yapmakta . o dug yapılan bir baakrnı du' gönü Roterdam şehrine hü bombaları atıJnııştn Dört 

mıye ı ır sa a arzedeceğı anıa,ııaoaktır. Bittabı bu va- · tJi bir horo9 hare- - · ınr · 
Tayyarelerimiz döşmao tahmin edilm kt a· B . ehemmıye . . B b k cum etınışlerdır. Bolatlan .a ~agon ateşe verilmiştir. 

e e ır. o ııyet karşıl'ında Japonya kol - keti zannetmıştır. o as 10 l .1. , • MıııMınada çıkarılan 
tayyare meydanlarını bomba· ann içindirki lluzvelt bn 1 b 1 k l de k- . l r himayesinde yaran ngı ı?. tayyareıerı ge- ı '00 k " yangın-

arı ag ı a amaı me hareketi avcı" 1. . .. 1 b b 1 ar ' ılometreden ·· -·ı 
lamıttır. Oenupta bir kııuıı ihtimali göz önünde bu t J" t m' törlü vn- ışı guze om a arını şehre müştür goru -
Romen ukerJeri tetlim ol- Jundnrarak .Japonya ile mü~ e ır. piyade, op;o dve ya.pılmı,tır. atmışlardır . Vulrn l ulaa ha- Dü; d .. .. 

11talar tara ın an d Ü a·· ı gece aşman Sııveyş 
mu•••rdır. o•seb•ti ke14me~iştir. Şimdi Bıyrut halkı ı·naı·ıı·zııri a11rı, fin baskıııdan nıakeat döş &ar."' ır. ç uşmı.a hyya- ~ölgeeine l.ir mikdar tayyare 

O 1 
Japonlar Amerıka ile daha 1 V • t verdı"rmek ve resı dsfi topları tarafı:ıdao ıle höcom etmı·Htı· n·· 

Pı'n ı'pfOlll lrlOIO mana zayıa d ·· ·· ·· l ·· t·· .,. r. aşman V dostane münasebetlerde ba- 1 J L ll~lllr 
1 

kt Düşmana oıtnru mı s or. tayyarelerinden b" . . ..1 
lunmak ve Mihverle işbirliği 8( 8rlSIOu8 ılfll malftmat 8 ma 

1
: •

1 
. e 5 Londra, 17 (•.a.) -- digeri PortRaid 0:~~s:1~0 ed~.e 

Lisbona mnuaaalat
belılenmektedir. 

50 a1ker kay bettırı mış v .. .. .. a o 
yapmamak arznınnda bolun· . Matla malft· İngiliz bombardıman tay şurulmu~tür. Bütün bu geniı, 
mamaktadırlar. Genç kızlar oaker- esır alınmıştır. p yareleri Hamburg ile şimali harekattan iki t . 

İngiltere ve Amerikanın mat hu esirlerden ahn~ışttır·· gubi Almanyada bazı nok- kaybolmuı;ıtur. ayyaremız 
lere ıelıerleme da· d 9 n ... 

Lisboo, 17 (•.•·) - paeifikl_e~i metin. b~reke11eri Bu harekat esnaslD a u talara taarruz etmi,Ierf!ir, Şi-
ve lngılız-Bus ıttıfakı kar- JC.ıftılar giliz kayholmnotur. 1. b" Al d 

J .Din veaayeti al 5 m" ı gar ı manvaya or· 
apoo7 . . - şııında hoenudsnzloklarını iı· , , • .. . · 

tında bulunan Nan)uo hök6- har etmektedirler. Beırut, 17 (a.a.) - lnaıltarı-SıyılD munıse~atı madan 25 gundör hav.• akın-
metiDİD ltalya ve Almanya Roıter muhabiri bildiriror: ları devam 'l\tmektedır. Bu 

Japon imperatoru Tok
yoya geldi. 

tarafından tanınması tiserine Macar ı ar Ettelki gCln Berruıan Sarı· Tokyo, 17 ( A A .) - müddet içincle Alm~nyaay öç 
Çin hök6meti Mihverle mö-

1
· }erlı·yorlar ıe te Ltibnan halkı ıarafıodan Domei ajaneı bildiriyor: bin beşyüz ton bomba atıl- Tokyo, 17 (a.a.) -

1 k . 1 ıöıterileo bftınll kabul tnkal· 1 . . k mıatır. Resmi tebliğ.: 
naaebatını derha eımit lo - d , . b k' ld 1 Uzak ,ark ngılız baş o ... lmperator ve lmperato-. . a e e aamımi !r ıe ı e o • . · 1 T l · 
muından dolayı 84: Çın ııya- 8udape•te, 17 (A.A.) _ t maodanı bir ııyam askerı be- agı ız tayyare erı Hol- . H 

. • • v mat nr. Alkıtlırla kırıılaoın . . . . rıçe ayama safıyesinden 
81 memura Berhnden Luıbo· Macar reami tehliA'i: kıtalıJıı ıehrin merieıinde bıl· yetinin Smgapura gelmesmı land~daı.ı geçerlerke~1 halkın Tokyoya dönmüş ve dün ak-
na gelmeleri beklenmttkt~dir. Macar ve Alınan zırhlı ylk bir ıeo&t reami ıapılmııı r istemi' ve ayni zamanda ln- kendılerı~e el. s~lla~.ara~ sc:ı- 1am başvekil Prens Koneyeyi 
Komadan da ]8 Çin _ııyui lataları Sovyet dümdarlar~ı Beırnt radro etinde :ngiliı ~- gilizler Siyamın Birmanyaya l~m verdıklerıoı gormuşler- kahul etmiştir. .Mülakattan 
memaruu da ıeleoefi tala· takibederek daha - .. a .... 8 at- blılerinio isleri ıOrGlmek&e id•· da bir askeri heyet gönder- dır. Rot.,rdam akınında her p . t" 1 d b 

evauva • • • • sonra reııı ıı ışare er e u-
.... Soaa lk..,.M ••leridi tal•p etmifıir. -Soaa ikineıde- lonmuttar. 



17 

Ta 

Su 
ed 

FTa 

~tleri 
dıfı 

L•rnd 
Sur 

rmı 

ymıs 

Vi 
ğmesi 

iyede 
urıye 

ir isti 
ıi alrq 

enfaJ 

V4'tle 

Türk 
troll 
Orta 
rinci 
salın 

yeyi 
yeti 
len 
mm 
tır. 

re 
kış 

ke 
la 

ca 

T 
B 

v 
z 
r 

t 

18 - TE~\JUZ - ıs l Cuma 

~eneye Jı,,şvekaleti 
ifa decek 

VENi MERSiN 

çiftçi Mallarının 
·avra : 2 . 

• 
enız arp Oku u ve Lisesi 

L•Hldra, 17 (A.A.) -

Bayrut hal~ı İngilizleri al~ış 
lar arasm~a ~arşıladılar 
- Ririncid~n artan -

Japon kahinesi muvak- Radyo binasının öııüude hırıken r Korunması hakkında kanun 
satın alma komisyonundan 

1- Ciheti askeriye ihtiyacı içiıı aşağıda yazılı 

iki kalem yiyecek nıaddesi açık eksiltme ile 
satnı alınar.aktır. 

katen iktidar mevkiirHfo, kala· halk gelen kııalara • Hoıı gel· 
. . . . dinl:ı: n diye tal}ırmAkta ıdıler.. - Dünden artan -

caktır. Kabınemn ıstıfasına BiEiklAtli gPrıQ kızlar otomobil · Madde 7 _ Koruma 
90 

ihtirar meclislerinin, Qihoi malları· 
sebep beynelmil l vaziyeti ve leri tutnrak ilnliı or ve asker· nı koruma bakımından, ~aıife ve salahiretleri eunlardır: 
Ja ponyanm l..Jilli durumııun le.re sekerlemeler verirorlard •· I - Koruma kadro ve bütoe~ini ve senelik koruma ücreti 
baha iyi idare edecP.k ve kar- Vıei kunttleı inin Berrut eehrini tarifelerini tesbit ve her ill:i husustJ murakabe her etinin te,kik 

· b' k l son dakikaeına kadar müdafaa şılayacak hır ka me uru ma edecıekleriae azmeıtık leri çevri- te ıudikine flHketmek, 
sı içiudir, Japouyarııu ne da- len tel öqcülarindeo aolaeılmak II -Koruculuk ioin Kör Kanuuuoda razılı hükumlere göre 
iıili ve ne de haricı siyasetinin tadır. bekçilıge ehıl gördüklerini seçerek tarinlerinı vali ters karma~ 
ana hatlarında bir değişiklik Berrot hastanesinde 40 ka· kamın tasdıkına arzetmek, bekoilerin adetlerıni ve oahema müd• 
olmayacaktır. dar aa:tır foralı İngiliz esiri gör det ve eartlarını ıeebit eylemek. vazife görecekleri a::ıntakaları 

düm. Bunlar bana Franeızlazın arırmak ve bunlara para vera mal olarak terilecek aylık tera 

l'ng'ıl'ız-'spanyol mu·nasrı~atı kendilerine _fevk~lade ir_i hak- rıllı'h kararlaetımak te vazifelerini tri aörmeleri için lüzumlu 
1 liU lıklarıaı so1ledıler. Bılhaesa tedbirlerı· aı ak b 1 · · -

1 
ı. b t tmak m . arvan ar ıoın muıı ere~ ço an u , Atustralralılar Fransız bastaba- • . _ 

Londra, 17 (A.A) - kıcılarının ~ok iri kalbli ve fe- 111 - Salo.rıo mezruat te rollara rapac::ı'!ı tahrıbatı onle· 
t~panyoJ hariciye nazırı d11kAr olduklarını eörlerorlar. mek ve •u arkları ve hendeklerle tarla ve baboe roUarını ta-

kk · Şehirden Dek az kimsenin Bev mir ettirmek ve bu rüzden do{tacak maerafları bütQe harici 
Sunyeı·in beyanatı ha ınaa rulo terkeımis olduQo anlaeıl- olarak alAkalılar arasında istifadeleri nisbetinde tak&im te tah-
avam kamarasında bazı sual- maktadır, Surireuin merkezinde ıil etmek ( Alakahlardan fiilen Qahemak letlrenler oalıııabilirler) 
ler sornlmu,. ve Sunyerin fi'a bir neee ha~aeı esmektedir. IV - Suların eitrisinek retiemeıine mfiıtait birikinUler 
lanjlarm Almıtn arkadaşları y • ı. L J • rspmasına mAai olmak te bu makBat ioin açılan kanallRr te 
bi, Jikle iki memleket arasın- em müuayaa mehez en mecraları ve korutolmoe alan toprakları mub:ıfaza etmek, 
daki silah arkadaşlık dolayı- • d'I' V - Elli lirara kadar olan zarar ve ziran iılerine 26 ncı 

l tesıs e ı ıyor. maddede ruıh hükümler dairesinde oakmak, siyle silaha sarılmış o duğuııa 
VI - Ondördüncü maddede gösterilen inzibat cezalarını 

dair beyanatı hokkıııda bay Toprak mahsulleri ofisi termek te bo kanunda razılı diQ'er vazifeleri görmek, 
Eden demiştirki: son güıılerde mer'iyet mevki Madde 8 - Murakabtı heretinin vazife ve ealahiretleri 

Suoyer tarafından 2 tem- ine giren, kerarname hüküm- eunlardır. 
muzda bir Alman gazete~iııe lerirıe istinaden UZ'lk yerlerde I - Koroma kadro ve bütoesioi ve senelik koruma bedeli 
y~pılan beyanatının hulasası- bulunan mübayaat merkezleri tarifelerini tasdik vere bunlarda lüzumlu RördüQü tadilleri icra 
nı gördüm. Sunyer bu baya- ni tren hattı üzerinde_k~ mm- e'mek, 
uatla Rus-Alman harbi karşı t.akalara nakletmek ıçın bazı II - Mıotakaları dahilindeki körlerden mali ve zira' du· 
sındaki noktai nazaı 1111 bildir- kararlar almaktadır. l'um\arı bir bekoideo errı olarak bÔrcu tutmata müsait olma-
mektedir. Bu beyanatla evvel Bu cüml~den olarak yeni- ranıarını tarin etmek, 

den bazı mubayaa merkezlsri _ 111. - ~~ruma te ihti~~r meclisi k~rar:arına bu kanun hü· 
denbari mevcut noktai na- tesiz ttfmekte ve dahilde bıılu kumlerı dabılınde yapılan ıtırazları tetkık etmek, 
zarında bir değişikh k olmada- nan bRzı meı kezler de hat . IV - Koruma ·~ Ibtirar Meclislerin.ia bu kanunda göete· 
ğını gö,termektedir. Bunun boylarırıa nakledilmtıktedir. rılen uz~fe ve aalAhıretlerioi detamh bır nezaret te muraka-
üzarine bir mebııs Sunyerin - bere tAbı tutmak. 

ık .~~lezkôrl kdararııamkeyel görf', luç V - Harvauların sureti muhafaza suki idaresine te geçe-bu beyanat ndan sonra span ı ome re en uıa o an yer er . . . . 
,,._1ya İngiliz mahnırı gönde- d I t b h t b ceQı rollarıo larınıne; tarla. ba4 te bahQe sınırlarının bellı e· 
". . . _ l - l im· erıt. gelen ldn u ahın mu ahya dilmesini ver fi. bu rerlerin korunmasını temin için mahallince 
rıımeswın gu unç o up o a- a ıvat arm Hn, u mesa a . 

1 
k 

1 b d hT d k' kl' fi rapılmaeı mümkün ve muted olan maaıa ar onmaeına; tara 
dı~ım ~or-masına karş~ . ay · a 

1
. ın e .1 na li 

8 ffi-!l~ra arı rolları, su arkları te sınır hendeklerinin Bet te bentlerin evsaf 
Eeclen ceyap vermekten ımtuıa tenzıl edılmekte oldugundan te sureti muhafazalarme, mütedair tedbirlerin teıbitine dair 
temi~tir. bu hal köylüyü mutazarrır koroma u ihtirar meclisleri torafındPD yapılan leklitlari tetkik 

- --- etmektedir Umum müdürlük ile karkra ba~lamak ve bu kanunda gösterilen diQer ieleri gör~ 
Bozuk ol~uğu anlaşılan nakil işıerinrle vnkuhuımakta. mek. 

olan bu mfışkil:\tı da önlemek VI - ikinci maddenin ikinci fıkrasında taba hudutları ta-
239 kutu konserve 

imha edildi. 
ve köylü ha. abıua daha fay- yin te teshil etmek, 
dah olmak için mnbrıyaanın Alorak11.be heret lüzum gördüQü ha!lerde bu sahanın ho
merkezlerinin tren güzerg<\hın dutluını değietireceQ'i gibi rakınlık ve oiftoilik münasebetleri 
da olmasını ıiatıa muvafık ve korumada kohırlık gibi mülAhaıalsra binaen bu kanunun 

Belediyemiz zabıta me- d tatbiki bakımından mezkQr sabanın bazı parQalarını vera tama· 
l S n au-ııleı·de lıalka l(Örmek te ir. ö - ~ b b·ı· mur arı o " n·,., f h' k mını en uygao g rdQQu kore aQlıra ı ır. 

yıyecek ve içecek satan efnaf- ı.ser tara tan ır ço - Sona Var -
lara karşı kontrollerini artır- yerlerde yeni mahsul piyasa 

ya tedricen gPlmiye ba~lamış mışlardır. t ı f d b 
Bu cümleuerı olarak iki tır. Müsta ısi tara ın a ey- Ankara Radyosunda 

- . yannamelerjn doldurularak he 
mue sesenın ~atmakta o\du~u - ot· · ı · ı 

ı nuz ısa varı memış o maHı 
kons~rveler tema~en. koutro bu faaliyetlerin inkişafına ma 
edilmiş ve muhtelıf cınste 239 ni olmaktadır. Müstahsillerin 

Bugünkü neşriyat programı 

kutu konservenin bozuk oldu bazıları lıabubatı tarlada, bazı Cuma 18 - 7 - 941 kuarteti programının devamı 
ğu görülerek imha edilmiş ve ları harman halinde, bazıları k 19.30 Memleket saat aya-

l · b d k b' d k 7.30 Proğram ve memle et . ayrıca zapt tutu muştur. ' ısa a m ar a l en tes ıt e ere n, ve ajans h:ııberlerı. 

Ham~urg ile diğer ~ir ço~ 
hedeflere 

. 'Bil'İnciden artan-

beyyannameyr tAbi tutmak saat ayarı 21.'5 Müzik: Klasik Türk 
İJtemektr.dirler. Vilayetle~den 7.33 Müzik; Hafif program 
bu hususa dair gelen teklıtler musiki~i programı Şef: Mesud 
Tica:-et Vekaleti :ıce tetkik ohm (Pl.) Cemil. • 
maktadır. Bir karara varıldık - 7.45 Ajans haberleri 20.15 Radyo Gazetesi 

tan sl)nra dal.a geniş r_nikyas s.OO Müzik: hafif progra- 21.00 Ziraat takvimi ve 
ta mtibayaa yapmak ımkAnı _ d (Pl) Toprak mahsulleri borsası • 

pilot kendi hedefini şeçerek ı hasıl olacaktır. muııu evamı · 2 ı. 
10 

Temsil 
bombaların atmışJa1 ve li- f ~ ~ 8.30 Evin saatı 1 

Ayrııpa 'ı 8 mu 8 ere l 22.00 Müzik: Radyo sa on 
manda bulunan 17 hin torı - ~ 12.30 Program ve meme. orkestrası Violonist Nedip aş-
lak bir gemiye çok -ılçak bir Bir müddettenberi ket saat Ayarı kın 
irtifadan bir kaç bomba iııa- 12.33 Müzk: Nakış semai- 22.30 Memleket saat ayarı 
bet ettirmiolerdir. Diger bir kesilmiş olan muha ıer vn sar Semaileri "e ajans haherleri Esham 'rah 
10 hin tonluk vapurun baca- berat yeniden te- 12.45 AJANS haberleri vilAt, Kambiyo nukut borsası 
Jarı arasına atılan bomhalar min edildi. 13.00 Müzik; hafif şarkılar Fiyat) 

2- Şartnameleri her güıı komisyonda görül" 
bilir. 

a- Bu iki kalem yiyecek nıa<ldesiue 16-7-941 
tarihinde yapılan eksiltnıede talip çıkmadığından 
on giiu ıuüddetle uzatılnııştır. isteklilerin 26- 7-
941 Cunıartesi güuii hizalarıııda gösterilen iaat
lerde 0/o 7 .5 tenıinatı muvakkate ınakbuzlariyle 
okulunnız satın alma k omisyoııuııa müracaatları 
iiau olu nur· 

.Muham- Muvakkat 
Mık darı Fintı men bede! teminatı Saat 

Cınsi Kilo Gr. Ku. Sa. Lir ·ı K Lira !Co. --Bir Tip 38,000 000 Bc'.ediJe nar 4700 60 352 54 9 
Ekmek hından 75 

santim nok-
san 

Süt 8,500 000 10 00 850 00 63 75 10 

Fasulya ve Çay Fiatları 
Fiat Murakabe Koıniıyonu Reisliğinden 

Kuru Fasulya Fiatları : 

29 sayılı koordinasyon kararına tevfikan Ticaret 
Vekaletinden konıisvoııunıuza verilmiş olau se-

"' 
lahiyete istinaden ~tersin ve Tarsusta kuru fasal-
yaların çuyalsız azami toptan ve perakende satış 
fiatları aşağıda olduğu gilıi tesbıt ediınıiştir. 

Fasulya nevi Toptan Perakende 
Elbi11tan 20~ 23 5 
Oeyhan 18.5 21 5 
Anadol sıra 18.5 21.5 
Anadol maden 21.5 25 

· 2.4 5 •ls 5 ,, vırmason !t: . ~ 

Ernıenek ve Mut matları fiatlan benzedikleri 
1 nıaden fasulyalarmın fiatları ayarıııdadır. 

Yarı toptancıların hissesi h'ptancı ve pera .. 
keııdeci kAr yüzdeleri meyaıınıdan çıkarılır. 
Bunlara ayrıca kar verilmez. 

Çay Fi~tı: 

Ali Safa tarafından bu kerre ithal ohınau 
200 sandık çayıu nıaliyeti alakalı biri ikçe 56 7 
kuruş ve 54 santinı olarak tesbit edilmiştir. 

T .İş. Bankası 
k.üçük tasarruf heaapları 

19 4 1 
ikramiye planı . 

KEŞJDELER 
4 Şubat, 2 Mttyıs, ı Ağustos·, 3 ikincit~şrin 

TARiHLliRiND EY APILIR 
1941 ikramiyeleri~~-

1 Adet ~ooo liralık 2000 lira ,, 
., 
·" " 

l .ooo 
" - 3 000 " 

•) 750 - 1 .~00 -
" ... 

" " 4 500 - 2 000 
" 

,, 
" 

8 " 
250 ,, - 2.000 - ,, 

35 . lno 3.500 " " 
., -

80 5o - 4.000 ,, ,, 
" 300 2o - 6000 " 

,, - " dii~miiştiir. l>iger bir gomi- 13. 15 Müzik: Karişık prog· 22.45 Müzik: Radyo salon 

den büyük bir bfıl"k Resi i~i Bır müddettenberi Av;upa ram (Pl.) orketrası programınm de"amı Türki•e le Bankaeına para ratırmakla ralnıı para 
. . G ·ı · ·· · ile kesilen posta mubaberatı re 18 00 p a ve Me~leket ·· · d dilınıştır. emı erın uzerıne niden temin olunmuetur. Atru- ' rogr m 22.55 Yarmki Program. 'Ve1 ıni8 ve faiz almıe olmaz, arni. zamanda &alıınlıı e 

birikıir 

denemie 
çok alçaktan inen bir tayya- panın her hangi bir rerinden ~aat ayan kapanış. olareunoı. (1) __ ..._..;..._ 

renin kanadı bir vincin teli - gönderilecek mektup, gazete ve 18.03 Müzik: Fasıl sazı 
ne takılmıe ve tayyare biraz her tür!tl pos!a mubaberatı Bbl· 1 .

30 
Konuşma Memleket 

h t B.. ·k b" garistılna kadar taryare ile nak 
asara uğramış ır. uyu ır ledilecek u oradan da memle· postası 

Zayi Mühür -- Yurttaş; 
trıınslııutik üzeriue atılım bom ke&imize kamroo ve kamrooet- 18.40 Müzik: Radyo Sv!ng 
balar tl\m jsabet etmiş ve ge }erle sevkedilecektir. Bulgarie- . . hürü kazaen zayi ettim yeni -
minin aı aJarı havaya fırla- tana ta1rare seferleri muntazam kuar tetı (lbr~hım Özgür ve aini yaptırl\cagımdan e~khıi. 

p ç olarak baelrdı~ında posta mu· Ateş böceklerı) niu hükmü olmadığını ilaıı 
mışt1r. TJitnanda hahınan bir haberatı artık bir nizam alıma r • 

çok re.aıiler h:.uıııra ngrat.ıl- alınmıe demektir. Bo ııekilde nak 19.00 Konuşma : iktisat ederim. 
g ,. lirat köpriıler rapılıncara bder saati Ziib~yir karyesi mıştır. Bu harekattan yalnız detam edecek 98 ondan sonra 1 _ , 

4 tayyaremiz zayi olınnttnr. kamron uıulG kıldırılacak&ır. ! 19.15 Muzık Radyo svmg ~uhtarı Turan Bah.i:C'l 

K<>yümüze ait resmi mii· 

T. Hava Kurumu
na üye ol 

Yeni llerıin Matbauında Baanlm~r. 


