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halini aldı 

rede ) eni müdafaa uziyetine Ankara 8 (R.G.) - Mü-

L l , 8 ( ) _ Alman 11öre birçok müdafaa parçaları cadele şiddetle devam ederken 
l3erlin 8 (a, a) - Aakui om 1 a a 8 .., A vru d 

· • .. ha va kuvvetleri evvelki gürı- ua ayrılmıştır. . pa an gelen maltı mat 
t mahfellerfn verdığı habere gore - "d f k' ıase zorlu1t l l Ankara, s (R.G.)- ngiltere . kii hücumlarında Gembriç Bugürıku mu a ıta teş ı- ., ""unu an atıyor. aşe 

. Almanlar ırmaklarla derın yadl- ' . L d b 1 . zorluğu hulun b" 
Ankara ti (R.G.) - Mos- rı Hindiytandao oekılmeQe da- de~il başka bir şehre hücum IMırıın hedefı on ra ö gesı 1 k mayan ır nıem 

lı • G . , ler arasında çok geniş bir saba- . . . . 1. ;ı;, • d" e et Yoktur kovada müttdtik devlet adam- tet eden eret dırn andının etmışlerdır. Almanlar yenı tıp nin düşman e ıne geçecet'iı u F k . · . 
larmm toplanhsı dikkati çeki- üo oerrek eüreo söıile iee bar da büyük petrol merkezi olan fosforlu infil~klı yangın bom- şürıülerek yapılmıştır. ya y: .at 11.ktı~adı ve co~raf-
yor. ıamııı, ı:ntl&akere bugüne kal· Maykop'a doğru ıüratle ilerle· baları atmaktadır. Zarar ehem Rıı mıntaka kaybolursa meml kzıtyte 1 ıle bu zorluk 

. . . . · 8 e en memlekete daha 
Çörçilin Moskovada olma· mıeu. mektedlrler. Petrol damarlariyle mıyetlı değıldır. memleket karma karışık vazı- az veya daha . kt B d . 

ıı ne teyid nı de tekzip edil· BugüukO müzakerede umu· meşhur olan .e çok zengin la· Dahiliye Emniyet Nazırı yete girmemesi için ha~ mm· hk bazı meml~~etl~~de ~sı~:~t 
miştir . .Moskovada oldu~u 18• mi heret 13 muhalife krreı 237 tihıal mıntakuı bulunan ve Ruı fosforh~ ~o~b;~lard.an l~alkı taka gereken işleri kendı yapa· halindedir. Finlandiyanm aç-
rar)a söylenmektedir. rerle kongrenin kararını kabol ya petrollarına nazaran üçlncü sakınmak ıçııı ızahlar neşret- k . hga maruz kalaca,,. ~-·ıd · .1. • k d' Al 1 ca taı. riı uı ırı ı· Mihver mahfelleri bu top etoıiıtir. Koagre umuml ulire gelen bu mıntakanın 1938 deki me le ır. rnan ar ayrıc.a ce· yor. 
lantıyı hayıra yormıyor. Ber- bir mektop yuarak kararı bil· iıtihıalatı 2,200,000 tondu. Bu n~ıp •io~uya hücum etmışler· i ng ilterede ?e~en kıt Finlandiyalılar 
lin Çörçilin eeyahatinden tet- direceUir. miktar harpten evnlki Roman- dır. Hasar yoktur. askerını tarlaya aönde ,,. . 

. d d I . I!> recel'iını 
sır ya~?1~yor. Fakat fngiliz lngilter~ börı_e bir kararl ya petrollarının üçte biridir. Bir ~tın.an tayy:u~sı e ka 10 ar jOmıt ~tmişti. Fakat Ruslar 
Bııvehılıoın buhranlı zaman· kabul edeınıreceQıoe aöre Gen- Burası Krastovara giden ve lsk~ç~ada hır şehre hucu_m c:pheyı ~uvvetlendirdikleri için 
tarda aeyahat ettiAini belirti- dinin ba1ka1.ılıQında pasif ınüca- oradan Roıtofa kadar uzanan e~mıştır. Bu. U~mhurg degıl çahşıyor Fıcılandıya as~erini yollayc1ma 
7orlar. dele tıaıtıracaktır. ı l - i d d" M bır başka şehırdır. mı~ ve zor bır vaziyeıe du"q, petro ycı unun uzer n e lr. ay- L d 8 ( ) H .. t - y• 

. . ~iRer l~raftan İngilizler Karar •erilir t1::rilmez Ruz· kop'un ele geçmul çok büyük ,'l . u_n ra - a.a - a~a Londra 8 (a.a) - ~a~ın muş ur. 
ıluocı cephe ıle içtimaın alAka ulte, Qankarşek'e mektup re- akisler doğuracaktır. N ~ıı lıgı : dıın öğleden_ sonı a iarll' da mecburi olarak ıtfaıye 'b" Romanya ve Macaristan 
h oldu~unn söylüyorlar. 2 nei ıılmasıoa da karar '*'rilmie&ir. R ların b&tün k t larının fııgılterenın c.en.ub~ı~a uç Al,- . terinde çalıştırılması hakkın- ~\ ı hububat memleketlerinde 
c~p.he Anglosaksonların elinde Ru mek&uı>lar lngiltere ile Hin- k uı k tlarını ve ıha b-1 e ~a~ı bt~IYd!~resının ıucum ettt- ~ b. kararname neşredilmiş' ~ e y:rdyer açlık vardır. Oa-
sınır harbidir. distan arasında aracılık taıl t- a ar ya ı ren u o g ~mı ı ırı~·or. a ır nımar a a tavuklar ve kasap 

Mosko M l . . . . ' şimdiden Almanların tehdidi al· Herlin 8 (a.a) - Askeri tiı·. 20 lık hayvaniar azalmışlar 
va Rôru~me erı Ja- unde bır duettn·. . . . . . . _ k rnameye göre 1 . · 

ı:onyanm Rus k h _ .k. tındad1r. mahfe\den b;ldırıldığıne gore Bn ara . b- _ k _ Ru garıstan da zeng!n bir 
bi ile al~kalı v;1_a .. artı ar Bu ı ı memleket araaında· /(/eist'in muvaffa· lngiliz r:ıdyosu Almanların 45 yaş arasındakı utuıı a buğday memleketi iken bu~-

Bu husu:t:tın:~or birçok ki müzakere kapısının kapan· L • İrıgiltereye yaptıkları akında dınlar çalışacaktır. day azalmıştır. Hayat pahalı-
tlelail vard M Y J madığım gösterir. ıdyetr tarlalara to~forlu yau~ın bom laşmı§hr. 
ponlarm ır.k aıı~odr!aya la· İıtokbolm 8 (a.a) - Ofi bil baları altığını bildirmiş i~e de Ruslar 

as er yıl§ ı~ı söy e- H• d• t _ .. nıyor. Marut J k d 1 n ıs an diriyor: Kleiıt'in kumandasında bıı doğru degıldtr. 
apon uman a- k. k 1 ·ı . ntazam nınm Mongoiistana geldigini ki kıtalar Kraosour civarına A sına olara ngı ız~er mu Almanların 

akar yakıt 
ihtiyacı 

yazıyorlar. • •kı A 

1
• gelmiştir. Bunlar Azak denizi Almanlarm tarlalarına fos.or t diyor 

Bu kumandanın M - ıstı a 1 etrafında kalan ufak Rus tabiye parçaları atmaktadır. A!maıı rica e 
on go ı t · ı · b b - t . 

lishna gelmesi Japon anm lerini t~mhleıoekle meşguldür· ma:ıa 1•1 unu te aruz e tır· .--
t ·1 1 k d . - Y _ - -- 1 me~tedır. Barlın 8 (a a) - Alman 
aarruzı e a il a ar görunuyor Konare parti rer·ır·- er. T d 1 l . . K fk s\·ada dıişmanı Ankara 8 (R.G.) - · Al-e ı avyare en ö en er teblığı: a a • y 

Japonlara aöre . . d A imanlar 'J H k ala yan Alman kııaları h- man orduları nıerkezden u-
e - nın yenı emeci llamburg 8 (a.a) - a~ ov r üzerinde tank mü- z~~laştıkça akar yakıt teda-

japonlar Moskova gorüş- hlJrl'le - Trimdeııblatt ı:razetesı rasnova L b 1 h r kı d ·· ı . Gu·· nde 30 Pi 8 • pmıQ ve a a ne 1 • 6 gtıç e~iyor. B·ı m<>dde mesıni Rusların sulh İAteme· B ) Iogı· ı-ız l"Yyaı·e akınlar111'lan cadelesı v.a . "K ı t , .. . l ornbay 8 (a.a - Hind <> \ tır orO'a1Japa şeıı larlnıı hayı\lı VRZiyet "ıııded"ır. 
sıy e allkadar gösteriyllrlar. 26-27 aı-ırıt-ı 301 ve 28 29 afi· riui geçmış . ... 

kourre Partı' reı·~,· deme"te bu k• I t "" " t Bngu·· Al 

Berlinde 

Generaller 
toplantısı 

Ankara, S (R.G.)-Berlio· 
de Alman askeri şeflerinin 
ictima akdettili biJdiriliyor. 

Mareşal Gfüing ile bütün 
Mare,allar bo iotimada hasır 
bolonmuttor. 

Anglo-Sakson mebafili 
boııu ikinci cepbr, ile alAka• 

o y 1 om e re - 319 k" . -ıd - - - - azınak ri alınmış ır. .. k :ı manlar bnnu 
luoarak mıittefiklerle yapıla- ~a~ır ışı 0 ugurıu Y • Hava kunetlerimiz zırhla ~ç ay11aktıın tedınık ed~rler 
cak anlaşmaya Hind istikl~li Süratle Kafkasyaya ' öncülere yardım etmek!edır. toklar~ Romanya petrolJarı 
nıadde~iuin de Hrıve edilece~i- aidi A iman denizaltıları Karadeniz kıvı.lıl~ırıa hucum ~e. fahrıkalar. M~vontlardan 

il§ e l'Or . ·ı · eden irnvvetlerımız .. fevkalade uıtıfade güçleşiyor. 
ni biltlirmiştir. ---- tahrıp edı t)'Or sıcaklara rağmeıı mucadel» et Zira daha uz" .. 

Bu prll koymaktan mak- Ankara, 8 (R.6.)- Ba baf Loudr~ 8 (a.a) - Hah· rnektenir. Diin 32 tank tahrip taşımak laz l' ga hergun 
s~d Hindistanm harbe girmesi tanın olayları arasında Al- riye Nazırı Aleksandr Okya- edilmiştir. A lmanlanu.ıtcneıı~ebıyor. kH atta 

R h b" · ı · d- an •1 a sar 1'• ve kazanması gayesinden ileri man · tıl' ar 1 genı~ emesı nosıa tahrip edilen uşm Alman kıtaları Kalaç ta nm sebel,i bi 
81 

önemlidir. d nı neşret · · ran evvel Kat 
gelmektedir. eni:ı.altılannın sayısı - yenicien taarr~z~ geçmı~tır. kas petrollarıua rakla -

Bütün hattatla aMkert ha- medi~ini bildirerek duşma~~ Hava kavvetJerırnız Rus toplu tır. Bu hem b 1 • •mak-

Belgrad 
yeniden 

k!I • "k d edildı~ı d k · ı 0 ve hem d& re tt.t aynı ıstı amete ogru ağır kayıplara devam luklarını ağıtara ımııa el· yakıedır. 
ilerlemi' ve gönde 30 kilo- ni söylemiftİr. miştir. 

t K fk Staliniıı emri bu mınta. me re ortalama a Hya · kerleri Çetin savaşlar devam edi- kadan kT 
atekleriııe kadar gelmiştir. Amerikan a• yor. Ayrıca bir Alman zırhlı çe ı IJ keu tam tahrip 

Bn ilerleme petrol mova· için trenimiz 54 tank imha etmiş- ~irj Fakat belki hadiselerden 
salalar1111 kesmekle beraber d tır, Leningrad öniinde göğti8 l o ıt.yı buna movaffRk olamaz 
bo hölge Almanların eline ı·ng ı•ıtere e -- - b" - d l ar. Olarlar a A.lmanl · · 

dar 6österiyorJar. . yapıhyor 
Bunlar Almanyanıo eodı· 

•e ic;iode oldağnno ıöylüyor- d · 
lar. Bu apeşte 8 (a.a) -Bel-

Dö Gol 
Kahireye 
gidiyor 

aradın yeniden imarına bat
lanmııtır. Merkez ıehir yeni
den yapılan bir pla.na göre 
inıa ediliyor. inşaatı zengin 
halk üzerine alınıştlr. 

goguse ır muca e e olmuştur .k. .. • ar ıçm 
henüz ge9memi,tir. . • k 1 1 1 1 n9 ay kuyular iizerinde 

RoRlar Bakodan petrolleri yenı iŞ a ar Ruslara göre çalışmak icabeder. 
Hazer yolile nakietmektedir. Moskova 8 ( ) R 

1 Or a.a - - oyter 
~imalde Almanlar Rasia- yapı IY pnısıısl muhabiri yazıyor. Vo- Amerikanın harp 

rın mukavemetini kırama- ) f Na ronejde Rus taarruzu olmakta 
mışludır. Daha şimalde Londra 8 (a.a -. ş _ dır. Fakat tabive bakım d 

· D · · · ·1e mu • m an Voronfljde Radar taarrus ha ~ı.rı hö~ım yapı ıtçıb r1me L ehemmiyetli olan bir iki me 
. . ınm ır demeçte u ıınaraa . s-

maırafı 

205, 140,657,286 
dolarmıı B 1 • t ~ hndedır. en -h· ·ı . lnailtere kl"ın yerlerın ele geçmesı ile 

Londra 8 (a a) Gene U Q8rl5 an 1 y . . h mu ım vazı e:ıın • 1. l . . · - • az sonuna erı~ıp son a· YA gelecek AmArikan askerle- ne ıce enmıştır. 
~al Dö Gol Kabireye gitmek pahalılık bar yaklaşırken berkeıı şııno rina kışla ve kamp yaptırmak S~alingrad karşısındaki Vaşington 8 (a.a) - Birleşik 
U7.ere hareket etmiştir. ~ll ha~ sort1yor: 

1 
?ld.u~unu bildirmiş ve 28 ~in Almaulamı açtığı gt:dik Hus- Amerikanın Milli Müdafaa ihti· 

her Afrikadaki ve Surıyedekı -AcHba AlmRııy.• kış ge ışçıniıı. bıı m~k~a~l.a a~kerlı~- lar larnfmdan doldurulmu tur yacı 1 Hazirandan 30 Haziran 
Fransız k1taıarını teftitle all· Sofyıı 8 (a.a) - Bulga- meden Rusyayı talfıye tide- ten tecıl edildığınJ ılAve atmış Kızızl yıldız aa l ~ . 1943 e kadar 205,140,657,286 do-
kada d · d h . 'k h 1 . ~ ze esının 1 r ır. rıstan a ayat gıttı ~e pa a ı- cek mit . tır. . yazdığına göre Rn~lar munta- arı bulmuştur. 

l 
Do Gol Rirelhakimde ça- laşıyor. Jdhal ııva fıatı 939 a Agostosuıı ılk bRftası geır lşçıler kamphr ve kışlalar zam l'İcat ediyor. El . Bu meblağdan bir kllmı 

ııan l'ra · - d 216 · b · d · d d b' k j e geçen ı did k b ed . nsıı askerlerini teftış göre yuz e nıs etm e art tigi 1.ıalde ketun olarak cevap an ma a ırço rua zeme esirlerin ifadelerme göre Al 'm en a ul edilmiş olup 1:3 
ectktır. mııbr. . verilememi,tir. uçuş alarJları da yapacaklardır maularm çok kayıbı vudır. =~~::,• karp muraflarına ayrıJ .. 

e 
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KAFKASYA 'R ad y 0 1 Fiatı belli 
sahipsiz eşya 
Nasıl satılacak? Boz.kırlar, kutup havalisini andıran yer

ler bereketli topraklar burada sırolanmıı 
Fiatları hiiktlınetce te bit; 

Türkire RRdrosu 
ANKARA Radrosu 

Pazar - 9.8.1942 

olunan liahipsiz eşyanın n"sıl 

satılPcagı bak kındl\ bir izah· 
name yapılmıştır. Lr.alınaıne
ye gö re artıraısya çıkarılan 

eşya te3hit olonaıı fiatı bu

lunca ııa tılacaktır. Ayni fiat

la hirkaç kişi almaga talip 
olorRa arahrrıodl\ kora çeki

lecektir. A hcı lar a rasmda bü 

kdmet daireıııi veya miieısese 

ı;i varsa eşya başka ahuıya 

satılmıyacaktır. Ka9ak eşya 

8.30 Program •e memleket sut 
RuRyauın cenuburıdaki mu da dahil ~iyado bozkırdır. Ko 

ar arı 
harnbeleı miinasehe tile lı .}r}rn ra V6 Ara-ı nehirleri boz kır- 8.32 Müzik.: Hafıf progr&m pi. 
siıı gfüdtni Kaf'ka'4yaya ÇA\"- lsrı ırnlanıaktadır. llkhabarda . s 40 Ajans Haberleri 

rilmiştir. Karad~nizle Ha~or boz kırlar y~myeşil oh .. r. l 3,55 Müzik Hafıf paroalar ve 

<leııizi arttsıntlB buJonsn bn KafkaRya.nın, iklim "e marelar (pf.) 

kıta çok geniş dtt~ilılir . l!"a- arazi şartları başka başka ol· ' 9.35 .Evin saati 

kat ha~ka başkA iki iklime dagundıuı , mahırnlii de çok 12.SO Program ve Memleket aaat 

ayrılmış olmaeı, Y"rııo;ının çeşitlidir. ~~!l ziyade hububat\ &7arı 
Avrupa kıtasındB, yarısının Te pirinç, sonra, pamuk özöw 12.33 Müzik: Orun hauları 
A~yada bolanınu1, tabii Ker- boya ki>kü, safran yetiştiri- 12.•6 Ajanı Haberleri 
vetiniu biiyiikliigü bakımın- lir. 3000 metre yükeekliğe 1300 Müzikı Şarkı fe \ürküler 

daıı çok mühimdir. kaclar <laglarda iizüm yetişti- 14.30 Müzik: Radro salon or-
sataşların:la hükftmetce teshit Kafkasyada Bozkırlar 9iH rilmekt e<lir. Şimali Kafkasya keetr88ı (Violoniet Necip 

Askın) edilmiş dahili fiata gümrük )er hattı iistüva ormanlsrı, d k "kd d b ~d ve Memleket a ço mı ar a o_, ay 18.00 Program •e • 

i 1 a n 

Mersin Bele~iye Riyasetinden: 

Sayfa ; 2 

Pazar t•addesiniıı 300 metre kaı elik kısmı 

parke taş döşenmek suret il• ~ tamir edilecek 'e 
taşlar belediye ıarafındmı verileceklir. 

Bu işiu J,e~if be<lel i 56 l lira olduğundan ta -
lipleriıı keşif bec.leliııin ~·üze.le 7 ,5 ııisbetiııde te
mirıat vesikal:ırilc bidikte 14 8-942 cunrn günü 
saat 11 de belediye tlaiı·csirı<le yapılacak açık 

eksihrueye jşı.irak edihıuk üzere enciinıene mii · 
racaat eylemeleri iian oluııur. <1018) 31-4-9 - 13 

i l a n 
As~eri Satmalma ~omisyonundan; 

vergit1i de katılarak satal1'cak tepeleri da.iına karla örtülü Muur yetiştirilir. Hububat t'ast ararı 

tır. dağlar ıuralllnm ı ş balonuyor . yetiştiren Kaha 300 bin h6k- 18.03 Müzik: RBdro danı or· ~[ahıunınen muvakkat 
Gümrük re~mini vermek iklim, yükKeklige g öre başka tardır. Fakat ha sahanın ge kestraet (Nihad Esengil'J Mik ılarr hedeli t em inat 

iı.teıniyenler eşyayı dı~ mem- başkadır . Daı?lara çıktık9a nişletilaıesi kabildir. Eeaseu idarHinde) Oinsi Kilo IJi r a JJira lhale günii 
leke\lere 9ıkıuabileceklerdir. IKutnp havaliı;ioe henzer. Te- b&~lar, bahçeler, bol'tanlar Re 1840 Müzik: Fasıl heıeti Un JOOOOO 3000 225 14 -942 

pelere doğra rıeb"tlar Reyrek- naden ı:1eneye artıyor. Hayvan 19.30 Memleket Saat Ararı ı\likdarı yazılı tıııd:ın garnizoıı ihtiyacı ıçın 
Yeni açılacak mesleki te~rİ· leşir, nihayet bliKbiiUin bitor . yeti~tirilon meraların Hahaeı ajana hRberle.-i açık eksiltme ile ekmek pişirıtiı·ilece!,tir. Talip-

Kı~radeniz sahilindeki AhaziH 12 mily·on hektardır. 19.54 lstanbul at rarıelarınrn . 

t · 1 ' t. 1 • lerııı şartuanıe' i lıcı· uiiıı ştıbedcn öi!reuıııeleri Sa mU8SS8S8 8fl t"n ile Haıer bavzatnndaki Kafkl\Ryl\nın biiyük bir n" ıce erı ·' u ., 

Ôğ t / . . b. Taleş h a valisi battı üstü va zengiuligini de ~t. ıuRır, ko 19 55 Müzik: Mozarın Oda mu·j belli giin V~ saatte Askerlik şubesi ..,at1.n alma 
re men er ıçın ır iklimini andırır. ynn, deve, manda .gibi bay- ıikiei eserlerinden (PJ.) jkonıisyoınuıa lenıiuathtJ•iyle lıirtikı.e ıuiiracaatları 

terfi listesi de KafkaR dagları memleketi vanlar teşkil eder. Bu k1ta, 20.16 Konufma (tutum ubakım j ilan olunur. l l 025] 1-2-1O-ı4 
hazırlanıyor ikiye ayırır. Dagluın orta kürklii av hayvanları cihetin- 20.30 Müzik: karısıkeark1lar 

kısmında 5629 metrn yüksek- den de dünyanın en zengin 21.00 Konuema: (Ziraat eaati) 
Ankara - Maarif Vekaleti Jikde MlborR1 504:9 me~re yiik memleketlerinden biridir. Ha 21.10 TPmsil Kimgil aile!li 

meslek tedriaat müateşarlığı, sekliği1Hle Kazyen 1ep~lori ve zer denizi Kabilinde pek çok 21.SO Müıik: Tauıumıe opera 
müsteşarlığa bağla mealek okol· .... k 1 d "t amı nl 

hunlar<lnrı az irtıfıula uırı,ıo balık avlanır. Umum Rusya- ar au geoı progr ... · 
ları etrafında hazırlıklarına baş 22 30 M 1 k 

teı>eler vardır. Bo yükRek 1 ' 1 .. d • em e et eaU ayarı fe lamış bulunmaktadır. Vekalet, dl\ avlanau ha ııt arın yu11 e 
d 1tl · l ı ıo tan ajans haberleri, borealar önümüzdeki ders yılı içinde E•- a,., ar şıw& <en ve ceı P virmi beşini Kafkaııyamu Ha 

kişehir, Bursa, Kayaeride birer gelen bllva cereyanlaranı keR- ~er denizi Hahili temin eder. 22.60 Yarıoki Program ' 6 

Ticaret lisesi. Antalya, Zongul- tigiııden havanın muvazene Kaflrn;;ya kaplıcaları ve kapanıı. 
dah ve Antepte orta ticaret o- bolmaımıa milni olmaktadır. z m.ı:.hüt 
k 11 k Y 'd 1 ııifalı ımlarile rl~ meşhurdur. avı· u u arı açaca hr. enı en açı a- . l ki . d k' v T 

k t ·t- k t k 1 Dağlttrın ~:ma ete erın e ı Baı;ılıca. kaphcaları ııimali ca ena ı u ve a f&m sana o u ,, v Maaı tatbik mührümü kazaen 
larına ait liste hazırlanmaktadır. ııobıı.tlar ınrf şiooal6 ınaheaR- Ko.fk"Rya ile 6iiroi8tandarlır. 

... .. :r;ay\ ettim. Yenisini alacatım-
Zon~uldak, Zafranbolu ve Erzu- tur. Burada a.r1'zi pek here- Gürciıtta11111 merkezi olan d•n eaki•lnln bükmG olmadığı 
romda birer sanat okulu açılr ketli değildir. Da~larıo ce- Tiflis csıoak şehir> demektir. 

1 c~ktır . Bunda~ ~aşka 70 yerde nup etekleri İt'le çok mün\,jt- fk d K ' l d' ilin o unur. 
koy kadın rnıcı kunları, 50 ye . H t " 

1
.. ve l'tar.lari Şimali Ka at'lf R a 18 ov 111 Tarauı: Panzln çukuru 

k d k .. . . tır . er ur u mey a,, Y k ' d k '-1 arzıuı maden ya ın yer e oy gezıcı maran- ı en çı an .._-. köyünden Ahmed oğlu 
gozluk ve. demircilik karıları özüm, muur • pamuk l\deta b·· t ·· 1·· d meabur 

11uyu u nn l unya 8 v - (1044) Veli Baş 
açılacaktır kendi kendine yetişir. dnr . Başlıca kaplıcaları Pia- --------·-----

Diğer taraftan mesleki ted· KafkaR Rıra dR~larının ıııırt 
tigorhtki, Kielovodiski, Esıeu 

riaat öğretmen ve memurların· larıuda orman yok gibidir. 
dan muayyen terfi müddetlerini Kuadeniz ~ahilincle ise balta tuki, Teberdadır. 
dolduranların terfi lhtelerirıin . Kl\fka yanın maı.ltm t'lerve 

·· · e ~am 'fe 111ur bazırlıA-ı da Uerlenıiştir . Bu ter- gormeınış me~ , ti çok boldur. BRşhoa. zengin 
filerle beraber yapılacak diğer ağaçlarla dolu ucu bucağı ol -

madenleri petrol, manganez, 
değişiklikler Ağustoa sonlarına mıy·an orml\nlaı vardır. Ho 
d dk k k bakır, kurşun, kiimiir ve al-oğru tas 1 ten çı aca tır . ormanluın kapladığı saha 

Nargile 
tarihe mi 
karışacak? 

tındır. Mangırnez madenleri 5,500,000 hektar kRdardır. 
başlıca Güroiıüanda Qiaturide 

Şimali Katkasyc, l11tavro-
bolonuyor. Bo ın11denin mev 

pol yaylıt.81 dolay111ile iki boz coda 100 milyon ton tahmin 
kır tlllntakaıuna ayrılmı~tır. 

k edilmektedir. Diinyauıu diger Garp mırıtakası kara topra · 
la kaplı oldogondan çok he- iki zengin Manganez made-

reketli m'lhsul yotiştirir. o inden biri Uk raynad" .Niko 

I nhisarlar tömbeki· şark tarafında toprak tuz 

nin ithal edilmeme~ lu flldogundan borası ekseri-

poldadır. Fakat uıe~oudn an
cak 18 milymı tondur. 1 kinci 

maden Brezilyadadır, ınevon
du 3 milyon tondnr. 

• 
•ini düıünüyor ya fundahklarl" kaplıdır. 

Kafka~yanın şark kumı · 

Piyasa ve Borsa Haberleri 

Sabuncular Sütkostik bul
makta müşkülat çekiyorlar 

Okul 
talebelerine 

Camla 6 adet vesika 
fotoğrafı 60 kuruştur. 

(1023) 

Foto: Aziz Temizkan 
Zirapaea gazinosu 
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Satılık ev 
Altı dört oda, üstü 3 oda 

mutbahı, aptesaneBi, Hlono 

olan, elektrigi ve soyu bulu

nan k~. pıları ayrı bir av sa
tılıktır. Mahmudiye mahalle

ıinde Oomboriyet okulu ar

kasındadır. Taliplerin Kay

makam oğlu Gölıekio Hay-

1'tye müracaatları. 

(1038) 3-4: 

ı ı Harita, Plan, Ma~ine ve 
lzmir - Sabun imalinde mişee de vapur hulonamaJı-

li 
kullanılan süt kot1tikin piya- gırıJan bo malların lzmire 

celbi miimkön olamamıştır. 

inşaat Resimleri 
Tecrübeli bir Reuam 

j 

Haber aldığımıza giire lo 
hiı4arlar Vekaleti, nargile tir 

yakileri•ıi alakadar eden bir 

mefrnle iizerincle tAtkikler yap 
maktadır . Yapılan tetkikler

den m e mleketimizde nugile 

i<jerılerin gittikçe ıt:ıa)tlıgı ve 

yeııi yetif:e11lerılen de nargile 

ye rağbet eı!orılerin lıiı,: dtıni

lecek der?cede az oldağu an

laşılmı .. tır. Bunun iııin biikfı 

met lüzum giird iigü tak<li rde 
Mada meçcodo pek azalmı,br. . . 

. Diger veeait.Je getırtıldiği 
nargiltı i9ilml)sinı menetn:ıeği ı · s f k Sabon imalatoıları süt kostık 1 

te(l"rl.k eılemiyeceklerinden takdirde rıak ıye ma ra ı ço 

ı tarafından kroki üzerine 1 
ı ı ehTen fiyatla Harita , Plan , ' 

M•ldne ve inşaat rctimleri ı 
yapılır. ldarebanemlze ma-

karar altrna l\ll\hilt•cek tfr Bu 
aabnn imalatını tlardormUR tntmaktadır. Bu d!' Habon fi . takdirde yerli tiitiinlerimizin .., ~ 

sarfıyatı artacRgı gibi te>mbe· gibidirler. yatJannın yiıkselınesine sebep 

.ki ithıtHHı <lolayıRilt harice Öğrenilıliğiııe g<>re hkerı- olacaktır. Halbuki, 'l'icaret. ı 
göııderil.en para ela tasarruf denmda geniş bir iht iyRcı kRr y ekaleti ne sabun ve ne de 

raeaat edilmelidir. 1 

12 dea 16 ra kadar mü- 1 

eesesatta Qalıea bilir. 
il 

edilmiş olacaktır. İdllreııin şılayacak mikdarda süt koRtik zeytinyağı fiatlarırıın şimdiki -=====----------==--~--

elinde mevou töın bekinin de' vardır ve bu mallar İzmir eeviye~ini a'm"maRı için al&- hkeoderunda holonao ıüt 
bir kıınnı sigara lıarmanluı ihtiyacı için ayrılmıştır. kadadara emir vermiştir. kotıtiklerıo, vapurla hemen! 

na karıştırıiarak barcaum"l!ı Bo malların getirtilmesi AlAkalılar 'faziyeti tetkik getirtilmesi i9in tekrar teşeb-

mevzuobabiRtir, için birkaç defa tejel>büe c;,dil etmektedirler. Bir taraftania böelerde bulonuimuttur. 

ZiYA OK 
Manifatııra ticarethanesi 

VE 
Mobilya Satıf Solonu 

Kadınlar için her nevi ropluk, ınantoluk 
yünlü ve ipekli kuınaşlar 

Erkekler için yerli ve Avrupa Kumaşlarandan 
hazır ve ısmarlama elbiselikler 

Son moda kadın ve erkek 
iskarpinleri 

Baylar için hazır ve ısmarlaına 
gömlek ve pijamalar 

~""iatJa r nıutedildir. Birlik malları perakende 

yüzıle ou k&rla Katılır. Memurlara yüzde be,le satış 

yapılır. 

(360) 7-10 Mersin~ GOmrOk meydanı 

T. İş. Bankası 
Aüçük tasarruf heaapları 

1942 
I k r a nı i y e p 1 a n ı 

KEŞIDELER 

2 Şubat, 4 ,\layıs, 3 Ağustos, 2 ikiııcileşriıı 
TARiHL~RiNDE YAPILltt 

___ 1942 ikramiyeleri.---· 
1 adet 

3 > 

2 • 
3 • 

10 » 
40 > 

50 ) 

200 > 

200 > 

2000 JJiralık 

1000 • 
750 • 
500 • 
250 > 

100 .. 
50 • 
25 > 

10 • 

= 2000.- LirA 

= sooo.- > 

- ısoo - ,.. 
- 1500.- • 
- 2500. - • ,. 
- 4000.·- ,. 
- 2500.·- > 

- 5000. - » 
= 2000.- ,. 

Tiirkire le Bankaaına para ratırmakl~ ralıiıı para birik . ir 
mie •e faiz almıe olmaz, arni zamanda taliinizi de denemiı 
olursunuz. (1) 

Yeni Menin Mathaaınnol\ Baaılmı.;tu 


