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Sayısı her yerde 3 kuruştur 

Cuma 

A ona ,.rlları ı 
Dahilde rllhGı 8 lira 

V•b • · er memleketi•~ 
15 llrs 

lllnlırın her keUm•· 
•inden 5 klll'Uf. •luur 

Ucrat P•tlndlr . 
anno geo•n .. , .... 

10 kura9tur 

&lebas seçimine 
Ji" ~azırlıklar 

icra Vek;lleri İ 
Dün bir toplantı yaptı 1 

Avam Kama 
rasında 

Fransada göz al 
tana alınan insanlar 
la mülteçiler hakkın 
da Hariciye nazırın 

dan malümat 
istendi 

]"K::;;~1~~~~~~ 
ukumetin hazırlad u 

Projesindeki h ıgı kanun 

Ankara : 3 A. A 
icra Vekilleri heyttli bu 
gUn (diln) saat 15.30 da 
Başvekil Şıikrü Saracoğlu 
nun riyasetinde bir toplan 
tı yapmıştır. 

1 
-9-

Kooperatif; maksattan, 
arzulan, işleri, ihtiyaçları 

fusa bir m b er 40 bin nü
e us 

nıası ene.. esasının kal 

k 
unıerelerce de 

EMEKLi, DUL VE YE· 
TIMLFRE EKMEK KAR 

NESl VERILIYOR 
Şehrimizde bulunıın 

Londra 3A.A.- Fran 
sanın tamamen Almanlar abul edild· 

Yeni ka " 1 
nun projesis Me ı· 

c ı urnu .. h t· 
Al.karada sevkedildi rn ı eye me 

!iJıt İlliidüru ~lunan ne• k • 

emekli dul ve yetimlerin 
ellmf!k karneleri VilAyet 

1 husual bilrotunca hazırlan 
mıı te pazartesi gününden 
itibaren tevziine .. aşlanaca 
ğı babttr ahnmııtır 

tarafimlan işgah üzeri ı~Fran 
sada bulunan milltdCilerle 
göz altına alınanlar bak· 
kında sorulan suallere Ha 

~nla alıp ~~:-ı tele- ~~~:un !&tbikatta le-
h ~ haber verc~u~~- ler;nı ınucıp olan cihet· 
.._:• rnabu11 seçimi h tunız etlllek ~ tavzih ve ikmal 

i. hOkOrnetin •kkın. mi ~ mebus seçi· 
~ı~e &evkett~~lıyıp llJiha h:k•~ndaki yeni bir --Ni etrafında ladnun rWnıüıt .. anznni lüzumlu iö-
~ llaQt • il ığı. ur. 
~~~nıım rnalQınatı oltlutu !A~ibada .eskiden -.... S der gıbı &eçımin iki 
·~...__.-_:-Halen nı · eceli olrı ası kabul d'" 

~----'il '"· lllekte e ıı-~ bulunan in- icr ve ~tihabın tarzı 
k011111 ilk kanunu pıl~lltıda hır detişildik ya· 

" h • 6-e h&- llllaktadır. 
~ •arı 1nıp Mecu. &an yal.uz intihabı mebu· 

S ha~1ıbalun~n mıbua esaal'ı:ıununun . teşkilltı 
~~li llldakı kanun telif ~l kanunu ıle k•bili 
-...__~ Je ve dıhiliy" ba &eçi:8! 8n . ruhani zeva· 
k:..1111111 b en PÇefek edilmekte ıılennde tatbik 

~ ~ llevk«lildi bir araya t 
01~ mevzuat 

~ l'bb..._~ IGrüıoımek ı Qn ibti op narak bul(il· 
lia~81e alıod bir h yaçlarına uyıun 

le.. laıab-. lQllci ı. ala koaulnııktadır .,, 
~~'-Oda »ro';e:bep- mu:kOme~n projesinde 
"rle lıah helırıaod ~ne Diifuı.8: edılen 40,000 
"1'..w.-ı~ ı oı ctt r mebus esası dil· 
~ .~le ta ir: b menlerce de aynen k 
leti111~ ~I :-'ye ka- uı ediımiftir. Umu•I.; 
~ llikıik ~tlan dev. Jetten bu eaas böylece 
letııa ~ll ede aa& ile 1 ~k olursa yedinci 
~- :Gıeıt0111~ husus- kı uyuk ~illet Meclisi için 
~.:ı ve llalllıtel'fternin 1 ıa:k mudclet sonra yapı
"lrı)a: ~~l ve t~ ka. nüfuı art~udı seçiminde 

iltihabı ere d aın an on ka 
"" -.. lbabuaao ti ar fazla rnebus BIÇll~-"'k· 

-....__,,__ r. .,--

Fra --------
nsada ---------

o~d Alman kuvvetleri çen 
l ~ Unun ber içindemiı 
•rhiaı G Moskova 3 AA ç 
ıq L 1 ıerıne iş laaabe alr11mı ~~:. .• ar 

Jll •n b alınan haber1 anavuen 
lı duı'" ·~1 aylara larıa Stalin~;_:Gft: Rus 
lifi lA unu üyor babtanda . . limıl S ·A.- Fra Dtıt Olnber ıçıne alı· 

"1tıa urı terbtti _;ız hıtt Alman lnttlannın i~i 
..,_...a Çakao,hadı-ı_. ne t ıoı debnitl•r ve küç-k 
lııL. ~• dUQ u_ ...._. el· epe)•r be . d u 
~-de btaı ,..."fal Pet., llliiatabkenı nn e bulunaa 
~ Jıpa1 Ubduta bir lop hGcurnlarda Y8rlere kaarşı a.. ~r. dır. "bulu•upuştar· 

om---- 1 lada Orjudaa 1 b=;;=~~--~-
9' lllbaılara İl .::~;:. huıusları gl"'J· 

SAHIT GEURLILERE 
PtRlNÇ VERiLECEK 

Sabit gelirlilere bükQ· 
metçe yapılacak yardım·k 

lar arasanda bauan yiyece 
maddelerinden pirincin de 
verilmesi için VilAyal ma
kamınca yapılan teşebbüs 

ler iyı netice vermiı ve a 
iman müaaadey e binaen 
yanndan itibaren memur
lara belediye anbanndan 
bedeli mukabilinde pirinç 
verilmnesine başlanacağı 
öğnmilmiflir. 

Hamiyetli bir 
vatandaş 

Y ardımsevenler 
cemiyetine SOlira 

bağtşladı 

Mersin yağ tüccarla· 
randan bilmi Çelik Yardım 
sevenler ceomiyetine 50 li· 
ra bağışlamııtır. Bu hamı• 
yetli vatandap kurum le· 
şekki!r etmektedir. 

inhisarlar ida 
resinin müteda 
vil sermayesi 
63 milyona çı 

karıl yor 
Ankara-- iptidai mad 

de ve malz4)mA fiatlatile iş· 
çı ve nakil Ucretlerinde 
vukua gelen yükselmeler· 
le &atıf bacmıncla hasıl o-
lan genişleme eebeb"le in· 
ıaisarlar idaresi mütedavil 
sermayesinin 44,S milyon 
liradan 63 milyon liraya 
çıkarılması hakkındaki 11-
yıbalmeclis ruznamesine a 
lındı. 

riciye Nazın Mister Eden 
şu eevabı vermiştir: 

Almanyanın bütün Fran 
aayı if((alinden beri mülte 
cilerle göz allına alınanlar 
hakkında benUz bir haber 
alınamamıştır. Fakat: bun 
lann Almiinlaru teslim 
edildiği hakkındaki şa} ia· 
lar doğru deti:ciir. 

Fransız işçileri her 
taraftan Almar.y aya 

gidiyorler 
Paris 3 A.A.- - Fransa 

nın li"r taraflarından 
birçok işçi kafileleri Alman 
yhya doğru hareket etmiş· 
tir. 

Bulgarıstenan harp 
bütçesine 2 milyar le 
valık zam veriliyor 

Sofya : Bulgar maliye 
nazın Sobraniye meclisinP. 
iki kanun llyıhası teklif 
etmiştir. 

LAyıhalardan birincisi 
harbije nazırhğ•na harp 
malzemesi alınmak maksa 
dile Ü\f saned~· sı.rf edil· 
mek iiıere 2 milyar leva· 
lık bir kredi açılacek ve 
harbiye nazırliaı bu kredi· 
nin hepsiai veyahut bir kıs· 
mını vaziyete göre isled:ği 
(tibi kullanmakla serb ?S 

olacaktır. 

Bu kanun pr< jesinin mu 
cip sebebi bu günkU millet 
ler arası durum Jo1ayisile 
Bulgar ordusunu cihazJan 
dı:ıtcak lttdbirlerin alın-
ması merburiyetidir. 

ikinci kanun IAyıhası
da fevkalade bir Vl'!rgi ib· 
dasJdır. Sulh de' resinde 
bu veı gi binde iki buçuk, 
harp halinde binde beş 
olarak alınacak, lJu ver 
ginin tutarı Jlpigar Kızıl 
Haçına ver~eekür 

bir olan bir kaç yüz ki· 
şi bir araya gelerek ayrı 
ayrı kendilerine hiçbir fey 
da temin edemiyooek, ta• 
sarruf edtııbilecekleri, birik 
tirebileçekleri pek ufak 
pek cilzi sermayeleri de 
bir araya toplamak sure
tile bfıyuk eermay~ t8şkil 

ve bu sayede sanat ve me1 
leklerirai terakki ve- bayat. 
farım yUkseltebilen bil· 'va
sıta Vb medeni bir mües
sesedir. 

* • • 
Bu birleş·oe fikrini bi· 

raz daha jzaba çalışa 'ım 

meseli: 
Küçük küçük tarlalan 

bulunan yüz çifçiyi dllfü
utılim: Bunlu ayn ayn: 
sahip oldukları pek iptidat 
bir araçla ancak iş görDr 
Hayatlarını zorlukla kar.a
nırlar, hiçbir vakıt küçük 
tarlalarından büyük çiftçi
ler gibi kAr edemezler. 

Kszançlan ancak yqa· 
yabilme1erine kAfi geldi
ğinden ayrı ayn edebilecek 
leri ebemmiye~iz tesarrOf· 
larile lizı111 gelen alet ve e
devatı satın alıp klrlanm 
arltı!'lfmaı., işlerini ilerlete 
mezler. 

Bundan dolayı hayat• 
lannın sonuna kadar ay· 
ni bayatı geç irmeğe mah· 
<dm ve hatla çok vakıt· 

lar eskiyen, bozulau, kın
lan ellerindeki iptidai 
araçları da tedarik edem~ 
mek yüzünden bir kat da 
ba geri kalır ve sefalete 
m ahktl ""'l, ha!tll uından 
bir kdt daha fedakirl 
mecbur kalırlar. 

Bu ise; bugOnkü ya 
Y•I şartlarının tamam 
zıddına bir durum olur. 

• * 
* Halbuki; ufak tarla! 

sahip bir kaç çiftçi a 
ayn kullanacakları bu tar 
lalarından tek tek biçbi 
fayda elde edemiyecekl 
küçük sanalkirlarda a 
ayn it evlerinde çalışma 
la emeklerini ancak 
lanoı doyurmaya ioh 
.ettiı8!ek ileri t.demiye 

lerdir, 
Ş. otuz 

(Devanı edecek) 
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Ti ari kredi o-
mitesi 

Fiatların yükselmesine karşı 
Yeni tedbirler alınma~tad,r 

Bu maksatla Ankarada kurulan bir komite 
işe başlamıştır 

Ankarndan gelen htt-
t herlere göre foıt yükselme 

sine nıaQi olmak içi milli 
ve yabancı bankalurımız 
kredileride ~anzim ve mü
rakebe edilecektir. Bu mak 
salla icra Vekilleri heyeti 
karari le hir "Ticari kredi 
leri tanzim komitesi,, lrn
rulmuş olduğu.bilıiiriHy,,r: 

Bu komitenin Virdiği 

i k kurar ~ereğince isko!!
lo, vesikasız iştira, kefa
leııer, senedat ve mütenev 
vi teminJıt ve kabulü ya
suk edilmiş bulunan malı 
sul ve emtia lizeriue açıl-

yuğlar, peynirler, sabun şe 
ker, yün ve yapağı, dev
let tahvil Vu bonoları ile 
tusarruf bonoları hisıııe se 
netleri lınriç olmak üzere 
bilumO.m menkul kıymet
ler Uzerirıe avans Vbrilrııi

yecektir. 
1940 Yıhnda muame

leleri olm1yan tüccarlara 
kredi verilmesi ancak tan 
Lim bürosunun iznine bağ
lıdır. Altın üzerinen yapı

lan muamemelelerde nl tın 
füıtları Cumhuriyet Banka
smının tesbit ~ttiği 925 
kuruş üzerine yapılacakttr. 

Bin liraya kadar yapı- _ 
Jacak yukarıdaki ·muamele 
ler, malın 15 lıün içindE1 
tahsili şurtile temdiJe ta
bi değildir. Hariçten mal 

mış ve açılacak cari kre
diler ancak 1940 takvim 
yılı içinde muayyen banka 
He bıı türlü muamelesi 
olanlara inhisar edecektir. 
Hu muamelelerin ifade et
tiği nıikdar da 1940 mik
darını g~çıniyecektir. 

• ithali işi her türlü alıre· 
ditif açılabfücektir. 

Bundan başka mukabi 
linde avans VArilmesi ya
sak edilmiş olan mal ve 

"mahsuller de tesbit edil
miştir. ithal edil~i~ ve edi 
lecek emtia. yerli sanayi 
ınamulfıtı , her nevi hubu 
bat ve bakliyat, y_.rneklik 
yağlar, nebati ve hayvani 

tj ""~\9 7" 
Rus tebliğı 

Mo:ikova 3 A. A. 
Staıingrndın şimal kesimin 
de y&pılan bir gece baskı 
nındu Rus keşıf müfreze· 
leri Almanları müteaddit 
blok bavzdaa çıkarmışlar 

ı{dıri Slıılingradın şımul ba
tısır~dB Kızıl ordu müstuh 
kem bir tepeyi almışı ve 
27 blokhavzı tahrip et
miştir. 

• 

Haşka hir kesımde bir 
Alman karşı hücumu püs· 
klirtülmüş ve 600 Alman 
öldürmüştür. Staıingradm 
cenup batısında !{uslar 
mevzilerini kuvvetlendir 
miş meskun bir mahal'e 
de 600 :Aıman öldürmüş 

ve 70 uçak tahrip edil
ınış ve 3 rnotörlil 4 tayyıı ı· 
ra düşürülmüşti\r. 

Moskova cephesinde 
l\.ızıl ordu taarruzuna de
vam tjtmiştir. Rijevin batı
sında iki günda 800 Alman 
öldürillmüştür. Lakinin 
doğuımnda miit'eaddit rnes 
kO.u yer zaptedilmi~ ve ay 
rıca 600 Alman öldüril'
müştür. Leniııgrat cephe· 

Yasak edilmiş mal ve 
mahsuller Uzerine alınmış 
ola krediler nihayet 30 
gün içinde tasfıye ~dilecek 
tir. 

Gayrimenkul .mallar 
üzerine ipotekli ikrazlar 
malın kıymeti ne olursa 
olsun 10 bifl liyrayı geç 
miyecektir. 

'I il 

Stalingrat ç evresinde 
harekat 

Moskova : 3 A.A. 
Sovyet tebliğine ele: S!alin 
radın ~imal batısmda Do· 
nuu doğu kıyısında hücu
·ma devam eden kıtaları
mız Lıir çok wüst11hkam 
mevkii işgal t niş ve kar 
şı hücumlar .skilrt müş
tür Bu hiicuı. ar Alman
lara 600 ölü " mal ol
muştur. StaliıJgradın ce
nup batısında kıtalanmız 
elde ettikleri rnenileri 
tahkim etmi~ ve birçok 
kesimlerde herekfttta bulun 
muştur, Bir birliğimiz mü
him bir mevkii zııpt ve 
6 Alman t:ınkım tahrip et 
miştir. Kıtularıımznı Hijı
vin batısında düşmanın 
bir çok h .. tinat noktasını 

zaptetmiş ve 500 Alman 
öl lürmüştür. 

sinde iki tayyare düşürül· 
müş ve 80 Alınan öldii
rlllmllştür. 

lll U1.;t1'V 11'-• ...,. . 'ok bususı mr 1 u ... ı •••J --

Şimal Afrika 
sında 

Hava faaliyeti oldu 
T reblus ve Bizerte 

bombalandı 
Kahire : A.A.- Orta 

şark tebliği : Dün Fi okey 
Ja olaylarında devriyeler 
Sirenaik iiLerindeki düş

man hava fauliyetinde hn 
fif bir artma kaydedilmiş· 
tir. Avcılarımız bir•düe 
man uçaflını dilşürmüş ve 
uçak savar batarya ' arımız 
bir tayyare tahrip etmiş

lerdir. 
Bir ilk kanun gecesi 

ağtr bomlıa uçaklarımız 
Trablusa hücum ederek li· 
man tesislerine tam isabet 
ler knydetmiştir. Bizerte 
bombalanmış ve tren ma
kineli tüfonk ateşine tutul 
muştuı'. Ayni gece Sicilya 
açıkJarmda cerıub~ d >ğru 
ilerilt!yen büyük bir sııh 

rınç vapuru bir uç.ağımız 

tarafından torpillenmiş ve 
yııkılmıştır. Yukarıdaki ha 
rekate iştirft.ic eden uçuk
larımız tamamen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Bir deniz mu 
harebesi 

İkı tarafta kayıp ver
diler 

Londra 3 A. A. -
Amiralhk dairesi Tu

nus giden bir deniz kafı
lesine yapılan hücum sıra
sında iki düşman destro
yerile dört ticaret vapu
runun hatırıldığmı bildir
.mektedir. Yapılu11 hir de
niz savaşında bir Ingiliz 
destroyeril. kaybedilmiştir. 

Tunus hava meydanı-
na akın 

Londra : 3 A.A- Şi

mali Afrika umumi kurar 
gAhı bildiriyor. 

Amedka uç<tkları Tu· 
nus hava meydaoına son 
44 saat zıırfında beş akın 
ytıpmıştır. 

Bahriye nazırlığının 
bir beyaoatı 

Londra 3 A.A.- 9alı 
riye nazırı Avam kamara 
~uıda Vciphğı beyaaatta; 
Şimel Afrikusını İŞl{ıl için 
gönderilt1n kuvv~tlerin . ıç 
kafile .halin•ie hareket et
tiklerini -bi!dirmiştir. llir 
kafile Aınerikadan Knzu
blankayu ve iki kafile de 
Ingiltereden Cezayir ve 
Orana gelmiştir. 

lnğiliz f ılosu tarnfın-

l
ı dan yabılan korumtt işini 

Kanad(f Hosile Hohında 
ve Novreç gemileride des 
tekiewiştir. 
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rülen pey kafi görülmediğfrıdeıı on g~: ırl' 
le 5-12-942 cumartesi güoU saat tO 
tir. . pıl'e 

Taliplerin % 7 ,5 pey ak~esile birJıktB 
muracaatları Han olunur. 
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t ~~.J 
N ri1' Ç~' 
~ti~-ilan 

Hatay Ziraat füınkası 
ile Tunus BırnJrnRı borçlu· 
hırının he.saplarına ait tak
~itlendirme ve taef ıye iı;tle· 
ri için kanuni müddeti 
zorfında ve bir an evvel 
'f.( :.Ziraat Hankasıod mü
racaat ederek kanunun 
bahsettiği koltıylıkla ve 
yüzde üç faizle tediye mil
aaadesinden istifade etme· 

c.H.P· ~fBt 

ı"' Nat>•. oe~ 
şerirfl~~o~C' 
c.arn 
...,, e· "JI. zW ~,,ı i>f· ~I 

)eri i1411 ocl~~ f.d 

'f·:~ 
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