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sinden 5 kuru, ahmr 
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Ucret peşindir . 
GOıı:l geçen seıyuarı 

10 kuru,tı.-

I Londraya göre 

Cenupta 
Belline göre 

0~1erden şehirlerdeki satın alma merkezle -
y~~ırıe akın halinde hububat gelmeğe başladı 
Siııı~~i rnerke~d~n 15.?0 ton buğday temin e<lil_eceği a~~aşılıyor, Ruslar ;çin kor-

k ;ehrımıze gunde 150 ton buğday gelıyor - Muslahsıle ı · k 1 
durum 

Rus ordu 
su firar. 

halinde 
Hu~ . mümkün olan kolaylıklar gösteri lece~ ~ _ \ k Un Ç bir şe İ 

~ IJd ~ltıotın Çİf tçi lehi- r ar!arı nasıl büy U k bir Se dar h U ku mele borçl_andı k 1 a 1 ffi 1şf1 r 
,: .. '<>n kararın çok vinçle karşıladıklımoı gös· )arını teslim etmı~eııle· Almanlar 250 

kilometrelik 
bir cephe ;üze 
rinde Don neh 

~- ~.~ kve ~y~ neticele· teren bu h•I "müstahsille· rin hububatı yarı lı~tı~= 
~~ ~e . atıdını göster rimiz için çok iyi bi imli satın alınacnk ve a ı 
~~n~lle;öylUier hUkQme han olmuştur. sonra da müsadere t!dile-

~ı ~ii1.d:•atıa sa.hn a· . Önce de hı.:ber verdiği bt,ktir. 

~ tcb· 
2
5 le~ı ttkın mız ve Vilayet makamın· Bu tarihlerden sonra 

\ "'••k ırler~kı satın cada İlin edildiği gibi Vi- müstahsil elindeki hububa 
1, k leıııi ••lorıne getire- !Ayeıimizde hükQmetçe sa tını dilediği yerde ve 

· rne butlamışler- hn almcak hububatın an- l kt 
~. 1 arw ettiği fiatu sa mu a 'i'lllti . , barlara teslim tarihi 10 1 
i 0:1~e toprak mah ' eylOldur. Bu tarihlere ka- serbesttir. 

1. ~lh Şubesi bulun- ,1 ı 
Çın Z 1 

'\t.._ ıraat Banka· . J T •l A • • d k • ı...'ktıı'~ıııa itile meşgul \ "·z anetımız e l 
~"etı,,· egelen hububat '3 
~ 'le ille ;;öre peşin k k l 
'1:l't satın ahoarak ÇO ÇOC U U an-
~' .k~nmaktadır. J 

~~~~ı;.~·"ı.:~~ ı nelere 
'- S ro fazla teha- I d 
...... ~~llda az gelme- ikramiyelerin dağıhmına baş an 1 
._,,_ 

11510dan bu kad- ! .. 
~ '\ ~·~il~ilaıesine k a Altı çocuğu olan her anneye 30 _a~ lıra v~rı lıyo r , 

V'1i ~ıştır. J Çok çocuklu annelere ruk sahıbı 1~1, Yuylada-
~~i llı~ı Şefik Soyer ı ikramiye dağıtılmasına baş ğında ~7 •. Dörtyolda 60 ~~ıı Babn 1.lma lanmıştır. Sıhhat ve lçtimııi V!! şebrımızde de 332 an-
~ lıt rtne &İderek dıı- Yardım MüdürlüğDitarnfıo ne lesbit olunmu_ştur. llu_o 
~ ı, iun. Uzadıya göz- dan tesbit edilen çok ço- la~n. mua~elele~ı lek~mül 
~' ı.. ~ rrnış ve htın \- cuklu annelere otuzar lira ettırılerek ıkramıyelerı ve 

'41
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L ç·r ~lQe rnahaııl g&° verilmektedir. ikramiye rılmektedır. yrıca Y er 
"fllllli; tçırıin r zla beki t alabilmek için erıazaltı ve deki çok çocuklu an~ele- 1 

~ ııtır~7k i~l~nin sU~- ya .JaJıa fozla çocuk sn- re;de t~sbit _oluuar.ak ıkra 
\.llgtıf ~esı ıçin kadro hibi olmak şarttır. Bu gi· nıyeJerı verılece ktır. 
~a ~etılnı~i ve daha bi anneler derhal Sıhaat Müracaat ~den çok ço 
s;.. erkeılı:.r ·ı d 1 1\1"dU Jil~" · ·· ti cuklu annelerın adları tes· \ ~nu A ~ ı ı ası U- u r 6unı nıuracaa u . _ 
~it. l\a nkarayu bildir· kendilerinin ve çocuktan- lııt olunmaktadır. Çok ç~ 

l\ıılt.ı'-i v ur~rıun genişle- nm adını yazdırarak tesbit cuklu anneler Sı?hat .~1u-
)~ llçıırı:ı

6 

llığer merkezle ettirmelidirler. Şimdiye ka dürlnğüne kendı nufus 
' 'il cırı~l'l İ<;iıı LugUn dar lskenderunda merkez- huvijet cuzdanı ile çocuk 
~~tedir. r gelmesi beklen de altı ve daha fazlu ço- l ıuının nüfus cüzdanlarını 

tı.ı..~'l>ılan t . • . götü rece ki ir. 
~I ·~eter ne ~hının ve in· T 

)~ ~ııa ga tıcesiuden anıa ürk matbuat iran kabinesi 
,/j ... _ ~~l!ln reb, YalnızAntak h eyet"ı D f t . 
, 1 ~lSOo t ağlı köyler- ün isti a e tı 

~) 61ınac~k11 kadar buğ· M.. 'h ld Tahran 31 A.A.- lran ~ ır .. tır R b unı e ge ı ve tet-
~l'lkb · ey ani- kabinsindenCbir kaç nn.ırın 

\ ~h an bölgeleri kiklere ba~ladı çekilmesi üzerine Saşve-
~(tir 

8 

Çok buğday Münib 1 A.A.- Tilrk ~il kabinenin islifıısını !ııı Ş;llıdi · b matbuat heyeti dün Müni şaha vermiştir. Yeni ka· ~ llllıa Şe riaıir.deki sa he ~elmiş ve Sir Paresi b' k ı k d ~~· o"_1rnerkezine her z ıne oru uncayu a ar es 
~~b .... lltııa 15 ayten oteline inmiştir. ki kabine işhJşında kala-'i ~t geırn O ton Münih Matbuat Şubesi caktır. t~lifamn tamamile lı ), •••ııaı •kteJir · Rey Müdürü misalirlori selftm· dahili sobeplerden i !eri gel lb....ı~ h nıa merkezi- lamışhr. Milnihin cenuota · l ~~ SO()Ububot ortalama - diğı söy onmektedir. ~ olan önemi dolayısile mi-

·llo1ıuı~~nu bulmak- ••lir heyet burada tetkik· tecileri dazar günü Siyerra 
rınıizio IOD kı ler yapacaktır. Türk gttze duğlbrmı gezecekJerdir, 

L·mdra 31 A. A. 
Moskovudaıı verilen tu.
beder~ göre:, cı:mup Cdphe 
sinde durum cok korkunç 
bir şekil nlnııştır. ~Burada 
cereyan et ·n~kte olan bo: 
ğuşrııahırm hakiki rnahı
yetini tayin etmek güçtür· 
Şimdiye kadar Rus ordu· 
sunun gerilemesi muı.ta

zam olmuş, Timoçenko 
kuvvetlerinden öner.ı::li bil' 
kısmım nehrin öbür tır l· 
fına geçirmeğe muvaffak 
olmuştur. Bunıınlu beraber 
Almanlurm durmadan et>p 
heye taze takviye !u talari
le tank birliklerini sokma 
ları Husların durumunu 
güyleştirmektedir . 

Rus ordusunun pa
r olası 

Moskova :1 A.A. -Höy 
terin hususi nn:habiti bil· 
diriyor: Cenup lıölgesind e 
ki savaşlar kat1 safhaya 
girmektedir. Artık Alma_n 
ilerleyişinin artcı kuvvet
ler rnuharebesile gecikme 
kalmamıştır. lzvestiya 
ga1..etesi: "Hitle.rc_i sürüle
rin mukavemetımn kırıl-

geçtiler 
. . 
nnı 

Bir çok yerlerde 
Rus ordusunun ri
cat yollari kesilerek 

kuşatıldı 
Bertin 31 A.A.- Al

man tebliği : 
Cenupta Don nehrinin 

aşağı mecrasmı2SOkilomet 
relik bir Cf-phede geçmiş 
olan Alman hirJikJeri şim
di tam bir firar ve boz 
gun hJlinde kaçan düş· 
m.ını takip etmektedir Bir 

ÇOK ycr1erdn p3nik halin
de kaçarı düşmanın rical 
yo:u kesilmiştir. Kıtaları
ınız Rcıstofun 180 kilo-
metre cenubuna vaı·mış 

bu 1unmaktaJır. Bazı yer
lerde kuşatılan düşman 
birJikJariniu çtrnıberden 
kurlulmakl;çin yaptığı teşeb 
Lüsler akamete uğramıştır 
Ele geçen esirlerle guni
metleriıı sayısı bililh-ırc: 
bildirilecektir. 

masuu vevotan,mmet Harbin ehem· 
ve· Stalin istiyor. Arlık ge f h 
riye bir adım yok.,, diyor m iyetl i sa ası 
Kreznayas vezı g azetes :tt e- önüm 'izdeki h J fta 
"Kızıl .,rduuuu bir tek P~ 
rolası vardır. O da(ölmek) sona erecekmi~ 
fakat bir adım gerileme- J3Prlin ı A.A .- Alman 
mek C• tlor imiz böyle sa- askeri Lü' ük tcıtlrruz esna 
savaşlı. Cephe~en gelen srnda Çtı k sayıda esir al-
telarafl .ı r Sovyet mukave mıştır. Fakat esirlerin mik 
metinin arttığını bildiriyor tarı, bu hareketlerin ehem 
Stulinide geriye bir adım miyetli sathası bittiklen 
atılmamasını söyledi.,,<fyor sonra bildirilecektir. Bu 

MoskovH rudyosu yap- safhanııı önümüzdeki hafta 
tığı neşriyatta orduya şun Rona ereceği tahmin edili 
hırı söyiemiştir: . 1 yor. 

"Kml ordu askerlerı: 

Gadd:ır diişman.dan k'urtul Gemi kaybı ne kadar 
uıak için tek bır çare var ı . . , 
dır. Onu yok etmek. On- B::.rhn 1 A.A . - lem-
ları meydan muharebesin- 1 muz ayı içinde Alman kuv 
de yok ediniz Meml~~~t vetlori tar!!fmdan bahrılaD 
size dayanmıştır. Hütun . . . . 
ümidimiz sizlersiniz!" Suyfoyı çevırınız 
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Almanlara göre İngiliz basını lıao 1'· 
C. ıı. p. Hars Yurtta ı Stalingratta 

»AT~T.l!.S iSTiHLAKi ~o Çok Rus ıhtiyat kuv 
GALTıLACAK vetleri topJanıyor 

Londradaki harp 
kongresi 

ğindt>n: . 0"' 

1 
1- Harbi ya ılk ·~ı ~ 
• ı· " QRatJ J ·~ 

Rus ordusuna hala 
güveniyor 

Ankara - Yurtta pa- . 
t l k

. . h""k... t Londra 3 l A.A.- Şım 
a f>s e ·ımırn~ u ume çe . 

veri'eu ehemmiyet dokyı dı başlıca meydan savaşı 
sile Ziraat Vekaleti geniş nın cereyan ettiği ' H.o!:· 
mikyııstu patates ekilmesi- tof bölgesinin 500 kilomet 
ııi temin etmiş bulunmak re uzuğı3r!aki Stalingralla 
tadır. Buna göre, Millt l\lü çok miktarda ihtiyat kuv 
dafaa ve maarif müessese wtfrri toplanmıştır. G"'rek 
}erinde patates satın alın· Alman ve gerekH.us kaynak 
mağa başhmmış ve diğer larından:her iki tarafta bil 
gıda maddeleri yerine yük bir faaliyet olduğu bil 
mümkün oldugv u kadar dirilmt ktedir. 

RUS TEULlc.;I 
patates kullanılmasına gay 
ret edilmekle bulunmuş

tur. 
Bilumum hastah;ıne 

ve Hıhhat müesseseleri 
nıizde bol miktarda pata
tes isti hl fi kı im kanların a-

~ raştırılması ve bilhassa az 
bulunan ve güç tedarik edi 
len bir kısım glda madde 
}erinin yerine patates ika 
me edil!nek sur~tile kalo· 
ri ihtiyacının da teminine 
dikkat edilmesi alakadar
lara bildirilmiştir. 

Mardinde 
Çiçek hastalığı çıktı 

Habtır verildiğine göre, 
Mardinde çiçek hastalığı 
görülmüş ve yapılan ince 
lemer netice.sinde hastalı
ğın Suriyeden geçtiği anla 
IJılmıştır. 

Suriyede çiçek h~stalığı sal 
gın,.halir.de bulunduğn~dDl~ 
şıldığı için ~ sınırlarımı7da 
gereken korunma • tedbir
lerinin alınması Vi'llyet 
makamınca iJgiliJere emre 
dilmiştir. Sınır boyundaki 
köylerde çicek aş181 tatbi
ki de düşünülmektedir. 

POL ıs ;ENS rtTOSONDEN 
DiPLOMA ALANLAR 

Anknra 31A.A.- Po· 
Jis enstitüsünü ve kollejini 
l itirenltırin diplomaları bu 
gün törenlfı v~rilmiştir. 
.Enı-tiLünün yüksek kısmın 
dan 14, orta \. ısmından 62 
v13 kollejden 27 kişi me
sun olmuştur. 

gemileı: hak"cırda rakam 
neşrt:dilmemiştir . .- Geçen 
aylara nisbetle düşman 
gemi kayıbının 800 bin 
ton olması Hlzımdır· 

BULGARiSTAN ALMAN 
YA Yl TAK LID EDiYOR 

Sofya 31A.A.-Umumi 
sıhhat enstitüsünde yeni 
bir teşkilat kurulmuştur. 

Hu teşkilat Buliar ırkının 
islahı için gereken tedbir
leri alacaktır. Bu tedbirler 
arrsmda zayıf bünyeli in
sanların ç&cuk yapmama· 
ı-rı da vardır. 

Moskovu 3 lA. A. - · Res 
mi tebliğ: 

Dün kıtalanmız bülün 
ceehe boyunca düşmanla 

çarpışınJh.ıra devam etmiş
. tir. Başka yerlerde önem
li bir değişiklik yoktur. 

Rus ordusu nerede 
duracak 

Londra 31 A.uA. 
"l)eyli Eksperes gazetesi 
yazıyor: 

"Stalin, Rus orduları
na Nünceye .kadar muka
vemet ve yerlerini ter et
memek emrini vermiştir. 

Şimdi Mareşal Timoçeııko 
nun nerede ve rıe zaman 
durarak Almanlarla sava
şa tutuşacağını dikkatle 
bekliyoruz. Önümüzdeki 
haftalar içinde Rus ordu· 
larının~aldığı yeni takviye 
lerle Almanlarla karşılaş

mı-ısı muhtemeldir. Ruı;ya 

ya en yenı silahlardan 
mümkün olduğu kadar 
acele yardın· etmek Jazım 
dır. Çünkü cenputa devam 
eden misli görülmemiş 

çarpışmalar Husyıı için ol 
duğu kadar bizim iı:in de 
bir ölüm dirim mücadele-
sidir. 

Voronejde Rusların 
baskıçı artıyor 

Moskova 31 A.A. -
Rus tebliğine göre, Voro
nei kesiminde Hus ordusu 
nun baskısı ve ileri hare
keti terukki etmektedir. 
Burada savaşhu çok şid
detli duruma girmiştir. Al
man mukavemetioio şidde
tine rağmen H.us baskısı 
ve Beri h1Jreketi berdevam-
dır. 

Almanlar 
İkinci ceph~ için 
hazırlık yapıyor 
Paris lA.A.- Alman 

kuvvetleri di\n gece Manş 
sahill~ri .de talimler yap· 
mışlardır. Su talimlerin 

' herhangibir çıkarma hare 
ketine karşı olduğu tah
min edilmektedir. Talim
leri idare eden Alman ku 
mandam memnun olduğu 
nu söylemiştiı·. 

Berlin 1 A.A.- ' Yurı 

resmi biı· kaymıktan 
di rilruiştir: 

hil· 

Bir suale karşı demeç 
te bulunanfsalahiyelli ınah 
filler Lorıdradaki harp kon 
gresinin hiçbir ehernıniye 
ti o~rnadığını ve bu kongre
yi teşkil eden azanın ln· 
giltere hes:ıbma çalışan
lardan müteşekkil olduğu 

nu söylemiş ve bunların 

Araplar hakkında bir şey 
görüşnıt·. k istemediklerini 
ve esasen bunu yapmaya 
da sa1ahiyetli olmadıkları 
m beyan etmiştir. 

Havalarda 
Londra 1 A.A.- Suhil 

muhafaza tayyarelerimiz dün 
gece Friz~ adaları açıkla· 
rınd ı düşman nakliye ge· 
milerine hiicum etmiştir. 

Yine dün hava kuv· 
vetlerimiz işgal altındaki 

topraklarda taarruzi devri 
ye uçuşları yapmış, Ho\:ln 
dada fabrikalara, Fransa
da demir yollarına hücum 
etmiştir. 

Hart ketierde bir diiş· 
man uçağı düşürdük. Bi
zim kayıbımız yoktur. 

Cölde yeni bir şey 
yoktur 

Kahire 1 A.A.- Oüıı 

çö~de yeni bir hart~ket ol-
mamıştır. Geceleyin ~dev 

r;yeleriz tahkimat yapan 
ve telörgü kuran düşmımı 
hırpalamı~br. Kuvvetleri
miz devriye hareketinden 
dönerlten bir miktar mit
ralyöz getirmişlerdir. 

Londnı 31 A.A.- İn
giliz hasmı hugün, Stalinin 
.Kus ordusunu verdiği emir 
üzerinde mütulealur ~ i.friit
me lılediı· Cuzet.elcı e güre, 

1 
Ru.:ı oıdllsunun g ç m S<. n bu 
harda olduğu gibi Ş"fleri Staj 
linin emrini yerine geti
receği ümüdindedir. 

Ruslar cephe boyunca 
kaçıyorlar 

Berlin 31 A.A- Al
man askeri kaynakları

na göre, aşağı Don nehri 
üzerindeki savaşlar sürat· 
le gelişmekt1 ve Huslar 
cenuba doğrn kaçma.kta
dırıar. Dilşman Alman 
ilerleyişini durdurmak 
için beyhude gayret sn
fetmiş fakat mukavemet
leri kırılarak ·geriye atıl
mıştır. Ruslar şimdi sür
atl~ cenuba doğru kaçmak 
tadırlar. 

Saflık çiftli~ 
Amık ovasının· en mu 

tena bir yerinde asfalt yol 
üzerinda Antakyaya 22, 
Reyhaoiyey~ 20 kiJometre 
mesafecfo altı bin döııüm 
araziyi ihtiva eden mühim 
bir çifclik satılacaktır. Talip 
olanların çiftlik sahibim r. 
umumi Vekili Antakyada 
Hasan Sadık Dai.ye müru
caatları 

30-31-1 

Neşriyat ıvı üdürü 

Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Autakye 

Batakllk kurutma münakasası 
~afıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Su işleri ondürdüncü şube müdürlliğü bölgesi 

içinJe Amık <. vası bataklıklarının kurutulması ve 
Ası nehri islahının ikmali işleri . 

Tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası ü
zerinden (1,553,182) lira (79) kuruştur. 

2 - Ekslıtme 26-8-942 tarihine rastlayan \:al'· 
şamlıa günü saat (15J de Ankarada su işl~ri reit:d!ği 
b"· nası winde tophınan su eksiltme ko ınisyonu o<la· 
sında kapalı urf usnlile yapılacaktır . . 

3 - istekliler eksiltme şartnames; : mukavele pro
jesi, hayındırlak işleri genel şartnamesi. umumi su 
işleri fAnni şartnamesi ıle hususi ve fenni şartnumde
ri ve projeleri (50) lira (JO) kuruş k~rşıhğıcda Su 
İşleri H.eisliğiı den alabilirler. 
4 - Eksiltmeye gitebilmek için isteklilerin (60,345) 
lira (49) kuruşluk muvakkat teminat Vt!rmesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden eıı az ile giin evvel 
bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine mür,Jcaat ederek 

1 
1 bu İŞ! mahsus olmllk üzere 1esika ai: o ulan ve lıu 

1 

vesikayı göstermeleri şurttır. 
Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar 

eksiltmeye giremezler. 

1 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci madde-
de yazılı saatten bir saat önce1:1ine kadar Su işleri 
.l:tbisliğine makbuz karşılığında ve!"meleri lilzımdır. 

· Postada olan gecikmeler kabul. edilmeı. 1,7,13,19 

Rı ıkma ı ınor- trlltr"..ı. 
t>ksiltrneyP. kOll~ ~ 

2 - Eksiltme pe d' 
942 taı ihinde 1\sf' ;!I 
günü sar~t 16 da 81eti 

C. il. P. lJure ;,r. " 
ı:nnda yapılaca 

1
. (461 

. b de ı 3- Keşıf e 
(73) kuruştur; terOirı' 
-4Muvakkıl~ r .,1 

tll . tP"~ 
lira (88) kuru~ ıJJ • 

5- istekliJerııı tJtıdelİ111 

günde tenıioat. ' ıı>' 
tırdıklarına dal~k8sı f6 
ile ehliyet ~e:~y1th -
caı et Odasın8. \1rs~~ 
duklarına d~~:ıeri 1 s 
bite ibraz e 2ı,21, '1ı 
dır. 8~ 

Ev satıla~~ 
Milli Errılak 
lüğür derı: ~eli 
.Mubanııne~ ~tı 

Parsel No 1 ~ ~·~ 
No 2 Cinsi (!;~ fed 
lzzetağa Sokif~1111rl9' 
mak KapU 8 "'P'.J 

1-Yui{ilrıd sııirc:": 
vsııfı :ı ı 

--;:ıarciSI ve e 81,ıı 
zıh ev 2490 

3
· ıJl 

·ocı .. ı 
nunuo 41 1 

d v
.. . e satı ... 

mucıoınc 

t . tO 
mış ır. l ldSI 1, 

2- ha tO'° 
p:tzartesi saa:slİPıerJO 
ptlacağındaıt llllaı JJ'l 
minat rnakbUZ ıJJİİr-"' 
defterdarlığa 1~11&Jl'S 
meleri ilan ° ~,,., 

30-t-)I 

Harl ~~ 
f\Sli16 

AntakYll .11• b' 
HakimJiğind" · ~ııl1' b 

AntakyanıJJ ._,ııJtf'1 . /,.~ ,, 
hallesındeD f(1)ir erd, 
oğlu Halef ' ıı V 

ktt:ııı• JtJ 
dan Anta ' 6 ~o ·o 
hall~sindeııkıZI J{I~, 
de Hanne bi(ll a:"' . f bra ı•" 
sesındeD c-rci, ~ 
oğulları 1 ııııl 0 
ve Necım v6o sili 01 
aleyhltri_ıı.e halı~~~ 
nın tahs ı lı ı0ilj 
l.rn dava0'11 tdaıı1•" i~ 
1 . "k•''pef' b'ıe ~rın ı "" ... ~ h8:1"" ,o 
olmarousı bliğatl 1111 
yapılan te d8 r'~e: 
~iyaplarıo ticesill -~ 
hakeıne ne 92\,l 
altın liraoıll1tıll 11 ı 
~abilt:ı 60 8 ··fJI'~ ~
rı olan 55? ıı>"~ b 

·ıııfl "" nakıiiyesı . jp6 t' 
li k te tahS~a gaı;/1 
hülasası~ irıe ı 1~ 
nen tebllğ &.f1/6 Jf. 

'},J"' '(• 
tarihinde. jlrtıiftl 
karar vı;~ 'bS,.eJ'....i i 
. . . deO ıtı Ali,... 
rının ,ç"' ıtı 
m üddetiO g~eır 
hükmüıı g ıı""' 
makamına ıaıoıı'' 
üzere ililll o 


