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Ucret pefindir . 
6Gn0 geçen sayıı€~ 

""!!!:::: SAYISI 2 KURUŞTUR 

lıgilizler Manş Kıyıla- E~mek istihkakının 
~illa A k Ç k d ) Arttırılması için incelemeler 

10 kcrush•r 

A s er 1 ar 1 ar Küçüklere 150 gram yerine 300 gram ek 
lrtıan t bl" ~ · ·· b - mek verilmesi düşünülüyor Büyüklerir. is 

klJv 1 e ıgme gore ' irtümen kadar olan !:>u tihkakının da artlırılm2sı muhtemel 

~!""'Yel f 2 Saaffa yok edilmic.:,15QQ esir alu ,mıc.:flr Ankarauan verilen haberlere göre hi~kfim~t ek 
·••an Y Y mek istil:kuklaıının arttırılması için incelemeler yap dırırıı ar_ ~iy~si maksatlarla yapılan bu çıkarma teşebüsünün bir yıl- maktadır. llk iş olarak çocukların 150 "grnmlık ek 

ba~~krno~lgl.~bıyetine u~jradığını, İnaılizler de eskisine nisbetle daha mek h;tihkakmın 300 _ grama ç!J\nrılması dHşünülmek 
çude yap 1 b d tedir. Hundan sonra yeni mahsul durumu kesin o 1 

an u enemede Alınan müdafaasının zayıfladı· 'arak belli olduktan sonra da büyüklerin gündelik 
8ctlin ğının anlaşıldığını iddia ediyorlar istihkakının 300 gramdan 500 grama çıkarılması muh 

' l9A.A - Alm o ·• b · 1
111ın tcbl;g·. · a ~a ahın erken saatla- terin askeri yıizarı dıyor- temeldir. 

t.fallltilizlerin ı. b rında taşıt g~milerindeki ki , --------------------------
kla her b u Rabah' düşman askerleri 400-500 ''Diyet etrafında cere 

• 
8 er Manlil kı· h - t d l.ı d ~. 'ıı karı ·a ., ususı aşıt vae)tezına yan e en savaşın un an 

~Usunc ~ . çıkarma aktarma edilmiş, 13 kro- t vve'ki baskmlard<'n daha 
\ ''ıllılayı daır alınan vazörlc hava kuvvetlerinin büyiik ölçüde olduğu an-
, ıı~liı c~.haberlere gö- himayeeinJe ve saat 6 yı ]aşılıyor Bu hareket şu i· '1 Cephe .. ilc?mu geniş beş geçe karayd çıkarrı- ki noktayı aydınlatmak 

ı. r. F'a•~zerınde yapıl- mıetır. İlk çıkarma kafüe i~in yapılmıştır: 
~· "

8t hlicum d · n· 1 Al üd f J ~ '" l\ı e eıı sı ıyet limanı etrafında - man m a aa arı-
~.'tı~rrıllıan mOdafaasilc bir köprUbaşı kurmağa nı yoklamak 
"'1 t ltlır K ed·ı 2- Karaya asker çıkar 
Soiı· ·. araya çı memur ı miş bulunuyor 111 1Zlerın b. k d F k ma işinde lngiliz hava ve it .. ~ lıtıi b·· ır ısmı u. a &t karaya çıkan 
~ ~h/ uyUk sayıda düşman darmadağın ~dil- deniz kuvvetlt~rin himaye., ... 
tıl"'c tıp olunmuştur. miş ve denize dökülmüş· sini anlamaktır. 
~~. tşıt ge~i.si .. batı~ tür. Şimdiye kadar28 tank Su savaşa tankların da 
~(le te .Arazıyı kesin lahrip edildiği anlaşıl- i~tirak etmiş olması çok 
,~ Al:ızıcnıek için gi- maktadır. Almanların eli- dikkata değer l.ıir hftdise-

lltlba ıo karşı hUcu- ne 1500 den fı:zlu esir dir. 
ı "- rn etmekted· . . Amerikan kuvvetlerinin il) '"ltlirı 19 ır. g~çmıştır. Düşmanın uğra-
ki~'~l«narı ~a.Ahf·:- ~~la d~~ ~anlı kayıpldr çok bü Avrupada ilk defa ateşe 
~~il Mau-u ıllerı ın 1 y~k.t.ur .. 83 dütman uçağı girmesi ve muharipFransız 
~- ltıtcr k ş kıyısında I düşurulmüş. birçok taşıt kuvvetlerinin de bulunması 
~ııı aruya ask . . ayrıca hususi bir ehemmi ~ ~ t.,..,.L . .er çı- 1 ve SHvaş gemısı bbtmlmış 
L •kııı~~bUslcrının mıı 1 tır. yeti haizdir. Alınan neti-
"tler· 1 kıtala h 1 celere göre, Almanların ~ '-k ÇerÇev .n~ are- Düşmanın ancak siya- t;arpteki müdafaalarını çok 
~le at dahaeaını. aş~ığı- sf maksatlarla yaptığı ha kuvvetlendirdikleri iddiası 
~ij "Cc lııgu· . IJ•mdıden reket bir yıldırım mağlO· nm yanlı~ olduğu ve mü-
t.-,~,ıı.u le b~~ın öldürUl- biyeline uğramıştır. dufaanm zayıfladığı anla-
'· 

8
tnin b çok taşıt Londra 20 A A -P ·· ~ııektt1;1· attığını ilAve · · ,oy şılmıştır. 

~~~:j~~-A·-Alnıan Çör çil St alin g'ö 
~1~ı: 1 . ~ ığınııı hususi 
~.11~ıılı :ıgılıı, Anıeıikan ru•• • d 
~~tt<lsn~~.Dögolcu as- 1 şmesın en sonra 
~~ ~n kud urekkep ve bir . A 1 
~.ıtıaıı kar tah,~in edilen manya ve Rusyada tefsirle 
~ lll(jc Uvvetıerı kütle 

~.~l!t bö~an~ kıyısındaki Almanlara göre bu görüşme ınuvaffak ol 
:'ttlnı gesınde k ' t R 1 · b · '~ 14tır. K a~aya çı mamış ır us ar ıse müzakerelerin tam ır 
' "fıiı uvveth hava 1 • 
\,:·)~irıd kutvetıerinin hi- ,. an a~ma ıle bıttiğıni söylüyorlar 
.L"ıı b e karaya ayak B~r 1~1 l9A.A.- Yarı man zaferlerinden sonra ~ı. U k u . resmı bır ı kt b"l . ~ ~ tttr1 .vveuı . dUşman . . . !{ayna B) 1 1 bu hareket ümitsiz bır gay "il~ · •ahıl nı .. d dırılıyor: 
\"' l'ıllıiz ~ u afaa kuv Çö .,. tı:>tin ifııl sidir.Bunun tek 
16 y k ~arından tama . rçı ın Moskcıva Se- manası budur. Çörçilin ~ 0 "dılrn· t" , yahatı hakkında Alm ı · · · \' 'rıbe . 1t ır. Saat 1:1 . . -, 8 ı bundan sonra Stalım ker.-
~blı te~ :•ta 1 Uzeriode pı~~~cır~ .~e~rehtinde Yll- dı s .ıfrnda tutmağa mu-
~· ~Ilı ır • utman as d . e sır erıu UU\sası şu vaffak olup olamıyacağmı 
•'111,)tl •rnı~tır Gel ur. 
,ı.._;itd111 • en Dl yakından görec:eğiz 
'-..,.,il ifa v~ ahnau e şman meml«!ketl.r- Görüşmeden sonra neş 
~a g~r U~sınd~o anlaşıl de yapılan neşriyatın hiiA- rt:di!en resmi tebliğ ço c l 

l~ Cer e ... çıkarma işi fıııa olarük mUttefıklNin fakird r Hu tebliğ ~t'ki 
e1an t · · askeıi · ı d 

c mıttır. k .. ve sı~a~ urumu cümleler her tebliğm mut 
ço guçl'-"Şmıştır. Son Al· Sonu 2 ir cide 

' 

Alman tebliği 
Kafkaslarda harekat 

devam ediyor 
Berlin 19 A.A. -· Al-

man ve Slovak kıtaları 
Kafl'8syanın çok geniş ve 
dağlık arazisi üzerinde 
dağ ve mayınlarin teşkil 
ettiği maniaları aştıktan 
sonn cenuba doğru i'eri 
harekute devam etmekte
dir'er. Karadeniz kıyısın
daki limanlar kuvvetlerim;
zin yeniden ta3rruzuna uğ 
ramıştır. Bu taarruzlarda 
4 sahil rgemisi lıatırı' rmş 
aynca bir Rus destroyeri 
ile 7 taşıt gemisi ciddi 
hasara uğratılmıştır. Uon 
nehrinin kuvsinde düşman 
kuvvetlerinin temizlenmt
sine devam edilmektedir 
Vı>ronej bölgesiaıieki hare 
ketler hnflf bazı çarpışma 
lara inhisar eylemiştir. l3u 

Valimiz Soyer 
Dün id~rehanemizi 

ziyaret etti 
Va'imiz Ştıfik Soyer 

Uün öğleden sonra idarr- 1 
hanemizi ziyaret etıni~ ve 
bir miiddet istirahattaıı 
sonra makine ve tertip 
odalarını gezmiştir. 

Bundan sonra Valimiz 
Türk Hava Kurumunun 
bulunclufru harıı ziyaret 
ederek burada incelemeler 
yapmış ve bütün ,hay)r 
kurumlarının burada top-

1 lanmasını muvafık gfümiiş 
~ !erdir. 

bölgede rnuvafakiyets zlik 
!e neticelenen düşman ta· 
arruzlarmda 2500 esir alın 
mış ayrıca 501 tank, 385 
top v'~ 250 makineli tüfek 
ya iğtinam olunmuş veya 
tahrip edilmiştir. 

SC2!2!l!2ll'. ~ - www' 

SON DAKİKA 

Çıkarma hareketi hakında 
İngiliz teblığine göre ,bu çikarm da iyi tecrübe 
ler a1inmış 77 alman uçağı dü~ürülmüştlir. 

Londra 20,\.A.-- Neşredilöıı bir tebliğe- göre, ilün 
s,ıb.ıh saat 6 da Manş kı.)'Ilarındal-i l>ıyet limanma 
y;ı pılıın çıkarma harekt'ti baş ırile ~il mi.ş, Lıgiliz kuv
veti rirıir. külıi k:smı cvvelc:J tı=-sp.t e lılen saattan 6 
dakika sonra geri alınmıştır. Bir kac tank kaybol
mu~hır. ller iki tarafın ka)'ıpl.irı ağırdır. Haskından 
çok iyi tecrübeler ulmmış, biiyük ölı;üde bir havu ~ 
vaşı olmuştur. 77 Almlltı uçağı düşürülmüştür. lngilıı 
uçak kayıp'arı 53 liir. 

f,u busJ~ta duh ı tafsiUlllı mnlfünat ancak baskın 
J.:.ı .•\•ctieri İogi:tereye <löndiiltten sonra verilecektir. 
\lıwrn p opagandasının idduasma aykıı ı olarak bu 
hareket bir baskından ibarettir. 

Stalingratda durum vahim 
Londra 2J A.A. - Bu sabahki lnr;!liz basım, M 

kova haberlerine dayanarak Stuliııgrutd' durum 
çok vahimleştiğini b~lir~mekteuir! 
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Sal1fa-2-

Is en e unda 

Jayısile devletten maaş ve l 
-ya ücret alan küçük .. me- } 
:nurların giyim hususunda J 

uğradıkları müşkülfitı kıs- ı 
men (\nlt·mek için bükü- i 
met tarafından bu gibi m e l 
murlar::ı ve ailelerine mec· 

canen elbiselik kumaş ve
rileet'ğini bilJirmi~ti k. Bu 1 

haber bütün inemurlar ara 1 

sında derin bir memnuniyet 1 
ıe karşılanmı~tır. Hükümf'l 
bu hususta bir kam~n a 
yihası hazıriamaktadır. Bu 
18.yihaya göre eline a7da 
75 Jira kadar maaş veya 
ücret geebilen küçük 
memurJann hem kendileri 
ve llenı : de aile!erinu (eşle
riı. e) birn elbiselik kum .. ş 
ve yalmz meınur:ara da 
bir <_:İft ayakkabı verilecek 
tir. EHue geçen pard tutarı 

120 ira oıau l arın yalnız 
11i.efrr ine bir elbiselik ku
maş, 21 O Jiı a alanJann da 
yültıı:t. kdndilerine 1 ç.ft 

tarı ktyme!iade yünlü ku-. 
mr.ş alabilecek!erdir. Layi 
ha henüz kat'ıyet kesbel
rnem;ş olduğurdnn bu 
esuslar dahilinde 
pak yakında tanz;rn t d ;
ltceği anlaşı 'mak ı adtr. 

Dün akşamki 
yangın 

ayddrnln verilecektir ... Hu Bir kiremit fabnkası 
ıayiha Maliye Vekil etinde 
hazırlanırken Sümel' Bank yandı 
ta elindeki imJdinlan hesap Dün ukşa-:ı saat 22 ye • 
hyarak hükuınete bu doğru Çekmecede Basil Hu · 
hususta yeni bir teklif riye ait kiremtt: ve tuğ !c.ı 
yapmıştır .Buna göre de me fabrikasında y ·rngm ·çlk tı-
m urıar evli, bekar ve ço- ğı haber veri miş ve şehir· 
cuklu olarak üçe ayrılmak den derhal htıreket eden 
ta va 140 liraya kadar pa· itfaiye yangın ye: rinc yeli -
m alan bekarlara 17J )ıra şerek köylülerin yardımik 
ya kadar • atan evliler yangını ~öndürmüştür. Mu· 
\e 270 liraya kvdar alan kine dairesi kurtarılmış v · 
~ocuklu memurlar ayrı ay fubrikanın diğer aksamı yaıı 

rı hes11phmrnaktadır. Veri €('ek l mıştır. Zararın 10 Lin lın.; 
kosıum l ük kumuş ar bt'ber kadıır olduğu tahmin euıl 

melrı:-si 7 !in.darı üç 11 .etı t• 
hesuplanme::ktadır. Yapı Fil 

tekl ı fe &:öre zaten giye-

ı mektedir. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çeleok 

~~H:P. Matbaası Autakyt: 

YENtGON 

Çorçil Stalin 
Bı• şı hiriııcido 

luk~ı ihtiva üdect•ğ'i ııuktıı· 
Jurdır. 

Sudece bu tebliğ lıilu 
i\loskov& görüşmelerinin 

muvaffak olınadiğını Cgös
t~r1llf:ğe kafidir. Çörçil 
Mısırdan g eçerken Ortaşark 
taki dururnuu vahametin\ 
de görmüştür. Husları yo· 
la getirmek için yeni yar 
dtmlar v. ıdeylernişlir. Fu
kal bunların boş sözler ol 
duğu malumdur. 

l\loskova 19A.A.-Hus 
basını Moskovada yııpılan 

Çörç il- 3taliu görüşmele 
ri hukkı•ıda şu millult>ayı 
yQrütnı e ktedirler. 

Bu görüşmede ulman 
kararı :.r :yakında tesirini 
gösterecektir. Şuna kani 
iz ki, Çörçilin Moskovaya 
ge1mesi iki rnem!eket ara
sındaki !'.lağfam bağları bir 
kat daha kuvvetlendirmiş· 
lir. ~lihver ortaklarına kar 
şı girişilen savaş kesin 
safhasma girmektedir. Bu 
nun için Alrnanlı.r bir an 
önce bir netice almak için 
uğrnşıyorlar. 

Açık arttırma 
1ila nı 

Kırıkhan Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Taksim kabiliyeti ol
madığından do1ay1 satıla
rak parasmın huzme ile di
ğer sehinıler arasında p .ty 
b'ştırılma~l suretile şuyu
unun izalesine karar verilen 
ve üç ehli vukuf marifeti 
l~ tan.amma 37500 lira 
kıJmet takdir' edilen Kı· 
rıkhan kazasuıda ada kan 
beri köyünde kain 2-4-5· 
7 parsel sayılı gayri men
kullu mezkur kazanın Yas 
sı Yurd köyünde kain 1 
2-3-4-5·6-7 -t\- parsel sa
yıl g ıyri menkullerin ve 
yine Abalaklı köyünde ka
in 27 -29 parsel sayılı gay 
ri menkulle bu köylerde 
bu mülke ait kurulmuş 

ı.:iftlik evlerile ahıl'lar da da 
bil olmeik üzere 26-8-942 
tarihinden itibaren 20 Lgün 
ınüddetle açık arttırmayc 

çıkanım ışllr. 

Birinci ihale günü olao 
17-9-942 perşembe günü 
saat 10 d<:tn 12 ye kadar 
Kırıkaan Sulh Hukuk mah 
kemesi kaleminde icra edi 
lecektir . . 

Taliplerin % 7,5 debo 
parasını mahkeme veznesi 
yatırmaları mocburidir. 
ı\1uhammen kıymetın %,75 
şinı bulmad;ğı takdırde 
iıdnci ihalenın 011 gün da
ha uzatılarak 28-9-942 pa
z.artesi'günü ayni saat ve
ayni daırede icra edilece
ğinden dal ıa fa da malQ· 
mat isteyenlerin Kırıkhan 

• 

t"1etrük eşya saflşı 
Milli Emlak müdürlügünden: ~ını!~ 

,; 

~lı:hanııııen lıı-de li Kiln Adt•I Cınsi 
Lint Kuruş 

1 20 6 Ot yastı~ . " 
1 kt.SI 

1 00 1 Ualı k şc ıe ıı " 
10 2 Ktıpaksız tııb~eğerı" 
10 2 Küçük Mnek " 
10 2 terıcere f 

1 O 4 'l ' '; , ı kalıbı " ~ a ~,rı• 
10 ı Yağ' tırvası t\~ i 
10 ı Et salın . o-ı ~; 
1 O 1 Tencere k3 l'it"' ;o 

5 1 Cinim t:.ıva ,. 
5 1 (·',. ko ttıbı.ıt; f 

_.ııı 

50 l ~Iindcr . i 
10 1 Kuhve tepsı~ (llbll 

40 2 (, ayaklı a .. ı• 
, anı k uı;tı.. . ~ 

30 3 Lıınıb .,uçıı J •• l>8 IJ ıf 
10 ! Tenek Ja(l) ~ 
30 1 Lükiis ca(J]l 
30 1 Katrenıiz 
1 O 1 Aba jo" tıslı , 11,~ 
60 6 Toprak tu ~'6n 
40 1 Musluk .. ıc t. 

':·ııı .. 
10 1 Teneke ~ 

40 ı Y or<Yall 
5 1 Adi~ bıçak ·ri 

44 4~ 111 3 Beton de(lJI jrİ 
2'2 40 130 140 Prlncere ~6:0 

219 00 108 Oluklu çııı tıl~ 
292 45 YekO.n . ·ısıtlı rlf 

Yl~karı · a cins ve miktarı yazılı .bır ~0 ıc&JI ,1o 
ve btr kısmı Maliye hazin~sine :.ııt c~ ii jtJBt, b 
~~ık arltı~_rna ile 22/8, 942 cumarte8i ~undePod' 
ıtıbaren koşker pazarıuda MaHyeye aıt '°' 
birer satılaaca ktır. . uıcte ~ 

lstekiiterin teminat makbu1.ları ile bır jSfoıı' 
tarihte köşker p:ızllrmda rııüteşekkil kOOl f.'1..ıf 
caatıarı. k iste ~ 
.Fuzl~ izahat almak ve eşyayı görme derc1' 

Mıllt Enılilk Müdürlüğüne müracaat 8 e ıı1 , 
rnan görAe?i 'ec~~leri. . . .. te1'1İıe'ıı, L 

Del ' alıye, ıliln ve saır masraflar 19 'JOı 1"8~ 
lunduğu 1 • ı rı8"' 
Yiyecek ve yakacak a 's,11~•1' 

Antakya 5 sayıl& J. er okul Ala)'' 
'JJ 

komisyonundan lh8Je111 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminat 0n 
Miktarı ·bi Gô ,11 

'farı ıs 
Kilo L·ra Lira 1(. .421'8 ' 

Koy~n eti 45000 54000 4050 00 24-B ,, S,ıı 
S1ğı~ Eti 450-.0 22500 1687 50 

5
.g.42 

Bulgur 45000 9900 772 5 u 2 ,. " 
Kuru Ftısul!450JO 12600 945 o::> ,, ri 
Nohut 45000 8550 641 25 6 g.A2Ç

8 

Mercimek 45000 9450 708 75 2 · ,, , . 
. Pirinç 108000 41040 3078 OJ ,, : 

Sude yağı 36000 81003 607.5 00 ,, 
Beya zpey. 5000 5750 341 25 şeP1 

Yemeklik pişirmek .g..4211" -
için odun 596~00 9792 734 40 27 ,, ,, 
Saman 108000 5400 4 )5 OJ .. -~ı J 
Sabun 8640 6998,40 524 88 1811 oı11/ 
1-Yukarıda cins ve miktarı yazılı 0

0 zZ/1141 
erz!lkın kap.ılı z:ırfla ihale günU olll .ıtlııı'1~i 
şamba güaü talip çıkmadığındull 111~ jblll 

1 •• 1 ., t 
gün ve s:.ıatlarda kapalı zarf usu . ıı flli~' 
ölay karargahında yapılacaktır. ıcst te ,ıf 

2- Tahmin tutarları. ve mu\l'tık sı.ı9 0 
tarları ile eksiltmeı·in gün ve giiıl ~ ~ 
rıııda gösterilmiştir. Şarlnamelel' 11er tJİ' 
görülel>i1ir. t 0d81ı ~' 

3-lstı kliler ihale gün ve sall 
1 uıisi0 

veline k,lriar teklif mektuplarını kO ~"JI 
dirlfr () .. rıÔ~?. 

Sulh hukuk mahkemesi 1 ıJ şl' '"_j 

l T 
.. kÇl3 ,, ~ ,,.j 

kalemind9 7 numaralı do ur ıııı1 
siyeye müracaat a WdlÜ· Mubik

3
'
1 

soıı 
mat edinmeleri ili\n olunur. 

lf 


