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Ucret pe,ındir . -

Onernli bir 
~esele 
atayın 

l . başta ueJen 
L erırad b. . b 

' ko en ırı olan 
?ası f" 

'lı..t\'e al ıatıurnııu hü-
lotıra ı~an soıı karaı 
ti trıaı~ukselmeğe baş 
ilJıııdu n:ıdur. Muhsuı 

rı, hUktımetçe 
korıa azamı 200 kuruş 
lif n Ve gerek Koo 
t ' gerek d' ttar ığ~r firma-

aı. llldıa b 
'tt~ k ... ı\ u fiata su 
~i 3SQ Ozanın kilosu 

lırıi, :uruıa kaı.:'.ar 
~~ 'f Uluncnaktadır. 
'fi b arırıı 8atış Koo 
e b~ıu durumu göz 
lbı1Jın nlurarak elin

t lGıu 8ataşmı beklc
tltıd rn gOrrnede•1 Or· 

erd:: Ve diğer rnüs-
ltrıı> her ~tın ıldığı 
oı•r k kılosuna fiat 
•a: k elliŞer kuruş 

'oııutıcia arar Vermiştir. 
~ '<» kozalar satJl
~kl llrı ha"ıl olacak 
~.~ araiıoda ayrı-

1.."411p '41Caktır 
... ~'"'O 'ratifiu ' .. 
~'"')'" b rn ustabei. 
~ l•k,r u Yerinde hare 
~'~ı·ır .etmekle bera 
'!..~'· ı bır no1'w 

il isr ya do-
~bkik, ıyoruz. yaptığı-
~ilo ıta göre 240 
jı... lutan k . 
~iti 1( ~ oltenın 
bi11 de •~peratif ve 
la'l~rı dtıter firma-
'" l\~'n satın alın
lar . . Peratif aldığ 
~ •çırı . 1 
'il d fıat farkı ·· 
~ • iter · o-

bir h fırrnaların 
~lııtı b~l'ekete yanaş
'ler i . kısırn mUs· 
ık ~~n buyuk bir 

rcc f lcıt.cak ve bu hal 
bıh .. 8 ır .. 

•1 "'Cl b· rnustahsil 
Q' ır k 

,
1 botdur aç kitinin 

& ~tır. Ilı asına sebt·p 

~ tırrnttıa . 
~ Oltluğu~ın _lıCJ~r~tia 
'<>oı:ıera . ~ ılerı silre 

~ınllk t.ıfın harek ~ 
~ oı,rtı ·stenıemelerl 

1 ko, .. az Clluku mus. 
"'418ını se b 

d~~il .~ est pı-
~dilerı ,~ lıukometç,• 

k r. 't.ğıauara uyarak 
~~ı~,k er fiat serbest 
a"'llı:ıı k olsaydı d ıha 
~d,, ozanın 300 ku-
~tı. li~U~5'tlmesi nıu 

ltııırn ıtibarlu ve 
l•· tneun · . 
' ıaah .. emırlerıne 
''tn:ı 8~1unu bu fir 

~llaı .. , ~ zorunda ka 
iL. 'Clllaıl . 
"'l r, k ~lmdi bunlar 

r ııu iıteaı~k te 
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10 kuru9 !ur 

Belediye seçimi 
hazırlıkları 

Defterler üç gün sonr askıdan 
indirilecek 

Be1ed·1\.'"" s · · · · J, eç •mı ıçın 
hazırlıklar hızla dt!v ... ın et-
~ektedir. Se'ı;imiu ve se
ı;ılmek hakkını haiz 
~ıırtdaşların adını taşıyıtn 
Jısteler dört giin ÖDC(j askı 
ya uhnmıştır. Defterler ka 
nuni müddet olan bir haf 
t~ .. !skıda ~lacağından 

bu mr ddot üç gün som 
bitm .. ktedir. Defterler üç 
gin sonra askıdan indfri!e 
cektir. Defterlerde adını 
görmf'yen yurtduşların bu 
m üdJet geçm edön önce 
b,,Iediyeye müracaat etme 
leri IAzımdır. 

c;azetecilerimiz 
Çörçil tarafından kabul edildi 

Londra 11 AA B k'l t'x ·ıd ·· h ~ d Sınd ' r· . . - aşve 1 ':ı"'rçı un ususı o a-a üre g~z"'t ·1 . . k -;;ı ecı erını kabul ederek kendilerile 
j o~u!~u~tur. Bu konuş11adan sonna Türk gazP.kci
erı Çoı çıll• ola h 

- 1 d. n ayranhklarının :arttığım söyJemiş-er ır. 

londrallA A -T" ı . · 18. . E .. •r .. k · · urKIYf üyUk lçısı Londrada bulunan ur gazet ·ı · 
f ecı erı şerefıne bir ziyafet vermi~ ve ziva 
ette tanınmı 1 · ı· · 

b l ş ngı ,z dost adttmlarile gazeteciler hazır u urımuştur. 

lngilizler Mada
gaskara asker 

çzkari/.zlar 
Adadaki Fransız kuvvetlerile 
İngiliz kıtaları arasında çar

pışmalar oluyor 
Londra 1 ı A.A- Ne • . .. 

redilen res 4 b. ş Amerıkan Harıcıye nezare 
g .. 1 mı ır tehliğe tinin bir teb iğine göre ın 

orc \ ad agaskar d · ıt ·· . ' k • a asına gı erf> hukfirıı etı tarnfrn-
çı arma hareketi yap lmış fından l\1adagaskar-
tı.r. Bu .barekeli t-r rnUsait da alınan tedbirler Ameri 
bır. Şekıld~ inkiş!:!f etmek- kanın tasvibi ile olmuş-
tedır. tur. Madagaskarm Mıhver 

Vişi 11 A. A. _ Dü kuvvetleri tarafından işgu-
sabah İngiliz kıta!arı Ma~ li. mutt~fi kıer için ciddi 
dagaskar adasına asker b~.r t:h~_ıke teşkil edeceği 
çıkararak mUteadd't kt goz onııode tuh.:larak bu 
lard1n ta ı 11? a- harekete karar verilmiştir. 
dir. arruza geçmışle r- Bu işga l müttefik milltt-

Vaşi t lerı n umumi menfaati 
= ng on 11 A.A. - icabıdır. Savaştan sonra 
Yerden göğe kadar haklı ada g~ri Fransaya terkedi-
dır ve bu fark 00. 1

. lecektır. .y 
d. enme 1· v· · ] } 
ır. . ışı. A.A. - Neşre· 

llu 0•. 1. tiılen bir tebliğde Muda· 0 nenı ı nokt · ' gili nı k l tt ~a ıl- l{askar adasıaa çıknılan 
a am arın v,. bılh l T k 

bu işler üzerind b·· ~.ssa k1~&~ ız uvvetlerile adadu-
bir h . e uyuk ı .r rans11 mudafıleri arıı-

assasıyetle duran sa- 1 sında çarpışmalar olmak ~ 
~~k Valimiz Ş fik Soyc-ıin t~thr. Biltün Fnmsız milleti 

kat nazawn çek~riz F ransanın şeref Vfit mf"Df tt-

S. Ç. Htldri ~~runda çarp ş .ı•ı 
mUdafı ı erlerle b•r11berdir. 

• 

Rusyaya buğ 
day gör .deri

lecek 
Bunun için bir an 
laşma imzalandı 
Londra 10A.A.- Jfos-

ynya Karıadaoan buğday 
gön derilmesi için Ing; ıter~ 

hiikOmeti turafmdnn 
gereken kredinin 
açılması hakkında ·dün ln 
giltere ile Rusya srasında 
bir anlaşın& :imzaJanm>ş· 
tır. 

Bu arılaşmaya göre, 
ilk parti olara~ Kanada· 
dan Husyaya 145 bin ton 
buttJııy gönderilecektir. 

Valimiz Soyer 
Dün Kırikhanda ve 
Hassada tedkikler 

yaptı 
Valimiz Şefik Soyar 

Amerika 
Vişinin nofasıni 

reddetti 
Amer ;kan uça~ları 
Fransız fabrkalarıoı 
bombalamağa de 

vam e lecekler 
Voşinglon 9A.A.- A· 

ruerikan uçakları •turafın· 
dan Frans!!daki fabrikala· 
ım oombalanması üzerine 
Viş. hükumeti Amerika 
hükO.metine bir protesto 
notası göndermişti. 

Amerika hükumeti Vi 
şiniıı bu protesto notasını 
reddeyJemiş ve Fransada 
Almanyaya faydalı olan 
bütün fabrikaların fırsat 
düştük~e Ameı·ikan uçak 
lan tarafından bom
balanacağını bi'dirmiştir. 

Siyasi mahfillerin kanu 
atına göre, bu notadan 
sonra Vişi ile Vaşington 
arasındaki m'ünasebat .,bir 
kal d ıhı gprginleşmişt ir. 

dün Krıkhan ve Hassa 
Kazalarırıa giderek hubt: 

1 
bat alım satım işini göz 
den geçirnıiı;t çiftçi ve köy 

vermiştir. Valimiz <il(Şdfü lülerle ,konuşmuş dil ekle-
d ş"hrimize dönmüştür. 

11rini inlemiş ve direktifl~ı 

·..------~., --
Başdöndüren rakamlar 

İngilterenin gündelik sava~ masrafı 21 ın il 
yon İngiliz lirasıııı geçti 

-
Londra lOA.A.- · Yenı nunla -.savaşın başıodan 

den hır milyar lr.~iiiz lira beri istenen tahsisutll ~ mil 
lık tahsisat verHmehi için yarı bulmuşturr 
yapıhm teklif konuşulurkeıı Şimdi lngilterenin giın 
Maliye Nazm deme~te bu· 1 delik savaş masrafı 2lmil 
lunmuştur . / yon Ingiliz Jirıısmı ge<.;rn ;ş 
Nazırın sözüne göre bul t ir. 

Buğday tesilmi müddeti hakk~nda 
Vilayet Makamından 

Yü 'ı~sek Ticnre~ \ lnlletiniıı 31 8 942 gün ve 47681 
- 12145 sayılı tel emirlerile Vı fiyetirniz kaza v.e nn
hiyelerine hsğlı dağ köyıerile HHssa ve Yayladağı 
kazalarına bBğlı bilOmum köylerin borçlandıkları hu
bubat miktarlarının alım te~kföltınl t ıaslim mlidrl eti· 
nin ~:ylO.l ,;onuna kadar uzatıldığı. 

SON DAKıKA 

Stalingrat önünde durum çok 
vahim 

Kafkasyada önemli Alman kuvvetleri kuşatıldı 
Mosk '>\"J 11 A ı\ - Röyterdeıı : 
S,>11 12 s ı:ı l i ı;ind "' sta lin:.{radın c ·rıııp h1 t ısı nda du 

ru•u .. falın v.ı lı i mleş :niştir. Eğer A~nınııl ıı r St.tl ingrH 
d ı ele gr~·ir.: c »: k olurlıırsu biilün cenup c pbesi tehli
kt-ye diişerektir. 

Oiğ" r ~aruft ın Kufk·ısvadn önem i mikturda A ' rh .ın 
kuvvet l~ri kuşatılm:ş bulıınrnak tudır. Bir Ç0 1{ yerin 
de A' rnanlar su içinde sav3şruak zornnd l kalmakta~ 
dırlar. 



1'üyler ürpertici 
bir facia 

17lyaşında -genç bir ~ ~hizmet .. ~ 
çi kız.lJdayak .veJ işk-ence -;ıe- ı 

öldürülmüş 1 

İşe e lkoyan 

bu yürekler 
Cümh'Jriyet ıvıüddeinmumiliği 
acısı hadisenirı ıçyüzünü mey 

dana çıkardı 
JUmatına müracaat et niş 

E' \•dki gün şehrimiz ve zavJllı Eminenin cesedi 
<le bir eQine daha nıstlan- · 

~ nı mezardan çıkartaral' 
:aıyaıı tnyler üıpeı tir,i bir nıorg,ı ka ' dı t ıııştır. Yap:• 
hiidisenitJ perdlsi Cüınhu· lan otopsi ameliyatında 
1 iyet L\'İÜ ld~iumurı:i~iğince Enıineniu dayak V'! işke ı 
yırtılmış ve bu fucianın ce tesirile öldüğü tespit e 
nıesulü snyılun bayan Ne- cJildiğinden Hayı.ııı Nezıbe 
zihe t<'vkif olunmuştur. tevkH edi!erek lalıkikat:ge 
17 yaşrnda geıı\'. bir biz- niş !etılmiştir. 
matçi kızııı işkeı c ~ v2 da Cüml.ıuriyet Müddeiu-
yakla ö' üınün., sebJuiyet mumiliği ve zabıtamız bir 
veren bu çok acı ve yürek eşine daha rasrlanmıyan 
ler • par~·alıyan facia 1 bu çok acı ftıcianın talıki-
hakkıuda yaptığımız ilk 1 katını <leriateştirmekle meş 
tahkikatın hülasası şudur: J guldur. Yakında muhake 

! Musme!at memurlarınJan 1 

1 
mesine başlanacak olan 

Bahaeddini!l tışi Bayan ~e 
bu tüyler ürpertici hadise 

zihe bundan b ir kaç yıl ()n 1 nin muhakP.me tafsilfüıı11 
ce 15 yaşlarında Emine ad \ 

okuycu!arımızıı bildi rece
lı geLÇ bir köylü kızını 

1 
ğiz. 

hizmetçi olaruk yanına al- ••••••••••• 
~ıştır. · 

Bayan NezihE>, l:enüz an 
h şılm1yan bir seheptfn do 
Jayı ve ilk günleıden iti· 
b<ıu n Emineyi ciöğmt•ğe, 

i~kt ııceyaparak kol!arın1 

viicııdunt n muhte!if nok
t:.ıl< ıırn kızğrn rr a~a ba
tırmağ:.ı, sa~·larmı demet 
demet kopararak b şında 
yaralur aı;mı:ğa bı..1şl rı mış 
ve bu yaraların ledavisine 
lıizum gfüii'rniyerek y:ıra 

lar ya\'aŞ yavaş büyümt:.
ğe ve k urtlunmağa lıaşla 

rnıştır. 

HUtiiıı l u işkerceler ye 
tişmiyor:nu~ gıbi za11all1E
rniıı~ güıılt>rCe IJ <; \' t: SLl$HZ 

bırakılmış ve k ı\m ·1s~; a 

Hariciyede nakil 
ve t 3yir.ler 

Ankara 9 A.A.- Es 
ki Berlin ataş~si Sadi lfo
uf Sarpt-ır ))erlin Ticaret 
ataşeliğine tayin edilm'ş 

ve halrıı Bedirıde bulunan 
at ışe muavini Hdik Keş 
nıir de Peşte a laşeliğiııe 

muavin olarak b.•yin olun 
muşlur. Uundnn bu~ka ta 
yin ve nakillerin yapılma
sı da hkleıırnektt'dir. 

Ev kir aya ver.iJecek 
Ş ehi tler m:ıhallesind e 

Kurtutuş cüt.1d ı sinde '234 
k11pı numaralı lıin,ı iska ı 
için a~ık arrttırrna ile Jıi r a 

va VPril .. cektir. Arttırma 

1 9 942 S ıl ı güııti S'.lai 

iiçt e v. pılııc ı ğıııdan istek· 
li l l'.r ; ıı Lıi 'diririlen vakıtta 

belediye c.I irnsinde hazır· 

bulumalm ı ilan olunur. 

Stalingrafta 
durum 

Almanlar zorluk çe 

kiyorlar 
Homu 10 A.A .- Hal 

yun hasını Stuliıı grat şeh 
rirıin çenber için~ alındığı 

hakkındaki ~aberlerin doğ 
ru olmadığını yazmaktadıf 
Bu gazetelere göre, istih
kam •ar ı:;istemi hayret ve· 
rici derecede Sağln:ııdır. 
l3undan başka ı:;lalingrat 

... çevresil'deki arazi dalgalı 

-bir d~niz gibidir. Ve bu 
hal rusların müdı:ıfaasma 
yardım etmektedir. ~ehre 

hücum eden Alcııan lota-
• l arı bazan gUnlerce Lvprn· 

ğıı yapışmış vaziyette kalı 
yorl ar. Çukurlar nyrıi za 
manda tul>'i birer tauk 
duza ğı vazifesini görmek~ 

tedir. 
Bütün bu güçlüklere 

r::ığrnen, Alma~ kıtulan 

düşrn<ının yakı:ısını bırakma 

maktadır. Alman < skeıl 
mahfillerine göre, Staliu
gradın z ,ıptı Rtıs mukave 
:Tietiui kıramıyacaktır. Bu 
şehir işg,ıl edilse bile Hus 
Iar gerilerde mukaveme
te devam edecekfor. 

Rus uçaklarınm faaliyeti 
Bedin 10 A.A.- Hus 

bomba uçaktan dün do
ğu Almanya üzerıııe uçuş
lar yapmış ve boııılıalar 

atmıştır. 

Budapeşte lOA.A. 
Rus bomba uçaklı:ırı Dün 
al,şam Hudapeşte ile ,\.'1a
caı istanııı bir kısım şehir 

!eri üzerinde uçarak bom
balar atmışlardır. ŞiıııdiyP

kadar gelen l~aberlere gö
re hasar hafıftir. 

Vılki Beyruta vardı 
Ankara 10 A.A.-~\lüs 

taki\ Fransız ajansının mu 
babiri Ankaradan bu sa
bah ayrılan Vi'kinin yine 
bu sabah Ueyruta vardığı
nı bildirmiştir. 

Neşriyat l\lüdürü 
Selim ~:denk 

C.H.P. ~latbaası Anlukya 

rlli:Jydan vermemek ı~ın 

sokak yüzii gösteri l mem i ş 

tir; Bu dü .ıya c:eıı ennen in 
den L:ir türlü kurtulmağa 
nıuvı ffak olnmıyan zaval
lı Eroine aldığı yaraların 

tesiri le bund" n i•ç ~ün ön 
ce inleye iııleye öln.ıiş :ve 
hükumet doktorundan a'ı 
ııan IJir dufiu ruhs:.ılaarne

si!6 yıkanmasına ve kefin 
lt>nmesir.e lüzum görülme 
den elbisesi1e mt>zara g.:i
mıilınüştür. 

Gençlik Klübünün Balosu 

Uu faciaın ' birinci per 
desi bu suretle kapandık 
tan sonra hadiseden tu.ber 
dıtr olan Cürn huriyet Müd 
deiurnumiliği derhal İŞJ 
elkO) muş ve t:ıhkikata 
baş\ıy ;•rak facıaya 1.:Z çok 
phit olan k<. m§ularm rna 

• 
Y ar:n akşam Halkevi salonunda 

verilecek 
G .'nçlik klübü tarafın~.ıo biiyük itinaiarla hazırh.ı· 

nan gardenpll'ri yırın uLşırn verilecektir. Havanın 

son giin erde bozulmusı ~· Jzünden gardenpartinin 
-l ı < · ı ; ı > ı ı ı l l v n ı ; , ı ı .< ı · t • verilmiştır 

Gardenpartinin fevkulade mükı.ırnmel olması için ter· 
tip ko ·nit!!sİ elinde•: gel n her şeyi yapmış ve çok 
z •nJi ı hi .. e~ie ıcd P"Og · nı lnzır!anııştır. llasılftLL 
G~rn.:lik Klübüne h trcan Ctc \k olıın bu g,ı.rdenµartiye 
ait Li\et ler sauşd çıkanlı .ı· ştır. Bütün okuyucularımı
za tavsiye ederiı. 

Saflık Metruk Eşya ,, 
Huty .1 >d lenhırlığınd~ıu: 

Nevi ı\dı>ıli 

Kil'e ınit 1215 

Tuğla 115 

Ueheri 
1 

1 

~ıııld~ 
'J' u tıı r ı .. rt1:1fıl~ _J 
ı 2, 15 l)o · r111rSt" 

. dek•r ,, 
hallesııı 1·,,eY" "" 

JJlB l.ı 11"' 
maralı .... ıııv ..J 

d
'(t] pıır- .,,, 

rniinhe 1 
0 ~· 

d ı·ıkll rin en .. 
] , 15 

l\1uhtelif nahiye
frrde büyüklü ve 
küçülü hurda ha
linde ihrnka elve-

20 lira 20,- bıt tıılP 
ahşa ·bPır 

Yukarıda yazılı kiremit, tuğla v~ 
1 

l\lıı ı 
hur ~tO'e<liğiııden hirfay zarfında paı.ar 1 

ıeceği iSnaf1ı~';k· MefrU k ı:;rıl~:. ıl , 
Cin. l\lrn. Pa. Ka· Muh. K.,'nııd' llğıl ,~h Köyü 

d ı· ·O N. N. N. be e.ı otJ 
L. K. f dO~~ 

l\J i thutp :i~a hune- 2 223 4 6 420,--YusU tJıtllpl 
' j\bdO '"'~ .-s-ıu M1 ·etP 

~,., oğhJ t. ~ 
Kahraman ,, 3 822 8 500,-·D~J' Bittrb 
Sarımnhmut,, 3 799 6 200,··D•P.d 

ferl e . 
ef'1 

Yukarıda cins ve evsafı saires; yazılı fıııı:ı1': 
lere t.ılip zuhur .-ıtmediğiden 10 gün uza 1'ılıJ1d1 14 9/1942 pazurtesi günü saal 10 u bır~j'iUJ O 1 

Talip'erin Dafterdarlığa müracc.atlar: f ;ar 
!hti kar ilanı Ta ,,.,,ra 8 

C Müddei Uınumiliğiııden: 
l\1il.i Korunma K aııu-

ııuna muhalif hareketten 
suçlu Hat~yın Yolbaşı mıt 
hallesinden Yasin oğlu Sey
yit Sabah hakkında Hatay 
Asliye c .. z1 mt.ıhkerues: n

de it.ra kılımm durnşma 
sonunda: • 

Suçlunun Sti bö t oJan f ıi
'inde ı dolayı hareketine 
uyan ı\lilli Korunma kanu 

nunun 25inci maddesi de 
Hl!etile ve satış miktarı~~ j 
nazaran 5913 ünci maddesi
ne tevfikan ve yaşına na- 1 

zarım 410 kuruş ağır para 
cezasile mahkumiyetine 
ve keyfiyetin ilanıaa dair 
veri en 7 ı7 '942 gün ve 
661 338 sayılı karar kati- • 
leşmiştir. 

Balık avi mü-

tı rı 1 a ;,ı;ıı 
AntrıkY8• 

Iiğır.deıı: Jıf' ~ 
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