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•inden 5 kuru, ahnır 

l Ucret P•tindir . -
BDnO ge9en HYH•!._ ~ 

10 kuı Uf'ur 

Şehir Meclisi 
~"za/zkları için 
arti n ti . amze en seçim yok .. 

'r . laması dün yapıld· 
arırı lsk ı 
Y"ld enderunda cuma g·· .. d 0" 
" a ki ' unu e ort-

Yo a~alar" yapılarak Parti namzet 
~ &eıed· lerı tespit olunacak 

1~ ı 'Ye seçimine ı · 
~l llı~k üzere Pa~~~ ~ıl~as~ bugün çok önem 

ı~ trı,,j la<>p't • . lı '\i azıfaler yüklendiğ' . 
llflr de "'"' ı ı~ın yok b · . mı 
l\t, ~om etm kt u ıhbarl~dır ki seçilecek 

•1111 h . • e a- azarım b .. 
t h . le rııniz Belf'- unu göz öounde 
ı.b.l.Ulak!arı İçin ~im td~lmaı:;ını tn"siye etmişler 
i "'llsı ~led ~ ır, 

L~Sefik Soy:o sonra Va Yoklama iki saat de-
O:,ltişirniz .rFvhe Par- vam etmiş ve saat 17 de 
-!\·Un a rett n sona erm · ti ,.,1 ~ ) un. huzuril~ Hal . . ış r · ~ amzctıerin 
~ I arti Vila ld hshsı seçime takaddiinı e 

~eu u . ye a den gUnl d 
(' •leıs Vekili Se- . er e &ayan seçici 
~1~11 • lere ıUln edil~cektir 
ıı b' Kın Heis:iğinde Bugün Suv d. • N 

ır top\ d h' . -. ey ıyt- a-
ı, , B antı ıt ya. ıyesı Belediye seç· k 

~t u top! t d 1 ım yo 
\'~ .Ka an ı a aması yapılmış ve Parti 

Ul idare he namzeu . 
~ llıerkezdeki o k erı tespit olunmuş 

eyetleri hnzır c:u- turk. Yarın lskeudcruııda 
. ve Ant· k u yo lama yapılacak ve Şe 

' IÇin ct ya uelc . hir 1· . ~ 26 ttsli, 26 ~ec 181 azi.lıklan için 
~"' ~arti namzed' y~ Parh namzetleri tespit o 
l''l Çılrnhıle d' • (. lunacaktır. Cuma g" U 
"il ~ p ., r ır. Yalı dö un 

._li ... •rtj Müfetti11j . . rt~olda yapılacak yokltt-
)1 ~'ebet' ., :nız ma ıle lv·ıı . 
'~etek ıe birer nutuk . ı ı yet ıçindeki 

SAYBI 2 KURUŞTUR 

Almanlar üç noktadan Sta
lingrat şehrine girdiler 

Bu savaş asrın en müthiş çarpışması ol arak 
tarihe girecek 

Almanlara göre, Kafkas petrolleride ele geçirildikten conra Rus 
ınukavemeti artık kır:lmış olacaktır. 

Berlin 16 A.A.- Yarı kalacdk olan Alm an kuv-

1 

şimal batıda son ' hızın ı 
resmi bir kaynaktan bildi- vetlerinin nereye gönderi- almıştır. Gel~n huberlerP 
riliyor: leceği hı:ıkkından mekiuı göre, bilhassa cenupta du 

Bu akşamın ;ık saatle beyanında <;ekinn ektedı,.- nını fevkalildcl buhranlı· 
rında Alman kıtaları üç ler. dır. Huslar şerefli bir su-
noktadan Stalingarat ŞP.hri . Mos.k.~va .16 A.,J\ . . - rette kahramanca döğÜşü 
ne g: srnişlerdir. Fakat şeh Höyter oı dlrıyo:-: Srnlın,;· yorlar Almanlar müdafile 
rin yarıdan fazlası herıUz rat sava~ı e~ ~ıddetli saf- re nefes aldırmamak için 
Rusların elindedir. hasın 3 gırmışllr. Du~um için bütün gece havadan 

Staliagrat savaşı bu as her za~ıtndan dah~ zı~a · . şelır·i bumbalamıştarıJır. 
rın en çetin bir mücade· d~ vahımleşrııektedır. Şım Her iki taraf son gayreti-
Je safhası o larak tarihe dı Alrna:ı baskısı b~!ı .ve ni sarfetmekt~dir. 

Çörçil 
geçecektir. Şehrio za ptı 
çok kolay olmamış ve 
Husl u fe,·kttlade ,bir şe· 
kilde dayanmışlardır. Şim· 
di şehirde kalan Hus 
askerleri ·için ytt :ı.Alman 
kurşuni!e vey;ı kenJi kur 
şunlarile ölmekten başka 1 

çare yoktur. 

Londra 16A.A.- iyi 
haber alan kaynaklara ge
re Başvekil Çörçil yakında 

' savaş durumu vtt Umumi 
vaziyet hukkında ~ir de
meçte bulunacaktır . 

T obruğa yapılan 
çıkarmanın bila;-.,çosu 

Almanyada 
F.kmek ve et tay;n-. 
leri arttırılacak 

Helediyelerin seçı~ yok\amaları seıoa el . .. ermış olacaktır. 1 

Dühkk.. ooperatif i' 

ı\scori mahfiller, Rus· 
Jarın iaşesi için pelc önem 
li olan bUyük ölçüde ham 
madde kaynaklarının Al· 
manların eline geçti~ini 

ve Ruslar Kafkas petroHe 
rinden da mahrum edildik 
leri takdirdi Rus ~orc.hısu· 
nun artık taarruz kabiliye 
ti kırılmış olııcağmı beyan 
etmektedirler. Bu mahafil 
Stalin"'rattao sonra seı best 

Homa 16A.A.- Hes· 
men bildirildiğine göre 
Tobrukta alınc1n esirlerin 
üzerinde bHlumm vesika
lar ve buraya karadan, ha 
vadan ve denizden yapt
lan harekatın hedefi lima 
nı tahrip gemileri lıahr-

Berlin 16 A.A.- Pro 
pagonda n azırı Göring 1 9 
ilk lt-şrinden itibaren 'Al
manyada et ve l?km&k 
1ayinlerinin artacağım söy 
)emiştir. Altı yaşınu kadur 
olan çocuk ara haftada250, 
6 dan 18 yaşına kıdttr 
olanlara hafta ~a 400, 18 
yuşıodan yukarı olanlara 

' da haft ada 350 gram et 

.~ .. ,;, "n Kırıkhanda kuruldu j 
U1er6 ~Peratifi kur· 

~ıı llıUs~ aşlayan teşeb- 1 11 • 
q,~. . ~et bir ki ' lV.l ı //A M ••d ' ./ , b;;~:~· .. ~ .. :,u~ ; l ı ~ u a J a a 
~t lfUtc M öğre.1dıği ı t h •ll • • 
&ıudurd~~aka ?i~0. Q Vl erının sailŞl 

· ıı lopta n Reııhğı • 
ileri ı . Dan çeltfk nı üs B .. .. k b • b 

" ~0ol>e;~~di aralarıı da uyu ır rağ et gördü 
~etil!· a ıf kurnıağa ka 

iŞ Ve k 
il leşe ooperatif 
~P ·r~~uı f'ylemiş
•ı d'· e aza y.az 
rıı llfld"'n 't'b 
~ '' hulu ı ı aren 1lay"t i 1.nıaktadır. 
fe~dat k.tısadiyatında 
ıh ı bır 1 
•
1
• ~ ro oyn ı-

buYiike .. rnUstahsil le -
'rıe .. ·•Ydalar temin 
~ .__ Şuphc etmed' x.· 

'Qlrek . •151-
'•i t etıo m Utt'ş" b 

ı·~lııı :brik et.terken 
0nernı· ' ~il b' . 1 mahsul-

~~l>eırı olan 7.eylinci 
ı d" 'attifioin kurul

&önutdeo diı,. 

Ankara JS A.A.-
B~ sabahtan itibaren teda 
vule çıkarıldn ve sahtı 
30 eyltl'd& sona erecek 
0.lao 40 milyon liralık bi 
.rı~ci iertip milli Müdıfq 
ıstıkraıı tahvillerinin labş 
durumu etrafında alAkadar 
ma~am ve mOess•selerdea 
verılen ınaltlmat ilk gün 
olmasına rağmen ~ halkımı 
zı.n bu_. hhviller~ lıtlyük 
hır alaka gösteormiş Oldu
ğunu anlatmaktadır. 
. İlk tah\'iller bu rağbe 

1 

tır. vatandatlarıu MiHt Mu 
dafıt:1. işleriııdeki fedakar
lık bısleriıu ve cUmhuri· 

yet maliyesine karşı olcın 
itimadım göstermekte ol
ması bakımından büyilk 
bir ehemmiyeti haiz oldu 
ğuau helirtme1ctedirler. 

Ticaret Vekili 
T edkik gezisine çıktı 

K.onyıı 15 A.A.-· Kny 
seriden şehrimiz~ gel~n 
Dok lor Hehçet lJz halk 
ve esnafla temas ~tmiş 

Toprak mahsulleri ofiHini ı 
silosunu anbarmı görmüş, 
.Fabrikalarda tüccar ve 111-

1 nafla konuşmuştur. Vek1l 
1 bu sabah Afyona har ek ·t 
l edecektir. 

mak amacını gütmekte İ· 
di Bu harekilta büyük öl
çüde deniz kuvvetleri de 
iştirilk eylemiştir. Çıkarma 
d ın önce :;siddetli bir hava 
hücumu yapılmış ve düş
m11n g.:ımileri de şehir le 
Iima"ı döğmiişlerdir. 

Berliu 16 A.A.- Hu 
susi lıir tebliğe göre 14 ey 
ını gecesi lngilizleı io Tuh· 
ruğa y , plığı çıkarına te 
şehbüsü kısa bir çarpışma 
dan sonra ö lenm i ş, kara 
ya çık11n kıtal r ya Çosir e 
d i lmiş veya (\Jdlirülmüştür 
Bu çıkarmaya iştirAk eden 
iki krovazörle ~ki torpido 
batırılmış, 573 esir alın· 

r.:!JŞtır. 

l verilecektir. Birinci sınıf 
ağır işçi ler 900, ikinci 
sınıf ağır iş~.' 1 er de hafta
tads7 O gram et alacaklar 
dır. 

Ekmek bıyi ıı l e rirıe g~
liı.ce. 

3 Yaşına kadar o'aa 
yOcuklara haftada 1100 
gruın, 3 den 6 yaşına ka 
dar elan çocuklar 1201, 
10 yaşıııa kadar o'aniar 
haftada 1700 g raın ekmek · 
alacaklartlır. l O yaş ile 20 
yaş arusındH kite,. haftada 
1260grarn20J D yukarı-yaş 
ta oln'llarda lı ... ft ada 22S~ 
grum eh nır k ~, ·: cakhmJır. 

..... ~~llJ!llli!li~ ........ milw+•• .............. ~alm .... .. 
5J'4 ıJ\( ı KA 

Bir bufqar gazetesi 
Türkıyeder. sitayişle bahsediyor 

~ofy ,ı 16 •\ .A - Y ..ı rı resmi l ltru g ız t •i Turl..>i • 
hcıkkl'IJa y:ızdığı l>ir makat <le tli}W ld: 

" T t.rkiye ta n ı b't raflik siyasd ine dllm 
ani ı~ ı . 'ziığıı ııı lwşınd1ınl o i n uv<ı ffaki> etle 

devıı rn ı di a r.Türkiye şimdi l tın j i i'.,ı i ,.ıtd i durumu ve 
hudııt'urmm emniyf•tile meşguldıı r Türk Bulg ır sa· 
mim iyeli ninher su!uıd ~ g· n!ş Pm t"8i ve bu lıirıik her 
türlü guclükleri yenmelidir. 



Sayfo-2-· YFN1GPN 

Milli piyango 
Dünkü çekilişte ka 

zanar numaralar 
:\liıli piyırngonuıı Dün 

kij ~·..,l.ilışinık.ikrnnıiyı-> k<l 
za ırn ı ı mı nı :ır:..ı la rı a şrığıd u 
lı"ldiriyoruz: 

2~ıhin lircılık lni~ iıkl krnn i· 
yeyi 250!59 nunıi.mılı hi· 
ld kazanmıştır. 175091, 
333516, 3~9175 numaralı 
blletler onar uin lira. 
011517, 037679, 195753, 
260754, ve 273099 ı·uma 
ralı biletletıer heşer b"n 
lira k~.zanmışlardır.' 
ikişer bin lira •kaz!inaıılar 
t 1 3580, 05694 6, c 87901' 
90487, 110469, 175123, 
189248, 21 ~ 109, 219454, 
254362, 264027' 307168, 
357999, 363972, 372747, 
3789 13, 380679, 
1000 Lira kazani n numa· 
lcır. 

001296, 00458~, 006738, 
Ou9525, 014.4 )_ Ol5253. 
015840, 018977, 030912, 
030443.),1 36319, 051403, 
057740, 063096, 076689, 
082440, 093951 ' 100561, 
108502, 109510, 135832, 
138255, 149446, 154882, 
150722, 160805, 172650, 
173445, )91062, 20 897. 
2051)59, 210932, 219178, 
219908, 224028, 225924, 
218771, 228583. 252148, 
226496, 246137' 269058, 
264151, 254904, 2999v1S, 
293734, 336725: 329820, 
328976, 3479.16, 346055, 
339732, 376550, 361255, 
353987. 384674, 3817U4, 
381349, 

~on 4 rahamı 4987, 
5784, 9419 la nihayctle

~ nen bi ı tler he~er yüz I!· 
n:ı. son iiç rakamı 801, 
947 ile nihart'euen bilet· 
ler ) i.izer liıa, s·rn 
ü~ rakt mı 952, S48 le ni
havetlt nen bilet1er cllişr 
lirıı, yiıı<> su ı üç rakamı 

057, 098, 334, 642, 83(', 
la nih ıyetleııeıı '.ıil~lln 
yirmişrr lirı:1, son <: ft ra 
!rnmı 35 v0 51 l · 11ilıaytl 

leııen hiletlel' ona!· lira ka 
k,ızanmı~la rdır. 

~unlarddn uaşk:ı so.ı 

tek rnkum'arı O ve 9 la 
nihayetl>:ıcn b"et er .ü~er 
lir ı amor \ :.ılacaklardır. 

T oros sürat 
katarlannda 

Adanadar. itibaren 

değişikl:k yapılıyor 
Anka• a 15A.A. - Ce

nu~tan memleketimize 
gelen Toros sürat katarı 

80n zamanlıırda lıern~n da 
ima büyük gecikm~lerle 
g~ldiğini bu katarlarla se 
yah t ( decek yokubrm 
karşılaştıkları ~üçlükleri 

Ar jantinden küf .. 
liyetl(miktarda 
buğday gelecek 

Yiyecek ve yakacak 
!Jutay (;Ümrük ~lıılwfozıı 1 lıurtı 

ıııbyonundan: 
'l'alımirıi ~hıvııkl•Bt 

Miktarı 'l'lllan Tt>nıinatı goııi:..,. 
c :insi Ki 10 Lira Ura Hlatı41)p.d''~ 1 
Patates 14000 4900 363 21-9 

9 ~ 111
11 ti . 9 94" s 

Zöylin d;111esi 400J 36 JO 270 22- · 42 t1 9 1 

Buğdaylann Arjantinin temin 
ettiği vapurlarla gelecek 

l\:uru Soğan 14000 280,l 210 zı-9 942 çer 5 l Zeytinyılğı 4ü0) oOCO 45'J 23-9 
9 

42 t1 ti_ 
Benzin 702 trneke 3357.66 252 23·9·

9 
· jll ~· 

Ankara Üğ Türkiyenin Arjantin- \ 
• •aCI J\' ııl~ 

. 1--Hat<!yGümrü'< muhafaza taburu itıtı~ . teııli'" 
f 

. . v nu ıs ıS 

rcndiğimıze göre, memle
kete buğday getirrm: k 
tirnwll için y:ıpılan teşdı

blisler müsbet bir neti· 
c ye bağlanmak üzereuir. 
Vapur yokluğu yüzünden 
rnOşkülilla uğ-rayan nakil 
işleri A ı j ınliıı hükumeti
nin vapur teınin etmesi 
dolayısile h~ıJ'ediıniş bu· 
hrnnrnktadır. 

Haber aldığımıza göre 
Arjanti nde mısır istihsali 
ise, 12 milyon tondur. 
Arjantin, bunun ~ok az bir 
kısmıııı istih:ak etrnelcte ve 

1 
1 

· miitebdd kısmmı ihraç et ' 
mek~edir. Bu sene ihra~ 
imkan1aıı bulunamadığı 
için Arjantin mısır ve buğ 
duyları yakmıya veya de· 
niz~ dökmeğe mecbur kal 

dt"n huğdııy ve mısır al
mak hususundaki teşelı 
l.ıüsleri biiyük bir memnu 
niyetle karşüandığından 

Arjantinliler bize mısırın 

tonunu kendi paramızla 
50 kuruşa vermiye razı ol 
muştur. Hiz getfrteceğinıiz 
bu mallara mukabil Arjan
tinliiere tütün göndert-ceğiz. 

Arjırntinle ol:.ın ticari 
görüşmelerde tam muta
bakat hasıl olduğundan 

ş"mdi bu malların mernle 
kete istıali için İtalyan ve 
A iman makamlaı ıodan mü 
saade istenecı::k ve gemile· 
rin Akdenizden W'<telJilme 
si temin edilecektir. 

Bu müsaade çıktığı 
takdirde 2·3 aya kadar 
memleketimize çok miktar 
da rnı~.ır ve buğday ··gdti 
ri rniş bulunacaktır. mıştır. 

wa t a::on raM'liili:lıı•-cs:•w:..n11Mf1~m:ıı-11• .. --lilnmla .. ma 

Pamuk ipliği Posta nakliyah 
hakkında 

Hatay Valiliginden 
Gerek Ağustos 1942 

kontenjanıııdan gdrekse 
sonraki uyiar Kontenja· 
mndan pa nuk ipl"ği alıp· 1 

tu lı<t:sat Vekaletince tcs· 
pil edilerek dokum:!cılar 
Kooperatifince ort.tklarına 
dağıtılan ve b:r örneği Ko 

op ·ratf P•ağazusına ası· 
lan standart tip'ere uygun· 
dt>kurna y:ıpmıyan el do· 
kumu tezgahı sdıipleriuin 
ipi" k İ:.tililrnklar ının kesi· 
lec•.!ği ililıı olunur. 

Kayıp şahadetname 
Osmaniye Çıl Be· ektıt 

orta okulu ımn sın!fuıdun 

al lığını şnhttdelııarncyi 
ka)·betliın. Yenisini [alaca- .. 
ğrn chn eskisiı.iıı hük·nü 
yok lt.r. 

yeıı m ek ı z :re- S"İ erlerırı 

~in v ~ suatl .nn:.ia Ada
ııa ·- 1Jaydarp11~L kısmı Ü· 

Z'!rir ele: dd~·işiklik }ap:nak 
z:truıercti ha··ıl olmuştur. 

Sözü ge~~n katar Adana· 
dun 20 f'yh'.llden itibaren 

1 

pazar ve çarşan.ba günle· 
ı i saat20,30da hareket ede 
cek ertel"i giin saat 14 ii 

· 47 d .i<ika geçe Ankarc.ı

ya ve daha ertesi gün s • 
bahleyin saat 8 i 10 gr - ' 
ça Hny<.larpaşı.ıya vnac.ık 

tır. 

P. T. T. l\lüdiirlüğünden: 

İha esi 11- 9 - 942 
Perşembe güı ü saat 15 dı· 

yapılması muk
0

arrer u an 
aylığı (120) iira nıu'ıarn

men bedelli Antakya-Kı
rıkhan nrası otomobille 
postu sürücülüğüne istekli 
çıkmadığından eksiltme 
·nüd·.le~inin 12-9 - 942 
tarihinden itibaren on gün 
uzatıldığl ilan olunur. 

* * * 
P.T.T. i\lüdürlüğünden 

ihalesi i 11-9 - 942 
cuma günü saat 15 de ya 
pılması mukarrer olan :ıy· 

lığı 125 )) ira muhammen 
b€delli Antakya- Hassa 
arası otomobille posta ~su
rücülüğüna ist•!kli çık na
dığından eks;ıtnıe müdd<.:.· 
tinin 12 9 942 tarihinden 
itibaren on gün :uzatıldı· 
ğı ilan olunur. 

• * 
* 

P.T.T. Müdürlüğünden 
İhalesi 11/9 942 cumJ 

günü saa~ 15 de yapıim:ısı 
mukarrer olan aylığı(l2C) 
lira muhammen bedellı 

Anlakya·H.eyaniye arası 

otomobille posta sürücülü
ğürıe istekli çıkmadığın· 

dtın eksiltme müddetinin 
12 9 942 tarihind<:ın itiba· 
ren on~glin uz:ltıldığı ilan 
olunur. 

zar la eksıltrney11 konulan zeytınyagı "" 
dığıııdan bir ay Z'.ir fında pazttdıkla aJını11 sııatbl' 
ilk p~zarlığın hizasıı;da gösterilen gün ve ·ye 
lacağı ıecıı )

1
0 

2 - A~'.ık eksiltmeye konulan üç ~ıı ll'IJiıt 1 
I• 

maddt"sirıe df· istekli çıkmadığından ıhtı satltlıır 
uıatılarak hiz ilanncfa g<blerilen gün ve. ef 
pıJacağı 702 l 

3- Ac.;ık eksiltme ile ahııaca~~ olı:tll .18ıe oıı f 
benzine dr-! talip çıkmadığından ı) saatl8 

uıatılurak hizaiarıud~ gösterilen gün ve 1 
hıcnğı . -ce rJlııf 

4- Bu mac<lelerin tahmini tutarhırd r şartı' 
teminat rııiklal'laı ı karşılanuda yazılır 1 

• ,ı11d' ~ 
ri komisyonda gö ·ülehilir. isteklilerin l<:yıı fl'I' 
vesika ve muvakkat t~minat mektuP ı;atı 
larile .birlikte eksiltme saatlnrınL'a tııbur 
koınjsyonuna müracaatları , ,. k 

Sahi ık metrü k erıı 8 
B' 

H.atay Defte.rduı lığından 
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