
nıt~murlarla fHkir vt- mu
ayy(•n ı!elirli hulk üz~rin- 1 

ce kendini gösterecektir. 
l~~nlardnn iki misal alııbi
hrız: 

Eıine ayda 50 lira pa· 
ra geçen üç çocuklu o~ta 
halli -ki memurlımrnızın 
ekseriyetini bunlar teşkil 
eder- Bir memuru el~ u
lalını: 

Savaştan önce bu pars 
le rahat gecinebiıen bu 
üç ~ocuklu "ailenin kuru 
ekmek parası günde birer 
hu~uk kilodan aşağı yuka
rı 30 lira tutacaktır. Buna 
en az .. 15 linı ev kir sı ek 
lersek yekun 45 lirayı bu 
lur ki o memurun eline (/" 
çen para ekmek parası v~ 
ev kirasile hemen hemen 
bitmi:;ıtir. Fakat insanların 
kuru. bir ekmekle yaşama 
s~na ımkan olmadı~1111 ve 
bır evin nr. gibi ihtiyaçla 
n olduğunu her aile reisi 
çok ala bilir. 

Yalnız akarile geçiııen 
ve başlca bir ge iri olmı· 
yan başka bır uilt-yi ele a
lahm: Koordinasyon ka
rarile harpten önceki nor 
mııl fiat üz~rindcn alıarı
nın kirasını almakta de
vam edenleri.ı eski zamana 
nisbetle en az beş kat ~·ül<: 
se' ~ .en yaşa:ua pahalı 1ğı 
karşısındaki durumları ba
sil bir he~apla ve bütün 

, çıplakl~ğ~le meydana ~ıkor. 

Cumarfesl 

Yeni 1 ürkige Osmanlı /m .. 
paratorluğunun tek ve ge-

gô.ne ·varisidir 
• Komşularımızın toprağında gözümüz yoktur 
Her~esle dost geçinmek istiyoruz. Barıştarafdarı olanlarla hem a~ 

her.k ve müşterek emniyet sistemine tarafdanz, Yugoslavya ile Yu-

nar.istamn istiklalleri her halde iade edilmelidir 
Londra 19A.A.- Hu mız anlaşma prensiplerimiı:e I lngilterede gördiiğümüz 

subah Jstihbaı at azırını uygun ve anlaşrnayu s ıdn- misafirperverlikten c_:ok mü 
ziyaret eden Türk g:tzete· kat höstermiş lm1unuyoruz 1 hassisiz. Kendimizi burada 
cilt-rinden intibaları hak Savuş:ı girmemiş olmaklu tamanıile dost bir memlt>k· 
kında beş sul soruln uştur beraber, girdiğimiz takdir ette sajıyoruz.Seybhbt prog. 
Bu suallere, guzeteciler a· d-3 yapabilecegimiz helcimet nımlarımızı biz hazırladık 
dına cevap veren Ahmet yaptığımıza kaniiz. 1 istihbarat Mdzırlığı bu prog 
Şükrü E~meı· Ye:ıi Türki- Balkanlarda Yugoslav l ramımızı tahakkuk attır· 
yeniıı durumuı u anlatmış ile Yun:ınistanın istiklalieri i mekten başka bir şey yap 
ve demiştir ki: her halde iade edilmelidır. madı Burada birçok şeyler 

.. yepyeni bir memleket H ulgaristanla rnünasebetle gördük ve göınekteyiz. 
olan Türkiye, Usrnımh im lerimiz dostanedir. Yuna legiltereniıı muazz:ım sa· 
paratorluğunun tek varisi nistanı istila için Alman cır vaş gayretlerine şahit ol· 
dir. Osmanlı imparatorlu· dusJnun llulgaristandarı dukta:ı sonra zafeeri ka. 
ğunun dağılmasından son- geçmesine man İ >im 1 k lüzu zanaca~ını'lu kani olduk.,, 
ra ortaya t·1kan Romanya munu hissetmedik 

-v Türk gdzetec'leriHindis 
Bu'garishın Yugoslavya ve Bizim biiyük bir ordu.nuz 

taı1 rneselpsi ve Almanya· 
Yunanistan ayrı ayn birer v.ır:lır ~g'"r t~cıv iz. .. uğ ar d 

nın siHih satışı hakkın a 
a.11·w1 vurJık teşkı"l ederler. sak memleket ve:istiklalirni 1 1 n soru &n sua lere cevapver 
Yeni Türkiyenin komşula- zi miidafuuya hazırız. mek ist .. memiş,erdir. 
rının topraklarmda gözil 
yoktur .Biz heri\ esle yalnız 
dostça münasebetler idame 
etru~k istiyoruz. Türkiye 
Balkau ve SaJabad paktla· 
rına ön ayJk olmuştur. 

Barı~ taraftıın devletlerh1 
hemabengiz. Biz müşterek 
emniyet siyasetine tarafta-

bulunuyoruz. Yıllarca c V· 

e"vel lngiltert) i e yaptığı-

Almany ile Sovyet 
Rusya arasında 

Ayn barış şayıaları 
Ankara 10 (Hadyo gazetesi) Smliııgratta dünytt· . Bu ıkı sınıftan birırcisi

nın hali şUpbesiı ki daha 
~ğı.rdır. ve bunlar nih ıyet 
~E>tın bır sı kınlı içinJe y il 
Şamuğa ruahkQmdurlar li taksltlerle hcıenmesi en 
Bu .. hal·i·n· do!turacağı iı;ti . ameli, en müsbet ve eıı 

nın en kanlı Vt• en k o r k u n ç snvıışı 
\'e şehrin Almaıı1 arın e1ine dUştnğüne dair hirbıri"i 
takip eten h11l)('rler go'meğe devam ederken, Baston 
radyı>su da Almanların Hıısva ıl e ayrı bir barış yap
mak için lt-şe blıüslere geçtiğini lı .tber vernıek trdir. 

maı kotilluklerin ceruiye- uygun ça~ediı. 
te yap;ıcağı Zl\rt4rlar da Bundan sonra nskeı ai-
ayrı bJl' mes'eledir. itlerinden yoksul olanların 

BilhasAa az aylıklı ve durumu göz önüue ulınma-
çok çocuklu memurları lıdır. Belediyenin bi. bir 
bu kötü durumdan kurtar müşkülatı& ounlara ödedi 
mak için llcil tedbirlerin ği ay:ık yardım bu ~ibile· 
alınması 7.tlrurtdir. Maaş- rin yalmz ~kroek purusım 
lora yapılacak yeni lıir zam bile karşılemıyacak kadnr 
ne .. haıine iç·iıı mümkün azdır. Eğc>r imkiln buluı·ur 
ııooe memur içiu faydalı 1 sa bunlera da me!'Ilurlar gı 
olmaktan uzaktır L~'k . . ı · ld ki d . r ı rımız H a ı arı yar ım para· 
c.e devıet çiftliklerinde is- 1 sına karşılık yine maliyet 
tıhsal fdileıı her lUrlU 1• 

1 fioh üzeı·inde" yiyecek 
da ınadd ı ·1 g 

ı t! t-rı e hükQıııetçe ı maddeleri verilmesi çok 
~~s~b.sildt-n satın alına · yerinde olur. 

1 fıa anıburJarında bu ı Bu da~ıtma işi belki 
bunan zuhirelerden nüfus · ç.ok gfü; ve 11ğır bir iştir. 
aşına muayyen bir mik- Fakat iyi bir organize8yon- . 

t.,r~nııı ve maliyot fiatı ·:. 
zerınden ı: la bu çelin iş ıı başarılma \ 

ı ınrmurlara satıl- ıı mümkündür. 
lllası bed r . 

' e ır ın uzun Tade S. Çelenk 

Eğer bu habe· doğru i·.e, Stal DJrJdı z ·p ~etmek üz'1· 
re o'ırn Alnıaıılurın bu rzuyu !!Çıkl am .•lan ç.ok mii
himdir. Barış lcklifl ~Jğ Op olan tn .. a ftaıı d ğıl, fu
kat kendini g11ıip mevlı: i iııde gören Alııu:ı vadaıı ~l'l
mektedir. 

Bosıon lladosunun verdiği bu huber t rı hakkuk 
t:ltiğı takdirde şu noktaya göz: ö.ıüude tu tmak Hlıım· 
dır: Hilyük bir savaştt girişen Alm ;rnlıı r şim di kendi 
leri ic_:in çıkur yolun Husya ile ayrı bir barış yıı prııak 
olduğuna inanmışlar demekt~r. Bu suı eil e Alman oı
dusu bir müddet dinlendikten aonra lag' l hıre üzeri
ne saldırnnyı diişünnıektedir. Londrd radyosu bu hu 
beri tahlil edt!rken, bu hesabın yanlış o~duğ ı ·ıu hdirt 
mektedir. 

Stalingrattan sonra Alman 
ordusu ne yapacak 

Anlrnnı 18 lS ıdyo gazetesi) - Stalingradın düşüh 
düş uediği h ;), üz un 1aşalm~ırııı~tır. Fa kot şehrin bil
yiik bir l:ısmınııı Almanlar eli ııe ge\:tiği muhakkak
tır. Sta'iııgrat düşsün düşmesi n, Almunlurın llusyada 
arhk sw~şa durdurarak bdŞkıt c .. p~1elere saldırınalurı 
ve b' lh1s:1a Mısırdu bi1jü c ö çüde h ır~kete geçmele• 
ri beklenmektedir· 
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Snyf ı 2-.· 

Dil <J.yramznın_ 
nuncu yıldönümü 
Yurdun her tarafında tören

le kutlanacak 
\nkarn 18A.A.- 26 

Py)OI 942' cumartesi guııi.ı 

hiriı ci Türk dil kuı ultuyı 

ır. 10 uncu sıldöniimü· 
dur. Bugün 1 t.irk basmı 

llulkevleı i ve bütün dilse
ver yurtdaşlar ::ırasmdtt 
kutl nae ktır. 

f tirk guzetelel'i J'ür k 

(Ji; durumu hakkında yazı 

hır yazacak ve yazılun ,bu 
yı zılarda elden geldiği ka
dar açık ve düzgün, öz
türkçe kullanacaklardır. 

Yabancı dil kıınıllaı ınt1Jn 
kurtulmanın bir ideal ol 
duğu o gün bir kerre daha 
belirtilec ·ktir. 

Milli Müdafaa istikraz tahvilleri 
En büyük ~ehirlerden en küçük kasabaya 
kadar h r yerde büyük bir rağbet gördü 

Ankara 18 A.A.- Bııgüo G •lıbo 11 lsp ırta, E'ire· 
mit, i\1ıh:ı ıcık Ay\·alıl:, Urf 1, Oaday, Kütahya, Sey· 
dişehir, Çankırı, \yuncık, İskenderun ve Sivribsr 
muhabirler mizd n aldığımız telgraflar gönderilen ~Jil-

llMt daf a istikrazı tahvillerinin ilk üç günde tama· 
_ ml.ln kapatıldığı ve haikın arkası kesilmiyen istek 

}erini karşılamak ü:tere, buralara yeniden tahvil gön 
derilmesi için merkeze müracaat edildiğini bildir· 
aıektedir . .Muhabirlerimiz en büyük ~ehir'tırim izden 
en ili çük kasabalara kadar her yerde l\Jilli müdafaa 
tah~illerine karşı gösterdikleri bu unıuıni ra~bct ve 
,ılfiko ile vatandaşların memleketi ve cümhuriyeti ko
ruma öJev.n· çeiık kollarında knhrarnan orduya ka.· 
şı şükran ve minnd borcunu en geniş bir nı..:rette bir 
dafa daha ödemek brsatını ele geçirmiş olmaktan 
Ull) dukları ş vki bilhass,ı .. tebarüz eltirmektbdiıler. 

Türk gazetecileri heyeti 
ır gilterede tetkilerine devam ediyorlar 

L ondra 1~ A.A. - Türk gazeteci'eri heyeti dün 
nteres Hl b·r ziyarPt yapmı:;;la .. dır. Bu ziyoret : h:ana· 

da ve Kolombo kıtalarına yapılmıştır. 

1ic;afiı ler bugı..iıı 1 Olıclra basın rrı ümessillerile görii
şer€k in b ı a ı lı kkında l>'r hasb hal yapacaklardır. 
\ l\ş m nı s· fi Jer ş n fi ne Londra basın nıünırss'lleri 

tarafından bir ye ınek veri'cc~ktir. 

uı~~~~a~m~ 

Binci Gençlil< Klübünür. Halke 
vinde: gardenpartisr:var 
Biriı ci Gençlık K 'ubü t n fıı d:ın büyük bir it"-

111 j}p ba11r' anı n gardPll(J.11 li b ı akşam Hallcevi sa 
onl ırıİıJa verilecektir. 1e\ s min ün güzel eğlene J)i 
olıc-ı" şü;·h· ulnıısan lu gırd ıpartiyi ihıııa et 
ın~yiniz. ~ok zengın bir <>ğlence pı ogramı hazırlannıış 
Mili oyunl 1r. mo-ıo'oglıır, ko'yo;ldr, B ı o :g tz~ıesi 
v • bir çHk s irprizler v 1rJır. Şimdiye kadar biletleri· 
nı t darik demiyen er kdpld"dan ted ırık edebilirler. 

) r ~ır.t 

Çocuk Esirge 
me Kurumu 
Yoksul asker çocuk 
larır.a yardım ediyor 

Çoço~{ Esirl!em f Kuru
mu askere giden : yokısul 
erlerimizin Ç<ıcuklarına 
yardım için fa;ıJiyet r,eç 
rniş bulunmaktadır. ) ok
sul ve yardıma -: mııhta~· 

çocuklar tesbit edilmekte
dir. Uunlura yakında elbi
selik kumaş <lağıtılncaktır-

m ad en istihsa-
latımız 

Ankara-Ticaret Veb.füe 
tinden alınan nrnh1ıııat:ı gi.i 
re liııyit)sti'1sn i artış tem· 
p:>sunu muhJfızı eler~k 
g •ı.:en senenin ayni aylıırı 
na nuzaran2 misli kadıırföir 
seviye~ i bulmuştur. Uu ay 
z rrında bakır istihsvl 940f 
tona çıkmak suretiyle 
eheınmiyetii bir artış gös
t~rmiştir. Buna mukabil 
iµlik ve kağıt gibi muhle· 

1 f istih, al şubelerinde kay 
da değer ehemmiyetli bir 
dE>ğişilclik olmamış1ır. 

ıkart usulü 
Adanada kalkıyor 
Vililye~imizde olduğu 

gilıi, Siiyhan Vilfiyelinin 
merkezi olan Adıınada da 

ekmek kartı usulü 1 ilk 
teşrind en itibaren kaldırı

cuk ve şehrin ekmeklik 
ihtiyacı belediye tarafından 
temin olunacaktır. Ada· 
na belediyesi zahire teda
rik etn ek için leşebbüs'e
re geçm~ştir. 

Çalışan kadın 
lardan yol ver 
gisi alınacak 
Ankaradaı? gelen ha 

berlere göre, ı.:alışan ka· 
dıulaı dan yol vergisi nlrnak 
içiıı yapılan tedkik!er sona;• 
ermek üzeredir.Şimdiye ka 
dar yapılan tetkıkh~r sonun 
da Devlet dairelerinde 
resmi ve hususi fal>l'ika 

ve imalfihanclerde çalı,an 
kadınların mikl~rı tespit 
edilmiş bulunmaktadır. 
l'ahınin :t•dildiğine görr-, 
hu verginin alınınasrna ö 
nümüzdeki Mali yıl başın 

Ticaret V ~kili 
İzmirde tetkikler 

yapıyor 

da b:!Şlnnacak ve bunun 
!Kayıp Nüfus kağıtları ı için hazırlanan bir kanun 

Çocutarım t:cirn Nahit ! proj .. :;i önürpüzdeki toplan 
ve kemula nit nüfus ka : tıda görüşülmek üzere 
ğıtlarnıı ka} hellim. ı'enıle 1 Büyük Milld Meclisine 
riui alacağımdan eski!erinin J verilecek 17.mir 18 A. A.- Otc

mobillt< ve :ıydın 'tiizerin· 
derı buru) n gblen l'icaret 
\ekil Doktor Behçet U7.. 
) ollardaki k .. subalarda 

lıükmü yoktur. --~----..... - • 
l\1ahs"nislam mahal ı'\eşriyat l\lüdürü 

lesinJcn Sabit 'elim \:elenk 
----• ('.H.P. ı\1atlıaası Antukya 

Yiyecek ve yakacak alınac~~ 
Antakya Gümrük Mu haf aza Taburu Sa 

Alma Komisyonundan 
l'alımini l\1ııvakkat 

l'utarı teminatı .. ,..,, sıııııı: 
··111~". 

Miklaıı 
Cinsi Kilo Lir<! Ku. Lira ihale guı rteSı 

14850. 00 1114 5 1 O 942 paı; 1. Jr 
saat ı6 d~ 

Koyun eti 13509 

Sığır di 20700 12100. 00 777 5 10 942,, '' 5ıı t 

Odun 127000 3810. 00 286 6 10 942 sıılı 11 J 

,, 

" 
" 
Samc1ıı 

242000 
121000 

50000 
22552 

. 
7260 00 
3630. 00 
150 ). 00 
1804. 16 

545 ,. ,. ,, ,. 
273 " " •• 

3 ,. ,. !;ll·'t 1 1 ,, ,. lı . 
163 6 10 942 :s 16 d~ 

,. 

,. 
" 22010 1760. 00 132 " " ,, ' . ~ 
,, 22000 l 760. 00 132 ,, :· ''11 cı 1 ~ 

1-llutav Gümriik Muhafa1..ıı l'aburU ıhlıY ciı" l 
• . 1 rıJa ııır ı kapalı zarflu eksıltmeye konula ı yu "a,, dtıll 1 r 

miktarı yazllı rııuddole"e istek i çıkma<lıgııı guo ~· 
lere ayrılmak suretile ıı·z llarında gösteriler~ tıı1'ıır 

1 suntlerda yeniden kap ıh zaı·fla eksııtnıeierı toıııııB 
. ~ur 

tın alma kon.ıısyonundı~ ~apı.l~caktır. .,. ef' 
her gün komısyonda görulehılır. ası '* 

1 2- Bu maddel rin gerek hey'eti ınecnııı ilıtlıe 
rekse yazılı olduğu veçhile partiler halinde , 
y&pılabilecektir. oir 53~~ııı 

3- lstekliler'n ihale gün ve saatında0 lrtlıı ~ 
veline kadar teklif nıektuplannı Tabur sn1111 ıı 
isyonuna vermeluri. _ / 

19--23 -28·-3 ...-......... ~ .. ---IDU---~ı ~ord LJ 
Belediye Kızı birat 

Ekmeklik zahire 
tedariki için tedbir 

ler aldı 
Vilayetimizde eknrnk 

kartı usulür.ün 1 ilkleş
rinden itıbaren kuldml ca 
ğını ve şehrin ek.nek ihti 
yacının Belediye tunıfın
dan temin olunacağını ha 
her vermiştık 

Bu vaziyet üzorine Be 
lediyemiz Vılfiyetin istih
sal Bölge~erine B.ışvurarak 
buğday tedarikine başla
mıştır Bilhııssa Heyhaniye 
mıntakasından tedarik e
dilecek olan Luğdaylara 
bir mih:tar Akdarı kanş-
tırılac k ve bu suretle pi
yıısaya mümkün olduğn 
kadar uı:uz ekmek çıkarıl 
mesına <_:alışılacaktır. 

Fakat her ne olursa 
olsun piyasadan bugüokü 
fıatlarla te( urik edılecek 

ulan buğdtty V9 akd ındaıı 
yapılı:cak ekmeğin kilosu
arwuk 50-55 kuruş satı

labilecektir. 
Diğer taraftan y apılua 

Merkezde . / 
gerile:

1
A .~ 

Moskovıı 1 ıordıJ 
..• ıt 1zı 

Rus t"blığı. " jıı•11 
Pb0:J ıt 

ri merkez ce 11 1ııı1 ı 
kısmında J\]ıutı ~ııırlll 

. k .. çilde tan .,ı.ıf'lf yu o ··cllr .... 
vis e ed!lon hU 11 \ 
ş ı s ı ıı d a. ...a 

. l rdır, rı1P' 
geriJPruıŞ e ' . ş 

nc-J·de Alıuıın il~·ı:ırılıtlı 
yı~ o' 

bir yerden ruııs).. e 
dır. 8ntı K3 i>b~S11 

orduları ıeşe 
11t' ııJmışlardır· 

letk kltr ) apmı lır. Jz· 
mir ir cir ve iızüm ,i•zerin 
de incelemeler yapan Ve· 

kıl l u iki madde· Haıkta Bu akşam 
nın piyasusını bir nutukla 
a~mıştır, Şarlokholmes 

tahminlere göre ekmek fi
atlarının yükseln~ esi işle

ri de ekme' sarfiyatını a 
zaltacnktır. Çünkü zahıre· 
!erini vaktinde tedarik e
den fakat daha ucuz ol
duğu için karne ıle ek
mek alan bir kısım halkın 
ye-ui durum karşısında fı 

rınlardan eknıek almakt.ın 

vaıgeçerck evlerindeki ek 
JJ meklik zahimyi istihlak e 

decakleri umulmaktadır. 

' 


