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lllnlaruı her kelimtıı · 
•inden 5 kurut •ht11r 

Ucret pe•indlr .- · 

SAYI S 2 K 'J ~ J ? f J l 

lleledige Meclisleri seçimi 
f Ql"ın lıer taraf ta başlıyor 
:~lllek hakkına malik kadın ve erkek bütün 
a an~aşlar yarından itibaren sar dık başına 
~ gıderek reylerini kullanacaklardır 
i '" Meclisleri se- ı d. l'tr~ itil . e ıyede hazırlanan san- dümüzün öl<;Usii de o nis· 

bıt·ı· taren Vı dı5 ı · · b t ··k k ol caktır Ql lOd'l Bel d' Se\5a rAy erını atacaklardır et e yu se a · 8 ıye · 8 ·ık · b 1 k d k k lh. Olın merkezlerde ·'~ _ ı tavrın pe,şem Su iti ur a a ın er e 
~ktar. be rıınu akşı:mına kadar bütün vatanctaşların bu 

hı.rili19 u ...... 181 • • • kanuni ekseriyet tf'mina 'e- siyasi ve tabii haklararıı 
"

1
""' erı ıçın d'l · · 

Yet ıı_ 1 emez.11e seçi n b' b ft ku !anmaları ve s0çımm ı1alk Parti11i d ha • ır a a 
YllpaJa0 ki a U7.alılarakllr. bir hafta iç·nde b'tirilmesi n.; __ ·~ yo a- Bel d" 1 

~ilde tespit e ıye seçimi b~r gerektir. 
~&eller lJ" d'I medeni memlekette o ıoem j Her memleket işinde • s....~-... an e ı - lek ı· · .. h lk 
::~"lbelc b k 8 ın sıyaH rnttnnn ve olduğu gibi sayın a ımı 

Olan lr • kına BeTiye.aioi ölçen vasıtal .. rdım ziu bu siyasi olgunluk im ~ ldın Ye ••· biridir. S.çioıe kartı ıı& tihanıodao P"iak bir ıı.~t Vıtandaılar ya lerwa~imı'z al&'·- ne ka- k ğı 
•n itibaren lie- ."'..,.Ç~ '"' muvaffakiyctle çı aca na 

dar çok olursa siyasi rUş eminiz. 

eledige kömür 
~n~?ku. gapacak 
, ... , ·~~tı durmadan yükseliyor 

L --~9'1· Yukselmemesi için tedb· 1 k .·ıe, 11'1ıiıı b· 1r a ınaca 
l. G11ıaron ırk~aç ay ve bJlhassa fakir halka 
"~~ Qlerlıa 1 

osuna kıı esnasında ucuz kömür 

~ q"16r .:L~ 8 ;talıilmek için tedbirler 
~ ''~beri a a rna~a karar veraıiıtir. 
~ ·l~&adt b~ok :Jdığı ıuz malOmah gör" 
~ ki lrli bırnoıaı~~ u IDakaatlı. beledıye SOO 

GIQ 10 kuruş ton. k.ömnro önümUzd13ki 
IGQllQ lllılrnaktact ay ıçınde •tan alarak de-

. h!:!'re k&n~; po e~elc Ve kııın mali-
Qlii) eu banten Jet fiatı ~erinden halka 

lGr~ .. C>r. Şehir ban· . &atacaktır. 
""' b cın s· Gro u ada l ıze göre bu tedbir ka 

.ı~°'adıı kö.rl~= fı Jeğıldir. Her f'Yden 
d~l 1~lt \•e :,ine ona ~nce halkın en zaruri ih-

"'· edereıc bu d tıy. ç rnad1l,.si olun körnu-
' ""'el 0 an rU b. 'ht' ki ll lr Çuval Vf' 10 ır ı . ı r me-vzuu ••t lll'Uf İiıtrind yıpınak littyen fırsat düş 
i~ö:ktadırlar. Ç: kOnlcrHe mUc:tdt'le etrnek 

~~Or ~Olere de kilo ve buı•latra ortadan kaldır 
~'!lı tılın,tc artak mak lAzımdır. 
~ ın,,ı.r L. O 
~"~~ ır?•ta S•b· ı~e rfa ve 
~~ c;ı1r ' mevsi- ılkokullar 
'°'d acaıını kes 

ltiae !· Biıe haber Y arm tedrisata bac 
~ ... _ •"1 e, lröv) d "' 
~'41tct. kö " er e layor 1 
.:..~ bu .... ~o~ var- Tatil ınüdd 'ti b 

1.- ~ ~urJerin sona "' ugUn 
~ lrlllhtek' ler erecek olan Lise or 

latıaı 1t!ı~~ laok.u_I ve ilkokuUar ;arın 
0:'-lı fiıtla : 1 ~n ıtıbareu kapıhuını aça 

e dep edllmiı ak ve tedrisata bathya-
caktar. 

re lebriı kllbk . F.rkek Iİlt&i talebeleri 
• _..._ OdaQ bir kıı n~ Jırın &abab açılacak 

o -.Okuldı bızır bulun· 
~ •e tefri~ edilen f.! 

Yeni ekmek 
tipleri ve Fiatları 
Yeni ekmek tipleri 

ve fıatlan 

Belediye Heisliğinden: 
Birine tip ~kmr k 

% 50 buğduy 
0 

0 40 Akdarı 
0 ~ ~O Mısır 

300 gntmhk beht>I' ~k
mek fi atı 16 kuruş 
Farmcuer 

Şükrü Bığdidi Inönü Cl\d
desi 

İbrahim Kanunct ı ,, " 
Abdülgani Arıkan Kur-

' tutuş caddesi 
Sadık Üzdenıir Uzunçarşı 
Sııi t G m ,, ,, 
Edip Doğan MPydanÇ. 
Necmt ttin Kışla cudıl"ı;i 

lkinc' tip ekı.uek 0 030buğday 
o 035 .\kd ırı 
0 

0 35 Mısır 
3 o rrı am'ık beher d-

~ 

nıek tfı atı 14 kuruş. 
Fırıncılar 

Se'im S ıb' t lr öaii cadd si 
Mahmut Hayırlı l\.urtuhı~ 

c.ıddesi 
SülPyman 1 'zun çareı 
Sabri \'. oiduş Köprü bnşı 
Hasim Mürit Dö tayak 
İsmai l D..>kuı- Kan tara 
Haşim .. 

Ganım Sait Şirince 
Mahmut Magan iz Cümhu· 

riyet 

beJeri öğre ı neleri 1 s .. 
müdürlül'ünden bildırı 1 mt,k 
&et.lir • . 

AO '" u9oen ••YH•P • i 
10 kurut•ur -

Milli Şefimiz İnönünün doğum 
larının yıldönümü münasebetile 
Cümhurreisimizle İngiliz ve Dar.imarka kraJI 

an arasında tebrik ve feşek~ü,. telgraflara 

taati edildi 
Ankara 29 A . .\ .- \ılilli Ş~fımiz C~rnhurreisi ln

önilnün doğum'arımn yıldönUmii münasebetile Mej~ · 

te Ingiliz Kralı Corç C :üınhurreisimiz~ lıeraretle -~i r 
tebrik telg ·aft göaderın:ş, Milli Şefımiz bu tebrıge 
teş~kkür eylmişlerdir. . . .. 

Yine doğumlarının yıldönilrnü münase~hle Mılh 
Ş:,fimiz loönüye Danimarka Kralı tarafındıtn ~3nde~i
len t~brik telgrifına teşekkiirle karşıhl: vermıılerd&r. 

Alman-Rus savaşı 
lıakkında 

Muh·telif kaynaklardan gelen 
haberler 

Moekova 20 AA.-Rus 
tebJiği: Kıtalarımız Stalio· 
llr1tt bölgesinde düşmanla 
çarpışmaktadır. Diğer cep· 
helt!rde kaydt- d~ğer bir 
ş:-y yoktur. 

Moskova 29 A.A.
Hus tebligin~ ek: Stalingra~ 
bölgesinde tiüşmana çok 
ağır kayıplar verdirilmiş 
ve 200 tank tahrip ol un
tııuttur. Şehrin batasında 
kıtalarımız bir'!2 il.erliyer~k 

1 
düşman mev. ı erıoe gır

miştir. 20 top aldık 

lierlin 29 A.A-· Al
man aske i kaynakların
bildirildiğine gfüe, Almıtt 
kıt ,ları Staliogral bölgesin 
de yeniden şiddetli hucum 
larda bulunmuş ve şehrdı 
şimal kısmına da girmiş· 
tir. Uçaklai· knra savaşla· 
rına tesirli bir suretta if· 
tirAk etmiştir. 

Kırıkhan kaymakamı 
değişti 

Kırıkhan Kayruaka'Uı 
Nail Öğ~o Kızılcahamam 
kaymakamhğına nakledil· 
miftir. 

.. i~~ .. la:I .................. ... 

Tuz scıfış yerleri 
Hatay Valiliğinden: 

Gerek şehir, gerekse köy ha!kımn tuz ihtiyaçlarını 
kola}·hkla tedarik erlE-bilmeleri için tuz satışlan 1 teş-
riniti~v2l 942 tarihinden itıl>areıı aşağıda yazı'ı esaslar 
dairesinde yapdacaktır. 

1· ş .. h·r ihtiyacma tahsis ~dilen tuz ~ş ığıda.~llimle
ri yazılı bayiler tarafından s ıtılacıtk ve ış1>u dukkiln-
1.ırda her gün yetecek miktarda tuz ~uJun<iu .. ulacakhr 

2-Halkıo ihtiyacım kartıhyacak nısbelte tuz mttvcut 
olduğandan ibtikAra meydan kıdmamak üzerro bayiler· 
perakende a-ıamt beş kilodan fazla tuz s1tmıy .ca1'lardır 

3- Köylüye; bağlı oldukları Nahiya M~dürlükleri 
tar fından ayhk ohrak toptan tevziat yapılaca~uıdan 
artık şehrin iz peraker•decilerioden lic\ylülere luz sahi 
mı yacaktır. 

4 - VilAyet merkezine beğiı 18 köy •uzunu dPğru· 
da;ı doğruya d podua :ıIJcuklurdır. 

t\Ayf yc:t suyın halk~ ilft n olunur 
Şehir bayileri 

Sı\Hı\ Y C \Dl.Jt<.:SI: Abd ilgarıi Riri:n, Sadu' Sahilli, 
Tt vfik Urf Iı 

KÖ ''RÜ nşı :B:!!cir Koı;ıık,Nssır Öz'< .•ıı,H:.:sayin Barudi 
UZUNÇAHŞl : Şer: f Süveydaı•, Boyacı AhnH t, Kemal 
Özal, Halepli P~şir . 
MEYl.> \:'I ÇARŞıSı : Mu~tafa Okur . 
AFFA~ CADD~SI : Jleşit Soluk, Edip Geninı 
KAZ o\NCıLAR Ç ~RŞlSI : Şükrü \1emun 
IAUAKJ~R ÇARŞIS! : Mustaf ~ ishak 



Deniz kuvvet-

1914-1918 Harbinde 
lıir c;ok kimseler deniz kuv 
vetlerinin harp iizerin<ll) 
uiı· tesiri o' aınıyacı.ığını ıun 1 
netmiş\erdi . Alnıanyumn l 
mağlOhiy~ti {llllara bu fik 1 
rin uksini i"sba~ elti. ı' 
lngiltere v.: miittefi ~leri-
nin! deniz kuvvet1eri 1918 
~aiil..ıiy~tinin başlıca amil
lerinden biri olmuştur. 

Şurası mulıakkuktır ki 
deniz ~uvvetleri savaşın 

bütün Ç<'rpşmalarını kaz·,
namaı; fakat kimiyet /ve 
keyfiyel bakıCLından üstün 
l>ir deniz kuvveti müttefik 
lerin galibiyetinde esas!ı 
bir rol oynıyacaktır. Eğer 
lngiltere kuvvdli bir fıJo
ya malik olmasaydı, bu 
gün Almanların eline Jüş
mllş olurdu. Deniz kuvvet 
leri evvela lo~il~z adaları
nı mubl!faza etti. Sonra da 
lngiltereye ınlihimmat; 
uçak, tank ve diğer harp 
malzemesi töşıdı. Eğer ln 
gillere bug;in zaptı kabıl 
oJm .yım biı kal\! ise bu-
nu Ukyaı usların müttefi c 
gemilerile dolu i o'masına 
borçludur. 

Müttefik deniz kuvvı:-t 
leri ile mihver deniz kuv
vetleri mukayc se edilecek 
t!uı umJa değildir. Alman 
ya hava kuvvetlerini deniz 
kuvvetlerinden daha Ö"ıern 
li gördüğü ~çin savaşa ta · 
kttddüm eden sekiz sene 
içind·, deniz lrnvvetlerini 
ihmal ederek ha\'a kuvvet 
lı::r;ri urttıı maya çu.lışmış

tır. Fakat Almı:..nya ilk 
ham ede bir çok gemileri 
ni llaybetti ve ticaret filo 
l:iU ıısgaıi haddine indi. 

A kdeııizdeki [tal) sn 
filosu her z~mun 1ha. p•en 
kaçmış~ır. Mihverin ortak · 
lıınndan ydınız l~ponya
nın kuvvetli uir filosu va · 
dır. Japon gemileri:l ·n h. rp 
k11dre\i V• inşa tarzı bii.n 
mı>mekle beraber, bunun 
Amerikan fi osuna miisavi 
oldl,;ğu l<llın in ediliyor. 
Jııponl~r iyi den"zci ve ce 
ısurdurlar. Fakat bu niha 
yelsiz Okyanus'arda güç· 
lükler bitmez; tamir üsl -
ri birbirinJen çok uzak 
ve nadirdir. Japon gemi 
ırnvvet'eri her n~ o ursu 
olsun müttefikler onlar· 
dan kuvvetlidir. Ve hiç 
şüpehP. yo~tur ,ki müttefık
lerin dt niz hakimiyeti har 
-bin sonu üzerindt! ehem-
miyetle müessir oh~caktır. 

Le C•>ıiron mecmuasın-

dan çevıren: 
F. Gôrmen 

Çeltik .hasadı devam ediyor Japon başvekili ,,)"' 
Asıl çarpışmaların bund:ln sonrc:1 ba~ 

Bu yıl mahsul çok bereketli olduğundan 
pirinç fiatlarının düşmesi beklenmektedir 
Aınık 1 ovasında keın.ıle ermiş lıulunan ~~eltik hıı-

8udı onlıeş gün önı~e baş1 amış bulıınmaktadır. l\k 

ğını söylüyor . ,1ı1rı 1111~ ~ 
Tokyo :!9 A.A.- .la· ni, istihsıılıll 11:ıı9"shJ~ ,sı 

p()n !başv(•kili ;j' söylediği çalı~nıasını, ~0woıılll1 biı· nutukta sava:;ıın lı:.ışı ı şı uyanık 11i~~;. ~ o' arak erken yetişen kam aline cinsi ı;elti~<lerin has!!dı 
lmşl:ımıs ve bunlar bitmek üzere bulunmuştur. Şiın 
di mısır cinsi çeltiklerin hasadına başl<!nacukhr.llıısa
dın bir ay kadar süreceği sarıılmaktadır. 

dni!lıt>ri elde edi'eni arılat- tavsiye eyi;;.~~.~~ 
mı~ \'e demiştir ki: yab

111 
w"'1 

Ç~ltik fiatları alivre ve satış kilosu 40 ve hatta 42 
kuruş iiz,..rinden muamele görmektedir. 

kerne•:,1 !1 gı 1 .1' Ol' ılil' 
"Böyle olmakla bera- edecegı t:-b1' ~oıer6 

uer Amerika ve lngıltcn~ kaim olnııt 
ekonomik kuvvetl('rine da lunur. 

Çellik muhsulü bu yıl çok bereketli olduğundan 
diğer pirinçlerin bir ay soma piyasaya ç:ıkını.ısından 
sonra fiatların düşeceği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

yanarak kurşı t,uırruza 

hazırlanıyor. Hu kuvvet 
ler:küçr msenmemeli<.ir.H a 
kikı savaş henüz haşlama 
mıştır· lslihsalfitırnız ola
ğan üstü arttırılacaktır. Sa 
vaşın geli~mesi, karşı ta
arruzlar m üsuet bir şekil 

llükümet çeltik mahsulünün mu!!yyeu bir kısmına 
el koymuş bulunmaktadır. Müstabsill·~r borçlandıklrı 
rı rntktarı bir ar iç:lnde Topra·< Mahsulleri Ofisine 
teslim ecfc·rek parasını peşin o'arak aldıktan sonra 
geriye kal:m ;ırnahsuHerini istedik'eri gibi satmakta 
S!rbet o'acaklardır. Şu kadar ki, bu serb..:st kalan 
m ıh-mlleri 1 hi ~ yd;·,le.1 dığ !r bir yere nakli v ;y.J. baş 
kasına .satı ıtl.a·'l bir b~ynnname ile en biiyük mülkiye 
ı\mirine bildiri ecektir. 

, aldığı zaman 
ı görüleceklir. 

ge!ecekte 

1\ Başvekil htılkm mane· 
viyatını mulıafozı.ı etmesi· 

~~~~~==~~~~~~~·~ --~-----· .... ---
iskenderuna ilanen tebligat 

4 Bin ton un ve buğ 
day geldi 

iki gün önce Lynpancı 

iHkelerden lskenderun li
manına 4 bin ton un ve 
buğday g imiştir. Karaya 
çıkarılan bu zahireler ih· 
t: yacı olan vi'ayetl~re göo 
derilmP.kted i r. 

Zahiraciler birliği hu 
bubat getirecek 

Evvelki gün teşkilini 
haber verdiğimiz zahireci
ler birliği diğ~r vilayetler· 
den zahire getirmek üzf re 
Vilayet Makamından vesi
ka almıştır. Bunlardan 
biri yarın Konyl'lya gide· 
cek ve buğday satın alarak 
getirece~ tir. Bu iş i<;in ge· 
reken vagonlar da temin 
edilmiştir, 

lskenaerun tacirleri t~ 
rafından iki gün önce or
ta Anado\udan g tiri en 
bir miktar buğdayın kilso 
50 kuruştan s ıtlılmıştır. 

Bulgur imalı 
As. Po. No 2959 Sa. 

Al. Kom. Baş. 
Ci:ısi bulgur imali 

miktarı L 000 tahmin füıl 
1000 lira:iık:ternimıt 75 J~ 
ıa ihale giinü 309,1942 
saat 16 

1-25-9_!...1942 gü;ıü 
stılın alma komisyonunda 
ihu' esi yapılan bulgur ima 
!iyesi koınutaıılıkı.;a g ıli 
görüim üştür. 

2- 30 9 - 942 günü 
Jyenıden ihaiesi yHpı acak· 
tır . l .. tekli ieriıı yevmi g üıı 
ve saı:iıl.t salta &lma ko· 
misyonunda hazır bulun· 
mal.m ııfiıı oluour. 

Gündüzde 

Antakya Asliye Hu- n.emi~ ve Vekil de 
kuk hakimliğinde!l . gönc'ermerniş olduğundan 

12 lira 75 kunış altın rnürafaası 9·11- 942 pau. 
paranın tahsili hakkında lesi saat 14 e bırakılınış 
Aııtakyada mukirr: Hanna olup ilan tarihinden ilil"a· 
niye Mityas tarafından ren 25 gün İ<;inde itirı1zım 

Bityas köyünden Avadis bildirmek veya davacı ta-
lstanbulhyan uJeyhine açı- rafm.:lan ibraz olun~r.ak 
lan alacak davasmdan do- senede karşı defi varsıı 
layı yapılmakla ol<· n P'U· dermeyan etınnk ü t:ere ğı-
hnkemedc: yap kararının dHhi ılfinen 

Müddeialeyhin ikamet- tebliğin .. karar vsrilmiştir 
gah. a<fresi rneçh\.ıl bulun- itan turihiodeu itibaren 
muş ve davet kağıdı ilanen 25 giin içinde itiraz t dil· 
tı: bliğ euilmi~ olduğu hal· mediği ve rnürafaaya lıiz-
de gelrne!llİŞ ve Vekil de zat gelmediği Vt>) a vek!I 
gön !ermemiş olduğundan göndermediği lakdirde mu 
mürafaası 9·11- 942 pazar hakeroenin gıyabında de-
tetii günii saat 14 e_lımı- vam edileceği tebli~ maka 
kılmış olup ilan tarihinden mına kaim olmak üzere 
itibaren 25 uün i(·inde iti- il8n olunur. .. ,., * * 
razını bildirmek ve dava- * 
cı tarafından ibraz olu- Antakya Asli ~e Hukuk 

nacatc senede karşı defi Hakimliğinden: 30 lira 25 kuruş altın 
varsa dermeyan etmek paranın tahsili hakkında 
Üı.3re gıyap kararının da- Antakyada mukim Hımna· 
hi ilanen tebliğine karar nıye Mityas tarafında 1\ n-
verilmiştir. ta'.ı:yanın Hacıh ubi pli kö· 

llan tarihindt>n itibaren yünden Mığırdu; AnJon-
25 gün içinde itiraz edil- yan aleyhine: açılan a acak 
mediği ve mürafaaya biz- davasından dolı:ıyı yapılmik 

gönderaıt:diği takdırde malı Müddeialeyh~n ıkanıet 
zat gelrn~diği veya vekil ı· ~.:. olan muhakemede: 

keruenin gıy~bında,devam gfilu adresi meçhul bulun 
edile.c ği tebliğ rnakamıııa · muş ve davet kağıdı _ilarıen 
kaim ol nak üıere .ilan o- 1 tebliğ ediıdıği halde gel 
~un ur. 

* • 
* Antakya Asliye'.Hukuk 

lıakimliğım.len 
31 lira allm paranın 

tah!ill hlık!nnda Antakya
da mukim Hannaniye mit 
yas tarafından Antukyanın 
Bityas köyiinden k::ınıkör 
Kınacıyan karısı Muritl:i:ı 
aleyhine açılan alacak da· 
vasından ılola~11 yapıla•ak 
ta olan muhakemede 

merniş vekii de göııckr 

memiş olduğundan müı a
f aası 

1 
9, 11,942 pazartesi 

günü saut ll e bırakılımş 
olup ilan tarihinden itiba
ren 25 gün içinde itil'azı· 
nızı bildirmek ve Ja vacı 
tarafından ibraz olunacak 
senede karşı deifi varsa dAr 
meyan etmek Uzeıe gıyöp 
karanrn.ı dahi ilanen ıeb

Hğımı karar verilmiştir. 

.Neşriyat Müdürü lki f ı! im birde Sou Heste 
Selim <:;elenk Henkli ve ist.,k i:zeri 

Miiddeıaleyhin ikamet
gabı adresi :ueçlıul buluu 
muş vö davet kiiğıdı ilanen 
tebliğ edildiği halde gel-

lian tarihine.en itibaren 
25 gün içınd·3 itiraz etme
diğı ve müıafaaya bizıat 

gelınediğı veya vekil gön
deruıediğı takdirde muha-

Ç.H.P. Mıü~a._~! ~nbakya Arabacının Kıızı 


