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Jbul edilnıiştir. llillçe ve 
ıdare Euc'i n !n1eri s ~çil
miştir. ~ayın Reisici\mhur 
Milli Şef ınönüne bir he· 
yet tarafından koı ıgrenin 
tazimleri:!in nrzedilmesiae 
Btiyük Millet Meclisi Rei 
Sİııe ve Başvekile, G0 nel 
Kurmay H:ışkunlığına ve 
Cümhuriyet Halk Partisi 
Gf:lnel Sekreteliğinde ve 
nelmHeJ Çocuk Esirge
me Kurumu Birliğine kar 
deş kurumlara t evgi ve 
saygı arının biJdirHnıasine 
karar verildikten sonra 
y.ırın saat 15 te toplau-
mak üzere içtimaa son ve 
r iı nı ş t ir. 

Af manyaya 
Bir matbuat heyetı
tıliz gidiyor. ~ 1 Ş .. rnıtirıin .. 

ıa ,..., l B€,'lr A 
~ ·~ t d nkara-Bu ı.ty sonunda 
· u~llk " uğ ı ı ve Alnıaııyuya gidecek olnn . tlaba :lutnıakıa 
b r tak ucuza lDbl matbuat heye.ine iştirilk 
ltıilkı. •cn tetkikat edecek gazetecilerimizin 
~bu ~dır. Meruı isimleri tespit edilmiştir. 
"' S~k t . ~ Heyet Seli ".l Sarperln rei~-fub . erzıleri 

1 
d 

koııu~ rıkalariyle iğin e Necmettin Sadak, 
r ı. vO:ıaJa Asım Us, Nadir Nadi ve "a rın Ya· 
ıt~arrııra h&ğlana Nevzat Güvenden müteşek 
r, n~ ~tca bildiril kildir. 

tııaı· araru göre ;.;;.-;=..;;.;..::;....;.;;;;;;.;=-;;;;.=~~=~;;=-=-
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1 >'et f' . 
•çiti b ıatınını lebeye elbise giydirmek 1~keıi ~~ır elbise- nıecburiyeti konulacnkhr. 
k '-'e •ıd~ tas Maksat talebelere bir örnek 
~ y Yerlı fab. ün;form a g'ydirmek değil 

t <t~tırılacak Faka aile resilerine ucuz 
ktepı 11nıaşt3u elbise almak irnkilmnı te 

erdeki ta· nıin etmektir. 

ilkbahar taar 
ruzun un 

İkınci safhası Har
kof f ::t başladı 

Moskova 12 A.A. -. 
Böyter aj ınsmın hususi 

• muhabiri bildiriyor: Rus 

cephesinde ilkbahar taarru 
zunun ikinci safhası başla 
rnıştır. Hıırkof c~phesinde 
Alman kumandanı Mare
şd Fon liockua taarruzu 
sadece taarruz icab~ttiğ" 
için lıaşlanu,tır. 

İngilizler 
Tekzip etmiyorlar 
Londra : 12 Birülh41re 

nıin Rummel kuvvetleri 
tarahndan alındığını leyid 
eder hiç bir haber gelme-

miştir, Bununla beraber soo 
günlerdeki dUşmaa baskı· 
sından bu haberin dojru 
olacağına ihtimal vermek 
JAzımdır. 

Almanlar BirOlhakem· 
deki Hür Fransız kuvvet
lerine iki bakımdan lahem 
miyıt veriyorlardı. HnnJar 
dan biri bu kuvvetlerin 
F'ransads uyandırdığı Jıe. 
yecao ı liğ"ri de psikolojik 
bukımdao Frao&ızlar üze. 
rinde bıraktığı tcsirdi ... 

Çörçd zaferden emin 
Lorıdra 11A.A.- Mis

ter ÇörçH Staline bir t~t· 
graf çekentk "l.aler blzira 
dir 11 dem;~ur. 
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29- işbu k.ırar 
tarihinden itibaren 
dir. 

neşri 
meri-

T .:; .. ~~ y-;p.l. ,or 
23 - Hububat n übuyaa 

sına mezun kılınan zahire 
ci birlikleri mUbRyaatı, bu 
hususta hazırldnan tali mat 
namenin büsnU suretle tat 
biki ve müstahsil hukuku 
nun korunması bakımm
dan gerek alakalı valiler 
ve mah8llin en büyük mül 
kiye memurları ve gerek 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Loııd .. a llA.A.- Jlar- 1 
biye N azırhğı o ın bildir d iği 
ne göre General Vilsi lm 

1942 yılı hubt - 1 

paratorluk Genel Kurmay 

b 
Asbaşkanh~ına tayin ve 

af mahsulüne Korgenerallığa terfi edil-

i k 
rniştir. Hu tayin GenelKur 

e anması hak- ' maydaki tensikatlarla ilgi-
. lidir. Bunu Avam K ı mara 

ve T. C. Ziraat Bankası 
müfttişleri tarafından sıki 
bir murallabe altında · bu· 
ılundurulacağı-gibi Ticaret 
Vekaletinin Müfettişleri de 
alelumum ınubaya" işleri
ni munta1.a: o surette teftiş 
ve murakabe 6derler. 

Alıcılar ite mal sahiple 
( ri arasında hAdis olan ihti 

lAflar valinin tcnsibedece· 
ği bir komisyon tarafıı ,dan 
nihai olarak halledilir. 

24-· T.C. Ziraat Banka-
sı tarafından Toprak Mah 
ıulleri Ufisi namına yapı
lacak hububat mubayaa· 
tında müstahsilin Bankaya 
olan borcu mahsup edile· ' 
miy~ceği gibi böyle bir ~ 
borç yüzünden müstahsil· ı 

, den her ne namla '•lursa ı 
olsun bir para da kesile-
mt>z. 1 

25 - Hububatın orak, 
harman, icabında nakil ve 
1evk işlerinin çabuklatlı· 
nlması için .M\lll Müdafaa, 
Ticaret veZiraat VekAletleri 
idarelerindeki her. türlü va 
sıtalardan da istifttde et
mek suretile gereilli ted 
birleri müştereken alır ve 
tatbik ededer. 

26 - Elkonan hububatır. 
her nerede olurs:1 olsun 
mubayuası borsa kaydına 
ve rilsumuna tabi değil · 
dir. 

k 1 n da k r ar- sında söyliyen llaı biye 
Nazırı G ·neral Vils bu 
tayin üzerine ordu şurayı 
azah~mı 'aldığını, Genel 
Kurmayd11 Ordu ve siya
set işlerile meşgill olacağı 
nı ve muhtelif sınıfların 
ar;kert teçhiz işler ine baka 

name 
1- - Milli Korunma Ka 

oununun muadıiel 14 üncü 
maddesi hükümleri müste
niden, memleket dahilinde 
gerek 1941 yılı mahsulün
den olup hentiz elkonma
mış bulunan ve gere" 1942 
yılı zarfıada istihsal edilen 
müstahsilin ekmeklik, ye- ' 

cağını illlve etmiştir. i 

Denizlerde haki 
miyet 

meklik, tohumluk ve yem K 
lik ihtiyacından gayri ·bi- uvvetli hava filolar i 
lumnm buğday, çavdar, yardımile olur 
mahlut, rnıiır, her nevi Londra 11 A,A.- A-
darı, kaplıca, yulaf ve ar- merikan kaynaklarından 
pa mahsulüne hükilm~tçe gelen haberlere göre orta 
elkonmuşlur. Pasifikte şimdi.sükOnet var 

Ticaret VekiUeti, lüzum dıt. Gerek midvey ve [ge· 
hörduğu yerleri, lüzum rek Mercan deniz :savaşın· 
gördUğU mmanlarda elkoy da deniz üstü gemileri tl8 

ma hükmünden hariç tuta vaşı olmamı!Jlır, Buralar· 
bilir. da en çok denizaltılarla ha 
2- Milstabsilio, birinci va kuvvetleri müesiir ola 

madde mucibince elkoy ' biloıiştir. 
ma hilkmünden: istisna Bu son iki savaştan 
edilen ekmeklik, tohum· ' ortaya c.:ıka'l hakikat şu· 
luk ve yemeklik ihtiyaçla ' dur ki deniz üstü gemileri 
n aıağıda yazılı şekilde ; çok ksvvetli tayyare filo · 
teshil olunur. 1 !arının himayesinde ancak 

hareket yapabilirler. 
On iki aylık olmak ilzere ' 
a)Ayda beher nilfus Ust 

Utıte vaeati olarak 20 kilo 
ekmeklik v~ yenlik hu 
bu bat, 

b) j1üst h 'liu vasa· tiuo 
vo iklid.ırıru göre k bıi., 
ceği tot umluk lı uhııb rtt 

c) Büyük "i C ku. uk baş 
hayvan sayHn. a ~br11 T Cd 
ret Vekaletince tı~sbit o
lunae&k senelik yemrk 
hububat 

Havalarda faaliyet 
ll· rlın 1 l A.A.- Al· 

m ın orduları başkunıan 

danlığı bil d i ri~ or: 
Hav ktıVV• tlerı ız ~:.ı 

lı g ~im, 1 f 
k J \UVV tl r ın l n 

· teğ' ..; ı L.ı.e adı t .ı-=l.ıı 

lvp u ı w, una , ğ ır ı;kı 

bıım ulı r a rn1ş~1r. 
13. .• liu 11 A.A. ~ Al

m~.tn ı>rduları Başkum:ın· 

dantığıncl-in bi .d1rilmiştir. 

ın 

ı: ... ... ı .r ~.)-

rü·u ıor , 
~ o ·. ıol;:ı : 11 l..A.

Dün gece ls\TeÇ topruklar1 
üzerinde bir yabancı uçak 
görülmüştür .uçağın 1 ogilizle 
re ait olduğu teshil edilmiş· 
tir.uçak Danimarka ile lsveç 
arasındaki sulara miknatisli 
mayındökmüe,araştı rmay a 
çıkan mayın tarayıcı ge· 
!erimiz beş mayın bı:lmuş 
tur: ikinci bir emrt' kadar 
lsve<.;le Danimarka arasın: 
da feribot seferleri durdu
rulmuştur. 

Başvekil izah ediyor 

Stokbol:n 11 A.A. -
Başvekilleri Isveç toprak· 
ları ükerinda yabuncı tay· 
yarelerin uçması hadisesi 
ni iz!lh etmiş ve demiştir 
ki: 

" Bu hadise diploması 
yo\ile hali edilmektedir. Şu· 
nu ltilbassı~kaydetmek is· .ı 
terim ki, bu hareketlerin ıs· 
rarla te!irarlanmamasını Is 
tiyoruz. Şimdiye kadar kas 
den ne bir lngiliz tayyare· 
si lsveç topraklarına bom 
ba atmış, ne de bir Al· 
Alman tayyaresi mukine 
lı tüfek eteşine tutmuştur. 
llu uçuşların çoğunu Stok 
bolmle Norveç ıe Finland 
ya arasındaki tayyare se
herleri hasıl ooiyor. Bun· · 
ları tabii bulmak IAzım-
dır. 

Dafi toplarımız ıçın 

ş;mei açık emirle verilmiş 
tir. Yabancı tayyareler gö 
rülJ.üğ zaman bunlara 
ihtar uteşi yrtpılscak, şa· 
yel bu tayyareler gösteri· 
len yoldı.n gıtmezlerse 
üzerler ınt! h tkı d ateş açı 
l cakt ır. Hal kın te aş et· 

~ ~ ur Ya 
Lı ... c y. ş udetle 

, ' e ı l c. \ 

Dişçi 

27 - işbu kararın icıı
l>ettird iği masrafların karşı 
lanması maksadilb licaret 
V~kaleti emrine,Milli Ko
runma Kanununun muad
del 43 üncü maddesile le· 
min olunan sermayeden 
iki yüz elli bin lira tahsia 
olunmı.:ş tur. 

3- Hubu\Jat rekoltt>8i· 
ııin ve elkoyma hükmüne 
tAbi hububat miklarmın 
tahmin ve teshiti aşağıdak~ 
şekilde yapılır. 

Alman savcış uçakları 
dün geoo batı Mısır Böl
gesindeki tayyare meydan 
)arına hücum etmiştir. ır- · 
tibat noktalarına ağır çap 

Hoca Zeki oğlu 

Mehet Sadet 
tin Erciyas 

hB 
Sark ceP 
~ sinde ,fi 

1• sa" 
Ş!d et ı ~~ 

tekrar ~~,.. fT 
Berlin ı tı\· ı/. 

tebliğ: t.ıb~O' 1 
SivastoPo1 clıı~ ). sB"'" de şjddet ı 80111 ~ 

ediyor. DOŞIJJ 1 rJJıJf~ karşı hücu(l)lar 5i~ 
olmamıştır. ·ddeth ıl_ 
çevresinde şı 3 biti -'.. 
hiicumlurında \18pıırd ':l 
\uk lıir ticüret r!ftJl'J 
rılmıştır. poğ~ de ~ 

·nııo .41 V 
şimal kesı bS'"""-
Kıtaları ·n1zıO erle"~ 
şında birçok v!tııof o 
rakmışlıırdı· . dil~ ıı' İ 
sinde şiddetlı ıc111•P ,t 
cumları ttğır ıcurtOl~lil 
dirilerek ~us dıı ıo~~d 
Şimal Afr1k9 • ....aw · ın lil1"' 
dafaa'sisteıJJJPb ~e~ . .. ··ı ... 
ği olan bıırU 'le" uif 

- .J l'A"fl İP'" t 
si Kaleue r qetle' . 
düşman kU\1 .. _..ıı 

• sUJli"""" 
lerdenberı ·odeJJ 
muka' eo:ıeU ,,...,~ut· 

abrı..,... 
bu sabah ki' 

Ha~a tef' tO; 
blarak es1~;;101 ~1 
nı ve ko ·rı•er 
mıştır. Ingı 1 

kaybeuniş~ir· , 

H drihıll 
ay . ·r.i~ 
kasti 1Y 

. ·dıır1 
305 kiJI 1 t1 k 

Stokhol(J) bildi 
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kciStlBD tJa!l Sl ' 

leul-.~rin ~~eı:ı 6' 
yor. Be..ııo. er (. 

.. e (!ıtl ı.ıtl -~ ne gor dr''' ,, 
luenin ıJıı)' ,.J~f' 

·dıtf' b 
hıııHl)' l • 9~1 

. • 1 t9 
ne tayıoıo 

Ot tat'tı ~ 
A· 5. tJll' 

Komiı;yuıııl 
dan: bl>~ 

1- J{~Y.,.6f .. ,, 
·ttlığ•~ ol1"". 

rumu çı rıJ 11'.J 
500 ton ıııı ·ıtoJ 'j 

28 - 9/61941 tarih ve 
2/15955; 7/8,941 tarih ve 
2 16359 numaralı kararna 
m~lerle meriyet ınevkiioe 
konulmuş olan K1157 ve 
K/18) sayıla kararlar rnill 
gadır. 

a) Tah!Ilin tarladl1 ve 
tesbit harmanda yapılır. 

b) Oraktan evvel, ikinci 
madde mucibince halka bı 
rakılacak hububat miktarı 

ta bombalar atılmıştır. Yer 
de bulunan iki motörlü 
bir uçak yakılmış ve Mı· 
sır sahall~rındaki bir gemi 
ye isabet kaydedilmiştir 

Uzun çarşı btışındak1 
muayenehanesini açmış 
ve hastalarını kabule başla· 

ması içiP ~~~at· 
mıştır. 'f li~ 
deli so~o t ,1~ 
kat teıııırııl;ıı .~':I 

2- ıb8 ~ -

~uvakkat madde -
9/6/941 tarih ve 2/15955: 

718/941 tarih ve 2/16359 
!'Umarah kararnamderle 
meriyet mevkiine konul· 
ıuuş olan K/157 ve K1 10) 
sayılı kararların tatbikatın 

1 
dan miltevellit muamelit 
mezkQr kararlar hükümle 
rine tevfikan intaç olunur. 

tlyi 1 ve tesbit olunur. 
c) Harman zamanında 

(b) fıkr Jsına göre teı:ıbit 
edilen ibli~açlar üstünde 
kalan miktar kati olarak 
teshil edilir. 

d) Tahmin ve tesbitte 
köy muhtarı veya onu tem 
silen ihtiyar heyetinden 
bir aza Subaşile bera· 
ber çalıf1r. 

ı llütiin uçaklarımız üsleri 
1 ne dönmiiştür. 
1 

\ 
f'r1emur alınacak 

Beden terbiyesi bölge 
sinde açık bulunan yal" 
dımcılığa 4J lira ücretle 
bir memur alınacaktır. 

1 Spor ve muhusebe iş 
1 terinden anlıvMılar tercih 
l olunacaktır. -

mıştır. 

Cuma günleri sabah· 
tan öğleye kadar fukara 
nın dişleri bedeva muaye· 
ne edilir ve çıkeırılır. 

Neşriyt1l Miidürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. ,\latbaası Antaky11. 

ltJlekliler, Beden terbi
yesi l3ö ge başkanlığına 

batvurabilirler, 

ran -942 d/' ~ 
saat 16.t~ 

3- ır rP 
ıevazıııı . 6/ b·ıır· .. görUle ı 2.,..,• s-t 

NO'f JJ " ı3u ili~~~ 
velki ııet'
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