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~ SAYISI 2 KURUŞTUR 

DlJf illet Mecli i 
un bazı kanunların ilk 

kar müzakeresini yaptı 
a : 15 

\ljll t A. t\. - eklenmesinsine dair olım lopı t- Meclisi l u 
ııntısı d lilyıhaları müzukere ve ka 

l'tıaj M n a sıhhat but eylemiş ve 'skeri ce· 
e dn 1 Uavaııct Ve 

""et 7..a kanunun bazı maddele 
llıüd" nıeteoroloji riniıı tadili hukkmdaki 

latıtı Utlüğü teşkilat lfiyılıanm birinci mii·take· 
ıl.l ın buzı madd ı. • • t M den . . u resını yapmış ır. eclis 

lar g Ştırılmesine çarşamba günü tophuıacak a Ye · l '"maddeler tır. 

~la.nbulda bir 
tcııu··rk ·· · muzesı 

ıl u açıldı 
,. ~ebde Milli mücadeleye ait 

bl' • 

aıi L~ ırçok vesikalar var 
Utf ·· 

lJ Kırdar bu binaya giderken his-
bhııı settiği huşuu anlattı 
'd~ 'rilS A.A.- rilrniştir. i\lüzed2 Atatiir· 

ı. ataskar G · 
~ At . ıızı kiiıı hayaıtna ait birçok de· 
eQiı UlUrk evin ğerli hatıralar vardır. Ebe· 

b en •"At l" k d~ · f' 4 ltı a .1 · 
1 ur ı !;ie m ~lilll Mücadeıeden 

~ ~~Pıl ı;ı :na töreni evvelki zamana ait hatıra 
~n ~ır14. .. ~~~~-r. Vuli Iarile, kurtuluş harbine vr. 

1Çıııcı uyük Ata- her sahada yapılun inki· 
t~~'re/ Oturduğu bu h1plara ait vt>sik.tlur Len 

ıı ı., ıce. .. d . 
1J t<- • erın huşu gin bir trailıi canlı olorak J ~QC!lti .. ,. . 

ıtıo~k· gını ~nlatmış yaşatıyor. Ahıtürkün 1927 
i \'e·rıı· ıp kordeJe ke de lstanbul halkına irad 
b. !Saftrl~r gezdi· buyurdukları nutuk da tu· 

~~d _ ·-ş~--~ı.~~~iş bulu~yor 
\ri venterbiyesi hakkında 

ekilirn· V ı·ı b' a ız a ı ere ır tamim gönderdi 
L~ 1

6A.A - 130. sevgi bağJariJe çelik bir 
1 V~~ l~şkilntınuı kü~~: h.aI.ind1:.yiz. Maarif 

ı llze/elıne bağ... Veı.ııI ğının yüksek mü· 
liu.a ıııe Maarıf messıllt~rj, Vtlkilliğimizo 

· Sivastopol mu
l harebesinde 

Almanlar çok önemi i 
takvıye alıyor1ar 

Moskova 15 A. A. -
Prnvda gazetesinin Kınm· 
daki muhabiri yazıyor. 
Sivastopol nrnl,~rehesinin 

şiddeti dün gündüz Ye gece 
daha ziyada artmıştır. Al· 
mou kumundanlığı bir ço· 
ğu başka cephelerden ge· 
len y~ui ve çok Hnemli 
ihtiyatlar sürıııüştür. Hus 
filosunun büyük birlikleri 
dün ilk defa olarak mu· 
harebeye iştirfik etmiş ve 
ağır toplarile düşman mev 
zılerini dövmüştür. 

Romenler 
Bellerine kadar çıp 

lak harp ediyorla 
Moskova 15 A.A. -

Tass ajansına cepheden go 
len bir habere göre 18 
inci lkmen ordusu erleri 
bellerine kadar çıplak ve 
vahşi sesler çıknıarak harp 
edıyorlar. Alman hava 
kuvvetleri bunların hare 
ketJerini desteklemektedir. 
Huslar, Romenlerin hücu 
munu ağır makineli tüfek 
ve havac top!arile püskür 
tiiyorlar. 

Yunanisfana 
Yiyecek maddesi 

tem ıni için tedkikler 

yapılyor 

Atina 15 .-A.A. 

ll!tb~ll .Ali Yücel en yakın amaçlar hakkın 
u lıtıq~tt<ı Böıgo baş da t:.~ki'~lsın lıüliin cüzüne 
>ııl> V tıhıerc bir Atalurk gençliğini şnhrnla 

Alman iktisat nazırı 
Kloc.lyüs bura~ a gelmiştir. 
Klodyüs Alman ve Halyan 
mümessillerile göriişnıüş 
tür. Bu görüşmeler Yuna 
nistamnnu i şr. durumuBaş 
ta buğday olmak üzereyi 
yecek maddelerinin ~emini 
için mühim ledbirlor nim 
maktLdır. ~1 ltııştır. Bu l rında selfimlurım 

<lUrıf . . ~ • ·" 
~4ı1ı, ,, Vekılınıız v •l -
"tı .nııalnı - t • t bl • '' • \ı:~:~::~: :"~.~~: . _, aye ın e ıgı 

qdi v l lllt:deıııye v.ılayet \la kamından : 
<lıy0r

0 

flıınıevi si fi Y•lily~timiz mın•akasında hububata elkonınn bük 
\ t: .. Ve devunı mu tntbık ediliı·k n miistahsillerimi1.e 6 aylık ihtiyaç· 
~~ 111 

1 uıaın bı"akıtac:ığı ve mütebakisine el konulacagrı 
14 ~ • evvelce b" d' ·1 · · ~ 'il .~Yü Milli ~e- . ıı ırı .. nııştı .. Bu kerre hükOmet~e alınan yeni 

'ııı (I &uzıeriı .. b t':r!· bır kararla nıustahsıle tcrkedilecek mikt:ırırı tam bir 
'{ ... 1 ltJ· l'k ·ıı . 

~atq ' \1atanda . ~ne 1 • 
1 

• tı~acın~n k cndisine bırakılması şeklinde ta· 
ı ıı..~duş oJ b ş, ve dıl. edılmıştır. Bınlıennltıyh müstahsillerimizin mahsul 
t:aıl.lttrnen u ılrnek lcrınde~ kendisimn, nüfusunun v~ h\ıyv .ınlarının bir 
b llo~ru :ı~mak yıllık yıye~eklerıle keu.ılik gel cek s~ne ekeceği to 
\lQl.lr.,.Eny ~nn· humluk mıktarmın tamamı kendi~ine bırakılacak, bun 

Baglam dan fazlusı olursa ona elkonacaktır. Tebliğ olunur. 

Stokhol ı göre 

Alman ar 
Doneçe girdiler 

Şımdi ki tank ~av aşı 
yaz taarruzunun baş 

!angıcı değilmiş 

Stokbolm 15 -· A.A. 
Almarı baş komutanlığ 

Alman kııvvetlerininDöne~-e 
girdiklerini bildiriyor. Hur 
bın 52 nci haftasında en 
mühim haber budur. Ma· 
rcşal Fon Bok orduları 
4 5 günlük şiddetli bir 
muharebeden sonra son 
köprü başım1da ele geçir· 
miştir. :;Almanlar Doneçe 
girmekle son bölgeyide al· 
mış oluyorlar. şimdi Done 
çin do~ular Ru~darın elin 
de bulun nakladır. Mareşal 
Fon Bock batıdaki rnevz.i 
lerini sağlamla~dırmakta 
dır. Yetecek kadar kuvvet 
ve melzeme toplayınca tek 
rar hnrekete geçecektir. 
Mareşalın orduları cenup 
d•>ğuda şimdi'hatlarında kış 
bulum orlar bunların bir - . 
harekete.hazırlandıkları akla 
yakın görülmektedir. Har 
kofta girişilen tank r&lva 
şı yaz tıuırruzunun başlan 
ğıcı adedilınemelidir. 
Sovyetler sayaş hakkında 
pek kısu tebliğler neşra 
diyorlar. Bu ılarn . sadece 
şidJetli karşı konduğu ve 
Sivastopol için de ayni ke 
limelsr kul.a ılyor. A1 nıan 
tebliği rusları 645 bolon 
ve kuvvetli ..ık .ılındı 
ğinı bildiri~ r 

Alman te • v • 

ıgı 

Bertin lo. '\ Al an 
tebliği: 

Sivastoı 
inatçı mu l ıne ı ğ· 

men şark cı.ıph sınJe <.(Ok 

tahkim edil ş kal bölge 
si üzerinde il\~ kuvvetie c 
rimiz faelıy l ös rmiş ' 
savaşlarda 16 dOş 

rnan uçugı tıiışürulrnüş· 

tür. Doğ'1dıı geri kalan 
düşman kuvveUerile sava 
şa devam edilmektedir. 
25 bin esir alınmış alı· 
niın top miktarı ~ 226 ya 
ve tank miktarı da 208 e 
cıkmıştır. Alman -Macsr 
kuvvetleri Kurskun doğu 
sundaki d;işrnun taarruzu· 
nu püskürtmüş ve ve düş· 
man kuvvetlerinin geriaine 
sarkmııtır: 

· ver 'uvvet-
1 eri 

n · iz kuvvetlerini 
ı iye ayırmış 

Ho n 16 A.A.- Hu
susi It s n tebliği: Şimal 
Af ık da Birillhaki nin 
zap ı l n sonn: yeni kan· 
lı mu · Jer ceryan etmiş 
vA bu r ı • b,mıbeler düş· 
mo ı i ·~e bölünmesile 
sor~. •rr ıtı~tir. Mılıver kuv 
vellerı A ıoma ve Dalkiya• 
da duıiz kıyısına varmış· 

larJır. Alınan esir ve harp 
malzemesi sayılacak gibi 
değildir. 

İngilizler 
Şiddetle. karşı ko

yuyorlar 
Kahire 16 A.A.- Orta 

şark Ingiliz kuvvetleri 
umum karargahının tebli· 
ği: Şiddetli .muharebeler 
devam etmektedir. Dilş

manlar Akroma va Gazale 
e de şiedetle bUcum edi· 
yarlar. Almanlar Kapuzzo· 
da hücumlarına Jevam 
ediyorlar. Kuvvetlerimiz 
blltün şiddetile savaşıyor

lar 8 nci Britanya ordu· 
su bütün hücumlara kar
şı koymaktadı·. 

SON DAKiKA 

Kordel 
il 

22·A . en an 
t • • • 

recısının 

ıwye cebri 
• • • • 
ı ıışının 

D'p.oınatik t~şebbü~ 
1 ... 1_t rac~k b'r 

olmadığını 
eyledi 

011 16 \.A-
Ko c { ıll gazeteciler 
toplu t ~nda deıniştir k!: 

"lf J ş k devletlerden 
Anı 1 Kah.ura ait VbBalkan· 
larda l ı bombardıman 

an tayyarelerden 
Türl.ı Ct1bri eniş ya· 
pau '1.l. ·yare<:inin göz 
altuı l ıı 1 ğım haber al-

ı 
dı k. ı ıfplomatik teşeb· 
blisıeri iealfeltirecek bir 
mesele değlldir. 

' 



Sayfa=-2- _....., 

1942 yıll hubL bat mahsulü~ıe 
elkonması hakkında kararname 

9 
13- Toprak Mithsulleri 

üfisi veyu T. C. Ziraat 
Bankası teşkilatı namına 
mutavassıt mübayaacılar 

tarafından yukarıdaki hü· 
kümler dairesinde satın 
alınan hububat, 6~ tonu 
tecuvüz ed;Iiği velhububat 
muhafazasına elverişli bir 
yerde depo ettiği takdirde 
bu mutavassıt mübayuacıJa 
ra, ifa eyledikleri hizmete 
mukabil ve % 5 den fazla 
ecnebi maddeyi ihtiva et
memek·şartile elkonma fiat 
huma nazaran mal bedeli 
nln % 5 i nisbetine kadar 
bir prim verilebilir. 

14 - Toprak Mahsulleri 
Ofisinin veya T. C. Ziraat 
Bankasının teşkilatına dev 
retmek üzere k<>ylerde 
müstahsilden mübaynada bu 
lur.an mutavasıtıar, sa tın al 
dıkları malları Ofis veya 
Bankanın alım teşkiltltın-

dan gayri hiç bir yere satamaz 
!ar.Bu gibiletOfis veya llfm· 
kaya ellerindeki malları 

devir ve teslim eyledikle· 
ri esnada hangi müstahsil 
den ne· cins ve ne miktar 
hububat mubayaa eyledik 
}erini de, 4 Üncü madda 
nin 2 inci bendinin (e) fık-
rasındu yazılı bordrolardııki 
zimmetten düşülmek üze 

_ re, lcvsika mecburdurlar. 
15 -Elkonma hububa

tın mtibnyaa ve tesellüm 
işlerinin süratle yürütülme 
siui ve mubayaa edi'en 
hububatın ::!Çık sahalar ü 
zerinde bırakılmayarak mu 
hafozah bir yerde depo edil 
mesini teminen: 

a) Ticaret Vekaletinin 
lüzum göstereceği yerlerde 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
veya Türkiye Cümhuri}el 
Ziraat Bankası muvakkat 
veya daimi alım teşkilatı 

vticuda getirirlür. 
u) Bu müesseselerin alım 

teşkfültı, dökiim mevsimin 
deıı evvel mütmyaa ve te· 
sellüm . işlerini aksatmadan 
ifaya ldHi gelecek eleman, 
tahsiSüt, tartı ve ölçü alet 
Jeri, a:nbar, depo, ve di
A"er IUzumlu vasıtalarla 

teçhiz olunurlar. 
c) Alım Merkezleri mal 

teslim edicileri hiı; bir se 
bepl~ 24 saattan fazla bek 
let~mezler. 

yapar. 
17 - Sahiplerinin ilıti· 

yaçlarmdan fMzla hulundu 
ğu veya gördökle'ri işin di 
ğer vasıcalarla t~mini ka 
bil ol• " uğu valilerce tesbit 
edilen basküllerle diğer 
hububat tartı ve ölçü alet 
!erine, çuval ve kıtnaviçe
lere, Milli Korunma Kanu 
ııunua muaddel 14 üncü 
maddesi mucibince değn 
beJeli Toprak mahsulleri 
Ofisi veya T. C. Ziraat 
Bankası tarafından veril
mek suretile valilerin em
rile elkunabilir. 

lfa suretle elkonan bas 
küller ve tartı ve ölçü a 
Jetleri hububatın müba~aa 
işinin hitumında alındıkla
rı bedelden tayin edilecek 
aşınma payı düşüldükten 

sonra kalaı ı bed~lle terci
han evvelki snhiplerine 
Vt~ya başkalarına satılaui· 
lirler. 

18 - Mübayua esnasın· 
da ı.eruret görülen ahval· 
de vazin ö!çülerinden ma
ada kilo istiap miktarları 
tesbit edilmiş hacim öl~ü· 
leri de kullurulabilir. 

19- Toprak Mahsulleri 
Ofisini.c veya T. C. Ziraat 
Bunkasımn lüzum göreceği 
yerlerde hakiki ve 
hükmi şahıslara ait ambar 
kuyu Vt3 depolara ve hu· 
bubal ve mamQI müştaka 
tı i~e uakliy Jt muhafazası 
na imkil.n verecek diğer 
mümasil binalaru Milli Kı) 
runma kanununun muad· 
del 33 üncü maddesi hü
kümlerine tevfikan elko!!a 
rak bu müesses~lt>rin 
emirlerine tahsis olunabi 
lir. 

Bu husustnki kararlar 
altlkali n:ıüesseBelerin lale 
bi üzerine ım~halliri en 
Hüyük Mülkiye memuru 
tarafından hhnıp derhal 
iniaz olunur. 

Toprak .l\lahsulleri Ofısi 
v.;. 'f, C. Ziraat Bankası 
teşkdfüının bulunduğu yer 

terdeki Devıet_Demiryollarına 
ait nçık ve kapıılı hangar 
lorla bi'Urnuın teşkilatıııa 
ve Devlet iktisadi teşekkül 
lerine ait depo ve zınıl>ar 
olarak kullanılmağa elve 
rişli olan yerlerin, mezkOr 
teşekküllerin ihtiyaçlnrından 
artanları Toprak mahsulle 1 

ri Ofisinin Ve) a T. C Zira 1 
at Bankasının istifadesine 
tahsis olunur. 

Neşriytıt l\I iidürü 
Selim Çelenk 

YENlt;ON 

Ruslara göre 
Bütün Alman hü
cumları ağır kayıp 
larla püskürtülüyor 

i\loskova 16A.A.-Sov 
yet t~bliğine ektir: 

Ilarkof cephesinin bir 
tek kesiminde kıtalarmız 
2850 Alman subay ve e· 
ri öldürmüş ve bir miktar 
esir almıştır. Kulenin cep 
besindeki bir kesimde drş 
mau tankların himayesin 
de bir birliğimize hücum 
etmiştir. Almanlar 200 ö 
lü bırakarak püskürtülmüş 
tiir. Şimal batı cephesinin 
bir kesiminde hıısusi kıta 
[ara mmısup bir Alman 
birliği tankların da lıiP.'.!a· 
yesiııde hücuma geçmiştir 
KıtHlarımız düşmanı geri 
atmıştır. Savaş alanında 
yü7lerce düşman cesedi 
kalmış~ır. Bir miktarda 
esir alınmıştır. 

Havalarda çarpışmalar 

Nakil ve tayinler 
Vilayet Jandarma nlny 

komutanı muavini Binbaşı 
Niyazi Kipmerı Halayda 
Jandarma er okulu grup 
lwmutantığına ve Yaylada 
ğı Jandarma bölük Komu 
tanı I lalil Döneri Jaııdor· 
ma er okulu alayı levazım 
Müdi rlüğüne nakil ve ta 
yin edilmişlerdir. 

Portekizde 
Benzin sarfiyatı tah

dit ediliyor 
Uzbon 16 A.A.- Ht-n 

zin azlığı yüzünden Lizbon 
Porto ve Pragada hususi 
otomillere lıenzin verilme 
miye IJaşlanmışlır. Qiğer 
şehirlerde ise benzin an· 
cak ~ok lüzumlu olduğuna 
ktmaat getirilen hususi 
miktar,Ja verilecektir. 

Amerikada kauçuk 
d'Jrlığı 

Kahire 16 A. <\.- Jn · 
giliz hava kuvvetleri ;teb 
liği: Sirenai!<le düşmaa 
kuvvetleri bombalanmıştır. 
Akroma yakınında düşma· 
nın motörlü birliklerine 
h.ıcum edilmiş, D~rne tay 
yare meydanı ~bombalan· ' 
mış, biiyük yangınlar çık , 
mıştır. Düşman hava kuv· 

Vaşington 16 eA.A.
laşe Nazırı Kauçuk darlı· ı 

• ğı yiizlindea lastikleri es· 
kiyen bisikletlere Hlstik 

1 verilfüniyeceğini bunlardLJn 
ancak işe gidip gelirken 
kullanı! .. nl<tra lastik .ve 
rilecHğini söyle:ni~tir. 

vatleri cumartesi gecesi 
Marsamatrulı, _ Foka 
cevresindeki hedeflere 
muvvaffakiyetsiz hücum
larde bulunmuştur. 

Hür Fransızlara çe

teci muamelesi ya 
pılıyormuş 

Kondra 15 A.A. -Hiriıl· 
hilkimde esir edilen Fran
sızlara karşı nıihver çete· 
ci muamelesine devam etti 
ği takdirde b:.ir Fraasızla 
ra da ayni şekilde karşılık 
vereceklerdir. Bu keyfiyet 
Hür Fransızlar komutanlı· 
ğının bir tebliği ad~ bildi
rilmiştir. Yine bu tebliğe 
göre general Dögol Lıu ha 

-beri , hakikat anlaşılıı.ca 
ya kadar bir propaganda 
olarak kabul etmektedir. 

Gaııdi söylüyor 

Bombay 15 A.A. 
Bir Japon tehlikesine kar 
şı nasıl hareket edill!ceği 
sualine karşı Gandi şunları 
söylemiştir. 

"Japonlara iaşe mad· 
deleri ıo mesken vermı
yeceğiz . Onhırla dostluk 
otnıiyeceğiz. Hiç bir mü· 
nasebette Lulunnııyacağız. 
bir mütecavizdost değildir. 
Unlar ellerine g ... çecek 
esirleri ya öldürecekler, 
yahutta ağır işlenfo kulla 

Stalin kalesi nasıl zap 
tedildi 

Berlin 16 A.A.- Al
man orduları Başkuman
danlı~ıııdan bildirilmiştir: 

Stalin müstahkem knıe 
si ağır topçumuzun ve 
hava kuvvetlerimizn y11ptı 
ğı işbirliği sonunda zaptc
dilmiştir. 

Esir Alman generalleri 

Yuhanesbugr: 16 A.A.~ 
Libyada t ::.ıır edilen Al· 
man G.meralleri Brezilya· 
ya geliri 1 ınişlerdir. 

Ot taşıtılacak 
A. S. Satınulına 

Komisyonu Lıaşkanhğı.ı· 
dan: 

1- Heyhaniye Dizi ku 
rumu cirtliğinde buluo:ııı 
500 ton kuru otun taşın 
ması için ekı;iltmeye çıkarıl 
mışhr. Tahmin edilen be
deli SOJO liradır. nıuvak· 
kat temimtt 375 liradır. 

2- ıhali 22- Hazi
ran-942 pazartesi günü 
saat 16 dadır. 

3- Şartname l ıer~iin 
levazım miidürlüğünde 
görülebilir. 

8-12-16-22 

Kayıp mühür 

Adıma m ıhkOk zati 
mührümü kaybettim. Yeni~ 
sini ulacağıındaıı eskisinin 
hükmü yoktur. 

16 - Türkiye Cümhuri 
yeti z; raat Bank1.1fı satışları 

bat mübayaa ve satışıarı· 
nı, Tıcaret Vekaletinin ten 
sip edeceği şekil ,ve şart
lar dair~siıade ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafıadan 
ödenecek bir komisyon 
ıuukalJilinde urıs namına C.H P. Matbaası Antakyu • nacaklardır.,, Harbiyeden Abdullah Suni 

1 kara 
Giyab ıılf 

ilanen te 
nıll 

AntakY3 
1 

. deJl.P 
mııhaJJesııı f •errt' 
oğlu H:.ıle fllab 
dan verd ti~ 
6 No. haııed~tet' 
Katriıı vere~ · f9 

cı!'C1 -~fili kır be oğlu. f8 cır, 
lalı ve necı(ll aStif 
riae antıık~S 8~ ııt8 malıkflınes raf 
davasının ~ıı ıe)'rJ 

Müdde• 8 rbıl 
(JltY 

metgııhları ·ııe 
ğunda krlndiferı te~ 

•1 ·ırıoeP h zete ı e 1 ... oıaıı 

pıldığı fu;ld~ deıı dl 
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