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Yarın Gaziantebe geliyor 
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reterı Memduh Şevket Ese-ndal b ~raberinde Birinci 
~mO.mi Müfettiş Abiddin Üzmen olduğu halde dün 
uraya gelmiştir. Geııel Sekret""rirniz Düu IJalkeviu

~e gençlerle görüşerek dileklerini Jesl>it ~ylemiştir. 

.Ru f edakllrlığı 
karşısında 

Müttefiklerin yardımı çok az 
Stalin Rusyaya yapılan vaidlerin yer ine 

getirilmesini istiyor 

k en duh Şevket .Esendal sah gününe kadar burada y..ıy.1 yaptığı y.ırdımın ne derec"'ye kadar müessir 
_ alacak ve buradan Gaıiuntebe gidecrktir. oldGğunu sormuştur. Staliu bu sorulura ver eliği ce-

~loskova 5 A.A. - Bir Am-.rikan gazı>tesi yazıcısı 
SLıline b.ız: sualt r ve '>u amd,ı müttefıklerin l{us· 

- vapta elemiştir ki: 

G •• • • •a•·m .. .-~~ımtallDlm'.i::;ıml' "l'aşist Almarı ordularının yok edilrnesi için Hus-

o r ı n aı•n bı·r nutku yunın yaptığı feJ· ld\rlığa klll'.Jl (ngiltel'PV0 :J\merİku 
6 nın l> z~ ydptığı yardım pek azdır. Bize v ıdedilen yar 

2 N 1 /\ 1 1 d d k dım z ımıınında ve tamam ile yapı'ınalıdır.,, umara ır\ man i eri iyor i ,._ ... __ lllil'il:i.l"1'.-.ı·•--•·11Jt~------
Düş'!lan Şarkta mağlup edilecek v~ o zaman El sanatların! teşvik etme~ için 

l~gilizlerle karşı kcırşıya kalacağız İktisatVekilliği5000 el tezhah: daha yaptırarak 
BerlınAA lkı' b. ··k k ' k"d"i'ı" h lk d "t k · .- nu- ı:yu sı uıtı ar çe ·ı ı,~ı- a a agı ac3 maralı Alıı an l'd . 1\ 

reşal G" 
1 erı la- ni fak:ıt bu y;I umuldu~un Harp durumu üzerine bi!lıas.ı el saaavi:nin inkiş fım 

mı nıü:rın~ ~. sa~ bayra· dan fozla m ıhsul alındığı· s ğla rıak için muhtelif w•kil.iklerce tetilıirler alınmış· 8Beııetı e bır ııut u k ı. . l 1 · 
1 söyliyerek b b· nı, uu ılı >ar l mşe 1usu- tı.Hu urada iktisıt Vt•k liigi de el dokumacılığmı bütün 

barış içind u ayramı .. da sunda hiç bir mUşklilfü çe- yurd.ı yaymak ve bız'a:! hrrn •k iı;"r1 tPzgrıh ve çıkrık 
d e yapamadıgın kilmiyeceg";ni söyl ... miş ve l '' d • t t u · ld .. an dolayı teess·· ·· .. k y ptırcır.ıt( rn :nmıza agı mış.ır .... a Pr a ıgımıza 
rnı urunu acı ·ıa sözer;ne şöy'e deqım et-

kş, geçen yıl mahsulün m'ştir gö e Vekillik dağltıl..ın t ·zgah va ~· \'.rı darddn iyi nt!-
ço fena olmas u U ticeler ahnJığndan veniden beş lıin~r tezgah ve çıkrık 
~~~~~-ı~y~z;:nd~ı~n~ "işgal alt ndaki hütıjn sipıriş efl'?iştır. Bunhr d" e s myii ilerlemiş yurt 
:~~in bir <Şey var ki o da, me:nlekellerde alıuliuin hölg •h·rindeki h tlkırnıza parasız olan.ık dağ'ıtılacaktrr . 
ıat arı serbest b k iaşesi için yiyecek madde k d d 
denemesi i~teııiıe.ı •r~:~ ıeri ve hatta bunların ilıtı· Ama ri a an yu r um uza getiri 
bB~! .~eticeyi verınemiştir. yulları l.Jile vardır. Ete ge I k 200 b" ,J t ... d 

utun bir millet zararına çen rnahsuld .. n cvvelfi Al ece ın .On rJUQ ay 
::t-~e~."ni d1 olı\urar1tk"harp makn. midlleti is

1
tifode dedd:-- Bu ;şi bir İsveç sirketi üstüne aldı, yakında 

.. gı~ı,, o mak istiyen bu ce •ır. üşman onn ı e ı- . 
luredıler icin _ başka ği gibi bu suvaş~a açlıktan nakliyata balıyacak 
:.emleketlerrle o'duğu gi- ö'lc"'k olan millet Alman Ankara· Anı rıkuda.1 20) bin ton buğJay getirilme-
,_ medeni haydut gözile mjlJ,~ti değiHJir.,, si için gırişi en rnüz tkerelerin müsbet netice verdigi 

bakacak çok tiddetı; kM· Göriı g İngiliz hava kuv anlaşılmıştır Buğ layl:ır, dir lsveç vapur acentesinin 
nunların süratle yapılması vetlerinin tethiş l1areketi- bu işe tahsis et igi üç '.'ı purla mem 1eketiwiz\! nak!edı 
llhımdır y k b ni nefretle :.ınmış ve bu l""C""ktı· . Ac .. nte ·ıe Ankarad ı bir mukavelt> imtahın-.. .: o su u azgın- ' . 
lığın ?".uoü almıyacak ve bombardımanlar yt•zün- dığı ~·akında faal;yete ~eçfü•cPgi haber v~r:lml'ktedir. 
Yurt · dPn bir çok masumların •Çın ıçtimai bir af~t 
olan b köt'" kurbdn giltiğioi sö>lemiş ., u u hasta'ığ 
ı eri · ırı ve nutkuvu lşöyle bitir· emesıne mani ol anııya-
cağız. miştir: 

Fıtralar 92 kuruş 
-Bu azgınlığın 80 'Uüşman ş:ırkta mağ- \ler k<'z :\1üftüliiğihıderı; 

ye varacak~ u nere IOp edılc:r.ek ir. O z ınnıı 
0 u s ı· lngilizerle karşı karşı{n ... ua ın karşılığını ı ,, 

Vt-rme k bize dt>ğil VÜ ks k k uhJCcığız. 
ve mesul nıak mla.ra diı· u.- tc1 •"ıımliiiB+&~sımee:11-li.' 

Hiikli'll tiınıziıı buğday fi ıtı!'lı Sf'ı b st lııraktığı l -
10 ,_942 tur h"nden itibaren rndrlk ı: fıtrın 92 lrnn ş 
ola ık d.ıiremizce tesbıt edı 1di~ı ı'ftn oh.ımır. 

~~ ~aı.nı.zşu~a kesmola-

1

Staıı·ngrafta savaş 
b mınız kı, hiı Onıet 
ugiink" d 

d h . ~ urumu hizd,,n Ç d 1 d 
. ~- a 

1
!7

1 ;;örmekte ve bu arpışmalar yine şid ~ten i 
•;:~a~r:~:~t~odzıukzluğuna Moskova Berlin ve St)kholmd n gele:-, ha 
ali r. manı 

g •. nce d~v!etın bükülmez beri ere gör~ durnm 
çelık t:ıli ht>men hartıkete Muskova 5A.A.- Sta ıayu durm d sn i ıtiy t 
:0Çerek vurguncuların ya- lingrat savaşı 24 saat sü- kuv veli l'; gJ ıd0 naktel!ir 
d absıoa yapışacak ve halkın ren nisbt bir sukfı:-ıdan so· 1 r. 1 a fazl· 
nıUa a soyulmasına ra lt:krar şiddetlenmiştır. ı3erlın 5 \. ~. - Alman , 

aade etnıiyece kt; 1 K f T . e .r. 'imoçenko kuvvetleri şeh- tf"hli rin görP. a kasyaıım 
eruennı t'<ielicn ki bu rin şimal batısında biitPu şimal 1 atısında ormanlarla nıu~u harekt.!t çok gec"ak 

rnesan. - bir Alman alayını ~ol e- örtiilü mevz:ı r a··şrrıunın I 
derek taarruzuna dt>v m şiddt'tli ve inatçı mııkave 

1 etmektedir. Alman'aı bu Sonu 2incide 
S. ÇE~K 

SON OAKıKA 

ort ne 
diyor? 

insanlardaima " 
savaşı :düşün 
müş barış için 
meşgul olma-

mıştır 
Mişıkun SA ı\.- Höy· 
Saylıyı çeviriniz 



Şimalde 
Almanlar parlak bir 

zafer kaandı 

Y rtd ! Dul, Emekli, ye .. 
tim ve memurlara 
Hükumet ekmeklik buğday 

verecek 
Bu hususta Vekil\~r Heyetince hazırlanan 

proje yüksek tasdika sunuld•J 
Ankara - Öğrendiği· temin eJilmesı kararlaşlı-

m\m göre ~ teşrinievvel- rılnııştır. 

Bt'rlin 4 · A.A.- Al
man ajansındıın : Alman 
bomba uçakları Stalingnıt 
bölgesinde yıpratma hü
cumlarına devam eylemiş 
indir. Ev harebelerinin 
yığın\arı arasııı:ı yerleşti
rilmiş olan top1ar tuhrip, 
Bolşevik takviyt! kıtalurı
nı! hücum edilmiştir 

.. ~·' Fıtra ve zekatlarını T ı.ır~ fı11' 
. ll,,LJ 

va Kurumuna v~rmeY1 
1 ... ..,~hl 

Tiirk havlı K11rumu 
t:uafmdun köyler~ ve şe-
h1rdeki evlere dnğıtılan 
fıtrn z:ırflarının toplanma· 

.saıa başhınmıştır. Fıtrala 
mu tam olarak 1 ürk Ha
va Kurun~unu vermekle 
hem bir yurt !Jorcunu heın 
vahnımızın.,l'111Uiyet ve si
lfibını korumuş ve hem de 
dini n<l "'vlerimizdeıı olan 

ıd\l 8 O'F 
fıtra ~e ıe \ferlllit_,!SJıı 
u yunn yere , . .._IJJ"' 

o Türk Ha\' '1ı~le' f 
·1e bf memurları 0110 

~ t ı rıı•i rlil 
lere dagı ı "t•d• "" 
hırı topl8~8 fıtr' hıı . •ıııe ınl''r 
7.urflurın ıç . lı'Y-~.1 ' ·yıce ·sır den itibaren tuhıfü esası Ticaret Vekllleti Vali-

Uzerine kartla ekmek tev- liklere telgrafla bu 
zi edilmeklt! olun bütün gihiJeri ve heslemeğe mec 
Vilflyetlerde devlet ve hıır oldukları nüfus udedini 
mUessesol baremleıi lrn- sormuştuı·. 1 

Berlin 4 A. A.- :mr 
kaç günlük durgunluktan 
souru Ah1uıı kuJvetleri 
Stalingral bö'gesinde yeııi 
den hücuma geçmişlenlir. 
Alman uskeri mahfillerine 

koyarak 1 si111 • 
adrt fil' 

rine HÇl k aıı•rl . ı~J 
nulan par r• 111 

soıı _.110 
yazdıktan 1 . .., ev 

feB )IY 
memura 

ııunlarıoa tabi memur ve Ticaret Vt·kalolinin so 
1 

müstahdemler u~keri, mül rusuna cevap \eren ViHi-
ki tekaüt dul, yetim maaş yetl~re bıtı esaslar dahiHn 
larile malOJiyet ve JıiJe- de icap Gden ekmkJik hu 

~ gfüe, şimulda Ladoga ~ö
lü civarında Alman ordu
ları purlak bir zafer ka-
zanmış, buı >ıda çevrilen 

r uy ;rd~nu se~~ 
matı vataniye maaşı olan bııbat d~rhal verilecektir. 
Jnr ve bütün bunların bes Uıı hu·msta hir tulinıatııa-
lenıeğe m~cbur oldukları me göndariltnek üzeredir. 
Jdm~eleı· ve askeı i bareme Bütün 1 u iş ero ait mu 
dahil olanların aileleri I\ in amelfil ve muhabereyi Top 
ekmeklik hububa!ınToprak rak ~1 ıhsulleri ofisi umum 
l\lahsuHeri ofisi tanıfımhm müdüı ü lukip odeceklir. 
....,_...--,--------- -

Belediye seçimi Memurlara ve 
rilecek kumaş 

ve ayakkabılar 
için hazırlık 

Ankuı n füırem 
kanularına tabi müesst>se
ler memurlarıou ve karı
larıaa elbi~lik kuımışı ve 
ayakkabı verilebilmesi için 
y pılan t l!tkik'.er ilerile
nıiştir. Ayakkabı :mal işi 
uzun zama.ıa ibciyaç gös
tereceğinden ayakkabı tev 
ziatmdan sarfı nazar edil
mesi ihtim li galiptir. l'.:1-
lıist-lik kumnş imaı;ııe ise 
Süme-ı lJ ı n k.. 1fabri kaların
daldev am edılmektedir . Bu 
maksatlu ehemmiyr.tli bir 
atok hazırhnmıştır. 

Ayni yardımJan or<lıı 
menst•plaı ıııın aileleri \'e 
merı ur kadınl.ırın memur 

' olmıyan kocaları da isti
fadu (lttir!!lceklir. 

Hszırhmanan diğer bir 
pı oj y~ göre de ayni ev
saftaki memurlara Jcart!ar 
tevzii ve hu kaitlarla yer 

tı r ıjıımıının hususi muha 
biri bildiriyro:I 

l>iin Honri Fortla gö· 
rüştüm. Şimdi 79 yaşındıı 
ve dünyanın en büyük 
bombardımun uçağı f ab
rikesımn bnşmda olan bu 
adam baııa d~ diki: 

"İns n'ar duima sava
\1 fazla düşünmüş ve bn
Jlf için çalışmamışlardır. 

~zı Kaza ve~Nahi 
yelerdelbitti :· 

Belediye seçimi bütün 
kaza merkezlerile oolediye 
teşkiJatı olan nahive mer· 
kezlerince Jevam -etmek
tedir. Yayladağı kaza mer 
kezinde seçim dün Hona 
ermiş ve seçim hakkını. 
malik 640 erkek v,. ka
dın vatandaştan 199 kadın 
203 erkek reye işrirftk ey· 
\emiştir. Geriye kalan 
138.lcişi askerde olduğu için 
reye iştirak edememiştir. 
Bu suretle Y ayladeğı S€~i 

mi mevcudun seçilme tama 
men iştiraki ile ve mülte
fıkan parti ıııunzet1t-rinin 

kazanmusile sona ermi!~-.. 
tir. Süveytliye ve hııı biye 
nahiyelerinde de seçim 
bugün soııa erecektir. 
~~nıe Payas nalnye 
terinde de seçim dün sona 
ermiş ve ittifakla partı 
numzetleri kazunmışlardır. 

Ji mailur pnzarlarmda eş 
ya tedarik etnıe'eriniıı te-

• 
mini bahis mevzuudur. 

Savaş sonrası için şimdi
den kdbirler almak liizım 
dır. Daima savaşı düşünen 
millt'tler bu yiizden ffakir 
kalın ışlardır. 

Şimdilik hepimiz aske 
riz ben bana söyleneni-ya: 
pıyoruru. Her vatandaşta 

benim gibidir." 
Hitlerin adı anıldığı za 

ınan Fordun yüzünde işn.i 
zazlar görülmüştür. 

Hus kuvetleri yok edi\
m'ştir. Aiman silAhlarımn 
kazandığı bu zefer, bir çok 
far'1iıyelerin yanlışlığını 
meyJana koymuştur. 

ilk yağmur 
Kış gelmekte oldu 

liğunu haber veriyor 
Mevsimin ilk yağmuru 

Cdün öğleılen sonra b::ışla
:mış:ve iki saat siirınüştür. 
'Kışın gelmekte olduğunu 

haber veren bu yağmar zeytin 
mahsulü ile sebze ve mey 
vecileri, ~·ifl<;ileri memnun 
tıtrniştir. Bilhassa zeytin 
mahsulii bu yağmurdun 
çok fayda görecektir. Yal
ııız hasadına yeni başlan· 
mış olan çellikl~rin yağ
murdan 1.arnr görmesin
den endişe edilmektedir. 

ilan 
Dörtyol Belediye Re
isliğinden 
Yeşil ~mahallede Futi 

bey caddesinde ,miilkiyeti 
sabık Dörtyol müftüsü Ah 
met ı\ kbaşa ait fevkani 
bina maili inhidem olup 
çökmesile doğuracağı ka
zayı önlemek ilıere sahi 
lıi tarafıııd n ilam mütea 
kip 24 saat içinde yıktı· 
rılrnası aksi takdırde 2296 
sayalı yapı ve yollar kanu 
nunun 44 üncü nıadd~sin-
C9 belediyP tarafında yık
tırılacağı i!An olunur. 
Dörtyol Beledtye Re 

isliğinden 
Okul caddesinde mü~

kiyeti Hopalı Ali beye ait 

h T ·· k ·· otı•..J er ur un ·rot•/') 
~~k zeııgisek. serve.li?1izin bir pa~~ırı\, f1~~ 
ıçın armağan edebilırız. Orta ballı ıse 1'~J 
lira verınegi kabul ederek Türk t-l~~i 1'~• 
asli aza yazıla biliri1. l~unların hiç bır'ıttrO'I 
sak fitrelerimizi kurunu vereı ek bU çtı ~i~ 

Çı~i~uklarımızı nasıl bi.İ~~·:% 
Bilgi ile h•k•m çocuğun sıhhatıııı 1""'r•1:' /. 

bakım zahmtein de yarıya indirir. Ç~~lll ~ 
aylık olduğunu ve 8 kuruşluk pO~~a ıeriıO 
nizi bize bıldıriniz s~ze (Bakım öğul) .r/ 
derelim. 11e ~~ ., · geı ,,...-. <;ocuk E.esır 1 p.te 

Gene (1 
~~~~~~~.e~~~ 

Radyo almak istıY 11 ~-~ 
rııbB e0·, 

Meşhur Alman Mende mal'ka 6 ıa 1eıoolı 1' 
modeli çift nntenli radyo Lambalar te ~1' ~ 
lıksız (250) liradır. Eiektrikçi RasıIIl 
Koçnğa müracaat 

"' Stalingratta s ~ 
tV"' il 

Başı 1 incide 
metine rağmen lıücumln 
Z!lptedHıniştir. Ter ekin 
cenubunda düşmun tara· 
fından inatla ınıidafaa edi
len üç şehir iş~al edilmiş 
Slalingrauın şarkındaki 
mevzilerde yerleşmiş 
olan düşmnn buradan atıl· 
mı\itır, 

Stokholm 5 A.A.- Son 
48 saattan beri Stalingrnt 
ta Huslar mevzilerinde 
mıhlanmış giLi durarnk 
Almanlara mukavemet et
mekte ve her gün üç dört 
bin Alman öldürmektedir
ler. 

Dü . ı akşama doğru a
te~ ve hava hücumları uir 
denbire kesilmiş ve Al
manlar Stingradın t.rnnayi 
mahallelerine hücum et-

miştir. u~ııııı ~-
lan beFS tı ri ç'~ 
Jlusıar ge ıırdıt· 
d kalıt11ş _ı 

a ·ııı" . şı d 
~eıırıll .,ıı•; 

Timuçeıı1'~4ııı' ~ 
şı tatırru~tilO tJ 
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