
l)Gllk 
~liıı U ••vırnızda hü
le lbernur, dul, ye-

~kıik :rne~lilere ucuz 
i11te1e ahıre vermek i-

kttdarlara t~vziint" baş\an 

mısı için gereken tedbir
ler ahomıştır. 

h.. h ineler 1 "' B · Uıuata yap l51Dl l d e e e 
~ .... 1 Çok ,ön•ınli e e ıne seçımı ~ ll11 t\ • llıak Dr.ere ol- ~ 

lbdW'lıw111. bir nı~karadan aldığı- B , f k 1 d 
•ernı· ~mata atfen ha azı mın a a ar a sona er-

i,,~::~~~ . di. Şehrimizde devam ediyor ~'tııı..-...-kk 16 1rnız bir ha-
~\' uıc etmiş ve . Belediye seçimi Vi'aye vam etmektedir. Sandık 
' 'ekllll'ti dün Vi- tın her yönünde devam f>t bugün Affana gOııdt-rilec•k ~ \'e ;rrundan blr t~I- mektedir. Kırıkhan kaza- ve 0 mıntaka ha'kı re ıleri 
tia..°"' 6Q) 4 saat içindta sın~a .SP.çim sona ermiş ni kullanacaklardır. Yarın 
til~ • 1. ekli dul ve ye ~e ıştır ilk nisbeti yüzde 80 tCa Orhaniyde mıntakasın-

1at-· . 1 b 1 d
0
l k . ~.ıcın gi'ndt. u muştur. Harbiye ve da seçime devam e ı ecE' -

8.; lt~~~rtıiıtir. silveydiye N&hiyelerinde- tir. Perşembe günü akşa-
t ~ lbij 'ille Köre dev- ki seçim de sona \ermiş- mına kadar büyük bir ek 
•~ ~rıı.~38eeat barernle- t r. şehrimizde nüfus kesa- seriyetin reylerini kullan-
~ ~~•hd be labi Dıemur feti dolayısile seçim de- mış olııcağı tahmin edil· 

..-1-.ı ~İl tek enııerıc askeri !!"'~:::~~~~~~~~~m;;e;kt;e;d;ir~. ~~~!!!!!!!!!!!~!!!!\ ~ •tile •Ot dul, Yetim 

~~~:;~n::.!. :~ Defne şellô.lele-
~ "te tun bunlarıo 

~~~lerrn::burkolduk'a sinde elektrı·k is-i ,'4tlıiı 1 as tırl ba- , 

ç~:~·~.~~,~~:b:~·.; tilisalı· meselesı· ı dQ bau!leri Of . 
ır. il lemin d'~sı 
~b'"'•• • • •- Ciddi bir safhaya girdi 
~ "r <>lduk h~sleoı"4e Sehrimize gelen Alman şirketinin ınümes • an ları zevce 1 

•t(J 
1
• buy"l{ , si i Şella!eler e konacak trübin hakkında 1 'f ~e l ı.ı ana, b 1 d 1~ lıub 0rtırılnrı ek- e e iye ile temas ediyor -belediye mec 

'·t· Ubat 1· • . 1· . f 1 . ı. t" ır. ıs\esıne ısı yarın op anarak tekliften inceleyeceı\ 
,;lrııı hu~usı k . . ~ r Alman şirk,.tinin Defne şellalelerinden elektrik 

'-) ltıı \1 anun ar ıstıhs •I etmek üz•re 30) kilovatlık b'r. trübini sat· 
::. ~rn~8 

•1•akd n ma~. üzere heledıyeye tekliflerde bulundu~unıı ve bu 
•im· a anlara teklıfın belediyec ~ incelendiği yazmıştık. 

, •k~!kte~u.. Ve- I . l~aıı.r aldııtımıza göre Alman şirketinin mümessi-~M-r lllıktarı "'İm lı dun h · 
~~ Oldutu "b. ı şe rımize gelerek türbio için lıelediye ile lt'-

e gu d g. 
1 

• m-ıs.ı g"\:11 Ştır. 'l\iroinin bel .. 1iyec~ s1tm alınması 
• ıso 

0 

• 30o, kü- • ve l•rkelin Y•plı~ı teklilleri mcdeıne~ u, .. nı belediye ,, irarrı olacıık. 1 mecr . . d 
''14 ı ısının ün toplanması mukerrerdi. Fd rnt bdedi· 

t !e,ıçe hazırlanacak f.0 r~isi Abdullah Bilginin hastalanmnsı üzerine mec-
lıt J tı:ı k · ıs ~~n loplanamu nıştır. Meclis yarın belediye reis litıle a ·11arna ka- 1 vekıl M kt 

tG '-'k Ticaret Ve 
1 

" upçıı H.ıfat ToroHun başkanlı.tında top'o-
~r. "derilmiş bulu- 1 ~~8~ ve bu leklıfleri inceley,.rek müsaid gördüğü 

dırd,. bir karaı· alacaktır. 
•i~Yet nı.akanıı du"n D-ıha evvelce bu mesele hakkında görüşülmek üz• •...,.ren re bu .. 

h._~ lııtt-leri hazır R . g~n saet 15 de Vi Ayet Makamında belediye 
-.ıtlllattir. Yarın eıslerıle belediye EncUmeoi ve Di:ni EncümPD uzu'a· 

rının itlirlkilt~ bir toplanb yapalacaktır: 

:)204 

Salı - A;:aona ••rtları ı 

Dahilde yıllıOı 5 lir• 
Yab;;sncı mamlaketlel'. 

8 lira 

llAnl .trııı her kali:tuı ·
shJa, :5 kurut alını,. 

Ucrot peşindir-:--_-. 
6 lılil geçen aayUa!_J 

10 kur Uf lur 

Amerikada Türkiyeye ve Türk de
mokrasisine beslenen hayranlık 

Gazetecilerimizin hazır bulund•Jğu bir top. 
lantıda Amer;ka Hariciye nazır mua~ini 

bir nutuk söyledi 
Vuşington S A. A. - G:ızetecilcr toplantısında T~~~ 

gıtzt>lecileri de h>ızır bulunmuşlur .. ~u ~oplu~~.~d;: HÖZ 

alan Amerika hariciye nı.ızır muavını \ elz l urk ga
zeter.:ı, rini seHl 1nlumış ve Jemişlir ki: 
·'-Türk basının güzide mümessillerini selamlamak

la sevinç duyuyorun!. Türk g<lzııt .. ci'eri buraya lanı 

zamanında gelmişlerdir. . .. 
Bu gün bir model olun Türk deınokra~•sıoı Ata

tilrkün dahası ve onun Ç•Jk değerli me~aı ark.a,~aşl.arı 
yaratmıştır. Türk gazetecilerinin Anrnrık1:1da, I l~rkıye 
halı kmdq beslenen çok samimi duyguları takdır ede 
ceklerine eminim.,, 

Sor, 24saattanberi Stalingrat 

meydan savc:•Şı çok şiddetlendi 
Bir l<öyü, bır tepeyi A'mak için iki taraf 

kıyasıya döğü~üyor 
I Moskova SA.A.- Höy- Bir tepeyi a1mak için 

ter bildiriyor; t>Jl Lıüyük çapta 18 Rus 
Stalingrat meydan sa- tankı Alman piyadesini 

va~ı son 24 saattan beri önlİ}'etek karşı tııarruza 
~ok şiddetlenmiştir. ı\1- gı-çmiş ve bu hAkim tep~~ 
ma:ılar şehrin şimıel lıatı den Alrnanlcırı atmıştır. 
smda bir köyü ele geçir- Hıından sonra eJ.!ea ele 
mei'te muvaffak olRJuşlar- k 

1 dır. H11uu mukabil cenup· geçen tepe l~us tan çhı' arı-
nm mahııretı ve zır .arı-

ta timoçenko orduları ya· nın 'Ja~lamlıltı .~sa~asinde 
vaş yavaş ilerilemektedir. nih ıyet Husl mn elinde 
Sava~ lJ~tüa ş'ddetile de- knlmıştır, 
vaın el'llektedir. 
... , ...... CJ ~ ............ ,.., .... •nv••• 

-

Mısıı· ve akd rı tes . 
lim müdeti ay sonu 
na k? ar uzatıldı 

amından: 
Vilays'in büttin K ısaba ve Ndhiyelerit.de . dev!et 

his'i"Sİ 0 1 rn mısır ve akdarımn ta'll bedf:'lle tes ım müd
d~ti bir·nci teşr!.ı ayı ın nillJye~:ne k ıdar uz.ıtılmıştır 

16-9 -942 d~ıı itıh:uen ynrım b:-dı> ı.e. a~ına? bu 
c'ns mahsullerin fiaut fıırkl ırı da nıüstahsılı('rıne ö ie· 
necek.ir. 

T #Ct& F il il ·~ 
SON OAKtKA 

P\merikanın Rusyaya yardım 
vaidleri hakkında düşüncesi 
\ . .:ıt 6 \ " _ ('azetac· .er top'..ı!ıtıslııda st linin s'ı •J> on ~.n. ~ 1-1 

l • c· h ıkkınd ı soru•an ~u ıle c wup veren .u8• 
S.J 1 • .nıe . . k' 
r;ciye ·Nıızın :\1Javini s uwr Velz d • nışt r ' •: 

"Stalirım hu iJ n ~.::.11 b iyl.ii b . dtkl(.ıtıa okllruoı • 
Amerik.:ıoın Rusyaya oıilmküa olun prdımı ryapaca .. 
~tuı le"rar~ pek az lUzU'll vardır ·n 



Londra radyo-
.. 

Reyhaniyede atyarıs1811 
l{e-yh~ ı iyt• llu lk \t Reis i~in~(>ıt: .• (>(ie 3()00 ,ıJ Köylünün köşesi:6 

,,Yonca otu,, 
l öyliiaiin köşesind~ 

"\onca., otu ü1e:ine çıft· 

Hayırsever bir 
yurtdaşımız 

F;tra parası olarak Ha 
va Kurumun 100 

lira gönderdi 

suna gere 
Alman ges.tapo şefi 

öldürülmüş 

29 ilk ltşrin p ıı-J · ınh~ güni\HPyhaııl} ~ur· ııtı 
re üzer nd ı hii~ i 1 :ıl ym ı şlnrı yap1l~~:ıiytı.1ltr1" 
plmek v d ıha f ı.\ mulüm• t u\ ıu ak 1 

' 

1~~· ,., ;_.ıt ·;"92 ktJfdt çi okurlarımızın ilgisini 
ç.ekmeye çalışm<.kht isabet l 
eWğimizi, hiz .. buş vurup 
hu husm;ta dtılrn uzun hil · 
giter almak istiyinlcrin 
~ündQn f.!Üll~ çoğalmasın
dan memnuniyetle .,öğreı.
miş huhmuyoruı. 

S1yın okurlarım ızm gös 
terdiği bu su!!!imi İlgiye 
şilkrnn karşılığı olmak üze 
re hazırlumıya çnlıştığımız 
kendir, ken ·vir ve zeyl;n 
gibi önemli bitkilere ait 
notlarımızı da, yine bu 
köşecikte yazınaytı gr1yret 

• Dehhağhtr n; rliği Heisi 
lluht Üztanır, fıtra tıede
li olarak Tür Hava Kuru 
munu 100 lira S!Önden1iş 
tir. Türk Hava Kurnmu 
bu hamiyetli yurtdaşa ft?· 

teşekkür etmekte, zengin
lerimize örnek o1ması ııı 
dile.ne ktetir. 

Londr&: (Hııdyo) - Uer 
lin'de llirnler'ın öldiiğiııH" 
dair gizliden gizliye bir ~ok 
dediıwdulıırın çı'kırn.ısı üze 
rine Alman g ız .. teleri Htm 
ler"in bi: ç·ok ve muhtelif 
pozlarda resmini ncşret
mektedirle. 

: ondra: (Hadyo)-- Al
man Gbslapo ş ,.,flerind en 
Alois Gruber Pnığda ö'
duriilmUştür. ı;ruber 35 ya 
şında iJi. Hatırladndır ki, 
be ş ay evvel de Haydrih 
Prnğda ötdiirülınU~tür. 

edeceğiz . *. * 
Yonca 'otu Ül.ffrinde 

d~ha fozla [dıırruayarı.k 
saymakla ve yazmakla tü 
ketemiyeceğiıniz i~ J ikler ini 
'\)kurlarımızın göz'eri önün 
de can1<4ı dırnıak için yon-
ca otuna a!t bazı ista
tistik rakamları sunacaj!ız, 
hu rakamların 937-939 
yılında fenni bir tecrübe
den ulıı!dığuıı söylemek 
lnymeti hakkında bugün 
içın daha iıstün bir fikir 

: vermeye yurdım eder sa 
ııırı m 

) apılrın bu teknik tec-
ı übenin 8onucu ~u idi: 

Bir dönümlüK ortu va · 
1'ıft.ı l•>prağa ekilmiş yon
canının bir yaşında olan 
Çil} ır'ı~ıtıdan bir yılda 300 
kilo yaş ve 5J kilo .kuru 
c.t alırımıtır. 

iki ya~ındoki, yine bu 
nııktıırdaki tarladan b:r 
yıldıı 850 ki'o yaş ve 240 
ki o kuıu et ve uyni 'a
ma• da 50 kilo kada!' da 
tohum almak mümkün ol 
muştur. 

( çlincü yılındıı isf' 1~50 
kilo yaş 45:J kilo kuru ot 
hı berılbt'r 125 kilo tohum 
istihsal olunmuş!u 

\ oı.cu yaşland1kı;.ı 
mJıısulü artaıı. ve bakılctık 
ça dtıyanan bir ottur. 

* • 
Ueğeri Ur.erinde de bir 

fik1r eJinilmesi için 939 
yılında Ar.kanıdaki pİ}UHt 
sını kaydetmek fu}dalı 
ol accsktır. 

Uir ki!o kuru yonca otu-
nun o sırad<& 12 kuruş 
ve tohumun kilosunun 
8J kuı uş olduğunu söylt
mek bu günkü dPnya pi
SJBıoıfaki değerini açıkla
maya yetse gerektir. 

* * • 

Memurlara 
Buğday tevziine baş

landı 
Çok çocuklu vtt az ma 

aş 1 memurlara lmğd <4y 

t(.vZ ine başlanmıştır. Her 
aileye 50 kilo buğday vc
rilme k\e ve veraeu huğ
dnyların bedeli 'ofis fıatı 
üzerinden slınmaktudır. 

Belediye reis vekilliği 
G ı.;en hafta işe bJŞl l

yan beled ye re s: ı\Ldul-
111 Bilg;n •ekra Jı3stalarımış 
ve bt' lediye Heisi vekilleti 
ne Mektupçu Rifat Toros 
tuyin edilerak bugün işe 
başlamıştır. 

Kömürden ta 
sarruf için 

lsfanbulda gece ha 
yatı kısaHılıyor 

İstanbul- - Verilen kara 
ra göre <,;algıh gazinolar 
barlar ve bütün fğ'en"e 
yerleri saat 22 ue kapatı
lacak ve bu saattan sonra 
tramvay, vapur ve banli
yö treıı~eri seferlerini ta
til tde~~klcrdir. Diğer ta-
raftttn şimdi saat19da 1\a · 
patıtun dükkQn ve müesse 
ler lw lturarın tatbikinden 
sonr, 18.cle, Hııkkal, J~c 
zane ve ka!~veler de 20 
de kapanacaklaı dır, 

Soy adları için yeni 

bir karar 
AnkJrn So~ adı kanununu ıı 

tatbikinde bazı u saklı klor gö 
rüldiiğü:ıdt n tetbirlrr alın
ması kurnrh.ıştırılıııı .. tır. 
Keyfıyet letkUi cdi mekte
dir. Kitleyi 11\akadar edı>n 
O'ınezlür k, Türk oğlu gibi 
"sôy adlarının kullanılmas1-

-m enedilecoktir. 

Neşriyat ~1üdürü 
S31im Çelenk 

C:.H.l'. Matbaası Antul<ya 

Zıraat doktorları n11,dan 
"Ömer Tarmanm,, öğütlt. 

Amerikada as 
keri hazırlıklar 

Vaş:ngıon 5A.A.-Höy 
ter ajmsıaın hususi muha 
biri bildiriyor: 

Hirleşmiş Amerika or· 
duları ınültifiklerin ttaar
ruza ba~hyacakları zama
na lıaztrlanmak üzı~rc dün 
yanm her tarı.ıtmda ~ve heı 
ikli ııde savı:ışacak şe kilde 
talim görmektedir. Hitler 
Afrikada döğüşect-k usk •r 
}erini kaloriferli [yerlerde 
haıırlaımş, Fukat burada 
döğıişecek olan Amerikarı 
ordusunun askerleri ş\ nı
di Knlifurııi) ada talim 
görnwktedir. Diğer taraf
tan l\orveçle s ıvuşac k o 
lan Ameri~rnn kılal a rı kar 
lar arasında tulun görü

yorlar. 

Bekçi alınacak 
Mahalle " Bekçilerinin 

aylıkları arttırılmıştır. Bun 
dan başka kcndıleriue p.:ı 
rasız e bise ve ayukkebı 
verilecektir. Hulen ~bekçi 
kaılrosuııdJ uçık .rnnlır. 
bekı;ı o.muk istiyeuterin 
t:mniyet mUdürlügiinc mü 
racantları. 

Evrak müvezzii alınacak 
30 lira ücretli Vılfiyet 

evrak muvenılığı ,.çıktır. 

ltk mekt p mezunu ve~·n 

Lu der ece okur yuzar olan 
lardan 18 ~ Şını bitirmiş 
ve uskerhlde \lg si bulun
mıyıın iste1< ı!erııı ~iel9tup 
çuluğa mürac rnllar ı 

ilan 
Antukya Hastahanesi 

Baştabip \ğinılen 

Yonca• ııı nasıl ekilece 
"ğini, toprağının nasıl hazır 
lan ... c lğtnı. bakımmın ne su 
retle yayılrnusı gerektiğini 
ıstiyenleı in l• ruat daire'e
rine bat vurmmrım ve 

rini okumalarmı:ve l>u ese 
ri Zıraat <. airderirıden ti-"" 
darık e jlemelerini t.ı:ıysiy' 

Hastahane r.::ı •ze 25 l i · 
ra asli maaşı mu~emed 
ve milbayaa memuru, 2D 
lira maaşlı depo ve am
bar nrnmuru · 15 lira maaş 
h katip lJ lir.ı m aşı i
mam vt gass l alınttcaktır 
Ta iplerin hast hane Başla 
hipliğıne müraCadlları ilan 

l olunur. 
ederiz. 

Ş.Oğuz 

Merkez \1 i.Jflüliiğ ' indr•ı ; b t tıırıJ1'l~: 
Hüldirn tiın z' ıı huit lay fiutını se- r es 9Z . . . fıtrıll 

10 --942 t.urııı~ndeıı ı tıba r <' n. s:ı~n~~1 ıonııt· 
olarak daıı emızce lPsbıt edı dıgı 1liill 

0 fi 
Yurdunu se~~8J 
h .. k ··no" er ur u ror" ıt6; 

Çok zıangtsek , Eı ·rvetimizin bir parçasını 1ııdl ıJO' 
için arm ğJn edeb ı liriz. Orta halli jse" ~il' 1 
lira verm ,.gi kabul edorek Türk rl?~~i ~e.P', 
as\i ilz ı yazı' a b lıriz Hunların hiç bır\,,ııı•'11' 
sak fitrelerimizi kuru nu vereı ek bu Ç8 

lbHiriz. 

Satılı~ metrlık errı18~ 
Milli Emlak Müdürlüğörıd:~r11Je0J 

:\lahal Cinsi Mm. Pur. Kapı Muhs~·flletr01' ~J 
lesi No. No. No- bedı·ll ııli1e il"'" · 

Kocaaptı hane 4 552 234 4)0 nı "~j 
.. " 4 553 236 200 1' ,~ 
Kan tara ,, 4 25 ~ 8 8 10 " 

Han 
Heylıaıliy eıüıı Aptttlhii 

yük köyünJe. 'jaki Vli ~ 1, 
12 mahzar numaralı ara
ziJeriıı keı di m:mınu mu
h ayyet ıken kudustro tah
riri sırasında l• rnnsızhır ta-
tarafından muııaza:ıh bir 
şekilde sırf Erınenihrın 
iskQn ve 1'.ı meni un ~ırını 
bu rad..ı top! ruak g yes le 
ermenı c mı~ ctı mu n ;:,:,lh 

lsve~. lebaat;md.ııı ~lö > ö 
Bom y d naanıaıı l\ayıt vtı 
tescı ı edil niş olm~kl L l
nıulıakemıe ibrc.ız edeceği 
ver)ai k vo yapılacak talı ki· 
katla ın~zkf\r nunıarnlardu 
guyrı :nenkulüıı mö;;yö l>ur 
niya namından ıptalıle k e ıı 
di namımı teı;cilıne ve mü 
d.ıhuleuıa ınd:ıimı ücretı 
\eklllet Vb masurifi muha
kemeuın de mösyö Börni
yaya talınıi ıine karar v -
nlaıesiııi davu eden An
takyanın şelıitle ı· nıalıa le 

1 s ındc oturau Hutny M bu
\ su Mehmet 'Lı.cirlinin mu 

vafık görıilen t lebi veçhi 
ı le dllVP duruşma günü 

ı~ 


