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Ucret pc şi.ıdir~ · · 
G ınü oaçen say11€~ 

i O '<ur u9\ur ~ 

~ 'liıuhtekir ve 
t• 

• 
lS 

d l/çilerle müca 
~ ehlege başlanı11or 
a ke . b '.:'J 

ın meıer u gibilere ceza 
~lted·n son haddini verecekler 
~. - 'Ye bütü · 
"VY·J~o n yıyecek maddelerine narh 
ı,,,o :,.~er türlü eşyanın salış fiafını :ıös 

1 et! koyma mecburiyeti sıkı suret 
"~ &un'or t~ tatbik edilecek 
ı.~lclJıı.· de yıvt!cek i(•Al\ek · . 

lit· ~•rıs )Uk i ' 11"" ve gıytcek fıatlanoın 
ı .. tnllteill: .rnel}e devam etmesi ibbklr va is· 

t ı(e ~;ddt dıyen artması üzerine hUkQmet bu 
l'i tdbirler al surott~ meşgul olmağa karar vermiş 
.ICtret ,, ı. ınata baılamııtar. 
tı. ''•at·r l ·T· 
t, ile Yiyec:~ v'u .un Valiliklere g<lndt>rdiği bir 

""'''dan k b~ IÇ3Cek mı::Jdelerinin Belediye
~ittin Uz:~i~e ır kontrol altmı alınması, di4er 

8'ı 'tn,cburiy t' ~atış fıa~arını gösteren etiketl,.r 
·~ ~ "'1ir iizer e ının hassasıyeUe tatbikini istemiştir 

·-··-- ~1111 'l'"a~ bll~~e d~rbal faaliyete geçen &lediye 
~~lelerin ~i!?< cek, ~..:ecek maddelerile diğt·r 

ı.ı..mm ICunı~rd-. ını tespıt eylemiştir. 
\L. ~ t "' arhk al b'ld"~· 
~ ~lec'!k ve mu li ı . ı51ne yükselen fiatların 
~~l'cektir. btckırterle istifçiler tiddetle 
~- . ~t8ftan h ~ 
'-~Yet rn··dd ~ r aldığmııuı göre Adli,·e V k''' ~.~ "L u eıurnum'l'kl . ~ e ı ı 

~'.'t u lqlikar . . ı ı erıoe gt\nderdiği bir ta-"-n •- ve ıstıfç"lik d 1 "111 '«IYin etr . ava arından suçluların il nu bildirııı~~:ir~n son haddile cezelaodınlma•ı 

elediy • · rtı e seçımın-
e ,.eg ·ver ... e ··d d ., .. mu -
~t~~ .. f!ti uzatıldı 

tlıy •Dcı gUnü V'IA . 
tıı. d.e 8eı,;İcrıi baz kı yetm her tarafındu başhyan 
trıı e\1alll 1 az.alarda son · · , 

e trıijd .etmektedir. Görüle a ernn.ştır: Şehri 
~· detı lıugtı d . . n lüzum üzerıne rey 
qtt' . n en ıtıbHren bir hafta uzatılrnıı 

s~k I· Genel 
~l\I reterimiz 

'P V·ı .. 1 ayetinde 
~ıııi teftiıte 
~ııt;:ttlep.8A.A.- Do 
~I · "'rınd ""•o~ . ~ ttftış'er 

l \a artıc~n~ı 5 .. • 
1 YJernd h .< 

~ıJi.l. liirecik u ~ Ş~vket 
'""'l ti Carablus 

erde Yareıt ederek in 
•tatıs 3~1unduktan 
-..u,le' Ja IJehriro; 
"dt ~ •e VilAyet 

t, .... , "alabalık b" 
·er 'lld ır 

an karoılan 

Türk gazete
cileri Kanadada 

Kanada (hükümeti 
ne misafiri ola 

caklar 1 
Londra 8A.A.- Bura

ya gelen bir telgrafa gö
~::_ Amerikada bulunan 
l urk gazetecileri dün Kana 
l\aya gitmiılerdir. Türk 

1 

gazetecileri Kanadada kaı
dıkları müddUt"° K 
da h ""' ana-

1 ükOmelinin misafiri 
0 8C&klardır. 

SAVUi 2 KJ~J$f'1~ 

Savaş sonunda 
Kurulacak Milletler 

arası mah~ eme , 
Vaşington 8 A.A - Cüm 

hurrt>iSi Ruıvdt, S!!vaş so
nunda harp cinuyetlerir.i 
tahakkuka memur bir ko-

Stalingratf a mü 
cadelenin şekli 

değişti 
misyon kurulması hakkın 

daki dileğe muvafakat ey· 
lediğini söylemiştir. 

Ruzveltc göre, savaş 
bitince bu~ünkii lıoğuşma· 
ya !t'bep olanların birl~ş

rııiş milletlere teslimi la· 
zımdır. 

Almanlar şehri en ağır toplar

la döverek tahrip edecekler 
Voronej alevler içinde yanıyor- her 11taraf 

inatla döğüşmektedir 
Berli 1 8 A.A.-Almrn tiştikten sonra geri atıl-

icra Vekilleri 
Heyeti 

tebliği : Kafkasyada düş mışlurdır . Staiingradın şi· 
man taarruzları kırılmış- mal batısında Rus kuvvet-
tir. Stalingradm şimalinde leri düşmamn müdafaasmı 
kuşatı'ar ak ikiye bölün- kırmakta davam ediyor. ' 

Ankara 8 A.A.- icra müş olan düşman yok Berlin 9 A.A. - Sta· 
Vekilleri Heyeti bugün öğ edilınekteJir. lingrat için yapılan ınüca· 
leden sonra Başvekil Şü k· M·>Skova 8 A.A. - Al· delenin ş~kl i değiş· 
rü Saracoğlunun Reisliği manlar Volga nelırine miııttir. Şehrin piyade v~ 
altında toplanmıştır. h e m e n hemen ye· istihkam birlikleri vasıta· 
__________ ,__mr,n•·w * sile işgıılinden vaz geçi1• 

Almanı llQ _JQ esı•r- ::niştir. E(ı Jğır toplurla 
~ U ~ sistematik bir tarzda tah · 

l il • b v rip edildiktt:n sonra şeh · erin e erı ag. ~~.i~g ıi kA!ı görülmekte 

l Moskova 9 A.A.- Cep-
Q R lYO T heden gelen h'llı .. rlere gö 

re, son 24 dört su:ıt i\'İ r.-

Berli n bunun, İngiltereye karşı de Huslar 5t ı ıingrntta bir 
kaç sokağı g. ri almışlar 

bir misilleme olduğunu ilan etti u·r. Al~ım kıta'arı bir ge 
ce hücuıUile bir kaç metre 

lngıltere hükumeti de Alınan iddialarının ı ı i -r ar c.t zi kuıınrnışl ardır. 
yalan olduğunu söylüyor Voronej ı..- Hus baskı· 

Herlin 8 A.A. - İki lere göre lagilizlerin elin· Hı devarn etme ktedir. ~e· 
hir alevler iç"nde yanmak-

gün önce Alman resmi de ~3 bin Alman es ri var t ud~r. AteşlPn kurtııları tek 
tebliğinde bildirildiği gibi, d r. Halbu ki Alman ve oir pv yoktuı. Almaol<r 
lngiıterede Alman esirleri ltalyan lar ırı elinde 115 harada harbe yt ni tümenler 
ne yapılan muameleye mi· bin lngitiz r.siri bulunmak s >kmuş a rdır . 

silleme tedbirı olmak üze tadır. ----------
re Al manyadaki bütün lo- Bitler Al manyası a· tı k 
gilız es!rlerinin ~~' lan Ş 'lnt aj } '.nşlum ıştı r. 

bağ'anmıştır. l ondr.ı 9;.A.A.- l rı-
Londrıı 8 A.A.- Al- lrıg rz h;jkü nt>li ad ın a 

manların, logilteredeki aşağıdaki rPsn i dt>rTıPÇ 
esirlerine kHrşı kötü mua neşredi m iştfr. 
mele yapıldığı hukkındaki 1 ·~iliz hiikü nt>l• elin-
iddialaru karş1, Alman m d , ıd \lrn rn c., r 'lrın r1 (>1-
nbfiini htmaye eden lsve~· leri,ı i rı hJf?lan iwsı ın d ir 
elç;si lrıgiliz Ha~biye ' a· ve•il ... n her h ırıgi uir eın-

SON DAKıKA 

Alman ordusu 
Leningratt~ hedefine 

varamadı 
Londra 9 A. A. - As· 

k eri mahfillerin kanaatma 
gö ·c>, Hi tle r, ({us ordusunu 
yok etmek v~ Stulingradı 
a ' nı ak hususundaki hedefi zırhğı tarafından A iman ri tasvip PtmPdiğini bildiri 

ettirlerile görüşrueite davet : yor. Bunun1a berab •r eğer 1 

edilınişt; r, Sefı~ iesirlerle Alınan hiikO. neti noktai 
ne vararnamıştır. 

görüştükten sonrR gaz ... teci n'lz m.ıd , :snr " 1 ':' v r-! 111 
ter tarafından sorulan suale g-iliz cs· rıe~iııi n ko!Jı:ırını 
bu hususta hiç bir :ctiy( c ı hağ'arnaltta devaru eyler· 
ği olmLdığım söylemiştir. se, I ogıl i z hükumeti de ken 

logiliz gazeteleri lngil- d ı e .; i ılorini 1 hukukunu 
teredeki Alman esirlerinr. tıi ıı ıy~ iç o aldığı esirlere 
hiç bir zaman kötü mua ı · ayni rr. uumel t:yi yapmak 
mel~ yapı'madığwı ileri -zorunda ırn ' cıığım ~beynn 
sürmektedirler. Bu gazete eyler. 

Atmanlaı· Stalingr.ıtta 
, !!edeflerine vardıkla rını ve 

bu şehri top ateş'.le t&nrip 
etmek suretile tabiyelerioi ~ 

dPğişliıdiklerini ilı\n P.tmit 
ltrdir. Bu bir itiraftır ve: 
8 hafta önceki şiddetli hü- • 
cumları ve bitlerin sun be~ 
yan atil~ tPzut teşkil etmf:k 
tedi r. 

ıtralarınızı Türk Hava KUrumuna Veriniz -
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'ktibaslar: 

Kazanççılar 
takım!I 

Fulih Hıfki Atay, h·r 
buşyuzısında "hi<.:,. bir 
ttblak bağı tanımıyttn Cbir 
kuzançıhu· tukıkı töremiş· 

: tir,, diyor. 
Cahil hir hastanın sır· 

tına yapışhriı sülük bu 
alçıık Vt> vicJarısız takımın 
yanında ne kada .. yilksek, 
ne kadar zararsız, hatta 
ne kadar ins~ıı durur!. 
-Leş üz~rine konan kar 
ga ve akbaba onhmn ya· 
nıııd11 ne kt:dar asidir. 
O zavallı hayvancıklar, 
hiç olmazsn, bir ölünün ar 

r tık bir işe y;,ramıyac ğı, 
• can'ı ığı kalmamış etinden 
. Yuln.ız karınlarını doyur· 
mak_;.aruacını güderler. Bu 
ahHlktiızlar. sağ, S"lğiam 
ve diri bir milh t bünyl!
sini bin bir dale:vere i!e 
sömürılp, sot .,n J>eııiz erin 
kanından kendi çehreleri· 
ne kan, eıiyen yağlardan 
kendi ens< leritıe kat alı· 
yorlar. 

- Yıkılmış hanıbeler üze 

~rinde ti'neyen baylrnş bun 
tar~ kıyaslunrnca ne kadar 
faziletli kdır. Çünkü o, 
hiç bir zaman üzerinde 
tür. ediği harebeyi r kendisi 
> ıkıp o hale koymuş de· 
ğildır. Hall•u ki bu s?ysuz 
lar, üzerinde tuneyebılmek 
iç1r. önce kdndileri oraları 
yıkarlar. 

Onlar, bir viicudun 
ôteki hücreleriyle hütüıı 
b,,ğlaruıı keserek kendi 
kendilerine gelişen kuoser 
çıbanlarına benzerler. On· 
l:,;r ~eliştikçe vCcut çök~r. 
Nihayet Namık Kemal m 
bir tasviri ile onletr ,,me· 
wrhğa işn t sof ı c sı kurup 

8 fahat eden" deıı siz'er an· 
dırııh.ır.lllçb r mil't.le ya· 
kışmıyun bu gliruh hrle 
Türk milletinin gHğs'..mde 
nek ... dur çer~öp ,ıpüıilz ve 
.dik~n gıbı duruyor. Bu~ıl.rı
rı kökünden kazımak ıçın 

·Dc\•kl irı.ıdcsiniıı yananda 
millet gayr. tiı i de herekete 
geçiı mek gerekiyo• ! 

Fttl•h füfkı Atay, onlar 
için ,,hiç bir ahUlk bığı tı..
nınuyan ar ,, diyor. 
l li:.; bir ah 'fik bağı tanı-
ımyanlura o uhlAkı ~ l • 

sr.ıl tanıyan top1 uluğun vıı
rııcıığı buğ , köstek, hatta 
~ırııııg~ yo" d~ğildir. 

Bü~ ük topluluğa a<"ımı· 
yan fertlere, yahut küçiik 
top'uluğa merhamet et· 
me k, en hafif tabir! ile 
cinayetli.! T. l · 

'eşriy at Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matba~sı Antukya 

Gökten düşen ordular 
Bir zarbımesel "(~iineş 

nltınt!a yeni hiçbir şey yok 
tur,,der. Hoıırnlılar daha 
o zaman deni~altıyı düşun 
düler. H.l;. Vells 1901 de 
yazdığı bir sergüzeşt roma 
nıuda bugünkü ic .. dhm ht 
hakkukundan 50-60 }'ıl 

evvel tasavvur :edebilm~ş· 
tır. Fakat lıir gUn gelip te 
ordularıu lmvadau düşece
ğiııi kim tahmin edebilir· 
d\'t Şimdiki modern sa· 
vaşta p&raoütı:U kıta 1arı 
büyük roller oynuyor, ba· 
zan harbin seyrini d"ğişti 
riyorlar. Bu harp hilesini 
ilk defo kullıınan Huslar 
olırıuştur. 

Paraşütçültrin VH~ifesi 
muhftbereyi i11kitaa uğrat 

mak mübim~al ve petro' 
depolarını infilak ettir 
nıek ve cephe g~risinde 
kendi kıtaları için yer ha 
zırlamuktır. Huslan icud 
ettikleri t>u hurp hilet;\ıule 
Almanlar dalıa ileri g1tt. 
ler. Hola.,dayı işgal ettikle· 
rinıle bu harp sanatının 
mıikemmelini ynplı'ar. Ilo 
landa hıülarının arkıısına 
indirdikleri pııraşiitçiif .. r, 
yerli uı;ker, sivil lıatln p.i-
p ız kıydetirıdt! idi • B.l-
hassu bu diıı1 kiyafet Alman 
mantığımn kuraklt>ı isiliği 

ni gösterir. 
Her mi lel başkaldrınm 

tecrübelninden isti fudt> e
derek ondan en iyi netiet· 
leri çıkarm !YH çalışır. Hü· 
viik Britaııy.ıda tecrübe· 
lerdeo islifılde etmiş, usla 
paraşütçülerden müte:-Jekkil 
ordular vardır. lki buçuk 
s enedeıı beri bi.ılcrc · gö· 
nüllü en modern metod
lar1u ve takdire değ• r ta· 
hamrRül ve kahramunlıkla 
çalışmıştır. Paraşütçü ycf
şectkler en s~ğlam bünye· 
liler ara.omdan seçilir. Yük 
sek bir irtifoJa, atlumak, 
ya•alanrnadaıı ve hatta bir 

yeı ini kırmadan yerf' dii~

mek büyiik bir mukave· 
met İ8ter. Paraşütçiiler eıı 
sert f ~ikt tt>Crübelere 
mııruzdurlar. 'l'ayyareleriu 
den atlıvan paraşülc;üler, 
rr.olosikİet, makineli tüfek 
cephane, yiyecek ve telefon 
gibi lüzurulıı eş~ra\urını da 
başka pınaşüll··rle atarlnr 
Tabanca, tüfek. hançer, oto 
matik tüfek gibi haf.f teçhi 
zt.llarını beraberlerinde la· 
şırlar. 

Yere ineıı para~Utc.:ü pa 
raşütünden llurtulmak si 
Hl.hlarım toplamak ve arka 
daşlarına yetişmek için a

Crll'3 etmek zorundadır. O 
yalnız cesur değil ayni 
zamanda zeki b3cerikli ol· 
malıdır. Hazan tan1amen 
yalnız, baz.an da düşmanla 
ç~vrili olarak bir iki Rrka 
daşile beraber ve ordusun 
Jaıı UZJk kalır. Çok • defa 
kanınhktan İtitifad~ ederes 
kuvvetli muhuf zJlara rağ 
men köprüleri yıkım, ıııuha 
ben1 yi kesen ve düşmanı 

ıaciz eden pıuaşi:tçüler, 
emin zttırneıiilf'rı )erlerd0 n 
yttptıkları )hücuml: rla da 
müthiş surette düşmımm 
kııvvc i manev:yesiııi 
bozurhır .. daHa düşman, 
hücuı" edötı paraşüt~:ülerin 
mıkhll'lnı bilın,..diği için, 
bıın lnrı külli kuvve~terle 
irtibat hıılmde ıaıımder. in 
logiı iz p ıruşüt\ Heri de 
ltalya ve Frur sııya parluk 
hücumlar yapmış ve dönen 
şayia!Hr hakkında çok kıy 

metli malfınıat elde etmiş 
lerdir. 
"LeClaiıon,,mecmunsıııdan 

Milli emlak Satışları 
Mi ili Emlak Müdülüğünden 

Mah.ıl Cins\ Mın. Par. Kapı \4uham. kimden lzahat 
lesi No. No. No- bed~li metrQk ol. 

Kocaapli har.e 4 552 234 430 mttliye hazinesi 
4 553 236 200 ,, " 
4 254 8 8JO ,, ,, 57/285 " " Kontum ,, 

Dekik dükbfin 5 
" ,. s 

Sarnı alını ut f>V· 3 
dUkkaıı 

193 
170 
8J8 

98 403 
~ 6 200 
41 18) 

" 
" 
" 

Hirırıesi 

" 
" 
" 

Külliikaraplhane:3 322 7 1000 ,, ,, 1 2t1issesi 
Yukaııda evsafı yazılı 1ayri menkulün aç.ık urttıı· 

ma i e rul!lkiyeti satışı ı: : karılımşrır . lh ı.ılc 15 - ıu-
1942 perşemlle günü sa·ıt 10 dı fterdarııkt yapıhıca~ 

lır. 
lste!dilerin !eminat _n t.buzlarile birlikte koınisyo-

na mürııcaa~lı:.rı. 
(l Rn, de ıa:iye ve sıı : .nasraflur n ıüşteıiye aittir . 

6·7·9·10 

Stalingratta 
Durum Rusların 

lehine 
Stoklıo'm 8 A.A. - ' ta 

lingratta durum huıa ku· 
rışık olmakla berulı e r bu 
giinkü vaziyetin liteçen haf· 
tuki duruma ııisbetle ){us
lar iç· n daha elveriş\? oldu 
ğu gelen haberlerden anla· 
şılmaktadır. T•moçenko
nun giriştiği hücum hakkın 
du hen'üz tafsiliit yoktıa da 
gelen haberler Ruslar ıçi.n 
cesaret verici mnhiyet!edır 

Rus Hava meyda 
nına akın 

B<rlin SA.\ - Alman 
w;ak grupları 5talingratta 
ki Rus hava meydanına 
al\.aktan ve ant hır bas· 
km yupm1ş, yerde birçok 
uçaklar tahrip edilmiştlı . 

Halep Valisir .e 
suikast yapılmış 

Berlin 8 - (B~rlin 
Radyosunun dilu akşam 
li8at 22-15 le verdiğiAze
ri Türkçesi emisyonundan) 
HaJ~p Vali~i AbdiıJlatif He 
ye bir .suikast yııpı'mış 
ve Vali ağır sur de yaruLın 
mıştır Suikasdi ,Halepli 
milliyetperverler yapmış, 

Fokat suikastçılar yakalan 
ınışltr. Yakalanan milliyet 
perverler bu barekelle~il_e 
geçen hafta asılnn 10 k ış : 
niıı intikamım aJdıklamıı 

söylemiş'erdir. 

Vekil Memur 
ahnacak 

lskiiu memur vekilliği ile 
bir kat"p ve killi açıktır. 

iskandan ele geçecek elli 
ve katiplikten otuz beş li· 

:- l iı•. Istiyenle r Sıblu.t 
Müdürlüğüne baş vursun
lar. 

Yılda kazancının bir li 
rasıııı kimsesiz yurt çocuk 
larına ayıran insan, mem

lleket borçlarından birini 
dahıı ödemiş o\ur. 

Çocuk ~:sirgeme Kuru
mu Genel M,,. rkezı 

ilan 
P·T.T. Müdürlilğünden 
Muvazzaf askerlik biz· 

metini ifa i~in idareden 
ayrılan ve hizmetlerini ifa 
eden P.T.T. mowurlarınm 
müracaatlart lıalind' der· 
hal tayin edilt•ceklerinde ıı 
P. T.T. Umum Müdürlü· 
~ün V ' y::ı. Müdürlüğ .. mü 
rııcaatları 

Güdüzde 
iki filim biı den lSevişt n ŞP!y· 
tanlar .2Şınıale kspiresi2kısın. 

-


