
Londra 13 A.A.- Dün 
biltün lngiliz gazeteleri 12 
mayıs 939 da imzalanan 
Türk- lngiUz - Fransız 

dostluk paktının yıldöoii· 
mü münasebetile Türkiyeye 
hitaben bir mesaj neşret· 

rnişlerdir. Bu mesajda de· 
niliyor ki: 

"-O gUudenberi bir 
çok hadise olmuş, şartlar 
çok değişmiştir. Fukat Tür 
kiye ile Ingiltere arasında 
ki_.dostluk her şeye rağ· 

men bhki knlmıştır. lnı7.a· 

ladığı dostluk paktına sacla 
katından dolayı Türkiye· 
nin vaziyetini takdir edi · 
yor ve ismet lnönünün 
udını derin bir saygı ile 
anıyoruz. Hürriyetine aşık 
ve kendini müdafaaya ha· 
zır olun Türkiyeyi selam
larız. ,, 

Akdenizde 
Oç İngiliz torpidosu 

batırılmış 

ı Berlin 12 A.A.= Girid 
sularına yakın bir yerde 

·Alman bava kuvvetleri 
'dört Ingiliz torpidosuna 
raslaydrak bunlara hücum 
etmiş ve üç tanesini batır• 
mıştır. 

Londra 12 A.A.- Gi
rid suların da üç Ingiliz tor 
pidosunun batırıldığına da 
ir Alman haberi burada 
ihtiyat kaydile karşılan· 
mıştır. 

SON DAKiKA 

Almanve Rus 
orduları 

Kıyasıya çarpışıyor 

Moskova 13 A.A.
Amerikan gazete muhabir 
!erinin bildirJiğine göre 
K ' er~: yarımadasında savaş 

lar şıddetle devam etıoek 
tedir. Her iki taraf ceplı 
ye çok bilyük kuvvetler 
yıgmışlardır. 

Alman kuvvetleri ara 
smdıı ltalyau ve Mac.J: 
piyadeleri de vardır. 



15 Ton Bulgur 
geliyor 

Yakında piyasayalçı
karılacak 

\
Bir okuyu.cu~~u-. İngilizlere göre 1 

zun dılegı 'Aiman aı· 
Gazet~nizin dünkü sa· 

Vilfiyetin teşeblıiisü ile 
iaşe Müdürlüğünün Kon· 
yBdun salın aldığı 15 ton 
bulgur lskenderuna ge1

• 

mişlir. Bu bulguriar yakın 
da piyasaya çıkaı ı arak 
maliyet fiat üzerinde halka 
satılucaktır. 

Pirinç bollaşacak 
Vilayetin emrinde bu 

lunan 180 ~ton çeltik pi 
rinç yapılarak yakında pi
yasaya çtkarıJacak ve bu 
suretle son günlerde baş· 
layan pirinç sıkıntısı önle 
cekbr. 

yısıod1 Belediye Su idare Ceza görecek 
sinin ilanını okudum. Su
yun tasarruf edilmesini 
halka tavsiye eden su ida 
resinin bu ilanı pek :yerin 
dedir. Çünkü bir irfan o· 
cağı olan lise i le şehrin 
yukarı mahallel~rine su ye 
tişmiyor. Ancak şahir hal 
kının menf::ınti adına su 
idaresinin bazı DO ktalara 
dikkat nazarını çekmeyi 
faydalı buldum: 

1- Belediye caddesin 
deki Çfışmenin bozukluğu 
yüzünden aylardıınberi 
durmadan akan bu çeşme 
nin sarfıyatı lü:1.ua·suzdur. 

2- Köprü başındaki 

Bnudarı kurtulmanın 

çarest nedir? 
Londra 12 A.A.- fay· 

mis gaz~lesirliu askeri ya· 
zarı diyor ki: 

"Almanya için .cez:ısız 
kalmak tezi artık maziya 
karışmıştır. Alman milleti 
yıkılan fabrikaların önün· 
de düşündüğü gibi Lmnd ill 
sonra da yıkı\actık evlerinin 
enkazı önünde ağlayaca~tır. 
Burmn için Alman ~milleti 
bu felaketten kurtulmanın 
yolunu bulmahdır. Bunun 
çarf"si de Bitletden kuı tul· 
mak olduğunu onhııoalıdır 

Tuğla 115 1 1,15 
Muhtelıf nahiyede 
büyüklü ve küttük 
lü hurdahalinde ilı e 
rak elverişli ahşap 20 lira 20,- . tı..ıll~ ~ 
Yukarıda ad~t ve fiatları yazlh kirernıt "6 çı~ rıo 

ilıran:a elveP.İŞli ahş.ıp açık arttırma ile ı:ıatıŞ~8ğılld~~ 
\ar.ık 15-5 -1942 tarihinde ihalesi yapıla rdıırlı~ 
taliplerin % 7.5 pey akÇ3Slnı hamıJen l)eft~·aıı olıl' 
teşekkül edecek komisyona baş vurmaları ; 3 
nur 8,9,12, 

Metruk emlak icarı 
Milli Emlak müdürlüğünden: aı•ı 

Muı~b 
Köyü Parsel Cinsi 3 senelil< ot' 

No. icar tutarı f8Jll11 
Hatay için 

Fransa·tan on bin 
S(J.Q kutu ipek böce 

ği tohumu getirilecek 
Ankara - Hatay için 

Fransadan ithali zaruri o· 
hm 10500 kutu sarı ipek 
böceği tohumunun 103 ki 
}osundan alınması icabtı 
den 3000 lira gümrük res 
mini 300 liraya indıril · 
me&ine dair olan 
kanun li\yıhasl meclis ruz 
oamesiııe alınmıştır. 

• narkh oulunan havuz gli· 
nün 24 saatinde su sarfe· 
diyor.Burada öğleden sora 
akşama kadar su aksa kil 
fidir. 

Çörçilin nutku Şeyh Hasan 152 tarla 150 l~ra gr. ,. 
Ellezi 2 94 so ,. ,, 

,, 3lağaç1ıtar.93 ,. 
Berlin 12 A.A.- Yarı -o 

resmi bir kaynaktan bildi· " 
32 

tarla 
22 

'.> ., ti 
,, 33 ,. 7 50 ııM ıd 

ve Almanya Ala han 30 " 
15 ,. 

Yenigün: Bu ipek bö· 
Ct ği lı>hur.ı.1 a:ınm öııümüzke 
kı :-.oahsul yılı için olması 
gerel, tir. 

Türk Hava Ku-
runıu l(urultayı 

5 Haizrana kaldı 
Ankar:.ıda 22 M2yısh1 

toplanması tekaı rur eden 
'l üı k IIavu Kurumu huru1 
tayı hazırlık111r1n bitmemesı 
üzerine 5 Hazırın cuma 
günün tehir edilm ştır. 
j lelegde imız 3 lıaz;randa 
şehrimızden Aı ltardya gi· 
deceldetd;r 

Beden ierbiyesi 
mükelle:Herine 

B d~n TeJbiyeHi Bölge 
asbaşkan' ığından; 

Gern;liğin sayı1 ır bay-
ramlarından biri olan 19 
mayıs her yıl olduğu g;bi 
bu yıl da · önemle ve tö· 
nnle kutlanacaktır. 

19 mayıs salı güni~ ya 
pılac.tk olan bu törend-:: 
)1er mükeilef ödevrni öğ· 

renrnek ve yapılncak işle· 
ri paylaşmak üzere b" r 
program kendilerine .oku 
ıı acaktır. 

Beden tnl>iyesi mü
kelleflerinin 17 mayıs 1942 
paza gUnü s:ıbahı s:ıLt 8 
de Gençlık ~.ışlasmda ha-
zır buluuru al arı 

O gün yapılacak umu 
m1 yoklamada bulun 
yenlar hakkı lda k<.. 
ta cılmta girişilecE:ği tP~)Jıı'S 

çlunur. 

3- Mustafa Paşa köp 
rüsiinüıı yanındaki çeşme 
bozukluğu yi"zünden dur 
m .. dan akmaktudır. 

riliyor: Çörçil son nutkun· Ihsan Ciinet diden metruk yukarıda yazılı u··n d'1" 
da bir Rus haberine da- " O g r yamırak gaz saYrışmdan deki guyri rµenkuHerin üç senelik icarı 1 000 ~B 

Hiç olmazsa bu iiç yer' 
deki sular tal!larruf edile 
bil:r::;e Lisenin suyu temin 
olu.ıacağina şuphe yoktur. 

bahsetti. Tngiliz başvekili· uıaJtılarak ihale 12-5- 194z Peışembe g 
nin bundan bahsetmesi lacı:ıktır · · . . . peflerd' 
önemlidir. lngiliz\er yap· Talip olanlann p~y akçalarilB b1 rlıkte / 
mayı tasuladık1arı işi ha~ lığa müracaatlnrı. ___../ 8' 

Bunlardan başka geçen 
yıl su deı:;o m tamir edilir 
ken süzgecin kaldırılması 
y,ibi bir h11ta 1şlenmiş ve 
sellerin getirdiği taşlar bo 
rulıırın tıkunnrnsına kısmen 

sebep olmuştur. Bu yüzdeli 
de lit:ıpt ıy a gelen suyun 
miktarı azalmış bulumsk 
tadır. Ben bunun sebebi 
ııi B3\ediyeniıı su ida:-esin 
de bir su mühendisinin 
bulunınurnasmda buluyo-
rum. 

Esat Güre 

Almanya'ya 
17000 balya pamuk 

satacagız 
Atık.ıra - Bir müddutten 

beri Ziraat Uaııkasile bir 
Alman firması ırasında pa 
muk sıtı~ı içiı· devam t·den 
müzakereler bitmiş ve bir 
mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye göra, se 
kiz hafta zarfmdtt tesHm 
edilmek üzere Almanyaya I 

941·-42 mahsulünden 17,000 
balyd pamuk verilme 
si kararlaştırılmıştır.' 

Yaniden el tezgahı 
ve çıkrık dağıtılacak 

Ankara: lktisad Ve· 
killiği, yurdun türlü bölge 
inin de halkımıza dağıttı· 
mış olan el tezgahhmnın 
ve çıkarıkların jstenilen ran· 
dırnanı verdiklerini mem 

1 

nunlukla görmü~tütür. Ve 
killik bilhassa harb duru· 
mu dolayısile oışarıdao ge 

katarının ydpacngını ile.i -Jı"ro-tevkı·f---1-·V-"ılayet rıı8~ sürerler. Bu _açık lngiliz 
taktiğidir Ve nıis1lleri çok d · ı · dar1 
tur. Fakat Alman s lahlR· e 1 m iŞ m 10 . ıısf"''' 
rının lngiliz silahlarına Btır 1 lA.A.- Al~an- 1 _ DörtyolıS\8t1 ek 
üstün olduğunu lııgi!iz.ler yadaki t'S·r kumpın- sasının esaslı tarP;tJr• ı 
çok iyi bılirle". Eğer Çör dan kaçarak Isviçreye ge me ·~ konulııHJŞ bt"' 
çilin de dediğı gib~. bir len Frmısıı. generali Jiro, 2Y_ l\~uhanırııeJl şııır· 
gaz savaşı başlaı·sa bun· sahte pasaportla seyahat 

1 
4 t;llrıJ .ı~ 5910 Jire 1 ·ı şııP 

dan kimin duh::ı cok fela· ettiği için Cenevrecie tev ·ş .. aı• A,, . 3- Bu ı . caılltı" 
kete uğrayauığı o zaman k;f edı1miştir. Gtueral Uz V'J" t Oairni eli . 

l 
hona gitmek istiyordu. 1 i:lye .: .. ebilır· 1·r. an ı:ışı\acaktır. leminde ıgorul . 1 1 

Almar.ya mutlaka 1· ı an 4-Talip\erıo ıdıl~. 
~ıı o h}l ·• k odasıııda kayn .,, eı•-.,, 

yenııece Beldiye elektrik id<aesiııden b iS1" ve-,ı 
Nı vyork 12 A.A. Jlt k · "d ve.vahuttn u dıtir ıa lan önce ı ure lunduklarına .1111t 

"Nev;ork Taymis,,gı:ız~te8İ tuizle abo ıcman sı>ncdi t {11
1 

· k d 'l ibıazile ilk e c1etit 
şunları yazma ta ır; ... · yapıı:ıamış olanlarla ilhak r 
man milleti ş~flerini takibe tan sonra herhang;r sebeple ı:rayı birlikte 4 ~ 
devam ecfers3 o dJ yıkıla konturat yapmamış olanla Iazmıdır. 1 Ol" 1 s - Eksi t ;.u0n 
Caktır. Ge,.en ikı yıhn ver rm idareye gelerek muka be v f ~ 942 perşeoı c itı' 
diği netice ı\lrnanyanın vel~ yapmaluı·ı,aksi takdh· ·ıA t dıJ * 
mağlup olucJi!;ım isb:ıt ey de isimleri bi:lce malum ~~11\~1J~ a;:pıW~~~,ıl· 
ıenfr;ı.lir.1940 kiillusu artık ulan bu f-;lbilerin cereyan-

" ıarmıu kesileceği ve kesil· olunur. 
geçmiştir. dikten sonra müracaat e-
Hindistanda bir mil- ı.lt>ceklerden bir Jira a~ma 
yon asker toplanacak ücreti alınaca~ı itan olu· 

Londra 12 A.A. nur. 8·11·13 
Kirps Hindistana çok gd· Telefon direği alınacak 
niş ölçüde Amerikan ve ıskeaderun .n .rniı k o 
lngiliz uçağı gönderildıği· mutanlığından: 
ni ve bu ülkenin müdafaa lskenderun Dz. K. n~ 
sı için bir milyon mevcudlu mına 7) ) Adet telefon di 
bir ordu hazırlandığım söy reği satın alın1cıktır, lıun 
ıemiştir. Iarı vermeğe isteklilerin 
ti rilm--~-81"!!"!'. ~g~ü-::çl=-e-Şe"""n"="""p~a"!!"!'m"!!"!'u..,,.k"""'·....:- teklif m ektu plarm ın ( Ka· 

tar, boy ve tul yazılmalı: 
lu ve yünlü dokumaların suretile) komutanlığımıza 
el tezgııblıtrıoda daha faz· lı:.ı yapııılabilmesini sağla· çok tez bildirilmcsını8· 11·13 
mak üzere incelemeler yap Kayıp ~kmek karnesi 
nıaktaclır Bu incelemeler :ıııayıs ve Haziran ayh· j 
sonunda dağıtılması gerek· 1 rına ait kı:ıı·nemi kaybettim. 
li göri ltm bölg->lere _yeni ... 1 Yenisiuı alacağımdan es· ' 
den el tezgahı ve çık:rık ve 1 kisinin hükınti yoktur. 
rilecek tir. : Ş'dkir Şener 


