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SAYISI 2 KURUŞTUR 

~y- urulan yalan « T~;ki;~ 
y .e yanJışşayıalar Kuvvetli ordu-
:1ırni2 bu şayıaları yalanlıyor sile Avrupada 
\.lffçiye tohumluk ihitiyacı tam ol a~ak har- k ti· b" 

ıyme ı ır Çırı .· . manda verilecek d 
~İ >ÇllP~ın tohumluk ihtiyacının yarım Olarak verile• Unsur ur 
ıı,,1 ° daır bir kaç güııdeoberi şayıalar dolaeıoağa Kamal Atalürk'ün Oıer~~ştı_r. _Bu şayılar hakkında maltlmat almak 
buslı alınıız Şefik Soyeri ziyaret ettik. Valimiz bu yarattığı Türkiyeyi 

sıa b· k 1 "-...y 
1
.ze şu dem,..çle bulundular. Avrupa ço yanış 

tııtı enı mahsulden çıflçilere tohumluk ihtiyaçları· anlamıştır~ dıyor 
tı.Q ~•rıın olarak bırakılacağı hakkındaki şayıal&n Budapeşte30 A.A.-Peş· 
k'Qd; • haber nldırn. Bu tamamen yan'ıştır. Çiftçilare ter Loid ı,:azetesi "Türkiye 
'ben rnalısullerind~ıı ihtiyaçları olan tohumluk 1tama· ve Avrupa" başlıklı bir ya 
~""' •e h•rmanda kendilerine bırakılacaktır. Duydu- zısıııda diyor ki: 
~alarıfıırıJış hab~ri bu suretle "ayretli çiftçilerimize "- Kamal Atatürlc'ün ırırn 

17 .,, yaıattıği Tlirkiyeyi Avrupa 

b b d 
çok yanlış anlamıştır. Türk in ton U'a Qll milleUnin tarihi rolUniin 

6 '.:I sona erdiği düşUnüşil ilze· 

d h l • rinden henüz çok zaman a a ge l'''Or geçmemiştir. Bu, Türk.m:l 
·~ '3 !etinin enerjisini ölçemıyen 
l:lunlann 4 bin tonu Hataya sathı bir ,wşunceden neri 

gelmektedir. Türk milleti-
t" ta h . d · ı k nı siyasi uykusundan u-"lıtı S!S e 1 ece yundırmak ancak büyük ~·ıu, 1$kend • ruo J ima nıoa mil lı, ın mi kıarda buğday gel dAhi Kama l Atatürk' e na· 
Vııa,," Bu buğdayların 4 bin tonu VilAvetimizle civar s·ıp olmuqtur. Atatürk'Je ~ .retleri "h · ·· 1 k v 
1e di~ n ı tıyacını karşılamak uzere bırakı aca onuıı Jeğerli mesai arka-
ıkerı~r kısmı başka Vilayetlere gönderilecektir. duşlaı 

1 
e gel ve zorluk ta-N I eı Una gelecek buğdayları 7bin ton mmıyan debalarile her zor 

&: ep Fran~ız delegesi ve eş; ıu~1?t~~:~~ş~,r~i1r~milnden 
sabah şehrimizeğgelerek Valimiz Şetik so ıra onun eserini idame 

Lı,,1 Soyere mic:.afir oldu etmek vazifesini liyakatlı 
~ ıı .. cp F' Y halefi İnönü üLerine ulmış· rokrı . ransız Delege- Öğleden sonra Delege 

'ıaı ıı 
0 

ıle eşi bu •abah lskenjoruoa giderek Tuğ· tırSağlam maliyesi ve iyi 
'iııııı., g de . Halepten şuh g•oeral ŞUkrü Kanatlıyı teclıiz edilmiş kuvvetli ve 

lı~ S •lnıış •• Valimiz zıyaret edecektir. Drle,;e değerli ordusıle Avrupa ~~Ştu 0
Ybre nıisafir ol· ve eşinin bu geceyi Tu- A d 

": t n 1 camiası içinde, vrurn a ~ ~enı~~- ~ O,l?e bugün ÖR ıizm ote)ind11 keı•dileri Çl)k kıymetli bir unsurdur. ~~ v,,,.1. ı~ı Vali konağın- için hazırlanan lıususl dai d' · · 
'~ .. t!l'"ıı ş J.>u b"ızim ir•in sevin ırıcı ~ ırı: ... z "fik Sv • ı · 

1 
~ 

~i ~ı.ı~ide d ., .. yer redtt geçıl'ıoe erı ve yarın bir misal tAşkil ediyor. 
Itır, a•otıı.rrlı. ye Halebe .dönmeleri muhte Ataı'ürk hiç bir zam•o Ma· 

:---. meldir. car adını "Kardeş" kefüno 

JI H •ı y -M 1 sini eklemeden telaffuz et-
.( Vl l l i Ü d Q QQ mezdi. Mmr milleti ayni 

kardeşHk duygularile mü· b ••t • tehııssistir. Menfaatleri Av 

l"\ u çe m lZ e rupaya bağlı olan TUrki· 
<Q yenin gelişmesi için Bolşe 
s· nıilyon lira munzam tah- vikliğiu yıkılmast lilzım-
~~:t İçin bir kanun hazırlandı ~~~i kabinesinin önemli 11ltıes~'u -Mitil Müdafa• Vokilleti 1942 mali yılı bir toplantısı 

'' h~k'~e 120,?00,000 lira fevkaHld~ tahsisatverilme-
~ ~ı~tı~a bır kanun proje~i hazırlanarak l:\Uyük Mil 
11~1ttekt ısıne veri!miştir. Biitçe Encüml'.nince tetkik e 
-~ lllın e olan bu Hlyıha pek ~akında Meclis gündemi 
~ 1111tı~'ak müzakere edilecektir. 4 kıırıu an başka Mılli Müdafaa istikrazı hakkmda da 
~ıb<ı ~. l~yıhast hazırlanarak meclise ıırzedilmiştir. 
~. alıye ve bütçe Encümenlerinde incelenmek· 

Vişi 29 A.A.-Nazırlar 
meclisi bugün öğleden sonra 
clağ ı~ üstü bir t•>phmh 
yabmışve~bu toplantıyıı,ltal 
ya sınırındaki askeri teşkilat 
teftiş ettikten sonra dönen 
Mar~al Peten reisJik yap
mışbr. 

Almanlara göre. 
Rusya esir ve ga-
nimet sayısı durma 
madan artmaktadır 

Libya taarruzu 

şiddetle devam 
ediyor 

Berlin 29A.A.- Al-
mım tebliği: 

Harkofun cenubunda 
Alman silahlarının zaferi
le sona eren meydan sa 
vaşımn son döküntülerini 
teşkil eden dağınık Rus 
kuvve~lerinin yok edilme· 
sine devam olunmaktadır. 

Esir ve g.mimet sayısı dur 
mııdan artıyor Şimal Ke · 
siminde dü.J3lauın münfo· 
rit hücumları akim kal· 
ruıştır. Kafkas limanların
daki düşman gemileri u 
çakları aız tarafından bom 
balanmışıır. 

Doğu Afrikada Sireııai 
cephesinde 26 mayıstan be · • 
ri başlıyan Alman taarru 
zu gelişmekte ve burada 
şiddetli bir meydan savaşı 
devam etmektedir. 

Londra ne diyor? 

Londra 29 A.A.- Do· 
ğu cephesinden gelen ha· 
berler, henüz vuzuhs1Jzdur. 
Huslar Timoçenko ordula· 
rının Alman 1ı taarruzunu 
püski rttüğünü ve Harko 
fun ceaubunda çevrilen bir 
Rus ordusunun çenberi 
yardığını bildirmektedirler. 
Almanlar ıse üç Rus ordu 
sunun çevrilerek yok edil
diğini ve bunlarllaıı bir kıs 
mırım lnla ümitsizle çar· 
pı~tığını iddia ediyor'ar. 

Alman b!!.şkuın an Jan
l!ğının bilhassa tank bala· 
nıından ağır kayıplar ver · 
diğı mahakkaktır. 

Amerikalı esirlere 
kötü muamele edi

liyormuş 

V~şinglon 29 A.A. - , 
Jeponyadaki Amerikalı 

esirlere ı.:ok kötü muume· 
le edild iği ve bunlara da· 
yıık atıldığı hakkında bu 
raya lıttberler gelmektedir. 
Diğeritaraftun J11ponlar Ame 
rikan esirlerini sıcak böl· 
gelere yerleştirdiklerinden 
bunlar arasında haslHhk 
artmış ve gidasızlık hasta· 
ıı~ı IJİddetlendirmiştir • 

Cumartesi ---Abone şartlara ı 
Dahilde yıllıfh 5 Un 

Yab ncı memleketle~ 
8 lira 

lllnların her kelim•· 
sinden 5 kuru, alınır 

Ocret peşindir:-~. 
GünD geçen aayuar 

10 kurnetur 

Beden Terbi· 
yesi Umum 
Müdürlüğü 

Vazife ve salahiyet
lerile rbirlikte Ma. 

arif Vekaletine 
bağlandı 

Ankara 29 A. A. 
Büyük Millet Meclisi

nin bu günkü toplantısın· 
du Beden Terbiyesı Umum 
Mildüı·luğü kanununun bi· 
rinci maddesini değiştirc-n 
kanun Hlyılıası,, müzak~re 
ve kabul edilmi~tir. Şimdi 

aYe kadar Başvekalete bağ 
lı bul munan Beden Ter• 
biyesi Umum • müdürlüğll 
vazife ve salahiyetlerile 
birlikte l\1aarif Veka etine 
bağlanmıştır. 

Çok çocuklu 
fakir ailelere 
Parasız şeker dağıtıl

masına yakında 
başlanıyor 

Ankara:- Fakir 
<irn B3iz 1il ~l'!ri ı b:!~ ya
şındaki küçük çocuklarına 
parasız şeker dağıtılır ası 

hakkındaki hükümleri jhti· 
va eden kanun projesi önü· 
müzdeki güulerde Meclis 
Umumi heyetinde müzake 
re edilecektir. 

Diğer taraftan ilgili 
makamlar bu işin ~gerek• 
tird ıği tedbirleri almakla 
meşgul .. bulunmaktadırlar. 
Hazırlanan talimatname 
önümüzd~ki günl~rde tas· 
dik edilmek üzere Başve· 
kftlcte sun ulacı· ktır. Tali· 
ruatnamede bu g bi çocuk· 
]ara ayda 500 y,ram para• 
sız ş3ker vt1rilmesi ydzılı 
lıulunmaktadır . 

Kanun yürürlüğe gir· 
diktP..n sonra her vilayet 
lalimatnarrede yazılı hll· 
kilmlere uygun olarak fa" 
ve kimses"z bulurıanların 
bir listesini hazırhyarak 

merkt>ze bildirilecektir. Y 
pıJan istatistiklerden an 
laşıldığına göre, yedi yqa 
na kadar olen çocukla 
sayısı aşağı yukarı dör 

milyonu bulmaktaıdır. 1.10 

milyoıı arasınandan fak" 
çocJklar seçilecek ve ay 
rılınakta olan üç buçu 
milyon lira ile fakir çocu 
ların hemen hepsi bede 
i0kerden faydalanaca~ 
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1 UZ ve içki mesele- Ekmek satışı ilanen tebligat ilanen tcb,:~ı' 
Daha iyi bir düzerıe T Hsll

1111 
et 

Sl
• hakkında Kırıkhan As. Hukuk ta ücca,·dan ~ . yeo,yJ 

r konamaz mı? kimliği11den • kili a vukat surıt oıll v,. 
Son günlerde, ekmek Beylan nahiyesinin rafmd ın AntakY

9 ·ıo~ e 

i
1
nhisarlar Vekilimiz Büyük Mil-

let Meclisinde izahat verdi 
Tuz buhranı varit değildir, İnhisar maddele 
rinin fiatlanna hiçbir zam yapılmıyacaktır, 
memleketin gıda ihtiyacı had bir şekil alırsa 

bira imalınden de vazgeçilecektir 
.. Anl~ara 30~·~·-. ~~- yılda 8 milyon litre bira 

yuk Mıllet Meclısının dun bize 1 milyon 300 bin li-
kU toplantısında Inhisar· ra gelir temin atmekte 
l~~ U~um .. Müdilrlil~~oün dir. Eğer memleketin gı-
buı:çesı muzakere edllırken da ihtiy:ıcı had bir şekU 
baz\ mebusların mllt~~ası- alırsa şüphesiz bira yap· 
na cevap vermek uzere maH:tan vazgeçeceğiz. 
kürsüye gelen Gümrük ve M •f f ( 
inhisarlar Vekili Raif Ka· a n 1 a Ura C 1 B r 
radeniz demiştir ki: birlig" İ 

.. -Memlekette Tuz is-
tihsalinin yeter olup olma idare Heyetini seçti 
dığı soruldu. ldare mem· Şehrimiz Manifaturaci· 
leketin tuz ihtiyacını ta- lar bırli~inin ilk toplantısı 
mamile karşılıyacak teş · nı yağbğını düı ıkü sayt· 
kilata maliktir. Bu itibarla mızda kısaca yazmıştık. 
bugün de yarın da memle Dünkü .toplantıda tali-
ketle tuz bulunmaması ih· malnamenin okunmasın-
timali varit değildir. Me· dan sonrıt ldare Heyeti se 
sele sadece nakliyat mese çiıoine geçilmiş ve asıt a · 
lesidir. Tuzun satışı her zalıklara : Nasib Hoca, 
yerde serbesttir. Tacirler, Mehmet Melek, Emin Ta-
memlahalanmızdan istedik mer, Abdilrrahman Güven 
Ieri k~dar tuz alır vetirir Salahattin Ezer, Suphi Ô· ' ~ . 
ve- satarlar. zat, Selim Mahmut ve Ce· 
Bi1 bunu yapamıyan yer· mil BHAI ve yedek azalık 
lerde ambarlar vücude ge lara Hauefı ~Kurtuluş ,Yu 
tirmekle miikellefi:ı. suf Garip, Nafi ParÇttcı, Sa 

Müskirat meselesine ge lih Tüloyli, ~fanna Sult~· 
lince: nım, lbrahım Kebbudi, 

Şarap ve biranın kali· Abdullah Yurtsev~r ve Ah 
tesi düşüyor dedıler. Rıh\ · met Tütüncü: ~ ltirakiplik· 
kis mUtehassıslar elinde lere .de.!. Ôme~ Tilt.ün~ü ve 

; bclunan bu iki ma.tdenin !~yzı r~sm~rlı seçılmışler 
kalitesi gün ge<ttikçe iyi- ır · . 
leşmektedir. Seçırnden sonra topla. 

A k 
· 

1 
· k nan Idare Heyeti kc ndı 

nca şı~ er Jçın ul " ala ı d · höı· · ·· il ö 
1 k d ld 

rr.,, ut r n a ış U:'DUD Ş y 
anma zorun a o uı. .... 1 t k . t . 1 d' e a sırrı e mış er ır. 

muz mantarı bulamadığı· Reis N h H 
zd .. kül~t k k ası oca, 

mı an muş ıı çe me • lkinci Reis Ct>mil Bilal, 
teyiz. Kolon~a yap~adığl KAtıp Suphi Özal, Vezne· 
mızın sebebme gelınce : dar Salilhattin Ezer Aza 
Avrupadan getirmek zo- Jar Mehmet Melek,' Emin 
runda Lulunduğumuz e- Tamer, Abdurrahman Gü· 
sansı şimdi tedarik eJemi ven ve Selim Mtthmut 
y?ruz: (ahi sar maddeleri- Telefonlarda ~ 
mn f ıatı artacağı hakkın· ge e 
da çıkan şiıyialıir asılsız~ Konuşmasi 
dır. ve bir yanlışlık eseri Posta ~elgr~f ve Tel& 
d' fon ldaresı yenı bir karar 

ır. lO tt . 
1 

la abonelere bir kolaylık 
mar a yapı an zam ·r d b. . . . 

ı d b k 
. h' d ve tarı e ~ ır değışıklık 

ar an aş a ın ısar ma ş . 
.-1 .• l · b' 

1 
yapmıştır . . öyle kı evvel 

"" erme ır zam yttpı ması .. ce akşamları saat 121 d~ 
nı dtliunmUyoruz. ~ • . baolıyan gece tenzılatlı tari 

.. Ba~ arka~a~lar fıatlar fesi bundan böyle saat 20 
yukselırse gelırın azalacağı den itib~ren baeJamakta 
nı söylediler. Fakat 940 ve cumartesj günü saat 
1eııesinde bütçeye koydu· 13 ten pazartesi günü saat 
ğumuz 65 milyon lira ge 8 e kadar olan zaman i. 
lirin, bu yıl 8milyon fazla· çinde de ıtene tenzilAth ta 
aile 73 milyon lira olarak rife tatbik edilmektedir. 
tahakkuk edeceğini kati• Bayram gUnleri de ten 
yelle söy liyebilirim, Bira zilAtlı tarife içi ne alınmış 
yapılmasından vaıgeçilme bulunmaktadır. Bu kararın 
ei de teklif ediliyor. Fakat tatbikine başlanmıtbr. 

satışmın fırnlarda daha Muhlis ali mahallesinden • köyünden 1 rıtaP ı\S11~ı 
iyi bir düzene konması ge· Marnucuk Halil oğlu Mus aleyhine An_takJ"~uğı alt~~ 
rektiği.ni görüyoruz. 5, ' Bir tafa vekili dava vekillerin H. mahkemesıneda · .. M'b 'bı 

rı! 1 .. d el" ı~B 
çok kımseler, yersiz ve Jü de Ali llker tarafın~an Kı davasında nıu 'j{ıJ(lle"'[ll' 
zumsuz telaşa kapılarak rıkhanın cümhuriyet ma· İ tap Tomasın,, 1 

80ıaşlı J' 

ekmek almak için saba· hallesinden Orner paşa bey l me~hul •otdugu" 11dıt J1l lr 
hın saat dördiinden itiba· oğulları Ali, l!.kkaş, Meh· ( sına meÇai ~ :~1;11eıı ıe 
ren fırınhmn önünde top met Arif ve Omer karısı 1 hal'i gazete ıl~ r ~e~ 
}anmakta ve bu ı.l4 Yüzden Zeynep ve Reyhaniy~nin 1 l i ğ-ıt icrası1ıı ka'1'\1kll~ ~ güneş çıkıncaya kadar fı· Çatalhüyük köyüuden Umar j miş oldnğundal1 4J iO~' b 
rınlarda ekm~kler bitt iği oğlu Osman nurj ve Kı· ! K. N. 142 ve 

1 
ve te 

gibi, lüzumsuz ve yersiz rıkbıının Kızılkaya Murad d~Jerine tP.~f.ı kan 0 bİ~· 
izdiham olmaktadır. p:ışa köy.ünde Öıner kızla tarihinden ıtıb:ıre 11jıiıı,~ 

Ekmt!klerin bu suretle rı Cennet ve Gülizar ve icind~ cevap narll~:J g~~ı 
ve sabahın çok: erken saat Narlı Böbür köyünde otn• d~rrnek ve durLli p:ııtl ~ S 
la r 1 n d a satdınas\ çok ra 1 Öner k.ı.zt .. Perver ve o.ıa.1 21-9 .-94 di rtl~.r 
mahzurludur. Çünkü ek DedtJ Çmar koyunde Öme~ sı gıfoü ss ·ıt 9., \"il1~. 11ı \ 
mt'klerin pişirme ve ağır· kızı Dudu ve Gömid kö k'"m~ve g'!lrn·~o ı~ı a~sı ıı' tıı 
lık bakımınddn kontrolü· yünde Osman Reşa karısı vekil gönderrn°j'1 ,,ııo.r! 
ne ve bu yüzden fırıncı la- Sultan aleyhlerine açdığ ı hnia hakkınız; . ~8ğı 1 

rın yapınast muhtemel her alacak d~vasımn yörüyen muameJe yapı il 
hangi birsuyistimaıinigör· duruşrnasmda: oluıur. ·"'at ti 
meğe imkan kalmamakta · . Müddei aleyhlerden ilanen tdblıg ['(i8ıı 
dır. Bunun için belediy~· Ömer paşa bey oğlu Uk· AntakyadaTüC•~ilı;at S 
nin fırınlarda ekmek satış kaşm ikametgahının mec- naniye vekili a\fLI ~0ta~ 
!arına sabahm normal ve huliyetine binaen kendisi Yener tarafınd~Il dell ~ 
muayyen bir sıatından önc·e ne ilün: n tebligat icrasına nın Bityas köyllll ısı (114 
miısaa le etmemesi gerek· karar verilmiş vn duru' kor Kınacıy-an ı;ıı:kf~ ~ 
tiği kanaatındflyız. ması 19-6-942 cuma nisa alPyhine Ant ·oe 

Dieğr taraftan fırınlar günü saat 9 a tehk edil liye H. ·mahkeırıesıdıı: 
da yeter miktarcla ve ekle miş 0!duğu tebliğ olunur. lan alac1;1k dı.ıV88'far11is' A 

mevcut karnelere göre rlanen tebliğat MüddeiaJeyb ~eÇhtll ~ 
un verilmekte ok.!uğıından Antakyada Hannaniye ikame • grıhının rJJ ,18 f'

18
A 

milletimizin cie beyhude ye vökili Avukat Suni yener duğu anlaşıırna~~i g 1~# b 
re telaş :ı kapılarak fırınla tarafından Antakyanın Ha ?ak.k ında cna~~ifal 1~~~ ~ 
rın önünde izdihama mey cihabli köyünden Mıg~ ırdi" ıle ı 'an en te~ "'·ş ol t.P 
d 1 · 1 · v n· k r · 1erılıll! .. e an vermeme erı fizımdır. Andunyan cıl vybıne Anlak a ara v 142' ~J 

l·lan"' .. n ted l ı'gV ya Asl ı ye hu~{uk ınahk..:· dan H. U. K. ~· 1e\1f
1
1"0 Li 

•-= dde[erıae ·tib~ '1 
Antakyada Hunnaniye medsine açtığı alacak dava ~:c\a~i~d iJa~daJJ pı ~ofll 

Vekili Avukat Sımi Yener sın a: . . · de cevıı ~: 
tarafınd·m Antaky 1 ,ım H.

1 
Müddeial~yh Mığırdı.; b.ır. a~. ıçı~CJlelc ve d~zp 

cıh:ıbep.i köyünd ı• tı Mığır Andunvunın ikamPtgahı n~~1 
.• go~de 21 _.9 ....-9dtl ~( 

d:ç Yakup Andunrnn a- ıoı çhul u 1duğu anlaşılması gı nu .
0 a~ il sa:ıt9 y~ 

1 h" A t k A na n d.ı..ıi hakkmda mahal :ııert~s. ggıı~ırn~oiı ~5e·1 ~ ey uı,,. n d ya si Y" ~ t .
1 

ı:ı. bl. ti meye " ". ıııi ,, 
Hukuk Mahkemesiu,.. açtı ~l g.ızc e ı e ı uuen te ı kil gönctf'rroeo•ı ~ııttı' 
ğı ahtcak düVdSllldd: gat : crasına krırar verı l linde bakkınızıla jl~~ 

Mü fdeial h "1 ~ d m'Ş olduğundaı: Hukuk ıacağ• 
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