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yanyana çarpaşacabi·mz. 

Öüyük Alman orduıu tara 
fından, onun emsalsız Füh 

S) i O.\l<lı<' 

ÇÖRÇIL 
RUSYAYA MÜMKÜN 
OLAN YARDI \ı1l VA· 

DEDiYOR 
LC\ndra 23 A A.-Baı 

vekilÇörç;l dü •ı akş' n bir 
nutuk söyliycrek harbin bit 
tarihçesini yapmış ve Al· 
man taarruzu kar,ısın1a 
lngilterenin Rusyaya elin· 
den gelen bütün ysrdanu 
yapacağmı, Hitler mailılp 
edilinciye ksd sr mucıde· 
leye devdoı c Jileceğioi 

· reri Hitler tsrafrndan ta• 
rih adına yazıl!ln şerefe 1 

layık oldu6unuzu gösteri· 
niz. Alnınızın intikamını 
almak ve size yapılan 

hakıızlıicları t•ınir etmek 

• tcyi<l eylemiştir. Çörçil, 
İ Hitlerin Rusıayt yakma" 

\ 

v~ sonra lngiltereyi istila 
etmek _islediiini söyleıniıti~ 



93 lasiik 
geldi 

BU LASTiKLER DÜN 
ŞOFÖRLERE DAGITILD 

Vilayetin teşebbü'iü Üze· 
rine getirilen muhtelif t\p· 
lerde 93 adet kaınyon ve 
otomobil lastiği dün gel· 
mi~ ve ihtiyacı olan şoför 
fere maliyet fiatı füerin· 
den verilmiştir. Bu suret· 
le aylardunberi Iastik ol· 
madıgı için atıl 
bir lıalde guraj köşelerin 
de bekliyen otom >bil ve 
kamyonlar dünden itibaren 
faaliyete geçmiş bul Jn· 

maktadır. 

KAHVE SATIŞl DEVAM 
EDiYOR 

Ki•nsesiz ve Yoksullil· 
ra Yardım cemiyetinde 
kahve satışı devam edi· 
yor. Evvelcede haber 
verdiğimiz gibi kahvenin 
kilo~ u 240 kuru~a satılmak 
tadır. nur il şimdihk 

\bir kilodan fazla kahve 
ve ralmiy ecektir. Yoksullar 
cemiyetinin elin~e şimdi 

şehrin iki aylık kübv" 
ıhtiyttcı vndır. Bunlar bi· 
ter bitmez iki ayhk 

Ld a h a k a h v ~ 
gelecek ve bu ur~lle 

halkın normal kahve ihti 
yacı.muntaıaman karşıla· 

nacaklar. Halkın da fazla 
itok yepmak heves"ne 
diişmiyerek yalnız ııormlll 

ihtiyaçlarına göre kah ve 
satın almalara lazımdır. 

Sovgel Rus
gaga görede 
HAkt:HN HUfÜ. 1 MESÜ· 
LlYETl ALMANYA YA 

AlT flR 
Moskova 22 .A.A-Sov· 

yet Hariciye Koıniseri Mo· 
lotof bugün rad)'o ile be· 
yanatta buluuarak ezcümle 
demişlirki : 

Alman Elçisi 1:-u sabah 
hükumetinin hükumetimi x· 
le harp halinde bulı.ı n<lu· 
ğunu bıze bıldırmtş ve Al· 
nan kıtalara hududumuza 
tur uz etmişl~rdir. Almanlar 
Finlaı.d )a ve Ruman)a bu. 
dudundan taaruza geçlik 
leri~gıbı bir çok ~ehir!eı i· 
mize tu• yarelerle hucum 
etm· ~leı dir, -

Rus)a, keudi ini Alman 
yaya bağlayan muahedeniıı 
hukiımlerine daima büyük 
bir Hinu ile riayet etrııi~· 
tir. Du itibar ıa medeniyet 
tarıh:ııde mislı görülme!· 
nıiş olaıı bu ıuesuliyeti A! 
manyaya ve faşist şefleri· 
ne aittır. Mağrur bir dü~· 
mala ilk defa karşılaşmıyo 
ruzNupolyon vaktile nasıl 
mağlup oıdusa Hitler,de 
öyle mağlup olacaktır. Or· 
dularımıza mukavemet ic,;iıı 
eınir verılmıştir. Kıtalr•· 

.um.dan tnıiniz: 

ı2400 kilomet 
relik muaz .. 
zam bir cep 
he üzerinde 
Dünyanın en 
büyük muha .. 
rebesi başladı 
Httler Alman milletine hl· 
taben bir beyanname net· 
rederek Ruayaya kartı 
niçin harbe karar verdi· 

Gini anlatıyor 
Lon ~r.s 22 A. A. -

Alman Devlet Reisi Hit • 
!er bu sabah Alman mit· 
leline hitaben neşrettiği 
beyannamed~ Alman)a 
kendi emniyeti için Finlan 
diyıı ve Romanya orJula· 
rile Alman ordularınm 

bu .sabah Sovyctler Birli· 
ğine karşı harekete geç • 
l"'·ı; olduklarını bildiriyor 
ve c. Qr ki : 

.. anda duny .. nın 
en bü. • . ileri hareketi 
yapılma"tad ır. Alman kı • 
taları, Fi.. -iiya farlı; lan 
ve Norveç h ııleri Nor· 
veçtelci kumandamn emri 
altınde ~arki Pruıyadan 
Karpatlara kadar ilerliyor 
tar. Alman ve Romen kuY 
vetleri de Karpatlardan 
cenuba kadar yürümekte· 
dir. Bu cephe yalnı;ı bu 
memleketlerin ferdi hima· 
yesim dtğil ayni umanda 
bütün Avrupanın himaye· 
sini teşkil eylemektedir, ,, 

Hıtler bu beyanname• 
sinde Almanların Rusyaya 
kıHşı 2400 kiıometrelıı... bir 
cephe üzerinde şimalde 

Fuı!ımd•y•<lan, cenupla Ka 
radenıze kadar uıanı.n 

bir cephede yürüdüklerini 
bildirmektedir. Hıtler Ruı 
yaya kitr, ı Almanyanm na 
ıçm harekete geçmeğe 
mecbur olduğunu uzun 
uzadıya izah ettikten son· 
ra şöyle diyor : 

.. Binaenaleyh Alman· 
yanın ve milletimizin mu· 
kaddera.ııu ve istıkbalini 

Alman askerlerinin ellen· 
ne levo.i ~tmcie bugün 
yeniden karar verdim. liu 
muharebede Allah yardım· 
cmuz .. olaun. Bol§evikler 
Naayonıl sosyalistlere kar 
şı oıdürücu bir düşman • 
dır. Bol~evik Moskova, 
Naayoııal Soıyalııt Al:nan 
yayı mevcudayeti 'çin ıuva 
~rken arkddan vurmak 
ıslıyor. AhnJnytı şark hu· 
dutlarand11ki bu nhim t.,b 
dıt karşuında atıl durmak 
niyetınde değildır. Bmaen 
ale}h Aloıan kuvvetlerine 
bu tehlılıteye bütün 'arlık· 
larile karşı koymalarını 

emrettim. Bu mucadelede 
Aımaıı milleti tamamile 
müdnktir ki )'illnız anava• 

l tan topraklarmı müdatALa · 

Amerikada 
NASIL t<ARŞILAND1 

Vaşington 22 A.A. -
Almanyanm Sovyet Rus· 
yay& harp ila:ı ettiği ha· 
beri diplomatık mahfilde 
büyük bir heyecan uyan· 
Jırmıştır. Amerika bu ka 
dır şümullü bir hadisenin 
böyle süratle inki~afını bek 
lemiyordu. İlkolarök orta· 
ya çakan meiele Ame-rik ,. 
1 ın Rusyaya yardtmt ınese 
lesi ol m•J ştur. 

Avandan biri, Bu ba· 
ı liseniu Amerika siyasetin 
de hiçbir değişiklik yapa· 
mıyacağrnı ve Alm rnyanın 
bu meydan okumafma kar 
şı httzırlaomak zamanımA 
rıerikamn lngiltueye vere 
ceğini ve Hitlerin önümez 
,{eki bir kaç ay i~inde in· 
giliz adalarını istila etmek 
ümidinden vazgeçtiğini 
söylemiştir. 

JAPONYA DA 
Tokyo 22 A. A. 

Almanların t<.usyaya taar· 
ruzu Japoııyadıı pek bü
yük bir .. ayr,,t uyandırmış 
tır. Gu hususta matbuat 
hiçbir mütılea neşretme • 
mektedir. 

MACARlSTANDA 
Bud•peşle 22 A. A. -

Almanya ile Rusya arasın 
da muhareb . .mir. ba~ladı· 
ğını dc1ir olan baberler 
burada sükunetle karşılan 
mıştır· ıv1illi müdafaa Ne· 
zare i bütün memlekette 
hava tehlikesine kar~ı ko· 
runmanın teminini emMy· 
lea ~iştir. 

Erzak satın alınac,tk 
Antakya h!\stanesi Baştabipliğinden : 

Miktarı Fıntı 

Eşyanı o Cİ'lSİ Kilo Kr. S. Tutını 
Ekmek 14000 12 75 1785 
Koyun eti 7000 45 3150 
Sad~ yağ 700 130 910 
Pirinç 2500 36 900 
Pirirç unu 500 50 250 
ince şeker 1800 51 918 
Süt ve yoğurt 12400 S 992 
ince Tuz 300 7 21 
Sabun 600 39 234 
Buz 20000 3 · 600 
Kesilmiş o fon 8 000 1 50 l 200 
Gı\Zyağı 200 22 4 ~ 
Zeytin yağı 50 50 25 
Makarna 200 36 72 
Cay 8 600 48 
Domates ealçası l50 15 2l 50 
Kuru soğan 800 5 45 
Kuru uzüm 350 25 87 50 
Kuru fusu!ya 400 20 .,.80 
Patates l 700 13 221 : 

Bulgur 400 13 52 
Tu.c sebze 5000 5 250 

T&ze ~n,,.yve 500 8 40 
Klbr;t 800 k. 2 50 20 
Yumurta 2000 ad. 1 20 
Nohut 150 12 18 
,1ercim~k 150 14 • 21 

Portakal ve limon 4000 ad 3 120 
Tııvuk 100 .,40 40 
Tere yağa 40 100 40 
Pe)"nir 80 50 40 

reııı' 
]33 
236 
68 
67 
]8 
68 
74 

1 
ı7 
45 
90 
3 
1 
5 
3 
ı• 
3 
6 
6 

16 
•3 ı 
'ıs 
) 

Reçel 35 100 35 ve 
Cıns ve miktarı yukarıd ı gösterilen erzak 941 

re 1941 mıtli yılı hastane ihtiyacı olarak 12,6~2 
ı ihindıen itibaren munakasay11 konulm11ştur: ( g 6, 
lemden ibaret olan işbu malzemenin ihalesı 3 ~ıJr 
pazartesi günu lıastanede müte~ekkil heyet ~ııd 
da icra edilecektir. Talıplerin daha evv~l yuı 1 ııı 
teminat akçiları makbuı veya banka mektuplar r• 
heyete ibraz e.:lerek ıhııle.ye iştirak edacekle 1 

daha fazl tafsilat almak istıy !ol~ ·in bastah ,oe 
resine müracaat etm.,leri ilan olunur. 

Münevver Antakya genç
lerine Açık teşekkür 

iıan 6 
Aıla ı lç.elı 1 p.ııt' 

kua andan olu 1 btıııtf 
nın Ş~mbi.ık ~'de~· 
9l:- sayılı banesı~ oı 
Mehmed Ali o!! ~ııJ' 
3-7-940 tar1~1

1ıııll 
ve s.>n ikametga tı~t' 
in bulunduğu p.o 1 '' 

hukuk mahkeaıe',Je 

Müsamere hasılatım tamamile Yardunsevenler Ce· 
miyetine terkeden Beden Te:biyesi Antakya Ü"'nçlik 
Kühibü Temsıl H !yetine, müsamere davetiyelerini 
cınJuı ve h ıhişl ~ d ı]ıtarı Arıt1ity.ı u·ı z .. ci ve gıy· 
yur gt>nçlerıne kıülasa her salı!ida görgü ve kabiliyeti· 
ni, kuvvetli enerjisrni icbat eden Antakyanın iradeli 
ve seciyeli gençliğ11·e bin şukran ve minnet. 

Yardımsevenler Cemıyeti Reisi 

değil ayni zamanda med., 
niyet al ,.aıioi Bolş;wiznıiıı 

öldilrüci.ı tehlıkesinden kur 
taracak ve Avrupada ha· 
kiki bir içtimai terakkiye 
yol ac;acaktır.,, 

HlTLER RLJSYAYllf
TtHAM ED1Y0ı{ 
Londra 22 ,.A. A. -

Hitler bu_lünkü beyanna· 
meıinde Baltık dcvıetleri • 
nin Sovyetler tarafından 
işgalini takbih et.nekte ve 
bunun münhasıran Alman 
ya aleyiıine mütcveccıh ol 
duğuau 5Öylemektedir. 
Hitler beyannanıesiııde 
mütemadiyen lngıltero İle 
Sovyetler llırhğinı ayni 
maksat uğrunda çalış . .ıak 
bakımmdan birle~tır mekte 
dır. Hıtler Yugosiavyada· 
ki darbci bükumetı .Sov • 
yetler Bırhğınrn bazırlcımı~ 
olduiun~ ve Sırp seter • 

Nüzhet Uılgın 

l>erliğinin Moskova tara 
f ından istendaginı söyle • 
mektedir. 
Şimdiye kadar görülme 
miş muazzam bir sava~ 

başlacla 

Berlm 23 A.A.-- İle· J 
ri hareket hakkındır. Alman 
ajansı şu tahılatı vermek· 
tedir: 

Hıtlerin emrinden son· 
ra Alman kıtaları ıyi talıcn 

1 
görmuş Rus ordularına 

· karşı muazum bır cidale 
gırışmişlerdır. Bu harp 
şimdıye kadttr gorulmemış 
Jerecede bı.iy:ı<ttir. KHa 
kuvv~tlerinden başka _de· 
niz kuvvetleri ve her bu· 
yük taarruda olduğu gi n 
muazzam hcav.ı kuvvetlen 
daıgalcır hal nde hücuna 
başl mışlardır. ŞımalJ!n 

FınlaııJiya, Cenuptan da 
Roıoanya kıtaları Alman 

.. b" 
dan terekesi ~ıJ ~1 .. b 
hıfıedılen olu r'' 

o>' J~ tugune kadar . ,J 
müracaat etmeıJJ11,J911 

dan atakalııerıfl "'' 
h nd en itibarefl b Y' 
{ ında sıf" tta rı01 "t' ~' 
mek üzere ,,r1 

müracat eyleıJl~1ç 
müddd içiooe. 1s 
rac ııt va"i 01:,, 
mirascılarıu s• 
tahakkuk etıııe $111 

. l>' ıntıka\ eden eJ 
dı edıleceğa rJJ " 
nun 534 ucıc"oııı 
tevfıkan jfall ":d~ 
..... İlllİİii.İİ .... -"'.':: ' I'' ~ 

.~eşrıj~ ·t.ır,ı 
,.. 1 ,ı:. " 
!>elıııı ., , ' 

•L.Ju o•• 
... r-a r .-n ,t a·-
. 'I'' orJularına t t 

H ""' tedır. .st" d•o 
lıgt yııpıl ıııJ 

tır. h•'f' 
Alıo~0 stl'~ 

ri dün ,jı'/cl t>"J 
dakı askerı ... 

.,ll"" 
bardıınao 
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