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Q/i/er arasında Rusya 
rıh; ~eğişik/ik .. lngilfe"e ve 

lıye Vekili Fı·ikOztrak A merikaga 
~!~~la/arı :ıekzipe di!ıor mirmetdarlı 
~rı1ir rn"'":: Valiler arasıuda değişiklikler olaca~ına ğ:nı bil ~Jiri 
~e Vek·tldettenberi dolaşan şayıalar üzerinde Da· 
'Vrılil~r' Faik Öztruk şu beyanatta bulunmuŞtur. Y 0 r 
tlıevzu ara~;ında bir tebeddül şimdiki halde ba· Mclotof HitlQrcilore cani 

~tıı livuyu 1değil.dir. Huna Jair gazetelerde intişar diyor 

~\bu ~~h~r hıç bir esasa i~tinat etmemektedir. Moskova 2 A. A. -
~ Ce sa~n: .değ~şiklikler ve tayinler tekemmill el· Ü<; devlet kongerasinin 

rı l!rı o\ llyetlı olmıyanlarH malOmat verilmesi kapanması m ünasebetile ll l ı. rııauığ . . . . 
k eıı.eııını··ı ··ı ıçın tayın ruuamelelerıne veya on- Sovyet hariciye komiseri 

gllYreu ; un~ tekaddilmle gtlzetelere haber ver· Molotof söylediği bir nu-
.\:gÖtiılen b"ıç bır faydo.sı o::nıyan fakat mahzur· tukta gasıp Hitler Al 

Vletin y· ~ harekettir. manyasına karşı yapılan 
~: ~o~u~ı Sek . m.emurları hakkında. kararsızlık tesirli mücadeledeki işbir 
~ .erııı ht n

1
ak ıstıdadıııda olan l>u gtbi haberleri : l tı 8tzu ~d.1l~reketlerindeki malızu~Iurı takdir et- liğinin ne derece haklı 

t l .r. olduğunun mtiŞdhade edil 
Ct Q 17. diğini, Almanyanm millet · 

l€t-. ek il- ]'oh 11 mluk )eri ne suretle boyundlıruğu ( fJ altınn almakta ve toprak 
,it ·~~ı\\karu 2 e lJ eti boğ da q hırı gayri meşr•ı bir suret 
:J 11 ı s ekilleri A.. A. _ TEVZIATl~A DÜN BAŞ- te ilhak etmektJ olduğunu 
1 '·t .la.t 111 He\J'eti bu _ izah etmiş ve Ameriktt 

'{) ":t t ., LANDI 1 
' 11 tl llef1ı. e Başvekil , 1 Cümlıurreisi RGzveltle n 

1\ \:iftçi ere satılmak üze 
ıt ~Dlad" rtıut Saydamın re lskenderuna vehnekte giliz Başvekili Çerçile min V tıtısııı dd hafla - devum eden tohumluk netlar olduğunu ifade d 

e llL 4 ~ · 1 Yapmıştır. buğday'urııı, tamamlanma likteıı sonra söz\erine şöy 
f 

1~Au l Ilı j z sım beklemeden tevziata le devam etmiştir. 
ı lı.~ l ıı başlanacağını haber ver - "Bitlerin cani faşist 

ı~r Vali ~ber l~~lll HAlfAT miştik. Ekim zamanının 8ürülerinin cephenin şu veya 
~ btlıız ~·~1<lı~ı geldiğini ve havaların mü bu nı>ktasında kazandıkla 1 ir ~~kru ~.1 ~.a göre, 

' 
1 
f!~ \'lı llıOıJclet ~oknıensü· S&İt gitmekte olduğunu gö rı muvaffakiyetin ehemmi 
f~tle kapı •stirahat et ren Ziraat müdürlüğü to· yeti yoktur. Ilitlerciler ne 

ela eyıerrı ıeaıarınJan is- humluk buğdaylarm dün- kadar gayret sarfederlerse 

~ rı. tı IJ., ek Ü· den itibaren c•iftçiye tevzi e•"inler milletleri esarette l(ac 'ltrsa zere lstan .... ""' 
~lkt~R~ıı Q:ah gitrııiştir. i1ıe başlamışlır. Her köy tutamıyacaklardır. Bu ca 

"tl "' tt ı. kendi ihtiyacı olan tohum · k ed'l lidir tlrı.>.tu !ionr.-. uurada niler çetesı yo · ı me · 
-li •q luğu ihtiyar heyetinin tas d k d 
r~i· ı\nk uyın l 5 Bitler şim iye a ar f .. le dtırı ara yolile tikli mazbatasile ve köy - bu dt-rece muaım bir kuv 
~f I,. ecektir. den gönderiı~k bir mu- .. h 

1\ fj temed ile alacaktır. Tohum etle karşılaşmamıştır ~up e k Q V Ll luk buğdayın kiıosu Ufis sizki bu cephe günd~ıı güne 
ı t 1lıtı\ l< r U 1tı. U fiutı olan 10 kuruş 29 san kuvveilenecekt~r. B~ en 

l !.Anı ' timdir. şiddetli dar~lere ta am 
ı~ 1 a lı.vll~Lı\HtNl EV Pro' -le .:o··r mül ediyoruz. lrademiı kı 

.ı. ~tııaıa,1 BA~LADl 'J "" rılmamış, bilakis kuvvel-
ı au. uyınd r b d lı '" t•• '<f~ «tııı 'l"· a ılra me us/ardan lenmiştir. or umuı u uıı 
\rl.tıa Ver·lUrk l hıvu hilcumlara mukavemet ede 

Lı • 1 eı·"'i" uıı>,-•uc"'U ı:1.ıı•,'ı>U 'J .. lı(·:u v 'l;ı., "'l;gı rna- u '~ v ı \ u · cek ve zaferi knı.anacagız. 
1 r'~ (\ TEllClll ETTi Uuııu Amerika ve lugillc 

1rıı llrunıu Ankara - Profesör· u'ıb·&eç-en s fıtru reye temin ediyorum. 
tı ı ı en ı mebus olunl~ra bu iki va-~ . 1u e o du Faşizmin ezilmesi lüıu 
~ıu ı. Serıe et.. zifeden biri arasında stlr·im 

uug" " ev- ""' munu yalnız oniar la harp· all\ıı:ıt llnden itiba yapmaları lüzumu tebliğ d""'•"'' l 
llıi; 1 " lr. d'l · b te bulunan devletler op;l .. ıa e ı mış ve u vaziyette 
~t 8'-'bet• b ı b gayri mubarip Amerika da t tıı cl°k .e sayın u uoan zevattan irçoğu 

Suriye !Almanlara göre! 

den Ka-1- f-Jarek~t. plan 
J nıucıbınce 

kaslara· d~vom :edhıor 
k d HARBE IŞTIRAK EDEN a ar ITALYANLAR RUSLAH· 

Kurıılen cep
he kuvveileıı. 

diriliyor 
Hindistanda bir milyonluk 
bOyük bir ordu hezırl8nmış 

Londra 2 A.A.-Gene 
ral Veyvil ile Rus general 
ve Komiserleri Bri~dad ve 
Tahranda yaptıkları görüş 
melerde Suriyeden Kafkas· 
lunı do~ru ve Almanlara 
karşı kurulan cephenin 
kuvvetlt!ndirilrnesi • JÇıD 
hazırlanan planların tefer· 
rüatım tespit ~tmişlcrdir. 

t ;eneral Veyvil, bir ia 
şe üssü olmaq itibari~e 
ehemnıiyet1 çok artan l lın 
distan teşkilatını tamamh· 
y'"::al:tı-. H:'e: Hiı.ıd1 • 
t:and11 moddrn lıarbin icap 
ettirdiği her türlü teçhiza 
tu malik bir milyon askc:r 
bulunmaktadır. 

AL\lANLAllı~ KIRUlA 
ClllUIGl TAHAKKUK 

ETME~ll~ 
Londra 3 A. A. -

Asl{ert vaziyet hakkında 
" Annalist mecmuası ,, 
şunları yazıyor ; 

Kırımı kıtaya bağhyan 
berzahta şiddetli muhare 
beler olduğu tahakkuk el· 
mekle beraber, Almanların 
çok vavaş il~rledi~i . v~ 
henilz Kmma gırdlklerı 
anlaşıunamaktudır. 

LnJ!illet ede 
DK\1lll PAlülAKLlKL \ I{ 

DAN 8 BiN ESIR AL· 
ı\iIŞLAR 

Uerlin 2 A.A. -Alman 
resmt t~bliği: 

Şark aephesinde hare
knt pla. l mucibince devam 
etmektedir. ltalyan kıta

ları 28 il;! 30 eylül ara· 
sında Dinyeperin doğusun 
da Hus kuvvetlerini çevir· 
dıkleri ve imha ettikleri 
zaman 8 bin esir almış· 

lardır. Düşman kanlı ka· 
yıplar vermiştir. Kare\i 
ceph~sin .ie li'ın kıtaları cü 
retli bir ilerleme harekuti 
yap1rak Ladoga gölünün 
do~u sağında bulunan ilet 
roğr:w şehrini ı.eptetmişler 
dir. Burası şarki Kareli 
mmtakasının merkezidir. 

• ! n .~ v.:ı ~ \T\ .,..., 
.. • J 9' 

ri dün gece yeniden Mos 
kova v& Leningrat askeri 
tesisatına hücum etmişler· 
dir. lny;ilterenin do~u ve 
cenup sahiller:nde bulunan 
askeri tesisata ve mütead
dit hava meydanlarına da 

ı;ok tesirli hava hücumla· 
rı yapılrıııştır. Karakol 
gem i)cri mi z 
lngili:ı hücum botlarma ta 
arruz etmiş, lJir hücum ho 
tu u.ıtmlmıştır. lngiliz tay 
yareleri dün gece Almanya 
nın cenup balı~ında mulı· 
telif yerlere l{elişi güzel ıı 

infiittk ve yangın bornba
laı ı 4llmışlardır. Alman ia 
şe ~ e ru i l e r i n e 
karşı yapılan müc:ıdelcde 
Alman den~ı ve hava kuv 
vetleri ey l ı1l ayı içi nrl\.} c :: · 
man 68340J tonilatoluk 
dilşman l-'eıuisi " lıatırıl mış 
bunlardan 452 bin toui la· 
tosu deni:wltı gemilerimi~ 

tarafıııd Jn batınlruışhr. 

Rcı.sJa. r111. ank 
1 ~ tıokı 1 

kat ııazar mebuslukta kalmıyu karar kavramıştır. Bunun i~iıı 
( ı lıtraı'.'ru Çekeriz: vermişlerdir. tayyaı e, tanlıc, ıJila.h ve ham 
~·r~ llktanu.rs ıarfın İt,;i· Uu tedbirler cümlesin- madde gibi külliy~lli kay· 

Londra 2 A.A.- Tunk 
ve ~ilah 11nahltmda ku:la 
uılııuık üzere Kralın ~a 
r.ıyındaki parmaklıkların 
hepsi sökülerek fabrikaya 

yollan nıştır. Harbiye Nt• 
zareti bütün lngiliz milleti 
ne tdap ederek lngilleredt~ 
ki demir p •rmakiıklarm 
sökülerek hük.iınete veril· 
mesini islemi~l i r. l'ıu suret 
le yarım milyoıı ton deıpir 
toplanacağı talıruiıı edıl 
mektedir. 

kaqbı 15000 
Berl\n 3A . .\.- Alm2uı 

askori kaynuklarının ver· 
diği rakanıluru ~öre, hur• 
hin buşındilll beri Ruslar 
en az 15 bin tank kaybbt 
nıişlerdir. Bu rukama or
manlarda artık işe yara· 
maz bir hale geler~k ter 
kedilen tanklar dahil de· 
~ıldir. Bundar:. b:ı~ka Hu:i· 
lardı;n 8 binden fazla at 

~ ~ap1 Oııra kapa <le 1 olartı.k hükllrnet yüz nakhırile Rusyaya yurdını 
~~ lurr,~tı~~lnıalııJır. liradan fazla ( yüz lira dıı uu l.ıulunmaktudır. J3u ıı.u· 

~orı 
1 

Uzerine ad- hil) maaş ahın profe:ıör retle Hitleriu ümitleri bo· 
r.. ll un memurların da bu iki va-

t ·\1Uth P ra ·k şa ~ıkrnıştır,, 
tt~ ·•ık" nıı · zif t"den birini tercih etme-
~ tıiiklı Un Ol<Iuğu ka \erini kendilerine tebliğ Konferau:1ta Husyayu 

~ / Yazılnıası ın etmiştir. mUıtaceltD yepılan yardım 
o{jtfın Bu vaziyette olan me planları hazırlanmıştır. 
~~r. Urkası irnza mur profesörler VekAlete Konferanstaki Amerilcan 
b; ll Seıı ' müracaatla luıngi ıvuıifeyi 1 ve lngiliz heyetleri reisle 

l~ 2S e f ıtralar tercih edecekledni bildire- ri de ayni mealde nutuk 
kur• flur. çeklerclir. irad etmiı Te kQnferwısta 

6011 şu müşterek kar<1rı 

kabul etmiştir: 
"Sulh bütün dünya için 

korku ve ihtiyat aibi şaıt 
ları ihtiva etmeden rnhat 
yaşamayı istihdaf edecektir. iatiııuın edilmiştir~ 
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~Ye i spor Iranda Metrllk Mhh ulô.l Satış/dl ~! 
hrnekerfleı l Adli isJiıhat Hatay Dd t rd r ıığ·ndan ~e.~ 

,. · Yenigündt: okudu"k : Muhammen ''"I: 
başladı tKıymeti 

11 
Q~ 

[ lik maçlarına bu sene Londta 2 A. A. - L. K.. Cinsi ~füd:an Köyü !\1ül3hazat . il' ''"• 
Antakya .. Erke~ Lisesi de l 1206 48 Portakal 160865 Adet Nehirli 523 ağ açta mürabi tıiss6.u 

''iştirak ediyormuş 1 bu müj rauda ilk islaliat olarak ve ziri 
:de beni de çok sevindir<li. yapılan hareket matbuat 

Ve bunun icin birkaç dile· konforansının ilgasıdır. 
ğinıi yazmaktan kendimi Son günlerde ıidU ba7.l 
alamadım .. Eleman itibari islAhatın yapılması beklen-
le bölgenin bütün :klüple- ınektedir. Şimdiye kada 

( rinden üstün bir vaziyette {'Ski Şah adliye işlerini 
bulunan Liselilerin bugüne bizzat kontrol etmekte idi. 
kadar spor müsabalıralan IJ)iğer komitiyonlar: ltı Şa 
dışında kalışı bizi daima hın gasbettiği malikAhele-
üz 1 bir işti. ri sahiplerjne iade hususu 

Daha iki sene evveliı e nu devam etmektedirler. 

kadar kliıp .Jak1mıannda Eski Şah 
yer almış bir, çok .Liselile-
rin bizdtn uzttk kalışların 
daki manayı bir türlü an
lamıyor ve daha bir çok 
seneler sporda vücutların· 

~dan isfıfııde r edeceğimiz 
kıymetli gençlerin müsa -
lıakasızlık yüzünden sönmi 
ye yüz tuttuklarım "<;imiz 
sızhyarnk uzaktan seyirle 
iktifa etnıek .. zorunda bulu 
nuyorduk .. 
önümüzdeki pazar gilnti 
Antakya Gençlik klübile 
Liselileri Gençıik Kışlasın 
da kardeşçe karşılaşırken 
görecek ve çoktanberi öz· 
lediğirniz futbol maçları 
serisine lJu suretlu bşlıya
cağız. 

' 
Cise müdürlüğünden 

küçük bir ricamız var : 20 
ser edenberi her şeyde 
olduğu gibi 
sporda da diğer bölgelere 
nl:lzarau ~eri kalmış olan 
Halayın inkişafı için fut -
1..ıolda olduğu gibi ~porun 

• diğer şubelerinde de Böl
ge Heden Terbiyesi teşki
Hllile temas ve teşriki me 
sai edilsin. ,, 

.Sporda terakki, sıkı 
müsabakalarla mlimktin -
dür. Lise müdürlüğü ile 
Bölgeyi bu kararından do 
la)7l alkışlarJ.;en, llatayda 
~porun la> ık olduğu 'iner· 
te Lı "'Y~ eriştceğini şimdi -
den görür gibi oluyor ve 
bundan lınk'h bir sevinç 
duyoruz. 

K. Seçkin 

Acı hır ölüm 

Ş<.füriıııiz Zi ı 111t l3ı nka 
sı nııılıasehtcisi Kemal, ya 
Jrnlııııdığı iircınideıı kutlu
JamıyuYk diin öğleyin metn 
foJ;et Juıstunesindc gözlerini 
l:ıttyata yummuştur. Dtthn 
ger:~· dt:ııe cck Ç< ğda dUn· 
ya'daın ayrılan merhum, 
}ıalı.i'k ve çalı~l<:ın bir me 
rnurdu Tanrıdan rnHmet 
dil r, uile ine Vf> mesai ar 

AMElUKA YOLUNDA 
Londru 2 A.A. - Talı 

randan verilen haberlere 
1göre, S.:ıbık lrdn Şahı Rı 
za Pehveli husust bir 
Ingiliz gemisile cenubt A
merikaya hareket eylemiş 
tir. Sahık Şaha maiyetin 
den 12 kişi 'lo:ayrıca 12 biz 
~etçi refakat etmektedir. 

IRA DAKl A~MNN TE 
I3AACAHI 

Tahran 2 A.A.- Iran 
daki Alman tebaasından 
40'.) den fazla k1:1dın ve 
çocuk Almanyaya dön
mek Uzere buradl:ln ayrıl · 
mıştır. 

Alman Sefareti kadın 
ların, tecrit l.:aınpln.rında 

bulunan kocalarının yanın 
da kalmasına millaada et 
memi~tir. 

SrJ r/J; n , l<)po, 
osk Jri 

Ç1nlil r t#raf\ndarı 
mu hasar~ ed. ldİ 

Çunlcfog 2 A. A. -
Çinliler Şangşanın şimalin 
deki muhareb-.ıerde ezici 
bir muvaffakiyet kazandık 
larıııı ve 50 bin Japon 
askvrinin çelik çembn içi
ne ahndığmı, diğer bir ta
arr:Jzda ds. 2 biıı Japon 
öldürdüklerini ve 30 tank 
tahrip edildiğini bildirmek 
tedirler. 

RUS TEHL1GI 
~lsokova 3 A. A. 

Rus tebliği : 
Kıtahırımız bütün cep 

he ·boyunca şiddetli muha 
rebelere devam etmitler ~ 1 

dir. 29 eylt1lde 26 Alman ' 
tayyaresi düşürülmüştür. ·t 

ALMAN TE13LIGI 
Bedin 3 A. A. J:fos 

c p~1esiıı in hiiyü k hi r kıs 
mı .ıd ı faaliyete ieçen ha 
va kuvvetl t-rimlz Kara de 
niz sahilindeki kara muha 
rebelerine genİ!J mikyasta 1 
isfü!k c tnıiş, diiırnamn 1 
kalelerine, nakil vasıtal:t j 
rına ve depolarına ağır 

209 50 Limon 2095 ) ,, 
130 20 Mrındalina 1302J ,, 

16 80 /..eytindmıesi 210 Kilo 
1562 98 Yekfüı 

47 81 Portakal 
49 75 Limon 
38 50 filandalina 

3~ Ayva 
2 8) ·Gardanesi 

24 CO Zeytindanetii 
163 16 Yckfüı 

6385 Adet 
4975 " 
3850 " 

15 Kilo 
140 ,, 
30) " 

" 
" ,, 

Büyiikd r. 

" ,, 

" ,, 
" 

63 ., 
51 ., 
46 " 

59 " 
31 ,, 
23 ., 

1 
3. ., 

12 ,. 

,, 
,. ,, 
" ,, 
" 

,, 
,. 
., 

., ,. 
" .. ,, 

19 20 Zeytindaııesi 24) Kilo Asakirli 17 .. ., ·• 
3 00 Gardancsi 15 ı ,, ,, 2 ,, ,, ·· 

22 20 Yekü.n , ııl~ 
Yukarıda yazılı üç köydeki nıetrOk mahHuller satışa çık~rılmıştır. 'folip 0·~~fl 

yüzde yedi buçuk teminuUarile birlikte ihale gPl\ il olan 7- 10-941 tarihi11de 
darhRa müracaatları 

Pa# iste 
YIYECEK VE lKALAHl 

TAKLIT ElHLMl "" 
Paris 2A.A. - Pcıris 

gazetelerine aöre, halen pi 
yasada 3 milyon k:ıd&T sahte 
yiyecek ~esikası tedavül .. 
dedir. ilir çok matbaalar 
bu vesikaları ınüilemrnel 
surette taklhl ettiğinden 

hükQnıet vesikaların şek 
lini deV,i~tirmeğe karar ver 
m1ştir .. 

ATLAN l'lK MUHAHIL
BESl YlNb: srDDETLE~IJl • 

Ilerlin 3 A.A.- Alman 
bjansından: 

Atlantik muharebesi 
bir kerre daha dikkat na· 
zarını çek · ektodir. Eyli11 ı\
yı içinde bdtırılan lngirz 
gemilerinin tonajı 68J bi 

Açık 
l IATA Y DEF l'EHDARLJ(;I~ DA ' · 
~illhamme ıı 

Kıymeti 

Ur.ı Krş. Cinsi Miktarı 

Buğ'<lay 1063 Kilo 

··ı~ııuı' 
ır ·· ·· \IU !· 

116 93 
n.oyu 1 ııır 
F.lti idi ~)u 1d·rııJe 

il ye ı 
" 4 <O Burcak 40 ,, .,. 

" ., 
7 2) 'ohut 72 ,. 

•' " 
,. 

20 28 Yulaf 312 ,, 
"' " ., 

4 74 Arpa 79 ., ,, ,. 
7 98 Kuru inci r 114 

" 2 61 Balda 29 

.. ,. 
" ,, ,... ..., 

163 74 Yekfiıı ıı( 
v k d . . k 1 1 ~uııer ı ll arı n cın ve mı tar arı yazılı ma ı:; ıı ) 

arttırma. ile_ satı~a. ı_:ıka.nlnııştı~. Talip otanlı1~41 
7,5 teınınatılc bırlıkte ılıule guııil olan 8, l J, 

•:ıa~ ıo_ da IMto~~"·lığ ı :•liracaaıı~ 
KO~FERANSTt\l\ SU.\ T' ' () \1)\1~ 

RA lU.S.\11. TEBU(; Bil{ Dı\ K J 
1•11:1.c,ıırcl ' 

ı\lıntaka 
ni geçmektedir. Hu suretle Jüğündeıı : ~ 
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