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ıııeseıesi Si SIZ ıvaye e 
'hu 1 Ür kiye '.:~~;~~;.d:iıtçiı.~·1 Türk Alman dostl:ı<iunu 

Ulf're verı 6 Avrup<Znln 
'Jlonı~hs;~ilily:~~~ asla haleldar edemez ayrılmaz bil 
~ O l unlluk bu~da· 

·~! ,~e~ Otıluk İlk partisi ptı f ÇQSıdl 'f' 
,.. idan~a_gelnıiş ve lıir A lmangaııın Türkigegi tazqık etliği Atatürkün kurduğu yoni 

/ ~ lıaşı rı Çiftçilere tev- b [ / d b [ d w TDrkiye mim varhöı, kah 
·I~. anmış bulunmak- 'l.Je İr takım f o ep er e ll un ııgu raman ordu~u ve:bilhüs-
\ık·ı sa mertliOi ite bütün dün 
d 1

1 

\'asıtaı lıaberi resmen yalanlandı yada tanınmıştır 
Qat ayısııe arının dar BerJin 9 A.A.- Berlin 
k~~•nın geç k t~humluk Ankara 8 A.A.- Resmt tebliğ: Son haftalar zarfında ecnebi radyo ve matbua- gazeteleri, ~nkera mulw.· 

ıt 1k ekimin t~ maması tında nıilkerrer olarak Almanyanın Türl,ciyeden bir ta"ırn taleplerde bulunduğu, birlerinden aldık.hırı mek. 
lltıı Yubılabil arn zamn- taz} ikler yaplı~ı ve Bulgaristanda tabşidatta bulunarak l'ürkiyeye karşı ta:ırruz lubu rıeşretmekte ve şu 
~ t Yerind rnesi ic,;in da bulunacağı hakkında bir l9kım haberler ı.:ıkmıştır. mutaleayı yürüt:nektedir· 

<tluıID be ve zama Türk ve Alman hükumetleri bu rivayetlt-re hiçbir kıymet ve ehemmiyet atfet· ler: 
~ Ofisinct ir kararla mernekle beraber bu,gibi'asılsız hab-:rlerin 18-9-941 tarihli mJ~hedb ile arrtların · Kt"malist Türkiye de js 
~ ll~d.ay en değirmen da teessüs eden dostluk ve iyi münasebatı hiçbir veçhile haleldar etrniyee ~i hususun ter lstanbulda ister Anka· 
t ~kkaterı Verilmesini da mutttbık kalmışlardır. rada oturulsu ninsan şark· 
lıtr VilQ durdurmuş ta oturdugunun fakına var 
t .. 0laıı \Yetleruen gel- l 1 R 1 .. B I ·n Bu·· l} u·· ı,, ~.~irıı hl)Uğd.ayın 11ep- 1 Alman ara görel us ~ra gore_ er I K. nıaz. Evvelce Türkiye dı;:-
~ ı 'l ev El • • mek Şark demekti. Fa kut 

•\! 
1 

t~ilere Sıtııi geçnıe· 1 M Al 1 Çl m l ,Jı! şimdi Türkiye Avrupa om 
ılı Yıtlıııı dağıtılmak uazzam ı man at lll MiLLİ ŞEF TARAFIN- ayrılmaz bir parçası olmu~ 
liuk~lertıişti~ohunıluğu mUVQf fak 0f • DAN KABUL EDiLDi tur. Bu muvaffakiyet Ke-
ıı.tak llıelitı · .. b • • h Ankara 8 A. A. - mal Atatürkün eseridir. Bu 

~l~d..ın <:okgosterdiği ır ım a maSl İÇİll ile 1\lezunen şehrimize gelmiş gün artık bir Avrupa Tür 
ı %~~' bunun nı~nınuu olan Berl'n Biiyük Elt:im!z kiyesi ve t>ır Asya Türki· 
~lıı aı~klllek l{arşılı- h k t. J azım HusreT t;erede bugün Cünı yesi diye bir şey yoktur. 
~- ~ ltıak Ve çok ar e e ı H1T' L'R KlŞ (7'L'I 11.ıEoL:ı.~· hurrei:si İsmet lnönü tara· Tek ttJr Tilrkiye vardır. Bu ı\ıı ~<t.~,.suretiıe öde w:.. ı:.'-'n ı:.l' fından kabul edilm~ş ve 

O(llltı:ırı .. ~k 1• ~tır. d EVVEL YENl Bil{ ~iU- Türkiye kabraman ordu:si 
' t '"(i bi~ "lilunıı başla } VAFFAKIYET KAZAN· yemeğe ahkonulmuştur. le, .Milii varhğile ve biliıas 

ctfll k bıt uk tevzi MAK lSTlYOR .\1.ILJ...1 ŞEFLE BULGAH. sa mertliğile biitiin dünyu· 
11.:i ti toıe ısu ~0ktaya işa KRALI ARASINDA da tanınmıştır. 

\lı t ıurnıııkforuı: mev- B i I ÇO k RUS Moskova 8 A. A. - Ankara 8 A. A. - Bu Türkiye, tek bir 
r ~1litke buğdaylar Sovyet istihb.ırat reisi mu Bulgar kralıwn tahta çıkı adamın, Kemal ı\tatürküu 

ı.ıı "~ htı, ı.iaha önce 0 1 duf üf l çem avini Lowf:;ki son Alman şının yıldöniımü münase- iı'adesile avrupalı olmuştur. 
~~~~ittı ~~Ç" lohurnlu- taarruzundan bahsederek hetil~ Milli Şef Cümhıırre- J3ugünkii Türkiye genç bi.-
1: llııncı Uk Cıftçi her içinde lıeyanatta bulunmuş ve de isi Ismet lnönü ile Bulgar Anupa devletidir. 
~tbunı:~1~1tuın11~1ı v~ Alınanlar Azak nıiştir ki : kralı J3oris.arası1 ndfal tebrik istiklal savaşında Ke 
~~ erıııı10 ı ıtıyacı ·• Hu Alman hücumu ve teşekkür le gra arı te- malist Türkiye bütün kı:· 

g(!\!t h.ıııcrıahctır dt-oizine vard1tar na karşı koymak için ta· ati edilmistir. yıplurıın telftfi etmiştir. 
1 

11 Yıl . 1 8 A Al J ctljltı b Pek uz 'erlin A. · - • marn ile hazır bulunuyoruz. Ürk i 1J J g e Eğer bu savaş olmasaydı 
J l!ıı bırçoğ u fakiı· ırift- nıan başkumandanlığının Almanlar başiadıkları bu ~OTA VEIHLMEDI Türkiye belki de mevcut 
1-?~0hı.ıııı 'u tek bir fevkalAde tebliği: taarruzda muvaffak olmak olrll!yacaktı. ı•uket l..ıöyle 

l l
11d•1

1r ugu bıle ıııa rnnuynatla muazzam Londra 8 A.A - Tür· bir iuıl Türkün ananevi şe 
1.1 i~iıı lıiı kaç yilzbin ölliyü 

l~ı. \'ı! a. taarruz hareketı' dt."\'8m e kiyadJ herhangi bir lıeşin r ı·· d. · trıı '\Clıı.ıet Ylan.lau- göze almak mecburiyetin • re ıne uygun f uşmoz ı. 
U lı~u b ı.ı vereceği deı·ken merkez cephesinde dedirler. ci kolun faaliyette bulundu işte bunun iı;indır ki, 

• iltı• (h ekıoııı ... ı.l"dı"ı·- hücuma ge' en kıtalarımı· gu ve bu faaliyetin önüne gc<;eıılenle bır Amcri kan 
• " "'' ... -r Hitlerin lm büyük taar · · · t ~rğ· d · b ı lhtılı. .. 11.

11i<abil ''"ng"ııı Zlll tazyıkile düşmanın geçilrnCSlUlll IS en 1 ıne 811' lllCClllUttSl lstaıı u.un !Jey· 
.. '" .. ruzuna sebep AJmaııyada ı ·ıt .l{u, ·a un Tü ı · ı 1kı. Uct~ ınerke~ cephesinin varıl· llgl ere ve s:y 1 r· ııeJruilel bir Şt· 111· o rnası-

. "it toııu az ırok ,, başlıyan çok büyük endi· b. t d"ğ· ,, rnıu•· .. '-'r ıuasile yeni bir mllauam k\yeye ır ııoba 
1
ver 

1

1. mc uı ileri sürerken o ıa Tür 
., ... h şedir. H.tler efkarııımunıi- d · k h u 1~ imha hareketi başlamış aır çı an a er er ura- kiyooeıı şu kısa cevap ve 

"'tı<tlet>} h b 1 yeyi tatmiıı Jçin yeni .. bir da gülünç telakki edilmek ril<li: "Dünvad... tek bir ·ııh " ı :" t 1 u t.nmaktadır. merkezde ff k' t ı. k I' " .Jll.tı r k \' o ıum mu va a ·ıye .. ar.anma . t~tlir. ln1fıltere ve tUSya Türk kaldıliÇa lstaııbul 
~~(!! tc a. i r~ıftçile- birçok Rus orduları kuta mecburiyetindedir. Bütün 'J ürkiyeye hiçlıir n,ltu ver Türk kaıa"uklır.,,Bu cevap 
ıe 1ııın ectir lılmıştır. bunları amansız Al ı bT ı k" ı memişlerdir. ı rıgin ,.·ırt ·ı ınce- b" . h b kl • man ar ı ıyur ar ı, n:_ H \ Türk s ciycsine uygun şe 

~ l"tı.evc \' çı er el- ır ım a fl • omektedir. giltere, Rusya ve Ameriku YALA. Blll llABt:H DA 1 refli bir cümledir. 
''llhliut ~ totıunılu- Leııiııgradın batııında ka· mağlO.p edilemez. .ikinci Lomlru 8 A A.- Höy yeni Türkiye kuvveti-

~ 1 lol>tu& 
1
kl<trJa dıt ruya çıkarılm;ak istenen sebep tc kış başlamadan ter Ajun..,ı bPdir\yor: ııin kaynağım &nmlolu köy 

·~ 
1 

~liyt: ~aı;ıııcaya düşman imha edilmiştir. Husyauın mailup odilm!!Sİ Bulgarlarm ltnlyadaıı lüsüııderı Almışi'\r. 
r /~ın1 1lırler. Uu ~loskova ve Leningrattaki bir takım torpi lo muhrihi Türkiye Avrupaııııı ay 
,~~ %eııgi rııevsirııiııde tesisat ağır ;bombardıman dir. " SHlm aldığı ve hunl.ırııı rılmaz bir pHrçusı olmuş 
~ ıt \' rı bUtün çift- larla hasara uğrumış, dtiş girmiş ve 6 unen.H.us or. uuğaılardtııı geç·mesi için ye Kemalist Türkiye g<>z 

I~ ~ <ıırı 1Q e Zı.ıınaıııııda dusunun ricatinı kesmiştir Türkiye nezdinde leşeblıil· Jerıni tnm mil~ A vrupaya 
1 tı0~ Y olucakı nıan ne gece ve ne <le Bu ınıntakada her tarafta sattu bulunulacağına dair ~·evirm:ştir. Bugiiı·kii Tür-
< Cli~~ luya ala.kardır. gündüz topraklarımız lize- nıağlQp edilerek ııkııtırı· lngiltere Türkiyenin nazarı kiyedt· urtık ı e kapitühıs-

ttt ııa?.. adar- rinde uçmamıştır. lan düşman Roıtof üı.eril dikkatini celbuylernıştir: yon, ne ecnebi tahı:ı.kkiinıü 
-.qrını çe • Berlin 8 A.A.- Başku ue çekilmekte ve takip Türkiye verdiği <:11vapt~, yoktur. K~ndi kuvveti ve 

mandanhğııı tebliAi: Bir olunmaktadır. AlmG kı- şimdiye kadar böyle bır kendi iradesine hakim 
Alman kolordusu aürelli ttt.lan burada .Maryupola teklif karşısında bulun· \ Türk Devleti vardır. Ve 
bir hareketle uak dwıi~ne Tarnıışlardır. nıadıtını bildirmiştir. Kcrnulizıııiıı manası budur. 

• 



\ş_undan bun~ 
lnsunlar; günde birçok 

ınüşküllerle karşı karşıya 
kalır, herbirinden bir en· 
dişe duyurlar. Fakat; siz 
lüzumsuz endişelere lrnpıl 

mayınız. 

Gerçe bu, bir haleti 
• uhiye meselesidir. Bazı 
kimseler ömürlerini lüzum 
t>uz endişt lerle mahveJel'4 
lor. Bu endişelere knrşı 
duracak muayyen vasıta • 
Jar yoktur, Fakat; şu tav 
siye edeceğimiz usul bir 
çok ahvale faydalı olur 
sanırım; 

Sizi taışik eden,bir gün 
zarfındu sizin keyfıııizi ka 
çtrarı her şeyj sırasile bir 
kağıda yazınız. Fakat; bu 
füstt-yi yapurkeıı çok dü -
rüst ve çok samimi o:unuz. 

Bu listeye başka endi 
şelerirıiz arasında meseH1; 
evinden çıkarken mendili-
11i:.li unulnıu~ olmaktan 
doğan hiddetinizle çoc:uğu 
!lUZUn kahvaltı yaparken 
masanın üstünü kirleme -
sinden hasıl olan öfkenizi 
de yazınız. 

Hülasa bu listeye bir 
hufta müddetle her günkü 
büyük ve küçük tekmil 
teı,ssür ve iğbinırınızı kay 
dedini~ bir hafta sonra bu 
Hsteyi gözden geçirip eli· 
nize kalın bir ,.kulem ala
rak ehemmiyetsiz göı düğü 
nüı her meseleyi çiziniz. 
ltidaHe muhakeme ettiği· 
niz vakit müteessir olmağa 
değf>ri olmad1ğını görürı;ü 

nüz. 
fradesi .kuvvetli olan • 

lar bu kcrübe i'e tees tir· 
ieriui gid .. relıilirler. 

Ş. oGUZ 

l~ıtra zarfları 

PAZAR G(L\Ü~1UE1\ 
1TlHAHr2N TOPLAl\ACAK 

] ürklfova Kurumu tara
find:ın evlere dağıtılan fıt· 
ıa ve zehnt zarf an ramu 
1,anın 20 inci glnıÜ olun 
pazar giiııünden itibaren 
evlerden -.toplannıağa baş 
ıamıcaklır. 

llu münasebetle sayın 
yurtt.iaşlar m dikkat nazar· 
lannı şu noktalara çekeriz. 

1 - Fıtrulaı· zarfın 
'çiuc konduktan t::onra kıt· 
pağı iyice }apışbnlmahdır. 

2 - Zarfın üzerine ad 
ı·es vEı kouulaıı para mik· 
ıtannın müıu~ ün olduğu 
ıkı.ıdar ol\uı aklı yazılması 
:ıazımdır. 

3 - Zaı,ın arkası im 
zn .e(lılnıelidir. 

4 - Hu seııe .fılra~ar 
uüfus hzı.şma 25 kuruş . 
tuı·. ._ --.,r!l!'l'-~;Miit!-----ıu:aa:ıu•-•--ıiıııiıow 

Neşriyat Müdürü 
SELıM ÇEL.Eı~K 

ç .JtP,Matbaası Antakya 

Ameri
kada 

Dış licaı el 
kongresi 
toµ La11dı 

H1tf erın hakim ol 
duğu bir düny·a
da ~ulh mevcud 

oiaınc z 
Vaşington 8 A. A. -

Dış Ticaret l.."Onı:resi dün 
toplanmış ve' bu toplantı 
da İngiltereyi temsil eden 
Vaşinghm Büyüle Elçisi 
Lord Halifaks bir nul11k 
söyl<'miştir. Lord Halifaks, 
harbe devamda en küçük 
bir ,tereddüt olmadığıııı, 

muhteşem l{us mukav~e 
tini, geçilmeyen ve asla 
ge.çilemiyecek olan lngiti:ı 
kalesini ve Amerikan mil· 
[etinin karanna uzun ur.a• 
dıya izah etmiş, eon altı 
hafüı zarfında vukua gc -
~en siyası hadiseleri teşrih 
ederek demiştir ki : 

'' lliz bu harpte bütiln 
varımızı sarfed.yors:ık bu
ııu diktatörlüğü yıkmak 

için yapıyorıız. " 
Halifaks bundan son -

ra Çörçilin mesajmı oku 
muştur. 

Ualifakstan sonra Ame 
ri lfa Iladciye ~lüsteşarı 
Velz; harp sonrası dünya 
sının ekonomik vaz;yeti • 
nin şimdikinden daha çolL 
naz:k olacaiını, Amerikan 
milletinin gayı·si Hitieriz · 
min ııihat ve tam muğlO. -
biyeti o~duğunu harpten 
sonra yapıcıhlt zihniyeti 
nin tahakkuku i~in hiçbir 
şeyin ı sirgenmiyeceğini 
söylemiş ve . demiştir ki:: 

" - Eğer Amerika 
bugünkü pasif iiyasetine 
harpten sonra Ja dıwam 
ed .ıse uundaıı büyük fela 
kel olmıyaca lır. llu mese 
le :wfer kad:ır ehemmiyet 
lidir. llitl ·rin hAkim oldu 
ğu bir düııyada su'li mev· 
cud bulunamaz. ,, 

RU::ıLAll GAFıL 
AVLANMIŞ 

Bern 9 A.-A.
"Lasüvis,, gazetesinin Her· 
lin;\luh..ıuiri yazıyor: 

ltus C:!phe;:;inde durumun 
bliluıssa cenupte almanlar 
i~in çok miisaid olduğu 
aulaşılyor. Donet havzası 

lehli keye girmiştir. lluraiı 
Bolşevikler için artık tutu· 
nula 1nıyacak bir hale gel
mişou'.unyor.Huslar Alman 
taarruzunun miihim kısmı· 
nı llarkofü1 beklerken, 
daha aşağıda baskına 
uğramışlardır. Alman ~or 
dueµ Moskovanm 2 5 J ki 
lometre garbindedir. Mer· 
kn..d!_Tinıoçanku orduları 
şidddii bir mukavamel 
göste1'drek çekilnıe~c uğ· 

rnımıktAUJ· laı. 

Mahkuml ,. 
ÇALIŞTIRILACAh., 

Ankara 8 A. A. -
Ceza evindeki mahkOmla· 
rın ~bştırılması surl'lile 
yurdun muhtelif bö'gelerin 
deyeni ceza t::vıeri inşaslna 

başlanmıştır. Mahkumlar, 
ziraat, nıajeıı ve nafıa iş

lerinde çalıştırılacaklaı dtr. 
Bu arada .l\luğladaki Dara 
man çiftliğinde mahkilmJa 
rın çalıştırılması takarrüİ· 
eylemiş ve burada çalıştı-

' rılucak 4 bin mahlnim 
vatandaş için bina inşa e 
dilınjştir· 

Elazığ da 
DEVLET Ilı\ VA ) OL.LA 
Hl lSTASYONU AÇlLDl 

~lazığ 8 A. A. - Dev· 
let hava yolları istusyonu
nun inşaatı bitmiş ve bu 
müessese, sureli mahsusa· 
da ve ı\lal\ye Vekili ile 
birlikte bur aya gelmiş o· 
lan Münakalat Vekili Cev 
det Kerim Inceday! ıı ı gü 
zel bir nutkile a<:ılmtŞ ır. 

4cı bir koqıp 
Ct:~IAL Mt:l\SlNLl Vb

FAT E:TH . 
Ankara 8 A.A.- l~el 

Mebusu Cemal Mersin 
li dün vefat etmiş vH ceııa 
zesi bugün mera.,\ınle kal 
tlırılarak yeni mt•wrlığa 

defnedilmi~lir. Pıyod" ve 
süvari Jandarnı.ı müfrezrı· 

!erinin iştirlk etttiği bu 
merasimde Büyük ı\l Ilet 
Meclisi Heisi, Haşvekil, Ve· 
killer, Mebu laı·. Genel 
Kurmay ikiuci Reiı:;i ile 
Almanya Hüyük Etçliği At· 
taşemiJi eri ve lıiiyük bir 
halk kütlesi haz•r bulun 
muştur. 

....,.,_._....~ ....... 
BÜYÜK ~,IIKYASTA 
llı\ VA F.\.ALl Y 8Tl 
Lo ıdra 8 A.A.- ilu 

ıece lngilieN üzeri ı•ifo 
düşm.m luva faaliyeti 
çok büyük rııikyas ta ol· 
muş, Çok bomba atılını~ t ır 

Maddi lıasar az ise ele, bir 
çok ölü ve yaralı v.udır. 
lTALYA~LAH TEKZiP 

EDl'ı'UJ{ 

Roma 8 A.A.- lngi 
!izler Akdeuizde 11 !tal 
yan r:emisi batırdıklarını 
bildirmişlerdir. llu haber 
battaba~a uydumu.ıdır. 

Son bir hafta içjndo Akde 
ııiıde lıiçoir ltalyaıı guıni 
si batmamıştır. 

A.\lEIUKA ı::>TIKR \Z 
YAPI\ l•H , 

Vaşin~toıı 8 A.A. - A· 
merika Maliye Nezareti 
1 milyar 8 .O bııı dolarlık 
bil' istikraz yapılncıtğım 
il~n etmi~tir. P.u istikraz 
biiyük harpten sonra yapı 
lan istikrazlarm en hıiyü 

~üdilr. 
a=a * ==-= 
ti a 1 k t a 
GÜZEL ESlHE 

Henkli neşeden ~·aratılan 
şarkiyle süslenen her kal
bi fetheden hakiki pbeser 

.\laarif :'.\'lüaürlüğiınden 
Tutarı Fıatı Miktarı 

Lıı a l\.r. KiJo 
1485 13,75 1 )80J 
663 51 130D 
942,50 145 650 
483 35 1380 
288 24 1200 
52,50 (7,)0 3~0 
35 17,5) 20J 

130 13 lOOJ 
12 15 80 

200 50 4 o 
52,50 10 525 
52,5) 10 525 
6J 40 15) 
9) 60 150 
74,20 53 140 
6J 20 300 
75 50 150 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 

ade yağ . 
Pirinç (verli biriııC!) ~ 
Kuru fasul)ıt (terl~ 
Nohut)\ erli uiriı•C~)·ıllcı 
Mercimek (\erli btl 

Patates 
Salça . 
lleyaz peynir yerl1 

Süt 

) uğuı t ;~) 
Zeytın hmesı (genı1• )u . ıe 
Zeytin yıığı(ye li :> l ıı 
Sabım (y r ı toprnl·:ı 1 
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