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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Çarşamba - -Abon şar!I ıs : 
Dahilde yıllı(ıı 5 liro. 

Y b nr.ı memleketle!' ... 
8 lir,, 

lllnhırın her kelim•· 
sfnden 5 kuru, alın•r 

\ 

Ucret pe,indir . 
Günü geçen sayuar •• 

jO kuruttur 

a yekilleri heyeti Mısırda 
~"Dun iki toplantı yaph iki taraf birbi 

3 Gür.de Ja~ onya 
"•ra 11 A l 

ö .A.- ere VekilJel'i Heyeti bugün 
2000 Yaralı Hindi tanın is 

a rı~ saat 10 30 du Başvttldllette UaşvekJil Şük
lf~y~ ~oua reisliğinde t<,planmıştır. icra Vekil 

rine hücuma 
hazırlanıyor 

38 ölü tikla · i isti· 
yormuş 

Hındistan ya elbir 
liğile alınacak yahut 
İngıliz esareti devam 

· bi öğleden sonra saat 17 de Büyiik Millet 
nden:~nd_a ~İDii! Buşvekil Şükrü Saracoğıuııuıı 

•ncı bır toplantı yapmıştır. 

ii.ntahap l dare 
clislerile Muh
tarlıklar 

il\laı ın ihyası dQşünülüyor 
"1eclis Grupunda dün bu hususta 

•ra 1 konu~malar oldu 
1.1_, lA.A.- Cüm t; (J 
•lllJk Parr · l'v •• rup mumi Heyeti 
Unıurnı ısı 1. lec JJı.hılıye Vekilinin bcyuııa 
ıs t Rheyetı bu tını taoıanıen tasvip etmiş 

tlr e eis vekili ve ruznaruede baakn mad 
•nın · ı·""· ı d Y 

İlk zarbeyi kim indi 
rect.~k? 

Londra l lA.A.-Mısır· 
da Hommel ve Uhinlek 
birbirlerine zarb~ indirmek 
için hazırbmmışlardır. Rom 
mel rmılz9me vtı tauk bek
liyordu. Tobruk licııanmı 
düzeltmiş ve malzeme al· 
mıştır. İki hasını taraftan 
acaha hımgisinin iıkolarak 

•zarbeyi vuracağı merakla 
bek1enmektedir. 

Londra 1 lA.A.- Dün 
savı1ş bölgesinde Lilyük 
bir hava faaliyeti olmuş
tur. Bir lngiliz bombudı 
man teşekkülü tol>ruk li
mamna hiicum ederek as 

Ceı reıa ı.,ınde 1 e olmadığı idin loplantı-
to &e açıldıkhm ,ı.a sou verilmiştir. yangı:::ılar çıkarmıştır. 
Pla:~!:d~~ı:: ı -D l Ja JI I 

kert hedefleri bombalamış, 

meye geçilmiş (( um upınar ıv~ e g-t ın:de Eskitehir 

llıın Sazak tara- .6'Qn m lı b • • 
1.ilen!:VilAyet Ve uj u are esının 
lalerındeki mün- 2 
ile ı::· o• • ld •• •• •• ki '9.ır ve Ka- ıncı gı onumu .rtıuhn. rlıklarıa 

. ~bıne da' • k . B 1 'ti içiQ da~a ~~:~: u yı coşkun tezahüratla ve 

b~~~~ı::::; fevkalade törenle kutlanacak 
•tab~n h a·· .. k M·ıı 
le va azırlan- uyu ı et Meclisi, Başvekalet ve Veka-

1.llnteb~'·ıdBu mMaz letlerle 28 Vilayetimiz adına birer he •la are ec 
~ırııo ihyusana l .. . yet hazır bulnnaca k 

k rafdar görün· Turk mılletinin haya- Millet. .Meclisi, 8aşvek§let ka~ltehir ve ı kasa- tında en önemli dönüm Vekaletle:-, ordu, Çorulc 
kla~ırılrnış bulunan J noktasını teşkil eden 30 a l:;sirgeme kurumu, B :ısın 
&ı·r dan açık ka- 1 ğustos Başkumandanlık birliği ve diğP.r müe. s 0 se 
liyı e bulunduğuna rnAydan muhDr&besinin 20 lerle 28 VilAyetimizdrıı 

erek \ lk · · Parti ve Umumi i\leclis 'lllında ı~ ırt ih- ıncı yıldönümU bu yıl Dum adınu altışar kişiden mü. 
lıarıgit ~ u boş· 'upıı arda emsulsız ltzahü- rekep birer heyet hazır 
lrnas1; teşekkül rotla kutlanacaktır. bu'unacaktır. Törene sa.1t 
edilrn~~~u old~- 1 Bu yılki tören ic;in ha ı 10, 3) dn başlanacak ve 

~f!IA .. Dah·1·e J ı. zır anan bir programa go·· .. d l .. .. 
""&! o gun yur un • r yonun 

r ~'ıkri , ~ ıye Ve re, Duml.upı~arda meçhul de toplanlantılar yapılı.mık 
lcaJtıar dj Uzer ha asker abıdPSıniıı Önünde bugünün Önemi b~lirtilect:f< 
lt 1( ~rmeya- t yapılacak törende Büyük tir 
l'ırıa . 0rnısyonuo 

Kargaşalık devam edi 
yor -Ruzvelt Hint 
milletir.e ricada bu 

lunacak 
Bombay 12 A. A.- ilin· 

distan ıırnım1i valısi llintli
lorc hitulıen neşrettiği bir 
bt>yanatta diyor ki: 

"Kargaşa'ıklar hüku
meti hedefinden döndüre
mez. Yangın, dayak, soy
gunculuk ve baltalama ha 
rekcUerini her ne ~pahası
na olursa olsun tenkil ve 
nizamı mnhufaza edeceğim. 
Polis ve usker bu hususta 
kesin emirler almıştır. 

Bombay 12 A.A.- llir 
günlük sükQnetten .sonra 
dün her tarafta nümayiş
ler telrrar başlamıştır. Dün 
kil kargaşahlklarda 13 ki
şi ölmüş, 30 kişi yaralan-
mıştır. Karğaşalıkların baş 
ludığı pazar gününden dün 
a.kşama kadar ölenlerin sa 
yısı 38, yaralananlar da.2000 
kişidir. 

ı~tokholm 12 ~ .. A.-
H1ber verildığine göre, 
Amerika Cümhurreisi Ruz 
velt. ydkında Hiot milleti
ne hitulıen bir mesaj gönde 
rerek sivil itaatsizlikten vaz 
geç-nelerini rica edecektir. 

Gazetecilerimiz 
Budapeştede Ma
car Başvekili tara 
hndan kabul ediıdi 

Budapeşte llA.A.
i\lacar hükOmetinin dave-
ti füı:erine Macaristmıda 

mi\safemten bulu ıaa Türk 
gdz~tec;ıeriııd ~n mürekkPp 
heyol hugün B.ışvekil Kal 
lay tarafınd1n kabul eJil· 
miş'erdir. Bu kabul res· 
mindt"n sonra Prop1.g·ında 
:~ilzırı l'ürk misafırler şe· 

refiııe b'r öğle yemeği ve- r 
mişlir. 

b ı~tir&k eyle 1 
rıı~ '~da bu lA
a Vaııf esile ko-
il::taaı Vek41e
beı k olursa şe

Çiftçi Kardeş 
HükCımete borçlandığın Hububatı bir an 

önce Ofise teslimi ihmal etme. Bunun için 

üç gür. müddet kalmıştır 

\*?MU 

lll'daki ruub-
do~dalan vazife 

Uraeak bir 
~u·ec~ise tak1im 

dirnıiat· 
..,..ır. 

edecek 
Tokyo 11 A.A- Ju-

pon hükOmeti sözcüsü Hin 
distan meselesi hakkındı 

verdiği demeçte ~unları 
söyle'niştir. 

"- -He111itelere Aldırmı 
yı n bgilizler, 400 milyon 
hintlinin hata eı-ıaret altın
dıı kalacağını umuyor
lar. Hintli· Şefleriıı tevki 
fi büyük bir hatadır. Hin 

distan ya istikla1ine derhul 
nail olacak voyahut ebedi 
yen İngiliz boyunduruğun 
da · kalacaktır. Hint liderle 
riuin hapHe tıkılması İn

giliz emperyalizrniJin ha· 
kiki çehresini göst~rir. 

Hiııdistanın istiklali an 
cak bütüıı Hintlilerin e 

.......... -... 
birliğ;Je, mezht~p ve parti 
ihtilaflarını bi:- t:ırafa at-· 
mak suretile temin edile
bilir. 

Hindistana hü-
• • cum ıçın 

Çun King 12 A.A. 
Çin gazeteleri Japon-Rus 
münasebetleri hakkında 
şu mütaleada bulunmakta 
dır: 

"Japonya Hirıdistana 
karşı harekete geçmek için 
tamamile hazır değ-ildir. 
Almanyanın Hu,syadaki ha 
rekatını dikkatle takip edi 
yor. Ütle s rnılıyor ki, Al
ımınlar Stalingre.dı aldık
tan soara j ıpony .. ıda Rus.:
yayı urkrıdan hunçerlemek,'" 
için ya·kabpec3 Lir hücum 
ynpacak , yahut hazırJık
hırını yaptıktan sonra dip 
lomat•k bir şantuj•a Hus 
vadau bir şeyler kop ıra
caktır .,, ·-SON O 'KA 

Hin istanda 
1 

Londra 12A.A.- l'u 
güı~kü .gazetder Hus cep
hesindeki luırckdtın değiş
tiğini ve Alman'urm yeni 

l>ir hücııma b.ışledıklarını 
ydznıaktudır. llindistanda
ki durumun değiştiği gele 
bu\Jorlerden anlaşılıyor • 
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Sayfa-2- YFNtGON 

Çok çocuklu 
annelere 

ikramiye yardımı de
vam ediyor 

Vi'fi 7diımz dahi indeki 
altı ve duhu fı:ızla ~ocuk Sh 

hi i annelere 30 lira ikra-

Lava/ 1 Hindistanda 

Dün bir nutuk 1 Karışık
söyledi lık devam 

almanyadaki Fran 

s•z esirleı i Fransaya edı·yor 
dönüyor 

n.iJ1e ~ aı dımı devam et
mektedir. Şehrimizd · tes· 
bit e<lileıı 300 den fazla 
anneden bir kısmının mu 
amelesi ikmal edilerek ik-

Paris 12 A.A- Frar.-
sız Başvekili Lav al, Alman Bir çok şehirlerde 
yr.d:ın Fı at s.ıya dönen bir polisle halk arasın-
.._sir t\ fik..;inin gdm~si mü da çar,..nı~malar oldu 
nascbatile söylediği. bir nu- ~ 

miyeleri verilmiştir. Geriye 
kalan kısmınında ruuame
h si tekemmül ettirilmekte 
dir, Köylerden gelen çokço· 
cuklu annelerin de muame 
leleri yapılmaktadır. Bu 
yıl içinde vilayetimizde 
1000 ann~ için tahsisat ay 
rı'nııştır. Bı.> miktar yel.'!O 
diği v~ fazla müracaat 
oldl ğu takdird~ gelece'< 
yıld.ı ıkramiye dnğıtın ına 

c evam t dilcrektir. 

Sabun ve zey 
tinyağından 

başka 
Büfün gıda madde 
!erinin fiatı serbest 

olacak 
Ankara - laşe Müs

teşcırlığile dağıtma Ofisi leş 
kHf>tıom l::ığvi hakkında • 
ki ku.rJr name'~r ,,yı n 15 
ine kadar neşredikcektir. 
luşe Müsteşarl ığı ve dağıt 
.na ofisi te~kila tından v ü
cuduna liizum görüleı 'er 
T.caıct Vekaletinin diğer 
kısım ana veTqııak 1\lah 
sulleri Ofisine bağlanacak 
tır. 

Diğer tar.Jtan Ticar< t 
Vekaieti gıda maddelerin 
den başka hükumetçe el
konulmuş olan diğ ı mad 
delerin de seı hnt bıraLıl· 
ruası km arlnştırılrm~hr. 
Hu rne\'ZU üurindcki k'1nır 
name er de yakın 
da çıkacaktır. Yalnız z~y
lın y ğı ve ~;abun fıatları· 
nm hu~ Cırnl'l<_:e tesbitim 

dev m o.uııacaktır. 

l\ağıt satışı 
Serbe t bırakıh~cak 

Ankc.ra - Hükumet 
gıda mnddelerir cten b:::şku 
dkoy luğu di~ur m~ddel .. -
riıı serbest bm.ıkılm:. st 
hakkındaki kararları VekH
ler heyetinin tasvine sun 
muştur. l:hı anıda kağıtlara 
elkoymıı lıükmü de kaldı· 
rılmaktadır. 

tukta esirleri selrırnıamış Alman basını 
ve buna mukabil Almar:-
yaya giden bir işçi kafile- ne diyor? 
sine teşekkür ettikten eon
ra demiştir ki: 

"Almanyada daha lmil 
yon 20 bin Fransız esiri 
vardır. Fransa bunları sa
bırsızlıkla lnkliyor. :\liita
reke imzalandığı z::.man 
Almanyada 2 milyon esiri
miz vardı. O zamandanbe 
ıi bunların 800 bini ınulı 
telif tarihlerde serbest bı-

rakılmı~tır. 
Bitlerin gösterdiği hüs 

ııüniyetten eminiz. 
Avrupada savaş meydan 

!arı g .. n.şlcdi. Bu savaşta 
bütün Avrupa me.!en ·yeti 
tt-hlikedt>d•r. Her tarafta 
zaferler kazanan Almanya 
biiliin erlerini savaşa sok 
muş bulunuyo. işçiye ihti 
yacı v ... rdır. Fr< nsız işçile 
ri Alm:.ınyadalti çalışn ala 
r.:le Fransız edirJerinin yurt 
huma dönmelerini t~min 
edect"klir. lbşk~Jları sizi S? 

vaşa sürükledi; ben size 
yurt için vaz foler V"'rece 
ğ m. Yol uzundur ve rna
ııi<'larla t!oludu .. Bu mani 
ahırı aşı 1ak iç:n Frnnsanm 
en ~Ü} ük askerinin verdi
g; emıı it; ri yerine gatir-

mekle ım kel erz.,, 

Bombry 11 A.A. 
Hind stan Üniversitesi lıı· 
lebeleri bugün girev 
ilan etmiş vı' yasak olma 
sına rcığmen ~toplu lıir 
halde dolaşmışlıırdır. Bu
na mani olmak isteyen 
polisle talebeler arasında 
gür ültu olmuş, polis ateş 
uçmak zorunda kalmıştır. 
lkis: kadın olmak üz.ıre 

bir ,çok yaralılar vardtr. 

Karaşide bütüa pi~ asa 
k:ıpa 1 ıdır. Okullar ' kapan
mış, 14 kişi tevkif €dilmiş 
tir. Madrasda da kongra 
aı.asmdan bir kısmının tev 
kif edildıği bildirilmtıkte
dir. Salahiyetli mahfillere 
göre Gxndinin yiyecek ye 
rnemek suretile kendisini 
öldürmek istediği leyit 
edilıneınişrir. G mel nin 
oruç tutmaması kendisin· 
den ric1 edtlmiş ve Can
di : .. acele bir şey yap
mıyac,ığım,, cevabını ver
miştir. 

Bedin l 1 A.A. - Ya-
rı resmi bir : kaynaktan 
bildiriliyor: Iliııdistanda 
vulrna gelen son had' ı::der 
logi1elerenin hakiki çeh
r~sini açığa vurmuştur. ah-Amerikalllara 

.. ııanteduirler şunu üılıat 
gore ediyor ki, l.1gillere vaidle 

Almanyayı Hava rini yerine gelirmtik iste-
Bombardımanl3rile d ği gib Hind·stam zorla 

savcışa sürüklemek :demek 

Yıkmak rnümkü·ı deg~il · lir. 

Nev~ oı k 11 A.A.-'·N.-v bgiliz parlamentosu 
yoı k Taymi::>,, gaz t si ŞJ 
satırları ynzıyor: toplantıya çağrılmı 

"G0ç~nıc::rde lngiliz ba yac3k 
va Mareşa~ı Almnn milldi Londra 11 A.A.- Me· 
ne ynpt1ğı bir }ı!t._ hed,.. bt s'urdan biri H111distan 
yakı.~dı.ı Almanyanın bir daki son hadiseleri incele 
cnk• z ) ığırı hnline gelece ğini Föy.emişti Hava mare mek Ülere parlamentonun 

-toplantıya çağrılmasını '\s-
şnh Almanyanın Jrnva lrn -
vetlerilc tuhrıp cdilec ğ:u. 1 temişcir. llöyter aja{ sına 

ı b ı görf', Hindıstan 1 nıest>lesi 
k:ıni u fl ılır Fakat yJ.rın ' Alııuınyuya 2J birı uç..:k- için parlamentoyu top'antı-
ln y.tpılacJk l'İI' hava hi'c 1 ya ~ağarmak tasav\i uru 
rnilı! bu milleti t;avaştan yoktur. 
aiıkoymal< imkamn~ ~r- Ruslar ne diyor 

Yiyecek alınaC~ 
Antakya Gümrük Salın Alma Korrıis1°~~ 

Tnhmini Muvnld~nt ~ 
Miktarı Tutarı Teminah .. ıU t8~d' 

Cinsi Kilo. Lira Lira. 1hale g,u;1 ,_.ı 1t1 
Kuyun t>lİ 39JOO 4ı9oo 3218 1/9 942 tıll ıııtt 1 
Sığır veya 39J00 l n5Q) 1463 1 91942 salt 

9 
ıl~ 

erk~\~ b \İ eti aıJJ·61'11~ 
()dun 933000 17727 133J 2 9 942 çtırŞ 3(1J.8' 
Kuru ol(tel-22 000 1980 ) 1485 2 9 942 ı,:ıırŞ 
baly.ılı) )dökiim halinde / 
olursa beher kilosurıun 1 
fiatı (7) k uruşlur. şefll·'' 1 

Saman dük-17100) 94'15 7(16 3 9 942 per şd 
me.) (il fil ,JI 

. Y u k~rıda ~iııs. ve ~iktarı yazılı beŞ ~ıı~:rıııdll ~ 
nın eksıltmesme ısteklı çıkmadığından h1~ ıeıı elıJ 
terilen giin ve saatleı·de kapalı zurtla yı;:o~' tıı•ıJl 
meleri tabul' merkezinde ytıpılacaktır .. ?ııt~tıırlllr 1

ff' 
bergiin komisyonda görebilirler. Tabrnını aııJıdlJif' 
muvakkal teminat miktarları karşılarında Y e" 
teklilerin i'ıale gün ve saatından bir saat ~oıO 
kadar teklif mektuplan u Tabur satın alıı:ı

3 

yonuna vermeleri. 
12, 17'21, 26 ~ 

Stalingr.-ad_i_ç-in--Şeker fiatl~ 
Savaş son şiddetini seıedi1' 

buldu Antakya . ıcetiııiP t 

Moskova 12 AA. 
Staliagrad meydaıı savaşı 
dün sun şiddetini bulmuş 
tur. Savaş &ahasına yeni 
ihtiyat kuvvetleri götüren 
Almanlar dün cenupta ye
ni hürunı1urda Jb Jlunmuş
tur. Demir üzerinde ilerile
me!.i isteyen Alınan:ar bo
yaları deği~tirilmiş yeni 
tankları da cepheye sür 
müşlerdir. Stalingradı her
ııe patıasma olursa olsun • 
ele geçirmek isteyen Al 
manların kaylbı 'ı(Ok ağır
dır. Savaş bir saat bi\e 
ke~meden devam etmek
tedir. 

Akdenizde 

Şeker şır ıod• . 
ş~ker s~tışla~ bedeli 
!ardan sandı (50) 
rak (8 J) ~e ııar&t~1J 
alın ınttsını k 8' 
ancak alınacıı ili ~ 
dellerioin şeke; tıiO 
de satış fiall" .... ı iO~ 

·crııs ..... ı~· 
retle zanı ı 91ıi" .... "' . ~ e t J,,ı,tt· 
mi yecegı 111 t~-
tışlarır B de".s IJl' 
kalet yUkSe~ aıod'ıt 

. ·ııtıı8"' f ernirlerı ı 10oıl'' G~ 
'.nakıa aan ~E9~ı I 
iLANEN ı·tte ~ 

~s ·~ 
AotakY

8 
• A . deıı· 

Hakicııliğ•0 

An ta kysııııı~ee·~ 
. aeıı ~ 

mahallesın bSeıı 
tarafında ~ıa S'11' 

Bir İngiliz uçak gemi. ı ·nd
90 A"' mahal esı . .., P"' • bil" • .,., 

si bahrıldı ni ve Jbr
11 ı:ııet1 

i 
Bedin 12 A.A.- - Al- Efdökyad 

11!~1ıılll JI. 
man başlrn:nuta11lığıuın a'acak a r olıtl l 
hususi tel>liğı: für Almaıı gatıları be~ ı l 1

1 
·-

denizaltısl Akde nizde ilanen ~ebll~:.tıJlıl~ " 
2260 .. 0 tonluk lngiliz uçak s1)nra ıcrıı ılııd9' ı 
gemisini torp!lleyernk ba· kemesi Sl)ll (~11' 
tırm ı~tır. M uddea~ib ıJlo~~ 

(50) kuruşu. 1116" 

yıpb.1r& bakmadan çok sa· 
yıda ihtiyat kuvvetlerini 
savaşa sokmaktadırlar. 

Almanlar ne diyor? 

lerdell tıııısı·ııı ti' ı5 
l ··1~ a"ııı•Il ı -il ıu as " i)fl 
ne 3-7-942 g,,,,ı~ · · ıe .. J.,.. 
numara ı ·billv4~ 
tir. l nıı tsr•(Jlu6 

0oi ~il 
ren .ıuı0 bil1'(JJ ~~ 
mesıle ·ıt "' ., . teblı~ .. 11.e•· 
şecegı ı:ı "" ~ · ol[118 
kaım "/ 
olunur· Ö" 

Bu suretle kağıdm her 
türlü ahın satım iş'eri ser 
best bırakılmış olacaktır. 

Neşriyat Müdürü 
~e im Çelenk 

karıumum'yeyi iuandırru k .MoskO\'a 11 A.A.-
doğru d~ğıidır. Biz bunu 1 Keıfkaslarda lJİr çok düş
yapacıığımıza <;Ok müşkül 1 nıan birlikleri hatlarımıza 
bir durumda bulunan Hus- girmiş ve ilerlemiştir. Her 
yaya yardım etsek dalı tarttfta yangılar yükselmek 

Berlin 12 \A. -Alınan 
tebliği: Maykop petrol böl 
gesinde arkası kesilen 
düşman dcığlara atılmış 
ve bunların bir kısmı yok 
edilmiştir. Karadeniz li
manlarında tahliye amele 

1 
sini bombalayan uçakları 

\ 

mız 9 laşıt gemisini batır
mışlardır. 
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bekçısı gaıı 
sonu s0ıı 

C H P. Mıı tl>aası A utakye 
doğıu olruaz mı '1 tedir. Almanlar, ağır ka-


