
__ P_erş,~mlt:_ 
rtı s- : 

Dahflde yıllıgı ti ıtr_. 

Y•b ncı m&mlokatlal'. 

Rusların durumu 
daha çok ağırlaşh 

Moskova 6 A.A.-- C~ 
mıp cephesinde btitün l\us 
Ol'ciularının durumu daha 
çok vahirnltşmiştir. 
Yalnız Uonda durum 
lama muhnft>zaya ı.:alışıyor 
hır Almanlar bütün cephe 
boyunca durmadan bücuıu 
ediyorlar. 



Sayfa-2-~ 

40 güne jAntakga Iskende-
kadar run arasında 

İngiltere sava
şı kaybetmek 
tehlikesi kar
şısındadır 

N"'vyo rk 5 A. A. 
Nevyork Post gazetesinin 
Aloskova muhabiri diyor 
ki: 

"Savaşı kazanmak iç:n 
birleşmiş devletlerin elle
rinde yalnız 40 günleri 
vardır. Amerika ve logil
t~re bu 40 güıı içinde sa
vaşı kaybet~ek tehlikesi 
karşısındadır. A;-ı~lo S1k
sonlar A' rupada Rusya
yı daima ayakta ve kuv-
vetli bir müttefik olarak 
bulmazlarsa Almanya ile 
J:ıponyayı yenemezler. Bu 
nun içindir ki Rusların im
dadına k·>şmakta acele 
edilrnezstı mmnzam Rus 
ordusunun yardımı kaybe
dilmiş olucaktır. Derhal 
müdafaa edecek durumda 
değillerse Alrnany a ve 
Jsponyaya karşı savaşın 
önümüzdeki 40 gün için
de kaybetmeleri yüzde 90 
muhteme:dir. 

İngilferedeki 
Amerikan as

. kerleri 
Suç işlerlerse Ame

rikan mahkeme
lerinde muhakeme 

edilecekler 
Londra 5 A. A. 

K rips .ı\ \'B nı Kamarasında 
derne<:ie bulunnrak başve
kil adına Alli 'in 
beyanatta bulunacağını söy 
lemiş ve bunun üzerine Ka 
mara gizli Lıir celse akdey 
]emiştir. Kısa süren bu, 
gizli toplantııhn sonra aç.k 
bir ceJse akdedilmiş vtı 

bu celsede yeni bir kanun 
proj--si kabul edilmiştir. 
Kanuna göre, IngiJtt:rede 
bulunan Amerikalı askı>r 
ler bir suç işledikleri tak
dirde Arn~rikan mahke
melerinde rnuhukerne etli 
l€cekJerdir. Bu mi;nıısebet 
le söz alan dahiliye nazırı 
kanunu müdafaa etmiş 
ve halin geçen saveşta 

Fransadaki logiliz askerle
ri için tatbik edilen usulün 
ayni olduğunu söylemiştir. 

Neşriyat Müdürü 
~elim Çelenk 

C H.P. Matbaası Autakye 

GONDOZDE 
2 filnı uirden Şeytani Şua 
ve Ateş saçan tabancalar 

Başı 1 incide 
kadrosu için yiırn azı:.:rnj 

60-70uin lirnhk birsermuye 
kil.fi gelir ve artar da .. 
Bel~diyeforinıiz için bu iş 
bir külfet ve masraf kapısı 
değil, kanaatımızca ve em
sali ortııdı. bulunduğuna 

göre hatla elıemmiytli bir 
kazanç vesilesi uile o\abi 
lir. 

Bununla beraber şura
sını da kaydedelim ki bu 
fikrimizi bir hal çaresi ola 
ra'' ileri sürerken, St•rbesl 
taşıt ticaretine yol kapan- . 
masıflı teklif1 etmiş olmak" 

1 
g(bi bir d~~~inc·~yc de ka-

1 
pılmış degılız. Serbest ıa- j 
şıt1ar da varsınlar bu 
şehirler arasında yine se- 1 

fı=-rlerini yap5ı:1lar. Yel .. r
ki bu belediye taşıtları ,a
rasında yolcuyu ezmek, yol
cuyu yolmak imtiyazından 
m ahru rn kalsı rılar,n ıem dil 
miş bulunsunlar. 

Antakya- İskenderun 
şehirlerinin bu elbirliğine 

bugiinden ziyade, yarın da
het ı:ok ve büyük lüzum 
vardır 

Belediyelerimizin ve 
yüksek idare ınakamlan· 

:nızın iedkil\ ve teşvikine 
mazhar Ol<1 bilirse, bu fikt i
m izin bıhakk11 cu umumi 
bir ihtiyacın ve sıkınlımn 

ortadan kalkmı.ısına hayır 

h bir yesile olacağına şüp

hemiz yok~ur. 
Şükrü Balcı 

Ş. Saracoğlu 
Başı birir.c'de 

kadarYurd~ müdafaa için 
dögüşmektir. Bunun ıçın 
ordumuzu daima kuvvetli 
ve daima ayakta tutmak 
bizim için en yüksek bir 
gayedır . ., 

Buudarı sonro. dış po
litikaya gf'çen Saracoglu 
Lozanda başlayan faal ve 
müsbet siyasetin bir çok 
imtihanlardan sonra bugün 
kü mfüıbet duruma geldi
ğini anlatmış ve sözler;ne 
şöyle devam etmiştir: 

"-Bitaraflık po!itika· 
mız, kimseyi enı.Jişeye dü 
şürmeyecek kadı:..r berrak 
ve Slmirr Uir. 'l'ürkiye--1n
gilt<-re iıt fııki bu realite· 
nin bir ifadesidir. Tüı kiye 
ile Almanya arnsında kar
şılıklı dostluk ı 1SJS1nıı d. -
ydna ı a ıh ~ma yifle l u s:
siyasetio .3Umiıni uir tı:ıza 

hürüdür. Savaşan künıelt

rin her ikisile bu dürüFt 
politikamıza devum edece
ğiz.,, 

lhşvek' li:niz bundan 
sonra iç polilikuya g ~çmiş 
ve bugün en başta gelen 
meselenin iaşe meselesi 
olduğunu, umumi iktisat 
kajj€lerine göre, ihtiyacının 
hepsini istihsal ed~miyen 

• milletlerin .jaima yabancı 
memleketlere muhtaç t ka
lacağını, bu itibarla ihti
yacın·ızı içeriden tedarik 
için her ftnıattan ıstifade 
ederek çalışacağını, günlük 
sıkıntıların iaşe etrafındu 
toplunmış olduğunu, sava 

şm doğurduğu bu hali 
azalt'Tlak için her tedbiri 
almakla ler~ddüt elmiye 
c<>ğ"imi, alınan Vt' alınacah 
tedbirlerin gilnü ,gün ünt 

millete anlatılacağını ve 
yeni hükO.mf:tin dr ha ziya 
de iktisadi kanunlara bel 
bagladığını, son kararlar
dan sonra yiyecek ve ge· 
yeı·ex füıtlarının hükumet 
çe e~kiden tesbit edilen 
fiatlara nisbeıtle biraz yük 
seleceğini, fakat karap3zar
dan mutlaka çok aşağı o!a 
cnğını söylemiş ve demiş

tirki: 

"-TeşkiJatı en muı.

tazam memleketlerde b' le, 
iaşe meselt•si muazzam ve 
tehlikeli bir facia şeklini al 
mıştır. Üç yıl (\nce dünya 
savaşt başlarken 5:'0 bin 
ton buğd ıy stoku.nuz var· 
dı.İki yı'.ı bu stokla gP.ç.irdik. 
Oı:üncü yıl iogiltereıiı:m 

100 bia toa buğday alma
mıza rağmen sıkıntılı geçti. 
Bu gJıı en az 25) bin ton 
buğdaya ihtiyacımız vardır. 

Bun un için istihsalı arttır· 
mak, ;st'hlaki azaltmak 
ve dışarıdan buğday getirt
mek gibi üç tedbir düşün 
dük ve bu üç tedbire hir
den baş vt:rduk. Amerika 
ya mi racııatla buğ'day sa
tın almak istedik. A meri
bize kendi vasıtalariyle 
ve 45 gün içinde 15 bin 
ton buğday Vt'rrneyi, vası
taları biz len olmak şartiy
le istediğimiz kadar buğ
day verec~ğin bildirdi." 

Bundan sonra son ah 
nan kararların müstahsili 
memnun ettiğini, hemen 
bütün gıda maddelerinin 
f ıatlarınm serbest bırakıl
dığını anlatmış, yağ, zey
tin yağı, pamuk ve yapa
ğt meselesini i1ah ederek 
kumaş meselesine geçmiş 
tir. Başvekil lüzum görü· 

Şeker fiatları 
Antal.:ya BeleLliyesindeıı 
Şeker şirketinin toptan 

şekı-r s.ıtışlarımJa tü<'c:tr ' 
lardan sandık bfdeli ola· 
r<ık (80) v~ (50) kıtruş 

alınmasını kararlaştırdt-

ğı ancak alınacak sandık 
bedellerinin şekerin pera 
kentle satış fiatııı.ı biç lıir 
suretle zam icrasını icap 
ettirm iyeceği ve t-skisi gi-
bi satışların devam edt-W-
ği Vekalt-l yüksek maka
ı:.ının emirleri i ktizasındun 
olmalda ilfin olunur. 

6,8,10 

62 Lastik 
Dağıtılması için ha

zırlıklar yapıldı 
Vılayelimiz emrir!e ve

rilen 62 adet kamyon v e 
olomobil lastiğin in ihtiya 
cı olan şbförlere levziine 
yakında başlanacaktır. Bu 
lastiklerden 28 tanesi mer 
kezdeki şoförlere 34 tane· 
si de vilayetin diğer kaza
larındaki şoförlere duğıtı-

1aca ktır. 

İranda kabine buhram 
sona erdi .-: 

Tahran 5 A. A- Iranda 
Kabine buhranı sona er
miş ve eski devlet adamla 
rından Kavam Essultaoe 
başvekaleti kabul ederek 
yeni kabineyi kurmuştur. 

türse yeni p3rnuldu doku· 
ma fabriuası kurulacağını, 

fiat artışımu bilhussa 111e

mur sıaıf1 üzerinde tesiri
ni göslerdiğini, memur ay 
lıklarıııa zam yapmanın şim 
dilik mümkün olmadığını 
fakat bazı ayni yardımlar 

yapılacağını ve ilk iş ola
rak rnemudura bir çift 
ayakkabı ile birer kat elbi· 
1ik kuınaş verilec ğini, il
g li mensucalm s tlışınıa 
tıerbesl bırakıbı cağını, şe
ker ve kö ııür gibi maddeler~ 
için vaziyete göre adil led 

· birler alınacağını, bu gün
kü sıkıntıların ge ~~ici oldu
ğunu ve savaşla beraber 
so'lh ereceğ . 11i uzun uz1dı 
ya izalı ettikt<>n sonra söz
lerine şöyle devam etmiş

tir. 
"Biz Tlirküz, Türkçüyüz 

ve daima Türkçü kalaca
ğız. Biz azılırn ve azaltan 
Türkçü değil, çoğalan ve 
çoğaltan Türkçüyüz. Köy
lüyü topraksız, toprağı 
köylüsüz uıralmııyacağız. 

Hep birden, bir tek yoldan 
ve bir tek ht"'dde doğru 

yürüyec~ğiz. En büyük 
varlığımız in~n birliği ve 
fedekarhğımızdır. ·Bu işler 
yazılırken, konuşulurken ve 
yapılırken daima Atatürk' 
ün içimizle yaşadığını bi
liyoruz. 


