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Savaşan kuvvetler 
neler yapıyorlar? 

Sta/ingratta, don Volgakı .. 
gılarile Rijev kesiminde 
Sovget taarruzları de

vam ediyor 
Ruslara göre; Almanlar ümitsizçe _döğüşü
Yorlar bi ·çok müstahkem mevkiler Sovyetle-

AI r;n eline geçmiş . 
I rnan tebliğinde : düşman büyük kayıplara uğratılmış ve genlere 

atı ~ıktan başka yüzlerce esir alınmış ve birçok tank tahrip edılmiştir 
ısviçre gazetelerinin muhabirleride; doğuda 
Sovyet taarruzunun ağırlık merkezi Kaliniıı 

kesimine geçmiştir 
lngilizler: Şimali Afrikada hava hakimiyettni ellerinde tuttuklarını 
ve Tunus cephesini yardıklarını ve Fransız müfrezelerinin KonfDö 

pari şehrine vardıklarını bildiriyorlar . . . Rus f bl' v • 7.aplıodan soara yeniden lalarının . elı ~eçmlmesı 
e ıgı 8 kilometre !<adar ilerile- için çok şıdd11th muhere· 

Moskova 2 A.A-'Sov miştir. beler oluy >r. Ruslar Al · 
Yet. lebt;ği : Staligrat çav StalingraJm şimal ve man kuvetlerim yavaş ya 
reaınde kUçUk Alman grup şimal batısından galt·n de- yok ediyorlar • 
larını b·· · Al f bl' - ' tlll ~ ucum~~I püskür· mir~OIJ!!r~I~ l>on ~e?rinıa m an e 191 
0 :i Ve 9 dııımaa sığı tetkıl ettığı ıçk~nının çok Berlin 

2 
A.A- Al-1; ta~~ ~~PÇ.u . batarya· ilerisinde bu'unuyor. man tebliği : Terekin şi-

rıp ı mıttir. Almanlar H zamanda çok malinde Alman tanklarının 
Don nehrinin sol •kıyı kuvvetli istilıklmlar kur· bı· r hücum neticesind~ düş sıoda düırn • . l t 

ed"l . ıran tahkım may1t muvaffak o mut ur. men geri atılmış ve yUz 
.' ıoıı mevzilerine p.iril· Almanların bu çevred'3ki lerce esir alınmıştır. 

mlŞ ve 300 askeri öldürül karşı taarruıları tankların Volga ile Don arasında 
müştOr. yardımı olmııksızın piyade , Ruslar ağır t.ayıplera uğ· 

Du~ Almanların 6 uça birlikleri taı afından yapıl· radıklarmdan ancak mev-
iı dllfurOlmüş ve ikiıide mıı bütün loir karşı taarru j zii hücumlarda bulunabil· 
ye~e tahrip ·edilmiştir. zla büskürtülmüştür. Yeni mişlerdiri. 
Stalıngradın cenup batısın • den bir çok noktalar ele Don nehrinin bilyUk 
d.a ~eni mevzilere yerla- Ket;irilmiştir. Alman su bey-

1 
dirseğinde dilşmau hücum 

tılmış ve 20 nıUslabk'!m lan ümitsiz durumu asker ları bir karşı hücumla püs 
llıevzil~ 20 mitralyöz yuva lerinden gizle nek için el- kilrtülmıiştür. A~ır Alman 
~~ tahrip edilrnittir. Bu ke- lerinden gel liğioi yapıyor, uçaklarile hafıf Italyan 
••~de bir Ahuan .... taburu fakat esirleri& söyledikl~- savaş uçakları merkezi 
e-alınit ve 10 tank tahnp rine göre a:;lcerler durumu Don geris:ode h •u·ekiltta 
olunmuştur. anlamıştır. bulunan oldukça ebemmi-

Moskova : 2 A. A. _ Almanların muva1ala- yetli düşman kıtalarına 
Rö~terin Moskovadaki mu lan kesilen birlıklerioe hücum etmiştir. 
habtrl bilditiyor: Rua kıta u~aklarlu yiyecek ve mu· Don nehrinin merkez 
larl ~b nehrinde Staling himınat getiriy•>r!ar. ku1&· kesimile lımen gölii civa· 
rat ıatıkametiode doğuya tılan kuvvetleri~ yok ol· rmdaki şiddetli muharebe 
:<>lru ileritemeleri arasız maktan.km tulmaıtı mad- ler fasılaRız surette bala 
Aevanı ediyor ve kutatılan deten imkAnınzdır. devam etmektedir. Ruslar 

lrnanlan şehre doğru sn Londra : 2 A.A.-Mı>s beyhude teşebb :isleri esna 
dnıor, bu kıtalar nehrin 1 kova radJt'SUDUQ bildirdi· sıoda çok ağır kayıplara 
T oğuaundaki Sokorotka gine gğre: llijevin batıem uğramıştır. 55 t .ınk kaybet 

ealcaaakka nıevkilırinin da müstahkem Alman nok Sonu ikinoide 

perşembe 

Abone ,arth2rı : _ 
Oahılde ylllı~ı 8 lira 

Yl! bancı memleketler'-
15 lira 

lllnlırın her kelim• · 
slnd ın 3 ~urut ah111r 

Ucret pefindir 
Ol nD geçen UYU•P 

10 kura9tur 

I Eko~mi~ ~~~~ncelar: 

,,Kooperatifçilik., 
'ı -8-

Ucuza mal ettiği bu 

1 eşyaları çok k~çü~ bir ~ftr 
ilavesile kendı uyelerıne 

\ verir, üyelterini hem mmz 
eşya tedariki suretile isti 
fade ettirir, l.ıem de milat; 
sese ye girmesindt•n m üte
vellid ki!çilk bir kArada 
ortaklaıtırmış olur ki; 
sene niht1yetinde bu lc!r 
aralaı ında taksim edilir ve 
bir kaç sene içerisinde far 
kına varılmadan büyük 
sermayeli bir milli müesse 
se kurulmuş olur. işte İS· 
tihlftk koopeı'8tıfı budur. 

Üzerinde durduğumuz 
Kooperatif milesaeselerioi 
bir de ameli fa} dalar · ba
kımından mlUaltta edelim: 

Ziraatta, ticarette koo
peratif şirketlerilı ne işler 
Yapılır.? 

Buna en kestirme iki 
ata sözile karşılık verece- , 
ğim: 

1- "Damlaya damla 
ya göl olur." 

2-"Ak akça karaıun 
içindir. 

* * * Şunu kesin olarak ka· 
famır.a koyrııalıyız ki; Ko· : 
operatif şirk8tleri kurulun-
da 5'3rmaye para değil, in 
sanlardır:ÇUnkU:ekooomik 
hay atta hır insan bir de 
ğ~ri taşır. Sonra her~ in· 
san gilndel~k s:ırf :yatın 

dan bq on kuruş kısabi
lir, ve bunu ayırabilir. 

Bu ayrılan beş on kuruş 
ayrı ayrı &yaran her iuaan 
için hiçbir fayda tenıin et
mez. On kuruşun ne kuv 
veti vardır? Huglln tek 
başına on kuruş nihayet 
bir hiçtir, 

Halbuki; birçok kişile
rin ayırabileceği bu hiçlerle 
bir vurhk meydana gelir 
ve ayıranların hepsine bir· 
den büyük faydalar temin 
eder. 

Nitekim rakamlardan 
" sıfır ,, yulnız başını bir 
varlık olmadığı halde di
ğ~r bir rekamla birleşinee 
çok büyük bir mevcudiyet" 
olduğunu gösterir 

İşte: kooperatifin aer
mayeei paradan ziyade 
intJanların birleşik iradesi 
ve bir ı raya toplanabilen 
azmidir, tasarruf kabibye 
tidir. 

Ş. OA'uz 
(Deva111 edacek} 
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Ameri 
kalılar 

Savai>an kuvvetler neler yepıyoı Tüccarlarımızın dikkafille 

Japonların Harbur 
ga taarruz yıldö-J , 
nümünde denize 
yerıi gemiler indi-

recekler 
Vaşington 2 A.A.

Bahriye aızınnın Lildirdi
~ine göre,Hurburgn Japon 
tnarruzunun yıldfüıümüa

'de Meksikn tezgfihlarmdıın 
6 büyiik mayın gemisile 
bir torpido muhribi bir 
iaje gemisi merosimsiz ola& 
ruk denize indirilecektir 

Amiral Darlan 
Londra Amiral Dar 
lanın durumunu 
oyalama siyaseti o 
tarak telakki ediyor 1 

Londra 2 A.A.- Lon· 
draaa muharip Fransızlar 
sözcUsU diin akşıım Ami
ral Darlanın yeni tddbirle 
ri hakkında Fa-3 Hactyosu 
tarafından verilen maltlma 
tı bahis mevzuu ederek 
demiştir ki: 

· Darlıın bu yeni tedbir-
leri kendi vaziyetini kuv
vetlendirmek icin almıştır. 
Çünkü şimdiki m~vkiinin 
muvakkat olduğuna ve 
sadeoo askeri sebeplere 
dayandığma dair mösyo 
Huzveltin beyanatı üzerine 1 
yeni vazifesini mümkün 
oldugu kaciar uzatmak is 
ti yor. 

japonlar1 

Beş gemi kay 
bettiler 

Vaşington 2 A.A. -
Hesrnen bildirildiğine gö
re biı i torpido muh!ibi 
olmak üzere beş Japon 
gemisi doğuda denizaltıla
rınuz tarafından butmlmış 

tır. 

Berlin 2 A.A.- lngi· 
liz lmb<:rlPr bürosunun bil 
dirdiğine göre Amiral Dar 
lan Şimal Afrikado bir Im 
paratorluk konseyi kur
muş ve Fnınsız lrpµıuator 
luğu menfaatlerinin korun 
masım bu meclise lıııva
le etmiştir. 

Amiral Darlan kendi
sine devıil Reisi salahiyet· 
leri verilmesini istemiştir. 

Yeni meclis hüktlmet 
makinasıoın esasını teşkil 
edereklir, 

FruasazAfrikasınııı muh
telif Jnsıınları umumt vali 
}er tarafından tt!msil edile
tektirı 

(Baştarafı bir ne! saydadır) Tıcaret Odusı Reisliğinden: '.J.. 
Aşağıda isim1eri yazıiı olanlar 

1 
,.r,I mişlerdır. 

Alman hava kuvvetleri 
düşmanm piyade vt: tank 
kıta arını topçu mevzi1eri
ııi ve ikmal yolnrını VP as 
keri grurplarıoı bomhıır

dım&n eim>ştir. 21 tanka 
bomba isub, t ettirilmiştir. 

Batı irannikta Almnn 
av ve pike uçakları Ingi
liz kıhılarınrı hiicum ede 
rek oldukça malz<'me 
kRyıpları VHrdirruişıerdir. 

Tususta Alman ve 
ltalyan kuvvetlari karşı 
hücuma g 'c dUşmam 
bir çok se c.:ıkar· 
mışlardır. esırltr 

almmıştııı 1 şmanın para 
şütçil müfr ~eleri imha 
Adilmiş 'e 9 tank talırib ' 
olunmuştur. 

Alman avcıları kayıp 

vermeden 8 ,lugiliz uçağı 

düşiirmütur. 

Jngiliz lıava kuvvetleri 
diln büyük Biritanya adu· 
tarı civarında ve batıda 

işğal altında bulunan böl
gede 7 uçak kuyl>etıniştir. 
Bütün Alman uçukları üs
lerine dönmUşlerdirı. 

Hern: 2 A.A.- Isviçre 
l,!a7etelerinin Berlin muha
birlerine göre; Rus cephe
sindtJ durmadan devam 
eden Sovyet töarruzunun 
ağırlık merkezi evvelki 
akşamdan beri Kalinin 
va Torpot kesaıine geç
m iştir. [{uslar bu kesimde 
muharebeye durmadan ye
nı tanklar sokuyorlar. Bu
radaki Alman mudafaa 
hattı hic; bir rıoktadan ya
rılmamıştır. 

Husl:ar Don ve Volga 
çevreleri ııde kısa bir fası
ladan sonra yeniden faali· 
yete haşlamıştır. 

Aimun kıtaları bir çok 
karşı tuarruzlarda bulun· 
muşlarsada durumu kat'i 
olarak lehlerine çevırıp 
çevirmedikleri bilinmiyor. 
Stalinl(ratlan malumat a
lınamamıştır. Huslar Don 
ile Volga taarruzlarına de
vam ediyoı lar, fa~at; bir 
Alman karşı taarruzu 
bunları bı:reke~ ı oktaları

na ulmıştır. 

Büyük Don kasvinde 
Rusların muvaffakiyetsiz 
t&arruzdn bulunduklurı bil· 
dirilyor. lliln Ruslar; Ilmeıı 
gölünün ct>ııup doğosunda 
da b!ar.ruza geçmişlP.rdir. 

Diğer hıraflon orta 
Donda Rusların yeni taar
ruz hazırlıklarını önl~mek 
için Almaı hava kuvvet-
leri Hus lı ıoın 2erile-
rine şidde hücumlerde 
bulunuyor it 

Trilwne 5janev gazete-
sinin Bedin muh8biri mu-

barebsye durmudıın yeni 
zırhlı kuvvetler süren Hus
larııı muazzam : ihtiyatları 
karşusundtt Ut3rliııin hayret 
duyduğunu yazıyoır. 

Noye zuribo çaytung gnze· 
tesi diyorki; Rus kışı henüz 
ş;ddetli devresino girıue· 

miştir. limen gölUnde ve 
daha şimaldn hararet sıfı· 
rın nltındu 10 dur. Stalin
gratta ancak giceleri 80· 

vul; fozladır. Uatı lrnfkııs

yuda ise hava'sr ısınmıştır. 

İmgilız tebliği 
· Kahiı·e 2 A.A.- Ürhı 

Şark lııi!ilİz tebliği: 
Dün Elakyla dvnrande 

tupçumuz düşman top<_:n
sHe muvaffakiyetti bir mu· .i 
harebe yapmıştır. 

Antakya Ticaret odasına kayıtların #. 
lnr)a senelik kayıt ücretlerini ve.rro~,riJ~~ 
ceza\ e çarptırılmış ve icra dairt'sıoe ŞfP_ 

San'atı AdJ VP. soyadı 1'l~'° r 
Deblıağ Galip Kanatlı ve yusuf ~ 

,, Ahmet Yürel ve ııt 19!..ıtt 
Şakir Yücel ve z~ 

11
il f"~ 

: Kamil Oğu1. ve ls~u 
" ,, 

" 
" 
" 

" Keresteci 
,, 

Terzi 
Attar: 
Bakkal 
Manifaturacı 

Çuval ve Kendirci 
Zahireci 
Şapkacı 
Kebapçı 

A1i Hoca BuJguruıı 
Salih Taşdemir 
Sadık Taşdemir 
Remzi Keskin 
Osman Kuran 
Ömer Hoca 
Şevki Ak . 
Ahmet Uuhhaoı 
Abdulkodir Mısl~~i 
Circi lbrahitll l(e 
Mahmut Kont 
Kemal Özal 
lbrahim Leveııl 
Hasan Harput bİ 
Mehmet Abdi Ca 
Otımnn BeÇiOI 
Yüsuf Sahilli 

Naklen tayin 
Adana ticaret Lisesi 

co~rafya ö4retmcni Falı · 
riya Türkay Antakya tica 
ret mektebi tarih, coğraf
ya ve Türkçe öğretmenli 
ğioe naklen tayin edilmiş
tir. 

Devriye faaliyetımiz de 
vem ediyor. ileri .. lgeler 
üzfjrinde ce:reyan eden ha 
vu. mnharebel rinde ilç 
dtişman ovcısı diişürülmüş 
tilr. Diğer bazı uçaklarda 
hasara uğratılmıştır. Hava 
faaliyeti umumiyethıı 

mahdut olmuştur. Hizerte 
ile Sicilyada kain Trcpaai 
şehri p ızarteıi gecesi bom 
barclıman edilmiştir. Tre· 
pani uçak meydanında yan 
gın çıkarılmıştır. iki mo
törlü av uçoklar.miz doğu 
kıyı açıklarında bir mihver 
ticaret gemisi batn·mışlar
dır. 

Bu yıl kırkılacak yünlerin 
satışı serbes olacak 

Bombacı av uçaklarımız 
Sicilyadnki havu meydan· 
larınıı da hücum ederek 
isabetler kaıydetmiştiJ·. Bu 
hareketlerin tamammdan 
üç uçağımız dönmemiştir. 

Loadr.a 2 A.A.- Fas 
radyosundan bildiri ıdiüine 
göre, Almanlar dün Bizer
te Tunus kesiminde ağır 
tanklar kullttnmışloraada 
Ingilizlerin ileri horekütmı 
durdurmaAa muyaffak ola 
mamı~tır. 

Birinci lngiliz ordusu 
şimdiden mayın tarlalarını 
gl~c,;milj bulunuyor, Bu da 
lngilizlerin mihver: muka 
vemet merkezlerini geçtiği 
ni gösterir, 

Londra 2 A: ı\ - Roy 
ter aja ısının Tunus mu

harebe sahasındaki husu
si muhabiri bıldiriyor: 

Mihverin Tunus önün· 
deki dış müdafaa hattı cu
ma günü şehrin 48 kilo
metrt: cenuıı .doğusundaki 
meczelbab Mevkiiniıı Ingi 
giliz kıtaları tar~fındun 
zaptı i.ızerine yttrılmıştır. 

l 
lngil:z hücum kıtal&rı ara 
sında kumandalarda var
dır' Her iki taraf piyade 
olarak paraşütçü kıtahırı 
kullamyor Alman av bom 
ba uçakları sayıca az ol 1 

Alınan haberlere göre 
bu yıl yeni kırkım yupa
ğılarmdan, devlet ihtiyaç
larını karş•layacak mik
tarlıır hariç ~eriye kalan 
m ıhsul alım satım serbest 
lıırakıhıcaktır. Bugün mev
cut yapağılıır, münhasıran 
devlet ihtiyaçlarını karşı

layacak imaHlta hasroluna
caktır. 

makla beraber faaliyet 
göstermiştir. 

Londra 2 A.A.- - Nev 
york rudyÔsu Fransız kıta 
larından mürekkep bir 
müfrezenin Tunus şehri
nin 55 kilometre ceou&un 
da kont dö pari şehrine 
vardı~ını bildirmıştiı:. 

Ho·nanda kıt-

'ık başlamış 

Çunking 2 A.A. Ho· 
nan ViUlyeti Reieüğinden 

bildirildiğine &öre burada J 
kıtlık bıışgöstermiştir. ' 
Honan ve Hopan hiiktlmet 

1 

leri icab eden yard'm ted- ' 
birlerini almışlardır. 

- -- -

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk. 

C.H.P. Matbaası AnlMkya 


