
ll b• ~ ın ton tuz geldi 
ısktayın on aylık tuz ihtiyacı 
ı2 .enderuna depo d"ld· 

lı . bın lo l . e 1 l 
tılırd \ uk blr ıteıni dı· · k 

ı.k en 10 1. un ts enderun limanına 
lu· . >tn ton tuz geti · t' H 

lıir ı thtiyacı b rıııış ır. atayın on ay-
Sureiliddettenber~ı :::ı~~le. ls~eruna depo edilecektiı. 
l' e Ortadan k lk nı göslere'l tuz buhranı bu 
~ • ınış bulunmaktadır. 

011dradaki 1 ürk 
L gazetecileri 
Ondrad b 1 

a u unan yabanci 
~üs. ~azetecilerle görüştü 

'-!Yır ı Cakit yalçın gazetecilerin m .. k" 1 
L< "f 1 uş u ~a >rıdru 17 vazı e erini anlattı 

ı'!teciı A.A-· Türk 
ltJn eri He l 
rı- · l~rufınct r ,ert Morti sorulan müteaddit sualle-
k. ıştir. Yabüll kabul t•dll· re cevaplar vermişlerd"r 

r l' ancı , t . • y l ı . 
'l · ıırli~i t gaze ecı- u •ancı gaZt•tecilsr birJ'ğ' 
k~rk Kaıate~~tlnı~tısıuda da reisi kıı;a bir nutukla r~i~ 

İsv( "l' erınden baş- safi rlere hoş ıa· . , d • 
~ı ~ 1 Razete .. 1 . . . ge ınız e-
~e eı·k:\ c ı t'r, Hurı nııştır. Hunu lsve" Heye-

tı \' c..ınıııctan b t' .. 1 ._. h e '1\irk' . ırı.;okln- ı reısı ngilizce olarak 
l u~Uk 1•'1 .ı~enın Londr J cevap Vermiş Türk gu1...e-
~rı .. cısı de ı . b t · ı . 
1 r !tıuştur. ·ı· ·· , ıazır U· ecı el'J reisi Hüseyin Cahit 
v .. 'r'u:!o lav ur)k gnzeteci- Y?l~ı~ da Fransızçn kısa 
lq lı'ruıısız ' : oıo.ny~, Çek bı~ hıtubede bulunmuştur· 
• llışlll 1 gaz tecılenlelle il us eyin c h ·t . 
~1 , ış ar \'e uzun . . .. a ı gazetecılc-

~ ..ı k uza. tın mu~kül vazifele .. . 
le Onuşıırak T" k' .. k rını ın 

~·oıcuıukl ur ·ıye c~ nu ·to;ılerle mılatmış ve 
an hakkında dınleycileri teshir etnıi,t ' 

ır. 

bcst piyas ·ıdan tedarik e

ditec .. k lmğdayhırla yııpıla 

cak ekmek fiatlarıum en 
a1. bugünkiinüıı iki misli 
olması H1zım gele(!(·ktir. 
Belediyı~ fiutı biraz diişiir, 
rnek için ekmeğe a~da
rı unu karışhrac · klır. Ak
darı karıştırma nisbeti şinı 
dilik yüzdf1 25 tiı. lcahe
derse bu n.ikıar yüzde el 
liye kadar çıkarılacaktır. 

Akdarınm kilıısu şim 
di piyasada 3Q kuruştan 
muamele görmektedir. 

Valimiz ve 
Parti Müfetti-

• • 
şımız 

Bn sabah Dörtyola 
gittiler 

ValimizŞefik Ht:fik So-
ı yerle Parti Müfettiğimiz 

Fahrettin Tiridoğlu uu sa
bahki trenle Dörtyol kaza 
sına gitmişlerdir. Bugün 

Posb kutusu 2 4 

- Aao ı 1 ~er ! 1rı : 
Oahll ch yıl lı J ı 5 ı i ra 

Yt1b ~ cı mon1I keller-. 
8 li rı, 

116 nl ırın ıı r Kelim&· 
ind en 5 kuruş lınır 

\ 

Ucr t p şlnd ir . -

G'lnD geç n srıyu~.-

10 it '' uş' ır 
1 5 

Stalingra üştü 
mü dü edimi? 
Moskova Almanların şehre 

çılguıca hücum ettiğini Bükreş 
düştüğünü bildiriyor 

Moskova 18 A.A.-
IWyıcr Bjunsının hususi 
nı u !ıı.ıbiri uildiri yor: 

Stnlirırrnradın şimal ha 
tı dolayl:~ında kanh sa- 1 
vaş olmaktadır. Alman hınk 1 
ları ve hücum kıtal arı dün 
buraya girmeğe muv"ffılk 
olmuşlardır. Ş9hir.leki her 
darn, her bodrum her pen 
ene adetu birer mevzi ha 
!ini almıştır. Alman ve 
H.us azk<'rleri sokak buşıa 
rında çarpışıyorlar Çok 
takviye edilen .\lmıın lıa 
va kuvvetleri Rus kıtaları

nın faaliyetini fe1ce uğr.ıt
meğa çulı.emakt dırlar. Al 
man nakliye uçakları dc
vam'ı olarak cepheye tak
viye taşıyorlar. 

Ayakları altwda şehrin 
uzandığındığır.ı gören Al
manlar, kendi kanlarının 

kokusila serho:;ı olarak ve 
- ım 

yine kendilerinden binler
ce ölünün cesetlm·i üzerin
den ntlıyarak çılğmcHsınu ' 
ileri utılmaktu ve hrırabo
lnn yüzterc. taııklanıım 

önüne geçerek şehre doV.
ru yol nlınaktadırlor. 

Moskova 18 A.A.-l\1os 
kovu radyosu bu sabahki 
neşriyatında Stalingrat sa
vaşının oluğan ~üstü hir 
şiddet ve kanlı bir şekil 
aldığma bildirmektedir. 

Bükreş 18 A.A.-Ha
dor uj ınsı Stalingradın iş
gal edildiğini bildirmekte· 
dir. Hu hususta her an bir 
tebliğ ııeşri beklenmektedir. 

Londra 18 A.A.- Sta 
ilngrattn Rusların şiddetli 
mukavemeti 23 gündenbe
ri devan! etmektedir. Şeh 
rin akibeH hakkında henüz 
bir t llhmia yürütülmenıek 

tedir. 

Yeni çeltik mahsulünün bir 
kısmına hükümet el koydu 

dğrtyol Belediye seçimi 20 T o:-.a kadar mahsut alanlardan yüzde 
yoklaması yapllı:ıcak ve 
parti namzetleri tespit edi- 10, 20 tondar. fazla istihsal yapanlardan 
lecektir. yüzde yi,.mısi satın a;lınacak 
Şehrimizde Haber aldığı mıza F-;örP, bu yılki çeltik mahsu\ünim 

bir kısmına el konmuştur . 20 tona kbdar m ahsul 
Hu bu bat a\ım ve satı alan müstahsil'~rden ınuhsuHerinin y ~zrle onu, 20 
mı serbest bırakıldı tondan yukarı mahsul alanlan.lan nı i.lhsullerinin 

Vilayet yüks .. k makamından 1 yüzde 20 si hükünıetce peşin P =' ra ile salın alı· 
Bor~landıkları Devlet rıacak ve geriye kalan kısım "crbest bırakılacaldır. 

hissesinin %75\rıi henüz la- " MUstahsil, mahsuliinden borçlandığı kıs nı pirinç 
rmımen ödememiş bulunan olarak Topnk mahsulleri Ofisine teslim ederek kilo-
Antakya lnkez Kazası':.ile 1 stı 60 kuruş üzerincten parosını a l acaktır. 
Hassa kaz 3sı çevresi ad P. _______ 
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366 sayılı kararnamenin 1\1 :1dagı1skard a ki Frausız 
satmak satın a1mak ve hi vnlisi mütareke istemiştir. 
be etmek naltletmek hu Bu beklenmiyen bir ş~y 
suslurında koyduğu trıhdi- değildi 1852 seıı esinden-
di y3saı-.~ •r. 10 9 942 tarih beri Fran~1zların idar(;'Sinde 
ve ( r.uyıh karana- olun bu ada Sı.lYa~tan son-
ıne ile mahalli ihtiyaçlar ru tekrar Frımsava i de 

edilecektir. 
için ekmeklik stoku yap- Vişi 18 A.A.- ~. ~ 
nıuk ic,:in va1ifolendiri!en dilP-ıı bir tehliğe göre, 'lıı · 
belediyeler lehine istinaen <lawısllı:ıı duki l•'ro sız ku-
kaldmimıştır. man J mı, f ,, zıu lrnn akmn 

Madagaskarda 
sını önlemek iı_: ı ıı lngilizle
re mütareke teklif .etmiş 
Fukat l ı1g·: izlerirı iler: sür Fransızlar mütareke 

mi istediler? 
Lo11dra 18 A. A . • 

dliğü ş ır lıarın ı;ok ağır 
olmn~ ı ılolnyısi le lıu mü
tareke yapılamamıştır. 

SON OAKıKA 

Sta ingratda 
Durum en buhranlı 

devresine girdi 
:\loskova 18 A.A.-

Stalin grtta Volga 
nehri boyunca uz}.nun 
beş kilometrelik bir s ahtl 
da ~i evi ~ re almanlur y~r 
leşm iştir . 

lJJhşet ı i uç.ık s.ıvaşl l• 

rı d e \' 301 ed iyor. Stulirıg

rat s 1 aşı şimdi en buh
r .ı nlı •ievresine girmiJır, 



Sevinç heye-
•• 

r'1illi%Müdafaa -: i~tikrazır.a karşı ~halk;mızın 
gösterdiğt asil alaka, cümhuriyet maliyesi 

için iftihar edilecek bir neticedir 
Ankara 17 A.A. temiz mıvıfaaıtan fayCa-

Yurdun her tarafından alı· lanmakla<.iır. Devlet itibarı 
aan h .. berler, satışı de- ve vatan bağlıl~l bakımın 
vam etmekte olan milli dan iftihar ve heyecan ve-
mtidafau istikrnzı hıhville- ren bıı müşahLdelerl~ mı.i 
rinP karşı halkımızın çok cehhez olarak intibalarım 
yak!n bir u1uka gös!ermek S•Jrduğuıuıız ma ' i mahfil-
dr olduğunu ue'irtmekte- ler ve iş adaml:ırı bu ne-
dir. Satışa tavassut eden iİC"yi c :u ·ııhuriyet hü {U· 
bi liin barı ka kişeleri 15 meliııin kurulduğ·u günden 
Eylı11denberi sın.ısını s, bır beri hiç aksıınayaa 'mali 
sızhkl!! bt kleyen vatandaş itiba:-ıda ve halkın müte

rnadiyeu genişleyen ve ser ların ist~kierini yerine gı>tir 
ıııek iç'n ura vermeden çalı 1 
şıyor Mütevazi la5atT~fıınu 1 

bir ıı:e di içinde getiren ih- ; 
tiyar niıwden ~ençtalebeye 
görbüz köylüden uyanık 

iş adamma kadar her va
tandaş yeni tahvillerle hal 
lamıza verilen hizmet fır
satından ve temin edilen 

pilen tasarruf terbiyesine 
bağ'amışlardır. Hundan ev 
vt·lki devlet istikrazların 
da görülen !lluvaff akiyet 
yeni tahvillerin gayesi ve 
asıl mu nası da göz öniinde 
tutulursa elbette daha bü· 
yilk parlakhkla:tekrar ede 
cektir. 

Röyter Ajansı :gazetecilerimiz 
şerefin~ bir ziyafet verdi 

Röyter müdürü$ gazeteclerimizi ziyadesile tak 
dir eitiğini söyledi 

Londrn 17 A.A. - Öğ- ı ve kadehini Kralın s1hha-
le yemeğinde Hö}'tt>rin tına ve Brfüınyanın 

hına knlJırmıştır. 
ref a-

davt tli::ıi bulnan Türk ga· 1 

zeFcl'er heyeti yt>mekteıı ----------• 
sonrıl dnnyanın en eski Tıcarat 'Vekili 
;..jar.s lJinasını :ziy8ret e~-

mi~tir. Höyterin müdürü 'Antalya va Bu rdurda 
l\1elondi söylediği kısa incelemeler y pf j 
hir nutukta liberalist Türk Antı:ılya 17 A.A. - Ti 
gazetecil&riııi ziyadesile caren Vekili doktor Beh-
takdir ettiğin aıılntrnış ve <;et Uz saat 6,30 da Bhr · 
9 yıl sonra 100 ya ;ına gi- durdu teJkikJerde bulıır:-
recek olan Höyter vj·ınsır- 1 duktan sım•a saat12de bu· 
d:.ııı lıahsedernk d ·miştir- raya gP.lmiştir. Vekil ya 
ki: rm satıah Dirıara harekd 

"Ajansımız •eş'-iHHI! -
1 

edtcektir. 

da bir çok değişik ler y1p.'d Bir feri botu-
y :ılınız değişmiye.ı iki ş2y J 

Vdrdır. ()nlur da Sürat Ve ı muza 
doğru haber neşri. 1 · 
Biz Tü· k goz .. ıeci'erİtli 1 lskenderunda bay 
Anadolu ajınsı vasıtasile 1 rak çekme töreni 
~ok iyi tanırız.,, 1 yapıldı 

H:tabesil den sonra İngi'ln< den salınalına 
Melondi kadahiııi Türkiye rak lskenderına gelen bir 
Cumhurreisi lnöaünün sıh ferilJotumuzs bıııyrak çek 
hatına, Türk milletinin re- n f' V(~ ad koyma töreni 
f ılıma ve Türk - lngiliz ycı p1 1m ıştır. "Derinct>,, adı 
muahedesinin şerefine kul verılen lıu gemi şimdi ls-
dırmıştır. Hiis ·yiıı C ıbit kend·~rt.m limanında bulun 
Yalçın verdiği c13vapla Höy muk tı..dır. 
teri ilk ziyarel!eri olması- Satılık motör 
na rağmen kenı.lileriai ta- 28 3~ygir kuvvetiade~su ç• 'c 
nıdık bir muhit!<! hi:-scttik- mek \'e buğday kırm:ık 
]erini, Höyteriıı bütiin di.in için elverişli bir motör satı·. 
yacı tanınmış doğruluk maktadır. Istekli'erin Hac' 
v~ sür.ıtına k ~wlis;nin de paşa köyiinde Muscafa Fc.ır 
fBhit olduğunu söylemiş Si•ya müracaatları 

· 'ENfGON 

Çörçil 
Mareşal ,Çan-Kay 
Şeke bir mesaj 

gönderdi 
Londra 17 A.A.-Mis

ter Çör'.!il l\foreşel '.Çan
Kay-Şeke şu rm1sajı gön 
dermiştir. ' 

''Hüyük Britanya ile. 
Almanya arasında muha
samatın' başladığının üçün 
cü yıldönürnü münasebeti· 
le göndermiş olduğun uz 
mesujdan dolayı nıinnetta· 

rırn. Beş yıldır :Japonlara 
mukavemet eden cesur 
ve alimli bir milletten 
gelen bu mesaj billrnssa 
kıymetHdir.Ekselanslurmın 
enerjileri sayesinde hüri· 
yele ohm sarsılmaz bağlı 
lığımız uğrundaki bu sa
vaş zaferle naticelendiği 

zaman lngi lz milleti, ~Çin 
miJletininde bu zaferin pay 
cısı olaı ak •nikışlarnakla 

iftihar duyacatır.,, 

İngilte, e ve Al-.. . 
manya uzenne 
Karşıl.klı korkunç ha

va akınları başladı . 
Berlin 18 A.A.- Al

tebliğine göre lugiliz uçak 
!arı Veslfaliy~ ve Ren tö!
g0Jerine şiddetli bir hava 
akını y:ıprnışlardır. Bin 
uçakla ydpıldığı sanılan 
bu akında 37 İngiliz bıJm 
bn ~çnğı düş'.irülmiiştür. 
Sivil halk anısında ölü ve 
yar'1lı'ar vardır.Bir kısım 
binalar hasara uğramıştır. 

Ber!in 18 A. A.- A'
ma 1 uçldar ı dün gündüz 
ve gece 1ngiltere ·fö·:eria 
de uçarak büyük ölçüue 
bombdar almış, a~keri 
ehamrniyetteki mevziler 
ağır hı:ısara uğratılmıştır. 

içki kıtlığı 
Açık gözler fırsat 
tan istifade ediyor . 

Bir haf tadan beri şeh
rimiz1e inhisar meddeJe-
rinden rakı artık hulun 
maz olmuştur. Akşamcı
lar, rakı bulmak için t1n
ücra köşelere başvurmnk
t& hatta civar kaza ve na 
biyelerdeki bayilerden şeh 
rimize perakende rakı ge· 
tiri'erek bir takım açık 
gözler tct rafından yüksek 
fiatla satılmaktadır. Hize 
haber verildiğine ~öre,85 
kuruş kıymetinde 250 &an 
ti!!trelik rakılar t-1 altın 
dan 2()0 ktuuşa kadadar 
satın alınmaktadır. lahi 
ıınrlar idaresi bu hnli ön
lemek için lt>dbirler almak 
ta ve diln Iskendcnına va· 
ran içki stolclarından mü· 
him bir kısmını şehrimi
ze getirmek üz:ere taşıt 
vasıtası" fedarik etmekte· 
dir. 

nı irat yaptınla
cak 

lunur. 

* * • 
1- Dörtyol kaz1sı Ga 

zi ilkokuhmuıı tamiratı pa 
zarlığa konmuştur. 

2- Muhammen Bedel 
948 Jiradıı·. 

3- Bu işe ait şartn':l
me Vilayet Enciirnen ka
lemiade görülebilir. 

4- Taliplerin ilk te· 
minat akçası olan 71 lira 
yı 3ankaya yatırmaları 'a
zımdır. 

4- Pazarlığın 29 ey
lül 942 sah glinü saat 16 
da Vi!Ayet Daimi Encü
meninde . yapılacağı ilati 
olunurf 

* * * 1- Antakya Merkez 
Fevzipaşa okulunun tami
ratı pazar ığa konmuştur. 

2- Muhammen bedel ' 
(802) lir.:ıdıl'. 

3--Hu işe ait şartna
me Vihlyet Encümen ka· 

J 
• 

' 

utları 

nur. 


