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si Hf n 5 kuruş alınır 

1 

Ucret peşi ıdir . -
GOnQ geçen sayııaP_:~ 

10 1< uru9 ur 

St'!.lingrat cephe-' 
sınde savaş en 

4~~~ik noktada 

Bitlerle Alman 
c;eneralleri ara 

rasında 

Ruzvelt bar1.;Jan 

bahsediyor 
Bu seferki barış 

umumi olacak 

.,E! R k, taraf takviye almakta 
Al~a u, s ordusu dayanmaktadır 

rı arın a t k t 
r 1 aarruzd::.n m"d f \ Çece... d . . u a aaya ge 

llJ 
11~t~a 23 m~~n o e d~ır. belirtiler var 

~d goıu Stuı 1• Y g"z tesı)- Hala bütün d"' it \ •ıgrat n..t1 • unyu-. • rtıe ·k ~ eıınenııne dönrn.. ı ı cı'tad rı alılura gör h . . uş ıu ıınmak-
~'llıı t· Alınan'nr d ~t ~r ıkı taraf takvil'e al 
~t .ı\I arşı hayranı k' a a ıngrattaki Hus kakramarı-
t. !tıarıy ı arım açıklıydi-!&r Büt·· b h 

h ...... k arıııı artık t d . un ll ili· 
t- ô'C ilrn aaı ruz an vaz k lllJg·· el erin~ işar t 

1 
geçere m iida-

"llıd "'11 Mosko d e sayı maktadır. 
erı b va :ın gelen bir t J . bi>..tıte \ı aşkıı birşey 1 e grafta bır ceheıı· 

'l.~•ttıı ~kil Sahillerine ~.nııyan StaJingradn atılmak 
·~ ~ tedir lngili lı ır ç~~. Rus takviyesi ge'diğini 
~ .\ lb,~tıu~unu Yaz:yo~~ını I ın·o~enkonuo teşehbüsü 
"' rrıntte .b;ısıııına ve aske i h 
~'-tı fıkler:ıı Al ma fıUerin kanaatınu gö-
~eç;~tı~ rnurn k~a;f~~i~;. kurşı ... ikinci Ct•ph~yi nç-

k ı~tır. h ır. ~unkü bunun mevoii-
~l rıo"a 25 AA.- . . 
~ ~ grat İ~in .. Höyter lııldıriyor: 

hatt 1 CarpışnıaJur en ı . k 
ı tlj b' a JU noktayı ıazı ookt'lsııııı var 

t 'r d <ıŞnııştır D .. 
~ ·~·ıı Uruında idi S h" . un savaşlar en 

l'ı;~ b· barıııuCMk b" . ~. • ır dıthiJinde artık yara-
l ır k 1 ır }'er kaim t . ~ ı g,ıiı b a ırctnıaulık ~öst kamış ır. Mt•d.ıfiJer 

ı. " g· asıı11 d errne tedirier. 
"~il •ıı"ıı ı urunıuıı Hueı 1 h" 

•~tırıd d.ırııitsizliğe kap l ur e ıne gelifmt nesi-
~SI ' ır. ı manan doğru olmadığı 

arın d 
~rı~ urum b· d taıi "l'a 23_ . u ıraz üze imi 
tııl dlJlftnJın . Rac }O gazele8i Ş 
~· tııeltlik ''?1aJ kE!sirninde R . 
~ ı~eı",.le .ıerı bildiriliyo .. T" usların vuzıyetlerini 

8<.ıkakı ~ırrıaı k .. sinıinde. k ırnoçenko Yeni aldığı 
b',_\iıta' -arı ıtldığnı 1 d arşı taarruza gt-<;ert"k 
'1ftı" • (.,{)IJd oa ra radyo •1 b 

'.Ye,.ft,.... ra rad su,,ıa ere verilmek 
~\> ~61 h kk Yosuna ·· 

'lıı tıtıerı,llek~ . ındaki kanaııt M got' bu şehr'n 
- ı~ llıOu 0\lır. Bu'la s ·b • os ovada gittikç~ 
~'.l(öFt~r~faa ile Jcnlrnayı ~p olarak ta Rusların yal 
& ııtıırtıışı ektedir Hir no:ı Jarşı taarruza ge-çnıiş ol-

ı~İl):ı ka ar Jır. a a alnıanlar üç kilometre 
'itttıa ~d8tırnııa . 
d ttııJc: y . göre, Şehrin d·· . 
~Yurı erınde dPğiJd· u~:nıyeceği düşUu-

r .Yırn~~:~~ıı göster,yos·ıı~aO~ayJ_ar ~6nüz lıu şeb. 
........_~. dug~nk? durum bu D . ·-~ eğışrnış değild•r. 

I~ Ülk f --- -=-

e ~re talebe gönde- -
il~ rılecek 

~lt,kt: 25 A.A.-
ı... e YUk Haber V"'rild"'" 
''lltı,!ı rı• Sek k!rnya müh~ .ıgıne. göre, iZttbP 

~lir U~rnleket l re nı .. b ndıs Yetıstirilnıek üze. 
'le ) Q;k l.ı OJüsabakayaUIJg~ aka ile 85 hılebe~ÖD· 

e ırın d itmek iç" r llıiş b 11 Jn olnıak 17 •n ürk Vbtan 
.... ·~'llıdır. llunnı.ak ve lise' olgu~tŞ•nı bitirrn;ş 20 

~•k " 'ileldılt-r 21 ·ık .uğunu Yernıiş ol-
e aram b ı leşrıne k d 

a örusuna rn .. a ar ma-
ura('aat t"decekJerd' 

ır. I 

Anlaşamazhklar çı~ftğı 
haber veriliyor 

Generaller ordunun biraz dınlenmesini 
istıyorlarmış 

Loı dm 23A. \ - JWy 7İlt-ri kuru!oıasını ve lıüyiik 
terin askeri muhuriri yıızı· Alman kuvvetlerinin balı· 
y( r: 

Bitlerle (;eııerulleri ara 
'nnda anhışamazlıklar 

çıktığı hakkır..da habedeı· 
gt1lmeğo başlamıştır. Şüp

hes"z bu il defa olmu)Ot, 
Bund&o evvel Generaller 
Hitlere ihtiyat tavsiye et
tikleri halde Hitler o za-
man bütün tehlikeleri gö· 
ze alarak harekete davam 
etmişti. 'imdi ise Bitler 
çok 1orgun düşmüş olan 
Alman askerlerinin biraz 
dinltmmesıri bir c 0 p 
he üzerinde müJafaa mf'v 

ya naklini isit"nıekted ı r. 
Generall~r ise bunu in.kan 
sız göı mekte ve böyle bir 
hareketi çok teh[keli bul· 
maktadır. •;ünkii ortada 
henüz mağ ' Op edilnıemiş 
bir Rus ordusu vurdır. 
Onun için evvela bu 
Rus ordusu imha t'dilmc
l!di 

Almanlar Sll ingrat 
şehrini &la:n azlars ı plan
larında büyük değişiklik· 
Jer yapmak zorundadırlar 
Bu takdi.d-3 Kafkasyuda· 
ki Alman orduları lehli· 

keye düşecektir. 

Rusya barış şay1alarını yalanlıyor 
Ankııra 24 (lludyo gazetesi) - Geçer. lıufta Al 

manya iJe Rusya arasında uyrı barış şayıalnrı çıkmış 
ve Londra radyosu bu haberi sıcagı sıc.ığıııa yalanla· 
mışh. Şimdi Rus kaynakJ11rı da bu haberi yalanlarııuk 

ta va Moskovu radyosunun sözcüsü, Husyıının kesirı 
bir neticeye kadar devam azminde olduğunu tekrar
lamaktadır. 

------~'"4._,l ._.wdk\314 'W*' M 

Ekmek kartlarının her yerden 
Kaldırılması için incelemeler 

yapıllyor 
GrJen habt'rlt-re görr, 

ekmeğin yalınız üç şehirde 
değil, nıemJeketin her ta
rafında karnesiz olarak stt 
tılabilmesi imkanları araş 
tırılmaktadır. Bu arada h:ı 

tır.BuraıJ.ı memurları: mah 
su~ ekmek yapılmış ve 
k .ırne ile tevzi ulunınuş
tur. Şimdi bu tecrübenin 
neliceleri incelenmektedir. 
Diğer taraftan Ankara, fs
taııbul va Iıınirde de bu 
yolda tecr übeJeı yapılacak 
ve n"etic .. de muvafık görül 
düğli takdirde karne usu
lü kısmen kaldırılmış ol:ı 
C 1ktır. 

SON DAKıKA 

1 lnmiHon 25A.A-· 
Huzvt."lt kolkeyt tJniver
sih:siııde söyleı:lıği kısa bir 
nutukta şöyle demiştir. 

"Amerikan milleti şe
refli ve devamlı bir sulh 
y~ıpnıayu hazır bulunnıak
hıdır. Bu se~er suih umu
mi olaca ktır. Konferans 
ıııcısasınd Amerikanın sesi 
ağır lı.ısacak ve \Ok hü
yiik bir rol oynıyacaklır 
ArtH r;ka konferansh.t iıısaıı 
lığm her yerde ve her sa 
hada mukudderatına Joğ 
ru s&rbest~e ilerlemesini 
istiyun bir milleti büyük 
Amerikan milletini temsil 
edecektir. Bizim r;uy~miz 
herkl s'.için azami hiirriycli 
temııı etmektir. 

Çörçilin bir 
Mesajı 

Lo11ddrn 24A.A.- Huş 
vekil çörçil, 1000 kadı r 
Dcııiz işçisinin yaptığı kon 
frr<tıısa bir mesaj gönder
miştir Bu .1ıesojda deııili
~·orki, 

"Genıi':iiz ytışayamayız 
gemisiz yenemeyiz; gemi 
durumumuz vahimdır ve 
gemiyf} ihtiyacımız vardır 
Mümkün olduğu kadar 
çok gemi yapacağız 

Hindistanda 
Diri diri yakılan lrı 

gilizler 
ıJombay 25 A.A.-

llazı eyaiellerde kargaşa
hkhır dev ımı et:nektedir 
Nümayişı;ılc:r tarc- fıııdcırı 
düşürülen Bir İngiliz uça
ğının müı etıeban öldUrüJ
müşlür bir niim Jyiş · öıılc 

mek isliye lııgiliz Polis 
müfettişlermden biri ve 
iki polis hıılk tarafı ıdan 
üzerleriae petıol dökülmek 
suretile diri diri yakılmış· 
lardıı·. 

zı rnütaleale~ üzerinde de 
durulmak• tdır. Büyük şe 
birler halkı arası. da 

1
me

mur, emekli, dul ve ye
timler)~ F..ıb:t ge'irli vtıt ııı 
deşlara ekmek karne ile 
ve tayi:: edilmiş bedelle 
Ve:ilrcekt:r. 

Bu tahdit haı·icinJe 
kalaca'< oJan diğ'n vatan
daşlar t!kmeği serbest ola· 
rak satıo 11lab:lec~kJcrdir. 
Hrı maksatla t-knı~k salı
Şının sorbest oJduğu NJdl 
lid9 bir tecrübe yapılıu ı} 

İsveçte bir istla tehlikesine karşı 
manevralar yapılıyor 

Sto ho1m 25 A.A.-J'lv ciıı Doğu kıyılarında buşlı
y ıı manevr:.ılar devam t'tmek~~dir 

Hu manevr:~lar nrnhtenı~ I bir istilii tehlikesint> 
karşı memleketin nasıl m·idaf•rn eJifeceğinı lt:dpit 
için dcne'Ue mahiyeti.ıdedir! 
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Biz ve başkaları Fıtra ve zekatla- Bulgur, sebze ve odun alı~

8 

ıı ii ıı a liı " lıi1.de hir \ 1 . • Askeri Satın Alma Komisyooıııı 
8 

JJ hastalık gilıidir . Başkasıııu z T .. k H \ Tuhmin Pdi'en ilk t.enıiıuılilllij sa ..ıl 
• Cinsi l\likhın Lir:ı Kr. Lira Kr. ı ıa _94" 1 dJ 

benzememeyi b:ışkaı:nnrlun rım l l ur ava 1 le g 6 .,., başka tiir\ü hareket etme- \ 25 9 " 6 ,.A yı .ı1ep isteriz. Uai:n::ı trnn- K' z · Nohut 15000 7020 Q ı) 526 50 5-9 942 1 6 'f' diıııizdo oıij1uul lıir lml, urumuna ·vere zm Y.mercimek5000 26UO " 195 00 22:.j94Z ~6 ,O 

f 

K. fasulya10000 4160,, 312 00 , .9_942 6 
elan veya~fi ana henzecnc- Y d h . ft Patates 2000) 7280 ,, 546 00 25 9~z 1 ,O 

yen bir kısım yaıatıuaya Ur Un av asın 1 em nıye e Odun 2000' O 5650 ,, 432 75 2~·99~942 t6 fjJ c;alışırız. Bunun için de f · f h k fi . . Odun 4000) 1400 ,, ı 05 OJ 2'" 
42 t1 ~-ok defa başkslorınm hak U an ava UVVe erımıze (Bulgur lOOOO IOOJ ,, 75 OJ 25·9·9 i 

kını gasbedoriz, verdi~i- el 1 miz SÖ"tÜ tutıuyız, tuttu ya .. d ım her T Ürk için kutsal im;uı Yukarıda cins ve ıniklan yazılı ., .. k ... ı 
ğuı,,uı . yoldan çarçabuk ı1• b

. bo ' pa1.arhk aur(".tile alınacaktır. . .. "e. 0JI 
döneriz. Bunları yaparken ır rç.ur 2- lhalesı hizahumd~ gösterıltıD gu~,.,ooııs1 
de başkasm• benwmı•ınek - rı k • _. - L i d k.·, la" nen tel,lı"g" a·t ko'.Ilutaniık t.ıinasınd·ı teşekkül edece ,, ",. 
len, başkasma aykırı Ol- d a A" 

H 

on r a l yapılacaktır. ~~re11Jll 
maktan zevk duyarız. er T.. k 3 - istekli olanlar evsaf ve şurtıarı vl" 

httlde ı;ok hodbiniz. Komşu Ur g a zefe- Kırıkhanda oturan Mis- re komi~yona müracaat edebilirler. • 
'nun.ruJvosunun iyi ses ver x.ı v M h \ rıe ·"" .J c"ılerı" ki Kevork Ot; u annes en gene sa" ıp en ... oı1eO ~ 

memesi için evimizde tla- tarafından K:rıkhanh olup oı~ l1 P" 
ima kontak ynp =- rız, su hulen ikametgahı 'rne"hul Bilumum zeytin yağı ttısirhane'e.ri e erdisiı>~.I 

k tt k
. k Bir ay kalmak üzere ' " 'e ~ eı il!'i yu arıkn • ı ıere çı n:asın bulunun M•nuk kızı M•r· 4290 sayı"ı kanun mucilıi01-elMuarn• . ıerioiO ,r 

diye muoluğu açık \ıırakı· Amerikaya davet yem aleyhine Suriye bükü ·o duğundan mengene ve tasirlıane sah•P rid•ı Jf rız, başkal•rının da istifa· edildiler meli zamanında istih8"1 ceza gôrmemeleri için J.lefteıdarhk vadaııd'
1

",i 
de edeceği ıuaddoleri çar· Vındra 24 A.A.- Bu· eylediği 15 lira attun pa· lüğüne mllracatları menfaat'•rı iktiıasıP ReisbO 

şıdan, topyeklln alır istif rada bulunan Türk ' gazı. ra alac ağına dair olan :l4,' k il d t ' Belediy~ ııb,,;ıı ti 
ederiz. Da b" neler do ne· t eciler h ' Ye ti ünüm üzie ki teşr; nisııni f 942 t orih ve O U a r a a m I Vi' ayetiııı ııa b•""' ı n 

·ı G . 1 k 1· carel ..t 

er yapı ayız.. ece saı·ı· haftanın ilk günlerinde 615 numurah ilamın tenfi raf yaphrı aca Akiş 
1 

1''t~ !arından sonra sokakla şar A.oıerikads bulunı• caklar zi hakkında açıl"n davanın miş bul~•·:kıir· .ıijl 
ki mı söylemeyiz, herke· dır. Gazelt•ciler beyaz sa· yürüyen durıışmasıııda: Vil~yet Makamıııdan: tevti e<1ı\eC b81,.. 
sin evinin ö·ıünde yüksok rayda ıı.uzve tin gazeteci· Müddeialeybe il!nen da· 1- Antakya M•rkez bıılunanl•"~b•~ıo 
sesle kon"şar ak uy k n 1 arı· lerl e yap , c .• ğı üç günlük ve tiye te hl i f edildiği halde Gazi p:.şa oku 1 unda yapı in· t'l'eşr in ıptııeri ıl nı ını kbçırmayız"I kocgred•· hazır bulunacak mahkemeye gelmediğinden cak tamirli lGdi lit paznr' ı müraca etııı• 

Bunları niçin yapıyo- ıar ve Amerikada ' bU· kendisine ililnen ~iy•P ka ğa konulmuştur. nıl'- <J 
ruz?. Sebep ne? Gayet b •. kum~tin misafiri olarak rarınm tebliğine karar ve ~ - Muhammeü bede il d 

1 *ıll ,. ~ 
sil, heı ~esten başka olmuk kalacaklardır. Bu müddet rildiği cihetle duruşma gü 691 liradır. 5- • o~· 

1 

ır. P ııır ı~ ıı '-· 

Fakat bu 1.-kkt nereden içinde Amerikadaki .bütün nil olan 10i11;942 tari· 3- Bu işe ait şartna· illi 942 s
1

\l ~io>I 
kan linı" zde bıılurıız? Bunu deniz, kara ve bava ,üsle . hinde mahkemey gelme· me Vilil.yet ICocümen Ka· da Viliiyel ~ biı J, diı~üumeyiı Hem rini, fabrikaları görecek· ! diği veya bir mümessil yol leminde görülebilir. meı·inde y•P 
ne hizum var b:z ist ıdiği· !erdir. ! \amadığı takdirde duruş· 4- Tal; pıerin ilk le· olunur. • ,' ~ 
miz gibi hareketetle:im de Türk gazetecileri Ama : mamn giyabmdo yapılaca- ıoinat akçası olan 25 lira· ,ıeı"~ 
herk» n• yaparsa yapını rikadan b1lı Amerikaya ğı tebliğ olunur. yı bankaya yatırmaları la· 1-lsk•

0 

1 
1 

1 k k d 
'M zımdır. Naını'· ı<ltılı:,ıııt• 

uyumayormuş, ra ıatı a· geçece ve ora an , ısıra ~ • • 
norn uş, susuz kalıyormuş lgidip bir kaç gün .kaldık· iLAN 5 . Pazarlığın 29 eyini tarnirull p• -" 

' r •dyo diııliyenıiyorrnuş, bi· lan sonra memleketlerine 942 salı ~ünü saat 16 Vi· tur. ••ub•oııP"" 
Antakya Belediye Reisli- . ,ıır· ,Jl ze ne't :. lstecıigvimizi ya döneceklerdir. h\yet Iliürni Enclimen\ııde 2- ıv• 

p yo ı"UZ ya üst ı ara fı bizi H iti er ~in ~en: y•pılacağı ilil.n o 1 un ur. ( 406) 1 ""ılu if -~ 
a!Akadar elın < z. Dedim ya 1-Antaky> m ııb ıha • .* 3- ı ~~ıf 
biz çok hodbiniz. · Romen başve~il mu biııaıısı ile mazbaha yulu· 1- Antakya Merkez ıoe Vilif"ı;,.ıı~ ı-

F. Görmen avi;,irtİ ~abııl etti nuda tadilat vetamiratı iş· Gazipaşaokulunun sıYa ve lemiod~/ıiP1"" ~I 
l3erln 24 A.A.- Hit· leri açık eksiltıneyo !tonu\ badanası pazar1ığa konmuş • 4- :ı ol~1 

le' umu•ni kııra · gahınd, muştur tur. nal akca 1aP 

E.ğer bina 
temin edilirse 
Şehrimizda bir ort ı • 

ticÇtrat okulu açılacak 
\ lk Lr, !. ı \. \ . - M 1 

arif Ve'<i\liği bu yll yurdun 
hirçok yerleriodl· Orta ti· 
r:ıret o'<Ulhrı açın-a!{a ka· 
rar vermiştir Bu sırada An 
takyada de1 s yılı ırn kadar 
bina bulunduğu takdirde 
bir orta tic tr"t okulu açı

l caktır. 

Ticaret Vekih An 
karaya döndü 

Ankura 25A.A.- Ana· 
dolu.fa bir iacelerne gezisi 
ne çıkmış olan Doktor 
Behçet Uz D:.in Ankaraya 
dönıniiştür. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P! Matbaası Antakya 

H.omanya l>aşvokil muvini -2 Keşif bedeli (3564) ira 2- Muhammen bete· ban ,aya 'JI! 
Autoneskoyu kabul etmiş (64) kuruştur. li 345 liradır. zıcnd5

1:_ p3ııa~11ıı 1 
tir. Hu görüşme iki mem· 3· Eksiltme 29 eyhll salı 3 - Bu işe ait şaı·tname 11 y,: ·~ ı. Vilayet Encümen Kalemin lal 9,ı2 sıı dll

1
1 

lekti biroil'ine bağlayan günü l'Ulat 16 da Antakya , v·ıMet ııc 
sa nimi bir hava içinde Belediye ICncümen salonun. de görü

1

ebilir. da ı 1°pl 
iki saat s iirnıilşlür . da y•pılacaklır. 4- Taliplerin ilk te· meıiind• ~ Muğlada zeytin mah- 4· istekliler bu işe ait ev minat akçası o!"au 26 lira· oıuııu'· •ı9"!r 

rakı fen:1 ıyeyi Antakya .Be yı bankaya yatırmaları la • , ~!' 
SJlü iyi 1 d. I' d · · ..a •• zırodır. A"" e ıye ' en aıresın"·e go- v" 

Multia 24 A..,A. - Uu yıl re bilirler. 5- pçz:.ırlığm 29 ey- 1- o• 
zeytin m >hsolU çok bere- 5. '1uvakkat teminat(267) :tll 942 sıılı güııü saı1t 16 fevzipıı,S ıll 
ketlidir. MıılıSıilün 18 mil· lir.ı 35 koruştur. da Vilftyet Daimi ı·:ocü· ralı paı~,,ıı 
yon ki oyu bLıhıc.ığı sa ~uı- 6· İsteklilerin Ticaret oda menindo yapılacağı il~n 2---:- cıt· maktadır. k ti b l d ki o\uı1ur. (802) ıır~, if 

iLAN 
P.T.T. Müdürlüğünden 

Muvazzaf askerlik biz 
metiı1i ifa için idarederı 
ayrıl an ve hizmet erini ifo 
ed~n P. r r. m ~ınurlarının 
müracıııtleri 'ıalinde der· 
hal tayi.1 edilec ~klerinden 
P.T.T. Umu·n ~lıldirlüğü 
ne veya mUdlirlii?,e mü-

racaatları. 

sına ayı ı u un u anne * 3~.-»"' 
dair vesika ıle, muvakkat * * v·ıMe~ .. 
teminatı ödediklerine dair 1- Dörtyol Kazası rrıe d ~ 

k b
·t hl' t Gazı· ilkokulunun tamiratı ıeırıill ~ ıeti96 

evra ı müs ı e ve e ıye 'fa ıP ~ vesikası ibraz etmeleri ıa . pazarlığa lkonrouşlur. olil
11 

zımdır. 2 - Muhammroeıı be- akçası "'ııtı' , 
•·a"tl ' o·-' HALKTA del 948 liJ'adır. ~ .ı 5_ ı .. JJ 

lki film birden Macara 3 - Hu işe ait şı:ırln2.- ı' 94'l g9 ı !tll - t 
l ve Kanlı tehdit , me Vilayet Encümen ka- \ '{19se 

G 
.. d .. d \ leminde görülebilir. da ı ~°'Y. 
Un UZ e 4- Talip\erin ilk . temi· I niııde 

\

Otel Emperyal ve sonsuz aşk nat akçası olan 71 lirayı ' nur· 
FU'S8tı kaçırmayın ' bankaya yatırmaları lazım 


