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Vil~ • • 
agetımız çevresindeki 

j"khtaç yif tçilere tohum
" ~agıtılması için ha .. 

loh Zlrlıklar sona erdi 
1.ırnluk verilmesi karar altına alınan muh 

1
' çe~, taç çevreleri bildiririyoruz 
v·ı "eye o bölgeden satı 1 h b 1 ayeti m. d k. ~fta ı~an u ubattan tohuınlnk dağıtılacak 
dıkıa h '2 

e 1 çı çder hükümete borçlan 
\ r 1 'J bu bat .. d 11'Y~tiıııj b" ın yuz e 89 unu teslim ettiler 
~~aç Çif~.i~lgesinde· na11 tohumlukların dağıtıl· 
~ llill llıbı· .... ere geç~n 
t~ lo bu yılda h". ma:;ı karar altına alınur..ııc 

t.ı "e bOhurnıuk veril~- ona göre terlhirleı· alın-
111 unu ınıştır. Ct:I ıı ir·in g 

erııeı ... ere l\t l l f 
~ i•pıı ..... erte hazırlık u ı aç ~~i tçi'ere dağı-
ıı~htt ~ıakta olduğu- hlacak tohumlukların mik 

~Lıa,. f!trniştik. tarı aşağı yukarı 300 ton 
t ç r kadardır. 

1
1 tçiye verile-

1, 
0huoıluklarııı 

lınu 
ıı d nıııda veril-

çiftçileri lıorçlandıkları 
miktarın ytiide 82 ısını, 
Dörtyol yüzde 82 sini 
Hassa, yüzde 66 sın', İs· 
kenderun yüzde 90 nı. 

K1rıkh:ın ve Heyhaniye 
yüzde 100 Jinü, Yay ladu· 
ğı bölgesi;Je yüzde 92 si· 

• * ni teslim eylemişlerdir. 
h .. ~.i.layetinıizı1eki) çiftçiler Bu ht-saba göre teslim nis 

i e lt-db' 1 
( r tolıı.ı . 1r er ann . u U•nı le boı~·landık- beti umu,ıi olarak yiizde 

Posta kutusu 24 

: Rusgaya gardını 
1 zamanı gelmiştir 

Amerikan basını Stalingratta 
PJmanlann durdurulmasın! 
müşterek davaya hizmet 

sayıyorlar 
Vnş;ngton 10 A.A.- Amf'rik an guzetdeıi Stalin· 

grat ssvtışları hakkında şuaları yazmddadır: 
•·Bu savaştn eşine rastluıımıyan';tulingnıt taarruzu

nun giinlerini değil illülarini s::ı}ıyoruz. llk l"şrin ayı 

geldi. Tarih, bir i~kelet haline gelen VoJga kıyılann
duki kanlı savaşlara hliyiik yerler ayıracaktır. 

Şimdiden sonra her ne oluı·sa olsun müşterek dava 
ya hizmet etmişlerdir. \lüttefik!t'r !!azırhrnırken Bus
lar dn Alnı :rnları durdurmuşlardır. 

Artık Husyayn yardım zamanı gelmiştir Müttefikler 
Hul')yaya çok miktarda yiyecek ve :savaş malzemesi 
göndermektedirler. 

Savaşın Husyadaıı başka topraklarda cereyan ede
ceği günler yakındır. 

Samner Yeisin bir nutku 
Baston lOA.A.- A meri:rn Hariciye Nazırı muuvmı 

söylediği hir nutukta de!lliştir ki: 

ı ~r 1 Ilı Uk . 
f: Ot lt . verıle-

~ shıt edilmiş 

~h~t a' .. 

ları huAbu?atı hemen he 89 dıır. 
~ıe~ ~~nııleıı Toprak Ofı- __ Bu açık rakamlar, çi~t t 
e .es ırn e-ylemiş bulun- çilerimizin hükOmetiıı.em ır 

"-Büyük savaşın netic·si hakkında en kilçük bir 
şüpneın bile yoktur. Vukalar nekadar çok vr nekıı· 

dar güç olursa o1sun Ar..ıerikan milletinin ke~in z ıf"l 
re kadlr silahı elden bırakınıyııcağıııa iıı ,ııııyoru n. 

Hiçbir millt't kndıııı ve crk~ğile ueraber Huslar lrnclıll' 

döğüşmemişti r. 

llnıı dıgımızu .. t lık , gu· 
• 1 .f:rlııeu . verilm..,si 

· ~ Çe ırele 

nı~kwtadırlar. Bu hususta lerini y~rine getirmtık için 
aluıgırnız nıalOnıata güre nasıl canla başla lçulıştık· 

f~· ~enı .. , r Şun-
ı \' "'''Y n .. 

hi; ı. a~·ladag'T anıyesi 

Antakya k ' 
•-C~T-m•e•r~e•z ~k~a;z;as;ı~~l;a~rı:n~ı göstermektedir. -Şeker bayra·· v;a:n·"f.ll·mijız_S_o_y_e_r \' •ısını 1 kPzası 

C' Littı Uahiye köy. 
assa K 

ı llah· ış ak ve 
~c\iftçiı 'Yeleri,1deki Gazetemiz u"ç gu" n 
ıı d ere H 

~J 1 a~lık ~ assa ka- çıkmivacak 
y fllrp 8 ,evresind • , 
ı • elen· e Pa•tartesi gUnü şeker '~ı~ tiu arad ın dağlık bay "b u l{ r:ınıının birinci gt" .. 

ı . ernirk:: .. eyhu- dU ınu-
~vreı ı . vpru ve sa r. ~u münasebele gaze 
ı~ Ctııı·' k' zeternız pa·,·ıtes'ı 1 , "lıht ue ı kii • .... , sa ı ve 

nıında Bayram tatilini teftiş 
lerde geçirecek 
Valimiz Şefik Soyer. 

Bayram tatilin i lsk~nderun 
ve Dört yol kazalarında tef· 
tiş yapmak suretile gP-çi 
recek v,. blyram ertesi şelı· 
riıniz~ dönecektır. ıuı. dC ı•ift .1 • Y C ırşıımba .. ı · l ~ ~er·ı ~· çı ere lo- guıı on cıkmıya 

l ~.\'\!!ee ~ ~Cektir. ~·~k, perşembe gününden kuycularının şeker bayra· 
~lijı aber v d' . ıtı~aren tekrar neşir vazi- mını t'andan kutlar ve iyi 

•"lı:r.: Cldıu, s ı''dı:~ ıgı- fesıne devaın edecekt'ır. 
~e buı .J ıbımız 8 .. bir bayram talih grçirıne 

~ ı•·r Unan huk' kA ufün saygı değer o- !erini diJeriz. 
~ \'' lçıı ı 1 r.:;.... ·~-~o;-=====~~--=----iiiiiiiiii-=;;;;;;;;;;;:;;:;=ı; rııec.k t'te lohuınA 1 
/uğl! Ve~ll', Tohumlu manya Danimarkaya 
~ıtı. ınuk~ lolıunıluk •• ı 
, Yhucle fllır Olan- U tim atom Verdi 
tııa&a t Yere lohunı Altı maddel'k b "I'' d 

ltı 'üıını~ş Lbns elnıe ~evyork 21 ~ A u u .ımatom a neler var 
1kQ'lı ır. ka hiıkfı l' 1 

• .- Almanya hiikfımeti D.ınimar· 
\>j dy~tı g•ı;eıı yıı lir. ınıe ıne altı :oaddelik bir iiltim~ıtom vermiş 
~ıftr.·1 ", e!'ıJt>n 110L·ı·.·· Bıı "it' \ .ıe d h u ım·ıto d k' · 
'r, 1•1•• ı:ğıtt 1 ii1 lo- BlJ't·· J) • . m a ·ı ıstekll'rin hülfisası şudur. 
1 l\ ın it> • un anıınu k · · · ~ ı~1 ~ >l l Şart aıınııı nirnarkutıı Al r u ge.nıılerı sııtılılandırılacaktır. J) 1 

~"tt:ı;ı' UYısilt> iyi neti faııu yiye~r k manya ıle isbirliği yapacak v~· ctnha 
eıniş ld Rusyay v~recekl rdir. Danimarka hük(\meti 

d \''tile . 
0 uğundun recektira. savaş ılan ed~'Ct!k ve Almacyayn iş<;i gönde •hit i ,.cek lolıunı luk 

'lııı~.ı Ve Lıoe'it~tl- Ültiınııtom . . b' 
"

1 ş he henüz b il' 1 ıc~n. ır müddet konulup kanulmc.cJıöı 1 

o rn , r llıtnt1ı- Parlanı 1 l l ( Ağıldır. ı.~u. ültimatom şimdi Daniı~ıarkı •ntaıcttdan !u. lı ln osunu H 
"4 tedir, n arıcıye Encümeninde incelenmek· 

Barışın bir milletler barışı olması tal iidir. Biz hu 
lJarı~ı'l anahatl.ırını nekadar iyi çiz~rsek okadar iyi 
olur. Kuvvete dayaııaruk dünyaya lıakim olmak is
liyen müstebidleri yendikten S'>nra müttifiklerirnizle 
bidikte dürüst bir barışa dünyayı kavu~turac ığız-

Prensip!~rimizi tayin elmiş bulunuyoruz. Zafere ka 
vuştuktan sonra lmrışın muhafoz3s1 Amerikantn baş· 
ka mt!mleketlerle işbirJ;ğine l ağlıdır. 
~-,..,. ·-

Stalinin son 
demeci ef 
rafında 

Alınanlar nasıl tefsir 
ediyor? 

ıkıliıı 9A.A. - Stlinin 
bir Amerikalı gaz,,tr.ciyt• 
y. ptığı deme cin tefs rleri 
dc-vam etmektedir. Alman 
gaz·ıe:eıinden bir kısmı 

bu hususla diyorlar ki: 
Stalirı bu dcnıeci mu· 

ı huldrnk f.trntle Hus{a ile 
Anı rıka ve lng ltere ara· 
sındtı herhaııgilir anlaş 

nrnz ığ l delalet etmez. 
MüUefıklerin ikinci 

ceplıı yi nçmağa karar ver 
dıkleriııi sezen Stalin, eıı· 

dişede bu!uııan Rus Mille 
tine bunun müşevviki 

olduğunu göstermiş olabi· 
lir.,. 

Viiki ne •diyor? 
Moskuva 9A.A-· l'ass 

ı·j rnsmın ~;i ıde~i mulıabi 
rı Ruzvelt n ş ıhsi nıümes 
sili Vi:ki ile görüşmüştü:, 

Vilki T: s.> ajansı mu
h:ıhirine verdiği demeçte 
şunları söylerni;;tir. 

talinin demeci bi leş
miş milletlerin dikknlını 
Husların acil ilıtiyııçları li· 
Z••rinP. çekecektir. 

Amerikanın Türkiye 
Elçisi 

Vnşington 10 A.A -
Anıcı ikııımı Türk~'e Büyük 
Eıçisi JiinCümhurreisiHuz
velt t rJfıııdıın kabul e<fl· 
mişlir B 'yük Elç· Pir kaç 
)111ftayn k da Türkiyeye 
clôrıcceğıni goztl<:.cilere söy ~ 
lem iştir. 

' 



Resmi daire 
lerde 

Devam saatı rdeği 
şıyor 

Hesmi dairelerde kış 

devam saatı 15 ilk t~ıria 
p~rşembe r;ününden itiba 
ran de~işecektir. Yeni d -
\'ıtnuı göre me nurlar s .. • 
btthleyin saat 9 dan 12y~ 
ve 13 buçuktan 17 ye ka
dar Çttlışacaklaıdır. 

Kristal şekeı geldi 
Bir rniidt.l~ttenberi pi· 

yasada buhınmıyan kristal 
şeker jevvelb i gün bol 
mikbırdtl gelmiş ve hak
kallara dağı!ılmıştır. 

Kız talebe 
Kısa ete ki e ve ço 

rapstz gezemez 
Kız talebelerin mektt"p 

haricinde dtt kısa etekle ve 
c;orapsız geı nelerinin kat 
iyelle memnu v'duğu, er· 
kek talebell rin de saç, kas 
l~et ve kıyafetlerine Wna 
olunması Maarif VeklllP.tin
-den mektr;>lere teblig o 
Junmut,ftur. 

Atatürkün re-
simlerini taşı

yan 
100 liralık banknot 
lar tedavülden kal 

dırılaca~ 
Ankara- 15. Birinciteş

Iİn 1942 tarihindt-n itib · 
ı en Atatürk'•in resimlerini 

1 tafıyan yüzlük bankontla-
rm tedıavülden çıkarılma 

sına karar verilmiştir. 
Bun'ar bir S'!ne zarfın· 

da meı kez, ziraat ve İş 
httıılrnları tarnfından d ,. ğiş

tirilecek ve 9 SEne mPddd 
lo de ya1 nız Merk.'.' z b~· ıı
kaRınca kıılıul olun ~ cıklır. 

Ferid Meler. 
Maliye Vekaleti Müfet

tişlarindeu Ferid Melen 
bir dtreC" t'!rfi cıiilerekMa 
liye Vekfileti mali ttıtk k 
hryeti <ıZ'ahğına ta~ in edil 
rnhtir. Y eskmda yeni vazi 
fı•si başına gidt cekıir. 
Kıymetli ~lı:.ı l iyecimizi leh 
rik ederiz. 

Amerikadan 
getirilecek 
buğdaylar1 . 

•Demir Şilebimiz 
de bu işte kulla 

nılacak 
An karn - Ameı ika

kadan doğru~rndan Loğru 
71 bulday getirilmesi için 

1 

Yine Hindistan 
meselesi 

Sömürgeler nazırı 
ne diyor? 

l.ondra 9 (Kudüs rad· 1 

yosundan) Hindistan nazm 
Emeri Hindh~tın müzake· 
rd"rini açmış ve bu mü· 
nasebrtle bir dem,..çte bu
lunarak demiştir ki: 

"Hind:stanm .Hindlile
r~n eı;nde olmusı dileğıne 
biz cc iştirak ederiz. Hiıı· 

distaııa verd ığimiz vvdi 
bütün dünya önünde tek
rarlıyoruz. lliııdistanın zor 
bir duı·umda 01 rnası de-
ğil iıteyen~k hiiriytıte ka· 
vuşması \>izim dA arzun ıız
dur. Fakat hiç • kimsenin 
emrile biz llindistandaıı 
çıkıp giJemeyiz. 

Bir zamanlar rueşı a 
bir teşekki\l olan lrnı· gre, 

G ındiııin nüfuzu altına 

girdikten sonra bir ihtilal 
partisi uldu ..... on isyan ha 
reketile Gıındi Hindista
mn normal hayatım fel· 
ce uğratmak ve müdafaa
sını yıkmak gibi hain ıme 

bir pUln kurdu Müslüman· 
lar lideri C!nno bu karga
şuhklardan uıak kaldığın
dan onu iakd rle rtnıyorum. 
Bu günkil Hi ıdistan duru 
mu hıgi:t era i ) o,;: .. Hindis
tan arasında değil, ~ lindl'
lerin krııdi aralarında ha1 

!edecekleri bir meseltdir,, 

Bir anlaşma yolu bu 
lunacak mı? 

Yeni Delhi 9 A.A. . -
Hindistan bJŞVekili i g .. z~· 
tecilere yaptı~ı bir dtmeç 
lt>, Hindistan mf s~lesinin 
halli içini bir fürmor bu
lunduğunu, Hiııdistandaki 
muhtelif ırkların lıindi~ta 
nın istikUllinP halel gt>t; r 
nıemek sart.Je kendi ken
dilerini idare f'lmeleri huk 
kının vetileceğini,biHün va 
tan s ~verlerin t ir'eşnıesi ın 
zırıı geldiğini söyJem i~tir. 

Demir şıleuinin hazırlırnruak 
la olduğu haber verilmek 
tedir. 

D.!rn:r Şi ebi 6500 ton 
hacıni ı dödir. 8azı forma
litelerin ilrnıalindea sonra 
Şi eb'n bıı ~yın sonlarına 
doğru harekeli milmkün 
olacağı umulmaktadır. 

h•e·ı i'en yo!d!ln ğil· 
m~k mümkün olursa şi 1 ep 

bu s"feri ıi iki cıy içinde 
yapabilecoktir. 

Diğ "r taraftan ayni 
maksatla lsveçten 3 tica· 
ret gemisi kiralaı ması 
için temaslara" evam olun 
maktadır. 

Almanlar 
Stalingratta artık ile 

rileyemiyorlar 
Moskovu 9 A .A .- Al

ınaıılur Stulirıgrat şehrinde 
artık ilerileyemenıekteuir 

ler. Hus kıta l arı, Alman 
lardan geri aldıkları so
kakları tahkirı le nıeşgui· 
dur. Stalingradm şimal lıu 
tısmda tcpçu düellosu 
devanı etmektedir. Hurada 
bir düşman taburu yok edı l 
miş, 16 t mk, 32 top tuh· 
rip olunmuştur. 

İngilizler inanmıyor 
Londra 9 A.A.~ Sta

lia~ratla Alman tabiyesi· 
niıı değiştiğine vt! bu şeh 
re Alman piyadesinin hü· 
cumden vazgeçerek ağır 
lop ateşile şehrin tahr~bi
ne karar verildiğine dair 
Alman kaynaklarından 

verılen haberler burada 
'üpheli görillruektedir. Bu 
nuı ı f{u"ları gafıl av' amak 
için bir nuuıevnı olmak ih 
tiıualı d,1 vardır. Çünkü sa 
vaşların hafıflediğine cJair 
oıtad hiç bir işaret yok
tur. 

Esirlerin elleri 
ni bağlama işi 

llerliıı 9A.A- lngiliı 
nı~koın arı ııın Alman harp 
esirlerine kötü muamele 
edildiği h!!kkıudcı Alman 
iddialarını yalanlamasına 

karşı, ı\lmaı~ya hükumeti 
bu husuata elinde mevcut 
vesikalaı ı yakında ilön et 
meğe kırar vermiştir. 

Londra 9 A.A.- Alma 
yadaki hgiliz esirlerinin 
ellerini ı h:.ğlaunıasma 
karşılık olmak üze lngi!te 
redeki Alman f'Siı !erinden 
bir k ısmıııır? clJeri yarın
da ı. itibaron bağlanacaktır 

Novreçfe örfi 
idare 

' 15 Novreçli kurşur.a 
dizildi 

Stokkolm 8 A. A. 
o~lodan bildirildiğine güre 
Alman &işgal kuvvetleri 
15 lorvaçliyi idama mah 
ktlm ederek kurşuna diz· 
mişlerdir. Bunlar bir ay 
önce tevkif edilmişlerdi 
bir kısım Novreç balıkçı 
ları lsveç sınırına gide;ek 
t .. slim olmuştur. 

:Stoltholrn 8 A. A. -
lsvt <; gtız\ tderi ~ovreç ve 
DJnim lfkadaki durum ile 
meşgul olmaktadırlar. Al· 
manhır Novreçte örfi ida 
rn ilan etmişlerdir. Dün kur 
şuna dizi en 8 Novreçli,ise 
silfth taşıma ve baf t<t 
lama suçundan dolayı lev 

Gemilerin kira ücreti 
muvafık görülmüş ve alil· 
kadar makamlara IAzımgt 

len emirler verilmiştir. 
kıf edilerek mahkemeye 

1 vırilmitlerdir. 

Milli emlak Satışla'' 
.. ., .. ,,derı 

M 'll" E l"k M"dülugLI ~ ı ı m a u t 11 (11 

Mahal Cinsi Mm. Par. Kapı l\IU ı . fll 
d ıı 

lesi No. ..'\o. No· be 111ıf6 
234 410 (il ,, Kocaopti hane 4 552 

n ,, 4 553 236 20:> 
8 gJO Kantura ,, 4 254 

])ekik dükktııı 5 193 
,, ,. 5 170 

Sarmahmut ev· 3 8)8 

tır. 

lste!dilerin !eminat 
na ruüracaa~lbrı. 

(l fln, de!Hlliye ve sair 

98 
66 
41 

- -----
Amerikadan 
Rusyayaya 
yardım 

7 50 milyon dolar 
lık malzeme gönde 

rilecek 
Vaşington 9A.A. - Jn 

giltere, Amerika ve Rusya 
arı:sıudu imzalanan son 
anlaşma mucibi .ce Ame· 
rika hükOmeti Rusyayu 
750 milyon değerinde sa· 
vaş malzemesi vermeyi ta 
ahbot ~tmektedir. "1alıe 
me istihsa1i arttıkı;:a lm yar 
dım miktadrı da artacak· 
tır. 

İngiltereye yeni as 
kerler geldi 

Londra 9A.A.- Res· 
men haber verildi~ine gö· 
relrıgiltereye yen!Kanadali 
~ ıtalar gelmiştir. Hunlıırın 

arasıııda molörlü birl:kler· 
de vardır. 

Fransadaki Yahudilerin 
Çocukları 

Zilrih 8AA.- Paristen 
gelen bir !el}{rHfhı bildiril
diğiııe göm, sekiz gilıı 
önce işgal altındaki Fran 
sada buluuan 3Sbi:ıYehud 
ailesinin çocukları zorlu 
elleriudeıı alır.ıarak götürül 
rnüştür. 

Arkadaşlık 
Duygusu 

Okuduğunuz mektep ki
taplarını yeni .,ders yı'ında 
kitap alımıyacak Zevallı 

Kardeşleriniıe verilmek ü
zere Çocuk .Esirgeme Ku
rumuna 'verrııenizi Kurum 
sJygile Lıi:dvı-. 

Çocuk Esirg,mrn Ku 
umu G ·nel Merkezi 

Neşriyat \Hıdi.ırU 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antukya 

40J 
200 
180 

.. 
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,, 
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