
--

Cumhuriyet Bay
ramı için hazır

lıklar 

Milli Şefimizle 
Dar.imarka Kralı ara 

smda 
Ankara 6 A.A.-- Haş 

nwlli 1 ldnimarka Kralının 
doı1um yıldönünıü 1müna .. 
s .. b tıle !\ı1i li Şefimiz Cüm-

En büyük milli bayramımız bu yı 1 
Çoşkun tezahürlerle kutlanacak 

"iıurrdsi 1..;m l ı ıö ü ile 
K ı nl il: •iJ Kriitiyrn aru 
sı d1 t hı ik ''c tc-şekkur 
telgı dffarı teati t>diln iştir. Cumhuriyetin 19 rıcu yıldö.ıiimG olua 29 i idt>Ş· 

rin hu yıl yurdun her yönünde olduğu gibi ş ·lıri
ıniıde de coJkun t .. z :hurat ve par ak bir tö t'nle kut İcra Vekilleri 
lanacakhr. 

Bu en büyük bayramımızı !Ayık olduğu gibi t h n m.
yet ve azamttle kutlamak için şimdiden hazırlı dara haş
la 1 ·m~ l> 1\1 ı n ı {t ı iır. J ıyr t n J ı1 yapılacak törenin 
programım hazırlamak üzere yamı Valimiz'ŞE'fık Soyeıin 
başkanlığında bir heyet iopJanacaktır. 

Heyeti 
Dü toplandı 

Ankara 6AA.- tcra 
Vekilleri HP,yeti bugün 
HaşvekAlct binaRında Baş· 
Vdkil Şükrü Saracoğlunun 
Rei31iğinde toplanarak 
r:iznam~siade"\ meseleleri 
görüsm üştür. 

Bayramın bu yıl, belt!diye önündeki Cür.ıhuriyet 
meydanında kutlanması kararlaştırılmıştır. 13u mt-y
clenhkta şimdiden gereken tedlıirlerin ahnıJmasma 
başlanrnılJ bulunulmaktadır. 

-Her iki tara/ kı
yasıya döğüşüyor 

Aınerikanm Ankara 
büyük ~lçis; 

Vaşin~ton 6 A. A. -
Anıerikanın A·ıkara Bilyiik 
Elçisi dün htoıoıusi bir 
uç •ki :ı Aakaradan buraya 
gelmiştir. Büyük Elçi bura 
da Arn~rika ci ~vlet ad.ı n· 
larıle gö .. ii~e.!ektir. 

Staiingratfa Alman hücumları 
büt1n ~iddefile devam ediyor 

Moskova 6A. \ - Prav ' 
da gazetf"sinin Stalingrıtlu 
ki muhabiri bildiriyor: 

Almanlar uğradıkları 
kayıplara bakmadan şid
detli hücu!llları ıa ıicvam 
dmektedirler. Bir Alman 
piyade ko'u Rus mevzae
rine arka arkaya 9 defa 
hücum eylemiş fakat bu 
hücumlarm hepsi :puskür
tüler ek Almanlara 5 O ö
lüye mal olmuştur. Alman 
lar Stalingratta teHlf sino 
iruktm olmıyan zararlara 
uğramıştır. Hus usk,.rleri 
bir .. dım bile:' gı ri atmrımc.ık 
için şeflerin vtı d;ği emri 
kahramaPC~ yerine ;-;etir
mektedır 

Herlin 6A.A.- Askeıi 
bir kaynaktan b!ldiritiyor· 1 

Kafkasyada düşman ri · 
çok tepelerden geri ahl
mııtır. Stalıngrnttct göğüs 
göğüse yapıla ı şiddetli bir 
savaştan l!Onra yeni terak 
kaer kaydedilmiştir. ş ... h-

1 

rin şimaHndeki bir }{us 
grupu çevrilmiş, dayanış 

rr•evzi erindeki Ruslar kıs 1 
men yokedilm'ş Vt\ kısuw :, 
esir alınmışlardır. 

Moskova 7 A.A.-Vo· 
ront>jde taarruza geç,...n i{ı ., 
mü faf,u1larıua deriul ğ • 
nüfuz etmiştir. S.ıvaş Lı 'ı· 
tnn şiddetilı devam ehı .. :< 
tedir. 

f!!!!' 

zamanı gelince: 
Rusyaya yardım yapılacak 
Va~inhtou 6 A.A.-Stal;nin ~ n I> 'Y 1,1tı Amarika

da öaemle karşılanmıştır. Bu husu.ota bir demeçt~ 
bu'ıın:ın A,rnerik 1 Ayan \1 'C :s· H triciye Eociimf"ni 
Reisi demiştir ki: 

" Askeri ş~flerim'zq iti DRd etrıı~k lazı:ndı". Sta
linin endiş~d .. oldu~unu ve ydr Jı-n }htiyacıııı p3k all 
biliyoruz. Fakat çok önemli bir Ş"-Y ohın bu işi bi1

-

gili adamlara bmıkrnış lıulunuyorıız. Müttefikler Kus
yaya v"'rdik!eri söıü lutacııklıırdır. Lakin bu pek tabii 
olarak zamıtnıııd ı yapılacaktır. As1<C'ıi şı>fleriınize iti 
m t

1

ı lm k 18zırrdır.,, .................... 
lstanbulun kurtuluş bayramı 
lst ın!:>ul 6 \.A.- Istacbulun kurtuluşunun 20 n ci 

l ildöniım ·, ol n hugUn paı lak bir surette ktıthmıoış 

vt• lı ık kütleleri büy:ik hir tevinç !cinde merusim 
yer ne gilnıişte dir. S,ıat l Od~ bnşlıyan, tfüenJe heye
c nlı nutuklar söyl(>ıımiş ve istıklal marşile direğe 
şanh bayr ğımız çekilerek g"çit re8mi yapı1mış ve 
törPn hunıınla sona ermiştir . 

.... llllİllll ............. . 
SON OAKıKA 

ALMAN 
ORDUSU 

R 1syada yeni b'r 

tır. 

Atman ordusunun ge
çen yıla nisbetle t durumu 
iyidir. Fakat 2900 kilooı~t 
relik uzun bir C""phe var• 
dır. Eğ Ahranhır bu 

k ş sav ... şına hazır gunkü ._:ıkm:.ız on kuıt 
landı maz :ırs ı çuk rnüşkU 

Londra 7A.A.- Alman çe ·· c_eklerdir. Zıra Hua: 
ordusu H.usyada yeni tbir orJusu 
kış s~vaşına ,..haıırlanmış- . Dllfbr. 



...,ayfa.-2- HJ\IGt'N __,,/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:==~~;;?~ ~J 
1 
. bir ffl' fı 

Birince Ger .ç\ik Beden Terbiyesi Mareşal Gö 1 Eski Mısır Hi Ru~:o~t~ı~ 6 ,.:S ~r 
Klübü ,1sporcuları işleri için 1 ringin nutku divinin alflnlan zitıt konfertıO~~llıf61l saj gö:ıdereıt . ıı-ıı• 

Halkevinde çalı~ecak Yeni bir kanun İngilterede Hitlerin Fransız sınırından yor Jd: .. 11 sivıl,Jı 
... b G 'k ''Mahsulu ·ıde IJl'I' .J 
~ehribiz irinci eııçlı . Hazırlanıyor nutku;-.a benzatiliyor kaçırılırken yakaland! . . şıılı' bllr 

• Klübü Halkevi Spor kolile Jkden terbiyesi işler:- Londra 6 A.A.- Hit- Paris 7 A.A.- Vişi top <lüzen~:~~;ed~irl~~:ç' ... 
birlikti! çahşınak J•'rden sonr" M·ıreşal 1 ·o·· - raklarında bii.vük bir ka· ması y iC10 _..t~ ni dohts verimli ve favda "' " • u ı dır Hunun "rı:· 
i•·in yctplığı i tek yennde ,, · ı k 1 l t bl ·· il l 

1 
• " gsı " lı bir şekle ıwymak iize· ringin söyledıği nutuk n ça ·çı 1 ~ eş~ ms O muş· baş vurara~ ,r b&J • 

' görülmüş "<' bu talep ka· rn Maarif Veldlletince ye- giliz Lasıııı tarafmdan ay- tur.EskiMısır Hidivlerinden H\zımdır. E~ıı;• b ~ 
bul edi'miştir. Klüp aZ8sı ni bir kun•ın proj"Sİ hazır ni şt-kilde ~efsir edilmek- Abbas Hilmi pnşaya ait 70 baş vurulrn ~ ,İ 
yakında H lkevinde çalış- lanmakttıdır. teclir. Göring durumun K"e milyon Frank ,kıymeti:Hle- gayretler hoşa fsir1

1 

mahınrıa b ışlıyacaktır. )'. apılan incelemelerd~n ç.en seneden daha az çe- ki alhıı külçel •ı'i 1 viçraye Çörçil teı.J~or 
yere taşıı•acaktır. sonı u ihtiyaca göre lrnzır- tin olmndığım itir:ıf edi- kaçırmak isterken hudut bulunf11 ,. ... 
Pıyango bu akşam !anan bu ka11un ikici teş- yor ve Ukr~yna ile zen- ta 4 otomobil içindo sey Loodra. ~f.~()rÇ'I ~ 

rin ayınd·ı Büyük i\li let l{İn Avrur1a memleketleri- reden kafile yakıılaıımış Jiz Başvekıdh <;deıtJ~, 4 
çekilecek h t t B · ı b h \1oclisino verilrcE:ktir. nin Almanyauııı elinde ır. unıar meş ıur ir co· Kamarasın ~·oifl v

1
"' 

MilliPivang> bugün ö!fü~ k le 4 k'.:ı=ae "b tı• sta 1 
I " '·' L" k 1 bulunduğunu lrn itibarı 1 ey 1 ~· n ı ar~ .ır. hın urken tesiJJe t 

den sorra Aııkarada çeki- i m a Ç arı yiy~cek ve ham madtle Altınlaim l>ir ,kısmı .Mon- rikan ghez~k111Jıı ı.,O 
ıecek ve ka~anan numara- Bayramda başlıyacak ııakırnından artık sıkıntı teka·lo bir kısmı au c~- b~yanat ıı ~ıs 
lar bu alişam Anadolu A · k'l · iY' • .. ı · · nevre bankasıntt ~ yatırıla- lerde bu!uO[lla 

Bölge :utbol Lik maç- 1;e ı emıyece,..ını soyuyor • 11 
janaım 19,5 bültenind~ ı- ln!!il":t basınına göre 918 caktı. Kaı;ak<;ılar tevkif lir. .1..t1 r 
ı" d'l kt" ldt'ma şeker l>a} rammda ~ 1 ~-au e ı ece ır. savıı.şında da Ukrayna Al· edilmiş ve altınlar miisa- 1Bıı ~~ buşlanacaktır. LiL: mar-la- · f kları0 ·ı 

K kh d 
:.- dere olunmuştur. riış .ır ..,et•. 

1 rı an a rı l 2karşılaşmada sona e- manyanın (;•lmde idi \"'e o tJer 
recektir. zırnıan bu hal Almanyayı Irak kabinesi düştü ~~~l h:aibİ ~:d~'. ~ 

Tuz sıkıntısı var 
Kırıkhandı:ın lı'z • veri 

len malOmata göre, inhi
sarlar idaresinin bu kasa 
ba için her ay verm ~kte 
olduğu 60 torba tuz mev
s.m icabı az gelmektedir. 
Kmklıanlılar kl ndilerine 
ayrılan tuzun Lbir miktar 
dııha tuz verilmesini iste
mek!edırlır. 

Et narhdan faz1aya 

mı satılıyor? 

Kış mevsimin n ~etme yıkılmakttın kurtaraıoa- Bağdat 6A.A- Irak kurutuncıY8 ıııeBlo' ı 
si üzerine dığer spor kı· mıştı. Kabin.e~.i isti~a eylemişt_ir. 1 

ye de.va~ e:t pst,d 
sınıları i.ızeriııdede fauliye Şun1 sı muhakkak ki Bu göruşmenm ekoııormk kil l\urı S~ 

·ı k d \I l. d k. 8 l 1 ·ıztır· f le gt çı me · üz.,re ir. t maııyanııı e ırı e ı ~e~~le er hakkında gö· ca eyleıDlv 41, 
yaz sa ati milyon tonluk ıhliyal za- ktıf'' 

hire tükenmiş ve llalya· 'C'ı·tralar 92 
Kış mevsimind de dan bir kısın: yiyec~k I' j 

maddf'Sl almıştır. 11tlJ deva 111 edecek ~Ierkez Müft ülüğ.iJnderı; 1,1rıı~ ~-

1• k ı" n c ı' cephe Hükuruetiınıziıı bugi-Jay fiatını serbest 0 9Z 
Ankanı -- Vekiller f tr• 

Heyeti bu seue kJş saatı· I 10-942 tarihinden itibaren sndakai 
1 

ıuıı"'' 
b l l 

. m .. .ıse esi olarak dairemizce lesbit edildi .... i iU\11 o a' 1 
nın tol ı ( edı mimesıne, - ~ 1 ı 
y2 z sıatının kışın da deva- Ne zaman ve nere Reyhan iyede atyans 
mına karnr vermiştir. de kurularak l' 1 -~ 1 

\ ıue Vekiller Heyeti \e_y ıani~e Helkevi Heis'iğfol.'.en: . ede 'Yil'. 
Yt.ırduu her tarafında so- Vaşington 5 A.A.- 29 ılkteşrın p.::rşf'ınhe günüHeyhaıııY. ı.ur· rt 
ğuklar iyice başladıktan Amerikan gnı.elt>leri ikin re üzerinden büyük at yarışları yapıHı?~ifeoJt 
sonra kaloriferlerin ci cephe meselesi üzerin· etmek ve daha f JZla maJılmet aJnıak ıs e 

k l k 
de yeniden yazmuktndırlar kevimiLe meracaatları IaAzımdır. ıe' 

ya ı ması lU:lUmunu arar ıtt 

Bazı okuyucularımıı
dan aldığımız şikayetlerde 
bir kıı:iım kasıp arm bele
diye tarılfından et için ko 
mılt.n ? 20 kuruş narhdan 
f ızluy yani 150 ve halla 
15} kuruş'.\ kiidar et ı;a' 

tıkları bi d', ilmc.kledir. 

gazetelerin bu mestle ü- R d I k t•ye" -"" altına alRllŞlır. zerindeki ruühıleaları Şll a yo a m a İS ' ,.ır~ 
Benzin tahdidafa dur: Meşhur Alman Mende marka 6 laaı~;~ııe11j fi 

Aynen devam ede Rusy:.uın sırtıaduki modeli çift nntenli radyo Lambalar tele 1• 911 
-Diğer taraflaa k<osapla
nn söylediklerine gör~, mez 
bahuds topbın ve kemikli 
et s:..tışı 130 kuruşa ka· 
dar sı tılıyormuş. 

·13 el:disenin dikkat naz'.!· 
ı ını ~ekeriz. 

Halkevimizde 
Bayramda çoc•;klara 

, karagöz oynatılacak 
lfoyram münasebetile 

şehrim:z Halkevinde çocuk 
lı:ı a karagöz oynatılacuktır. 
Gündiiz oynanacı:k o'an 
bu karagöz"' bhtün çocuk· 
hır bedava girnbilirler. 

H alkevinde Türkçe 

kur su 

Haber aldığımıza göre 
Ha lkeviııde yukında biı 
Türkçe kursu açılacaktır. 
Kurs için şimd;deıı kayda 
başlanmıştır. İstekliler Hak l 
evine ı1üracaat kayd edereli 
olunuyor. 

l\eşriy at i\lüdüril 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matba~sı Antakya 

yükü hafıf etmek için ikin lıksız (250) liradır. Eiektrikı,;i Hasıııı ~e • 6 
cek cı c ph kurulacaktır. Ko.çağa müracaat ·ııe(I~ 

Hnkara SA.A.- Tica- L' k t b l · k K h 1 ~ 'a 3 u cep ıeoın ne za : pe azası mu"' sta s. ltıtl: 
ret Vekö'etinden bildiri! man ve neredt! kuı ulaca· ~ ,,.. 
ıniştir: ğmı a~ıklamak tabii doğ· Koza T .. rım Satış KoopenıUfi reisliğıl11'ilO 

Hesmi gazetede ~ıkaa ru olmıız.Cepheııin mümkün Koza ınıist:.hs' llerine varilru~kte ol;~ il~ t~ 
390 s1yılı Koordinasyon olduğu kadar kısa bir za- 50 kuruş fial farklunnın 7,8,18 ve ·oe ,e 
kar arna aesiie bcıız n ve manda ve ~apucak kurul- günlerinde yalnız Antakya müstahsilleri 
mazot gil.Ji kara ve ması g~raktir. ilaı.ı olümır. 
deniz nakil vasıtalarında S L 1 ~ k kullanılan a!rnryakıtııla- Litvinof un temasları atı il 1( metro k enı a 
mı tahdit salfihıyetıTicaret 
Vdlrt ne verilmişlı .Ticaret Vaşingto 1 6 A. A. -
Vekfi eti bu maddele- Husyanın V,şiaglon bü-
rin 9 l k leş ~iaden itil>.ı- yiik elç"s Lilvinof dün~ 

Amerike hariciye nazırını 
ren talıdidıne aynen de-
vam '.!dilr•.!es;ni kararlaş· ziy~ret ederek k'3ndisi'e 
ıırmıştı yarım saat görtişmllştür. 

Amerikada çalışan 

kadınlar 
Nevyork .. 6 A. A. 

Anıeriknda çalışaıı kadııı 
ların sayısı önümüzdeki 
kış esnasında bir milyon 
artarak 15 milyona \'ara 
c ktır. Uuııun ıjç buçuk 
milyonu savaş malzemes 
yaplll fabrikalıırdd çııh~
ma kladır. Bu miktar g<' e
cek ilkbalıarda beş milyo 
nu bulucaktır. 

Görşmeden sonra gazetec! 

1 

lere demeçte bulunaa Lit· 
vinof bu ·görüşmede ikin

_ ci c·phrı rn~seles'nin konu 
şulınadığını söylemiştir.-

Yılda k~zancmın bir li 
rasını kinıs~siz yuıt çocuk 
hırma ayıran insan, mom

leket borçlarından birini 
dshıı ödemiş olur. 

Çoclik Esirgemo Kuru
mu Genel Mnkezi 

M'll" E l"k M"d'" ı·· "t)ndef1 Jc!~ ı ı m a u ur ug ııirıJ 1~ ~ Mahal Cinsi Mm. Par. Kapı ~1uhe~·(lletr0:, j 

le&i o. o. No· bed ·lı life 
Kocanpti hane 4 552 234 4 )0 roıı 1 5 

" " 4 553 236 200 ,, , 
Kantara ,, 4 254 8 8~0 " 

Dekik dükkfin 5 193 98 40J " 1 

" ,, 5 170 66 200 ,, 
Sarnıahmut ev· 3 838 41 ıBO " 

dük kin '• 
Küllükarap hane 3 322 6-7 1000 1~11 '~1 

Yukarıda evsafı yazılı gayri nıenkllllı 1ıe 1 ma i e mi.llkiyc:ti Sltış ı çıkarılm1şrır· 1,ııt' 
1942 pdrşemue;güuü saat 10 dı fterdıır 
tır. ·rtilıtt 

İsteklilerin !eminut!mukbuzlarile bı 1~ 
na müracaai.lı.rı. . .• tef'l ı 

fi 11 ıuır 
(l An, de!lilliye ve suir masra ar 

6-7-9-10 


