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~~l<.kozasımüstahsillerini,l Çörçil 
1
: aklarını bir takım spekü~atörlerin yalan yan- diyor ki: 
\ı Şayıalanna değil, ancak ve yalnız Cümhuri-
ıet H Parolamız ya ük~ f . . 1 . d 1 5.~ V;:ı, . ume ~nın sesıne açma arı yenn e o ur zafar ya ö-

ca kırı;ıı Sefik Soyer, hususi menfaat kasdi1e çıkarılan şayialar hak- lu·· mdu·· r 
ğuıı lııe~ a rnüstahsillerimizi aydınlatan mühim bir dl~meçte bulundu 
.~ıı;, ~il~~Z.'l~ı mahsulü id rin yaş koza satın alması nnıı satabilirler mi? 
ıı } tı11 do~k uz redir. Ko na imkftn kalmamıştır. Bu -Yaş koza için tes 
d: ~ahsild~~ıdı:ın doğruya kararıJt aksine :olarak ha- bit edilmiş olan fiat Mil· 
1 \ r il te.şekk~ tın alınma' rekete geçmiş bulunanlar it Korunma kanununun 
r. fll'Jrıı S ul eden Ko· olursa ellerin le tophyacak Cümburiyet hükfi!!!etine 

haıırlıkı ılış Kooperati- ları kozaların Milli Korun verdiği salahiyetle yapılmış 
14aliyt-t annı .bitirmiş ma le an ununun cezat hli· bulunduğundan bu fiatın 
~e Yale g1?çmıştir. An hümlerile karşılaşacakları üstünde yapılacak müba· 
f&<!tiıf nız müstahsilin tabiidir. yaamn mezkQr kanun hü 
ir 

1 
korumak ve o - Kooperatife ortak ol- kümlerine t1öre cezulandm 

. takını " 
lctril madrabaz ınıyaıılar ellerindeki mah- Iacağı şüpht-sizdir. 

~il k 68
I>ekülatörlerin sulü yükek firatla başkala 

~ Urturrnak için kıl 
t~ ·' za K . llıctÇe Ooperatifi ve 

t c.ı. 1 Yaş koza için 
"lıı.. ~ı erı f· • 
"'llll Ilı ıat üzerinde 

11 do~ enfaat ve ihtiras 
t1~1<ır :t~uğu bir takım 

ı gö~ aşnıağa başla
~aoı Yoruz. Bu ya-
llıtıs~:~Yialar hakkın 
lılııı.k .8~llerımizi a ı 

) SoYtırı ıçın Valimiz Şe 
~t ect rnakamımta zi· 

b11 herek kendilerin
~. huus~sta mülakat is 
%ue ~camızı i mem· 
~ 6o~.6 <ıbul eden V ıtli 

Un lız r, bu hususta sor· 
~errn. suuıııere şu ce
" ışterdi 

b·'aşk r. 
lktını oza fıatı üzPriu 
'ahsiJ·etçe alına tedbir 

hp b·:n ~leyhinde ol
~Uhıt ·~~kıs bir kısım 
1lııı ~er elinden ınüs 
~e~k r<ırh çıkmasını 
1ki v,1• bır tedbirdir. 

Lsiıı a!eliıuiz koza 
tı~·· erı bı' K 
~1ı11Je . r oopera 
. !atı ke~ırı~,.Şnıiş olduk 
~lirn <..lıl\.OOper aliffe 
1•1ırih edf'cekleri is

··ın 

1 ~ eqeee . sonunda 
~ı Ilı 'lVd ğı ldlr yine or 
:Uarı rıe~.edecektir.Bu 
lılakı ıustahsillerimi· 
ı r.u~rını auClik ve 

41ll ... huriyet hükü 
~~d s &ıı {\ o nemaları -

ıı Olur 
tfı U;ı~ k,' 
~~ t ırnı:-eıeriu hü-

!lq es · 
k lıtı rtt P.dılmı fiat 
, ~ Ce ~ Sek bir fiatla 
tı S6 oza tıahıı l 

' L.. Yleniy B a 
' ijızi t or. u hu· 

erıvir edermisi
li· 

t • l!ktıtn t· 
ıçetis· c ın aldığı t...d 

1 blllu 1nde filatür fnb 
llnııyan tacirle-

Almanya 
Fransa üzeri
ne tam bir bas-· 

kı yapıyor 
lsveç ile Almanya 
arasında te1efon ko
nuşmaları durmuş 

Beren 11 A.A.- Al· 
manya ile lsveç arasında 
telefon konu~maları:mı ke 
sildiğı sö~lenmektedir. Di· 
ğer taraftan Fransız Baş· 
vekili Lavalın pek yakrn
da mihvere iitihuk karuı 
vereceği sar.ıhyor. !.\1are· 
şal Göringin F'ransada bu· 
lunduğuna dair rivayetler
ler de dolaşmaktadır. Al· 
manlar Madagaskarm In
gilizler tarafından işgalin 
den sonra Fransa üzerinde 
tam bir baskı yapmakla· 
dırlar .~Frnnsanın ınilıvere .. 
iltihak kararını vermeden 
önce lta'yanın fransadan 
topl'ak istekleri hakkında 
Almaııyadan:garanti istedi
ği sanılmaktadır. 

Çörçilin nutku ve 

Almanya 
Berlinl 1 A.A - Çörçilin 

nutkunu tefsir eden Alman 
basını, lngiliz hUk O metinin 
içeride için için kaynayan 
buhranı önlemek i9in mil· 
leti uvutmak istediğini 
yazmaktadır 

Vatandaş:Türk 
Hava Kurumuna 

aza ol 

iskenderunda 
Tuğgeneral dün ak 
şam bir yemek verdi 

lskenderunda bulunan 
Amerikan gemisi suvarisi 
şerefine Tuğgeneral Şük- ı 
rü Kanutlı dün akşam bir 
yemek vermiştir. Yemek· 
te Valimiz Şefi~ Soyerle 
ask~ri ve müld eikiin ha 
zır bulunmuştur. 

Tayin ve Nakiller 

lskenderun Liman Re· 
isi 

1

Tevfik Göktimur Sam· 
sun Liman Reisliğine nak
!edilmiş, ıskenderuıı Li
man Reisliğine de Tekirdağ 
liman Heisi Ömer Feyzi 
Sarp tayin olunmuştur. 

Trabzon memleket has 
tanesi hemşirelerinden Şa· 
ziye Balta Antakya hasta
nesi hcmş ireliğine nakle
dilmiştir. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Anka 

ruda toplamm EmniyetKt> 
misyonunun işini bitire!"ek 
dağaldığını ve bu toplunh· 
ya 25 Valinin iştirak et 

tiğini yazmıştık. Ancak bu 
haberde bir yanlışlık ol
muştur. Toplanlaya 25 Va 
li değil 10 Vali ile dört 
Umumi müfettiş iştirak ey 
!emiştir. Toplantıda bulu
nan valiler şunlardır: 

Hatay, Istanbul, Anku 
ra, lsmir, Bursa, Samsun, 
Kars, Manisn, Kon) a, Gire· 
sun Valileri 

Düzeltir ve özür dile· 
rız. 

• 

Zaferi. kazar.ıncıya 
kadar mücadeleye 
devam edeceğiz 

(Çörçilin nutkunun bi
rinci kısmını dünkü sayı 
mızda vermiştik. Bu nut
kun.son kısmını da bugün 
1eriyoruz.,, 

lonnra llA.A.- Çör· 
çil uutkuna devam ederek 
demiştir ki: 

"Almanyadllki b:itün 
fabrika ve Limanları iah 
rip ederek Alman milleti
ne kendisini idare edenle· 
rin günahlarını göstP.rmek 
zarnaoi gelmiştir. Bitler, 

bombardımanlara karşı mi 
silleme suretile mukahe· 
le edeMk bizim ~ehirleri· 
mizi bombalıyacağmı söy
lemiştir. Hiz bu teklifleri 
daha önce de işitmiştik. 
Fakat şimdi roller değiş· 
mişlir. Hitl~r, 940 ta en 
müşkül şartlar içinde bu
lunduğumuz zaman da bu 
iddiayı yapmıştı. Hitler,Rö 
terdamda 25 bin Holan· 
dahyı öldürmüş, BeJgrat· 
ta bir intikam zevki için 
hnrap edilmiştir. Hitlı~r Al
man şehirlerine atılacak 

her ton bombaya karşı on 
hatta yüı. misille mukabe· 
edeceğini guruda ileri sür 
müştü. I.Akin şimdi durum 
tamamile değişmiştir.Bir bu 
gl n Almanyanın bize uta 
cağı bombalardan dah.ı 
çoğunu ı\lınanyaya atabi
lecek durumdayız. Bu bir 
ilAhi adalettir. Almanlar 
Rusyada milyımlarca ka· 
dıı;ı ve çocuğu öldürdüler 
Kasırgamıı şimdi yeniden 
başlamasını bekliyoruz. 

Rusyaya tank. uçak ve 
mühim:nat sevkiya h hll
yük müşküllere rağmen 

geniş Ölçüde yapılmakta

dır. 

Rusyanın yükünü ha 
fifl6tmek için daha neler 
yapmak lazıms!l yapaca· 
ğ.z. A vrupaya asker çıka 
rarak ikinci bir cephe aç· 

mamız için bizi sıkıştm · 
yorfo.r. Hiç şüphe yok ki 

Salı ---Abone .. ,artları ı 

Dahilde yılhtıı 5 llra 
Yab ncı memleketler• 

a n... -
lllnların her kellm~ · 

alndan e kuruf al1t1ır. 
Ocret pafi:tdlr . 

mınn geçen: sayı&ar 
10 kuruftur _. 

bu hususta de düşilndüğil · 
P...!ÜZ.il size burada ifşa e 
demem. Düşmar.la daha 
yakmdan dövüşmek için 
yapılan bu teklif barış tah 
minlerinden daha mürac
caktır.,, 

Vişi hük1lm~tinin du 
rumuna sözü getiren Çör
çil !özlerine şöyle devam 
etn ıiştir: 

"Madagaskann bugiln 
düşman eline geçmesi ih
timalini düşünerek du a· 
dayı işgale _üç ay önce 

karar vermiş, bir ay ön· 
ce de askerl~ri yola çıkar. 
mıştık. 

l\ladagaskan Fransa 
namına himaye ed~ceğiz. 
O kahramaıı Fransa ki 
biz onun evU\tlarile yan
yana dövüştük. Bir giln 
Fransa milleti zaptedilmez 
bir heyecanla feveran ede· 
cektir.,, 

Çörçil savaşın başın
dan itibaren geçen devre 
ıe~i incelt~mio ve Ingiltere 
nin bılhassa 940 ta yalnız 
başma kalarak çok tehli· 
keli duru nlar geçirdiğini 
söylemiş ve Rus mukave· 
metinin artmasını temenai 
etcikten sonra Japonların 

Uzakdoğuda kolay ve zah 
metsiz bazı başarılar eld& 
ettiklerini, fakat bundan 
sonra bu başarıların artık 

Sonu ikincide) 

SON DAKiKA 

Almanlar 
2 milyon as

kerle taarruza 
geçtiler 

Nevyork 12 A.A.
'·Nevyork taymis,, gazele· 
si AJmaoJarın Rus cep· 
hesinin cenup kesiminde 
2 milyon askerlele bir ta 
arruza geçtiklerini haber 
vermektedir. 

Moskovadan gelen ha
berlere göre, Almanlar 
şimalcian cenube 450 kilo 
metrelik bir cephe üzerinde 
24 zırhlı tümen, 2 bin uçak 
ve çok mikt&rde p~yade 
yığmışlardır. Almanların 
pek ycıkmda cephenin or 
ta kesiminde de büyilk öl· 
çüde bir taarruza geçeceği 
sanılmaktadır. 



"T esanüd11 
'Tesanlıd,, yalnız, 

içtinı ai ve siy asi ha· 
yatta değıl: yaşamak a·ı 
miudı_, bulunan h,..r heyeti 
içtim ıyenın bütün baya· 
tını.la zaruri VA gerekli 
olan bir metod ve üzerin· 
de titizlil ve hassasiyetle 
duıulac'1k p <3nsıptir. 

"So1 d:ırısme,, karşti ğı 
• olarak aldığ mız buruda 

iktisadi ı.n amuıda:ikulh· 
myoruz. 

I* * * 
"Solidarizm,, Yirminci 

asır başlangiocinda ekono· 
mik huyotta kendini daha 
tanıtmış ve insa1arı; mu 
şeri hayatta olduğu gibi 
ticari sahada da karşılık\ı 
y~rdım, duygusuna çek· 
miştir. Bu fikri ilham 
eden amil; iosanLmn bir 
birlerine karşılıklı yardım· 
larla bağlı oluşları ve her 
kesin çevresindekilb· in iyi 
lik veya kötülüğünden mü 
teessir olması tabii bulun· 
duğu c\hetle, karşıhklı 
yardımın ahHlki bir kaide 
olduğu kadar, hukuki bir 
vecibe olarak kabulüdür. 

* 'ff 
Jt. 

Biule"Te?anüd,,esaslaş· 
mış ve ekonomik teşekkül 
lerle bu du .. um hukuklaş· 
tırılmış, daha açık bir 
de ile; iktisaci sahada • 
rulan şirketler, koopera~ji: 
ve birlikler .. Tesanüd,,fikri· 
nini doğurduğu b1rer müş 
terek mesai alanıdır 

Bugünkü hayat şaı·tla 
.!'l karşısında ferdi teşeb· 
büsler, tek başına Ç'llıŞ
mular, istenilen ve umu· 
lan faydalı sonuçları VPrme· 
mekle hernber, bu zait .te 
şekklillerin akih~tleri de 
muhaklrnk ümilsiı•lir. A t:ı 
larnmzın "t k e in s si 
çılrnıaı,.sl,zü bu hukikatı 
bize asırlarca evvel ifade 
etmi~tir. 

* * * "Tesanüd,,: kurulmaktan 
ziyade ynşatılrrıaya muh 
tn\:llı. Bunun içm iktisci· 
di b hadtt verimli ~ı.:ulışma 
um t şrıc Smılleri a ı · 
:sııda i~letm nin rnu 
basebt· oıganizasyonu ge.ir. 
Bir müess,.sede tlc.ıi sJr· 
visler1 ~ok m ı.ikemıı el 
i~lem" ine r.ığın n muha· 
sebe s ı visi es"slı bir şe 
ldldJ ve işlerle ahenkli 
oltırak kurulmamı~ bulu· 
nursa ç.ok büyük enP,rj 
ilelvalışan ticaji ser ... islerin 
_verdiği randımanların bir 
gün ve birdenbire yok 
olup çöktuğüni' ve mües· 
sı:-se sermayesinin. de ayni 
ak1Lete uğradığını da gör· 
rnek kadar tabii bir şey 
•>lam az. 

Müesseseleri bu fena 
akibelten korumak için 

Müessiş azalardan 
Sabit ATAY 

· Y;yecek ve ya
kacak alinacak · 
İskenderun Hastanasi 

1 
Baştabıpİiğinden 

l 
1 - lskendenm Hasta 

h:.ı.nesiniLı 1942 yılı 
ihtiyarı olıın rşağıdcıki lis· 
tedP. cins ve miktaı ı yanlı 

1 
(40) kalemden ibaret olan 
yiyec""k ve yakac:-ık 'ihti
yae1 aza I İ miktl\fllltn tah 
min o uoan b~deli 8 1 ) 
lira' 7 kurJşhın ?baret olup 
1-:.er bir cins 8-5- 942 
gii tünden itibaren eksilt· 
meye konulmnştur. 

2-Eksiltme 20-5-
942 çarşamba günü sant 
15 de hastane binasında 
top,aaacak olan komisyon 
da y11pılaca ktıı·. 

3-- JsteklileriıJ yüzue 
7 ,5 muvakkat teminat ak
çasını vrya banka mektu 
bunu hamilen muracaat· 
ları lilzımdır. 

4- Şartnameyi anla 
mı.k h~teyenlerin hergün 
sabah saat 9 dan 17 ~·e 
kadar mürac.'lat ları ve bu 
jsteklilerin belli gün ve sırnt 
tı:, ticaret odası vesikası 
i)(:; komisyona gelmeleri 
ilan olunur. 

(Eksmmeye kondcak yi 
yecek ve yakacak) 

Miktarı 

Cinsi Kilo 
Ekmek (tek tip) 7000 
Koyun eti 2018 
Sığır eti SUJ 
Kara ciğer 400 
Sade yağı 550 

Tuğla ve ahşap satdacak 
Tere ya~ı 100 
Fabrika pirinci 1018 
P.ulgur (çekilmiş) 800 

Nevi Adedi Beheri Tutarı M ü l e h az a t 
Dört-<.yak mahallesin· 
deki parsel numaralı 
mali ·eye ait miinhe· 
dim binaoıo üzerın

den çıkan kiremit. 

Kiremit 1215 1 12,15 

Tuğltt 115 
Muhtelif nahiyede 
biiyliklü ve küçük 
lü hurdahalinde ih 

1,15 

nıb:u ~•verişli ahşap 20 liı'a 20,-
. Yukarıda ad~r ve fıatları yuztlı kiremit ve tuğı.a ve 
ıhruka elveeişli ahŞ·lp açtk artllr :ı ile satışa çıkarı· 
lar_ak ~5-5 1?42 tarihinde ihulcsi yapılacağından 
tahplenn °-;; 7,5 pey tıkçasım hamilen ~D fü rdıır'ıkt ı 
teşekkül e·Jecek komisyona haş 'urmaları i.aıı ol~
nur -=;~l'r,:E:Ji~~~~iiml~~~8~,9, 1~2,::::::13ztm~ml 
Çorçil diyorki 

Ba~i 1 iucidf. \ 
dcrduğunu ÇüııkU Ameri · 
k·tn ve lngıliz kuvv~tleri
niııJaponyaya k:1rşı koy \ 

;,ak için geMK'.en bütün 

lerilc, muhasebe işleri· 
kuruluşlarında iş servis· 1 
ni otJenkli, p18nlı bir "Te 
sar:üd,, halinde kurmak ve 
o müessesenin genel duru 
mile hepimizin uzak ve 
ya yakından ilgilenmek ce ı 

miyet haydtım,zın"Tesanüd,,\ 
prensipleri gereğindendir. 

ş . ~uz 
• 

hazırlıkl~rı y·ıptıklarım 
hey tn etmiş ve sözlerim 
şöyle bitirmiştir: 

"Ben kehanette lıulun· 
mağu mütemayil d gilim. 
Fakat Japof!yayı ııihayet 

ezeceğiruiıden ve bu devle 
tin tamamile yenileceğin· 
den eminim. Sonuna ka· 
dar savaşa ılevam ede· 
rek zaferi kazanacağız Pa 
rolamız ya zafer ya ölüm 
dür,, 

Neşrıyat MudürU 
Selim ÇELENK 

·C.H. P.Matbaası Antakya 

Makarna (birinci nevi) 550 
ŞPhriye 215 
Palales 820 
Kuru fasulva 642 
Mercimek (çekilmiş) 211 
Bezelya 150 
Salça 180 
Soğan kuru 420 
Çekilmiş tu1. 155 
Taze sc hze 5000 
Kuru üziiın 218 
Pitirıç unu 125 
Nişusta 84 
lııırik 56 
Şel{er (kP3me ve toz) 812 
Scyh..ın çayı B 

ı i mon,portnkal 1000 
E irne peyniri 30 
Zeytin tanesi 25 
5üt 2010 
Yoğurt 1800 
Sabun (Hatay malı) 742 
Buz 1310 
Un (yerli % 95) 200 
Balık . 1410 
Gnz yağı ' 840 
l\'lercimek dun~ yeşil 342 
Nohut 220 
Zeytin yağı% 3.5 asa 208 
Meşe oduntı 20 000 
Maden kömürü 30 000 
Ağaç kömürü 5 OJO 

12- 14 - 16-lH 

Gündüzde 
KAN \DLl KIZLAR ve üç 

Silahşor arkadaşlar 


