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llLnlarm h r kelim · 
9lnden 5 'kuruş lınır 

~u" .. 
un Meseıereri: 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 
\ 

llcrot po indir . 
GünO geçen s yuar 

10 kurut) ur 

8u ·· · 1 
gun ıçin halka e a 

• ., . 
zı 

diişenödev 
(;unletd .. 

lik t'Ouer i bu Ut ı 
tirı v" ihtikilrla rnü . s un »rda vurugncııluk. İ8tifçi-
Ort ~aşıııa tnusalla~a~cled~n ~ıuhse<liyoruı. ~1err leke
ltıi~i arı kaluırnıak iç~nu~1"k~ uç sınıf. püskUIJO bcJayı 
~lı r. Uu kararın t .. u met kesın kurarun ver
ıçirı <:ezıı}'u Catpılaca _:1ılbıkı. ve soysuzların idyik oldt 
"c ,ı~ldekj kanunla g kgünler çok yakındır. Bunun 

\(ijha ra e olarak bu ,.. l d ~ketıa ç·ok şiduetıi hükU 1 . gun er e esaslı 
~ını be1tı· m erı taşıyan kanunların 

11 ıyoruz. · 
kUtıU ,kanun Ve ni J 
lll" esıne düşeıı es!am nr .?ıku ~ursun. Bize, yani halk 
b/htılek~tte sıkıntı slı bvehoneınlı vazifelerden biri de 

arek ve u ran doğ 
1 a~dı 1 ~lten sak 1 uruca ' her hangi rı at· ın rna < bn t.·01 k · · uruk doğrul r. ' " a aymak ıstıyenleri 

1 Çiinko . Usa sevk etmektir. 
eı~erı . pıyasada buhran ve s 
lkırıt bırı de ŞÜphG . ıkınkı doğuran anıil-
tqlQ~Sıtıı dUşUnerek 1ok ~ı h~lkı~. }'arının muhtemel 
Pdert:kla!daki ilıtiyamnde:n ~:gı bır maddeyi uormal 

rı ne olur ne ol ş on knt fazı tedarik 
~ k ~-Yerıeştirme "t· md az,, endişesile anbar veya ki-l '~t t 1 ıyu ıdır n "t• ;ı P en k ı · u ı ıyad bize g b"' ,_ ıi.in b" a mış, çok köt" b" . eç.en u-
'il o oyıe bir end· u ır mırastır. HalUuki 
~atar ıtirııan olduğu · ı~eye a~l:ı. yer yoktur. Hir da 
~'lı1:ı~~ız. ihtiyaçları!ıı~dı harb:.nh ıçirıde değıJiz. Fabri-
·~ ıı.,e b' " an mu lm b" ı \~ttt,. ' lr kısmı d· d"' ır '1Stnını temin .ı. "r it a- uııua h L" · 11ıt. l) ·•. •ndu-az ok " . ar ır.ııı doğurduğu tığır 
qttllııe~ıryollarımızç r dışaııdun. tedarik edilmekte-
kıt1ı~ Şlır. Zarn . o zamana nısbetıe üç dör k t 

Eill dü en zaınan her h . . a 
)).. Ştnesinin Sı·bebine g r angı bır maddenin 

L' ııoya t . . a ıııce: 
it (i Elrıbın bir . . 

tıiı:ı oOn1 diı iru kav :ş nı daha Yazmadığı korkunç 
Q.ll /tasında dirn ~?~sı yapmaktadır. Biz bu badire

\'~a ~~~ kuvvetli bi~ c.~~u~a durmak için her şry
d ŞiıtıiZrJ CC4J1Uıtiş gibi h z ~ 1 ~ılı.:ndurmak, hemen sa· 
t lsıahruc~~ lırnağunızdan '~ ~t~ ı olmak, bunun için de 
ıı"'dlocııek'Yete katlanarak~or~~ca~ırnız her şeyi-her 
v"llıaı Zotundayız. Bunun .. muzu vermek, onu 

~tıllıt .h ~aınuıııarın üst.. d ıçın pak tabii 01!.!rak 
'it rnaı lıyucın.ıız vardı un e çok bi.iyük nukil vasıta 
Çı:ıkiyorlldeyi, ihtiyacı o~· l\~.mleketin bir kısmındaki 
t-Ollhtur~~· Bunu ııeticestn J ır Yere nakil içiu zorluk 
~~t ihr'Yctıere ktıtlan ok ıırak ,tu bazı sıkıntılar ve 
flıak huıYacırnız.ı nzar a~a t Hlzı~ geliyor. Fnkut biz 14c YlJııd sr edurık ed ığını k . arı Vıız gecet-aek er ve stok yap 
d~er. li esın bir hakık t ? bu sıkıntıların çok aza-
h~ tahatr hallgi bir işt: oıara~ kabul etrnuk icub-
lt h ınızı düşü Yalnız,, ıı~fsimiz·ı y 1 k ~· "\l\'i t nrnetr diğ , u ız <'n 

ıı'tin \'e \' ecavuz Oltıc.ıiı gib;r b v,,tandaşın lıukukuna 
h u~d1111 Utguncunun de •k ı.ı hal istf~inin. mulıte 
~ Vaz g 't•... c tnc:ğı e YDğ .. B 

l g{iilı ı.: ıgın~iz gün b h . surer. u l<ötü qe ~ •eren u ra ... ,, ~ 
a~•na f... hllluvukkat sıkınt 1 .. ı, zumun zaman 

-ı:ı~ i . . . ı arın ya 
~ilı ç Şüphe etnıemelid" rı Yurıya aza-t ayet d"· ır. 
ıtlet , unyonın Dcs t 

~.'ttıı~ buaıc~~k ve ölUrnle rp~bucdğı?daki mi !etler harp 
"il} a. CUı;ük f ~llCel~ırke b. · • 
~U Yir 1.eku edııkarlığın ı:ia b ?·. ızıaı yupaca-

t etsek ~· olduğunu dU ü arış ıç~nde. YüŞJroamı 
Yıne azdır. ş nerek bır yıyip Lıa şü 

Selim ÇELENK 

Dünyanın en uzak köşelerinde bile derin 
yankılar doğurdu 

Kahire 6 A.A.- Mısır söylediği nutuk arasımla 
g ız!tt>le?"i. Türkiye Cüm
hurrisi lnönünüıı büyük 
millet Meclisinde söyledi 

i n tuktan bahsederek 
,,. ki: 

kis e, katli unun 
kurbanlaı ına ecıyor. Inö
nünün küçük ndleller 
için koyduğu prnns!p asil 
hir hissin tercümanıdır. 
Türkiyr:", dürüstlük, sada
lrnt1ve 11zımkfir1ığa dayanan 
bir siyaset takip eylemek· 
tedir. 

Bera 6 A.A-- Bütün 
Isviı,;re gaz,.teleri Türkiye 
CüP1 hurreisi lnönü11iln nut 
kunu tefsir ederek diyor-
lar ki: 

"lnfüıu bitaraf devlet
lere büyiik blr haki katı öD· 

hıtmıştır. Bu, diinya için 
lazımdı. Bu nutuk yilmız 
Ti\rkiye iç"n değil, bütün 
t!!rafsızlar i~'n bir derstir. 
İlk defa Türkiy~den yük
selen bir ses l.3hlikeye işa 
ret eylemektedir. Bu gll
ne kaJar Türkiyenin lop 
rok bütünlüğunü tehdit 
eden bir hadise yoktur. 
Türkiye Cümhurreisi, kü
çük büyük bütün milletle
rin ya~amak hakkını ililn 
ederken. beşeriyete tercu
man olmuştur.,, 

Serlin 6 A.A- Alman 
gazeteleri Türkiye Cüm
hurre-ısi lnönüuürı nutku
nu tefsir ederkf.ıD şunf drı 

yuzmaktadırlur. 
"Savuş Türk hudut arı· 

rıa tehlikeli bir surette yak 
laşmışhr. Auknrn Ç•)k dik 
katli ve basiretli bir siya 
s lle barışı muhafazaya 
muvaff .k olmuştur. hıönü 
askeri durumdan Tılrldye 
için tehlikeler doğa bilece 
ğini söylemiştir. Dünyu sa 
vaşı kesin:tJir dönüm nok 

· tasına yukloşmışlır. Bu 
safha Türkiye için olduk
ça büyük bir tehlike teşkil 
etmektedir, 

İlitokholm 5 A.A. lstok · 
holm tribüngen gazt"lesi 
Türkiye Cumhurreisi ıs: 
met InöuU tarafır.pnn 1 
~onteşrinde söylenen r.ut· 

1 uh·s mevzuu ederek 
t>• ·tukla geçenlerde 
Fillan"" ya cümhurrei.siniu 

bır benz~rlik görüyor, 
her iki devlet reiside ay· 
ni hükOmle e vnrmıştcrdır 

Türkiye ve FilJfindiyıı 
büyük devletlerin haksız 
olarak kücJk devletleri 
hükfımleri altımı olarıll' u
caklnrı kn:ıuatmdndır. 

Gazete diyor kı; 
"Küçl!k devletlerin em-

.niyetlerini m~:hafaza et
mek için içortle ve diş':lr· 
da tam hazırlıklı olmaktır 

Hu nutuk, yalnız Türkiye 
de ve başka ülkelerde de
ğil, Isvcy ve Fillandiyada
da dikkafüı okunmahdır . 
1stikbul karanlık V\3 siyah 

' bulutlarla kap1hdır. Tür
kiye gibi tıpkı Isyeçde en· 
filasyonla mücade!e etmek 

' ledir. 

İngilizlere göre 

Al a lar Mısı da 
ağır bır ·hezimete 

radılar 
Rommelin kumandasında mihver 
orduları yok edilmek üzeredir 
Rommelin zirhli kuvvetleri yok edildikten 
sonra İngilizler otobüse binerek T rablusa 

gitmeyi düşünüyorlar 

Mısır sınırına doğru çekiJen 

Rommel ne yapmak istiyor? 
Londra 5 A.A. - Mısır 

çölünde durum Almanla
rın intizilmsız çeki 1mesiıı
den:b.ışka bir kelime ile 
tavsif od lenıiyacek ş~kil· 
dedir. Uornmmiıı Mısır sı
nırına doğru ricat e.yl .. rn k 
il1ere hazırlandığı anlaşılı· 

yor. 

Hommelin elinde yelcek 
kudar uçuk ırnlrnarmştır. 

lngiliz ~1aş komutanlığı
nın H mım{·J ordusunu im
ha emri vldukçu iyi bir 

Sonu ikincide 

Mısırdı ki A ,. 
kuvvetleri 

an 

İngilizlere sezdirmeden Rommet 
bütün kuvvetlerini geri çekmiş 

Berlin 6 A.A. - Şimcıl Afrikadadaki duruma dair 
galon haberlern gört:, Mrıreşal RommeI düşmana sez
dirmeden 3 ve 4 teşrin gdcelc:ri bütuu büyük kuv\•et· 
leri evvelceden hazırlaıunış olan geri mevzilere alruu. 
ğd intizamla muvaffak olmuştur. 8a berakat zayıf 
perde kuvvetleriniL1 Qok iyi idare et•iği bir tabiye 
ile jüde yüz muvdfüıkiyetle b1ş rılmıştır. 
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Etiket mecburiyeti hakk.,.d: 
belediye encümen kar• 

ı,Yalnız Bir 
Kelime,, 

30, 31, 942 günleri ak· 
şamı Halkevimizin gayret
lerile sahnaye konan ve 
Halkevi Temsil Kolunun 
kıya.etli üyeleri tarnfın· 
dan temsil edilen,,\ alnız 
Bir K ... lime" adlı piyesin 
temsilitüzerinde durmak 
iıtiyoruz: 

Dar bir sah ney,., nok· 
san dekor ve noksan kos· 
tüme rağmen hiç bir iddia 
taşımıyan ve haddi z11tm· 
da zayıf 0 1an esdr Hallcevi 
ıanafldlrlarmın şahsi kud 
retleri sayt'sinde bir kıy 
met olarak tecelli etmiştir. 

Birinci derece rolleri oy· 
myan şnhıslardaıı Günsel, 
melankolik mizeci'e rolü· 
nilo karakteristik mümes· 
ı li olmuş ve ifade edil
mek istenen teessüıt duy
gulurı büyük bir muvaffa· 
kiyetle aksctlirebilmiştir. 
O k1tdar ki, göı yaşlarmıu 
heysiyetini bilen't-re buııu 

unutturmlıştur bile ... 
Ressam Sdiaı ise nevi 

11ahsıoa mlinhasır san'atkAr 
mizacının iyi bir mümes· 
sili olmuş, yüksek guru· 

:ı unu, grçirdiği feliket do 
layısile duyduğu derin ıstı
rabı ve sevdiY,i kadına 

karıı olan infiallarını son 
derece bUyük bir muvaffd· 
kiyetle tebarüz ettirmiştir. 
Pap iıe,. Harikulade,.ke· 
Jimesinin ifade ettiği mana 
kadar muvaffak olmuştur. 

Tekinsu'nun ıamana 

&ençliği ro:ü de cidden 
muvttffak olmuş bir roldü. 
ffğer sau'at~arlar da rol· 
lerinde ayrı ayrı muvaf· 
fak olmuolardır. 1'..:Sasen 
Lir kül o'an esaı in muvaf· 
f dk olmuş sayılabilmesi 
için fSeri oynıyan arlisle-

trin hepsinin Hyrı ayrı mu· 
vaffak olmaları icabetmez
mi? 

Sayın balkımııın büyük 
işb~asma' uma zaman 
böyle luy!!!etli temsilleri 
ıun&n Halkevimi~e mic-.:ıel 
va şukranlarımızı bildirir· 
ken klymctli ı;an' atkrBlrı· 
mızı.da takdir.etmP.nin bir 
toıç olduğunu bilmeHy•z. 

OzJı mir Yaprak 

Kayıp mühür 
Adıma malıktik zati 

mUhilrüm•l ka~bettim )& 

nisioi çıkaraca~mdan hük
mü yoktur. 

KırJe köyünden 
Atra Kudamacı oğlu 

l<ATI ALAKA 

Memurlar için , 
Ucuz ekmek karneteri 

h3zırlandı 
Meınurlar için ucuz ek· 

mek temini için hazılıklur 
sona ermiştir. Bunun için 
hususi bir karn~ haz.rlan· 
mış olup yarm bütün 
memurlara bu karnelerden 
birer taııe verilecek ve 
memurlar bn karneler mu
kabilinde kendılerin2 tah· 
sis edilen fırınlardan ek
mek le:-iııi alacaklardır. 

Karneler ınemur, müs· 
tahdem ve bütün teşekkül· 
Ieriu müstehdamhmna ve· 
rİlf'C"kiir. 

Şeker dağıhmı 
Halka dıığıtılacak şe· 

kerler için karnelrin evle· 
re tevzi işi bütün sona ere 
cek ve şeker dağılamıda 
yımo başlayacaktır şeker· 
ler her mıntıkadakı bak
kallar vasıtasile ve karne 
mukabilinde hıılka \'erile-
cektir. 

Tamirat yaptı 
rılacak 

Vilayet Ma!rnmındar.: 
1-Antakya Kız Ensti

tüsH binasında hir mutfak 
ve bir çamaşırhanenin ta· 
dilen tıın·iri22-10-1942 den 
itibaren onbeş :~un müd
deti" ·açık eksiltmeye çı-

karılmıştır. 
2-Muhammeı':<eşif be• 

dcli(4841) lira20 kuruştur. 
4-lht-le 9-11--1942 

Pazartesi günü saat 16 da 
Gazi pt.şa okulu binasının 
üst kutınduki dairede bu· 
lunan Maarif Müdürlütttin
de toplamıcıık ko.nis1onda 
yapıi&caktır. 

5-Talip olanların o gün 
ve o sııalte muvakkat te
minat makbuzlurile komis· 
yona müracaat'aı ı. 

6- -Keşif ve şartname 

1 

her giln Maarif Müdürlü
ğünde görülebilir. 

23-29-2-6 

Kayıp nüfus cüzdanı 
Nüfus hüviyd cüzdanımı 

i ng il izlere göre kayıp ettim yenisini ~ıl<ara· 
c:ığımdan eskisinin hilkmU 

Ba .. , ıcı· de • " yoktur. 
şekilde tetbı dilmiştir. Şirince mahalesinden 
~ihver t'Sİr' 1010 sayısı Kemal Hamderi 
şemdiden 9 ı..ıoi çokdan Babasını arıvor 
aşmıştır. 1 .,ı 

1 ondra 5 A.A.- Höyter lsta1nbulda büyük p<ısta 
aj.ınsının bumsi muhabiri : hunede telğraf g"şesi me
bildiriyor: muru Muzaffer Saö:t..en 
Şimal Afrikada Mihver : babaı..ıını arıyor. TafsiUlt 

kuvvetl~ri görüı üşe görf:" t almak için matbaamıza 
yok edilmek üzeredir.Ronı- müraca&lı. 
melin :\1ersamatruhta ihti- Gündüzde 
yat kuvvetlerine malik 
olduğu ve mukayenıete Tarzarı Adası tekmili 
te~bbüs edeceği muhak· birdttn fnsalı kaçırmayınız 
kaktır. Fakat bu muka· 
vemeti başaraınıytıcaktır. 

Rommel şimdi fena bir 
durumda bulunuyor. Bu 
ricatm Nttpolyonun ricalı
na benze mesi mümkündilr 

MihvHin zı:-blı kuvvetle
rini yok etlikten 8onra lo· 
giliz askerleri otobili e bi
rıere Trabhısa gidebilecek
lerdir. 
~evyork 5 A.A.- Mıuır 

meydan Sılvaşında 
lngilizlerin kı zandığı zafer 
artık Nil vadisini khlike 
dPn kuıtarmıttır. Romme
fn nerede duracağı henüz 
belli değildir. 

Ankara 5 ( Radyo gaw. 
tesi) - Bir Amerikan rad 
yosu bu sabnhın erken se 
atlarında demiıtirki: 

hazetesi) Rommelın şimdi 
den S Alman Generali'e 
10 bine yakın esir verme 
si nederece m üşkil bir du· 
rumda olduğunu göster:r. 

Bugli.1kil Alman tebliği 
Remel kuvvetlbrinin önce
den haz!rlanrnış yeni bir 
mevzie çeltildiklerini bildir 
mektedir. 

Romelio, ordusunu bun· 
dan önceki hattın gerisine 
yani Elalemeyinin 17 5kilo
metre ark asında .Mersa· 
matruba dogı u cektiği sa, 
mlabilir. Şimdi Rommel 
için en öııemli meıele,cep 
henin m.;rkez ve ceouhun 
daki kuvvetlerini ikinci 
mü lafaa mevziine çekebil-
mektir. 

logilızlere ·göre Rommel 
kuvvetleri intizamsız b~r 
şe'<ilde ç~kilmektedir. 

Be!P.~iye reisliğir.den: . lSlf 
Mıllı korunma kanunu hükUmlerlPe ~ 

koyma mecburi~ eti hokkınduki makarP1 rı1 
lifi tetkik edilerek aşa~ıdaki glSsterileP 
tatbikine karar verilmişt~r. · : 

1- Milli korunma •kanununun 31 ~ 
7 nci fırkasına tevfikan her dUkkin; ın•ı-.. , 
hanelerle satmak kasdile mal konula bile ırı 
}'azar ve penayir yerlerinden toptan ~e u"'9 
olnrak satışa arzedilen bütun mallara t 

mahusus işaret konu'acakhJ. .,ıııi• 
2- Yağ, zeytinyağı. bal, pekmez ve bU .,ıoıa 

zeri olan kapalı veya açık kaplar içinde b 
cak olan madde va eşy:ıyn ait etiketlerde 
fiatlari1e berebı:tr 'levi vssıfları y:ızılırslı 
üzerine yapıştırılacaktır. . ti IO 

3- Malın mahıyeti et~kd veya iPre 
koyumuna müsait olmiyan hallerde sıtlf ot 
münasip ve herkesin göMbilet ği bir yere -
s:fları ile fiatları bir liste halinde asJa08 , 

4- Hariçten görülemiyecek bir bald8 ~::..-
ba\lerinin iç kısrnlarında bulunan JIJllll":a.ııl 
ve hususi vasıfları fiaıları 3 ncü hkrada ·ıtP 
hile Sblış rnahasllinin münasip bir yerinde 

1 

cektir. 
5- Fiat arzını tazammun eden etiket,. iıP 

hariçten görUlecek şekilde açık ve okı&O 1 

~rrttır. 

o-- Bu kararın ilin tarihinden iti~ 
zarfında bu etiket veya mahsus işaretletiO 
ve listelerin temamen ası'mıı olması iD' 
takdirde bu karara uymayanlar bakkıod' 
kibata tevessül edileceQ'inin mllnaliİP sure"' 
gazete ile ilAoına karar verildi. 

ilan 
Vakfı Me•kii Cinsi No. 

Şeyh ali c~mii köşkerP. n;sıf 125 5. 3,St 
dükkAn 111 

alevı vakfı zeytin sahesi aru 163 5, 
1 ti 

~ukarıda vakfı ile cinsi yazılı vakıf g•1 
rm mülkiyetleri açık arttırmaya çıkarı~ 
~O, 10, 942 cı:ma gilnti saat 14 te "'k ıi-f 
ıcr:a olunacağından isteklilerin muraoe' 
nu~ ,, 

ilanen tebli~jat 
Antakya asliye hukuk 

hAkimliğioden: 
Antakyanıo hUkQmet 

caddesinde terzi l\lioel ve· 
kili avukat Hasan Sadık 
tarafından ( l 00) altın lira· 
nın tahsili hakkıudu Antak
yanın Edhemiye mahalle· 
sinde oturan Circ:s Edip 
Şahvaro aleyhine açılan 
alacıl't davasından dolayı 
icra kıbnaıı ınürafaad11: 

den itibB 
de itir•'1 L 
veya bisı' 

Emniyet Müdürlüğünde 
odacılık yapal\ bekçiS!!lıhin 
~moiyet ınüdürlüğ~nU
b1r ilqiği kaJmad \ğı ha· 

" Rom :n !l en ağ'r bir 
ht:zimete uğtamı1tır. l>lrı· 
yanın görmeıiıği bir ş3kil 
de boziuoa ugrahlan dUş 
mlna karljl kazanılım bu 
zaferin şerefi 54 yaş oda 
ki Gen13ra\ Norıt Gomeriye' d~ru .ise Rommeli~ ~~tU 1 
'tt• \ hır akıbete doğru gttliğın e 

aı ır. 

U~akl11rmıo btiyilk bir kıs 
num şimdiden elinden çı· 
ksmı1~1r. Eğ sr bu habarlet ' 

MUdd~aleyhin iklmet 
ltAhının mecbüliyetine bi· 
naen bu babtaki davet lcA
ğıdı Aotakyada1 çıkan :.·eni
giln irllZdtesile ilAnen tebliA' 
edilmiş olduğu halde mU
rafaaya ~elmediği gibi ve
kil de göndermemiı oldu· 
ğundan hakkında itlib11z 
olunan giyab karannın da 
ilanan tebliğine karar veril· 
mit olmakla illn tarihin· 

zır bu'Ufl 
de ınuhalı 
dil rüyet 
makartıD 
r.ere ill~ 
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