
dan meydana gelecek mah 
suh..en tohumluk ve ihtiyaç 
fazlası devletçe satın alınacak 
ve müstahsilden tohumluğun 
karşılığı mahsul istenecekUr. 
Patates ekenlere dönüm başı 
na iki lira ihramiye verile -
cek, fazla ekin yapanlara, 
eski borcuc.a bakılmadan ye · 
ni kredi açllacaktır. Hiikü · 
mt>.t satın alac~ğı iaşe mad 
delerine değer fiatını vermek 
kararındadır. " 

Doktor Refın. Saydam, 
bund.m sonra sanayi ışme 
temas edürek g3nÇ sanayiimi 
zin bütün ihtiyaçl arını karşı · 
lamasının imkansı, ığmı bu· 
r.a rağmen istihsaliıı arttını. ... 

... masına büyük gayret sarfe • 
dildigini, f11brikalarımızm 
hükumetten her türlü yardı· 
mı göreceğini, fakat bu hu
susta bazı mahrun·iyetlere 
katlanılması zaruretini belirt· 
miş ve TLirk milletiuin kendi· 
sine düşen işleri başarmasile 
muvaffakiyete ulaştlacağını 
söyledikten sonrıı demiştir 
ki : 

" - Milli Şefimizin yan• 
gmlar içinde eriyen dünyurl.a 
sulh ve sükun yurdu olarak 
vasıflandırdığı bu yurdun 
rahatmı bozmak için bir ta • 
ln -ıı şeylE rlu yapıldığını 
esefle söylemek zorundayım. 

Son bir aydanberi büyük 
şehirlerden başlıyarak şimdi 
ye kadar sakin bir hayat ya 
şıyan diğer Ş"hirlere doğru 
rul..ıi bir hastalık başlamıştır. 
Bu hastalığı Türk vatandt.şla 
rının gözleri <>nünde canlan· 
dır mak isterim. 

Yurdumuzda, dünya ş:ırt· 
[arının Vt:'rdiği im kanlar <la· 
İl'Csiıı:lc yetec3k kadar yiye· 
___ Ş~yfayı çeviriniz 

SON DAKİKA 

Singapur savaşı 
Japonlar Singapur .. . 
uzerıne yu ruyoi 

· Londra 2 A.A.- Singa· 
pur savaşı başlamıştir.Inr;iliz 
askeri kaynaklarına gfae, 
Singapurun J,ıponlar tarafın· 
d~ı\ işgc1li imkansız değilse de 
çok güçtür. 
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CPğimiz vardır Bu bö} Je ol· 
duğu ha d 'v<''a km k v 
undan h'lŞllyaı. k d"ger m d 
leluin idh n başl nn ş ve 
sanki y rm b"r ey kalmıya 
rakmış ihi b" toplama t 
Hlşı başı mıştır. i\lemle'{ette 
şeker ist"h~· li normal ıstih -
lfiki km şıh c.ca 1• <l rt: c de 
old ğu 1 aldo top'arnalar ve 
snk amal rın l aş1amrısı üze
rine istıJ laki azaltmak ıçın 
füıtları ~ ukselttık. Bundan 
sonra b, zı mhisar maddeleri 
nin toph nrnası b. şladı: 

Biıtün bu hıırcketler, mil-
li lesani d ve il i müdaf a 
kudret'p, iı ı owltmı yanlı.., ha 
r..-k t ıdır v unu y pmı 

yan he nş rilerin ızhra ıı ı 
arttırır. 

Hu sı hep e hı 

hungi b:r ı a 
kasliJe tok yap. a 
.iak etm ştiı. ~lem ek in mü 
dı.ıfaa kudret m korumaK 
w. ks a· e ·c bında gen ş 
saıah yellen kull r ac ve 
memlekt'lte yalnız k zanmak 
hırsının hakim o rn· ~ına ı:ılfi 
göz yu nmıyı:cağız. Ş h i 
n enfua ltn ·çın memlek tın 
iktis di 11"1.amı a d..ıı vuran 
Jurı şidd tle c zalandırmak 
vazifeınizdiı. ,, 

Başv kil lmnd n 80nr 

altın meselesine doku muş 
ve allınııı arlık b:r mu ade 
le vı.ısıtaa olmayıp b"r mal 
hal ni a dığtnı, hül um trn 
altın alım s· tımına müd he 
le elnny C(ğin , fak t b zı 

muhteki lerın halkı al ın al· 
nı· ğa teşvik l derek l uksek 
fıatl ul m R tmalarına göz 
yun ulumıy csğ1m, esas n 
nem k( le dışarıdan küLy t
li mıkt da altın geldığini 

belirtmiş ve söz\eıine şöyle 
devam eylemiştir : 

•• - Bunun ·ç·n altın fı· 
atlarının bu k d, r yükse me 
sine hiç b r s l p )10' 

Allın fmUaırmı k d'm k 
için uydurulan cısı) ız halıer 
lere halhın ızm inanmam la 
rını ve } u .. "! .. f at a ultın al 
mamalarını ta\'Sı) e eder ın. 

Aziz yurtdaş arını ! 
Sağlam yiır~kli, sağl m 

ahlaklı, biı ibiı ın m nır ve 
güvenir ve hak anınızı en 
lıste çıknralım. S zin bılmtdı 
ğiniz hiçbir hareket yapıla 
nıaz. HukOrnelin·z, tat'ı v 
ııcı sı~mlı'arı siz rd n gı le 
mez. Dışa• ıd .. n \ iç riden 
sokulmak ıstt:ııen ya nn ha 
beı lero km şı ka) a bı i daya 
uımz. Bu c hun y naınındiln 
e.bırliğile, şerefım·zı: ve kud 
reUi olarak çık cagırnızı ıınn 
nımız varaı . ,, 

...... 
Şehir elektrik 

cereyanı 

Motörun tamir işi bir 
müddet daha uzayacak 

~ lektrik fab ikasmdaki 
bu} ük mo ôrim .anıiı işi ev 
ve ki gua b"lirıler k iş eme· 
ye baş , m sı s ğlun ıytı 
Ar cak bu t ırnır ışı evv 1 i 
gün L ırılem mış ve daha 
b r koç g iı bn ış uz rinde 
ç l şıl c nl ~ı mış ır. Bu 
yilzd n k ıc .. k notö ı~ ~ayı 
1 n ışık, b r { motörün tı 
m i bıt ı c y • kad r, ı.:;ıra 
İ 0 V yıla k Vt.: h g C Ş h 
r n bir bir cc r si e t k 
iz ka: c 1 

er ıyesi 
Umum fvı urlük <ır 
koşusu dün yapıldı 
&- ıı l ı IJıy ::; Cmum 

Mudilr K r koşusu dun bğ· 
1 d ı son a 1 J.atl tın ış ml• 

kıl ) opm ı tı r 
750J mc r o an u ko· 
l ur z ot li ön d n )cış 

lamış ve Vdlı :\luu\ imiz 
Em m k Kı ış ta fından 
hıkip d rn şt r ı OŞtlda bı· 
rıncılıği 27 dakık.ı 41 sani 
ye ıle Ge <; Lık k lu bun Jeıı 
1 r him, ık ncıl gı 27 d.ıki· 
k1 52 aan ~e ile Nu· 
ri, üçüncü üğu de 28 daki
lm 21 s nıy~ ile Mustafa 
Kurtc be k z nmı~Jardır. 'I a 
l"ını ıt b rı o Ge çlık Klubıi 
b rıncı ge rr ş ır. 

Koşud n ı.:; n b ri c·, 
ıkiı cı v,, lİ, lnc ıy \1 ılı Mu 
: vinimız Emin Hef k Kırış 
t rafındından he d y ler veri 
miş ve ati tle. l brik edılmiştir. 

Vilayet Meclisi 
Bugün öğleden sor.ra 

toplanıyor 
Vı ay t Umun i ~lf c isi 

bugun öğl dPn sonra saat 3 
t adt top anlıl ırın ı b ışhya 
calctır. Topl.1 tıva Vı li '.\lua· 
vinirn z l rnin H fık Kırış ri
Y • s t ed cektir. 

Memur aylıkları 
Bugün yeni zamlarla 

ödenecek 
Büyük !\hl'ct Mec'isi ta· 

rafı d n memur aylıkla ına 
y pı1 n ~ 1 k unu d in vi 
Iny le tehi ğ cd lm"şli i\y 
lık ve üc't tler bugü yenı 

z mla J öd ne •ktr. 

lstanbulda dört gaze-
• kapatıldı 

ul Son Posta,\ akit, 
' ..-;on 1 lgraf gaz te 

V killer t yetin'n kata· 
d t ~in kı patıl· · 

fFP J(;f'~ 
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Alman - Rus 
savaşı etrafında 
merkezde Rus taarru 
zu d rdu, c~nupta 
Alman mul<avenıeti 

şiddetli 
Stokt olm 1 A A.- Rus 

yad n gelen hub rler 
Donetz bölgts"nJe Hus taarru 
zuııun devnrn ttiğini ve Ti· 
ml çenko ordularınn baskısı 

arltığmı b"ld rm ktedirRuslar 
ş"nıdi Harkof şehrini çevir· 
mek içm uğra~ıJ(>rlar. Fakat 
hu ada Alman mukavemeti 
çok şıddetlidir. Ct>phenin mer 
kez çevr s nde Viyıızma do· 
la}•larında önemli A Iman 
kuvve J ri top unm ştır. Mo· 
jayır,1! n ~ar ke'e >!eçen Hus 
ku ıv ar ıu şırndi 

bur ada görün il 
yoı. Alnı ı ır yerl riuı mu 
vaffakiyetle müdafaa etmek 
tedırler. A ruanJarct göre Hus 
taa ·ruzLl arlık durmuj ve Har 
kof t. urruzu da net"c .. siz kal-
ını lır. . 

Alma1 taa ruzu Libya 
da niçin muvaffak 

olmuş 7 
Londra 1 A.A.- Hemen 

büt ın lngıhz gaz~t11leri şima 
ır \f ikrıdaki Alman tMrru 
zur un doğurduğu durumla 
me:gul olmaktadır. Askeri 
muş tlt>re göre, Al n n ku 
mand mı Rumn Jin tf'şebbüsü 
eline alması, bilhJssa hava 
kuvv .. tlerı bakımmd:rn çok 
büyük tnkvise alrnas•ndan
dır. Humn~lin el"nde, Ital
yanlarınki hariç bin Alman 
tuyyarosı var~ır. Runınel bun 
ları çok iyi idare etmiş ve 
cesunme b. r karşı taarruıla 
Uingaziyi geri almışlardır. Jn 
gitiz hava kuvvetleri, .Mih· 
ver hava kuvvetler ini ezecek 
hır durumda ise tle, Alman 
tankJa,.ını delecek toplarımız 

yoktur. Rumnelin bu cesura· 
ne teşf'bbilsU, bel ki onun bü
tün butiln ortudan kaldırıl· 
masma sebep olı.caktır. 

Uzak doğuda 
Holanda Hindistanı 

tehlikeye düştü 
S ng por 1 A.A lngi· 

1 z t l r ğıno göl'.e, Jı poul ar 
durm dan ve a a vermeden 
taarruz arın devam etmek 
ted rler I gı kuvvetleri lni 
tün na z0 ı lerin aln ak ge 
riye ç kılınelc v düşmana 
ins r co çok ağ r kayıplar ver 
dirmektedir. Hangun ve Sin
gapor dliıı iki d~fsı dalga 
halinde saldıran Japon uçak 

-- -.... ··- ·-·-----

Kapı perıÇ.f 
yaptırıla~ 

An akya C. ff. p. 
ğinden: ab 

1- Harbiy~ 11 ..,. .... nı,_..wı 
de inşa ed1JmıŞ ıı•P' 
ilkokul b"n sını:ı 1' e~ 
pe lC')ff, inş1atı aÇl 
rreye konulmu!~[°u(tSO 

2 - K~ş f [)t'Ue 
lir..ı 40 ku ·u~ ur. bil 

3- IsteklilAr . 6 
nit ovrakı AntakYd fS 
y e fen daireisn earetıil 
C. H. P. sinde g 
ler, 

1 4 ' .. 4 - Eksiltme. uııii 
1942 cıımartesı gc. f'f· 
11 de Antakya ktır· 
binasında yapılaca t tertl 

5- Muv,.kka tllr 
t112) lira 68 k~ruŞ 

6 - Jsteklilerıo b 
ret tn.i kayıt 1 ııi 
du , ına.ı dair e~raesi~ 
hile ve eh1iy t ~dtn 
ibraz et mel f'ri Jaı•0 28,2,6,1 1 

Tarla icar 
J {alay l)efterdarfığı~J 
Aşağl \ydi k 2t 

hazineye nit cenıan13 tar mes~h<H>ında 
tar1amn üç senelik 
açık arttırma ilesatıŞB 
karılmış ır. bS(ll 

Senel'k . muJ ıı 
kıymeti ıso ııra 8 

0
,, 

Ye üç Si!neli k ~.3 
temınatı 33 lira 

42 
a&J 

tur. ihale 7,2,19 da 
tesi günü saat 1 • ur· 
terdarlıkta yapılacak 

Talip olanlı.ırın 

1,5 teminatile ıııil~, 
rı: Dellfiliye, illln 
ım.srnf alane aittir· 

26,29,2.5 

Et fiatl~r;e.., 
Belediye RiynsetiO 
Antakyn .Belt"ldi)'B 

nıe 1ince et fialla~ı ~· 
$ .. kilde tespit ed1Ioı1t.0 
fına hareket edenle~ 
en.al arla lf-cz\ye . ed~ıras·~ 
mu nıın bilgisi jçın 1 EıP'ı 

Kemiksiz koyurı ıısi' 
losu SO kuruş, kelll1 f(: 
eti kilosu 60 kuruş, 4' 
siz sığır etinin kil()Sll 
ruştur. 


