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Abol'la ,artları: 

Dahilde yıllıöı 5 
liraYabancı mem 
leketlere 8 lira 

ilanların her ke
limesinden 5ku
ruş alınır. Ücret 
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pe,indir: 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. SAYISI 2 KURUŞTUR 
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Q tJ an s meselesi ~ '"'metti «Yakındakimleıinki-
A Vilayet UmOmi Meclisi dün min önünden kaçtığı 
"\Va ff 1 • • y· ı ·~ t öğleden sonra toplanarak 

nsın ar ırı ması ıçın llaye mesaisine devanı etmiştir. görülecektir• 
'n~k f bb .. 1 'd Dünkü toplantıda 941 yılı Berlin 27 A.A - llmen 

q amınca eşe US er yapıl 1 !!Ölil bölgesinde üç Alman 
tı ı ·; pl ırının incelenmesi için ~ 'lQktlrn . i:ürneninin yok edildiği ve Al 
~ı .k. etın yazlık ekimi luk avansının çok az oldu· bir komisyon sPçilmiş ve tak manların çok ağır kı.ıyıplııra 
-ı~ 1 katına çıkarmak ı ğunu İŞdrel ~tmiş, Ziraat Ve r;r 'er ilgili Encümenlere ha- uğradığı hı!kındaki lhıs iddi 
~e ı~ı tedbirler araı;ında kfilt>timizin lhttayırı bu istis vale edilmiştir. aları Alman askeri kaynakla 
l 0

hum}uk avans ola- nai durumuna dikkat nazarı D k k rm la baştan başa uydurma 
ıtı · ıYon 900 bin lira nı çekmiştik . Ün a Şam i bir haber olarak vasıflandı 
ı.ıttiı; · · K · ı l ~il ~ını ve bu parad ın ıvançla öğrenoiğirnı k f rılınaktadır. salilhiyet i A man 

1 hl4 hin 800 lirn ayrıl göre, ViJa~e.~ ~akamı a~n.i On er a ns kaynakları hu hususta şunla 
J&ı"llber vermiştik. durumu gozo.nune _alarak Zı· rı söylt'mektediı . 
. rt:ıı t y krıl t d d t b Profesör Lendsbrger dün R li sayılarımızdan bi ran e u e ı nez ın e eşe Hiçbir alman ordusu us 
ı..~taYda geçen yıl mah hı.islerde bulunmuş ve Huta akşam saat 17- 15 dı~ ikin· ların elinden kaçmamıştır.Bü 

'ı tıernen hiç denecek ku- ya tohumluk avansı olarak ci konferansını vermiştir. Ha· yük Alman başarılarını ört· 
lıl.. 01d.ığunu ve bu yıl 1 en a.z. ~o. - ı.o~ bin liranın tayın lsadan 1500- 700 yıl mek kasdile uydurulan bu 
~ga saçılan l• bumla- tahsısını ıstemıştır. önceki taritıini ınceleyen bu haberler tamamen yalandır. 

~Pl ltdan ·yarı yarıya Viraat Vekaletimizin, bu konferansta başta Valimiz Ruslar ve onları efendileri 
tordii~Unü bu itibarla çok 'erinde isteği yerine ge· olınuk üzere konferans salo olan lngilizler yakında kim 
q talı · ğ. · nunu dolduran kalabalık bir- ı · k. · ·· d k ~ sıs edıle• ı tohum- tirece 1ım umuyoruz. ~rın ımın öııun en açtı6ı 

kütle hazır bulunmu'3lur. De m göreceklerdir . 

Dün bir kaçak 

yakalandı 
Kıtasından kaçan Ke 

mal K useyriyi saklıyan 
lar hakkında tahkikat 

yapılıyor 

lJucJan iki ay öne~ lstuu 
l>uldaki kıtasından kaçarak 
şehrimize gelen ve buradaki 
eınlakini evinde gizlice tak
rir vermek suretile akraba
ları 111 devrattikten sonra, Su
riyeye firar eden Fuad Ku 
seıri oğ'u Ke'll Jl K uByriııiıı 
gizli<·e sınırlarımızı geçerek 
şehrimize geldiğini hn r 
alon zabıtamız bu kaçağı ya 
kalamuk iı.in gereken te l · 
birleri ıılnıış bulunuyordu. 

Kemal Kuseyri dün şehir 
civarındakı Kurye köyü yı:ıkı 

nındıı ormanlarda yahıı ayak 
başaçık ve paltosuz ola
rak jandurmalarımız tarafın-

dan yukalunarak ş hrimiz,. 
r,tıtirilmiştir. 

Kemal Kuseyriye yatak· 
lık ve kluvuzluk eden 
ler hakkında da tahkikata 
buşlanmış bulunmaktadır. 
Zabıtamız n lahkikatını işkal 
etmemek için şimdilik daha 
fuzta tafsilat vermiyoruz. 

.. in bir alaka ile dinlenen J 1 
çok fayddll konferazıt>ı da a po n ~· r 
not etmiş bulunuyoruz. Somadrayı da aldılar 

Bütün Hataylıları ilgilen· Hatavya 28 A.A.- Röy-
diren ve tarihi vesikalara da- tn aj msının muhabiri hildi. 
yanan ko ıfernnsı sıra ve tef riyor: Cenup Sumatrasınırı 
rika halinde neşre devam ede çok büyük bır kısmı Japon-
ceğiz. Koafe•11sın üçüncüsü ların eline geçmiş bulunmak 
l>u akşam saai 17- 15 verile tadır. Jepon uçakları hemen 
cektiri. hergün Batavyayı boml>Mla· 

Amerı~a üzerinde 
Japon uçakları 

Vaşington 27 A.A.-Dün 
Sanfransiskodn ve Kalıforrn 
ya üzerinde Japon uçukları 

görülmüş fakat bunlar bom· 
ba atmamışlardır. Yine diln 
saat birde Vuşinglon :üzerin 
de t~lılike işareti verilm·ş ve 
13 d.ıkıka sürmüştür. Ifr; bir 
bomba atılmamıştır. 

SON DAKiKA 

maktadırlar. 

Hindistan meselesi 
Londra 26A.A.- Başve 

kil Çörçil Hindistan mesele 
sini bizzat eline almıştır. Bu 
husmta incelemeler yap· 
nıa ktadır. 

Cavaya hücum 
Loudra 26A.A.- Japon 

ların Cav<1 adasına hucum· 
Jarı geri kalmıştır. Bunun 
sebdbi J"poıı deniz kuvvetle 
rinin büyük kayıplara uğra

mış olmasıdır. 

Ekmek tayinleri muvakkat bir zaman 
için biraz daha azalhldı 

Ankara 27 A. A. -Tic·1rot Vekaletind .. n tebliğ edilmiştir: 
HükOmet 28 şubattan itibaren vatandaşlara verilmekte 

olan ekmek miktarım yüzd ~ 20 nisbetinde indirmeğe kci
rar vermiştir. Ağır işçiler bu kayda bağlı d~ğildir. Bu ke 
rara göre ağır işçile r gün fo 750 gram ekmek almakta de 
vam edev 'derdir. 8ijyüklere güııde 30'), yedi yaşından 
küçük çocuklara günde 150 gram ekmek verilecektir. Bu' 
tedbir, şiddetli bir kıştan sonra ın~m tekelin içinden istu~ 
~onlara ırıhire naklinin giıı;lt•şmesi yüzündf"ll muvakkat bir 
ihtiyat olarak almnııştır . 



Yerli Mallar 
Pazarlarında 

Fiatlarm yükseltileceği 
yalar dır 

Bir aydanbt!rı ~ 1 
• :-. ıe 

faaliyete başlümış o . 1 Y {'ıl ı 

l\1allar Pazarı h"r sı.uf halka 
faydalı olmakta ve hor gün 
en az 500 yurtdaşa muayyPn 
miktarda mal satmaktadır. 
Bir kaç gündPnheri Y erh 
Mallar Pazarlarında fiatlara 
yüzde otuz z1m yapılacHğına 
dair hususi maksatlarla bir 
takım propagandalar dolaş 
maktadır. SalahiyPtli makam 
lar nezd nde yaptığ1!llız tr h 
ki katta bu habeı in kati yen 
yaban olduğu ve füıtlara hiç 
bir zam y~ pılmıyacağını öğ· 
rendik. Halkımızın hu yalan 
propagımdalara Laldanmama· 
malanın ta\'siye ederiz. 

İpelc kozası to-
humları 

Bursadan Ziraat Ban 
ka.,, .3mrine tohum 

gelecek 
Bursa Kooperatif Birliği 

Ziraat Bankası emrine İp'"k 
böceği tohumu gönderm,.ğe 
karar v< rmiştir. Hu tohum· 
IEır &niiadan müstahsillere 
borçlandırma ımretile satıla • 
cak ve parası mahsulUn ora· 
lında alınacaktır. Tohumun 
her kutusunun tfiatı 290 ku 
ruşlur. 

Geliri az ailelere 
Ucuz şeker temin 

edilecek 
Ankara: - Başvekil Dok 

tor B. Hefik Saydamın, şe· 
ker yükseldiği zaman fakir 
halkımızı rı çucuklarına ucuz 
fiatlH şeker verileceği hakkın 
daki beyanatı kuvveden fıile 
çıkmak üzeredir. Fakir aile· 
lere şeker dıi~tılrnası işı ile 
Sıhhat ve lçtim1ıt Muavem·t 
VekAletinio meşl(ul olmas 
hemen hemun takarrür et· 
miş gibidir. Geliri az aile· 
den hUktmetçe ne anlaşılclığı 
nm lesbiti pek yakıoda bir 
esasa bağlanacak ve herkese 
il An edilecektir .'f e sbit edilen bu 
esasa uygun halde bulunan aile 
ler mahalli balediye idareleı in 
den tasdik ettirecekleri vesi 
kalarla ~ekerlerini Vihlyet· 
lerce gösterile<. 1

• satış ,koo· 

Doğu cephesin 
de savaş durumu 

Rus baskısı artı Ji 
Stokholm 26 A. \.- il 

men gölü bölgesındeAlmıınlara 
karşı büyilk!biı ıuuvııffakiyet 

kıızgnan Huslar önemli u·r 
yeri el.~ geçirmişlerdi... Ce· 
nup bölgesinde Hus ileri ha· 
rPlceti devam etmekte ve 
Huslar Poltavaya doğru iler 
lemektedirler. 

Son -'ünlerde Alman:8r 
çok ağır kayıplara u~ramış 
lardır. Savaş biirün şiddt'tile 
devam etmektedir. 

Cenupta Rus ilerleyişi 
Moskova 27 ı\. A - Ce 

nupta Har kof ve (kel çevre· 
reı rinde şiddetli çarpışmaların 
devam etıiği bildiriliyor. Bu 
rada Alman kaybı çok aJlır· 

dır. 

·Almanlara göre 
Rus hücumları püs

kürtüldü 
Berlin 26A.A.- Aln ı an 

tebliği : 

Doğuda zayıf düş aan 
ku\•vetleriniu hirçok hücum 
ları püs~cilrtt.ilmüştür. Ağır 
topçu Lf"ningratta as\;~ri üs· 
leri bo nha dırnaıı etı ııiştir. 
1 S tP.n 25 şu1> ıtr-t k ld lr Hus 
lar 400 uçak kayhetınıı~ler· 
dir. Şimal Afrikasın la Al· 
man ltalyan keşif kolları 
lngiliz keşif kıtaları nı gen 
atmıştır. Malta adasındaki 

askeri üslere yapıl.ıo hava 
akınları devam etnıiştir. De 
niz kt..:vvetlerimiz c ırhı Atlan 
tikte 52 bin tonluk 7 vapur 
batırmışlardır. 

Ruslar 14 bin ölü ver 
diler 

Bertin 26 A.A. - llmen 
bölgesindaki savaşlarda Ruıi 
lar 14 bin ölü vermişlerdir. 
Hurada Rus kıtalar ı 387 de 
fa Alman hatlarına Paldır 
mış:arn dn hunların hepsi 
g,;!ri pı1skürtillmüştür. Ruslar 
dan alman gdnimetler sayı
lamıyacak derecede çoktur. 

11 Dumlupınar .. 
Yunanistana yiyecek 

götürdü 
Atina 26 A. A. - "Dum 

hıpınar,, vapuru yiyecek yiik 
lü olduğu halde Türkiyeden 
Pfre limanına varmı~hr. 

peratiflerinden ve t. .r 
dan alabileceklerdir. Halkevı '<ırko~u su 

Alakatiarlaca tahmin edil· • Halkevi Kırkvşusu önü • 
diğine . göre geliri az lailele milzdt"ki pazar günü scıat 11 
re şeker dağıtılması İjine de yapıl cvktır. Koşuya Hal· 
Mart ayı içinde başlanbile· kevi önünden beşlcııaçalıtır. 
cektir. Mesafe 3000 metredir. 

Ruslara göre 
Almanlar d Jrmadan 

geri atılıyor 
Moskova 26 AA.- •Hus 

tebliği: 

25 şuhatt t kıtalanmız 
ilerlemeğe cltı' am etmiş ve 
birçok mesku ı yerleri g'm 
almıştır. l rrı•t ı kıtııları teç 
hizat ve -· .,,..," ... , .. uca a 
ğır kayıplar vermiştir, 24 şu 
bat huva ımvaşlarırıda 2 l u 
çak düşürdük, 5 uçak kay· 
b .. ttik. 

\ Moskova 26 .A.A.- Rf'!H 

1 mi tabli/1': 
Dii.1 gece Rus kıtaları 

düş!llan ·t karşı muannidane 
harJketleriıı':! fı&aliyetle de 
vmn dnıişlerdir. 

. Onemli bir şehir Rus 
ların eline g,~çti 
Moskovu 26 A./\- Röy 

t*"r ajansının muhabiri bildi· 
riyor: 

Doroğobozun ele geçme· 
si iizerine bu ~hrin şimal 

va cenubuııdalci Alman kıta 
!arının geri ile bağları kesil 
miştir. 

P.u yüzder. Viyı:tz •namn 
cenup hatı~mdu buluuan Al 
man birlikle inin iaş •si ~üçle 
şec ·ktir. Çünkü bunların 
taşıt yolları ÜJrog lbozdan 
geçmektedir. C,.pheden ah· 
na. · haberler Dorogobozun 
mildı.faa bakımından pek 

hüyük bir ehemmiy ·ti oldu 
ğuna işııret ediy•>r. 
Kıılzordu Smolenske 

yaklaşıyor 
Stokholm 26 A.A.-Bura 

ya gelen haberlere göre, Kı
zılordu Snıt lensk.., doğru ile 
ri hareketine devam ederek 
Napolyorıuıı takip etmiş ol 
duğu yol üz"'rinde v • ., Smo· 
lenskin 80 kilometre doğ'U'm 
na varmış ve bu noktayı da 
işgal etmişlerse de bu yerin 
neresi olduğu hQnüz bildiril 
ıoemiştir. 

4 Alman T ümeı1i yok 
edilmiş 

Sıokholm 26 A.A. - Röy 
ter muhab\rinden: 

Strayarush çok şiddetli 
çarpışrnalar oluyor Alman 
lar bıırada çevrilmiı bu 
lıınan 16 ıncı or.luoun ha· 
kiyesini kurtarmak i~n bil· 
yilk takviyeler gönderiyorlar 
Bu çcırpışrnalardu 4 Alman 
tümeni yok olmu~tur. Bu şe 
şehir Almanların çok önemli 
bit iaşe üssü idi Smolensk 
ile Viyazma arasmda şiddet 
li sav11° •~r devam ediyor. Al 
manlar .... ı)ozu ıTeri al 
mak için ~v.:1a kı· 
taları gönderıoiş!erdir. 

fi 

Pamuk yagı 
atları ~ 

Antakya Fiat MUra 
misyon ReisJiğindell 

Pirinç·ve rafine .• 
rı 24 -2-942 .tarıkiıd' 
baren 11şn~ıdakı 80 
bit edildiği ve aksine 
ed A.ıer hakkında 1'•0 

kibat pılacağı ilft!I 
1- A) Hatay • 

· · b" • c·ı 11e~ mısır cınsı ırın d t 
sız pir=ç AJJtakya ~tJ 
kır kdört parekeode le 

B) ikinci nevi ki? 
rinç toptan kırk ıkl 
kPn<Je kırkc.Jört. . 

C) Üçüncü neVl ·ıt 
pirinç ioptan kırk ~ 
k1rk iki . t 

O) Kırıklı pirioÇ de 
yirmi dokuz perakefl 
iki kuruştur. it 

2- Rafine parJ1; 
kilosu perakende 1 
tur. 

Milii emlak içirt 
mur alınacak 

Vilayetimiz Mill~di" 
~ ntPmUr}UğU m00h& 
memurluk için 3-
salı günü bir iıntihr 
lacaktır. Imtihao11 1~ zunu vPya ortaokU ıt 
te 4 sene l 5 lira 811 

la m murluk otınifJ 
alım. ~~ktır. . til 

f qtiyenleri~ . ırJI ;Je 
bir ~Un evvel ıstıda et• 
terdarlığa milracCdl 
tavsiye ederiz. 

Kereste 
Orman Şefliğiodeıı: ~ 

Sahibi meçh~~1~ı 
tulup Antakya prı> ~ 
bulunan (34) pur~~ 
~stesi 14-3- 9 
tesi günii saat 14 ttl 
tırma ile satılaC 

hat almak istef.S:JJe 
man Bölge Şefhl'· 
atları ilAn oıuour6· t2 

21.2, , 

Gündüı 
Buakşam Yll< 

Haıkf8 
Bu:akşam iki filrı> 41 
kızlar mektebind8,.o! 
li beşlerin uçii 
.._,.., ...... Ptf~ 

Neşriyat 
Selim Ç .... 111 

C. H. P. Matb:P"". 

Gemi ~pr'-fı 
arfft 

Lo ıdra 26 /.• 
l!hiyetli lngiliı ;g 
larına göre, sa:
doguya bulaşrJJ 
r a I.. zlerin f I. 
eiddl ı1u:ette 


