
~I Sah 
Abon ~artı rı ı 

Dahilde yıllığı !:i ti 
Y11 ncı memleketle"' 

8 lira 
llAnl11rın her kelim•· 

sinden 5 kuru, ahmr 
Ocret pa,indir . 

GQnO geçen sayuar - ; 
10 kuru,lur ~ 

Almanlara göre lr.ıgilizlere göre 

l\afkasyaya var
mak ;çin varını 
yoğunu har 

Rus ordu Rusların 
ları durnmu 

cıyormuş 
Genİi> bir cep 

he üzerinde 
takip edil~ek-

tedir 
Cenup batıdaki Rus 
ordusuda kuşatılmış 

ve yok edilmiş 

Esir ve ganimet 
sayısı artıyor 

Parasız şeker dağıtma işine 
yakında başlanıyor 

Bu İş için 6 bin liralık tahsisat geldi - Ço 

cuk başma ayda 500 gram şeker v~rilecek 
Çok ç•>euklu fakir aile Büyük Millet M~clisince 

tehlikeli 
Almanlar drr

madan ta.kviye 
allyorlar 

Voronejin cenubunda 
çok şıddetli çarp:şma

lar oluyor 

~toskova 13 A.A.- Röy
ter nj ır:sınm hususi muha
biri bildiriyor. Hus kıtaları 
Voronej ŞF>hrirıin müdafaa 
hatlarında sıkı bir surette 
tutuuuyur. Buna rağmen 
durum bazı yerlerde teh
likelidir. Cepheden .. KıZJl 
Yildız" gazetesine g~len 
bir telgrafta deniliyor ki : 

,,Almanlar cumartesi gün il Vo 
ronej kesimindeDonnehrinden 
b.ızı kıtnları daha grçirma
ye muvaffak olmuşlardır. 
Cuma günii nehrin doğu 
kıyısına kadar p 'iskü '"lıi 'en 
Almanlar, cumartesi günü 
takviye olarak ilerlemiıler 
dir. Almanların Rus miı
daf aesımn derinHğine gir· 
dikleri yE'rlerde durum 
nııiktir. Vo ·o:ıej n Ciııu
bun la çok bi\yük savaşlar· 
oluıor !lın . .mlar bu ke
s;mı.l~kı s ~., 1şlara durma
dan takviye kuvvetleri 
sürmektedir. 

SON DAKıKA 

Rus ordusu 

Bütün cephede ge 
ri çeki im eğe devam 

ediyor 

Moskova 14 A.A.
Neşrcdil"n resmi bir t~b
liğf" göre cenupta durum 
gerginliği ııi muhafaza et
mektedfr. Almanlar dur-
madan taze kuvvetler !lÖD 

deriyor. Ruslar ~atin sa
vaşlardan soara yeri mev
zi'ere çekilmi~lndir. Di· 
ğer kesimlerde H.us ordwıu 
Bnşkomutnnlığın plamna 
gfüe yenı muvzilere çekil 

tere ıeker datıtılmısı için J Sonu 2 incide ı mektedir. 



Sayfa-2 -

Asker ailerine Almanlara göre 
d 

. . 1 yar 1 m 1ş1 \ . l.hışı birincide 
y ı· . d . b I d" d esır alınmış 218 tank, 591 

: ımız un. e e ıye e top 1301 makineli rnfel; 
... u mesete üzerinde 1 ve önemli ınikdarda savaş 

meşgul oldu malzemesi e!e gP-çirilnıiştir 
Valimiz ~efik Soyer Düşman ağı~ ~e kanlı kh-

diin öğleden sonra b ledi· yıp\ar vermı'3hr, Esir ve 
yeye gidt:rek akşama ka- ganımet say~sı saattaıı 
dar orada çalışmış ve bir sa..ıta artıyor. 
ço'r işleri gözden · gt3çirmiş Mısırda. Elalemiıı kesi-
tır. Bu arada asker ailele· minde yeni İngiliz hava 
rin' yardım isi, el~ktrik üstlerinin tahribine devanı 
tarife~ine zam meselesi ~dilmektedir. Şavaş uçak-
ve belPdiye~ i ilgileudiren larırnız lngi\'erenin cenup 
~i~er işleı· üz,rind• ç•lıŞ kıyısı 01.erinde yaptıklaaı 
mış ve bilgili direktifler gündüz hücumlarında bir 
, ern iştir. lngıliz gemisi bı:ıtırmışlırf 

Ekmekler Rus ordusu artık 
duruma hakim değil 

Yeni mahsul buğ
daydaıı yapılacak 

fopruk Md'ısullf:ri 

. Bölğemizde 
Başı 1 ineide 

kabul edilen kanunun tat
bikine baş1anmış bu1un
maktadır. Vill\yetimiz için 

'dört aylık talısisut ohmık 
üzere 6 bin lira ayıı\r'l'!ıŞ 
ve bu para Vilfi~ et emri-
ne gelmi$lir. 

Kam.m mucihince çok 
çocuklu fakir aileler,,. ço 
cuk başına ayda 500 gram 
paı·asıı ş0ker dağıtılacak· 
tır. 

ilk dağıtmada çocuk 
başına 4 aylık şukerin 
birden vc>rilnıesi kararluş
mutır. Sıhhat ve içtimai mu 
avenet müdürlüğünce fakir 
ve ~'.oculdu ailelerı tesp:t 
edilecek ve şekerler umu 
menfaatlere hft.dir:ıı cemiyeti 

lt r vaı.ıtasile fakir çocuklara 

Ueheı· Miklall 
kilosu 

Kuruş s. Kilo 
Koyun eli(kapalı z.) 120 45003 
Sığır eti kapulı zari) 50 45000 
Hulğlır çekilmiş;k.1 .. ) 22 45000 
Kuru fasulyrı tk. z·) 28 45000 

Liı a 
540 o 
225~0 
99 o 

126)0 

(lfüyiik Niğde) 
Nolıu\(kapalı znı f) 19 450~0 8550 
Mercimek (k::ıpaiı z) 21 45000 9450 
Pirinç yerli beyaz(,,) 28 108000 41040 
Sade yd(" ")Eritil· 225 3600J 81000 
miş ve süzülmüş 
mevaddi Ecnebiye ile mahHit 
lmluurnıyacak 
Zeytin ynğı(açık ı~.) 87, 50 5000 
Tuz döğülmüşince 7,25144.0 
Kuru soğan Açık E. 25 14400 
Zeytin daaesi('' ") 70 5000 
Beyaz peynir Edir-115 5 JOO 

4375 
1 44 
36 o 
3500 
5750 

ne (kapah zarf) 
Salça- me\Yaddi ec-1 m 3J O 4200 
nebiye ol nıyak 
Açık eksiltmf> 
Knımzı büberAçık e120 5 O 60J 

ilanen teb\ig'"' at Odun iaşe için (k z) 1 7 J 5760JO 9792 
Odun soba i~in(l\.E.) 1 70 25 )00) 4250 

dağıttlac ıktır. 

oJ 

Ofısinde mevcut naftalin 
kokulu buğday stoku bit
mek üzeredir. Ekmekl"r 
n velld günden itıbaren 
arpa unu karıştml nadan 
y&lnız buğdaydan yupıl
makt.ıdır. Bir müddcltt:n· 
beri zaruri olarak naftelın 
kokulu buğday unundan 
yapılan ekm~ kler bundan 
sonr8 yıırli mahsul buğduy 
dan imal edi eceklir. Hur-

Berliıı 14 A.A.- Alman 
askeri mahfillerinin kana
atma gi>re. doğu cephesin 
de geniş ölçüde bir Hus 
rüc ılı haşlamıştır. Rus or 
dusu artık duruma hlHd.m 
deği dir. Alman orduhnı 
birçok yerlerde Rus ordu· 
larınm rÜCilt yollarını l< ıs 

Aııtakyauııı Selçuk ınE· Odunlar meş olacak oO lıallesinden Sadık vğlu 5aoınn balya halinde 5 !080JO 54 O 405 Şükl'il Huni ıiıı 'leyhaniye· kapalı znıf) S~ n;ıı Algaııe kiiyü nıutasnr Sabmı\kapılı zarf) 81 8640 6998 40, 52
4 

O~ 
mişlerdir. Uüşmaııın ınu
kav~meti artık lunlmı,.lır. 

ııilnrındaıı Must fa oğlu Ekmek pışirme iıc 2 25132\lü) 972) 1ı
9 

A\ıınet 13dmede aleuhiue ika. l'eti (kapalı zurf) ılı 
1 

,, 1 v k d . . '" aı ~ 
me eylediği 2400 adc t - 1 u arı a c ns ve rnikt ıtı sair'3S

1 ~ cıQ
1 

Bu ı;avaşbrııı diğer bir 
hususiyeti yeni yarmalar 
vu seri ilerilry"ş'erdir. Bu 
yüz ien çarpişmalar ı:;eyyal 
bir durum n lmıştır. 

Türk Jirosı al•cuk davasın zak H•tay 5 say.lı J.er okul Alayını ı ibtıı• ,v· şılamuk üzeıe 2J-6 -942 turihinden itibıırt'ı> 
dan dolayı cereyan etmek· n~ey< koııdmu~tur. , J6 l 

' nıanlarda çiftçilerin ihtiya 
cır.dan fazla olup el konan 
buğdaylar şehrimize gel
meğe haşlam1ştır. Bir iki 
gü 1e kadar ekmekler bu 
yeni gelen buğdayd ın ya-
pılucaktır. 

Doğum 
Erkek Lise i · Müdürü 

uci Alevin bir crl{ek ço· 
cuğu düny ıya gelmiş ve 
adı c.>şkuıı tesmiye edil
miştir. 

Ana ve babasını kut-
lar yavruya uzun ömür 
dileri1 .. 

İran komşumuz 
Yasımıza iştir ak ediyor 

Ta\ırJn 13 A.A.- Bü
tün lran g z t .... ı~ri Uok· 
tor Refık Saydamın .;efrtı 
mün ısebalile hureretli ya· 
zılnr y~z rak dost ve 
komşu memleketin yasına 
iştirak Ptme ctedırler. 
Refık Saydamın ve
fatı münasebetile 

te olan duruşroaJa nd.iddt' 2- - ıımıe22 --7 -942 Çarşambasaat 1' ıae ı ~ 
ialeyb Ahıoet Bernıedeııin darına , A~ayı satı ı alma komisyonunda y~P;i.\' t 
sur iyede 'i Ollllınlli ika ın e· 3-'l alıp oı .ınlıı rın bütün evrıı kı ın usıııt• • ti 

Açık arttırma 
Antakya Sulh Hukuk 

Hakimlığinde'1: 
Taksim kabiliyeti o'mı:-

ması has 0 bile satılarak pa 
rıısının ortaklar arrısında 
pııylaştırılması suretile şu 
yuun iz 'llesine karar verl-
lon ve ehlivuhuf marafdi 
lı tamamaıa (2v00) bin li-
ra kıymet takdir edilmiş 
o~an Süveyd"ye nahiyesi
nin Alevışık mahallesinde 
kain 1J06 pars ·l sayılı 
~ayri menkul 16 7 942 
tarihinden itibaren 28 gü!! 
müddetle aç ık. arttırmaya 
çıkarılmıştll". llıulesi 6 8 
942 ilerş .. mbe günii saat 
11)-12 ye kadar ı\ııtakya 
Snlh Hukuk mahlteme~i 
kılleminde yapılacalr mu 
hanımen bıymetin ~o 75 
şini bulmadığı takdirde 
on gün daha uz1tı'arak 
en çıık arttıranın taahhü
dü baki kalmak şartile 
17 8 942 perşembe günlı 
ay"i sau\1.e ikinci ihalesi 
yupılaca!üır. 

Tali~1'e .. in °0 7,5 pey 
akçasi e birlikte ilale gü
nit müz :ıyedci yerind~ ha· 

zır bulunmaları ve daha 
fdzla izahat almak istiyeu 
ll•riıı ili\ıı tarihinden itibh· 

1
. < , ı.Jll 

tinin meçhul buluuduğun· ıbte ve mnhnıonıen bedelinin y'izdıı 7,' 
1ıı0' 

dan ililnen leh iğııt icrosı· akçası olarak ıatırmak şortiyle koın;sYo"' ııa kaı·ur veriler ,k Y "" · gUn at etm e~eri:. . . ,r 111

1

' 4-ı an ucretı dellalıye vl3 sair nıasıır _fi ,3 ııt e 
gazetesinin 916,942 gün ve riye aittir. l'alip olan\cırın komisyona rııur"c 
3103 sı.yıh nushas'ile i fm rek şartnameyi görebilecek'eri ilfin 0ıunu'"· 
edildiği halde duruşma gü , 7 ı 14 - 0-12- · ı ,., ı 
nü olan 10-7-942 cuma 8' ' 
r,unü mücdeialeyh Ahmet Makirıisl ve yağcı ihtikı3f 1 ~·~ 
BermeC:e ün ~elnıed ği gib: alınacak :\l"l'· ı<orı.Jllıı1

11 

llı 
bir ve.kil dahi gönderme- llelediy" 1,'lek~rı"l{ ldar~- • 

1 11 

f tte11 ~ · ld ğ d h kk d ..., l:. - " na ııı uhale e 1 .. r.ı mış o u un an a ın a sinden : kflo ''. 

l 
"tt"h Antak'-1

8UlO • o~ııJ 
.gıydp {..ırarı ı ı ar.ımı ve L'lektrı"k f ı. 'k · · J p .., ı ı:. aurı ası ır·ııı 1 · d ':ecı ~ • 
bu celsede müddei tarnfm .. esııı en •" d:ı J bil' makinist iki yat;cı ve . b ıd.cııl ~ 
dan ibrJZ edilen kira mu- iki yardımcı montör ahııu- Utuzb:r a ood:.f 

k l 
· l l d · duruşma son oğ'r 

a\"e esı ıu asasmııı a gıya cakıır. isteklilerin nıürnca- ııŞ ) 
ben icrasına karar veril- atlaı 

1 
nuu 82) kllr ~(l 

111 

. oı alı ıııtl 

miş olduğundan mfüldei 
1
- cezasıle fil;~~ tarafından ibraz edilen cara verilecek emlak ve 14 gUn 

1 

b'ı • Reylıııııiye ooterliğiııiıı Vakıflar ~lıidUrlüğilııdcıı: patılınasııı.• ~:t~•" ı 
4-2···941 gün ve 

30 
sa· Süveydiy.ı ııalıiyesioe zırfındn t.ııJfl goı·': 1 

yılı rc;en munazzaııı kira bJğlı Cüdr.yjfe köyUuJe ve hükın°
11 

6 ~A· muk"velesiııde müddeialeyh deniz kenarın la şeyh Hı· rine dair 3J ,,r f 
Ahmet U.rmedeniıı Uerrah dır v•kfmdarı kumluk lor de verilen k• 
tıao nı ev kii ııde~ i 6-7-8·9· l L 1 a ile ziyaret etrafındaki m iştir. ;lii"' 
ouıııar•lı 5 kıta larlaıım odnlerıo üç s•ııelik icarları İhtikiİ' ~ 
senevi 300 lira bedelle ve açık arttırmaya çıkarılmış· fazla fi•ı.\: 

d 
tır. ı ,a!esi 21-7- 942 ·Jd•ı.ıS1 \ 

sekiz sene müd etle Ah- sattıı'Tı ı Je['I 

t t 

r d ş··L .. 8 lı güün S.lal 15tc Vakıflai'] L'utı"Dkl"ı 1\Ôyi}:J~.,}I ~ 
me ara ın an u~ruye i .:iJresin•le icra o:uuac ı- 1

' "" ir•;~t ~e~i\mi~ ~ldu~~~.~ ğıodan istel;lilerin ıııüra· lu Yusuf ~?; C ı• 
mu evı u un ugu goru - ca tları ilan olunur. llatuy f'>S ı~ 1ıl~ı1 ıl 
dr !uruşma "" " ' mesind• >'"

1 ı""ı> \ (. ~unu o.an 141720 d ıı1cJ v,ıe• 
25-9-942 cuma günü saat ' ' sonun a ııı5

1 

ı 
10 da müddeielcyhin malı 1 Bu1unmuş para :ığır para c~ 4 9J ~ 
kemeye lıelmediği veya bir _llir miktnr para bulu· ıniyetııı< 3 . ~ı 
vekil göudermııdiği takdir ııarak Emniyet Müdürlü· de verii•" ~· 
de hukuk usulü muhake- ğüne teslim edi!rniştir. Sa· • ıııiştir. H ~l''tt ~ 

Ankara 13 A.A.-Baş· 
vekil doktor Hefik Sayda 
mın vefatı ın ünaseb"tile 
lngiltere hariciye natm 
Edon, lran lıü klı 'llt'ti reisi 
A'i Süheyli, lrun ve Afgan 
lltıriciye vezirleri tarafın 
dan başv~kil ve hariciye 
vekii11iz Şükr.i Slraı'!Oğ 
luna gden t ıziye telgrııfla 
rına teşekkür telgraf ar.le 
karşılık v ·rilrniştir. ı 

eş Yt t Muduru 

ren clııiı ede <ıçık bulundu 
rulac1k Şbrlna:ney"' ve da
iremııin 941-9Cı7 numaralı 
dosyasına müracaattan \ti· 

rnErteri kırnunun 405 inci hibinin üçünciı şubeye mü "' ~ 

1 

ve müteakip maddelerine racaatla alması lfizımd r. \ deıı ~ \ 
levfıkun bir daha mabke- hiıkıni\ıı giydl.ıında verile- Bu gütl -tl' ıı 
ıneye kabul edilem iyeceği ve ceği ililn olunur. Barbaros d

0 

' lim Çelenk \ 
c.;.ıı.P. Matbaası Antak)'ü zumu ilkn olunur. 

,, 
\1 


