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Perşembe ---
ı t-oı v• rtı rı t 

Dahilde )&llıJı 5 ıir2' 

Y bzınt:ı memleketle~ 
8 1İ1"8 

il nlnrın her k lim · ~ 
slndon 5 kuruş ahnır 

Ocret peşindir · 
Günn goçen s yııar • 

10 kuruı;tut" 

Çif çiyi ·ve M. s i 
llıak için çok önemli _a~r~l~~~ 
'8rığday fiatlarına yüzde Rusya Gandi 
vı·~ .. ef /i zam gapz/dı tehl"kede ingiltereye ye 
I\~ ni teklifler ya-
Otf <;1.ık çiftçiler istihsallerinin yüzde 25 ini, Alman baskı-
J a çiftçiler yüzde 35 ini ve büyük çiftçiler sı durmadan ı.ıe .. 

~lı:zde 50 sini yeni yüksek fiat üzerinden 

pıyor 

Hindistandaki İngiliz 
siyasi idaresinır. katk 

ması lazım 
Dombay 1 SA.A.- Gnn 

di Hindistandfki lngiliz 
~lıçi h· • hükCımete satacaklardır 
~tırı1 d'ul kumete olan borcunu ödedikten sonra geriye kalan hu bu 

1 ed"·· d kt ~llkar 1
91 yer e satacak ve harmanını istediği yerde yapaca ır 

ı~ ~ ~SA.A.- Al- de35ini büyük çiftçiler de tır. 
l!""r 

8 
umata göre yüzde 50 sini hükumete Yukarıdaki kararlar r '"(!et V kT 

uıılcr- V ~ 1 ı evvel- bu yüksek fiatla ı:;atmağa nlınrnarhın önce menılc-
~erıişi't :, ekılleri heye- mGcburdur. Bu yüzdeler ket lıububatınııı memleket 

~lı"-tır. l~~lnrda ~u- ekinlerin orağa g~ldiği ihtiyacına yetip yetmiyece 
Vek·ı u ızahatı dm- za~oaıı yapılmış ve yupı- ği teikik edilmiş ve yet 

\ ek,~ l~r heyeti en lacak lahmir.ler üzerin · miyecokmiş gibi düşiinüle-
~ bir k e ~.ul.unm ak de_:- he~ap edile~ek ve rek kararlar almrmısının 

"- \ l'tı aç rnuhım ve nıustahsıll .r bu mıktarlar dJha ihtiyatlı olacdğrnda 
~ ltaJıe~Seleyi. . bir sn ıçın borçlandırı lııcak tı r. ıWfa k olun muştur. 

~t le Olt-k ıçm bun- Hüktlnıet bu yüzdelerle Uu iyi haberleri veren· 
ı. \' erre daha inCP.- re:lmi teşekküllerin ve mu kaynak ~u tavsiyede bu 
r.. rrb,ı..e .Rereken tedbir- ayyen büyük şehirlerin i- lunuuor. 
''li~ 111tı k . . .. . l k .1 

~1 lca ar aRından al- l!~sını ~z.~rıne a a.~ t~r. Haydi çiftçiler işbaşına 
l. ~ 41 tar Vermiştir. Bu Mustalısıl borcunu ododık lıarnıanlaruıızı istediğiniz 1~ 'lllliket· · · ten sonra el"ınd kala B ~ ~erı . . ımııın bir e ·, 11 yerde yapınız. orcunuzu 
'k,\'u erını Yeni nıahsu- bütün hububatı ia- süratle öd eyini~ ve neşe 
;. t,,~~ncı!~ kadar bü şasi hükil~et tara~ı~daıı içinde yeni ~kim hazırlık· 
•ller . ıçınde gören yapılan şehırler harıcınde lnrına koyulunuz. 

ıı~rtıak 1r hububattan satn•ııkta serbest olacak- 1 
~Oş ~ııın geldiğini ~ -

~lı;e ~tedenbeti ııa- ı rı·la"'yetı·mı·zı·n ye .. ~klıfıe . lan raporları I' ı 
rı bir k d 

~~e erre a- ·kı •k "' •h • ~~.~nı~:~.i;~rek bir me l gag l tıgacı 
~e~ IS(.ler111 8 

• 1 

Q ~~ne inubake~~n :~ ~ 3000 teneke Nebati yağgeliyor 
~~ karar ı ı . , ,. 
1 " gibi ler zaman ~-ıl~y~~ m~kamının l6- Gelen yağ ar resmı 

tnenra bu defadıı, şebbusU uzerıne Ha~ayın milesseselerJe teşekkülle-
' gtiı 6n~t hak ve ada- yemeklik yağ ihtiyacını rin ihtiyacını karşıla'.!ıklan 

~tlııştır nde tutularak karşılRmak ve piyasadaki sonra piyas ıya verilecek-
au k . sadeyağ Sıkıntısını azalt- tir Gelecek nebati yağla-

• "ııe::ı ar~r . "!lUstahsil'e- mak ~zere üç bin teneke rn~ kilosu 90 ile 100 ku 
~U~lall ~arııılenTürk köy nebatı yağ yola çıkarıl- ruş arasında srıtılacaktır. 

11ben ~babat fiatlarına mıştır. 
~ .. YliıQe eı1· · b _B _____ _ 
,~ ~ zam ı nıs e- k · ı · . 
''o, hem Yappıayı hem aş ve l 1 m iZ 
lııı de M·ıı adalete ve İsmet Paşa Kız Ens-
4 btılcrı 1 

i nıenfaate uy 
,1.'~a bu 8iltndır. Bundan titüsü sergısmde 
.. ::ıııtıcıkı Yıl alınmış ve Ankara 15 A. A. -
~l~tiııe a olıuı 942 mah. Sayın Başvekil Şükrü Sa• 

1'tir. ' de teşmil edil- raC•)ğhı bugün saut 15 de 
y " Ankııradu lsnıet Paşa kız 

t~n in .. bu k enstitüsünde açılan sergiyi 
~~ ~Cift .· nrara göre teşrif buyurmuşlardır. Sa-

~2Shı~ıler mahsullerinin yın Başvekil bUtün sergi 
•<>rta çiftçiler yüz ~knlarını ayrı ayı'l gez-

-----·-
mişl~r ve her salonda mu
tuh 1ssıs öğretmenlerden 
esaslı izahat blmışlardır. 
Başvekilimiz teşhir edilen 
değnli eserlerden ve Ens 
t\tüde görülen büyük inki 
şaftan :dolayı a EııstitUniln 
idar ve öğretmen heyetle 

1 

rine bilhassa yüksek tak· 
dirlerini izhar buyurarak 
sergiden ayrılrnışlardır. 

arhyor 
Rus basını durumun 

vahametini gizle 
memekte ve ikin
ci cephenin der
hal açılmasını iste-

mektedir 

Almanlar Ros-
tok kapıla

rında 
Stokholrn 16 \.A.-1 1os

kovadım buraya gelen ha
berlere göre: Alman ordu
sunun de\•amlı baskısı, telı 
lik ... nİ1 gittikçe arttığım 
göstermesi itibarile h.ılk 
arasında endişe de artmak 
tadır. Hus orduları müla· 
madiyen doğuya doğru 
atılıyor. Ru~yamn üz9rin· 
de ağır bir tehlike dolaş
maktadır :M.oskova gazete-

' 
siyasi nüfuzunun kaldırıl-
ması hakkında şu demeç 
tc bulunmuştur: 

"ıngilizler bu hususta 
müzakereyi kabul ~ederler 
se, bu lngiltere için çok 
h,ayırlı olacaktır. İngiliz 
siyasi 1daresinin l {indistan 
dan çekilmesi iyi niyetle 
yapılırsa hiçbir sızıntı ol
madan bu değ~~iklik ko
laylıkla yapılar Bu takdir 
de b ıtün Hınt p1rtileri o
tomatik surette dağıtıla-

cuktır. 
Hür bir Hindisıanın 

müttefiklerle dav'1 birlıği 
yep~clğmı söyliyebilirim. 

Şiddete müraca~t ";le~~ 
)rsinı de o zaman ılerı s ı-
rebiliriz. 400 milyon Hint
li böyie bir şey kabul e
derse bu dünyanın değiş· 

mesi o1ucuktır. 

leri sen durumu şöyie hü 1 SON DAKıKA 

\asa etmfıktedir: Alman hareketi 
Rusya için iki yol var- 1 

dır: Ya zafor, ya öllim! 
Alman tehlikesinin gittik· 
Çı'! arttığını itiraf etmı:
ınek bir cımıyet olur. lkıo 
ci cephenin derhal açılma 
81 lazımdır.' 

Süratle gt:!lişyior 

Diğer taraftan Berlin- 1 
den buraya gelen hab ~rıe 
re göre, Alın .ın ordusu \ 
şimdi Rosioktan anc1k 10 

Berliıı 16A.A. - Asko 
ıi kaynaklara göre doğu 

ct;phesiuin cenup kesimin
de Almnn ileri hareketi 
süralle gelişmektedır. Y ~
niden birçok öııemli mev· 
zilt.-'r işgal edilmiştir. Kaç
makta olan Hus grupları 
yok od!lmekte va düşıı:ıan 
hiçbir tarafta tutunamamak 
U!dır. 

kilometre uzaktadır. 

Durum gergin 
Moskovu 16 A.A.- Vo

ronejJe durum çok gdrgin 
dir. Rus orduları mukave 
met ediyorlar. Swaş bUt ıj,1 

ı;ıiddeiile devam etmekte
dir. Almanlar durmadan 

' tukviye kıtalan getiriyor-

1 
lar. Hu sal.ıah cepheden 
gelen bir telgr rf, binlerce 

j Alman tankı ile rno~örlü 

1 kuvvetin ceph~ye vardığı-
nı bildirmeteıiır. 

Rus ordusunun al 
<lığı emir 

~anghay 16A.A.- Ha 
vaş: Hus ordusu Don neh 

1 rini Vo~gaya bı:ığlıyan Kn 
na!ı Almanlal'ın temmuz so 
ııundaıı öııre geçmeleri 
ni önlemek için emir al
m1ştır. Stalin Staıingorada 
gelmiştir. Şimdi Stalinog
r Jdı 'l m üdaf :ısına öıı~m 

f verilmektedir. 



Sayfa-2--

Yeni ekmek kartları 1 
Ey 1 ü 1 den iti b a ren dört sınıf u- 1 

zerine verilecek 
Ağır işçiler günde 1000, işçiler 500, bü

yükler ~'JO, küçüklt.~r 150 gram ek
mek alacaklar 

Ankara - Ekıock kart
larının dört osas sınıf üze
rne taksim edilerek ver il
mesine eylOI başından iti
bar n lıaşlanması kati su
rette takarrür etmiştir. 

) eni sekilde ekmek kart 
ları şu tasnif üzerinden 
vcrJlec ktir: 

1 - Ağır işçi kartları, 

2- lşc;i kaı ti arı 
3- Hüyük insan kari· 

•)arı 

4- Çocuk kartları 

Şimdiden mukarrer olan 
şekle gfüe ağır işçilpre 

1000 gram. işçilere 500 
grurn, büyüklere 300 graıİı 
ve küçl\klere 150 gram 
e~mek vt'rilecektir. Ağır 

işçiler toprakaltı işçileri 
denizde çalışanlar ve ağır 
demir sanayii işçileri ola-
cağı için miktarları az o'a 
caktır. Şimdi ağır işçi kar 
tı alan diğer işçiler 500 
gram ekmek alııc9klardır. 
Fakat bunlara ayak işçile 

ri, kapıcı v~ odacılarla hıı 
demeler. gece ve gündüz 
bekçileri. bilumum işçil~r 
de dahil tutulacaktır. 

VI·NICt''N 

i ngilizler de 
Duru nun vahametini 

gizlemiyorlar 
Lorıdrn 16 A.A.- in 

giliz uskeı'i ınüt • h assıshıı ı 
llusyud. ıki durun hakkın· 
<la şu miitale:ıyı yiirütrnek 
tedirJer: 

942 ue Alman yu.z ta
arruzu baş\ayıııca Hus or
dusuııurı geri ç~kilrnek zo
runda kalac!lğı tahmin edil 
mişti. Bu tahmin şimdi 
tahakkuk etmiştir. Hus 
kaynaklarına göre, Alman 
hareketi gittikçe hızlan· 
maktadır. Faknt bu sefer
ki hareketlerle ge<,:en sene 
ki hareketler an:sındaki 
fark şudur ki Huslur guyet 
muntazam rücat etmekte
dirler. Alınanlar kızıl or 
duyu yok ~tmek isliy·)r• 
lardı. Fakat buna muvaf
fak olamadılar. Hus '"mev 
zileri şimdi biraz daha ge 

. Mönfro güiiÜ 
Halkevinde kutlanacak 

Al 1 .. e riye alınmıştır. 
man ara gor Hıısyadan gelen haber 

2l l'emmuz boğ ız\ar
dn Türk hakimiyetinil'in 
tesisini sağlavan Montrö 
mukavdesioin yıldöniimü
dUr. Bu münasebetle Halk
evimizde zengin bir kutla 
ma programı hazırlanmış
tır. 

21 Temmuz 942 salı 
günü saat 21 de br1şıaya 

cak ulan lın törene bütün 
yurtdaş~ar davet'idirler. 

Şehr;n bir kıs 
mı karanhkta 
Bazı sokaklarda 

lambalar yok 
• ehrin bazı kısımlarında 

ve bilhassa yukarı mahal 
lPlorin sokaklarında elek
trik Jaınualarının çoğu bo 
zul muş veya kırılmış ol 
duğundan bu mab::ıllt ler 
kısmen karanlık içindedir 
O rnycuiarımızdan Belf:'Ji
yenin dikkat nazırını çek 
memiz ric1 edilmektedir 

Adliyede 
' Yeri Cümhuriyet 

müddeiumumisi 
AÇık bulunan şehrimiz 

Cümlıuriyet müddeiumumi 
liğine Edirne Cümlıuriyet 
Mfü.deiumun i~i Aşir Absu 
Jayio edilmi;tir. 

Hassa Cünıhuriyet Müd 
<leiunıumi muavinliğine 

Yaylak tlakim rnuavını 
Fevzi Kurtarel tavin olun 
muştur. 
Şehrimiz Sorgu Hakimi 

Ihsan Aral ile Kırıkhan 
Müddeiumumi muavini Sa
kip Güne~ birer derece ter 
fı etmişlerdir. 

Tebrik ederiz 

Voronejde Rus ordu- lere göre, durumun vaha-

ları yok edilmiş meti orada da inkar edil-
Berlin 15 A A.- As- met e'-<t dir.Hus'ar yf niden 

kt>ri kaynakların haber ver büyük fedakarlıklara kat-
lanmak zorundadır. 

diğine göre, Voronejdtj 
güıılerdenberi devam ede:ı Alm3n kayıpları ağır 
imha savaşı sona ermi~ :\l•>SkOVL.l 15A.A.-Hus 
ve bu bölgedeki Hus kuv- tebliği: 
vetleri yok eJilmiştir. 259 Diln ve evvelki gün 
lfos tankı iki günlük sa kıtalarımız Donetz bölge-
vaşl ıda talı iılJlunmuştur. sinde taarruz eden Alman 

Bu Alman zuferinin 
lara ağır kayıp1ar verdir-

ehem miyetini ı:ızaltnrnk mişlurdir. !Kıtalarımız bu 
maksadile Lomlra ve Mos 1 

bölgede karşı tııarraza geç 
kova radyoları Almdn ka- miştir. llava birliklerimiz 
yıplurı hakkında çok mü · cephenin muhl~lif kesim-
balugali rtıkaınlar veriyor !erinde 64 Alman tankı 
lar. Halbuki Alman kayıp- asker ve mühimnıat yük-
ları bu rakamların onda lü 165 kamyon ve top 
b'rine bile varmamıştır. tahrip eylemişlerdir. 
Hus kayıplarına gelince: Voronei C"phtısinde savas 
Hııslur çok ·ağır kayıplar çok büyük bir ş' ddrtle de 
verıııiş vt· bir çok birl;kıe. vum et'llektedir. 
ri yok· edilmiştir. 

f'rlısır Kralına ülti Ftansaya 5 milyon 
matom verilmiş beyanname atıldı 

Berlio16A.A.-logiltereniıı Londra 15A.A.- Mil-
M1sır Krulına lıir ültimatom Ji Fransız bayramı olan 
verdığı hakkınduld haberler dün lı!giliz uçakları P" ris 
henüz res!Ilen teyid edil- ıle şima'i Frnısaya 5 mil 
mr.miştir. Fakat loiiltere )'On beyanname atmışlar-
ile Mısır arasındaki müırn dıf'. 

Sfjbatın gergin olduğu söy· l Y ehudiletin sinemaya 
lan me ldP.dir. 
-------------:-~~ girmesi yasak 

Geçimi için 1 Vişi ısA.A.- Pal'iste 
ki A'man makamları, ye 

Keresta yapıp sa-
• 

tanlar vergı ver-
miyecek 

!!udilerin tiyatro, sinema 
1 ve diğer umumi yerlere 

gir~esini ;yasak etmiştir. 

aylık ö_lüm bilançosu 
Londra 15 A.A.- Ha 

ziran ayı içinde bava akın
larından lngiltereı.Je ölenle -
rin sayısı 300 ö:ü 400 ya 
ralıdır.Ôlelenleıin137si ka-

... \cşrıyııt Mudüru 
~diın Çelenk 1 

C.H.P. Matbaası.,Antakyo 

Ankara- Maliye Ve
ld1leti k ızanç vergisi ka
nunuııun bir maddesine d ı 
yanarak orman kaaunu 
mucil>ince geçimleri için 
ağaçlardan kereste 
yapıp satan köylüleri ver 
iiden muaf tutmuştur. Bu 
husustaki tamim ilgililere 
bildirilmiştir. 

dm 37 si de çocuktur. Ma 
yıs ayı içinde de 399 kişi 
ölmüş. 425 .kişi yaralan
mıştır. 

Yiyecek ve yakacak 
I' ılıınini muvakkat 

. ft 
t<'mınatı . gO"" ,ı1t 
Lira. ihtı91~2 ıuıl• 

miktarı. tutarı. 

Cinsi Kilo Lirn . 
Koyun eti39Jl O 42900 3217 4-8-

Sığır ve ın 
erkek k~-
çi eti 39000 195JO 
Oı.fon 933000 17727 

,ı 1 
2 s:ılı·s• . .J ı 

ı 463 4-8·94 
2 
ç11r. "- t 

133J 5.894 çar.s•' 
1485 5-8-942 ' Kuru ot.22..ıOOO 19800 

(Tel balyalı)(dökme halinde 
olursa beher kilosunun ınıı
ham nen fiatı (7) kuruştur.) 

t ı 
fiil 

Sanıatı 171000 9405 706 
6-8-942 J'er 

-(dökme)(Balya halinde beher 
ki'tlsunıın muhammen fiatı· ııJ 
(7) kuruştur.) beş ıııı18 ıt 

1-Yukarıda ciııs VH nıiktıırı ya7..ıll rflıı e~~) 
ceek ve ) akacık maddesi kaı>Jlı za "oJJ11~ 

, . t n a1oııı 
konulmuştur. l!:ksıltme lubur sıı 1 

111 
da yapılacaktır. tenıinııl 
2-Tulımini tutarları V4:' muvald'at. 3ı3rıııd•J 

larile eksiltmenin giin ve saatleri ~ıız ııdll t"-
rilnıiştir. Şartnameleri. hcrgün koınısY0 .,, 

1. b'I' 9 ır. . aen ı 
3-lsteklilerin ihale gün ve sa~tın. yoııa v i 

velin'! kadar teklif mektup\~rını. k~[]]Il~ kanll0 

4- -Kuru ot ve sıunana aıt l>ı!c.ırn vetlil ıJJ 
·ı , • hh" .ı. f -' n nıüte .b,.ıe ve V81'61 ı:-r.e a ı U.ıU() 1 USlOıli • 'IA 1 6~ 

ve sair masraflar tevsik edilın~k~ş1rtı uıraflll 31> 
üzerinden nıüteatıı· dıne ayrıcJ tautır0_2S..,..., 
neceği. 16-2 ğl 
Hindistan da Satlık d~P. 
İsyan hazırlıklar: 

bitmiş 
Berlin 11 A. '\.- Yarı 

resmi bir kııynaktan bildi 
riliyor: Hiııdistandaki du· 
ru n dilnyanııı dikkat 
n a z 11 r ı n ı çeke· 
cek bir şekil almıştır. J ı· 
poıı kaynaklarından gelen 
hnberlere göre Hindistan· 
daki isyan hazırlığı artık 
sona ermiş durumdaJır. 

Harekete geçme 1..amnııı 

bekleniyor . 

DÖGOLCÜLAHLA A
MERİKANIN AHASl A

ÇILMl;i 
Berlin 15 A.A.- Dö-

golcularla Amerika arasın 
da görüş ayrllığı çıktığı 
hakkıııdaki hı.:.berl"'r Ber· 
linde hit;bir ııli\ka uyan
dırmamıştır. Çünkü Alınan 
~iyasi mahfilleri Oögolcu 
ları para ile kurulmuş bir 
cemiyetten ibarttt sııymak 
tadır. 
~~------~=-----~ 

Makinist ve yağcı 
a1ınacak 

Belediye Elektrik ldar~
sinden : 

E'ektrik fabrikası için 
bir mukiuist iki yağcı ve 
iki yardın cı moııtör ahnu
cakhr. lsteklileıin müraca
atları 

Doktor 
Rahmi Akseven 
HAST ALARINl 
Habibinneccar camii 

karşısındaki muayene 
hanesinde hergün ku-

* bul eder. * 

oıO 
AntakY8 !.sl .. de J 

rü köyuo ııribS'I ... 
narında ta i .,.. 

.. bahçeY ·-ll 
nuın ,.vtılP"" 
bey gir kU rri ıı o 
la mi .teh8 erıi, 
gur değir(l] ,.,., 

sııll 
rafından 

tı I'. tJrf.IJ 
Almak ·'rıd' 

Erler cadd~~ r ııı ,.,.. 
Mesud • a ·ıs.o o 1 racaatları ı~ 16,ı . ı~. i 

'\16" 
Kırtası, tl't-1 

An.takY:1:ıi~11J ,ı 
siy€C Je~·z Vli~j~ 
ettirecegı · .'1,eı 
1. de kırtııS'ı ı:i 
ın .., 11" 
bulundugu. 1 ,-ıa~ · le 1 .-Bu ış z;riif 
rı 111zın g ı ı9' 
25 Tc o.ırll~e~ -' 
na kadar .. f'JJıet 

k ısı .. a ' rayara ·ııi 1iv , 
tirmeıerı surel 


