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· l( Slııııı,, '' 1. uksya halfı tayyareye ına· .• -·----- Fin subay ve er başlan 
ı <ttı1J11 •qk ıh 1 ·se bu ~-- şum verdiği bir habere Sovyellc::rc karşı hııyuk bir lu_lırı lıtııu~ \(!, Uahil. kezi A , vvvyellerin mer 
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q tl<, 
0 ~kıı~e 1t11:ı~~lu Gı1USKOVA VE LEi\l harebesiııiıı bu yeni safiıa· sala Huslara karşı mücıt· 
" e devaıu'Ye- ~AU CllJJJI 'l'FllLIKE- sı kati netice verecektir. · dele ctmi~ti. ,:;;imdi 72 inci 

e. \ ı:, ı._ IA l{UZ;1 U~ .\fos kova ve Lcııiııgr.ıd lrnhraınan flıı ordu ·uııun 
U. N ~l'a 12 A. A. - \ şimdi ciddi lıir tehdide yaptığı şer.'.!fli nıuhun::ıbele 
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Bt<rli" 11 A. A. -

SALI 
- Abo~~rifıırı : 

Dahilde ylllıöı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnlırın har kellmı

•lnden ~kurut ahnıro. 
Ocret pefindir . 

BOnD geçen aayllar 
10 kuruştur 

i ngilizlere göre 1 

Odesa tehdit 
aliznda 

UKHAYNAUA lLEllLlYEN 
ı\Ll\1A l Lı\RLA HUSLı\H 
Allt\Sl~lDA MUAZZAM 
BIH ~IUHAHEUE CERE· 

YAN EDlYOll 
Londra 11 A. A. -

Salahiyettar lngiliz mduıfi 
line göre Almanlar Ukrav 
nada çok ilerlemiş görülii 
yorlar. bu vaziyet karşı· 
sında Odesa c:ddi bir leh 
dit altınd:ıdır. Uununlu be 
raber Hus cephesinin mut· 
laka y.ırılmış olduğunu ka 
bul etmek heniiz nıevsiın
sizdir. Burada şimdi mu • 
azzam bir meydan muha· 
rebcsi devam elrnekted.i r. 
Alnı~ırı birliklerinin ilerle· 
miş olmaları son 24 saat
lenlıeri tehdidi arttırmış • 
tır. 

SON OA~IKA 

-A"ıerika/ı, 
larda1ı 

l\lÜl{EKKEı> l31H TA YYA 
Hl~Cl KAFJL~Sl !NGIL 
TEllEl>E \ı .\ZlFE GÖ· 

HÜ\Oll 
L0nura 12 A.ı\.-logi 

liz hava ve lstihlıırat da 
iresi bildiriyor. Britanya 
hava kuvvetleri nezdinde 
başlauuaşa Amerikalılar· 
dan ıniire!~kep bir Ameri 
kan Kartal tayyare kafile· 
si teşkil eailmiş ve bu ka 
file ilk defa dü~manla le· 
mas cdcrel\: biı' tayyaı·eyi 
tahrip etmiştir. 

Ruslar da 
BEIUJNl ŞiDDETLE BOM· 

BAHUIMANA Uı\ŞLAUILAR 

~loskova 12 ı\. t\. -
"'ovyd tayyareleri Bedin 
iizcrine yine şiddetle h ü· 
cum etmiş~crdir. Askeri 
hedefler~ ya ıgm!,ır \·ık • 
nmJ, diğer yerlerede yüksek 
iııfi!:1k ve yangın bomba 
lan atılmıştır. 

Stokholın 12 ı\. A. -
Hus tayyarelerinin 13erline 
hücumunu ı\\man propa• 
ıraııüası her nekadar talı· 
fif c'mek "istiyorsa da, bu 
raya ge'cn haberler ve bir 
muhabirin Herlinden ver· 
<liği bir telgrafa na1.ura ıı 
Alınanların dafilerle dJğıt 
tıklarım biltlirdi kler i tay
yareler Banliyö .ıiin l>oş 
yerlerine kadar · gitmişler 
ve bombalar atmışlardır! 
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Ankara - İzmir arası)1da bir J 

bisiklet koşusu yapılacak 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Valimize teşek-

kürlerini bildirdi 

Türldyede ilk defa ola 1 
1· b üyük ve çelin bir 1 

isikle t ymışı yapılacak
tır. Beden Terbiyesi l mum 
l\liidürlüğü tarafından ter
tip edilen bu yarış \nku
ra ile lznıir arasında ve 
880 kilometre uzunlu~'lln 

dadır. 

l lölge Başkanı Valimiz 
~ükrü ~okmensüere teşek 
kürlerini bildirmiş, bu mü 
sabakaları tertip ve idare
de himmet ve gayreti gö
rülen İskenderun kayına 
kamına da takdirlerinin 
iblfığını valimizden rica et 
miştir. 

Halis b1ığ
da9 ekmeği 

BUGÜN Pl Y /\':.SAYA <;I K'l'l · 
Yiizde yiiz buğdaydarı 

yapılan yeni tip ekmek 
bugiin piyasaya ı;ıkmışltr. 
Yeni ekmek ı;ok güzel ve 
lezzetlidir. Fiatı da lıiı ku
ruş noksanile 12,5 kuruşa 
satılmaktadır. 

) arış 1 eylfü 941 pa· 
wrtesi günü Aııkarada 

haşlıyacak ve lzmirin kur
tuluş yıldöntinıli olan 9 ey 
JUi Sl h günü Izmirde bite· 
cektir. Yarışa Ankara böl
gesinden" 4, Eskişehirden 
7, lstanbuldan 4, lzmir 
den 5, Bursadan 4, Hatay 
dan 2 sporcu iştirak ede

Bolgamize tayin edilen 
spor öğretmenleri 
llcden Terbiyesi Umum 

i\lüdürlüğü Bölgemiz spor 
eıjitnıeııliğine Zonguldak 
spor eğitmeni ısmail Lilt
fiyi naklen tayin etmiştir. 

D.T.C. FAKÜLTESii\E 
TAL~BE ALl~ACAK 

Haber aldığımıza göre 
Ankara Dil, Turih ve coğ 
rafya fakiilt~sinin felsefe 

1 kısmına paralı ve parasız 

cektir. 
Booen l erbiyesi Umum 

Miıdürluğü 23 Temmuzda 
lskenderuııda yapılctıı yüz
me nıüsalMkalarına gös - 1 

lerdiği } üksek alfika ve 1 

miı1.ahuretlerinden dolayı ' 

llundan başka su spor 
lan eğitmenlerinden Hik · 
md Haufun vilayetimizde 
su sporları işini daha ve ~ 
riı~ıli ve daha canlı bir 
şekilde organize etmesi 
ic;in muvakkaten bölgemi
ze gönderilmiştir. Umum 
müdürlüğün Hatay i<in 
gösterdiği bu alUkayı nıem 
n uujyelle ktır:~ıl arız. 

ecı er hakkında 
Yeni bir kanun hazırian1gor 
Karadan, havadan ve den?zden mem
lcketirnize iltica edenler için kap nlat 

kurulacak 
nl\anı 1 larp dolayıs:-

hle karadan, denizden ve 
havudnıı memleketimiz 
gelmd\le o an ıniiltecilcr 

hakkıııda kı k<lnuu lfiyılı.ı· 
. ı meclis ruznanıe..-;" ııe a ııı 

mışhr. l lül-.fımet krıııuııun 
mucip sebepler Jiiyıhmmı 
da ezcümle şöyle demek· 

tcdir. 

" Harp dolayı ile ya· 

baııcı memleketlerden mcm 
lelrntimize gerek luta ha· 
linde ve gerek perakende 

~8uıctle karadan, denizden 
vl.! Jıuvadan nı ülteciler gel 
ınekledir. Ne şekılde olur 
su olsun bu mliltecılerin 

ıduı e \ e Lıukınılaıı ve bir 
ka~ d ve şart allıııda bulun 
durulnıalarıııııı temini Tnr 
kiye Cumhuı"iyeti hlil<fımc· 
tine bir vazife teşkil eyle 
mekledir.)) 

i\lültecilerin idaresi ve 
orduca lenıiıı edilecek mili 

ci kamplarında inzibatın 
tesisi ve sair esaslar bu 
layılıuda derviş edilmekte 
dir. 

Lfiyıha esaslarına güre 
yabaııcı rnenılekclleı den 
1 ürkiyeye illıc"' eden mu· 
haı ip ~ ubaııcı ordu men· 
suphmnm l ürl-.iye toprak 
}arımı girdıkleri tarihten 
ilıbaren iade olwım~kları 
Larılıe l ad.ır nal il, inşe il· 
bas, ı idin ve tedavi husus· 
J:ırı hiıl\iimet~e temin olu 

.uuc.ak lır 

ı\Hilteciler toprakları
mıza ayak haRtıklannda 

ve kara sularımı.:1..a girdik 
lcrindc esliha, mühimmat 
ve sair harp vasıtalarından 
lercit edileceklerdir. Mülteci 
ler iıı üıerlerindcki eşya 

ile benıberlerinde getirdik
leri zaü ~yadan matla, 
deniz ve hava esliha, mü · 

himmat tecliizat, nakil~va
sıtalur1, gemi, tayyare ve 
.. air eşya ve her çeşit harp 
malzemesi orduca mulmfa 
zu altına alınacak ve lıun
larııı nıu hahfazutarı ıçııı 
icabedeıı maı:>raflar da yapı 
lacaktır. 

Bu kanunun neşri tarihi· 
ne kadar Ttirkiye;e illic ı 
ıxlip enleme edilenler için 
milli müdafaa vekaletince 
yapılan masrnflar ve ba· f 

kmılamı ne tarzda temin t 
ed"l w • d 0 

' ı L>ccgıne aır m ·;ıuatı· · 
• mızda esaslı hükümler JI 
•ııev.~ul Lmluıımarn ıkla idi . 

Miıllecilerin hakım•n:ı 
ve be• aber gelinlikleri esli 
ha, mühimmat, eşya ve bil 
Qmum harp vusıtalarınc:t 
ait hizmetleri esaslı uir 
hükme raptederek tanzim 
eylemek m,1ksadilc hu ka 
nuıı layılıası takdim olun 
muştur, 

.\1ültecilcriıı e.."lilıa, nıii 
lıimrııat ve suir harp vası· 

lnlarından tecridi; rniilleci
lerin beralJer getire<'ekleri 
eslilıa: mtlhimmat, e~ya, 
g_eıui, tayl~ . ve ~ 

talel>e alınacaktır. F:ıkiilte 
ııin mezklıı· kısmına gir· 
mek istiyenler ..\laarif .ı.\lü· 

düdüğüne nıiiracaut edebi· 
lirl13r. 

Fransantn 
Moskava 

S Jjıri 
TÜl{KlYEDEN STA) IS ... 

LE BAlbEDl): OH 
Vişi 11 A. A. - Ofi 

Ajansı bildiriyor : 
Fransunm Moskova El 

ı;isi llerjere dün alq ım Vi 
şiye muvasalat etmiştir. 

Berjere gazetecilere yap 
lı6rı beyanatta dcııı iştir ki : 

•• - Sovyet lopraklu
rın<.la sonu gelnıt'yecck 
gil>i olan fJu scy.llıatimiz
de Hus makamları bize en 
az kolay lığı göslerd ilel'. 
'l'ill'kiye ve BuJgaristaııdau 
geçerlrnıı 'ı;Ok ıyı karşılan · 

dık. 

-·-
KA 111' 1\IÜJIOH 

. \.duna mulıku k z:ıti 

rniihrürnü kaybettim Mcz· 
kü.r mühürle kimseye bor 
cum yoktur. 

Yakto köyünuen Abdul-
lah oğlu Ali Biiyük aşık 

ı cşriyat Müdlirü 
Selim ÇELEı K 

C.U.P. ~lalba.ası Antakya 

ir harp vasıtalarının hiiı:> 

nü halde ıııülıafazası ve 
hunun iı;in icubedcıı mas 
ruflarııı yapılması; kampa 
girecı:k mültecilerin dış ·ll'l· 

da ı;.alışnı .ılarıııa irııkfiıı 

olarn ıy •H·ağı c:helle hunlar 
dan sulı.ıy, askeri rııem ur 
lar.ı ordurnuL<laki muadili 
rütbelerine mahsus maaş 
verilmesi ve erlerin onlu
nıuz eratı gibi iaşe, illı lS 

ve tedavi edilmeleri ve za· 
ruri ihliya<.;ları iı;iıı maaş 

alıııulan; rnüllocilerden si 
vil şahısların geldikleri 
güncitm ilibarcıı c ı yakın 
muhacir ve mülteci komis 
yunlarına devir ve le8lim 

cdiliııccyc hı<l:n idareleri 
bu kanaııun Iıül..ümlerin 
den bulunmaktad u·. 

Al mangada 
lZlNSlZ DO:\lUZ KCSEL"\, 
TAVUK VE . IG \HA ÇA· 
Lı\NL \H lDr\i\I Et>ILl\ OH 

Berlin 10 ı\. A. -
Fevkahi<lc .ı\.lnıan mahke· 
meleri, iaşe kaııuııuııa mu
halif hareket edenleri ce
zalamlırmak hususunda 
ı:>on ~uııunlard >t fazla şid 
det göslermeğc başlamış 
lır. İzinsiz 4 J domuz kesen 
bir ihlikarcı, 400 tavuk 
1;alan bir hırsız, askerlere 
gönderilen p .drntler<len sı· 
gara çalan bir kadın ölü
me 11ıahkum edilerek idam 
olunmuşlardır. Muhakeme 
ve idamlar görillmerniş bir 
süratle yapılmaktadır. 

AMEHlKADA HAZIH
LIKLAH. 

Vaşington 1 J A. A. -
Harbiye Nezareti Düşman 
tayyarelerinin y clklaştığını 
uzaktan h aber veren gizli 
ve yeni cihazların yakın 
da sahil buyunca ve de -
niı. aşırı üslerinde günün 
24 saatinde faaliyette bu
lwıacuklarını bildirmiştir. 

Jı\1'U~1A GÜlU)LTÜ YA· 
PllUH 

Sidney 11 A.A.- A· 
vustralya Hurıcıye nazm 
beyantılla bulunarak ez· 

elimle demiştir ki: Uzak· 
şarklakı gcrgmlıl( ScbelJıııi 

Jupon~·urıın hir harekete 
hazırlaunıu~ı izah clıııekte
lcdır. J'okyo Jıukfimetıııuı 
ı;eml>er l~iııe alııııyul'UZ Ul 
ye kopardığı yuygaru keıı
dt i~gal ellığı mmtakala
rııı gılriıltüsmıii kapatmak 

İ<."indır. =:;ıy'1raı v~yu l> l=iıi::.l 

l>ir m1:;;mlekct taarruza uğ· 
ı·arsa kendi lopraktarııu 

müstevliye kar~l rui.ui.ıf.ı· 
a eılt.-celı:tır. 

Llci.n 
Bulılururı Nahiye~iııin Ha .. 

şirbe köyü K.oçlı:ı mevki
indc lrnııı ~arkan, şiıııuleıı 
ve ceııulJı...:ıı ıfosııli Hald, 
garfJcıı Af ıfo kadınla nıdh 
tlud bır i{tıll :wytiıı yen i
Je takriben 1 . U ad.::l Zt!Y 
tin ağ«ıcmııı 1'.ıpu sıcııııı 
de nıul\.ıyyct t.mluıınıath· 

ğmdan rnczt...Or gayriıneıı· 
kulun }) 1.) l'lolu kaııun 

lıukümlerine güre yeniden 
tapuya lt!SCİH içuı ı~ılıat 

lu:tJ Uayrıye larJfıııdıuı 

takp oıuııuuguııuaıı mez
ıı:ur gayn rıı.::11ırnıuıı cıııe 

lı aiuıyeti ve lıukulrn td· 
::;arruf1yesiııııı laııJ-.ıkı ı~ııı 

26- 8 - 94 l larHııude 
mJhalliııc ıııeıııur günden 
leccğıııueıı bu yerde lıari 
ceıı lıır .ıyııı lıak iddıu • 1 

sıııda bulun miat' vaı·ı:,a l 
ellerıııdekı belgelerle uir
likle lalık.ikut güııürıdeıı ev ' 
vel J\ntakyd J'apu ~ıcil 
,\luhafızlığuıa veynhut talı 

kikal günii uıulıallimlc 

hulunacul; nıcıııur.ı ıııüra J 
cautları ilan olunlll' . 

Jıô.neu teb{İ/ 
İskenderun Beledi) 0 

liğindeıı 

lskeıu.leruud:ı t 
rinci mınlaka Hnnrı ı-seJ 
Fmıvurın ait 417 p:ı 1 maralı gayı i menktl \I 
yine ViJipi Firavun ,e 
geritlc nıiişterekell uil'7 
mmta adu 742 743, 

' J oıı 
7 44 ve 7 46 pa rSi' ·Llll 
rulı guyri meni• 1~ tamanılarının J)C 

encümenince 13-1~ 
tarih ve 344 sayılı r 
le istınılftkleriıı Jnı(ıı 
. . a· . ıı:ı> 
n ınıı~ ve tak ırı 
kombyonuaca tnııılıı 

41/ ııuıu.ıtalıyu 5tJ~0 
742 ııum.ıraııya 5 1r.ı 
ve 743 parsel ııtı111 ' 

:ır6 
4 JO lir .ı 7 44 ııu 11 ıııl 
400 lira 744 p;r.;el 5tJ 
r.ı ı gayri nıenkll e 1' 
lira ve 746ııuıııarıılı 
le 250 ki yukıırıdılflı' 
geçen 6 p.ırs elirı ~llo 
Jllll istimlakine cefl ~1) 
IJin i l{ı yliz e lı ıırLI ~ı.ı 
takdir L>dildiğı ııltı~ 
rm rııullımu uluııı 
tei..ıliğ olunur. / şP 

Koıoııl) ,~ 
ka satıl~11ô 

Halay Uerterd:l,.Jıh,11• 
Cm~ı t\.0JonY111 

~aph:u 

ı\det 956 1o0~ lleherinın f ı;..ı 11 ıi9J 
tJ(,>tJv 

:\lulıanırııeıı 11şıı 
izahat: \z gıY1111 rıı1 

· n:ıı 
)'. UJC;IJ"llİil (.,! j,l) ııJ 

ve muııarıwıeıı r.o 1 

zılı 9.)b :ıdcl ,, D 

l:\laııtuı·J şapötı ' tı 
rt.:11 

tantıııu..lcıı ıu1>•1 11~:1~ 
rıı tiduellc ,,c 1 ı:t1 

11 ,,,.a ~ 
lırmu ıle sa •c 

tır. 
3

_.....8 l 
Arttırma l ::ı<ıııt 

ı.J• ·ıl çarşuııılJa g ::> 

yupılacakUf· 
11 

f' 
Satış ut}cl J,' 

dı> ~ taliplerııı yuı ııı 
• !ıli'.tO J al~çasile uıı· ı.ır· 

lan ilan uııuı ,,. p8 
lJmllpı,t çil; 
l) apıJO > 

ıırııe 
Aı~ıK el~::>· i ..- uııı 

Has~du u111 
ur· 

y .lptmla~•'" 1ııı t:1elı• 1 

1 ı;e;fı 
men wdtı1 

95 h.uruştll~rl t1 ) 

2 - v .111( 

1• l.11'"' .1 1 
gıı olrn 1 ' 11lP 

ı.11 J ı..-ıl 
cak oları v ıo r 

·ıı••' yeı h ı-.rt: 
1 f 
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• - 1 ııı:P ~ 
lazııncY' tP 
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