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, ;; -· SAYISI 2 KURUŞTUR 

lllnların har .at\elima
I alndan ~:kuru, •111anır. 

287 4 
l Ücret pefindir . 

BDnO geçen l••yalar 
10 kuruttur · 

1 
.. 1liet Babası Mil- \~ımanıaragöre'.\ 

·" l Şef /11önü M•l Bfr u91a qa-

Bıl vahim an-ı . 
/arda Türki -

l . l rım mılqo:ı 
~ .. etın arasında tonluk gemı 
lıtrıhurreisimiz Balıkesirde batırıldı H I Cephelerde h~rekat mu-

\:~illık,.- aka Hitap Ettiler y,ff.,kiyelledevamadiyor 
~f , "'Sır 4 A Berlin 4 A. A. - Al· 
~ . CUını .A.- .Mil rilc karşılanmıı;ılurdır. Mil man tebliği : 

QU d ıurrois· ., 11
1
k iın s:ınt 1 lsrnel li ~f Ilalkcvi hop:ı!'li>ltıri Şark et>plıeı:ıiııin bütün 
'r• ~Ulile b.n ~J de Ay· le Brtlıkesirlilerc hitah c· mınlakalarında harekat 

ı- Şerefle ~ıruen Balı derek demiştir ki: muvaffakiyetle devam et-
tılı~ll Şt!f ıı~h~1işlerdir. "Vilayetinizin her tara mektedir. Dün 10 bin ton 
~ 1 do1 ~ ır sokak· fında halkı çalışkan ve luk iki düşman gemisi bu 
%şkuın up taşaıı lınl- neşeli buldum. Milli Bir· tırılmış, Süveyş kanalına 

l~ ~ ~f.!rj ura ve CUndaıı le· liğin gü1,el bir timsali olan yapılan bir hava akım 
)~~tek ~ı~u caddeler hu ye!'lerden çok neşeli muvuffakiyetle .. oaşarılmış-
~ ~'lnıiş ogr1Jc.u istas 

" J ~lir. Ve ıre. . olarak avrılacak,.başka Vi· tır. 
t91' td· --gonı- ~ ceyı hu· J l ı ı ·fil' :· """la geçirıni IUyeUere Balıkesirlilern se Aman denizatı gemi e 

'il~ ti ~ U llabnt ş lamını gütiirec·eğ~m " ri ge'ı(Cn Ağustos ayı i\iin· 
ıP yı.:fıt ... ı Sa t \1·11 • • r do 537 bin tonluk lngiliz 

~t' e g~ı u dokuz· ı' ıı i. ~e in bu söılcri 
).J rjb~ laıiıu~". Milli Şef çok hey, canlı \ezo hiira ta ticaret gem isi batı rmışlur 

tltı ~ l~ıdu\ttşrn~u değer yer vesile o\muş ve Cümhur· <.l~·~İNLEH llUS.MUKA VE-
kııı ~o~t Ve her yer l reisimir. saat 12,5) da l3a METl~l KlllUlLAll l tın alkışla· l~hkesirdeıı uyrılmışlardır. llelsinki 4 A. A. _ 

sh' ,, e~ i il Fin tealiği : 
llşl}ı gtt1d \ingilizlere gÖrel Düşmanın anudane mu 

..J ~' ~. e I_ "• knveınetiııdea sonra Karc-
dUI~~~ 1) ı...)t \' 1( ll. Z € 

o lŞL;ı~~~lt Şt\ılf'lrNe j~ tı.S/Or mu· hberzahmda Hus ordusu 
r\ u

11
r -r , nıağiO.p edilmiş, Fin kıta 

ete~ s lorı IU~t\ ı\~\ HAT. az z U ın f Q /z- ları eski hudut boyuna 
tU11 ıJI~ ~llhes· drıı 4 khlMI~ varmışl:ırdır. l larp gunai 
,ed!!.i tiıı Lt~~de~i rı1 ·A.- . Hus· Ş l da f g (J p l . mi pek çoktur. Esirl~ı· n 
Jllıır:',ıt 111\!l)i •• 1rıgradU:har<>bde adedi mül~ınuc..liymı art • 

I~~ 1:11 iJug~.:ırlük ha Şid?etle'l• y o, La r maktadır. 
ııl .. 11

1 
~ tq "Q tııa Vcıuısıerin ALMA.N t HlDUSU YE 0Ml fSIZ GA \'HE l'L81l 

re ti Aı:tınrı hargf:çınişUr. Nl TAK VI\ E .\Ll\l!\GA Berlın 4 A. A. - Al-
i, ~.~~tcı.~an orl 111uhabir man Aj tll:-iı bildiriydi' : 

ıatlM'~ ~\\<\ \lln ilk Ularınırı L&. BA~Lt\ Dl Evvelki akşam ı~olşe· 
b~P ~~ \ı giru·kl:~ü~lafııa hııt Londra 4 A.,\. - Le~ vikh r Dinyeperi geçmek 

p bu %r.ıy(Jtl· 1111 hi!e ha- ııingrııd mı üakusında baş i~in nevmidane gayretler 
etT'' ~rııı.ıQ rı ıu~~· ı\lınan\ar lıyun büyuk mey- surfetmiş fakat nehrin 

ki ~IJ ·-tı11 etıııe\· · . dan nıuhurelııısi ş ddetle garp sahiline vurmad.ın 
r ga,, \ ıçın d a' 1 

~I Vu Lı J rt·tler . .evaın etmektedir. 111gi· ~ ll t d l 
11 

,,.. ~ki.! ''Us ist· saı fo 
1 

k A h ugır zuyrn u ar o unmuş 
'ıl" ~~~ı~, Ur.:uş\ 1hkuın\an ız us ·en me afıliııin karnı tardır. Yirıe evvelki ak -

ıl1 '"'h % ll·· ..ııııo ·atına günı, ı\lınJnlar Le· Q.am Karadeniı<le Alm~m 
" '' llr uvli ın u le- . ı '/' rı.ı bu l . Yoı·lar. Al- nıngradı rnuhas mt elmo işgali altındaki sahillere 
~ k ~'.'Uııct~~rekt>ti ıncv• seler .bilr hu şehir uzun bir ihraç t:-ş ·~lıhii~ii ynp lll 

r ~1 11 ü cvvuı ~ · t' ıniiddet mukavemet ede· l3olşevik kıtuları şidc1eUi 
~ ~ liqtf l 'lli\sıı 11 ır- cPk·ir. bir atP.şle l\aıı=:ılannrak rü• 
llt. ~l'll(l e •ııekte . gayrf•t- -. l ıı ~· /1\ ıaııtı dı~lur. (...(...... . !)iğPr Hus ordulan şim cıte mecbur edilnıişler,lir. 
'41ı~l kuyı ovyetler dı ::Smoleııskv~ Kiycf mmlu· Ruslara göre 

ftı <\ki l 1lı1. f " .. k.alarında lllUU77!}1ll lı\h· 

• 
9enın paro-
lası şııdur: 
KAIIllAMA:\LlK VE Hl· 
'J'İYAT: 'lILLl SLF'lN ET 
HAFll\DA SfülSLKl BlH 

KÜTLI~ 
Vişi 4A. A· - Ofi 1 la 

:vas Aiansı bildiriyoı· : 
Türkiyenin / ... afer Buy· 

raını Ankarada geçen se · 
nelere nislıetle daha pır 
lak kutlandı. Askerin ge 
çişi sadece ht~ybet itibarile 
değil bu sırada yükselen 
zafel' Türkülerinden mem· 
leketle hükumet arasında 
tanı bil' biriik olduğu ve 
Türk milletinin böyle teh 
likeler i<;inde yurdu iuaro 
eden !\lilli Şer'ine mutlak~ 
bir itimndla inandığını gös 
terıniştir. ~u vahim anda 
ve ateş bütün Türkiye hu 
dullarını sardığı esnada 
Türk kahramanlık menki· 
beleri gerek radyoda ve 
gerek gazetelerde bilhassa 
tebarüz ettirilmektedir. 
27 Ağustosta Falih llıf kı 
Atay Ulusta Türkün neler 
yaratın ağ .ı kau:r olauğuııu 

1 

anıultı ve ertes . gün de 1 
kaiır.ıınanlığın bir şuursuz: 
luk o:nıadığım tebarüz et 
tirdi. 

işto Türkiyenin bugün 

1tllJı r ~unku 'Y. ~ AL\lAN ıUDlı\Lı\llı 
ı~~ 1 k&lıv··~ 0 anlardan ~ıdat Ytıpmuktadırhır. hu· 
'<lll t ~~ll\b ':°kuır.Lnnin na mukabil A lnıan başku Blll HADYO ZAFEHlUIH 
ş clıı~tılılt 1 .~~11 d kur·1tı~ak- nıand,uılığı d.ı bu iki mm 1 ~loskova 5 A.A.- Is· 

kü p . rulası .. kahraman • 
lı k ve ihti) ut ,, tır. Tür ki 
) 'C Ciimhuı r~i , i oı duya 
gönderdiği l.>eyannanıt..'<ie 
işte bu iki noktayı tebarüz 
ettirmiştir. Bu beyanname 
nin b:r:nci cümlesinde Tür 
kiyeye verilen teminatla • 
rın huzurdan ziyad.! endi· 
şe uyan hrdığı te:mih e . il .. 
mekledir. Tlirkiye ic.tp el 
tiğ~ zamat1 rnuz:dcld kah· 
rurnanhğma tekrar müra 
~.aat etmiye hazırdır. Tür
kiye ı:;ulhü korumak i~ip 
büyük gayrdler saıfdmek 
tedir. Gec;en hufla arka ar 
kaya Alman ve lngiliz Bü 
yük Elçileri lleis' cümhur 
tarafından kabul edillT\İŞ 
ve müteakiben bunlar l la
riciyo Vekilile de göriiş • 
müştiir. Bu görüşnw ler 
net;cesin<le Türkiye bu iki 
hükumetin hakiki niy< tlt\ 
riııi öğrc.ımiştiı-. Bu uıun 

,.. r• u 
1 

takaya yeııı· t k · .. tihbarat D.ıiresi ~ef mua \,f>~ı ıııuk Şu ıhiıı a vıye goıı· '-' 
~'llh ev~ nı l der•ncğc ınecuur olın uşlar 

1 

vini Lo:1.ofski gazetecilere 
ı\~1 Ukku\·t e (!dile- \ardır. vaptıg-rı be.' anallu _ Brİ)'Unis 

tılttl- \ il', .J 
."'\l>\I\, llU:iYAYA \AHDiM kin d·lştü~ü haberini gü· 

\,.:.' G1.,Mıı'.ı ... ·'
1
)ABA:\ IÇI li'mç bulundu~unq sôyh.,"' 

"-.ı ' y 11~ ve hu haberi "Hadyo 
tjı. tıl{l<.ııı aşiırnlon 4 \.ı\.- r . .l' t ·r ı . 

l 
l\U 4 H 

1 
q Zı\ erı,. uıy~ avsı ey ermş 

\ t\ı Ciiıııb A.A. - uzve t Husyuya yurdım lir. Lozufski Almanların 
t' lıuı:rik11 li,~~1 reisi Huz. ve malz~rnc sevki İ\~İn müle:ıddit dafular sullurlu 
, tt\ıı\!ti «tı bur~nlarınct 1 heş kişilik h:r hcytjt uyır- Dinyep ~ri g~<;mek istedik-

"\ 1\ llt\ (lı• 1 ~ mışlır. Bu lı '\'Cl lkrim0 ~ • r k t rr k l "
41
n lllü -..ne.)! 1 ıerı nı a ·a muvu a • o u-

lıttr:ırı ~aderosinu niu riyusdinje loskova m ıdık\amıı ve Alın an k~\V 
neşretıni~·.. Yu huruket edecek kendi· 

1 
vet\ ~ r .ııin l~·n\ngr.ıd kupı 

leriııe 9 tcknisiyen ref kul 
1 

lurnıchln uz ık olJukla.ı·ını 
l edecektir. şQ~·lcmişlir. 

uzadıya süren gürüşmel<'r· 
<.len sonr..t Alman büyük 
el~isi Ankar .. <lu iki gün 
kaldı ve sonr.ı llitlerltJ gö 
riişnıek n:wı e ve lıir tayya 
re ile Uerline hareket elli. 

Uugün lngiltere lran\a 

_............... « ••• 

m0Şbrul onıuğundan duha 
bir nıü<lclct herhangi bir 
teşehhusle buhınanHl1.. Bu 
giin Ankuruda hüyUk bir 
kan.ıı·sızlık hi'ıküın siirü -
yQ ve bunu bilen Tü.rk 
milleti M lli ~ •fin' n etra 
fıncla s ·vki tahı1 ile her 
z:ımandan ıiydde sımsıkı 
toplanı~·or. ., 



Şundan 
Bundan 

Millt ahH1k her Türk 
için bir imtiyazdır: başka 
yerde bunu bulmak gü~ .. 
tür.; 

Her yerde her şeye 

!. bilgi ve namus adesesin -
den evvel iktisad adese · 
sinden bakılıyor. Yani ps· 
ra; zeııgin ve münevver 
muhitlerde bile ilme, na
musa karşı üstiinlük sayılı 
yor. 

Batmış bir gemiden 
Amerikan sahillerine çı -
kan misafirlerin Alim ve 
ya namuslu olup olmadığı 

~ değil: par alı olup olmadığı 
•·soruluyor. 
•· Paranız yoksa, Am~ri· 
r kn toprağına ayak basamaz 
tnnız. Paranız varsa : cahil 
ve ahhlksız olsanız da o· 

;kıt.alanla ist~iğiniz kadar 
~gezer tozarsınız. 

Bu cihanşUmQl levha · 
i dan ibret ulmalıdır : 

ş. ocuz 

Harbiyede 
PARTI SEMT OCAGI 

BlR RADYO ALDI 
~lemnuniyetle öğrendi· 

ğimizs göre cumhuriyet 
Halk Partisi Harbiye semt 
ocağı çok isabetli bir le· 
şebl>üsle ocağa bir radyo 
~tlm ıılmışlartır. Nahiye 
mer kezlerinJe radyonun 
ehemmiyetini izaha lüzum 
yoktur. Bu l olunda har& 
ketid diğer Semtocaklar· 
na bir örnek olmasının te 
menni ederiz. 

VEYVILIN NUTKU 
Simla 4 A;A.- HaJ'bin 

ikinci yıldöoünıü mılnase 
betile Hindistan orduları 
Ba~kumandanı General 

Vey .dl radyoda bir nutuk 
söyUyerek demiştir ki: 

"Önüm tizde katedile-
cek uzun yollar vardır. 

Zahmetli :günler geçi 
receğiz. Düşmanın zayıf· 
ladığı a dair lir \ok em· 
mareler görülmektedir. 
Yıkılq saah yaklaQtıkça 
düşman ümitsizliğe düş 

mektedir. Henüz mağlQb 
ebilmemiş fakaf müst:ık 
bel mağlQbiyetin temelleri 
alllm ıştır: 

BugUn imparatorluğu 
rnUt.tJn çarpışan bir mil 
yan Hi~tli askeri vardır. 
Hımlan.ı sayi şayanı şük· 
randır. 

Yine Radyoda bir nu· 
tuk söyliyerı Hindistan U 
mumt Valisi Hint kıtaları 
nm yararlıklarını b·ba· 
rilz ettirmiş ve bu iki &3 

ne içinde Uindistanın teh
likelere maruz kaldığını 
söyliyerek demiilir ki! 

.. Bu tehlikeler illhille 
· rimiıe kadar yuklaştı 

hemde bir çok iwtikamet-
lerden. 

~Jün Hiot &en~1eri de 

Şima/Ja çe 
tin muhare 

beler 
ALMANLAR IKI RUS FIH 

KASINI SARDILAR 
Stokholm 4 A.A-- Le

ningrad üzerine Alman ta 
arruzu şiddetle devam et 
mektedir. Bu taarruz Mare 
şal Voroşilof un kıta atının 

şiddetli bir mukavemetile 
karşılaşmaktadır. Buna 
rağmen iki rus fırkası sa· 
rılmıştır. Mareşal Voroşi-~ 
lof'şimdi bu iki fırkayı 
kurtarmak için 200 kilo 

metrelik bir cephe üzerin· 
de mukabil taarruuı. geç
miştir. Rus hücumları şid· 
detlidir. Almanlar da mu• 
kabil hilcumlarda buluna 
rak Rusları ibate etmişler 
dir. 
Yeni Fin muvaff ·klyetlerl 

Helsinki 4 A. A. -
Fin orduları başkumanda· 
m Mareşal Mannerhaym 
orduya hitaben bir beyan· 
name neşrederek silahi pul 
lukla değiştirme zamanının 
henUz gelmediğini bildir· 
miştir. Son muharebelerde 
Fin ordosu Ru=»Jerdan 
bindan fazla at. 30JO top, 
100 tank, 10 bin esir -ve 
sayısı.ı malzame ulmışlartır. 

RUSLARIN BALTlK DO 
:'<lANMASI NE OLACAK 

Londra 4 A.A.- Lenin 
gradıo vaziyeti 1taaytin ettik 
ten sonra Baltık denizin· 
dekiRus Donanmasının is 
tikbaldeki akibcti ne ola 
cağı merak •:dilmektedir. 
~Bu tionanma şimdiye 

kadar .Finlandiya Körfezi· 
ne hilkim olarak Alman 
nO.kliye kollarına zarar 
vermekte idi Husların Av 
rupadaki fuıleri Almanların 
eline geçtiw takdirde va· 
ziyetin ne olacağı şimdi 
den kestirilememektedir 
Mühim bir deniz üssü o· 
lan Kronştad Limanı da 

Leningrad gibi ciddt bir 
tehdid altındadır. 
• BiR ITALYAN DENIZAL 

TISI BATIRILDI 

Londra S A.A.- İngi· 
Jiz Halır;ye nezaretinden 
bildirildiğine göreHermyon 
adındaki harp t,err.isi de
nizde bir Italyan tahtelba· 
birinin suya dalmak üze 
n· olduğunu görmf'ş ve 
d~nizaltıya hücum ederek 
tıılıtelbahiri ortasında~ iki 
ye bölmüştur. Mürettebat 
tan hi~ kimse kurtarılama 
nuştır. 

~eşriyat Müdürü 
s~ıim ÇELENi\ 

C.H P. ~uthu'\tt• Ant .. . :.c •• • 

nizde karada ve hııvııcfo 
vaı'feye:ııazırtlırlar. Y ı yii· 

-
Almanya 

İŞGAL ALTINDAKl MEı\1-
LEKETLERİı. lASESlLE 

MÜKELLEF DEG1L 
Berlin 4 A.A.- Yarı 

resnıl bir manbadan bil 
dirilmiştir: Almanya işgal 
ettiği mıntakalarda 
iaşe işlerini temin etmek-

, le mükellef değildir. işgal 

edilen bir memlekette iş 
gaı orduları yalnız esayişi 
temine mecburdur. Alma· 
ya bu hususta hiç bir ta
ahhüde girişmemiş, yalnız· 
beynelmilel hükümlerle 
bağlanmıştır. 

Eğer Almanya işgal altın 
daki memleketlere yiy~ 
cek maddeleri göndermiş
se bunu kendi arzusile ve 
insani bir hisle yapmıştır. 
işgal altında bulunan menı 
leketlerin sivilleri yiyec~k 
maddeleri idhalma selahi
y atdad1rlar ve bu memle· 
ketlerin dışarıd . tld alacak 
ları bunlar için kafidir. esa 
sen Boğazlar bu gibi idha· 
HU için serbesttir 

Bulgaristanda 
Sofya 5 A.A.- D.'J. 

B. Ajansından Hulgur Par 
lamentosu dün toplanmış 

ve Uaşvekilinin izahatım 
dinlemiştir. 

Başvekil Bulgar millt~ 
ti için endişe edilecek bir 
şey olmadığını beyan et
miştir. 

Sobranya meclisindeki 
hükOmet ekseriyeti Uaşva 
kilden vualler sormuştur. 
Bay FılofJa Grabovski bu 
suallere cevaplar vermişler 
ve bunun üwrine hükumet 

Z11ytin ve 
farla icarı 

Rum Ortodoks vakfı 
mütevelliliğinden : 

Saracık ve Kovasiye 
köylerinde kain ve Antak· 
ya Hum Ortodoks klisesi· 
ne ait reytin ve tarla ve 
bahçelerin 941 yılı muhsu 
lü bir ve üç senelik icsırı 
rırttırmaya cı karıiınıştır. 

Ihalei katiyesi ey'fılüa 22inci 
pazar:e.si günü saat 18 de 
icra kılınacağından talip~e 
rin lnönü caddesindeki 
Mütevelliliğe müracaatları 
ilfm olunur. 

HEHAT GEC~l 
6 eylülü 7 eylüle bağ· 

hyan cumartesi gecesinin 
berat gecesi olduğu ilan 
olunur. 

Hatay Müftülüğü 
M.\Sı\ Vt ~l~,\ \ TAH 
TALAHl )'. APillllLACAK 

Beden Terbiyesi Bölge 

Başkanlığından : 
Hatay Gen~lik Kliipleri 

atış poligonları ivin yaptı 
rılacak 4 masa, 4 kürsü. 
4 döner hedef, 52 numa
ra tahtası, 5 ayna, 4 
nişan teilibah ve 5 "sehpa 
pazarlı~ usuli o ve bir haf 
ta müddetle a~·ık eksiltme 
ye konulmuştu .. , J\luham 
men bedeli 70 liradır. 
Yapmak ve fazla malumat 
almak istiyenlcrin 10,9,941 
günü <;en~~lik kışluı:;ında 

toplanac.ık olan komisyo 
na nı ür acaatları. 

Bir ınonf Ör 
alınacak 

eks!riyeti üçlü p:ıktı tas Hatay Elektrik lşlel· 
vib ederek mihverin mu · meleri müdürliiğündeıı 
zaffer olacağına dair kamı Münhal bulunan ısken 
atlarını söylemişlerdir. derun şebekesi hıış mon· 
ALMAN IUDIALAIU YA- lörlüğü için 12J lira üc-

LA~LANIYOll retli ve müt;alıaka ile bir 
Londra 4 A. A. _ memur nlmacaktır. Talip 

Man~şal Voroşiiof Lenin _ lerin sanat mektepleri me 
zunu ve \afıa Vekllleti gradm müdafaasına oka • 

dar müe88iir surette hazır ehliyetnanırsini haiz ve 
hizmeti askeriyesini ifa 

lanmıştır ki, Almanların 
eylemiş hulunmalnn şarttır 

şehre 25 kilonh.lre yaklaş 
1 

Mü.acaatlar en geç 25 ev 
tıklaııaa ve Muskova de· lfil ·ı · k d ı · İ ııı tayetıne a ar ta ırı 
miryolunun bir noktaı:;ım ren y.ıpılaca\..tır. 
aldıklarına dair olan ha · Hatay Eldktrik işletme 
berler doğru değildir. leri \lüdürü 

Ellııriı.de sabuıı stoku 
bııl urıan 1 ara 

Hatay Vilayeti iaş~ lleyeli riyasetinden : 
ş - 3,9,941 tarihine kadar diğer vildydler tüc • 

carlarıııa s:ıbun satışı yapmış olupta henüz bu sabun 
ları miişterilerine teslim elrııt:nıiş veya müşterinin 
ğösterdiği adrese göndermemi~ olan sabun müslah • 
sil ve tiıccarları, evvulce ı:Jattıkları uu s,ıhunların cins 
ve mikturı, IJeher kilosunu kaç kuruştan sattıklarını 
verecekleri bcyannunıelcrde muf <tss dan güslcrt·cek • 
!erdir. 

2 - Fabrika, depo, mağaza ve dükkanları ıJa Laş 
kalurı namına yupılmış olup halen <:rııanet olarak 
hıfıedilen ı:ıabuıı'arm da kimlere ail olduğu cins ve 
miktar:ıe lıirlikt"' yine beyannamelerine ithal ede· 
ceklerdir. 

zil Nazilerden ve butiin l"· ı 
serlıtrinden temiuenmt:li · 
dir. 

3 - E·mınelcn başkalarının dl•pn ve b.tbrikalarırı· 
da s.tbıınlnrı bıılu.ı.m tliccarlar da a;•rw.ı bu s1lıun 
ların cıus ve miktanm uyrı bir beyanname ile tetkik 
edeceklerdir. 
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