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Cume 
Allone fıtrtları : 

D•hllde yılhuı s ııra 

Yabancı memlekatlsr• 
a lira 

lllnl•rın her kallme
elnden 5 kuruf alınır. 

Oorat paflndlr . 
BDnD gac;an: saydarl I 

10 kuruttur --~-..~~...;e~z:r:.. Sı\YlSI 2 KURUŞTUR: 

4merikanın -~rKiney~~~~--~;~;~ik~e~i~çi~;~i~ng=il~iz~le~re=g~ö=re: 
3 Artık karar vermek 1 Rostofta Alman 

Y d k zamanı gelmiş ar ım ararı ıevyork 4 A.A.- gerilemesi de-
~lJ Türkiyede memnuniyet uyandırmıştır ;f•;:~;~,~aymis,, Gaıeıe vam ediyor 
~ h 1 Artık kıırar vermek za 
Arıı ~ · Türkiyenin takip ettiği dürüst siyasetin müsbet neticeleridır manı gelmiştir. Dünyayı Fakat Moskova:ım 

~cl'ttıeer;ka Cümhurreisi Iluzveltin Beyaz sarayd.m yaptığf beyıınat üzerimı ödünı_: zulümden kurtar!Yıak la· düşmesi büyük. bi.- ~ 
'~•tar~ ~e kiralama. kanuau mucibince Türkiyenin ihtiy:H;larının mümkün olduğu zınıdır Ya bundan vaz- tesir yapacak 
hıı,t ~ratıe temin edileceği haber verilmektedir. Beyaz saraydan yapılan bu be· ge~meli, yahut ,iyi teşki- Londra 4 A. A. -
ti ~lltla_ kkında alakadu siyasi Amerikan mümessilleri tefsirden ictinap etmişlt>rdir. !atlanmış tflp~sinden tırna Rostof 1b5\gesindeki ~H.uı; 

bildi ~ento J Iariciye Encümeni Reisi ile Ayan Heisinin l·u kur arı tasvip eyledi ğına kadar sildhh bir müs taarruzunun d "Vam , ettiği 
~İlllıiş l'lltn~ktedir. Bu kanllndan Türkiyenin nasıl istifade t·dec,,,ği henüz tesbit tebdin ayakları altına yat anlaşılmaktadır. Bu ileri 
'lllber değılse de, levazım yüklı.i ilk Amerikan gemilerinin Türkiyeye vardığı malıdır. Bu şıklardan hareket çok iyi idare edi-

Buıı Veriliyor. birini seçmek ger~ktir. liyor. Bu bölgedeki bütün 
~" Un h"ı d .... · Bizimle beraber ol mı \1 k t ı · k"l 

'4 rıı • r •>stluk ifade ettıgıne şüphe yoktur. Bu sebep'e Türk halkının bu- 1 man ı a arı gı.m çe ı · 
~~ru8t"~nuniyetıe kan~ıladığı da şüphesizd:r. Bu suretle Türkiyenin takip ettiği yan bize karşı demektir m~kte ve kovalanmakta • 
~Ilı rnu'1Ya8et ve dostluğu takdir edilmiş bulunmaktadır. Bu hal Tür dış siyasr>ti · Aln·anyaya harbaçmak ve dır. Rus Başkum :lndanı 
~ıştır. '~t tesirleridir. Bunun için bu .ed ir her tarafta memnuniyet uyln<hr- harbi kazanmak lazımdır. Mareşal 'fimuçenkonun 

1 
( Hadyo Gazetesi ) Bu\garistan kabul neşrettiği günlük emirde 

•• etmt~miş 8 Alraan tu~eninin Rostof 

h.ll. ,.k,~11e 1 Moskova önün ı Lz.bıııada Londra 4A.A.- H.es· önünde yok edildiği bildi-
~ ~ .::1 rnl yugosla-v rnehfillerı riliyor. Ancak merkezde 

' 

Ut(i n ta lep- de durum çok s b nin öğrendiğine göre Bul· duruAml naz.iktir. Ml?skova-av aşın İfİn- guristan. Vlulduva ırmağı· nın manarın ~rne geç-
~te buhran" na kadar olan sırbistanın mesi büyük bir tesir yap!i 
/ Cesa ref- Cİ safhası bitti doğu böli,elerinin işgali cak hatta bir karar almak 
~ k Kara ve korku uç so· h kkınduki Alman teklifi için tereddütler gdÇiren 

.::ı.r~ k Almanların üstünl uk ~ yl Oy- ğuğa rağmen savaş ni kabul etmemiştir. Buna Japonyayı savaşa sürükli· 
t\o\ tarafı nedir ? b Y' l d b k · v • • ı lJştu r bütün şiddeti le de se ep ugos avya a aş yece tır. 

'i\ Londra 4 A. A. lıytın vatanparver çete ha "ıZMIRDE 
1,~:dkırn Ve ödünç- vam ediyor Libyada savaşın birinci saf rek~tinin artması ve Al 

• 'il tn ;;ark cepiesinde kar hası bitmiştir. Şimdi iki man kuvvetleriai m.!şgul Büyük bir yangın oldu 
l~j" l" lJnu bunun ve korkunç sovuğa rağ'- tar:.ıftr ikinci safhaya hu· eylemesidir. lzmir 4 A. A. - Uu 

l'rl'llJrkiyeye t t' ş men savaş bütün şiddetile zırlannıaktadır. Alman · ALMANLAR HALA KO· gPce Kemeralb caddesinde 
t ~c .. yı 'ediliyor devam etmektedir. Alman Başkumandanı llummel VALANIYOH ki otelden çıkan bir yangın 
11~ • o ı l\f k ı.··ı s· d elinde kalan zırhlı kuv ıet 3 A 1\1 l't1ı· rk 4 A ar i os ova ıuo ge. ııı e Moskova .ı\. - os gfüis\iyet\~k !'-~'Ilerıltt 
)~ıı· 1•i ltı..ı .A.-Cüm yeniden bazı mühim terak lerle ister Doğuya, ister kova radyosuna göre Rus c.tddesinde Ali G:ılibin 
l<,i.,1:ı ıııu~ ~Veltin, Türki· , batıya gitmek kararını ··ha 1.1afa kiler kaydetmişlerdir. kıtalan Rostof bölgesinde pastanesi ile birkaç maga 
~ut Yatı · llsı Amerıka Moskuva önündeki durum versin, savaşt kabul ıorun diişmanı takibe devam et znyı yakmış ve otel tama• 
~\:): 'ıs bu~nenı_i baiı vl son derece bllhranlıdır. dadır. Son günlerde A • mektedir. Daha tamamlan men yanmıştır. Maddt ha· 
"'14ı lllUınk•·un ıçin Türki ı\lmanların Rostoft a man topçusu'.ıun uteşi yüz '· kt·· , , .. f k 
~-~ l\ \1 un olan yar· de el:i nisheti .. rie şiddetini mıyan haberlere göre, Al· sar uiiyü · ur. nu usça ·a-
~ ı ~ "llPılnı u~radıkları acıyı unuttur· mantar ölü ve yaralı ola yıp yoktur 
l~rL hn l ası hakkın mak için n .. >slcova bölge· ktıybetmişlir. ::;ı •• n<li Alman k 2 b" k" . k ı. t . ~-=====-· ------

~~'il! ite? 1. ıiy2si malı- ların üstünliiğü, tankların· ru • Hl ·ışı ayue mış· SON OEKİKA 
~ •• ~~~t· .. /ın ıntiuillar do· sinde daha ş:ddem hücum· da 3 kiloluk mermi atan ardır. Amerı· ka n-J a 
-~ lll h. Hısmt ve ıi· lna .teşebbüs etmeleri muh toplar vardır. Ingilizlerin HUSLAHlı' EU~~ L;EÇE ~ 
i\tıl'~i ~.}ri~lbrin bu hu· temeldir. Almanlar şimdi ise tanklarında bir kiloluk SlL.\.HLAH. • 1 ·.., • 

•ıı~~IJ u, burada Hu8 ordulıuı 'ü~P- . t t 1 d .~İllSkova 4 A.A.- pon gergın ıgı '""~ Ye nıütalıa mermı n an op ar var ır. ,, 
~U)~~lll~~- rine beyannameler atmak· Alman iddiaları ya- Hesmt tebliğ: İki hükümet arasın 
~ l.ıl\ ' olu k ta ve bu beyannameleıde Kı1alanmız dün bütün b 

~-ıı ı ,rıı, Yor i leca lanla111yor da ki münasebatın u .rilrak k Moskov. Jll\ mutlaktı iş· cephede düşmala çarpıs 
\1ıı lllilleu •rtı ko aal cdilecem ve beyhıı Londra 4 A. A. - - - - - ç,u .. n kesilmesi bek , Yep '- ere . ardım 6 6' 1 .l mışlardır. -Evvelki .günkü ., 
•· ı4l ., d k t ö t Almanlar. ..ı ıya savaşla • --., rı b k c yere mu uveme g s ~ savaşl rda, 154 Alman tan 

1 

lenivor 
ı~ .. '~itıd ıı anun 18· rilmiyerek ıehrin harap ol rrnda alınan lng"liz esirle ' 1 ~ı. c l>uıu -·ını"n '·"rtevı"ye nrlt•Xı ıııı kı ile 1140 kamyon, 50 Vaşiııgton 5 A.A -. a te nmıyan makran kurtanlması isten u .. f ~ ~ll.>ikcle ıJıc defa olu mektedir: Jc..·a etmekte ve bir takım Sühra topa, 254 vagon ponva ile Amerika ara· 
~ '~ijı tdilmekteJir. hayali rakamlar ve~mek tahrip edilere~< kulltımlmsr. sıııduki konuşmaların de· 

Ok nı 2Öre T .. k" tedirler. Alm.mlarııı l.ıu bir hale getirilmiştir. Ce· vamı ic;in artık pek az ih· 

~~: k,~r:,'~. '•lep\ere u~e:a danbeti Türkiyeye Ameri- savaşlarda aldıkları esirler nup bölgesinde bir gün timnl kalmışt ır. .ldpon 
~.:\ ., I\'· kan sı"l;\lıl önderı'ldı· b · k de 28 tank 41 kamyon ı \ \r·ı "'lltirıi vYruuş ve De a arı g 3 inı geçmeme le ve yanuı dliıı a <ş'im ı ı~ı~ · 
ıt.''ı•t rı .ı ,.,,.ine dair olaıı haberi in· l ı h ı · 4JO mayın ile hirc.;ok si- ı ı kıl r ne verdığı ce "., it, I} 1..1.oatu olarak .,, >Un arın emen ılt>psı sa· .:a ıu ı~e ı 

.,, GQ .. uu İtibarla yar celiyerek diyor ki: vaş alanlarında bulunmak HUılttr elimize geçmiştir, vııptan sonra Delegelerin 

~~ıı ·ı~~ç •ırme lıra · ''En karanlık ~lS· t8dır ki bunların bir gün Alman Başkumandanlığı, bu sabah kısa l>°l' top~an· 

~ Utk' rünen ~nıaııl1trda Ye Fran kurtulması muhtemeldir. Lilıyudaki harekiltı suğla· tufan soma dağılmaları 
}•t-· ıycye tefiüİ k ld ~ h ld b"l il \b k" I ·ı· d ·k· ınUnıkt'\rıdı··ır. ~ ınfita ı.. ı• yı ı ı,,ı a • ı e a u ~l ngı ız or usu 1 ı nıak için General Hof mu· 
,· ııir it ttl- Türkiye imzaladığı anlaı· bini Alman olmuk üz re ili ora 3 göndermiştir. Jttpoayanııı cevabıuda kıı-
lt\r. .

1 
mulııra sadık kalmıştır, beş birıden fazla es·r alınış Lil>yndaki ltalyan ııskerle- bul edilemiyccek hir şekil-

H. ~I tere lngilhtre bu iyliği aBla. ~- ve bunların hemen hepsi· ri savuşa karşı okadar he 
1 

de ya:z.ıldığı kuvvetle tah· 
· l{ı~, nutmıyacaktır. Bunun ıçın ni savıış alanı dışına götür vessizdirler ki, Almanlar min olunmaktadır. Konu~ 

t ilin iyıiğini "lAl müştür. ltalyanları savaşa sokmak maların sona ermesini mü 
.. r\'\ lngiltere Türkiyeyc sı .

1 ltalyanlar savaş ·,·s- t k" A "k · ı J "' ıy k · · b.. ·· k b i•·in zecri tedbirler alma • ea ıp merı a ı e apon aca tır gönderma işını uyu ır y • 

S 4. A.-Rö~ te memnuniyetle karşılamış· temiyorlarınış ğa ve ölüm c3zasırıı tatbi , ya arasında~i münasel>a 
-rı alb •J· tır. Londra 5 A. A. - ka mecbur olmuşlardır.. tın kesilnıeı!ll bekltmiyor. 



Güze/. ve öz Türk 
çege doğru 

4 
Vesaiti nakliye- taşıt (Harp tebliğlerinde çok geç 

mekte olduğu için bu ,güzel tabiri liaanımıza y~rleş· 
tir meliyiz. 

Misaller: 1- Bu harplt~ motörsüz laşıtlardırn ~k 
te iı;tifalde edileroez 2-;ieniz: taşıtluı ı arasırdan (mera 
kibi bahriye) 

ihraç (askeri terim) -cıkarma . 
Misal : Ruslar dün 'r aradenizde yenı hir asker çı-

karma teşebl>üsünde h~.1.1ndular. 
~l<;ktep-rOkul 
Muallim - Öğretmen 
Anket - soruşturma 

Misal : 1-(;allup Enstitüsü, Birleşik Devletlerin 
harbe girip girmemesi hakkmda yeni ~Lir Eoı uşt 1 r 
matla bulunmuştur. 2- Evlenme ve bo~nma mese 
leleri hakkında okurlarımız arasında bir soruşturma 
da bulunınl\ğa. soruşturma yapmağd, soruşturma a~ 

mağa karar verdik. 
Not : Anket kelimesinin ıiıukuk terimi olan tkarşı 

lığın.(lıukukçular gibi kullanırız. 
Teatii efkar etmek~ Reyleşmade bulunmak. rey· 

leşmek. 

Not~ Kılavuzdaki "oylaşmak,, veya "uylaşmak,, 
kelimesi tecrübe edilebilir. 
"'Mutnlıı1atı tf18r hatıl ~tn<k ,,karşılığı "Oydaş 

mak,'. Vfya ' 1 uydaşmak,, yerlrştirmeğe .çalışalım. 
Misal: Dün Mösyö Clodius ile Bay 1 uman Mene 

mencioğlu. öğle ü~tü, ticaret muahedesine dair kı· 
sa bir reyleşmade bulundular. 

Mutavası:-ıt -aracı,-orta 

Misal : 1-Türk müstahsilinin aracılar yü1,ünd~ u 
ror görmt-sine moydan veremeyiz.2 - O ·ta zekalı bir 
adanı! 

Sonu var 

-(okatlta, Pastahane,FıFjın, Ahçı 
ve emsali müesseselerin na

zarı dikkatine 
Hatay Valiliğinden 

Buğday ve Un sarfiyabnılan tasarruf edilmesi zaru· 
reline binaen ittihaz olunan 223 numc.. uh Koordinas· 
yon Heyeti karnn hakkında bazi teredJütlerin izalesi 
için berveçhızir tavzıha lüzum görl\lrnilştür. 

1-Kan..rnamenin ikinci maddesinde bilhassa ~ara 
r helen tad~d e(flen pasta, kek, sanduviç, yufka, çörek 

börek,"latı1 ve emsali unlıt maddelerin istih!Ak ve s~
tışının men't:dilmiş bulıınduğuna göre bunların Lo 

---ı<aİ:ıta ve mutfaklardada imali memnudur, 
2-Kararnamenin birinci maddesinde lokantalara 

\'clrilen ~er\ıesti, sırf terbiye, kızartma, ve emsali ye· 
mek işleri dolayisile yardımcı maJde olarak UH kul 
bmlubileceğini tazammuıı etmektedir. 

3- Karurnumenin esas maksadı, bu2'day ununa 
dair tas:ırruf olduğuna ~öre lokanlalarda yemekle 
rirı undan gıyri gidı maddelerfü· keırşılanması u 
rur eti bulunduğunun tavzihine üzum görülmüştür. 

400 Ton Çeltik satılacak 
DEVLET ZlHAAT lŞLETMf;,LEHI KURUMU HATAY 

ÇIFTLlt,lNDEN : 
Hatay çiftliği 1941 yılı çeltik istihsalutından ~~rt: 

yiiz tonu çuvalsıı olar ı - anbar teslimi tü-- Bırı_ncı 
Kanun 1941 çarşamba günü ı:ıaat 16 da Heyhamye- ı 
de ~iftlik .bürosu ıda açık arttırma suretile,s ıltlacikllr 
Satıla cık çeltikler Kamalino, Viyalone, M ıratelli, kır 
çeltiği, No: 10 nevilerindendir. 

Taliplerin satılııc ık çeltiklerin nümune[-:rirıi Anka 
rada Devlet Ziraat işletmeleri kurumu umum Müdür
lüğünde, bu tediUltın lstanblll b'1rosond:ı ı\lersin ce
nup çiftlikleri müdürlüğünde, lskenderundoı: ticaret 
odasında ve lleyhaniyede çiftlik büro:Junda her zı · 
man görmeleri mümkündür. Taliplerin arttırmaya 
iştirak edcbilmelel'i için teminat akçası yatıtrmaları 
ıarwidir. 27-1-5 

Kara bükte 
Çivi yapılmağa baş

land1 
Ankara - Karabük 

demir ve çelik fabrikala· 
rının randımanı son zaman 
larda aazami haddi bul· 
muştur. Öğrendiğimize gö
re fabrikalarda çalışmak
ta olan bütün mühendisle· 
rin el ve iş birliği saye-

daline mahsulü satışa çı· 
karılmıştır. 

Muhammen bedeli 56 
sinde artan bu randıman lira 39 kuruş, muvakkat 
memleketin bir çok ihti· teminatı 4 lira 23 kuruş· 
yaçlarını kapatacak bir va 
ziyettedir. 

Diğer tarafatan henüz 
işletm,.ye açılmamış oları 
bir çok imalftthaneler de 
faaliyete geçmiş bulun.nak 
tadır. Bilhassa çivı yapa· 
cak fırının faaliyeti 'mem 
nuniyet verecek bir halde 
dir. 

Yeni Ko0rdi 
nasyon karıarları 

İaşe Müsteşadığının 
kadrosu genişletildi 

Koordinasyon heyeti 
bugün yeni kararlar ala 
cak ve bu kararlar ilan 
edilecektir. Bu yeni karar 
lara göre İaşe müsteşarh· 
ğında bazı değişiklikler 
yapılacak ve bu teşkiHH 

geniş\etilcektir. Bu arada 
Istanbulda ki laşe teşkila 
tı Ja genişletilecek mura· 
kabe işleri de kuvvetlendi 
rile~ktir. 

Yerinde bir tayin 
Tanınmış idarecilerden 

eski Erenköy Kı:ı:. lisesi 
müdürü muavini ve şimdi 
Vilayet Idar.c '3yeti baş 
katibi Bayan ~lakbule Ev 
cin K .... .... ... r.at Enstildsü 
t&.biiye öğretme.ı [ığiıı~ ta· 
yin o\unmuşlur.'l\,~ rik eder 
muvaffakiyet dileriz. 

HEYl:IANIYtE KA Yı\lA
KıUıll DF .. GIŞTl 

Ileyhaniye kdyınal=arnı 
Halil Tekin, Nüfus işleri 
Umum Müd. muavini ve birin 
ı~i şübe müdürlüğüne nakil 
vo tayin edil:niştir. Açık 

kalan Reyhaniy~ kayma · 
kamhğına d "\ üçünclı U -
mum Müfettişlik yazı işle 
ri müdürü Salabaltın Gt-'
dik tayin olunmuştur. 

Beden Terbi-
yesi mükellef 

lerine 
Bölge Asbaşkauhğııı • 

dan : 
7,12,1941 pazar günü 

atıcıJık yardımcı nıu»llim 
kursunun bitmesi münase 
betile yapıh1cak muharebe 
atışl ırını takip etmek ve 
yine ogün yapılacak olan 
vilayet Kırkoşusu rnerusi
minde bulunmak üzere bü-
tün mükelleflerin önümüz 
deki pazar günü sabahı 
saat 8 de Cenclik kışlasın 
da resmt kiyaf etleriJc} ha • 
zır bulunmafurı tebliğ olu-
nur. 

tur. 
lhale 15- 2-941 gü 

nü saat 10 da Defterdar
lıkta yapılacaktır. Talip 
olauların yevmi mezkur· 
de miiracaatları. (Dellaliye 
ilan vesalr masraflar ala· 
na aittir.) 

4-5-8-12 

Satlık bina 
lSl\.E\Dl-:RUN KAYM \ 
KAMLIGINDAN: 

Hıtay Vilfiyetin;n Is· 
keaderun Kazasının do
muzburnu (llesülhınzır) 
Mevki inde 2441 lira 15 
kuruş keşif bedelli iki oda 
ve müştemilatını havi ol
mak üzere b:r bap bina 
26-11-941 tarihinden 
itibaren 15 gli ı müddetle 
ve kapalı zarf usulile mü 
z ıyedeye vez~dilrui~ ve 
ibalesi 10, 12,941 tarihinde 
Iskenderun Kaymakamlı· 
ğında icı'ct elileceğind !n 
talip o!anları fı şarlrıameyi 
görmek üzere deniz komu 
tanlığınu müracaat etme
leri ve yüzde yedi buçuk 
teminat akçasının mal san 
dığına teslim ve ihal~ sa· 
atından l>eş saat mukad · 
dem teklıf mektuplarının 
Kaym:tkamlık maknrnıııda 
teşekkül edecek •1eyele 
tevdileri ilan olunur. 

İncir 

24 - 25-8 1 

nakliyah 
lnhi:,arlar Başmüdüı lü· 

ğünden: 
Ar sıızda rrı ubayaa edil 

mekte olun tahminen 50 
ton incirin lskenderuna 
nakli eksiltrn ~ye konul
muştur. 

1-~tuhanı men lıedel 400 
lird olup % 7,50 rııuvıık· 
l{.ıt teminat akç ı:>ı 3 ı li · 
radır. 

2-lhale günü 6-12-
941 cumartesi s.ıat oud 
yapılaca ktıı·. 

3 -~arlnaın eyi gör· 
mek isteyenlerin Arsuzda 
mul>ay.ıa m ernurluğum..ıla 
l~kencl .. mrn h 1 ıhı ·adar 
Mt.idü ·lüğ,j llÜle vu hurad:'\ 
satış şubemize rıılirucı.lal 
ları ita ı olunur. 

28 - 2-5 

Kayıp diploma 
329 Yılında Aııtkaya 

Hüşdiyesiııden aldığım 
diplomayı kaybettim. Ye· 
nisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Ali Atahan 

~9ili 
~b 


