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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Pazartesi 
Ahone ,artları ı 

Dahllde yıllığı 5 .llra 
Yabancı memleketlere 

8 llr'J 

lllnların her kelim•· 
sinden S.kuru, alınır . 

Ocrat pafindlr ·. , . 
BOnD gec;en: aayllar 

10 kuruftur 



F? zait ti OnF cana 

Yüce Başbuğ· 

Şehrimizde 

/Almanlara ~göre Ruslara göre· 
~ 

lnöııü 
(Başı 1 incide) 

Tam saat 10 da atı· 
lan 21 pare topla Milli 
Şefin vardığı haber veri· 
lince alkış ve (Yaşa varol)! 
nidalari yeri göğü titrete· 
cek kad11r arttı. Otomobil 
lerinden inen ~lilli Şef re: 
fakatlarındakı zevatla evv~ 
la askeri kıtaatı teftiş et
miş, askeri, mülki, Parti 
ve Uelt::diye erkanının birer 
birer ellerini sıkmış ve 
ayrı ayrı sualler : sormuş 
laYdır· Parti ve Belediye 
adına aziz Konuğumuuı 
bukell~r ver ilmiştir. Milli 
~f Gazhaneden itibaren 
şe bre kadar bir çiçek balı 
çesi haline gelen yolun 
ıki t'1raf ıru dolduran ve 
mütemadiyen sevinç göz· 
y a~larile alkışlıyıın mektep 
liler, esnaf töşekkülleri 
ve halkın arasından yaya 
olarak gelmiş, _talebelerle 
yakındf.:ln alakadar olmuş 

ve hulkı mütenıediyen se· 
l~mlamıştır. 

llu dinmiyen alkış tufa 
ı nı ve camlan tezahiirat i~in 

de llelediyeyi ~~reflendi 
ren Büyük Şef lıuradu 
Hoparlörle halka bir hita 
bede bulunmuşlardır. (lli 
tabenin metni diğer si.ıtun 

[dadır.) 
Coşkım alkışlaı· ve(Ya· 

şa varol).nidalan arasında 
verdiği hitabeden sonra 
Milli ;;er Ue!ediyeden Uü 
kilmct konağını şerefien

dirmiş ve burada b;r müd 

YENİ MEBUSLARl
MIZ 

Dün seçildiler 

Ank~ra 19 A.A.- A· 

det sonra, kız ve erkek 

liselerile Akşam Kız Sanat 
okulunu ziyaret ebıiş ve 

sınıfları birer birer geze
rek talebeleri derse kaldır 
mış ve liselerin vaziyeti 
hakkında mufassal İ1.at al· 
mıştır. Bu ziyaretleri mü· 
teakip Halkevini ve Parti 
yi şereflendiren Aziz Mim 
Şef şeref ine Halkcvi salo· 
nunda 150 kişilik:bir ziya 

fet verilmiştir. 
Yüce Konoğumuz ye 

ınekten sonra Yayladağını 
şereflendirecek ve akşam 
saat l 7de' Beiediye rarafın· 

dan şereflerine verılecek 

çayda huzır bulunacaklar· 
dır. 

Milli Şefe refakat 
eden zevat 

Milli Şefimiz Cümhurre 
isimiz Ismet lnönilne refa 
kat eden zevat şunlardır: 

• Umumi katip Kemal 
Gedeleç, Başyaver CeUU 
Güner ve üç yaverleri, Hu 
susi Kalem müdürü ve üç 
memur. 

Orgeneral Kazım Or • 
bay veyaveri, Korgeneral 
Abdullah Alpdoğan ve ya 
veri. 

Sivas mebusu Atıf Esı·n 

ler, l\Ianrif V~kftleti Talim 
ve Terbiye dairesi Reisi 
Kadri Yürük oğlu,~ Ulus 
gazetesi Neşriyat Müdürü 
Mümlt z Fa'k Fenik, Zira 
at Vekaltıt nden Ihsan Ak 
hun, Doktor Zeki 

İngilizlere göre 

Alman 
:zagıatı 
4000000 

ı ı;;ık bulunan Ağrı .Mebuslu 
ğuna Emekli Korgeneral 
Kemal Doğan , Bilecik ~le 
busluğuı u Kfilıil Elçimi1 
Memduh ş vket, Den:zli Fakat Almanların daha 
Mebusluğuna Izmir Beledi 6 milyon askeri var 
ye He\si Doktor llelıçet Londra 19 A.A.-Nafı 
Uz, Manisa Mebusluğuna a Nezareti parlamento 
emekli Korgeneral Ali Hı mfü;teşarı dün avurn k~-
za Artunlrnl. )lardin ~1e· maral'iında bir nutuk söyJi 
busluğuna da eski Burdur yerel~ demiştirki: 

Mebusu Halit Onaran Cüm \ "- Şark cephesinneki 
huri yet Ha' k Paı t si m m · ' A lnıan kayıpları en az dört 
zecıi olarak bugün seçilmiş 1 

milyon kışidir. Alman or· 
lerdir. dusunun en iyi k1smıniı 

Vakıflar idaresi:.in 
hayırlı hir hareketi 

Rus toprakları mezar ol· 
muştur. Bununla beraber 
Almanların iyi techız edil 

Çifte 
meydan 
muhare

besi bitti 

Moskova 
cephesi 
yarıldı 

Muharebe en 
son şiddetini 

buldu Rus ordusu 
imha edildi Vişi 19 A.A. - ~los· 

652 bin esir 5190 kova llaJyosu bu akşam 
şu haberi neşretmiştir. 

top bin ikiyüz kırk bir Ceph.min merkez böl· 
tank Almanların elinde geı:ıinde harp çok şiddetli 

Herlin 19 ı\.ı\.- Al bir Hıfhaya girmiştir. Al· 
man tebliği : man ordulari .Moskova ö· 

Azak denizi ile Donet nündeki •. Hus ordusunun 
hav1.llsmda düşmanın tenki , sağ cenah cephes· ni yar· 
li muvaffakiyetle devum rmştı r . Urelde muharebe 
etmektedir. l3urada yeni en son şiddetini buımuş· 
den bir şehir daha iş(J'al tur. Yeni Rus takviye 
edilmiştir. 

0 
kıtaları cepheye gelmekte 

l~riyansk ve Viyazma d ir . 
çifte meydan muharebesi AL~I \N ORDUSU K lŞı\ 
sona ermiştir. Alman or· HAZIR 
duları bu meydan muha Berlin 19 A.A.- Sala 
rebelerinde muht3lit sınıf hıyeltar bir askeri kaynak 
!ardan 86 düşman fırka tan bildirilıyor; 
sından mürekkep ve ~la· Alman w·dusu batı av-
reşal Timoçenkorıun ku· rupada kışı karşılamak ü· 
mandasındaki 8 l{us ordu 7..ere lfizım gelen bütün 
s •uıu imha eyleın:ş ı ir. Bu hazırlıkları yapınış. kışa 
muharebelerde elimize ge· dayanmak için herşey a 
~en esir miktarı 652 bin hıımıştır. l lalbuki esir e· 
981 kişidir. Alınan tank dilen H.us askerlerinden 

lar 1241 ,i ve toplar da bir<:oğu gömleksiz ve pe 
5190 ı bulmuştur. Muaz rişan lıir halde lıulunmak 
zam miktarda httrp leva tadır. En zengin endüstri 
zımı iğtinam ettik. merkezini kaybeden Hus· 

A merl
• t.Q lar kıştan daha çok nıüte 
/'1- cssir olacaklardır. 

Harbe girmekte geç 
kalıyor 

Vaşington: 19 A.- A. 
Vander Vilki bugiin söy· 
lecliği bir nutukta demiş· 
tir ki: 

"Amt-rika A vrupada 
bir sulh ümidinden vaz· 
geçmelidir. Almanyaya 
karşı derhal harekete geç 
mt·k mecburiyetindeyiz. 
Hayale kapulmayalırn . 
Mihverciler demokras
iyi yok ederek dün· 
yaya bakim olmak istiyor· 
lar. Aldatıcı bitaraflık ka 
nuı.ıl&rını ortadan kaldı ı · 
malı ve sulh ümidinden 
vazgeçmeliyiz. Biz mihver-

le sulh yap.ımııyız. Alman
ya şimdi kazımın aktadıl'. 
Eğer lu.rekete geçrno~k 
gec,: kalacağız,, 

Tamirat 
yapılacak 

Antakya Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

!·Antakya Hastane binası
nın bahçe tarafında çatlayan 
duvarlarda tahkimat, dere 
kenarında istinat duvarı 

ve hendek yapıl rn ası açık 
eksiltmeye ı.: onul muştur. 

2 · Keşıf bedeli (4998) 
lira (16) kuruştur. 

3 Uu işe ait evrak 
hastane Baştabibliğinden 
görülebilir. 

4 · Eksiltme 25- 10-
941 cum~rtesi günü saat 
10 da Antakya 1Jru;tanesi 
Baştabiblik odasında yapı· 
lacaklıJ'. 

5 • l'.luvakkat teminat 
(374) lira (86) kul'uştur. 

Cümhurreiı:;imiz Ismct 
hıöııüniin şehrjnıizi şeref 
leııdirnıeleri m ünasebetile 
Vakıflar Müdürlüğü çok 
yednde bir kurarla, Yok· 
sul ve Kimsesizlere Yar
dım Cemiyeti tarafından 

iaşe ooilmekte olan 230 
fakir vatandaşa L>ugüu ye 

miş daha 6 milyon askere ~-:------------
malik olduğunu kabhl et- Katip v~ veznedar 

6 · Taııplerin Ticaret 
odasında kayıtlı bulunduk
larına dair veı:;ika ile 
muvakk,ü lemiııal mak· 
lıuzu ve ehliyet vesikası 
ibraz etmeleri lUzınıdır. 

mck lazımdır. Rusta i alınacak 
na.tla mukave~ete devam j 
ediyor. 250 milyonluk esir Vakıflar Müdürlüğün 

den: 
A vrupanın peri~an halin 
den yeni bir kuvvet çıK· Vakıflar idaresinde mün 
ınak üzeredir. llu, geniş hal 1 O lira asli maaşlı ka-
bir isyan hareketidir. Bu tip v ~ vezuadadık için 
harekeli dünyada hiçbir 27 • 10 • 941 pazurtesi gii· 

nü saat 10 da imtihan 

nu ı uııuıı4uucü m.ıtlie~inin 
tayin üttiği vasıfları haiz 
olan i1:>leklilel'in evrakı müs 
bitclerile birlil\:tP nıiiruc ı· 

Tarla icaredi' 

lecek 
Hatay Defterdarh~~· 

()"ÜP" ' 1 -Afsiye k ' 3p 
Haziueye ait cernaıı ıJ6 
hektar mesah~ıı1d~ı 

· parça tarlanın u~ ~o· 

ican aı.;ık arttırrnaYtı 
nulmu~tur. ~ti 

2-Senelik rrıutıııtJ1 rı1f 
bedeli 262 . \ira 50 ":~~t 
ve üç ııenelik rnuvıı~ 
teminatı 5} lira 30 1' 
tur. .. 21.ıo 

3-Muzayede 0 d$ 
941 salı ~ünü saat 

1 r 
~ kll. 

Dt-f terlıkta yapııac:ı ~ 
Tarlaların bududll Ot'' . oı 

taksit müddetleri . oınt· 
yede kaimesindd gö~O 

13-ıs-11- ~ 
Tamirat yapı~af:ıı 

Hatay ViHlyetı11 ~tf '• 

1 - AntHkya Me~ıi'1 
Gazipaşa okulunuıı ~ırıııh · 
açık eksiltmeye k00 

tur. li fJJ ı 
2 - Keşif bede t 

lira 34 kuruştur- ·t e,~td~ ~ 
3 - Bu ışe .a•

1 
tJJİ" 

daimi encümen kil e 
görülebilir. z1,ı~ 

4 - Eksiltıtle.. 9' 
.. ıtJ 1 

941 pazartesi guı ·· ı;Ot1 
10 da Antakya h~·tıf· 

l ('il.. 1 
konağında yapı a ' t tetı1 

5 - Muvakkit ı;t~' . 
nal 51 Jira 47 J;.ottlfie9 1 

6 - Tulipleriıı ı~ıı' 1 

tir IJıl e ~ 
re Odasına ı~ayı . ıı:ı~" 
duklarına ve b~ 1~e.Si~#) ~ı 
li olduğuna dııır dır· ti 

• }A•ııOl t 
haız olmaları l)P' 18 ~ 

11.15. t 
Hububa 

Satılaca~~.ı 
Hatay 0enerd~~aeıi 

Muhamrnell ·ıırıJŞ 
34 }jra 56 li

2 
1'jJO ~ 

Miktarı : 43 J3ıl~VJ 
C. · . Arpcı, ~3rıf' ınsı . 1 • ~ 

Çavdar ve Akd3' )'Ô) 

K.. .. vaı;ıf "'' ıtl oyu : ... dtJ" 
Ö'7lJl1 JJP 

Vakıflı k ~ jrıl 
ruk Değirnıe1110 ı;ıı''~·:. 
yukttrıda yazılı rıııı ıl 
bubat aç!k arttır . 

tı r. _,.pgııı 
tışa ~ıkarılCll 11· pvy l 

lhale bede 1 sııir 
Delı ;\ı· ·ıaıı ve ·ııi'' 

u ıye, ı . ,8 ıı• $ 
raflar mUşterıÔ 941 ,ıı~ 

İhale 27' 1xıf19ıJ~1 ,ı 
saat 10 da 1 ısı~ t 

·ııı 
yapılacaktı!'· jııııl• 1 ı 
yüzde 7 5 terıı itıl ıı 

' J rıı,, 
likle Daf t~r a z5 
caatları, zı 4 

13-16-d··t~e el~ 
G .. ıJ a\ 

lJ,, 1'ı\'' t 
· · de ',_ı. lkı fil,nbır N Jo. ~\" 

YüHGYL.l . f~' Jll• 
Pek yak111 f.18f 

Keşif tı 
Hal~ .\ııt 

YALAL'ClLAli ;·ııı~~ J 
~eker I3S 1 1~.ı 
':f \.r 1/ # -4~' 

Saudet .ı.U ~ 
··zıu·· ara~ so· ~ 

·yal • 
Neşrı ,,. · 
SELıM 
p, Ntat 


