
'lllllluz 1941 
'rntı 
ş0kY•z ahıbı 

N•trı:: BALcı: 
Selinı t MüdOrO 

ı~~,.~CELENk ı, ıey~ 
'"i)at .aıt Yazı lar 

~ Q~rıd MGdorn adına 
''"•d·~rifrnelid lr 

Qe~·llllyen ya~ı lar Ögledan sonra çıkar gilnlük siyasi halk gazetesi - TESiS TA'llHI .. H~29 YIL 13 SAYI 
1 \'erilrne:ı: ADRES : YENl3Ü'1 ••· A'Hı\ı(Yı\ - T el efo:ı 1 - 45 P;s.ta k:d:n:.s 24 

2825 p . SAYISI 2 KURUŞTUR 

büstlerine çelenld,,.r' kona 
<'&k, met sim tam s at 8

1 

de sp ... ır lıllıasında boşlıya 
c~~ hr. Merasimin bu sene 
lu hususiyeti geçit r smi· 
n: bütün batkın da tribü· 
nun ·· ·· d " onun en geçmesinin 
'?unas·p görülmüş olmaıH 
dır. 

. Ôğlıoden sonra halke 
vınde bır kabul resmi yapı 
larQk tebrikler kabul ediıe 
cek ve saat 17 de Hatay 
davasının azi:t şehitlerinin 
)'eni ınezarhktaki abidesi 
~.iyaret e.:!ill cek ve akşam 
alkevinde bir çocuk balo 

su Verilec,.ktir. Belediye 
şe l · lr n muhtelıf y~rlerinde 

halk için eğlenceler terlib 
ed cek v~ bilhassa çocuk 
lar için huscsı eğlene:! 
yerlc-ri lertilıolunacaktar. 

Gec" muazzam bir fe
ner alayı yapılacak ve va 
limiz la rafmdan vali kona 
gı bahçesinde 1000 kişi-

Sonu 2 incide 

Parti Reisi An· 
karaya g itti 

Parti ve Belediye Re· 
ısı Abjulluh Bilgin hususi 
İ§lt-rini görmek üzere \ e 
beş gün kalmak üze r e d ün 
ı.Arıkaraya gitmiştir . Bu 

müd,let za rfında kcn:!isine 
En\.!Ümen azasından S alJri 
Taşan vekalet edecek lir. 

Sıırigede 
mütııreke 

istendi 
G-!neral Dentz 
lngilizlerden mü 
tareke şartlcuını 

sordu 
Londra 9 A .A .- Su· 

riye F evk11lide Komiseri 
ve Vişi orduları Bışkuman 
danı lit D~ntz"n Suriy~de 
mubasa:nata nihayet verecek 
ş ._rtıarın müzakeresi için 
kati bir talepte bulund ı ğu 
burada resmen teyid olun 
muştur. 

ÇÖRÇIL NE DIYO~? 
Londra 10 A.A.-Dün 

Avam kamarasında bey&· 
natta bulunan Çörçil Suri 
yedeki Fransız komiıerinin 
mü ta :eke tal " bettiği ve 
bu teklifin memnuniyetle 
kabul oJundl:ğunu, fakat 
mütareke kati şeklini alın 
cıya kadar mubuematm 
d t.vam edececeğini söyle· 
mişti r. 

FransAz sil ıhlan 
nın şew·efi kurta· 

rılmış 
Vişı 10 A. t\.- · Sala· 

hiyetd :tr bir kaynaktan 
bild•riliyor: 

Suriyedeki lutal arımız 
Fransanın himayesine Lıra 
kılmış olan _bu toprakları 
Müdalaa ıçın 

bir aydanberi çok miiş· 
küı şartlar altın Ja harbet 
mişlerdir . Fakat l ıü tü ı 

g -1yretlerine rai mt"n Suri· 
yeye yeni takviyt: kıtaatı 

SON DAKiKA 

Almanlar bü
yük taarruza 

geçtiler 
Rus tebliği,adetçe 

faik alman· kuvvet· 
lerine anl,dane mu· 
kabele edildiğini 

bildİryOi 
Moskova 10 A.A. 

Bu sabah neşre-dilen .,Rus 
tel>liğ i ı d~ deniliyot ki,dün 
bütün gün cephe boyuııl!a 
yarma yapmağa t~şebbüs 
eden düşmanm büyük mik 
yasta ve adetçe faik kuvvet 
!erine karşı koymak ve ile 
ri harelr,.te mani olmak 
için katala.rımız anudane 
bir mukavemet gösterme'' 
ted ir. Toplarımızın öldürü 
rücü lltcşi ve mukabi~ bü 

Pe.-şembe 
Abone , ... tıar• : 

D•hilde ylllıöı 5 tir• 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnlarsn her kellm•

•lnden ~kurut 'alınır. 
Ocret 'pefindlr ;. 

OOnD gıc;en: 'aayllar 
10 kuruftur -

Besarab9ada 
ller~ hareket 
devanı ediyor 
Berlio 9 A . A. - Be 

aarabyada süratJe ilerleyi· 
şımıze mani olmak için 
Ruılar mülıim miktardı 
zırhlı ve motörlü kuvvet· 
ler getirmişlerdir. Çok 
şidddtli mubarebelcrdea 
sonra düşman geriye atıl· 
mı~ ve çok miktarda arazi 
kazanılmıştır. Mühim mik· 
tarda malzeme · iğtinam 
edilmiş, birkaç bin esir 
ele geçirilmiştir. Şarkt~ ba 
taklık arazide çetin şart· 
lar altında yol yapılmıştır. 

Ştalin hattı yarıl· 
mış sayılır 

Nevyork 9 A. A. -
Amerikan g.uefelerinin 
Berlin muhabirleri bildiri· 
yor : 

Stalin batta boyunca 
Alınan tazyıkının akamete 
ığrııtaldığına hükm,tmek: 
imkan~ızdar. iyi hıb!r a· 
lan askeri oı ebafil, burada 
cereyan eden mu\urebo· 
lerin geç,.1 se ıe"i mJlıa · 
.ı~belcrle kıyas edileıuiye· 
cek kadar şiddetli olduğu 
nu teılim ediy ~,rlar. Ruslar 
arazinin gösterdiği tabii 
anuluJııı istıfad, e ler~k 
istihkam inşasındaki maha 
retlerini göstermişlerdir. 

göndermeğe muvaffak. o· 
lamıyan Fı ansa Fransız si· 
lihlaı ının şerdi kurtarıl· 
dıRrna kani oları\c G'!ne· 
ral Dentze müt.,r~ke lale 
betmelt sllihiyetini ver· 
miştir. 

Hale be iJe llu 
mılsa doğru 
lngiliz _kuvvetleri 

ilerliyor 
Kahire 1 O A. A. -

As'<eri mehafıl Suriye ha· 
rekatındın babsederk~n, 
Derzordam Halebe doğru 
ileri ba reketin mükemmel 
devım ettiğini, Derzordan 
140 kilometre ileri varıl· 
dığrnı, Hu.nusurı yakunna 
kadar &'elen logiliz kuvvet 
lerinin bu şehN artık hü· 
cuma kalkacak bir veziyet 
t" bulıınduluı1u buyan ot: 
mektedir. ' 

cumlarla düşmana ağır za• 
yıat verdiribıi~tir. Bütün 
gün iki tarafın motörlü 
kıtalorı arasında çok 

say{ eyı çeviriniz. _ ... ., 
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Al~~n faiki 23~:~:i~~zdej Il~~~?..!~0~li!. 1Jef1nlıt SPbep J'k b. . d . yünden Abduıvabid Alcerci 

l • 1 ~r uar enparl\ ver~· vekili Avukat Ahmed S1r· erl lecektır. Bu Gardenparti· f d . k- d 
. rı tara ın a ı aynı oy en 

ASKERiN CESARETi· ye her taba ad n şebirh· Ab ed Akerci ve Sakine 
NE RA;ı.MEN RUS ER larle köylüterimiz de milli Akm . C .1 Ak . 

u k f l .1 . . ~ k d k ercı ve emı e ercı 
KANl.:HARBIYESI Ki· 

1 
'Y~. et erı e ıştıra e ece ve Ra im Akerci aleyhlerine 

FAYETSIZDIR- STAJ.IN er Bır. •. .. ..h. h Antakya sulh hukuk mıh 
HATTI 4 TEr.ııMUZDAN ugunun en mu ım u k . ~ . 

1 
. .. 

•vı • • d d .. f em"sıne açhgı ıza eı şuyu 
BERi YARlLMIŞ .Bu• sus:ych e un esna d d 

• ~k··tı . , I . av.tlsm a • 
LlJNUYOR t:şeK u erı reıs eBrı· Muddei aleyhlerden 

Berlin 9 A.A. - Ana· ııın aldı~ı karardır· .. u Ahmed Akerci ve Sakine 
dolu Ajansının hususi mu· 
habiri bildiriyor: 

16 günlük harbin neti 
ces\ Alman askeri mcbafi 
linin .. oı ütalealar ıle alıııan 
haberlere ve cepheye yap 
tığım seyahat esnasında 
~gördülderıme ıstinaden u· 
mumi bir bilanço ycıpılaH 
lir kanaatindeyım. Uu mu· 
harebe e'ivelki mubarebeler 
ler:t· kiyas kal ul etmez 
der c•<le deği~iktir. Filha 
kika Almaıı ordusu ,. bu 
kadar müsavi şartlar altın 
da harbeden bir ordu ile: 
ilk defıt karşdaşmıştar. Sov 
yet ordusu birçok Öftkım· 
dan Alman ordusuna ben 
zediği gibi ayni ıhtiıalcı 
\'atfı da haizdir. Ruı as· 
keri Finlandiyada göste· 
nmediği cevheri v~ cesa 

., r~ti burada faztasile gÖs· 
ter mektedır. Fakat Alman 
ıleri barekatrnı kolaylaştı· 

~ ran amiller ~unlardır: 
1- Almlrnlarm muha· 

rebedeki tecrlıbeıeri 
2- Baı;km halinde ya· 

pılan hüc'"mlv.rm tevlid et .. 
tiği tefrika 

3-Alman hava kuvvet 
lerinin daha fazla ta)yııre 

,lere ve dah lecrubdi pi· 
)otlara mhlik olması 

4-Alman tanklann n 
daha mükeuımel bir ta rz· 
da :. al edılntiş olması 

5- u& ordusunun 
Polonyada yeı leşmiş o!mak 
suretile irtıkab ettiğ; tabi· 
yevi hata 

Fak t başlıca tefevvuk 
Alman Eı kanıharbiyesinin 
f aıkiy~l!le A_lman subayla· 
rınm ıyı }etışm ·ş olmasl• 
dır. 

Diğer tara'tan Sov} et 

Erkanıharhiyesinin kifayet 
siıliği ile Ruıı ubayl rının 
ehliyetsizlıği de bunda 
aa:ıl olnıuşlur. 

Sta1in hatı1 4 ~emmuı 
dan beri yarılm1ştır . • İm· 
di Almanlar Simolensik• 
mmtakasında bir çevirnıe 
hartketi için çalışmakt1t· 
dırlar. Alman ordı Sl 

Moskovaya 400 kilomet· 
re mesafe1edir. 

~iddeılı muharebelıar ol· 
maktadır ... Muhaebe de
vam diyor-

Köstence limar.ı bombar· 
dımaJ'\ edilmiş bu arada 
7 düşman tayyaresi düşü· 
.rülmüştür. 

karara gore, her teşekkul Ak . b '-k d le l 
· .1 ·Ll . ercı a~ an a çı ara an o gun tems\ ettııı. erı esna d . d · b 

l f k. J • d b' k avatıye ekı meşru ata na 
ın en a u errn en ır aç . 

ğ · d' k b k t zaran ıkametg11hlannm meç 1 çocu u g y ırere u u • h 'd ğ 
1 1 ı ·· ·· b .. ı h 1 b" ul o. u u aa aşı masm& u gunu oy e ayır ı ır . . A 

· ı d b k ı d" mebnı httklannd ı ılane 1 ış e a a ço şen eıı ıre• . 
kl d' tebliğat terasına karar V..!· 

ce er ır. riımelde Usulün 117 
Diğer taraftan y'ne ogün ıncı 
Fakir ve K\ms~sizlere yKr mad:lesine tevfı;c: n duru1 
dım cemiyeti . tarafından ma gunü olan 8-8- 941 
muhtaç ve fa~ · r çocuklar tarihine raslayan cumtt 
giy ~irilecek ve 23 Tt>m günü saat 9 da Antakya 
muz bundan sonra her sulh bulı.uk mahkemesine 
yıl taşicın bir neşe içinde gelmderi vey bir vekil 
tesit edilirken bu yardım göndermeleri aksi balında 
işi de birhkte yapılacaktır. haklarında kanu~i muame· 

Hlilasa bayramın fev • ıe yapılacağı ilanen tebliğ 
kalade eğlenceli ve neşe• 
li geçmesi için icap eden 
biltun tedb:rler alınar.a" 
ve bu suretle 23 Tem -:nuz 
da Hatay en milstesna 
bayram günlerinlen birini 
yaşıyacaktır· 

Ayni gün ak)aıııı isken· 
derundada l>ir g ırdenpar· 
t\ verilecek v~ şehrimizde 
köyluler\miz )-;in huıusi 
eğlenceler de tertıboluna 

cakllr. Köylülerimizin bu 
mutlu günd~ eğlenme· 
leri için .... de Vedı Karaba 
ym abç'!sindeki yazlık 

kah ve tahsir olur.muştur. 

ANKAKADA UMuMI 
PASiF KURUNMA 

PROVASI 

Ank ra - Pasif ko • 
runma teşkiiatml mensup 
~ O kişinin iştirakile bü· 
yü! r ·pasif ko:unm 
p n .. yapılmıştır. Bu 
pr O\' .. larda paraşütçuleıre 
karşı iı ~ 'lfao işiııd~ ken 
dilerine ı-. nı vazife ve· 
rıımiş olan B .. den Terbiye 
si mükelleflert de ilahla• 
rile be.ralJer hazır b.ılun • 
muşlardır. 

Resmi harp 
tebliğleri 

ALMAN 1 EBLIGI 
Berlin 9 A. A. -

Resmi tebliğ : 
Bütün şark ceµbesi bo 

yunc muharebeler büyük 
bir muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Htıva kuvvet
lerimiz lngiıter e üzerinde 
çok büyük bir faaliyet gös 
teı erek birçok mühim li· 
m oları bombardıman et· 
miş ve oüyük yangınlar 
çıkarmıştır. 

RUS TESLlGI 
Moskova 9 A. A. 

Resmi Tebliğ : 
Dün gec:e cephenin 

oluflu r. 

ilan 
Şen köyünde ve köy 

yolu Akprnar mev.kiinde 
ki n ~·rkan Yunan tatıa· 
asmda Batinik fabrikası 

ö nünden geçen yol garben 
ıne 'ımcd kuı ı.~yuep Ça 
gıran tar.ası, Şunalen umumi 
yol cenub~n harmıtn yeri 
ıle mahdud. Halı artızuıin 
esasen tapuya mırbut ol 
mamasınJ n bu dala se· 
netsız tasarrufat hükümle 
rmc göre yemden hazine 
namına tescılı talep olun 
duğund 11 bu yerın ctbeh 
aidıyeti ve bukukü taur ru 
fıyesinın tahkıkı ıçın lY -
7 941 cuaı Jrtesı guııü 

mahahnc memur gönJeri 
leccgıııJen l.m yerde ha 
rıceıı aym bır hilk i<.ldıa 

5,uJc& buluııaııh&r vursa 
ellerıııdeıu ueı~c:ıedc: bır 

lıkle talı.-.ikat gununden 
evvel tapu sıcıli mubatız 

hgu.a veyahut tah · ıkat gu 
ııu ru b llınde bulunacak 
meınura murctCilöt etcuele 
rı ılfuı uluııur, 

muhteltf yerlerinde mühim 
harekat vukua gelını ur. 
Agır dıi§man tıucuauarııu 

k&qı mukavemet ed.!n kı· 
tal~nmız du 2mttna kısa ve 
şıddetlı darbeler ındırmek 
ledır. Üjn 5 Alman Batar 
yası ile çok mikta:-da tank 
tahnp ecıılınıştır. L>uşman 
agır uyl4lü ugramışur. 

liesarabyada ılerlıyerı Al· 
maıı Vd Rowen ordull:lra • 
nın şarka doğru İl ~ri ha· 
reketı wukabı! bır tıucum 

la durdurularaır. düşmau 

Prut nehrinin Öte tarafına 
atılmıştır. Ostro mlntaku· 

, sında kıt;ıluımız yeni ınev 
zılcrine çekılmışlerdir. Mu 
harebeler devam etmekte· 
dır • 

Nakliye mü
kasasz 

Hatay Nafıa Müdürlü· 
ğünden : 

1- lskenderunJa il· 
man arac;ındııki l2500) ton 
sikletiode bitüıı: varilleri· 
nin nafia atölyesi onune 
na!cli pazarlık usul ite ek· 
s•itıneye konulmuştur. 

2- Eksiltme 11-7-
941 Cuma günü saat 11 
de Antakya Nafia Müdür· 
lüğü odasu.da müteşekkil 

komi ıyonca yapılacaktır. 
3- İsteyenler keşif 

ve şartnameyi Naf ıı Mü· 
dürlüğünde göre lıilirler. 

4- 811 işin keşif b~de· 
li (5000) !iradı:. 

5- Muvakkat teminat 
{375) lir dır. 

6- Tal:pl ~ri ı muvak 
kat teminatlarını yatırdık· 
)arına dair makbnzlarild 
ticaret oda~;ı vesikasını • 
komisyona ibraz edecek-
lerdir. 

ilan 
Büyük cami ittisakın· 

daki beş medrese dükkan 
ytlpılıp oturulmak üıere 
icarları açık arttırmaya Ç\• 

karılmıştır. ihalesi 11 ·-7 
941 cuma gü:ıüdür. Taliple 
vvkıflar idaresine müraca 
atlan ilau olınur. 

Kayıp şahadetname 
928 sı:nesindeAntakya 

Rüşdıyesinrlen aldığım şa· 
hadetnaml!yİ kaybettim Ye 
nisini alacağı mdc1n e .ıkisi
uin hükmü yoktur. 

Ali Mnstaf a T op.ıl 
Mahmut 

ilan 
Antakya icra memur• 

luğundun 
Haciz altına alınıp pı· 

raya çevrılmesine karar ve 
rilen Antakyıtrıı.ı Zıyaret 
kcyünde kam 170 n Jma· 
~ah gayri menkutüıı 416 
sehim itıbarıle .)2 sehmi 
cıçık arttırma ile 31-7 -
941 per~embe günü sut 
9 dan 11 re kad.ır daire 
de birinci arttırmttsı icra 
e" ılect.klır. 

Arttırmi takuır e.liien 
kaymatın IOUJe yetım~ b~şi· 
nı buldu iu surette alıcı 
01.mına ihalt:si yapılacağı 

aksi tak Jıı de 30 ı arttıra· 

uan teahhüdü baki kulmak 
şartıle 10 gün uzatılarak 
11-8-:H l pınrte~i ~Ü· 
nü ayni saatta ıkı ıcı art· 
tırruası yapılac,ktır. 

.Scsttş peşırı para iledir 
dt llalıye ve tapu masraf· 
lan ahcıyıt aıttır d4hc1 faz· 
la malumat almak ıııteyen· 
!er 10-7 -941 tanhııı· 

den ıtıbıren d.ıireJe c1.;ık 
bulUıH.iurulaca~ ~artaame· 
mıze ve ~Hl -8J! num ı· 
ralı dosyı1 nıu rnüclc.ut 
et .nelen ılaı olı~l1r. 

Neşriyat Mıdürü 
Selim ~ELEN.< 

C.ti.P.Matbaası A takya 

cuk ,, 
C. M. umumiliOlll~ 

Antakya Ce:ta 
bır Sl!nelilC'31·6·94Z 
ne kadar tahmiııİ 

l 
kilo ekmeğinin ihale 1 
olan 30 5-941 de

1
.7 

çıkmadığından 2 O 
taribinC:le ıaa t 1 , 1 

-ıe/' il C M.l.J. lıkta ıJJU. 
1
, ç 

komisyonda ib ,1es1 ~· 
mak üzere )enıde0• 11 
zarf US•Jliıe ek5İi?1 
konulduğu ve t• 

11 
yüzde yedi buçııktıı 

1 

Lira 69 kuru~ P'' ~ 
larını v J teklif ı:Peı~,ı 
hamilen meıkllr ,,,ıı 
~vvel komisıoo3 b•ı 

·ıs atları ve fazla 1 • ııı 
ı · e\11 

,, 

yenıerm ceza oıt 

luğündeki şartı>• 0, ve,. 
kumaları ilan ototı ~tl!ıil 

o$' lllıJcı c 
Kannl ve t lıaıtı 

inşaat• G 
ıll ~ 11 ~/ 

1- Antayaıı, .;e tıc il 
,. d 1 & 

luş caddesi ka11
" e~' '~t • 

inşaatı işleri;açı llıiJe ". 
ye konulmuştur· del• l 11 ' 1 

2- Keşıl be d• 
lira 3 1 kuruştuf•bıl l lıtı1~ 

3-lstekh·e'i 0 •ı 
evrakı belediye t 

5 
)'c iır 

de görebilirlef· e 1 11r, 
1 

4 - Eksiıtııı gıı" Ilı 
mnz 1941 cııaıll o' ti 11c 
16 da Aotlllcf :A 11J• lld" 

•il 
dairesi encufll 

ı yapılacaktır· k~'t 
5- Mu\'" ,ı11 

(20J) lira 73 ~1~,ı 6- htekl' billıl 
'ı ıe odasına kayıt!k• ı 

rına dair \'es~edıf ~· 
lo.t teminatı "'' . e ,, 
ı ini gösterı' t ,e 
bite ve ehl•Yeı9''o' 
raz ~tnıeıerı 

Toparlt~ıı 
/i!lı" 

oel 


