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2833 
Ocret P•tlndlr . 

OOnD ge9en uyllar · 
10 kuru,tur 

yerlerinde tı.kı zaferler 
kurmağa başlamıştır. 

Hatay davasırı<l'l şthit 
o'anlar için y '!nİ mezarlık 
ta yapılmakta olan abide 

de bitmek üz~ redir. 23 
Teoımuz g ünü ögleden 

sonra bu abide ~iya•et cdi 
lerek çe~eon" ler ~ Ön nak 
auretile aziz Ş '!bitlerin ruhu 
taziz olunac:ıidır. 

Oiğ~r taraft:.n esnaf 
te~ekkülleri de bıyram 
içi n f .. v'.<alade haZlrhklar 
y.ıp:naktadır. H ~r teş~k • 
kül bu mu•lu gün hürmeti· 
ne en fa\ ir çocu,<ları giy· 

direrek sevinJirec '!ktir. 

Gazetemiz 

Japoııqanın 
durumu 

4 Noktada 
Muharebe ala bil 
diğ~ne şiddetleudi 

Londra 18 .A A- Bu 

Almanlar: 
Staliu hattının 100 
kilometre ileri.sine 

Yeni kabinenin 
mihvere iltihakın 
dan bahsediliyor 

Vaşington 18 A.A.
Japo'lyadaki kıbine buh· 
ranı ve yeni kabinen:n a· 
lacağı vaziyet hakkında 
re-smi mebafil ~imdiden 
kati tahminler yürütmekten 
imtina ~yleme1dedir. 

raya gelen bab"rlere gö 
re, ~ark cepheıindeki vaıi· 
yet hala va\ıim de!lildir. 
A iman orduları bilhassa 
4 noktada hücum\rını eid 
detlendirmişlerdir. Pek 
ciddi muharebelerin cer e 
yan ettiği bu noktalar şu• 
dur: 

kadar geçtiler 
·Berlin 19 .A.A-D.N.B. 
Ajtnsının askeri mahfiller · 
den öğrendiRioe sıöre, mu 
har~beler Stalin battmm 
,arkında b litün :. ıiddetile 

· devam etm~ktedir. Bazı 
noktılardft Almın ıarhh 
kuvvtttleri bn battı yüz kilo 
metre geçıniı ve piyade, 
zırhlı kuv,etlerio arkaam· 
Jan ilerlt-rkeo dü,man kuv 
vellerini parçılamaktıdtr. 

Leningrad, Smoleoıl: 

Bazı müşabitıere göre 
ise }:ıponyi yeni teş~b· 
büsleı e bazırlanmakt .. dır 

Kyief ve Beaarabya. 

Novogradve 
Sovyet mukavemeb atır 

ağar kınlmaktacbr. Sovyet 
ler muharebeyi üç kuman· 
dınhkla idare ediyorlar. 
Halbuki Alınan ku:nında· 
ları tek bir yerd<'n çıkıyor 
Rusların böyle üç kumanda 
merk"zi ihdas etmeleri 
ümidsiz düıtük\erini ve aı · 
ketlerin gtiıide ku vvei 
'manaviyelerioi ka)betlik· 

Yeni Kabinenin mih· 
verle · iıbirliği yapmasın· 
dırn endişe ediliyor. 

Smolensk şe-

Londrada· tah· 
miotıer 

Londra 18 A.A.-lıey 
nelmilel va :iyetin inkişah· 
m karşıl-tmak içio Japon• 
yanın vaziyetı merakla 
be~lenınektedir. J•ponyii· 

nanRusyaya mı, Hindiçiri 
yemi hücum ede'c eği yolc· 
~a A\man R~s harblqin 
bi r,,~ daha tavazzubuoumu 
b~kliyeceği beniiı belli 

dc:ğillir. 
Japon bükuaıetinin · 

Vışi hükümetine l:.ıir nota 

verdiği ve bu notıda Hin 
diçinıkeki limanlardan 
hdzılari le tayyare meydam 
lan111ı1 J -ıp~n kootro· 
iüne konmasmı, baıı nok· 
talara Japon askerinin 
çıkarılmasına müsaade e· 
edılaıe;i ni istedıki bAber 
verilmeuted ır: 

japun siyaseti 
değişmeyecek 

Tokyo19 .A~ı\ -Yeni teşek· 
kul eden kabınede Harıciciye 
naz\(hğl vaııf~si ni alan 
Toyado vazıfesiml'! asker 
olarak kalacağını, Uçlü 
pakt imza edılirken kemlı 
:si bıbriye nazareti müsteşa· 
n olduğu için bundan ha• 
ber<lar buluııdulunu ve 
Japonyanm milli ıiyase· 
tinin doni~miyeceğini söy· 
l~miştir. 

Tokyo: 19 .A.A - Ye 
ni kabinenın ilk \Çlimam· 
da bcyunalla l.Julu ıan °baş 
vekil Per~ıu Ko.uy 3 Je • 
mişti rki : 

hirlerinin 
Moskovcı, henüz 
Ruslerın elinde 

olduğunu bildiriyor 
Mos1<ov ı 18 A. A. -

Ceptıelerde ş· ddetli muba• 
reb;,lcr d~v.aaa etme'dedır. 
tlunu ıla beraber Almanla· 

' lerini gösterir. Bunlar ara~ 
sanda ninm ve intizamm 

nu ıdd ıa etliği gibi No · da kalmadığı tabınin edi· 
vogr Jd, Vo inskve S ooleıısk . le bi 'ir, • · 

d~şneıı•şur. du şe1ir,er \ ~ l A 
henüz Rus kuevetlerinin .:lillO ensk. 1 R l l 

elindedır. Ot.işrnau v.d~t • lann elınde 
miş o'.duı,u oel:ce:erin 
henüz hıç lır s•m elde ede Berlin 19 A.A.- Çok 

kuvvetle tabkiın edilıniı 
memiştir. So:ı çarpış!Dalar ol•n Stalio halli 'birçok 
du ber iki tar.&ttal tmühim noktalarda yanlmıo bulun 
ıayıat v~r.niştir, maktadır. Kuvvetlerimiz 

Tahliye edilen mınta • Smolenık şebrini 16 baai· 
k~lard1kı Ruslar bakkın • randa :ıaptetmioler ve dü,. 
dil .urıb malumat yo'<tur. manın bu şebri tekr.ır a\• 
Rus kuvvetleri bu mıntaka mak için y•p~ıi• mukabil 
}4rdi her şeıi yalm\IŞ · 
v~ yıkmı§ıardı. Mı'uın taaruzu akamete utratmıı· 

larJar. 
o~dugu ıiıete Almanlar 4 
gıindeııberi hiçbir terakki 5 Ru li harp gemist 
kaydetmemiş•erd .r. l{uı1 zaptedildi 
bo ... bardlaıt:ıı tayyareler& 
Alman!ano mese ş ımıüne 
üs~ün o ôu~uuu bu harpte 
göstert111şur. _Almanlar 
ş.uK cephesin~ kend: ma 
mulatltır ınd m olan tayyı· 
r~lerd~o d ,ha zıyad: Çek 
ve Polo .ıya m.amu a ı tay· 
yaro · s ~vıtetm~ktedir. Bu 
d.i asıl Alınan tıyyare' eri· 
nin pek nz o .duğunu gös · 

te. me \tedir. 

SON DAKiKA 

Aımpnlar 

Moskova yolunda 
. . 

Berlin 19 A.A.-~D.N.11 
· Aiuııınm salahiy""tli bir 
menbadın öjre ıJi~in" 
göre Lib~unun işg.linde bu• 
r :deki teraane ile 4 detl· 
royer ve Leni man zırbllll 
sa~lam olan" elde edilmiıtit 
Hıva (aıliyetinJd Alman 

tayyarelf'!rİ 435 Rdt tayyar• 
ıini yerde tahrip etmiı\er 
dir. 

Bu ıebri ı işg•li M.os'<oY• 
yı tehd t e ·me ktedır. 

cDünyar.ın arlan vcha· 
meta öünnde miıH varlığı· 
mızda esaslı icraat yapara· 
gtz ve milli siyuetım i ı d • 
nişmiy~cek tir ,,. 

B~rlin 19 A. A. -
Almın\*r Vitebskle Kiye· 
-Je ıidon yol üzerinde mü· 
bim. düş'llan kuvvdtlerini 
imha etm;şlir. Moskovı is 
tikametind~ giden yol Smo 
lenı~tcın bıtlamaktıdır. 

Moıkovaya ıiJeo yo
lun bışlAı:hJ• bu ıebri Ru ı 
tar çok ıiddtJtle müdafaa 
etmiılerdir. Fakilt Alman 
kuvvetleri bu müdaftaayı 
da karmıılardtr. Bu müda· 

· faada Ruslat çok: kaôh 
zayiat vermaılerdir. Atmen 
lın11 uyi ali pek az itr. ·-·-" 



Bisikletli gençlere 
-- -= 

Yiyecek alınacak ' ,, 
lledenterbiyesi Bölge Asbaşk uhğtndan: 
Hataym Kurtuluş bay"aml o]an 23 temmuz çar· 

şanıba günü şehrimizde yapılacak olan geçit reımi· 

.Antal.cyada Gümrük Muhafaza l ... t,uru sat:nalma komisyonundan 

Beher ~ "• 
kilosunu,ı' _Fi. Muh. Teminiıt ,Eksilt(Jl~ f~ Cinai Miktarı 

ne, Bec!enterbiy~si mükellefleri le· birlikte Bisikletli 
olan gt-nçlerimiıin de iştirikları arzu edilmektedir; 

Bisikletli g~nçlerimizin. provalarda bulunmak 
Ya~ sebze ( 4300 kilo pal 
lican, 7300 K. Doma tes 
3600 K. Bamya, 4800 K. 

kilo Krş. Saı t. · Lirıı Krş. ı gün ve )s3• 

üzere 20 temrr uz pazar günü sabahı saat 7 de gençlik 
Taze fasuıyı, 3700 K. ka kışlasmda bulu11maları rica olunur. 

Bisikl~t kıtasmın yeknasakhğını .t~ınin için gömlek 
ve pantalon Bölgece verilecektir. 

bak, 190 k. Sarmısak 4500 

İskenderunda 
Askerlerimiz sene 
lik atletizim müsa 
baka.tan ~ yapacak 

lskendenmdıi hizmet 
bölüğü efr~dı arasır.da 
bugün öğleJen sonra İs· 
kenderun kışlası y21nındaki 
sahada senelik atletiıim 
müsabakaları yapılacaktır. 
Kahraman er terimizin her 
şeyde olduğ gibi ıpor 
sahasındcda büyük l>ir ba· 
şarı ile çah~lıklarmı ı sbat 
edecek olan bu musabcka· 
larııı çok canb olecağı b11• 
d ilmektedir. 

Türk /lava 
Kuıunıuna 

Köylülerimizin te 
berrüleri 

Kuruş 
AVSUYU KÖYÜ 
ibrahim Genco 100 
Memel Dip 30 
llıralıim Cumu ,100 
Aıi Kaddur lOG 
F&llri Kaddur 100 
Hacı Abid 100 
Melıme1 Hatip 50 
Dıbo Ahmet ·ıoo 
! Jrahim Hasan 50 
Hacı Ramazan 25 
Avni Genco '40 1 

Re~it Abmet 20 
Mu~afu Cuma 25 
lsmail Emin 25 
Ramazan Ahmet 25 
Yrkuo 890 
HABEŞTYÜLÜ KôYO 

Cuma Sabuncu 25 
Ali Turan 200 
Muc;tafa ~ uçiik 100 
h.zel .Sal ıuncu 50 
Ali Ke!laş ,25 
Alı Akyüz 25 
Cu ıa ~Hbcncu 25 
Haun Sıı~uı cıı 25 
ALdo Kelhış 5 
Şevki Kurt 25 
Meme! Şükı ü 50 
Şükrü SQbuncu 50 
ş,.vki Çalışkan 20 
Mustafa Çınrı r 25 
Cem"l Mahace 25 
Ömer izzet 25 
Ali Çoban 10 
Ômt r Şana k 75 
Memet Kahı ıo 
Ali B t rci 10 
Huseyin Düzgün 10 
Ali Balat 25 
~ 1t v'ut Kt rim 25 
Nail 25 
Rıimez n ÔrJ ek 20 
Akif 25 
'I ekun' 980 · 

--------Rus tebliği 
Moskovı 18 A. A. -

Rus tebliği : 
Novograd ve Smolensk 

istikametlerinde ve Besa· 
rabyı cepbesin~e şi·Jdetıi 
muharebeler denm etmek 
tedir. Bu muharebeler ne 
tictsinde kıtalarımızın va· 
ziyetinde mühim bir cleği· 
şiklik olmamıştır. dün 96 
Alman tayyaresi imha et· 
tik. Bizim kayı1nmız 23 
tayyaredir. 

Alman tebliği 
Rerlin 18 A. A.-

Alman tebliği : 
D\.in Alman kıtaları 

kiyef m ıtakasında ileri 
hı.rek .e de.Vdm etmit Vf'! 

bunda Öirço" Rus mevzi 
(erile beton aığınalCları 
işgal c · "ıişlerdir. 

Müb""• ebe gittik 
çe şiddetleniyor 

Londr a HS .. A. A. -
Sark cephesinde muhare· 
be gittikçe genişlemekte· 
dir. Alınanlar 9 milyo·ı 
askerin kar~ı karş,ya t;ar· 
pıştığını ve yakında mü 
him ve luti neticeler bek 
lendiğioi bild ı riyorlar. 
ıv1oskov.t<lın gden haber· 
tere göre de Rus tayya · 
rccilerinin maneviyatı mü• 
kemmeldir. B1lbasaa 20 
milimetrelik toplarla mü· 
cebhez o'an pike tayyare 
!erinin ı.n1ı.v11ffak>ycti her 
türlü takdirin üstllndedir. 

Rus ordularının kuvvet 
ve cesareti Hitlerce de 
malumdur. Fakat Hitl~r 
heaal>ınm bir uoktasmJı 
aıdanmııtar. Ruıya fa be· 
şir c• kola meydan vermi· 
ytc~k bir tesanüd ve itti· 
fak mcvcuıitur. · 

k. Pırasa, 2-100 k. Lahanaı 
6300 k. lspanak 190 k. 
Ma}1dınoz 3050 k. Taze 
bakla 614 k. 
Taıze biber 40462 

S,.ı 
• 323 70Aı;ıkek.1,8,91l 

Yaş meyva ( 4400 k. Tnze 
üıüm 6300 k. Karpuz · 
252Ô k. Hıyar 2520 k. S•· I 
Portakal 15740 10 118 5 Açık ek. 1,8,9·11 SS· 1 
Mercim~k 8400 ıs • 157 50 Açık ek. ,, 5'· ı 
Patates 10000 16 120 Açık elı:. " 5'· ı 
Tabhiye (Tabur me.rke:i) 30000 2 50 SG 25 Açık ek. 2,8,941 S•· 
Yerli beyaz peynir 2572 70 124 ~3 Açık ek. ,, - S•· 
Makarna ·2400 50 90 Açık ek.~" 51· 
Şbbriye 1463 50 54 87 Açık. ek.: ,, 5• 
Zeytin tanesi :Z460 45 83 03 Açık ek. l,8,94

1 S• 
Salça . 1060 25 19 88 Açık ek. J " 5'' I 
Kuru Soğan ~ 13400 11 110 55 Açık ek. • S•·' 
Ku. u üzum 1636 30 36 81Açık.ek. • S•· 9, 
Sllman 101250 3 50 265 79 Açık ek. 5,8,941 S•· 
Kuru ot t938JO · · 5 726 75 Kapalı zarf,, ıOr 
Odun 1068500 1 60 . 128?. 20 ,. 6,8,941 SıS•· 1

1 
Sabun · 4690 50 175 88 Açık.,iPk.: ,, 51-
Börülce 4700 . 23 88 13 Açık ek. • s:ıJf 
Bulgur 1!330 22 ·186 95 Açık ek. 7,8,9~ 1 Sıı· ı 
Pirinç . 8600 . 40 258 Açık ek. j,. S•· 
Sade yağ 5640 ) 75 740 25 Kapalı zarf~,, ~5•·9 
Nohut 1037.G _ 22- 171 11 Açık ek.18,8,9 il 5•· J 

Kuru fasulya 12100 25 :226 88 Açlk ek. ~· (l/(f 
Sığır v"e koyun eti 394:..lO 4 S•· 
kile. Sığtr ' 16183 Koy.ı ı 5)5.88 33 • 1375 8il!Kapah ıırf" e'''~ 

Yu'<a~a ia dns, m~ktar,_ fial v: m~v~kkat •. teminat .mik!a~lar~ gösterilett ı.ılıJlı.ıtlJ 
yem ve mahrukat hızalarında gosterıle neksıltme şekıHerı ıle ıb tley' koll jflt't 

Bunlardan samın, ot o]u 1 s1'\oıe V! meyvalar tabur ve bölı.ik merkeılef ,..~'o 
ğerleri tabur merkez'ını; teslim edile.:dlctir. Şartnameler komisyonda hef 1ııe~ 
görülebilir. lstek\ilerin le;ninat ·ma,lcbuz\ırı .•le birlikte mu ty~d ı giiıı ve. ;;tılJ ~: 
komisyona müraca~tl~r~ ve ka~alı ı.arfl '"~ ıb1le _uıt~n.J~ ı bır · uıt eediP''' 
kadar komisy:ın reıslığuıe ve nlmes1 'leg e cıkmelerın hıçolr suretle ka?ul 

ceği ilan olun ur. 

Günd~ bir harp · 
g~misi inşa edl 

lecek 

Vaşington : 18A.A. -
Ht rg~rı bir hup gemısı 
inşu1 için h;ik•Ln~t yeni 

. tedbirler almıştıı. · 
Soı unllll·.Jdl,en1 

denize ind rilmiştir, 

. Zahire ve ahşap şaiJl1 

Hatay DeflerJarlığmdan ~ofı 
.Cinsi ·._Kılosu · Adedi L. l{. V': 
Buğday 33 11 V' / 
Kartşak Arpı.darı694 "tl 1 8 51t••t 
Kiremit 3000 t30 00 :..ıı1cı~# 
. • 13003 j.130 OJı ' 
Ustun 2 6 00 
Murabbu 100 25 00 ' 1 
Ev enkazı 30 ~O 1, ~91 

Sebze ve meyve <ılınacak 
• · Mu~a rumen fiat 

'Y l karıda ismi yaZlh köylerde vıkt tJugJIJ / / 1 
şık arpa 'le darı, kiremit ve ev enknı -19 ...,....tt•'" 
tarihinden itibaren 15 gi.in ınöddetle açık •' 

· msballinde satılığa çık.:ırılrnıştır. ıO 
Arttırma 2 - 8-941 Cum1t"si ~Ü ·ıÜ 5ı•t 

·cinsi Kild Lira Kuruş 

Pattttes 
. ' 264 00 2640 

Ka~.ııık . 2640 21J 20 
•Tue fuulya 2640 211 20· 

Domates 1056 :42 t24 
Hayır 880 61 60 

Erik 440 41 00 

Elma 440 . 44 00 

Yesil B;ber 88 8 .so 
Soğ'ln 630 37 .80 

Sirke 80 20 o) 
944 · 84 

Askeri Satın alma Komi~yoııundan · · · 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı ya:s s~bze ve mev· 

va pazarlıkla eatın ahnıca\ttır. Talip olanlar 190 de · 
7,5· teminatlarile birlikte ihale günü olaıt 28 - 7 -.941 
pJZar(CIİ günü saat 14 de a• kt rı .komisyona nıÜrd• 
caatlan ıartnama lev~i~ ·~~~ü~l~j~nJe iÖrül:bil~r. 

Defterdarlıkta yapılıcaktır. .. jtı 
Satış bedeli p~ş'ndır. Talip olarılı·ıı yJ! oJd 

buçuk p ;~y akç ısile birlikU rnüracutlc1rl il•" 1-# 
~ de 

Amerikadaki Fran Kayıp şeba ·ııJ 
sız gemileri lngiliz oıe~tfır 
Nevyork 18 .A.A - dtğım ilk tabsıl ~· 

N'!vyo·k Her ılt Tribin . b . ydıı' ~ 
gazetesinin yazdığına ~ör~ ~a) .. Uı 'D • . • 1·11 

h~len Nevyork liınanında ğımja 1 ed~~•511 
.. , 

buınan meşhur Frar,sıı yoktur. d CJ 
Trans Atlantiği NıJr nandi Mehtlle 
ye yakında A'llerıka hü · 
kümeli •erof ı dan el ko ıa lJal ~ 
caktır. Halkta jtlrM 

N,.şriyat Müdürü 1 ,ı" 
Selim . ~ELEN< (Herkes Ood~ 

C:H!l\Matlıaası Autakya fırsah k• 


