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Sur iyede 
lngiıiziere göre 

vaziyet 
. Kahire 7 A. A. - in 

~ıliz tebliği : 
Surıyede Telküçuğün 

3o kıı~metre lluğrna ka· 
far gıdılınışt r. 1V1otorlü 
ngılız kıtuluı Humus şeb· 
~n · dogrı! ıler lemeiUCdlr. 
abılde Avustralyu asker· 

leri Dam h . . "k Uıt" r c mıı geçtı 

len sonra V ışi kıhrntile 
F enıaııa geçmışlerdir. 
RANStZLAI< Nt. lJlYOR { 

Yi~ı 7 A. A. Reı 
tni tebliğ : 

Dun bütün cephelerde 

d~aziy~lle az degişiklik var 
ır l) d . . · erı.or ve tu ınur cı · 

v~rında düşman biraz. ar 
zı kazaumaştır. 1-rat vadi· 
Re de ıler liyen lngılızler 
l "d~kaya dogru ılerlemek· 
t ırler, 

Tayyar~lerden ahlan 
torpillerle Antalya limanın 
da buı hassrlar vu~ua 
gelmişse de nüfuLça zayı

at olmamışt:r. 

T:iı k bükümeti, kendi 
karasu1arı deb\linde vuku 
bulan bu badisedeu dolayı 
logiltere hülrııTIPtini pro· 
testo eylemiştir. 

Atletlerimiz 
bu yıl ferdi Tür 
kiye birincilikleri 
ne de iştirak ede 

cekler 
Bedeııterbiyesi Umum 

Müdürlüğii Atletizm fede· 
rasyonu reisli~i; lıölgemi2 
&tletlerinin çalışmalarmdan 
v son gr U? bıril.c.lilderin 
de gösterdikleri intizam 
ve disiphn len ve elde et· 
t• kleri muvaffakiyetlerden 
dolayı bölgemiz atietizm 
ajanı Kemal Seçl<in ıl~ 
bu yolda çalı~ m arkadaşla 

rı ve derece kazanan al· 
letlerimizi resmi bir mek· 
tupla takdir eylt:mıştır. 

F e :l~rasyon reislıği, kısa 
hir zamanda H1tayh atlet 

lerin kazaumaga muvaffak 
olduHarı ıyi dt!recelen 

f 
göz önünde tutamk önü· 
muzdeki ağustos ayı ıçin· 

J de Istırnbulda yapılması 
j mukarrer bulu ıa.1 atletizm 
f f~rJi l'ürkiye bırincilikleri 
' k o • A •• müsaba alarına ıştua"!I. et 

tır lecekleri ayni mektup· 
la aıana bıiJırm.i~tır. 

t suen çalışmalarma a 
ra vermemiş bu1unan atlet 
lerimizın, bu babı:r üz.eri 
ne daha sık bir suretlt'! la· 
uhyete geçirilmeelr karar· 
laştmlmışlır. ; Bilhassa 
bu güne kadar yapılan 
her müiabakada diltnlil i· 
yi dernceler alan ve bir 
çok birincilıktc:r kazanan 
Ettıem Açarın hususi bir 
İLİnıt ile hazırlanarak lstan 
bula gönderilecek atletler 
arasında bu:unacağı öğre 
nilmiştir. 

Fılbakika Bölgemizin 
en İ) ı çalışan ve bu çalış 
masını l>ılhıl uıpat etmiş 
bulunan kıymetli atl~tizm 
ajauı Kemal Seçkini ve 
arkadaşlarile atletlerimizi 

\ biz de tebrik eder, daima 
muvalfı&kiy.,tlcrini dıleriz. l 

Muayyen bazı şart 
lar altında Türki 
yenin harbe gir~ 
ceğini zanneden· 
ler aldanırlar 

Vişi 7 A.A.- •Lö· 
tan " gazetesi Türkiyenin 
vu:iyetine dair bir baş 
makale nıaşretmiştir. Bu 
makalede deniliyor ki: 

· "D ... ıktor Refik Say· 
damın beyanatı Türkiyenin 
vaziyetini tam manuile 
ıtyduılatmışhr. 

Türkiyenin hattıhare· 

keti bütün muhariplerle · 

dost geçinmekcir. Türki· 
ye F ransı ile de dos ~ane 
münasebat i.:Lıme e"tmekt~ 
dir. Almanya ile yaplığı 

anlaşmalarla daha evvel 
lngiltere ve Rusy.ı ile 

yapt ğı cinla~maler hiç);r 
teud teşki! et rnem !ktedir 

Musyyen şartlar al· 
tııdtt f ürkiycnin harbe 
girecegirıi zannedenler al 
danmaşlardır. Çünkü Tur 
kiye milli t >praklarına le· 
caviiz v:ıkubulm1Jıkça si· 
lana aarılmamJğa az::ıneyle 
miştir. Muahedeler Türk 
emniyetinin emretliği pren 
sip bakımın.Ün n!lıardık· 
kate alınmalıdır. 

Her halde şu cıhet 

manidardır ki, Başvekil, 

Almanya ile olan paklan 
bundan böyle Ankara hü· 
klımetini, d4imi siyaseti· 
niıı euslı unsnruuu teşkıl 

ettiğiııi lebarıiı ettlrrni~ 

ve Al ncan -Sovyet anlaş 
mazlıgı kuşısıııdtt f ürkıye 
derhal Bertin ve Moskova 
ya bitaraflığrnı bildirmiş· 

tir. 13u suretle harbin 
hu lutlan civarında hü· 
küm sürdüğü b r zurnan• 
dcı d:1hı l'ürkiyc: C•imhari 
yetinin h.ırp dışın la kal· 
ma'-' azmi yüksek bir tarz 
da teeyyüd etaıiş bulun· 

maktadır. 

MOSKOVADAı<l A ıı12. 
RıKAN SEFAKEfl 

Nevyork 7 A.A.- A· 
merika hükumeti M"'skov:1 
daki Almerikan elçiliğinin 
tahliyesi için hazırlıklara 

ba~lanmasını emreylemiş· 
tir. Bu tabliye şarkta co 
reyan etmekte olan ınuha• 
rebelerc ku.rşı ihtiyati bir 
tedbir olac•ktır. 

SALt 
Abone fartları : 

Dahilde yıllıöı 5 lira 
Yabancı mem!eketler• 

8 lira 

llAnlaran har kellnıt
•lnden .5 kurut :alınır. 

Ücret :P•findir ~
GQnD geçen: sayalar 

10 kuruftur 

Alman teblii:iine g6re 

Rus orduları 
bütüıı cephe 
boqunca ta
kip ~diliyor 
Kaleler bfrer birer 
Alm;:. nların eline 
geçmekte ve Rus 
Iar alelacele çe

kilrnektediı 
Herlin 7 A. A. -

Alman Resmi tebliği : 
Bolşevik orduları alel· 

acele Stalin hattına doj • 
ru çekilmekte devam edi· 
yerlar. Fakat s~ri motörlü 
Alman kıtaları tarafırıdan 
t .. kip eJilen Rus ordu\a • ~ 
rıııdan ancak pek t z 
bir kısnu Stctlm h utın 1 

varabilecektir. Alman mo 
törlü kıtcıldrı Rus\ ırın dü n 
dar haltını yardıktan son· 
ra edas mü .iaf H hattın an 
bazı no'dalannD girmiş ve 
bir kaç kaleyi ele geçirmi, 

tir. 
Zırhla kuvvetlerimiz 

mağlup oıa .. ak bütün cep• 
hede rücat etaı~kte olan 
düşmam takip etmektedir. 

Karpatlard l Sirkoviç 
hgul e:Jıl nıştlr. G llıçy• 
cephesinde mağlup ole.il 
<lıişmın gr. ıiş hır ceph' 
üzerinde takip olunmakta• 
dır. Şıınalde Finlandiya 
ve Alman kıtalarınrn bara 
keti muntazamı ı iler!emk 
tedir. 200 top ve ç~.k mik 
tardı harp m•lıemesi eli• 
miıc geçmi~tir. 

so~ DAKiK~ 

Sovgei Rus-
•• 9aqa gore_ 

Alman zayıah 
çok ağu 

Moskova 8 A.A.- Röy 
terin mubıbirinde.-.:Sovyet 
lstihb uat Reisi b!ydnatta 
balu ur.ı'< S:Hyetlericı Al· 
mAnyaya ne-les aldırmıycı· 
caklarını, 15 guac.le Alının 
lı&ruı 70J bın ackerle 150J 
tayyare ve ı )OJ t.tnk kay• 
bethkler-tn. ıöylemiş ve de: 
mi~tir 1ci: , 

Rus zayıatile ıc::ferber 
e lılen a keı io miktarım 

itşa eı.Jemem,NJp Jlyon.vlos 
kovaya kadar gelmişti Fa 
kat Hitler anctk Krem 1 iıı 

sarayının foloirahnı iÖr~: 
bilecektir. 



Rııs cephesi- \ 
nin gerisinde 

Alman paraşütçii 
lerile Ruslar a~a· 
sıuda mütemadi 

bir müt:adele va~· 
Moıkova 7 A. A. -

Sovyet kıtalarımn arkasın 
da bir taraftan bozguncu 
Alman paraşütçüleri ve 
diğer taTaftao Rus asker· 
}eri, ıivil müdafaa teşkila· 
h ve oıhayet sivil halk 
araıında mütemadi bir mü 
cadt le cereyan et inekte· 
dir. Vazifesi münakalah 
bozmak, benzin depoları· 
nı berhava etmek ve Alman 
tayyarelerine i~aretler v~· 
rerelc bunları hedefleri ne 
vudırmak olan Alman pa 
ra~ütçüleri ekseriya küçük 
iruplar halinde i nnıekte • 
dirler· Bunların uazıları 
kadan elbisesi, bazıları da 
Kızılordu üniformaları giy 
melde ve bepıi de Rusça 
konuşmaktadır. 

Paraşütçüler he· 
oüz büyük zarar 
yapamadılar 
Moıkova 7 A . A. -

. • l&vestiya ,, gazele.ıtirıin 

' 

yazdı~ına göre, Alman pa 
rı§Ulc;ülerine karşı ~ulla· 
nalan usul sayesinde bun· 
lar ıimdiye kadar büyük 
mikyasta bir zan•r yapa • 
mamışlardır. Fak"t yı.km • 
da Almanların Flanör lerle 
kutle halin~e paraşütçü in 
dirmelerini bekbmek li· 
zımdır. 

AMERiKAN GAZETE 
,LERINlN NEŞRlYATI 

Nevyork 7 A.A.- A· 
merikRn gazeteleri Alm•n 
Rus muharebesine dair O · 

lan haberleri ve Alman 
tebliğlNini Aynen neşret 
melcte ve hiçbir mütalea 
beyan etmemektec!1rler. 
BL.ILGARLARIN EIR TEK 

ZIBI 
Sofya 7 A.A.- Kara· 

dcmizdeki 1 ir k1Sın~ Al· 
r ") h men Vt" "ç .. , arp ge• 

milerinin Bulgar J imanla 
rına girmiş olduğuna d ir 
Moskovadan ne şredılen 
htlberler, sa1ahi) et~e r me 
hafilJı yaıanlanmaktau&J, 

Denizlerde 
lr\GILIZ TAYYARELE 

Ri DÖRT ALMAN GE
MIStNl T AHRIBETTJLER 

Londra 7 A A.- fn· 
giliz A11ıirallığının tcbli· 
ğir. d,.n: 

Dün ~afokln berC:ı ber 
1iı))'lfe lerimiz l' ır nıikta~ 

di:ıman karı.kol g~mileri 

üzerine hücum ederek bonı 
!ardan dört tanesini tah· 
rip ttmişlcrdir.Daha soıı· 
ra üç gemiye isabet vaki 
olmuştur. BunlardLm bic ta 

neıinin batmış ulması muh 
tımeıdir. 
~ 

~~fl~.~~~!::~e ~~~!~~~:':~Z.,;~ j 
sun zeytin ağ C\ diğer ve ilkbahar mevsin ıinde 
me~ c:. • a~larından az mas de sathi olmak üzere iki 
rafla • tİŞ\!n ve çok para defa • ürülüp tırcaıklanma· 
getiren · kazaııç m nbaı ın, üç veya dört senede 
dır. Zaytin 1 dtiştiren ve bir gübreleıımesi ve ihtiya· 
bakmasını iyi,bilen her köy· ca gere ağaçlarm buda· 
lünun tenceresi yağsız, ke nıp ayıklanması mecbıri· 
sesi parasız k&lmu. Bil· dir. Arazisi bu yo\da işlen· 
hassa Hatay l.Jprakları meye müsait olmayan v~ 
zeytin yeti~tirnıeye çok d· imarı yalnız dip ve s ğa· 
veri~ıi olmakla berab ·r ca münhasır kalan dağ 
iklim şutları da o nisbette mıntakalarındaki zeytinlik· 
müsaittir . Binaenaleyh boş ler bu bükü 11<len müstes• 
yatan binlerce hekhr ara· nadır, 
zilerinizi bu güzel ve kı 3- Zeytin aia~ları 
zanç menbaı ağaçhtrla ziraat Vekaleti zeytin ba· 
süsleyiniz • kım teşkilatı tar"fından 
Her ayın birinde o aya ait aı;llan kurslardan ehliyet 
zeytin bakım İileri Hata· name almış olanlar tara· 
yar. Yeoigün gazetesinde fından budanır. Ehliyet 
anlayab leceğiniı şekilde· namesi olmayan kimseler 
neşredilecektir. Öğütleri· zeytin budayamazlcır. Bu 
rimizi dikkatle okuyun ve dama işlerinde zeytin 
anhyamadığınız yerleri, bakım teşldlatınm direktif 
kar~ılaş:ıcağınız zorlukları ler!ne riayet etmeyenlerin 
Jerlıal dairemizden, köylü ehliyı,t nameleri iptal ve 
leri izi, zeytinliklerinizi, kendileri zeytin budamalc· 
her zamsn dolaşan zeytin tan menedilir . (M.21) 
bakım teşkilatı mensupla Ziraat Müdürlüğü 
nııdan sorunuz. (Sonu Var) 

Memleket ikt'sadiyatır.• 
da büyük rolü olan zeytin 
c\ ' iğe biikiimetin günden 
gl-ıı~ ne derece Önem verdi 
di ği m.,himdur.Ooun için 
dirki 3573 ve 3669 sayılı 
kanunıatla bütün zeytin 
mıntakrılunouzda zeytin ya 
ğı. ve iııla lı işleri.ıi tanzime 
yol a~mışttr. Bizde burada 
yeni anavatdtanaJ kavuşan 
Hıatayımız Ja önemle bu 
işe gırı imiş bulunyoruz. 

Bu ko ııunlara ve nizam 
namt>ye göre zeylinliklerı· 
nizde yapılması m c >Uri 
tululan işler sıra İle şun· 

lardır : 

1- Zey.inliklere her· 
çeşıt hayvan sokulması ve 
zeytin sahalerinde ağıl ya· 
pılması ya aktır. 

AnCcl-' çift sürme ve 
nakliyatla kulla1ııları hay· 
va ıah ağızlık takılmasifo 

müsaade edilir. 
Arazisi ışlenmeyip ima 

rı ı nı t dip ve ağacrna 

mu ır kalan .ğ mm· 
tak. ~n zeytinhklerinde 
sabipll inin muvaf ak atı 
alıuaraı... m, sı~ır ve 
beygirleril\ otlama.Dıoa.zey 
tıncılık mutahassıslıırı tan 
hndan izın verilebılır. 

Bıı bültme riayet etme· 
• ya,.nler, bdediye ve köy 
ihtiyar heyetleri, zabıta 

memur lan ve zeytın ba· 
kım teşkila~ın.t dabıl ı:pe· 

murl:ır tar.:twJa tutulad n· 
bıt varakası tizerine beş 

liradan altmış liröya ka· 
dar batıt para cezasına 

nıahküm edılırler . Bu bu• 
s J&ta tutular. zabıt varaittl 
ları ıabit oluncaya kadar 
müteberdir. 

2- Mahsuldar zeytin• 
lıkleriıı; her )ıl aonbahar 

Millipigango 
Dünkü çekilişte 
kazanan nunıa· 

ralar 

Milli piyangonun 6 ın· 
cı tertip 3uncü keşıdesi dün 
Eski~ehirde yapılmıştır. 
dun 'ü keıidede eıı büyük 
ikramiye \Jl.ın 40 bi ı .ira 
161619 numaraya çıkmış · 
tır. kazanuıı diğer nu&aa· 
ralar şunl.udır: 

1 Obin lira kazaıu nlar 
5369, ll ~J.>9 1, 'l./.7io J, 
'.l4j ;. 3'), 

5 bıcı lua kua ıaular 
9.t62, 3J783, 72346, 
1036 :ı0. l.)~ôt>l, l Hd il, 
208512 '.l6499Y, 

Son Jört rakamı 66 /4 
ve 7655 ıle mhay.: tl .,,ıen 
bıletler ıkışer brn hra son 
dört rakamları 1727, 9202 
921.li, ve 9oıd ı\e ıııh.ıyet• 
leneıı bılı.:.tl • •>iner hra 
son dört rakd ı O.dJ. 
1911, 3892, 5337,ve 9778 
numarl\lar beşer yuz hra, 

aon dört rakamı ,05.ö,3192, 
65UJ,68U3, ?dJL, v.8J7~, 
rakaınlarıle ıuhayetıenen 

tııletler :.ôJ şe r lıra kauu 

mışlardır. 

U11nladan başka son 
üç rakamı 48 ! ve 554 le 
nıhayetleneıı biletlc:r lOJer 
Jın, J 55, 4 53 le nihayetle• 
ncııl~r 50 şer lira,son.iki ra· 
kamı 59 la nibayetleııt-nler 
lU nar lıra ve son le" ra· 
kamı 5 ıle nihayetlenen· 
&erde dörder lira ttmorti ala 
caklardır. 

Neşriyat Müdürü 
r Sehm ÇELENı< 

C.H.P.Matbaası Aı1tc1kya 

l~rzak satın alınacak 
Miktarı 

Cinsi Kilo 
Makarna 5000 
Kırmızı biber 300 
Bulgur 10000 
Taze kabak 16000 
Taı.e fasulya 24000 
Taze bamya 8000 
Patlıcan 18000 
Y ~ş · ı bib.!r 5030 
Domatt>a 8000 
Semiz otu 2500:> 
Kemiksiz koyuııeti 360 
Süt 1080 
Y l>ğurt 1800 

Teminatı 

Lira K. 
150 00 

.9 00 
142 50 

9ı.1 50 
216 
120 

~ ,.202 
112 

36 
150 
)3 
~8 

13 

50 
50 

77 
10 
50 

1" 
ı.ı 

Nakliyeıile beraber 
Ekm'!1< pi şirme ücreti beh~r kilosu 1 kuruş 3Jd• 

1 - Hatay Jandarma birliklui u;in yuk•~' 
ve nı;ktarları yazılı erzak ve sebıe ile n1klıY~ile Q 
bil ekmek pişirme ücreti açık eksiltme , sure 
tın alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 21,7,941 puzartesi günü 
yapılacakhr. -1e 1 

3 - Talip olanların o günde temi .ıatıarı ,. l'{ 
rktı: ~' rt!l o:lasmdaıı mun :Hale vesilc.tl1rı ile bir ı . yO'Y, ~il 

takya kışlasında müteşekkil satın alma koıP'' ud 1lda 
ve şartnameleri görmek üzere' alay Levazılll ıJJ /. ttı 11 ~tı 
ğüne müracaatları. ____./' ~~L 1)~ 

ik/ıiye mü- Nakliye ti :~. 
dür/eri ara- kasas~, ~ı 

S l n d Q -.. Hatay Nafıa •lıllı 

Yeni uakil ve 
tayinler 

Vuzifesini bili mezuni 
yet ve bila sebep terked ~n 
ı<ar: u nahiyesi müdürü 
Alı Fuat A kyollu ile, me
zuniyeti hitam bu~duğu 

ha'd' avdet etm\yeıı Kı • 
rıkhan Yalangoı oahiyesi 
müdürı.i Alı Rıza Uran 
müstafı addedilmi~lerdir. 

Süveydiye nahiyesi mü 
dürü Edip Ôzyamanın Har 
biyeye, Hubiye nab\yesi 
mudı.irü Nuri Karade.nirin 
Şeyh köyüne, Şeybköy na 
hıyesi mu Jıirü t{c,1d Bak 
.sının Babturun'ı, Babturun 
nahiyesi müdürü Tevfık 
Uıunun Siıveydıyeye, ~G • 
ver ç n&hıyesı mü':iüı Ü E· 
miıı Atalayın Kar .suya, Hı· 
dırbey u biyesi müdürü 
N vı.ıt Ugurtanı 1 l,ijv<" nÇ 
nahiye ine,t3ediı ge nahiyes 
nıüdü ü Lutf, Katmçoğlunun 
da Y alaagoz nabiyesi mü· 
dı.irl iı ğüot> nakilleri yapıl· 

mı~tır. 

Türk Hava 
Kurumuna 

KÖYL')L13RlMll.lN Ti. 
BERROO 

t-:lŞ .<lNı r K Ö f U 
Kuruş 

Ali Ga. dur .>OU 
H<iCI Is .o ıil 100 
Mehmet G:ındur lOJ 
lsnaıl Gııudur 100 
t<.ecep .; akır ıoa 

Alım ·t tabir SıJ 
Rislıın lsm.!il 50 
L:emıl Gaudur 50 
Memet Ömer Hazri ) 00 
Mana"r Audullab 50 

gunden : tll11J1 tı ı 
1- lskeo~e(ı5~ •k 

man aruınd8k' "'r ı~ı;,. 
sikletinde bitüO:: · 0 1ı 

··ıye•' I~ " 
nin na fia ato "'"'' , p 
oa~li paurhk ıJftıl lııı 
s •itıneye konulıO ti •er 

2- Eks It?.1;a ~ 
941 Cuma ~,fi• ~ 
de Antakya ıı> &' 
lüğü odaaırıda ,111• 

. yBr 
komı ıyonca ıe' 

3- Jı1teY~111"Jı• 
ve şartoaı:neY' 0,e 1 
düdüğünde _B ~e; 

4- Bu işııı 
li (5030) lirad~;,ı 11 

5- Mu~• -
(375) liradır· 1,,; ı 

6 - ]'al·P 111 f 
kat temioatlıi 1 ~b-

ııı' 8 larrna dair ~ 
tica:et odıı ;ı ı e 

"b'' kocnisyoııı 1 

Ierdir. 


