
Pazartesi 

k Dahiliye Vekilimiz ün kalp 

uruş Zam yapıldı sektesinden vefaf etti 

Ellerinde 100 kilodan fazla Şeker bulu~anlar R~~::'1~~i·:'.:.~~z~.:.~~~~;h:~~rü~,:,:,~.1:~:~ .. 
.. bu Q_Ün akşama kadar b"ır beyanname Dahiliye Vekili ve Erzuru;n Mebu ;u Dr. Fıkri l'uzer, bu· 

• gün saat l 7 20 de bir kalp sektesi neticesi obırak 

Vermeye b d 1 hayata güzlerini yummuştur. Müteveffanın '"enazesı 
Y mec Ur Ur ar ~ümune Hastahanesine nnkledilrııiş bulunmaktadır. arın sabaht ·t·b 

an 1 ı aren şeker tatışı serbest bırakılacak _ Şekerle Anlrara 16 A.A.- D:.ıhiliye Vekili Fikri Tı zerin 
Yi•~"at me ve lokum gibi_ şeylerin de yapılması serbest canno töreııi huglln saat 16 30 dn ynpılacaktır. 
ıt,v ı k d Cenaze Hacıbayram c.uniine götürülecek ve namHzı 
1_._ na. a!"andan: ecıl.er 'fürkıye şeker beyannamelerin Asılları orada kılındıktan sonra lıir top arabasına konularak 

ı..ı; y • 1 1 kıncı m ad· f abrı kalan anonim şirketi Tilr ki ye şıı ker F abri kain rı ebedi isti rahatgahııı" na k lo lu nocıı ktı r. Cenazeye ask •ı I 
ltar ... ~1zı1, 1 lıakikt ve hUk- ~yannameye tabi değil- Anonim ı;ıirketıae devredil· 
a.ı -ı a d v kıtalar refi:'kat~eyliyecektir. ~,;;un.. rıu 18 ağustos ır. mek ilzere Maliye Veka-
~~er 8 ~ •abahına kadar . 6 - Akidee, lokum leline gönderiıecekhr. 10 -
~tbarı •. ~aları ve-yu tekeri çı~olttta: ~eblebi şrk~ri ıve 18 . 8 - 942 salı sabahııı- Gazefec"ıler"ım"ız ~~ k ~hır surette ima- &ure ~ıhı şekerden yapıl· dan itiburen Küp ve kı-
' ~t lanrnahırı vey.1 ev mış maddelerin alım ve 1 rit'tal şeker fistlarm lkilo· 
Nkl ın~ş olupta teslim s~tımı serbest oldujtu gi- du 15 kuruş zacırnıedil- Atmanyadan döndüler 

Musolini 

:'C1a ~e erı felcerlari tes- bı : bunlar beyan"ameye miQtir. Bu tarihten itiba-
Ya herh ·b· tabı değ"ld' 'ı " ı..~ difer . angı ır se- 1 ır. . ren şekerin birer kilo o-

~fli hır Y~re .nak 7-~u _teblığ.atıalmı:ıyı tarak yeni fiyatla sahşı 

ltalyan deniz ve ha
va kuvvetlerine te 

lstttnbul 15 A.A.- Va· şekkür etti 
ki o'an davet üzerine Aı· 

L. 2 .... {.ll&ak ~hnışlir. ~~teakı~ .. VılAyetıniz , da· 1 serbesttir. 
~bot ıcartttle ıştig.ı l ~ hıhndekı Zıtbıts, Ma·iye, 1 .... 

manyada bir gezi ynpan Homa 19 Moso'ini, ltal 
ve Necrneddin Sadukm ri- yan deniz ve hava kuvvet ~ ~:n ha~ikt ve hu·c ve Belediye memurları be· 1 Başvekaletır. teb11gı 

~ larta ~ıcaret mak- yannameye tabi bulunan 1 Ankatrıı 16A:A·-. B~ş yasetinde lm1unan Türk !erine gönderdiği bir me-
gazetecileri heyeti bu sa sajd ı, Akdeııizde e'd~ edi-~ llezdlerınde şt.-ker ları tebliğattı.n haberdar vek!letten tebliğ edılmış-

S"ranlar 'Ye tekeri i- ~ecek beyanıtmelerin ve- tir. 
bıh Sofvadan şehrimize len bilylik zaf!"rden dolayı 
g,.Jmişti~- Yine Almlln hu hararet e tebriklerde bu-S h lcuUananlar bilQ- rılmesi teminile tavzif edi· 1- 1942 sen&Si şeker S alciki ve hUkmt lelerek ve 17 8-942 pa- kampanyası için şeker pan 

~ ~r IS ağustos eumar zartesi g~nü akşamına ka· c ırı fiatları 4 buçuk 4,75 

ku'lletinin daveti üzerine Al lunmuşltir. 

manyaya gitmiş olan Matbuat ----~----
~e rtU akşamı ticaret· dar dca yıne bu • memur· ve 5 kuruş olarak tespit 
~ııo· Ma~aza, dükka hır tarafından beyanname- dilmiştir. 

Umum ~1üdürü Selim Sar 
p3rde bu sabııh şahrimizt• 1 
dönmüş ve akşa~ki eks· 

presle Ankı1raya hareket 
~yıemişlir. 

1lbtlat~ınbar, fabrik& vey: l"r münderecatı mahallen 2-Pttncdr fiatların art 
~ •e ll~eler)e komisyou- kontrol edilecektir. 8 ·Ya· tırılması dolayısile küp ve 
""• )a. aıenteıer nezdind pılan kontrolun iJittiği ·ve kristal şeker fiat•arına 18 

.................... mtK ...... iWJJla:tz=Rllmlm .... aı 

~~- ~ır y l e ve t b"t l h '- ~trin er _erde mevcut . es 1 o unan şek'3rin 1 ağustos 1942 salı saha m 
t4rı11 cınslerini mik mıktarı derhaı Basvekllle- dan itibaren kiloda 15 ku i~/kas- J. Ruslar 

~:..ti~~~ bulundukları le lellenecektir. 9-Alınan ruş zam yapılmıştır. 
~17~2 ren lı·yannııme v·ı d ııkinci cephenin 

ga a !açılmasında ıs-~ llııdu•-1 aktanıına kadar 1 ayet maka-''k • " arı Ye • '-ı •ltllllk· rın en bu-
t -ktıuı ıye memuruna 
'teklerd~Ukabilind~ ve-

3 ır, 

'-ıs '- tt,si k ağustos 942 cu 
tıını,. ı Şamandan ön,ce 

lb.':...." ., Olrn 
L:."tleriler up ta henüz 
~~diki e . teıtHm veya 
~ ilırıiy erı Yerlere sev-
~rtı11 0~ek Batıcı elind" 

lfıllda an 16kerl~r satıcı 
~'beye : Verilecek llt\yan 
l ~-ıs ercolunacaktır. 
tıl~ llkş aA-uıtos942cumar
,1~'t ,.:~lDdın evvel sa 
~"e 'arrn akat ınUşteriPin 
'-" rtıtıŞto ~11111 olan '8ker 
'- ip td rıye Vardığı günü 
) ~.~llik~un_un akıamı· 
~ldıt •ncı madde le 
.:"J'aı~ tek.ilde ayn ' bir 
~· ille ıle bildirilecek 

•l1etın 
\ w.. de &afi lOOkilodan 
~et b l 11 uııan peraken 

mı na 
İmzasız mektup ya 

zanlar 
Bazı vatandaşların şu ve 

ya hususa ait malOmat 
vermek mı kasadile ViUl 
yet makamına imzasız 
mektuplar yazdıkları unla 
şılmaktadır. 

Vi il.yet Makamından al 
dığı°:1ız bir tebliğde, Her 
~angı bir madde üzerinde 
ıdnrenini ve ilgili makam
Jarm dikkatını çekmek is
teyen vatandaş'arın bu 
maddeyi bizzat müracaat · 
la ~eya sarih imzıı ve ud
~sıte tahrireı' vermeleri 
ıcabettiği ve imza&ız \ apı 
lan. m~racaatlara kıy.met 
verılmı) eceği bildirilmek-

_tedir. imzasız mektup ya
Zllıı vatandaşların dikkat 
nar.arını çeker. 

30Ağustosta 
Gençlik Klübü fay 
dasın3 bir garden-

Ruslaar geri rar ediyorlar 
parti verilecek 
30 Ağustos zaf~r bay

ramı münasebetile şehri· 
miz birinci gençlik klübü 
fHydasına Turizm oteli bab, 
çesinde bir Gmdenparti 

çekiliyor 

Almanlar yeni bir 
müdafaa hattı daha 

yardılar 

~loskov:ı 17 A. A. 
verilecektir. 30 ağustos 
pazar günü at.şamı veril -

Rus lt"bliği: H:.ıvu kuvvet cek olan bu gardenpsrlinin 
fevkalade ~lenceli olması lerimiz dün 30 Alman tan 
için hazırlıklara şimdiden kı ile 2-o kamyonunu ' 0 

başlanmış bulunmaktadır. cephuno yükle 6 )Q v.ığ"o· 
nu tahrip eylemişlerdir. Gardenparti komitesi bu 

eğlenceye herkesin iştiraki Almanlar ınğır k'lyıpl:ır pa 
ııi teının maksadile bilet f lıası'l ı v~ ii .~ün k~vvd-
leri bir Uru olarak teHpil lerle h ı·J .r.ırıııd ı IJ.r gl) 
eylemiş buluumaktadır. j d·k aç.nağa,mnvaffak ol-

Hem sporu nuza yardı nı muşlardır. K1talar1m!z d r~ 

1 
etmek ve henı de ~ok ne· ı mani~ ı;arpışa~k 1 ~em 
~li bir gece geçirmek g:- ıııevzılere _ç:kı!mekteılırler 

1 
bi iki güzd fırsatı kaçır :ıı 1 D.:>n nebrının batısıııa 
malarını okuycularımııa geçen Jilşman burada 
tavsiye ederiz. bir köye girmişti"' Köyde 

Çünkü Almanların 
en cok kuvveti Rus 

cephesinde 

Londrn 17A A.- Kaf. 
~·nsyadaki petrol koyul 
rılo h ıyati l ()lge olan Vol 
gıı c"ıldi hir tehlike altın 
cludır ~l n uıiarın en çok 
kuvveli ş mdi Rus C("p!ıesi 
dedir. Buuun için }{us 
ikiuci cephenin derh ıl a 
çılnıasmı tekrar v ~ ısrar 

itremişlir. Aksi takdirde 
Jecek yıl Almanlar Mao 
kıyılarına ç...>k llSker yı&" 
cuk!.um'!an ikinci ceph 
açılması zorlaşacaktır. 

Eokuk savaşları 
dır. 
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• 

~~Erkek lisesinde 
Türkçe kursları başladı 

Akdenizde Kafkasyada Al
mat. ilerleyişi 

i 1 a n ~ udarıo-
Ha tay Vakıflar · 
n-·· d ııı•y 

Erkek lisesinJo Tiirkçe 
kar< kumlarına hu giiıı<len ~itiba 
pekli ren haşhınmıştır. 
best l3itirnıt- vo eleme inıti
dan i hanları da kıı_lisesiııde,baş 

Doğu cephe .. 
sinde 

Runlar bazı yerler 
de şiddetti ·karşı 

hücumlarda bulun 

ingilizler Rados ada
sını topa tuttu \ar 

Londra 16 A.A.- Ak· 
denizdeki lngiliz donanma 
s1 nezdiııdo bulunun LWy · 
ter ajansının hususi muhu 
biri bildiriyor: lngiliz do
nanması dün Ha
dos adasını bombardıman 
ederek ,askeri hedeflere 
ağır hasarlıır yupmıştır. 

' Karadenizde Rusl~rın 
boşaltma iş1erı zor 
lukla karşılaşıyor 

"un en: ı.rortuJş ır 
Kınkhanın ~ rstl JI 

ha ilesinde 111 P8 bİll,ııııı 
rnura<lu na tamarJ1 k şrt~ 
üç senelik icarı açı tbJle'I 

ıa 

e
a 

U· 
m 
Çe 

ile 
us 
a 

de 

layan tarihlerde, ayni baş· dular 

bir 
kiye 
dığı 

ğile 
döğ' 

cakt 

nun 

DU İ 
bir 
bul 
bu 
sıl 

ni 

da 
ğun 

koy 
şu 

v~tl 

suz 
lığa 

şeh 
zas 
de 

layltcaktır. 

Defne şelale-
leleri 

Civarındaki yerler 
istimlak edildi 

llefne şelalelerinin c:
'Yarınduki arazi ve değir
menlerin Udediyece ;veri
len istimhlk kararı yerine 
getirilmiş ve kanuni forma 
litelerde bitiril~rek bun.
ların istimlaki işi tamam· 
lanmıştır. Muhtelif kimse 
lere ait olan bu yerlerin ay 
n ayrı takdir edilen kıymdt 
leri sahipler\ &dına banka
ya yı.tırılmıştır. 

Eylül ve teşrin 
ayları için 

Ekmek karneleri geldi 
EylU\ ve teşrin ayları · 

na mahsus iki aylık ek
mek karneleri şehrimize 
gelmiştir. Kartlar geçen 
sefer olduğu gibi mahalle 
dağıtma birliklerince tev-
zi ~dilecektir. Tevziata a
yın 15 inden itibaren 
başlanm::..s1 muhtr.:meldir. 

Evlenme 
Hayan EdibP. Aselcioğ 

lu ile drğerli hakimlerimiz 
den itasını Karamanın ev· 
lenme töreni evvelki ak
şam aile ve dostlatının 
iştirakile yapılmıştır. Genç 
çirtleri tebrik rder, saadet-
ler dileriz. 

Zıraat mübürü geldi 
15 gün izinli olarak 

Ankarnyı.: gitmiij olan zi
raat Müdürü Fazli dün 
şehrimıze dönmüş ve bu-
gün vazıfet>ine başlanıışlır 

Berlin 17 A.A.- ViyRz 
m~nın doğusundaki şiddet 

li çarpışmalar devam edi
yor. Almar1 kuvvt>tleri düş 
ruf\tılll şi idetli hücunr.ınu 

ağır kayıplarla püskürt
müştür. Alman karşı hü
cumuna Huslar şiddetle 

mukavemat etmektedirler 
l1men gölü "civarında bir 
noktada Huslar Alman nıev 
zilerine girrncğe muvaf-
f cık olruuşlarsadt! bilahare 
bu kuvvetler çeniler·ek yo 
kedilmiştir. 

Ruslara göre durum 
Moskova 16 A.A.

Royter aj rnsı bildiriyor: 
Kafkasyade Krannodar 

bölgelerinden yeni bir ha 
ber gelmemiştir. Alman
lartn iki istikamete taarnı 
za geçerek muvdffak olma 
dık'arı anlaşılmaktadır.Bir 

Almanzırhlı kolu kubar.m ce 
nubuna varmıştır.Almanlar 
büyük step'erde ilerleme· 
ği tercih eylelemektedir 
Voroşiloftan hareket eden 
bir Almatı kolu ::Straga
nın 30 kilometre cenup 
batısına varmıştır. Slalin
grat ve M:.ıykop çevrele
rinde çok çetin savaşlar oJ 
maktadır. auslar elverişli 
müdafaa. haUarına ınalik

bulunuyorlar. 
Moskova 16A.A.-

Almanların knmstova cep 
besinde giriştitderi taarruz 
yeni fırlınanm kopacağını 

gösteren belirtiler sayıl
maktadır. llus vrdusu düş 
man taarruzlarını şidtlt!tle 

kan;ılanıakta devam edi
yor. 

•Bugün» arkadaşımız 
Adamıda çıkmakta o1an 

"Bugiin" arkadşımız üç 
yaşına girmiştir. ArkaJa
şımızı candan kutlular, ne 
şir hayatında başarı ve uzun 
ömilr dileriz. 

l\1oskova 17A.A.- Cep 
heden g.•len haber ere g ö· 
re, Ct!nup doğuda dii~·aa

nın dört büyük hücumu 
püskürtülmüştür. Birçok 
miihim mevziler Almanla
rın eline geçmiştir. Ruslar 
her yerde inatçı bir muka 
veıaet göstermekt~dir. 

Her iki tarafın kayıpları 

çok ağırdır. , 

Olum 
Diş Tabibi Zübeyir 1 

Göçmenin kardeşi Hüseyin 
G<=•çrnen yakalandığı has
tahktan kurtulaınıyarak 
bu sabah ölrn üştür. Ken 
disine tanrıdan Hahmet 
diler, kederli ailesini 
taziyeCederiz 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. M11tbaası Autakye 

iaşe teşkilah 
İ~lerin tasfiyesine 

kadar vazife görecek 
Ankara - İaşe teşki 

lfitmm ilgası ve bu teşki
lata ait vazifelerin sureti 
ifası hakkmdaki karanu· 
me Vekiller Heyetinin t<.ıs· 
dikine iktiran etmiştir. 

Bu karara göre iaşt~ miis· 
teşarlığı lAğvo!unm uştur. 

Teşkilatu dahil memur V1.; 

Ştır· cr1P 
mıya çıkarılın.~ rıısi'1 dt 
20 8 942 gün une t t5 

' ' .. saB ..ııiP 
perşembe "unu dııirP, Herli 15 AA. Alman 

lmşkıımandanlı~ııun tebli
ği: 

ı. e it 
Kırıkhan Lıele( ıy dıtfl 

. a6"ı0 ·ıaıı 
de ıcnı olunac "' tar• 1 

tekli !erin m nrııcaı.ıt 

Bir Afgan kasabası 
yanlışlıkla bombalandı 

Londra 16 A.A.- Üç 
İııgiliı uçağı tarafından 
yanlışlıkla bo:nbardıman 
edilen bir Afgan kasaba
sında 7 kişinin öldüğü, üç 
kişinin yara1 andtğı, 20 ev· 
le bir camiin harap oldu
ğu anlaşılmaktadır. Af~an 
hükumetinin protestosu 
ü1eriue logiltere hükumeti 
itizarde bulunmu~, ö'en'e· 
rin ailelerine ve harap 
olan bina1ar için de tazmi 
nal vermeğe haztr oldu· 
ğunu Afgan hükumetine 
resmen bildi rmi~tir. 

Hindistanda 
Karga~alıklar azaldı 

Bombay 17 A. A. 
Bombay hükticneti tarafın 
dan neşredilen bir tebliğe 
göre, bütün Hindistanda 
sükun hüküm sürmektedir. 
Durum hissolunur dere-
cede iyileşmiştir . \' alnız 
fakültede küçük bir poı;ta

hııne yakılmışltr. Bir çok 
ıerlorde otobüs seferleri 
başlamıştır 

Gandinin katibi 
Habi shande öldü 

Bombay 16 A. A. -
Hombay hükfımetinin res
men btldirdiğ' ne göre,Gaodi 

nin katib: habishanede ölmüş 
tür. Katip, habjshaneler 
umum müfettişi ve diğer 
iki mevkufla görüşürken 

birdenbire başının . döm.iü
ğüıı söylem iştir. Bunun 
üzarine ayni binada Mev
kuf bulunan Gandinio dok 
toru hemen çağrı'mış ve

doktor hastanın kalbini 
ktıvvet'endirmek için şırın
ga 1ar yapmıştır. Fakat 
katip 20 dakika sonra kalp 
sektesinden ötmüştür. 

müstahd~mler eldeki mu
ameleler)n intaç, devir ve 
teslimioe kadar vazifele
rine devam edecekler ve 
bu işler ikmal edildikçe 
alakadar memurkra ilişik

lerinin kesildiği Vekillet 
tarafıodan bildirilecektir. 

Kafkas bölgMinde Al· 
man ve müttt-fik kıtalar 
kuvvtıtli ardcı Hus 'teşek 
küllerinin mukavemetini 
kıruruk gittikçe şidtletJe

nen biı· hücum 1 a ilerileyor 
lar. Alrnaa hava kuvvetle 
ri tahliye f aaliyetıerine 
ve Karadeniz limanları 
ile Kerç boğazında düşma · 
nın gemilere binme teşob
büslerine karŞi mücP.dde
ye devam eylemişlerdir. 
Rus füosu bu hareketler 
esnasında iki büyük kafile 
gemisi He iki sahil gemisi 
kaybetmiştir. Başka bir 
büyük nakliye gemisi ve 
iki karakol gem isi ciddi 
hasara uğratılmıştır. Büyü 
l>on k~vsinin şimal doğu

sunda Havt-. kt;vvetlerinin 
sıkı işbirliği ile hareket 
eden piyade ve molörlü 
kuvvetlerimiz düşman mev 
'.!.ilerini yarmış ve Don kı

yısına kadar !İlerilemiştfr. 
Macar kıtahm muvaffaki
yetli savaşlarla 18 tank talı 
rip et111iştir. Voronl>j böl 
gesinde Husıarın bir çok 
hücumlarını şiddetli m U
dafaa savaşları neticesin 
de akim bıraktık. Huslar 
.1alnız bir kesimde 71 tank 
kaybetmişlerdir. 

olunur. 17 
10,13, 

desı 
Balık av: nıüıaYe ıığ1ır 

Defterdar 
Hatay 

dun . pe(llİ:, 
.t\ sı netırin111 sof'tJ 

köprüden i tihare(I ı.odA' 
diye hudud003 ilıİ"d~ 
1 - 9 - 1942 . t~ ""d' 
31 8· 1943 tarib10 

11 -r ıdarı _,. 
avlaJacak balı t'Jr k 81 
diye resmi açı 15 
ya konutrnuştur·bedeli 6' 

Mulıaınınen 5 Jit8 

lira ilk teıninatl t• 
kuruştur. 

5 
_ ı94ı f 

İhale 29 - ııııt• 
rihiode defterdar ıı 

_, 9v 
pc!acabtır. nre ~e ·ı~' 

ilan, Della 1 
·ce •1 crı 

··şterıJ ,, 
masraflar rn u ıtıf])aO .Bt 
Şartname her .. dB ,. 
ridat MüdürlüğUfl 
le bilir. 25 

17, 19, 22, 

di''' . yehLI 
Fransadakı fi 

16 ,..~·~i, 
Landra göre, f P, 

ris radyosuna 
1 

ıtO . ,ill 
altında butuoııı.}' b•ldı "~· 

. le es 
sada n 40 bıo Y"' 
si doğu A vruPıl 
edilmiştir· 

Yiyecek alınactl~ 
""" Antakya Gümrük Satın A1ma KorrıisY0 

Tahmini Muvakkat _,tı 
.Miktarı Tutarı TemiııatJ uoU i 8

l ıt~ 
Cinsi Kilo. Lira Uru. ihale g 8ıı ~t)lt ı1 

Koyun eti 39JOO 42900 3218 1,9 942 ı; "'''sa" ı' 
Sığır veya 39JOO 1950) 1463 1 9/942 

9 J' J 
erkeç keç.i eti şafl111 
Odun 933000 17727 133~ 2 9 942 çttrşacıJ 
Kuruot(tel-220000 1980) 1485 2,9 942 çıır 
baly.ılı) )döküm halinde 
olursa beher kilosunun JI J' 
fiatı (7) kuruştur. erşeıO _,/ 
Saman dök-171000 94 )5 706 3 9/942 P ı"ıl 
rn e.) k ıeıil .Al fıt• 

Yukarıda cins vo miktan yazılı beŞ ., :ııttııı"'~ 
nin eksillmesiae istekli çıkmadığından tııı ideJ) ~ 
teriien giiu ve saatlcrd'3 kapalı z~rlla yc::'Şllrtıı' '# 
6:ıeleri tabur merkezinde yapılacıılctır .. i tıJ~~tj;I 
hergün komisyonda görebilirler. Tuhnı~ll 1,jıl "J 
muvakkat teminat miktarları karşıların 3
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teklilerin ihale gün ve saatından Lıir saırJJ' 
kadar teklif mektı.:plarrnı Tabur satın a 

yonuna vermeleri. 
12,17 ,21,26 


