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sinden !S kuruş alınır 

1 
Ucret P•tindirı • 

Ekmeğe akdarı SÇ~;;fi 
llllu karzşt zrı /acak Moskovaya 

I
EylQI ve ilkte<:rin ekmek kart- nasıl gitti? ~ 

Y Moskova 18 A.A. ,f 

annlii dag" ıfllması ı·çı'n h Çörçil cuma günü Mlıltofla l 
azır- 4 saat süren bir mülfikut 

1ık1 b 1 yapmıştır.Akşamı Kremlin 
tk ara aş andı sara1ımitı geçirııiş, büyiik 

llleklik zahi · I J bir ziyafet veriJmiş ve bu t•k V 1 resı o an ara kart 1 ~ i veri miye- ziyafot azami dostluk hu-
• 

1 yetiınizde buğday ve akdarı re- vası içinda sona ermiştir. 
1 

~~YIQl . kolfesi ne kadar telin bu havayı şu ke-
''ııı11 Ve ılkteşrin ay- Jimelerle tavsif etmiştir: 
l~tın •rıahsus akmek kart betinde akdnrı!unu karış- "Azemi dostluk, asgal'i 
1t geld"·· · tırılm k l\8tUarın ıgını yazmıştık ası arar altına alm gösteriş,, 
hıı dnğıtılmusı · · _m~ştır .. Bu_ suretle hug· day Ziyafette 25 dafa ka-
l ııtlı)d ıçın t hUlk 
"ılıtıııkt a~a lıaşlanılmış bu· ıs 1 ı bır miktur azala- dehler havaya kaldırılını~ 
tc~rı a"ır. Dağıtma işi cak ve eldeki mevcut stok ve bunun ~Tarım düzinesini 
ltıuhaı~eYlarda olduğu gibi lar daha fazla devan ede Sta 'in, gerisini de diğer dc-
tj dağıtma birlikle- cektir. legeJer kalchrmışlardır. 

\raııta ·ı Y ~pılaıı tahminl&r'3 gö· General Veyvil bir uçak 
., Bu 

81 
e. ~apılacaktır. re, Vılayetimizde çiftçinin la Tahrandan Mosk•>vaya 

e du ışııı mu"ltazam hükumclte borçhrndı<rı nıik gelerek Çörçile i'tibak ey-
llılıtıili~~I~ bir teki!cıe ya- tar iki bin ton kadardır. Jem 'ştir. Çörçilin uçakla 
Itri bllg cın dağıtma birlik Hu miktarın büyük bir Londradan Moskovaya ge-
~~ Yo~~ len itibaren ev kısmı Ofise ve Ztraat Ban- lişini Ruslar çok iyi gizıe-
~lllrırn k•amaya başlamış kasına teslim edilmiş bu- mişlerdir. Stalin ile Çörçil 
\bitesi~ l~dır. Ekmek'ik lunmaktadır. Geriye kalan arasmdaki görüşmeler, lce 

"• tak· uıuQan vatandaş- kısmı da teslim tdilmek- sin zafere inanmış olan iki 
~k ~den oldıığlİ gibi ' tedir. HükOme:tçe satına- devlet Şefinin buluşması-
~ . artı veril'lliy""",..'(,· ı k dır. 
cL~ fltndi h" . ~1 ınaca olan bu iki bin 
~~r t ~d ıresız vatan t~n buğday Vi•ayet~mizde Moskovaya 

lea11it'spı~ edilmektedir kı şehirl~rin ancak dört i- .. 
~inin netıcesinde kart le. beş aylık ekmeğini le- gore 

bir . ge<_:~n aya nisbet mın edecoktı·r. 
~ llııkta d 
h ı lah r aha azala- . Akdarı mahsulüne ge 
tııır harta tnı~ edilmektedir. lmce:. yıllardan beri görül-
1.ıh~ Ya kadar bitmesi memış derecede ber ... ketlı' 

ltııt el olan b " 
~it k "e tespit . . u yokla· olan bu mahsulün buğlla 
~ . ilttJır d ıtınden son- mahsulünün üç misli kud:r 

l'iııc" .. ağıtrna birlik· ol.duğu tahmin edilme•·te-
ltıı.ı~ ııufus .. zd d ~ 
ı.e ıtbilind cu unları ır. Bu itibarla buğJaya 

~tır. e evlere dağıtı- d:>ha fazla akdarı karışlı· 
'k ilber ald rıldığı takdirde mevcudun 

rtleklere . ığımıza göra, 1 alh ve yedi aylık ihtiy. cı 8 Yüzde 15 nis- karşılaması .mümkündür. 

Q!vekilimiz Şük
Qi~~ $_aracoğlu 
derrı ıııerıkalı - ğc.ızeteciye 
'&i~ı.~te _b~lunarak diyor ki: 
l\u endımızi yurd 

~t ... ~Oruz.Bunun d . umk uza vakfetmiş bulu-
' 'll k ne eme old ... 
A r ierefınin ned k 1 ugunu anlamıyan 

~... llkara eme o du... b"I 
" 1 Soe · Arne ·k k gunu ı emezler 
~~ il ton radyosu rtı a- r at~ neşretmiştir. Başveki 
l~ rn t! Ankaraya 'ge~Y· ~~z Amerikalı muhcırriro 
~t A enıleketiııe dö en ı cssa demiştir ki· 
-"'he~~rikalı muharri:~n .. - J~izden uzak ye;de 
,ı ... lırniı Şük .. \o! ıu Yrtşıyan ınsanların bu kı-

.. ıl ru vara. t d h ' 
e Vaptığı bir muıa. a a arbeden milleclerin 

durumunu bizim f ı· ' aa ıye 

Sitatingradın durumu 
teh!ikedel 

Stokholm 18A.A.- Hu 
vas ajunsının hususi mu
habiri hildiıiyo r: Mosko
vad::ın gelen haberler, Stu 
iingr •• dın durumunu çok 
tehlikeli ve nazik göster 
mektedir. StaJlingradın kar 
şısındaki Don nelıri üzerin 
de Alman islihkôm kıta-
lerı köprüler kurmaktadır 
"imdi Rus ordusunun suğ 
cenahı tehdit olunuyor Al 
man istihkam kıtaları dur 
madau Stalingrat lbö gcf-İ· 
ne akmaktadır. Moskova 
nın bildirdiğine göre A i
manlar şimdiden burada 
bir J{edik açmağa muvaf
fak olmuşlardır. 

timizi anlamalttrı ve muş 
küllerimizi bilmeleri çol\ 
güçtür. 

Yeni 'J'ürkiyedeki biz 
ler kendimizi yurdumu1..u 
vakfetmiş bulunuyoruz. Bu 
nun ne demek olduğunu 
bilruiyenler, anlamıyanla · 
Türklerin ne yapmak isto 
diklerini ve Türk şerefi· 
nin ne demek olduğunu 
bilemezler. 

Alman ordu
sunun ilerile-

• • 
yışı 

Kafkasl~rda hızın 
kaybetmiş 

Londra 18 A. A. 
Moskovadan Höyter ujıııısı 
mı bildiriJ;yor: Alınımların 
Kufkasya ve Stalingrada 
doğru ilerileyişi geçen haf 
taya göre, hızım çok kay 
betmiştir. Almanlar Hazer 
denizinin en önemli lima
nı olan Astragana daha 
24') kilometre uzakta bu
lnnuyorlar. Bu işi l>aşnru 
bilmek için :Alman ordu· 
sunun öoiinde iki aylık bir 
zaman kalmıştır. Eğer Al
manlar bunu lkapayanırız· 
larsa, iki ay soıırn Hus 
orduları kurşı taarruza ge
çeceklerdir. 

Vilayet maka-

mı na 

İmz isiz mektup ya 

zanlar 
B ızı vatandaşların şu ve 

yu hususa ait malumat 
\·ermek rna kasadil~ Vilil 
yet makamına imzasız 

mektuplar yazdıkları anla 
şılıuaktadır. • 

Vi ayet Makamından ul 

e ~-
SON DAKİKA 

8ünD geoen aayuaı--- ~· 
10 kuru,tur 

Geçen alh 

içinde 
İ:.gıltereder. 86 
milyon liralık mal 

idh3t ettik 
Loadru 18 A.A. 

r eşmdilen bir istatistiğe 
göre, 942 yılımıı ilk altı 

ayı içinde 1agiltereden TU 
kiyeye 86 milyon Türk 
lirc1 sı değerinde eşya göıı • 
derilm;ştir. Askeri ınalr.e-: 
meye ait teslimat bu yt 
kune dahil değildir. Bu 86 
milyon liradan 12 mi• 
vou lirası hububat, 10 mil 
yon lirası lokomotif, 4 mıl 
yon lirdsııçelik. geriye ku 
lanı da çay, kahve, kakao, 
otomobi h\stiği, deri, ka-

llay, çelı" lavhalar, maden 
halkalar, pımuk ipliği ve 
ına:n ulat ~eş kil etmektedir. 

dığınıız bir tebliğde, Her 
hangi bir madde üzerinde 
idurenini ve ilgili rnsknm 
larm dikkutmı çekmek is
teyen vatandaş1arın bu 
maddeyi bizzat müracaat 
la veya s:ırih imzı Vd a 
resile tahriren vermelerı 
icabettiğ: ve imzasız ~ apt 
lan müracaatlara kıymet 
verilmi~ eceği bildirilmek
tedir. lııızıısız :ııektup yu
zun vatand~ışların dikkut 
nazarını çeker. 

A /manya -Brezil 
ga münasebatı 

ağırlaştı 
Alman denızaltılarının batırdığı 7 Brezilya 

gemisi heyecan uyandırdı 
Hiyo dö;Junero 19A.A.- ·:\1ilıver de izolhları tar:ıfıı:ılan 
batırılar. 7BrfZilya gt nıis'uden sor.rn il-i lıiikumet 8 • 

raı.mıdaki nıünasel>ıt gE-rgiı leşm'şt ir. 
Hugün burada büyük bir rıiimay·ş yapilmış ve 

Cünılıurreis saruyıo bllkonuıı~ çıkarak halka süktl
uet tavsiye etm·ş ve im ci nnyet'eriıı cezasız kalmaya 
cağım mihver gemi eriııin müsadfre edileceğjni ve h·1). 

kırı hükümete itirırnd etmesini söyJeıniştir. 
D:ğer tar .ıftaıı verilen haberlere gön•, BrP-zilya hü· 

kiiın ın• ~ı bu g·emilerin batırılmasından dolayı teşeb
büse geçmiş ve ilk iş olarak Brezilya limanlarındaki 
.\1ıhver g .. ~ilerin mü:-ıaderefiiııi emreylemiştir. 

Birezilyada büyük bir heyecan hüküm sürmekt,e
dir. HülıQmet, badise <lolııyısile rDt1tem tutulmosım 
omreylPmiş ve bir çok eğlence yerJeri kapatılmıştır. 
gazeteler Lıu caniyane hareketi tatbih eylem~ktedir. 

-.. -:.. . 
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Sayfa-2-- - - ' 

Spiker Tarla ve ev 

YFN\Gt)N 

Alman tebliği Metrük eşya sahşı 
Milli Emlak müdürlügünden: 

Mıkrofon u3şında ko- satflacak \ 
nuşan, bizim radyolarda : 

l~erıin ıs A,A.- Diiş· 
munın inadcı mukaveme
tine ve şiddetli sıcakhıra 
rağmen cen upla şiddetli sav 
aşlar.ve Alman i'eri hareke 

Ml!hanınıen bedeli Kilo Adt•t C:ımıi 

sesini dinlediğimiz insan Hatay deHerdarlı- 1 l ,iru Kuruş 
Ot yastık . " 
Balık şclwkt'~ı lı " 
Kapaksız tubtl 11 " 
Kliçük tı~nek ıeğe " 

heı·kesten daha farkh biı· ğından 
1 20 6 

sese malik olmalıdır. Spi- ~ Mevkii: ~;,.kmect- Cinsi: l 1 00 1 
10 . 2 

kt r seyyal bir konuşma \ sulu ağaçlı tarla ev Phr 1 
tarzın&, lisan iüzgürılü~üne sel No. : 5 kıymeti 1165 
ima'la dinlerken zevk~veren lira Kimden mHlruk o'du 
hır ses tonuna sahip olma lıdır. Hele okmken hiçak· ğu: Yusuf oğlu Ali Sikyas 

Yukarıda y~zıh parse 
samamalıSürcü lisan. yan- lin bir senelik icarına ta· 
hş okuma affedilmez bir hatadır. BiZd.t~ böyleleri lip zuhuı· etmediğinden 

bir llY içinde pazarlıkla 
yoktur diyemiyebeğim. satılacağı ilan olunur. 
Muhakkak ki dünyaya ör-
nek olacak radyofonik ilan 
sese malik olanlarım1z var 
dır. Fakat aramıyorU1. ki 
bulunsun. 

Antakya Be1ediye 

Reisliğinde 
1- - Antııky a Şehir 

köprüsü köşesi ıle yıkılan 
dükkan mahalleri ve la
ğım yolunun tamiri işleri 
açık eksiltmeye honulmuş 

tur. 
2- Keşif bedeli 1344 

Hrra 11 kuruştur. 

ti devam etmektedir. Kara 
denizde 12 taşıt gemisi ha 
hatırı Jmış , 8 mavuna ha
sara uğralılm ışttr. 15 Ağus 

tostan 1 8 ağustosa kad nr 
.cereyan fden savaşlarda 
12800 esir uhnmışlır.Bu a ru 
da 47 tank 252 top ya ele 
geçirilmiş, yahut tahrip 
o'unmuştur.l)on bö\gf.1sinin 
düşmandan temizltınrnesi 
devam etmektedir. 30 
Temmuzden b~ri düşma-

nm 1)58 ttn'ı tahı·ip 
olunmuştur. Oenizulh ge
milerimiz Atlantik denizinde 
son 48 saat içinde73 bin 
tonluk 13 ge:nıi batırmış
lardır ayrıc~ 11 bin ton
luk birde muavin krova-
2ör batırını~lardır. 

10 2 
10 2 
10 4 
10 1 
10 1 
10 1 
5 1 
5 1 

50 1 
10 1 
40 2 
30 3 
10 1 
30 1 
30 1 
10 1 
60 6 
40 1 

tencere , 
" Tat1 ı kalıbı " • 

Yağ tııvası ~J ~ıtl 
f\ı.-.... ~i 

Et satırı ğı v 
Tencere kapa " 
Çinko tuva " 
(:inko tuluık fi 

Minder . i fi 

Kah ve tepsısl. ,ob' 
, aklı a 
Canı aY ı.oçU1' .. ~ 

•. Lalllb ı;UÇ" ,ıS 
Tenek hınıbtl 1'• 
Lüküs carnı " 
Katrenıiz fi'' 
Abajoı- 1' S 
Toprak tab

3 Ç•:o' 
Musluk , oıık ~ 
Teneke ç:ı ' 

10 l 
40 1 Yorgan 

5 1 Adi bıçak · · 

4
') Beton de[Jlır~ri 

44 111 3 de[llı 

Spiker, mikrofon ba
şu.da okuyacuk\arını her 
halde birçok defal~r göz
den geçirmiştir. Bununla 
beraber baz.an öyle cilmle· 
ler ve kelimeler işitiyoruz. 
ki, bunlar komik oldub la 
rı kadar, insana gayri ihti
yart bir acı veriyor. M6se 
la geçenlerde bir gün bir 
resmi teb!iğ dinlerken şu 
cümle kulaklarımızı tırma 
ladı: "300 Japon tayyare· 
&i öldürüldü.,, Vakıu iOn 
ra düzeltildi. Fakat ben 
nası\ ~üJm~kten kendimi 

3-- lstekliler bu işe a· 
it evrakı Belediye F0n da 
ire::iinde görebilirler. 

Çörçil Londraya dön 
dükt~n sonra 

Londra 18 A.A.-Çör 
çil ~loskovadan Londraya 
döner dönmez Staliue çek
tiği 'te\graftll kendisi'e 
görüştüğünden dola.yı çolıt 
memnun olduğunu, bu fay 
dalı temasın iki memleket 
için çok iji neticeler ve· 
l'eccığini ve savaşta' yeni 
\ıir devr~nin başlangıcı ol
duğunu bildirmiştır. 

22 40 130 140 P.~n!!Me . kO 
219 00 108 Oluklu çııı A 
2 92 ~5 . Yekun. . ttısflll rt1'" 4-- Eksi\tme 4 eylül 

1942 cuma günü saat16da 
Antakya BeleJiye Encümen 
salonunda yapılacaktır. 

Yukarı a cıns ve mıktan yazıh bır ııol tO ~ 
vı:ı bir kısmı Maliye hazin~si ne ait 0'.1°~ ı;ııtı~ lı'. 

• l1Ütlll -"' 
açık arttırma ile 2218, 942 cumartesı ~ deP~ .. I 

5- Muvakkat teminat 
h.0 lira 81 kuruştur. 

itibaren kö~ker p ızıırıııda Maliyeye aıl ıtl'.t 
birer satı\aacaktır. . b·ru1'te ııl 

alamadımsa spike< de 
güldü. 

Sir spiker alınırken 
her halde sıkı bir imtiha
na tahi tubi tutuluyor. ~Bu 
nuııhı beraber radyomuz- · 
da Z.\man zaman yeni ses
ler işitiyoruz. Fakat sonra 
ları bunları kaybediyoruz. 
llu kaybolanlar, eğer ses
leri miisa· t olmıyanlar ve 
yet okuyamıyanlar · ee niçin 
ıılmdılar·~. RaJyomuıdan 
ist,.ğimiz, dinleyci kulak
larını birer tecrübe aleti 
hal inden~kurtarms~ndır. Ye· 
ni spikerler, imtihanlarını 
bütün diinyayadeğil, sade 
ce imfhaıı hE>yetine V"':"-

sinler. 
F. Görmen 

Pavh adasında 
Bir tersane kura

cağız 
Aıılrn .. a: -- Münakal8t 

Vekaletı Pavli adası önle
rinde inşası çoktanberi 
mutasavver tersane işini 
tahakkuk etti.-mek maks2-

t diyle tedbirler almaktadır. 

6-· hıtekliler "Ticare o
dasına ktıyıtlı bu\unJuk 
!arına dair vesika i\e, mu 
vakkat teminat. ödedikle
rine dJir evrakı müsbite 
ve eh\iyet vesikası ibraz. 
etmeleri lazımdır. 

19, 25. 28, 30 

Ba\ık av: müzayedesı 

Hu tay 
dan 

Defterdarlığın-

Ası nehrinin Demir
köp·üden itibaren Süvey
diye hududuna kadar 
1 - 9 - 1942 tarihinden 
3181943 tarihine kadar 
avı 1.iacak halıklapn suy
diye resmi açık aıt'ırma
ya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 75 
lira ilk teminatı 5 lira 63 
kuruştur. 

lhale 29 - 5 - 1942 ta 
rihinde defterdarlıkta y~

pı!aca~tır. 
ildn, Dellaliye ve saİl' 

masraflar müşteriye aittir. 
Şartname her ~aman Ve.
ıidat Müdürlü~ünde gürii-

lebilir. 
17' 19, 22, 25 

Asfalt yolinşas\ 
Hat"y Nafıa müdürlüğün 

den: 
1 - Vilayetin muhtelif 

malıalJeriade şosa asfalt 
kaplama ve Rögar inşası 
kapalı zaı f usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 22 ağustos 
942 cumartesi günü saat 
11 Je Antakya Nafıa mii
dürlüğü oda~ında müteşek 
kil kom~syonca yapıl ıcak 
tır. 

3- lst~yenler hususi şart 
name He proie ve ~vrakı 
keşfıyeyi (12) lira (68) ku
ruş bedel mukabilinde 
Nafıa dairesinden satın a· 
lahilirler. 

4- Bu işin keşif bede!i 
(253439) lira (69) kuruş
tur. 

- Muvakkat teminat 
(13888) liradır. 

Bu mıntıkada her türlü iE
limlilk muameleleri tamam 
lanmak üz'!rectir. 

Tersanenin esas proiele 1 
ri hazırlanmıştır. Jstimlak 
muamelesı bit'3r ,bitmez 
meclisten gerekli tahsisat 

1stenecak inşaata geçilecek· 

Kayıb mühür 

Adıma mahkftk müh
rümü kay™ttim kimsey(' 
borcum voktur. Yenisini \ 
alacağımdan es\isinin bük 

6- Taliplerin ihaledtn , 
en uz üç gün evvel bu işe · 
benzer inşaatı başardıklan 
na dair ~vrakı rr. üsbiteleri 
ile hirlikte vilnyet mak&.
mıoa müracaat ederek ala 
cakları ehliyet vesikasını 
2490 aayılı kanuna nygun 
olarak hazırlu.yacakları tek 
lif mektup\arım ve bunlar 
la birlikte tnminat mek· 
tup veya makbuzlarını ve 
'fıcaret Odası vesikasını 

tir. - mii olmadıgıoı itila ederiın
1 

\ 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C .H.P. Matbaası Autakye 

lskenderuadan 
Kassap Mehmet Sabri 1 

lstekiHerin temimıt makbur-lorı ıle. 
1 

ıııilffo . .J 
tarihte köşker paz.aırında rııüteşekkil kO f"I 
caatları. k iste ifl 

Fazla izahat almak ve eşyayı görll1° dere" 
Millt EmH\k Müdü~lüğüne müracaat e . ti~ 
man görebi eceklArı. "'steıııaıe ıı, 

Delli\liye, ilan ve sair ınasrliflar 1

9 zO, ~•Si 
lunduğ~ 1 

• kSY 
Bataklık kurutma nıüfl8 lı 

Nafıa Vekaletinden: . . ..ıtO I 
Eksiltmeye konulan ıŞ:. dilrlt• .,ııO 

1 - Su işleri ondürdüncü şube rııu 1ı11rııt ~ 
içine.le Amık <. vası bataklıklarının . ti" 
Ası nehri islahının ikmali işleri. . \1,bid

1 

Tııhrnin edilen keşif be.deli fial 1.P 
z8rinden (1,553, 182) lira (79) ku~u~t~r~~~:e~ 

2 - Eksiıtıne 26-8-942 !arıb10 811 ır o'' 
şamba günü saat (15> de AnK~ra~: ııoıJJ1'1 
binası ic;inde toplanan su eksılto.ı. ıı11 
smda kapalı zıuf usnlile yapılacaktı~· rııll ~~ 

3 - ıstekJiler eksiltme şartnanıe~~esi, ıJ;t!7 
jl!si, baymdırhk işler~ genel şa!t~~ fellııt J,11f" ,. 
şleri fonni ş trtoamesı ıle hususı ı.ış "' ~ 
iri ve projflleri (50) lira ( lO} kUf • , ~ 
hleri lleisliği · den ?la~i\irler.. . . te1'tilel'

1
" ~ ~ 

4 - Eksiltmeye gıreb1lmek ıçın ıs [Jliıı11t gO,~ 
lira (49) kuruşluk muvakkat te aı 00 •'' 
eksiltmenin yapılacağı günden. eıı ıvur!" ,il 
bir dilekçe He Nafıa ~-ekiıtetıoeiloı t1l ıJ 
bu işe mahsus olm=lk urere ıes ı&JI' 
vesikayı göstermeleri şurttır:- . de blJ 

Bu müddet içinde vesika iste~ın ·~~ 
eksiltmeye giremezler. 1 rıııı 

1 d'' 
5 - [steklilerin teklif mektl.l~ 8 

"'· ı 1 
de yazılı saatten bir saat öncesıoe ıJlelt~r~_. 
l:{e isliğiae makbuz karşıhğuıda vr-edilf1J 

Postada olan gec· km eler kabU · 

ihale günii sıat 10 a ka· 
dar komisyon riyasetine 
ın11kbuz mukııbiliode vsre 
ceklerdir. 
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