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Milli Şef imiz 
Anadoluda tetkiklerde bulun

Almanlara göre Moskova 

mak 
görüşmeleri 

Çörçil ıkinci cephenin açılamıyacağıru. bi~-
Üzere Ankaradan ay- t Staline anlatmak için Mosko~ay ... gıfmışd 

za . Al- nçıJmasma ımkun olma ı 1 d 1 ller!m 2G • A ·!': . - . ğını bizzat Sta li ne un I~ t 
fi 1 ar nıan oıansı bıldırı}o~. . • muk için Moskovaya g~t· ııııu ra . .- ~fılli Şef Cümhurreis smf't n- ~ Aııka 21 AA 1 1 liuE!ün askeri munek ı11ek Ju""zumunu hissetmış 

ka ' l\oadolud1 tetkiklerde bulunmak üzere dün An- kitlerin dikkat nazurı a~a- olın<sı çok tabii·lir. . . 
tada,, •Yrılmışlardır. ğıdaki üç esaslı nokta uze F:ızla olarak )ııgılız ~lılli ç:,f . . d B k' rirıda toplanmnktadır. . Uı:ışvekili jfoskovaya vıırı· k,.11k ~ ın.ı ız ıstasyon a aşve ıl, Gt-ncl Korm< y d k k 

.... an v ı- Doğu Avrupa a ·: şında Sta'in tarafmd. n_n_ r 
k.. ı, •kıller, Mehus!ar, Vekılletler ICrkftnı ile as- d 

"'

11 

~e ··ık .. E L hareketler şılanmanığı gıbi gıdışın e ""--- nıu•Kl r.rk8n tarafından ug~rıırlanmıştardır. B 

.... --- 1 r •• de uğurlanmamıştır. u R 1 2- Kafkaslardnkı du- hal Berlin mahfıllerind~ ecep Pekerin Dahiliye Ve- rum çok dikakate değer hır ~'" k il 
1 3-Çörçil-Stalin m_üla- dise olarak görülm0ktedır. i İgine tayini ingilterede katı hakkınd• n•Ş•P.d•1• 0 Macar bas.nr 

ı.. rıı em n u' . iyet uyan d 1rd1 Askeri mahfillerd.- hft- ye r.i Haricıye Ve-
resmi tebliğ. 

lib~Jrıı20A.~.- Recep "ekerin OahıliyeVekliletioo tıı- kim olan kanasta ~ör~, kilimizi övüyor 
londrat... A h,.IJ . d N M . ğl b-· u··ç olay yem b1r ı>udnpeşte 2J A.A.-· •b• il .. "''Y•sı ma .ı erın e, 'uman tnemencıo u • , 

hp •tıcıyeye getirilmesi dairoıinde müsait bir lesi r takım değişmeler doğura: yarı res n ı Peşler L o id g ı V,k~ı~lır. llir_k~ç .~.un ö?ce Menemencioğlu Hariciye caktı•. Savaşın kesin netı zetesi, Numan Mene~e!ıci 
'iyet lı~ getı rı ld ıgı va kı ~.L?ııd r anın ne, kadar meın n u cesini tayin edecek oıla n oğlunun Türk i Y.e H • ~ıcıy.~ Ilı.~ ~nstordiği göı.öııü ıde tutulursa bu mukayesııı;n bu gelişmelerde .~a~kos'~r Vekftletine getirılnıe.sı mu •lie,·~ 1 

on ı ıgınden meyılana çıkar. tnııilizmah- • • -
r 

·ı..ı'"'ıybt· k d·1·... ·ltıkı· st"'plerderı ı.erı h. aıe- naı::ebetile yazdıg"ı bır ya-~ı ~ l(ec.p l'ekeri yüksok meziyetli bir devlet ada- kd devam elmektedır. zıda diyor ki: 
'I\: •esarn· .. b 1 Bu arada Çörçilin M_os "Bi\tün Avrupa 

1
·umu-'lit•· . ı~ı ir ngiliz dostu olarak tanımaktadır. b"lh M 

t: il Mıll t }{ p k kov .. ya nı·ç·10 gettiğ~n .. i . ırı- mi efkarı ve ı assa a-·~ ~ . e ı e""p e er ayarında bir llahiliyo Yeki- • . · N Me ıe 
' ·ı..ıaJ k ld ı celemek IAzımdır. Çorçılın car Milletı ı uman ı -l k 

1 

o uğuudan tlulayı memnuniyet duymak· a H ·ciya 

.. Ildır. A vrupada ikinci bir cebe mencioğlnnun arı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vek~~tine tayinini büyük 8 • bir memnuniyetle karşı-u•• ı u•• d d lerı·nın ıamtştır. Menemencioğlu n gı a ma e yeni vozile~inde memleke· 

te bliyük hıznıetler y~pa 

V s.cı~ış1 serbest bırakıldı ;:~~-~ü~;;~~e·~;~ha~· alırııız Şefik Soyer dün belediyede topla nan gilıir maceradan uzak ıu.ı 
l'I Bakkallarla uzun uzadıya görü~tü oğlu bu siyaseti. mü.kem-

maktır. ve Menemencı· 

ı:ı k Y mel bir bı şarı ıle ıdare a kallar ıhtikar yoluna sapmıyacaklarına söz verdiler- Salışın serbest etmiştir .• 
lt':t olmasına rağmen liat kontrolü devam edecek 

,. "Un ·r t 
1 

lııtr· gıda maddele- 1 gibi cezalımdı• ıla.cağını ken gün öğleden sonra ıcare 1

•nııı~~· bundan önce dilerine anlatmış. Bilhassa odasına giderek orada m~ş t~ı •r b s _<>lan kayıtlarla Y•it meselesi üzorinde dur gul olmuş, Sabuncular bır 1,ı,ı, 1 "l(llnden . itibaren muştur. il ıkın gıda mad liği ile Manifalurncılur ve lı,,io rı ınış "• bu• dadde- desi ü1erinde Y•pılacak Dokumacılar Birliğini ka-~ıııır •atışı serbest .bırakıl- ihtiklirın ne kadar menfur bul ederek kendileri le has 

V ·ı· bir hareket olacağım ve bihalde bulunmuştur. q~~ı'lniı Şefik !:ioyor bunun asla cezasız bır•kıl Hu arada şehrin sa-
l'!-, _'den tıonra IJeledi- ınıyacağıııı bakkallara an bun ihHyocını temin ve pi 
"'' ~der•k Akşama ka latan Vııliıniz Şefik Soyer yasadaki sıbun azlığını ~•i edıyeııiu muhtelif dürüat hareket ettikleri gidermek için IQzım r,elen ~ :• bi11ı .... fıalı ser- takdırde kendilerine müm tedbirler alınmış, \iaııifa '-ı"rı· ı~akılan gidu mad- turacılar Birliğiı·e gelen eş 
L U kün olan yaıdımı yapııca- ·ı ~'t Zerinde meşgul ol k yanın da kazalar da dalı.ı '\lr tı ğını vadetmiş ve ba kal b 

t b· ·. ou 8rcada Hak kal- olmak üzere ):dililne ır a..ı ltlıx· be esnafı du ihtikar yoluna . ·11rtı 1• ,,g'. l~diyeye ,çağ şekilde dağıtılmas.ı pr.en.sıp ti ..., , V Süpmıyae;.,klarma dair söz ~ 11
., .. e ahrniz kendile· vermişlerdir. olarilk kabul elılmıştır. o= flıtı .. ""'11 lllUdd k 

'ı, .,.,.,_ y . . et onuş· Bundan son şekır ve Yarın elektri cere-ı~lio ı· •hınız hUkQ- tuz me941l...,i üıerinıte duran k 
., Ilı r '"1•rı ••rbesı bırak. yanı yo 
'-\• •k•t bunun hiçbir VaHmiz, her iki maddenin Ele~:r~.k ldayı;s:ııde:ı: '~ Q kontrolün kaldınldı halka daha kolay tevzii . Motorun ta~"'.' .. do •· l.ı.,108 lal için gereken tedbırlerin a yıaıle cumarlesı gunu s•-~ lı•tıa aıd~nma°:Ja~ın~ hnması bususunrltt direk- at 5 ten 19 o kadar cer. 
"ı111r10 k. ma 

0<sı tiner Vermişlerdir. yan verilmiyeceği ilan o-
ta ıdt1n olduğu Şefik Soyer evvelki lunur. 

Sahşı serbest 
bırakılan gıda 

maddeleri 
ViHlyet Makamır.dan: 

ı- Aşağıda yazılı ;-;ı· 
da maddelerine konulmuş 
olan fiallar kaldırıln ıştır. 

2- Satış ve fiatları ser 
best l>1rJ kılan bu maJde 
ı~rin fiatlarında ve satış'ıı 
rınd 1 norrnalh Ülilünue 
b!r yükseliş görülürse hele 
diye daimi encümenleri 
derhal ihtikar noktasından 
takibata g'''ÇPCeklt"ri ilan 

Cuma - A o ı 

Dahlld yıllıJı 5 lir 
y b ncı memlok ti ..... 

8 lirııı 

11!~1 rın her kelimtıı · 
sinden 5 kuruş alınır 

\ 

Ucret peşindir • 
Günn geçen eayuar 

10 kuru,tur 

Çörçil 
Kahireden ge· 
çerken temas 
larda bulundu 

Kahire 20 A.A.-· j 
giliz başvekili Çörçil ~lus
kovuya gitmek üıem bura 
dan geçerken ve dönerken 
IJir çok temaslarda bulun 
muştur. Hu arada M'.lreşal 
Sınat, Generel' Veyvil ile 
görüşmüş, başvekil ~shas 
Pıışayı ziyaret elmış ve 
kendisini yerıtf"ğe davet ey 
}emiştir. Çörçil sekizinci 
ordu cephesin1 gid "rek 
E'alemeyndeki durumu 
görmüş ve orduyu t .. ftiş ey 
temİ.Jlir. Elabidin saraynıdıı 
i\lısır Kralı F.ıruk lanıfın
dan kabul edilmiştir. Su· 
riyeden Mısıra ~elen mu~a~ıp 
Frans zlı:ır Ge'le. Dolegesı Ge 
neral K!!lru Çörçil lıırafın 
dankaln;l edilmiştir. Verilen 
bir akşam yemeğinde de 
bir çok s"vil ve askeri Şa
hı lar hazır bu'unmuşhır. 

Kafkaslarda 
Geri çekilme devam 

ediyor 
Moskova 20 A.A 

Rus teb'iği: Don bölgesin 
deki oıüciafaa hatlarımıza 
karşı Alman hücumu şid- ~ 
delini kaybetmeden .devam• 
ediyor. Burada hafı~~e ~e 
ri ç2kildık Alman huı~um
ları büyük muvaffaki1et 
kaıanamamıştır. Uüşnıan 
kıtaları dalga bıliııde gel· 
mekte devam deiyor. 
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Aferin Amıklı Çiftçilere Sıra yaptırıla- Yi11ecek alınaclJ V' 
k 

3 ,,~,. 

Hükumete borçlandıkları hububatı vaktınden ca Antakya Gümrük Satın Alma l(onıisY0 
önce teslim ettiler ViU\yet ~Makamından Tahmini Muvukknt fl'P 

Arııık ovasındeki ç;ft· 1 kazasında hububat alım 1- Vilayet ilkokullu- Miktarı Tutarı Tenıimıh ··nO 16 ıtdt 
çiler hiikumete boı çlarıdık ve satınıı ser\ıest hırnkılnıış rı i<;in 80 adet sıranın ya Cinsi. Kilo. Lira Lira. Lhal~ gu \ı sa•l 7~ 
ları hubuhatııı dah<ı miid- 1 tır. Ancak ve lıazı müHlza· pılrnası pazarlığa konul· Kuyun eti' 39JOO 42900 3218 19942 ~ı1 sa8tl ~ 
detiniu bitmesine on gün !-:a lar dolılyısile bu serbesti muştur. Sığır veya 39000 t llSOJ 1463 11 9,942 

8 
sJ·tlJt 

J:ı h"men kfımilfn tf s1im et 1 şimdilik salmız Heyhani~a 2- Beher sıranın TOU erk':!Ç keçi eti . rşaıı>· 11 miş\erdir. Oün~ kadar Ofi ku:tasıra mtıhstslur. hamrueıt bedeli 13 liradır Odun 933000 17727 1330 2 9 9
42 çıtrşa(JJ·s.4· 

se teslim edilen buğdayın ı Amıkh çirtçileirim.zio 3- Hu işe ait şartnume Kuru ot(tel-220000 1980) 1485 2 9 9
42 

t;1l 
yekunu, hükumete borçla ı hükumetin emirlerine kar- VıUlyet daimi Ancümerıin- baly.ılı) )döküm halinde nıtan miktarın yüzde 95 şı gösterdi<!i bu süratli ita de görülebilir. olursa beher kilosunun ss 11 ~ fiatı (7) kuruştur. ~,şeııl 
ni geçmiş bulunmakta idi ı atından dolayı ksndilerini 4 -Taliplerin ilk te- Saman dök· 17100~ 94)5 706 3 9/942 P -d~ 
Hunun üzerine l:{eyhaniy•ı tebrik ederiz. nıinat akçası olan 78 li· me.) atertl ıJl :il 

rayı birlikle getirme· Yukarıda cins ve miktarı yazılı beŞ ~ lıtrıııdıl; ... 
Cavat Açıkalın ı 

Moskovada \ 
.Moskova 20 A. A. 

Türkiyenin yeni Biiyük El 
çisi Cevat Açık alın iti
ınadnamesini vermek üze
re bugün Kııyh' şeften Mos-
kovaya gehnişcir· 

Ticaret Vekilimiz 
Bursada 

Bursa 20A.A.- Tica· 
ret Vekili Behçet Uz, Be· 
raberinde Toprak Mahsul
leri Alııa Umum .Miidürü 
olduğu halde buraya gel 
ıniş , fabrı kal arı gezmiş 
ve tacirlerle temaslarda 
bulunarak hükOmetin ye· 

\ 

ni aldığı kararlar hakkın 
dakeı;ıdi\erini aydınlatmış 
tir. Behçek Uz tacirlerin 
dileklerini dir. 'emiş Cüm
huriyet Halk Paı tisi tara· 
fmdan verilen l emekle 
hazır bulunmuştur. 

Maarif Müdürlüğü 
Maarif .Müdür'üğii şirn 

dik\ binasından çıkarak 
Gazipaşa llkoulunun üst 
katınn taşınacaktır. Maarif 
MüdürlCğünün şimdik i bi
nasının Orta Ticaret okulu 
bi Jasına el verişli oldıı~u 
anlaşılmıştır. Maarif vekil
liğinin şehrimizde açmağa 
karar verdığ ı orla ticaret 
okulunHn öğretmen kadro· 
su hazırlanmıştır. 

Nohut sahlacak 
Muhammen kiymcti 

683, lira 40 kuruş m\ktan 
3417 Beher kilosu 20 ne
vi nohut 

Y-alrnrıda ya'lıh e'de 
m~vcut no1mt 25 8 1942 
tarihinde defterdarlıkta 
·açık arr~ırma ile satı'acak 

tır. 
lsteklilerin l t>minat 

makbuıhtrile b'rlikte ko· 
misyons müracmıtları. 

Del'aliye,ilan vesair 
masrafları müşteriye :.ıit-

tir . 
15,18,21,24 

Kız enstitüsüne ta 
lebe almacak 

Fakülte~ere len liizırnclir. nin eksiltmesine istekli çıkmadığından h•~dell 8 ıe~ 
5- Pazarlığın 4 eylül terilen gün ve saatlerıl~ kap.ılı zJrllı.ı Yt! 1!ı.ırt11ıa!tll$' l 

cuma günü saat 16 da meleri tabur merkezinde yapılacaktır .. 1 uıttlr ,. lr 
V ılayet dairn'i enclimecin· hergün komisyonda görebilirler. Tahnıııı yaıılıd~6ıill' 

J 

Bu yıl az talebe a 
lı"acak 

Maarif Veka'eti bu yıl 
üniversitelerin laboratu
var çalışmaları olan fakül 
telerde yalmz imtihunla 
ta\eb9 alınması etrafında 
tetkı kler yapmaktadır. 

de yaptlac;ığt Han olunur. muvakkat teminat miktarları karşıla~ınd33t e~otJli' 
21,25,28,31 teklilerin i!ıale gün ve saatından bır sa1[1)a 26 

Odun ah nacak kadar teklif mlek.lt:pları 11 Tabur satın ;z,11,ıı, 
youuna verme erı · 

Vilayet :makamından M k f 1 
1 -Hususi muhasebe etrÜ eşya SB iŞ 

dairesine 14 ton odun ih- Milli Emlak müdürlügünderı: ~oı· Üğrenildiğine göre ha· 
riçt "'n l<lboratuvar malze
mesi gelmediğinden, az ta 
lebe ah:ıması kurarlaştırıl 
m ıştır. 

zarı pazarlığa konul muştur 
2- Muhammen bedc1 .Muhammen bedeli Kilo Adet Cinsi 

Lira Kuruş 

Eylülde ıtçılı:ıcak !nüsu 
bakada kazananların yal
nız bir kısmı kabul oluna· 
bilecektir. 

Askeıi tıılebe t kuluna 
alınacak talebe de, an~ak 
Milli Miidtıfa2 Vek a!etince 
tespit o'unacaktır. 

Şosa inşası 
Hatay Nafia Miidürlü· 

ğ'ünden: 
1-İskendernn • Pı:ıyas 

yolunun (6 750-21,526) ki
lametreleri arasında nok
san kalan kısmın şosıı in 
şası kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2- Eksiltme 25 -
ağustı>s- 942 salı gunu 
saat 11 de Antakya Nafia . 
Müdiirlüğü odssıoda ınüte 

şe kki! kom'ssonda ya pı 

1 lacaklır . 
3- lst~yenter husuı;;i 

şart"lamc ı:e pn.j • ve ev
rakı keşfıyeyi i\af a l\Hi· 
d il'İüğ i ıd ı ~ö ·•bilirler 

4- Bu i~in keşif \ıe· 
deli 71223 lira 69 kuruş-

tur. 
5- Muvakkut leminat 

4964 hrndır . 
6- Taliplerin ihaleden 

260 liradır. 
3-Bu işe ait şarlna· 

me Vi ayet daimi encüme 
ninde görülebilir. 

4 - :raliplerin ilk te· 
minat akçası olan 19 li
rayı birlikte getirmeleri 
li\zımdır. 

5- P~zarlığm 4 eylül 
cume günü saat 16 da Vi 
Hl.yet d11imi encümer.inde 
yapılacağı ilan olunur. 

!1,25,28,31 

ilan 
Antakya Asl'ye llukuk 

Bakim liğindc: 
Antakyanın Kurye kö· 

~ünden lliistetl' oğlu Ah 
met Dcmirlnrav: tarafın· 
dan karısı Antakynmn ş:
rince mahallesinden kasap 
l\fohın r din evindt) otur
rnalita olup halen ikan:et 
gahı belli o'mıyan Kahra 
man kızı Nimet aleyhine 
açtığı boşanma davasmın 
yapılan muhakemesi sonun 
da: 

Dav i.ı cının göst~rdiği 
sepeplere binaen kauumı 
medeninin 138 inci mud· 
desine tevfikan boşanma 
lurına ve kabahatli olan 
müddeialeyh Nimetin ka· 
nunu mezkfirun 142 irıci 
rnaddesinü tevfikan bir se-
ne müddetle evlenmeınesi 
ve yedi yaşla ·ındaki Hali
de adlı çocuğun vehlyet 

en az 3 gün evvel bu l:oıe 
benmr inşaat& başardıkları • 
na dair evrakı • müsbite'e
ri birlikte Vilayet Ma· 
kamına müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikusı 
nın 2490 sayılı kanuua uy 

ı hakkının b8.basi Ahmet de 

gun olarak hazır lıyacal~la
\ rı teklif mektoplarını ve 

mirkıran tarafındau isli
maıine v~ m•asarıfı mah· 

bunlarla birlikte temina• 

1 20 6 Ot yastıl< (ıtı;İ : 
1 00 1 Balık şeL>etı:ıbllıı , 

10 2 Kapaksız 1' ı,, 
10 2 Küçük t~oe e -

tenc~r 
ıo 2 ,, 1 bı , ..ı 
10 4 Tat'ı ka 1 

.,.. 

ıo 1 Yağ ttt"ası ~r't}~ 
10 1 Et satırı ııaı"" ' 
10 1 r~ncere ' 
5 1 r· ko tu~a 

"',ın balı ' 
5 1 Çinko tıı ' 

50 1 ~iinder sisi , 
10 1 Kahve tePI ıarı>b 
40 2 Cam aY9: ~oçil~d• J 
30 3 .. ıanı Olb" ~'" ~ı' 
10 1 Tenek la rtl' 
30 1 Lil~<iis ca 
30 1 Katrecniı ~ 
10 1 Abajor. b'ıı r.;-
60 6 Topralı tll ~ 
40 1 Musluk ç6ıııı" ' 
10 1 Teneke 
40 1 y (lrgaıı le • 

5 1 Adi bıC" o>ir• . 
44 4) 111 3 Bet011 d"def1l1'

1 

2l 40 130 140 P..ınc~re jıılıo ~ 
219 00 108 o :u\dll ç ~~ 
292 45 YekCın ·r "ısrıl;ı 1 

Yukarı .. a cins "le miktarı yazth .bı Ol0ıılı ~t!l ~ 
v~ bir kısmı Maliye hazinesine aı~ uııu o4' 
açık arttırma ile 22/8, 942 cumartesı ~t deP ~ 
itibaren köşker pazarıııda Maliyeye a . ti , 
birer Sdtılaacaktır. . birtı~;fı" 

istek:ilerin temin,ıt maklıu1.ıurı ıl~ ııoıJll 
tarihte köşker pazıtrında 111üteşeld\:11 ;f' f 
caatıarı. .. 11101' elC 

Fazla izahat :ılrnak ve eşyayı go~ ede' 
Millt Emldk Müdürlüğüne müracuıı ıil'"ı 
man görebi ecekhtri. r jstelı o, 

Dellaliye, ilan ve sair ıoasrııfla 19. ~ 
lunduğu ~· 

M b 1 
·· u1ebilir· ıeti" ,ı 

1- Hususi muhasebe birlikte ge 1 1 
Antakya Kız Enstitüsü 

ile Akşam Kız Sanat oku· 
luna talebe kaydına 24 
ağustus pazcrtesi günü baş 
lanıyor. Fazla malümat is 
tiyecler okul müdürlüğü
.ne rnüracaut etmelidirler 

21-22 

1 

rnek~.up veya makbuz1.arır ı 
ve l1caret odası ves kat:! 
nı ihale giinü s:ıat 10 a 
r<:adar komisyon ri:;usetı 
ne makbuz rnukabilind 1

• 
• 

vereceklerdir ._Postada olaıı 
gecikmeler kabul e lilınez . 

5,10,15,20 

· kemeoin davacıdan a1m· 
rndsına 4-5-94:! tarihin 
de 182-398 tı.!yı ile kanu· 
verilmiştir. İlan tarihiııd~n 
itrlJaren kanuni müddeti 
geçmesile hükmün kalileş· 
tiği tebliğ m ıkamına kaim 
olmak i zere ilan olunur. 

= · · J\eşriyat Müdurü 
Selim Çelenk 

C H.P. Matbaası Antakye 

at aacı ara 1 gor 4. 1·aliP01,ıı 1 

1 

Vilftyet makamından ıuıt ~kçası ti;'Ji 
dairesine evrak ve defutir d r. ııfr..J 
tı:ıbcttirilmesi pazarlığa ko ı 5_ pııı~ "'1. 
nulmuştur. rna go0.ıııt 

2- l\luhamınen bedHli ~~ıavet d~~ 
(541) lira 50 kuruştur. 1 

1 ~ 
1 

3- Hu işö ait şartname yapı tl zı, 
vilayet daimi encümeninde 


