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SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kul"u,tur 

lnönü · Samsunda Milletle Konuştu 
~iinglının bugünkü durumun~A"l;;~;,lar Don'un 
~Yurdumuzun bir tecavü.ze [ doğu kıyısına ge

"g_~aması için hiç kimsede11 çerek cepheyi 
f~hege hakkımız gokt_ur. / gar~ılar 

rının durumu ne olacağını kimse keshre· Rus ordusu gerıye atılıyor 
tnez . Bunun için ordularımızı kuvvetli ve Stalingralda durum çok vahimleş~i --Al-

.. _ manlr bir gü:.de 15 7 Rus uçagı 
lialk . ayaKta tutmak zorundayız düşürdüler 

la:~ dıl~ğini, derdini ve şikiıyetlerini dinliyen Millet Babası, hala- Berliıı 24 A.A.- Al- tesirli hücı.~ml~_rd• b"lııo-
n duzelmesi için Cümhuriyet h""k• f in esaslı tedbirler nıan ve müttefik kıtalarııı muştur. Duoku hava sa-

• .. ~ ume m hücumu çetin dağ savaşla vaşlarında lluslar 157 uç~k ~u B11f ra 24 A A 
tı sa -ı. ·- Bu 

lı Şer tt l 1 buçukta \Iil-
~tcr srrıet İnönü Bafraya 

\rerrn· Ilı do)d ışler ve tnt"yda 
~ku •.ıran binlerct- hal km 
lc11 rı ve içten teıaı .. 

~e U ıur-
~S:d 8 

rekli alkışları a 
a halkevini leQrif 

t..." rrnuııı1 d v 
'ttif" " 8 ' ır · Burayı 
~~ht~}'f rnntea\(jp Şehrin 
~•k .. ' semtlerini Kızılır 
r. köp .. 
'llbrik rusünü, kereste 
lle~ırıtısı ve hükilmet ko 
latı d lgeırniş'er ve sokuk 
ıı.. o duran m . 
--qıı k Uazzcım ın' 
\>atoı llllaha '•:lıoın " yaşa 
811l<ta nönu,, sesleri ara
~l'lrtJiıl~rt~okul binasına 
le Yem "~ır. Millf Şef öğ
ttkllt liındeıı sonra ortu. h saıo d 
lt&bih 1 nun a halkla bir 

llua ?e bulunmuşlardır kö .. 
~ Parr HŞrnelerde ayrı-
~if rn \ alkevi ve muh 
"~dı. ~~k rnens~pları du 
~ ırllıak h.ıhurreısirt!i~ Kı 
'111 bir h Yatağının müna
ta U\ras ate konQlası Bıtf
lallflı ınııı kanallarla su 
ti ll.Sı ve rn 
ll isı • lı evcut golle· 
~ trııııı a 1 etrafinda hazır
lll "t olan p . . h 

ll\'aceh . roJeyı ulkın 
11141·11 ·ı t"tıınde derin bir 
111.rdır.1 e tetkik huyurnıuş-

Milıt ş . . 
tcktiflcı· ef ılgılilere di-
t,ltı ıs vermiı ve saat 
'~""i d,20 lle lı*'Yt.ocıın \'t• 

b•frlllıJ uygularile bekliyen 
liltı llr llrıo sürekli alkış· 
t ı. li8ttıda ~ ~ll"l lı ..:ı<ımeuna ha-

Surn uyurrnuılartlır. 
b~"""i . sun 25 A.A.-Cünı 
"'ıı bıa~~ lame~ lnönU Sam

ına hıtup buyur1• 

aldıgını soyledıler rı şeklinde devam ediyor. ,' kaybetmişlerdir. Bız ~·kız 
Stalingradm şimal batısın· _ ü_çak kPyb3ttık. Ueı~ızullı 

ruk demişlerdir ki: 
Samsunlular, aziz vı:ı

landaşlaı ırn! 

Ankantdanlıe ri dört 
beş vilayetin çalışkan hal
kı arusmdan geçerek burıi
ya geldim. Sizi iyi, neşeli 
ve çalışkan gördiim. Yollar 
da tetkik ettiğinı köy l'llS

tithlerincie erkek ve kız 
köylülerimizin durumun
.fan çok memnun oldum. 
Türk kızlarır.uı vaıifeperver 
liği bütün yurtta olduğu 

giui eııstitülerde de Çok 
mükemmeldir. Köy ensf
tülerinden çok iyi netice· 
ler elacağımız hııkkmc!aki 
ka. aat bende çok ku 1vet
lenmiştir. 

Geçtiğim yerlerde gör 
di.ığüm ş~ylerden biri de 
h 1r lurnfta hurnvııı kaldır 
m:ık için sarfedilen'hummn 
lı faaliyettir. HükQmete hor 
lanılun yi zde yirmi b*'şiıı 
süratle ödenmesini köylü-

Soııu 2 iucide 

da hava kuvvetleri tara- larımız ceman 107 hırı to-

fmdan emsalsız bir surette nilotolk 17 gemi batırmı!J 
desteklenen Alman piyade lardır· 
tümenlerile hücum kıtaları Moskova 25 A.A. -
don nehrini geçn: işler ve Sbılingra•Jın iki tarafına 
doğuya doğru lıücunı ede- I doğru son 211 saat içind 
rek kuvvetle tahkim 1edilmiş I başlayan Alma~ ta~rruz 
düşman mevzilerini yar- neticesinde vahım bır du
mışlc.u dır. Uon cephesinin 1 rum :neydane gelmiştir. 
diğer kısımlarında mevzii Hus kıtaları bir çok kesim 
düşman taarruzları Italyan ]erde geriye atılmıştır. Sta 
kıtalurının mukavemeti kar lingradın 15 kilometre y 
şısında akim kalınışlır. A 1 kınındaki mevzilerde tehlı 
man a\'cı kuvvetleri ce~he kHye düşmüştür. Hus or 
gerisin le denıiryo'u lasıs-. d~:suııun Stalingrlıdı nıüda 
]erine nakliye ~hareketleı ı foa edip etmiyeceği henü 
ııe ve Volga nehri ü1erin belli deJildir. 
deki münakvıelere karşı 

SON DAKİKA 

Dokuz LBin ton bu 
day ge~di 

Bunun 5 bin fonu ıstanbula 
4 b;n tonu da iskenderuna 

çıkarıldı 
Ank:ıra 25 A A.·- l lari~tmı le 1.ırik "dilt·~ı 9 bin 

loıı buğdaydan 5 bin tonu İ'ilınbııl ı ve dıgcr 4 lı n 
tonu da isk ndı un limanına ı;ıkurılmıştır. 

- ~--·· --·--

Voroşilofgrat da düştü 
d 25 A A. _ l\lcskov.t rndyosu dün akşamkı 1.on rcl . r d . 

• ,.ı \ ' .. ş lofarudın Almaul ır tan ın aıı ış-ıt\' t~ alınun o.t:. ? . 
g.ıl edildiğini bildirmışlır. ·v· 

MoHkovn 25A.A.- Hus teblı~ı . . 
hızı lordu Kufkusyudu ki mevzılf'rı mıze 

çan d'i,ıınanld sav..ışnıa'dadı . 



Sayfa- 7--

lnönü Samsunda 
Milletle KOnuştu 

liHŞı birincide f Milli ~ef Yeşihrmağın 
1,-ı·imiz büyük bir gayret- ı ge~tiği ~erle~d.A foydalı o-
le yapıyorlar. tabılmesı ıçın ll"dbirler 

Cumhurivet ordusunun almd1ğıı:.ı1 Türk miihendis· 
kuvvetli ve ~Hyakta dıırrua le r!nin bu uğurda büyük 
sı için erzak stokunun emekler harcadığım, Hal· 1 
bulunması münakaşa gö kın malarya mücadelesin 1 
turmez bir zaruret olmuş de hük1lmete yardımcı ve l 
tur. destek ol nasınm lüzumunu ı 

Aziz vatandaşlarım! izah buyurınuşlvt' sözlerine j 
Geçtiğim her yerde halk şöyl.-ldevam etmişlerdir: 

tan lıir çok dilekler ara· "Vatandaşlarım! 
sında şikiiyeler de din\~- Sözlerimi bitirirken 
dim. Bizim gibi h::dk ida· dünyanın bugUnkü duru· 
resinde olım bir memleket- muoa işuel etmek istedim 
te vatandaşlar her derdi· Bu yaz &nvaşlr.r çok 

ni sö~ ler ve dinletir. Şika genişlemiştir Çok kanh bo· 
yeller arasında çok esash ğuşma'ar devam ediyor. 
bir şey göremedim. Buı · 'a lnsanhğın bu r.lem verici 
rın hepsi kolsylıkla halle· felaketinden duyduğumuz 
dilecek şeylerdir. Düzeltil- teessür derindir. Dü.1ya-

mesi Ulzım olan hatalar rııı ı bugünkü halinde yur-
için Cüruburiyet hükumeti· duınuzun bir taarruzu uğra· 
her yerde tedbirl~r ahyor 'ması için kimseden şüpheye 

MeselA bazı vatandaş· yer yoktur. Yan 1ki duru-
lar yeni mahsulden alın- mun ne olacağını kimse kes 
ması gereken ~ üzde 25in tiremez. Her ihtimale karşı 
kendi köylerinden alınma· \ uyanık ve kuvvetli bulun 
wasını istr:diler. Bazı yer- ' mak için ordularımızı a
lerde de fazla tahminlerden· yakta ve kuvvetli tutmak 
şikayetler di:ıledim. Para- \ zorunJayız. 
sı mukabilinde hüli Omet- i Aziz vatandaşlarım si· 
ç~ satın alınan hububat j 1 zinl~. k~_nuşn_ıa~t~? ve si
çın bu düşUncel~r hatalıdır . . ze gorduklerıı:nı soylemek· 
Hu hataları tashih ettim." 1 ten çok seviniyorum.,, 

• • • • .1 .... ~, 1 ' [ . ,· l.. .,. : "il ••• • '~ • • • 

Belenlilerin hak 
,lı bir dileği 1 

lskenderun Antakya ve 
Kırıkhan arasındsı önemli 
bir transit yeri ve yi11e 
hıkenderunl a Kırıkhanın 
en yakın yaylusı olan Be
lenin bilhassa bu yay ıa 
mevsiminde büyiik önemi IJ' 

vardır. Fakat burada ş:m ı 
di bir şeyeden şilı'fiyet Vbr 

br.nzinsizlik . 
Bı.ı günkü durumda 

otomobil ve otoböslerin 
hali malum. Doğı u dürüst 
işleyen sağlam otomolıille
rin sayısı al'tı k bir kaçı 
geçmıyor. Iskenderundnn 
başka bir yere giderken 
buzulun .O~r .. otomobildeki 1 
yulcular , yahut Belende fi 

ansızın bastalananlanlar 
Belende hir taşıt vasıtası f 
bulamazlar bunun sebebi t 
de otomobil )Okluğu de- 1 
ğil, benziıısizliklir, Belen ı 

Lelerliyesinin emrinde bir 
gram bile leazia yoktur. 
Halbuki Be'en belediyesi 
ne beş veya on :tentıke 
benzinin ihtiyat olarak 
verilmesi yukurıda yazdı 
ğımız sebel>' tr dolayısile 
zaruridir. Bu hakh isteğe 
i gili makamların dik 
,kat nazarını çekeriz. 

Açık arttırma 
ilanı 

Re}hkni7a lem Memurlu· 
ğundan : 

Açık arttırr011 İl-! para 
ya çovrilecek gay ari lmen 
kuliin ne •)ldıı: Hay tarı ı 

köyün le Şeyh Basana a!t 
2910 dönüm arazi: 

Gayri menkJlün bulun 
duğu mevki, mahallesi, so 
kağı cıurnarası: Heyhaniye 
nin baytarlı köyünde 1 ve 
2 parsel ııumarah oraziler 
den borçlu Şr· yh llaS'Jna 
ait 9822 J seh;m olarak 
2910 dönüm arazi 

Takdil' olunan kiymeti 
101850 Türk lirasıdır. 

Arttırmanın yapılacağı 

yer, gtin, saat: Reyhaniye 
İcra dairesi 22-9- 942 
günü saat 15 
1- Işbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 22·8· 
942 tarihinden 1tibaren 
942-37~. ile Reyhdniye 
Içra dairesinin muayyev 
numarasında her kes!ıı 
görebilmesi için açıktır . 

İlanda yazılı olanlardan 
fazla maifımat almak isl; -
yenler, işbu ş rtnameye v~ 
942-37 dosya numara-i· 
le merııurijetimiza mür; -
caat etmelidir. 
2- Artırmaya iştirak için 

YFNff.tlN 

Satllk Metruk Emlak 
M!lli Emlak ~lüdürlüğünden 

Kiiyli Cinsi ~lmt:ı Pıırst"I Kupı !Vluham- Kinıdon lw 
men be· nwtl'Ok ol. 

N. N. N. Lira1 krş. 

Kashıl Hiris hımt- 3 98 27 4 00 Ab<lulhak 
hayri oğlu 
~iko\a 

Sofular islaın " 4 1665 600 Ahnwt oğ. 
Mehmet 

Kurtuluş ,. 3 299 61) 3000 Uevriş Sey-1-2 
63) feltinoğ- hisesi 
36) lu Selim 

Mullıat paşa ,, 2 223 4) 420 Yıısuf Do-
ğarıcı oğ. 

6) Abdo Hımua 
Ülkii .. 3 741 4 800 Abdulsamet 

Hacet oğ. Halip l lan-
na l>event kı. Zizef 

Mithat p:.ışa " 2 204 3 300) Nilrnla Bas-
tal oğ. Mikail 

Kuhram ın " 3 822 8 500 Dip oğ. cebrail 

Sarı Mahmut ,, 3 799 6 200 O:p Uiddııh- 1 2 
kıkı Feride hisesi 

F'c·vzip:ı.ş.ı " 2 158 20 800 Ütücü Tu!Ila ve 
karısı Alga 

Knstal Hiristi.,, 3 103 36 26')0 Abdulme-sih 40,'56 
uzar oğ.Alber hisesi 

ve Aristotili 
Yukarıdu evsafı y'azılı gayri menkuliin aÇlk arttır

ma ile mülkiyeli s:tlışH çıkarılmiştır. lha'e 3- 9-942 
perşembe güni\ saat 10 da Defterdarlıkta yapılacak-

tır. 
İsteklilerin teminat makhuz1arile birlikte komis 

yona mür11c'iatları. ı,llan,dellaliye ve sai:· masraflar 
mi şteriye aittir. 25,27,24,1 

y1ıkarda yazılı kıymetin 
% 7 ,5 nisbetinde pey ve
ya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi öedi 
lecektir. (124). 
3- lpotek sahibi alac:ık
lılarla diğer aUlka<larların 
'e irtifak" hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile fa
iz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleri
le birlikte memuriyt<!limize 
bildirmeleri icabeıier. Ak
si halde hakları tapu sicili
le şabit olmadıkça satış 
bedelinin Puylaşmasııından 
hariç kalırlar. 
4- Gös'e ilen günde aı thr 
maya iştirak edenler arttır 
ma Ş'lrtnamesini okunuş ve 
lüzumlu malumat almış 
ve bun'arı temamnn kabul 
t-tmiş ad ve itibar olunur-
lar. 
5-Tayin edilen zamanda 
gi."yricnenkul uç defa. bağ
rıldıktan sonra en çok art 
tırana ib'.!le edilir. ancak 
arttırma bedeli muham
men kıymotin yüıde yet
miş beşini b1J,lmaz veya 
satış istiyenin alacağına 

rüchani o'an diğar ~alacak 
hlar bulunupta bedel bun
ların o g ıyri menkul ile 
temin euıtmiş alacaklarının 
mecrnuundan fazlaya çık· j 
mazsa en çok arttıranırı te 
ahhüdü bııki kalmak üzere 

artırma 15 gün daha tem 
dit ve on beşici günii ar
ni saatta yapılacak arttır 
mada, bedeli satış istiye
nin alacağına ıüchani olan 
diğer alacaklılarm o gayri 
menkul ile t(;min edilmiş 
alacakları n·ecmunndan faz 
laya çıkma~ şartile, en 
çok arttırana ihale edilir. 
Böyle air bedel elde edil
mezs~ ihale yapılamaz ve 
saiış talebi düşer. 
6- Gayri menkul kendisi 
ne ihale olunan kimse der 
hal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermozso iha 
le kararı fesholunarak ken 
disinden tıvvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedblle almu 
ğa razı olursa ona, razı 
oımaz veya bulunmazsa he 
men on beş gün müdetle 
arttırmaya çıkarılıp eo çok 
artırana ihale edilir. lki 
ihale arasındaki fark ve ge 
çen gü:.ıler için % 5 dea 
hesap olunacak faiz ve di 
ğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuri 1 
yetim~1.çe af ıc:ıdan tahsil o'u ' 
nur. (133) parsel numara
ları araziler yukarıda gös 
terilen 22-9- 942 tarihin 
de R~yhaniye Jcru memur ' 
luğu odasında işbu ilan ve 
gös:erilt'n arttırma şartoa· 
mesi dairesinde satılacğı 

ilftn olunur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakye 

,,,, 
MuhabereC' a. 

k ~ 
aına~~;;? ~ 

HahlY P.1. · A 
ğüııden: eci _ ~ 

ı-Muhuber 
41 

~~ıM 

lirmek üzere . .:3ab•"' l 
lulardan uıuıl \Jı 

ktır· 
slajyeı· atıııaC8 ..,,~ 

2- - Mü.~btl· ıı~ 
ceklerin orta rııe d• ~ 
zunu ve yaŞ ııaY d,ki!J 
m~ruurin kauunll~),.rt il"" 
lan Lıaiz buJuoııt' f'1 
dır. ıcad' İl. 

3- l\lüiı.ba jJk ,, 
vaffak olarıJııra ~e f6 

··cret 
kırkar lira u rilit· 
iade 7 am da re tfak 

.. rrıu~ıı 
. mallna gore 15 ıi~;ji 
duktan sonra rtol' t':' 
maaşla me(l)U ; 
liğler. j d_" 

4 ' '1 .. abslıB O ~ır. -u· us Oll ı 
942 çırşamba g j_91İf I 
lacaktır.Gir(l)ek gilOGI 
1-9-942 salı "d~ 

oıtJ 
şununa kadar 

.. .. cautlııtı "' 
muze mu~_15 ........ ~ 

ilan d' 
Anf ak ya ae'' A~ 
Reisliğinde ~ 

1- - Arı.~ak~'Je 1"'#' 
köprüsü koşesteri ".1' iL 
dükkftn aıab8~oıitİ ~ rq 
ğım yolunun 1;"d' 
açık eksiltrııeYe . / 
tur. ~ t• 

2- Keşif tJI· • ~ 
lirra 11 kuruşl bı.I 11, I~~ 

3- lstekli 1~~je /lf '\ 
it evrakı Bel~~rJ.Bf· ~ ~tfıt 
irsdinde görebı 4 l/. 'ti 

4- Eksilt~ii ~~ \ 
1942 cuma ı~i>'6 ~ ~i 
Anhıkya Be 11;~~'J 
salonunda yaP t tef",~ 

5- Muvalılı:~· 
1co lira 81 k ·ıfi~ 

6-· ı~teklilBI" bl'hl 

dasına kBY1 •Jıll 1 ti• ~)'f 
. vesı 

lnrma daır . al• 
vaklrnt teınıo ıcı ı1' 
rine dajr e":uıııB' 
ve ehliyet v dır· 
etmeleri Jilf (1)28, 'JO ~ 

19, 2 · .. 18~ 
Balık av: 111~.ı,.tı'.I 

08fteıu 1'!:4'. 
lfo tay h joirı '501 

Ası neı.a~ ,re" J"J 
k .. "do itıb ~ opru e dıJıı' •!Jl 
diye budu t-" 
1 - 9 - t942 ·ııioe~ 7 
31 s -1943 ı ;!~1ıır• "" . 
avı1 meale. 8çı1' ,ı 
diye resrnı tut· MI 
ya kor.uırııuŞ.,ıı bj'1"1:ı:•ıı.111N 

MuhaP111?11,tı lira ilk te[J]I ı 
kuruştur· 

29 
_ S j "1 

ıhale terdi' 
1 

rihinde def ~ 
pı!acab'tır İJ J]1Jli~41 

ilan, e ilf~,-
masraf ıar ıJl t t.1.;1 
ŞartnaID:~ ~:.aıo 
ri<lat Mudil 
lebHir. 


