
Çörçile göre 
Müttefikler şimdi~daha kuvvetli 

Londra 26A.A.- Başvekil Çörçil Kahirooe bulun· 
duğu sırada gttzetecileri kabul ederek kendilerine de· 
miştir ki; 

kaybı-.. 
munase-
betile 

Hu!Gsi! 
Sen gittin ... bi1i göz yaşla
rı ve kalp sızıları içinde 
bıruktm . O güzel vücüdü 
no nasıl kıydın, o mutlu 
varlığına nasıl acımadın ... 
Başını kaldır, bak! seni se-

Şimdi pek daha kuvvetli bir durumdayız. Yol uzun 
\'e manialı olabilir. Daha birçok hayal inkisarı ile 
karşılaşabiliriz. Fakat bunlar ~ona erecektir. Düşma
nı püskürtmek için denizde, karada ve havada mü:n 
kün o~an herşeyi yapacoğıı. İktidarımızdu bulunan her 
şeyi yapmuk niyetindeyiz.,, 

Gazetecilerimiz Londra yolunda 
V("nler baş ucunda sen in 
için ağlıyor, sana,sıanin genç 
liğine acıyor. Senden dah:-ı 
çok da surd içind9 uçtı-Kahire 26 ı\.A.- Türkiyı~ E'çisi dün akşam Türk 

basın heyeti şerefine bir ziyafet vermiş, bu ıiyafette 
Mısır gazetedlerile İngiliz mümesillel'i hazır bulun
muş'ardır. Sasın h~yeti bugün bir uçakla Londraya 
hareket eylemiştir. 

Almanlar Ştalingrafta uçakla 
taşldıkları fanklan kullanıyorlar 

Moskova 26 A.A.- Stalingrat önünde durum ka 
rışıktır. Almanlar burada hava yolile nakledilmiş 
tanklar kullanmaktadırlar. Rus hatlarının gerisine i
nen Alman para~ütçülerile çarpışmalar u'nıaktadır. 

Romanyada kış savaşına ha 
zırlık başladı 

Bükreş 26A.A.- Ofi Ajansı bildiriyor: 
Bugün sokaklardaki duvarlara 11sılun beyanııume

lerde şu cümleler okunmakta idi: 
"Kış yaklaşıyor. Ceph ~deki 13rldrimizi düşüniinüz 

Ordumuz bir .~erre daha Sibiryanın sovıığilu karşıla
şacaktır . .l!.rlerimiz-:ı ~ovuktau korunmak için li\zını 
olanı veriniz ,, 

Üç gün bütün Homaayada kışlık ellıise ve kUrk 
top! anar.aktır. 

Rus cephesinde 
Durum gittikçe vahimleşiyor 

Almanlar Stalingrada 25 kilometre yaklaştılar 
Stokholm 27 A.A. Doğu cephesinden gelen hu-

bcrler·-ister Hus kaynaklarındaı) olsun ister Alman
hepsi Kafkasya bölgesinde ve Stalingralta vaziyet~n 
vahim oldu~unu bilidiriyor. Alman:kuvvetleri Staliıı 
grada 50 kilometre mesafeye kadar ydklaşmış, bir 
diğer noktı dl!, Don nehrini geçerek bu Şt>hre 40 ki'o 
metre yaklaşmışlardır. Hus mi.ldafaası yarılmıştır. Ta
rafsız kaynaklara göre Hus' ar anc:ık bir karşı .. taarruz 
la vaziyetlerini düzelte,Lilirler. Tioıoçenko huvvetle
ri hu şc;ıhre yakın bir yerde toplanıyorlar. f\lmanhır 
Rus hatlarının geriH;ne p'Jraşütçü kıtalar indiriyvr. 
K?fkasyada çok şiddetli muharebeler oluyor. Kara 

deni1e doğru yapıları bJr ·'et devam ediyor .Alnu.nlarn 
ileri hareket esnasında turl ılard'l g z\ın q'ş o'aa l~ı1s as 
kerleri hücum ederek za;ı:ıt verdiriyorlar. 

Salamon ad~.arı sularında 
Yeni bir deniz muha.·ebesı başladı 

llerlin : 26 A.A.- İyi ma fı w t ahn k"ynak!ar
dan bildirildiğine göre bi' (ük bir d• niz ,·e hava su
vaşı Sal!unorı adaları sul... ı ıda b ·ş•amı.;ılır. Amerikan 
fılosuna tuarruz eden Jup 1 gt! lıı füı i vi neticeler al 
maktadır. Bir Amerikan ğ'ır Kr .. vuzörü lıatmış, bir 
Japon krovazörü de utuş . .lrnış.H dıı, bu gemi hulen 
harbe devam ediyor. Jııpoular daio 1 takviyealıyorlar. 

- ---

ğırı boşluğa acıyoruz. Bu 
~ukaddes yurd senden 
çok ve büyük hizmetler 
bekliyordu ... Bizler, seni 
bilenler de senin müjdeli 
m uvaffakiye1.lcrine, şerefli 
hizmetlerine intizar ediyor 

1 

duk ... Sana iman ve ümi-
dimiz çoktu. Ne yazıkki 
bütün bu beklemeleri Vl· 

ümitleri bo-;a çıkardın. 
Hulfisi! 

1 Bir gün sana şöyle demiş 

1 tim. "Pek gençsin, bugüıı 
bir taburun emir subayısm, 

1 yarın taburlara kı>muta ve 
1 receksin, a1aylara ŞPref ve 

zafer şarkıları sö~lececek
sin... Bu kabiliyet sendfl 
fazlasile va... Hayatına 

şimdiden ona göre,düz~ıı 
, ·ve istika net ver, temkirı
J li , ı,ğır başlı ol!,, Senin 

yüzün kızardı, güıel başı-
1 m hafifçe .-ğdin, yere ba· 
1 bakı~ordun. Acı bir tekdir 
işitmiş gibi hicı:ıp duy 
muştun, istikbalin hakkın 
da da bana büyük ümitler 
vermiştin. Ne y .. zık ki lıu 
umitlne son verdin. 

Hulusi! 
Hiz SPııin muvaffokiyetli, 
şerefli Jı'zmet1 erle bezendi 
ğini gfümek ve işicmek 

Vt! kalbimizi süı ur ve fah 
rı e şişirm"l• ist .. rdik ve 
buna özenir iştiyakla bek 
lerdik. Ne ynzık ki, sen 
bize göz yaşı ve knlp uc'sı 
veruin. 

Ilu Osi ~l<>riı;; 
Sen tıbkı Mı>riç nehri gi
bi idin ve onun bir p ırça 
sı idin ... ben oru tamı ını, 
atmi de tanırını.Tpıkı onun 
gibi t-akın ve sakıt görü
nür ve tıpkı onun gibi 
i~inde derirılilder.ııde fırh 
DJlur ve tufan ar taşırdın ... 

göz"erinıle görür gibi o:u 
yoruın'? Bu gizlı tufaııl ır 
coştu ve k.\hmo sığmadı 
Ne yazıkki s ni de a.dı gö 
türdü ... A:!!!hlan sana mağ 
firet dilerim. Biiyük mil
i t bıışıa sağ Ol!oıUD. 

Niyazi KipnıeQ 



Sayfa-2- YFN1CtlN ~ ı 

B:~~,~~ ,:!:.~1~~.;.~< 30 Ağustos Zafer BagrtttT' Posta nakliyatı 
eksiltmeleri 

Hutuy: P.'l'.T. Mü lürlüğiin 
dm 

Aylığı 250 liru mııham 
men bedelli Anbıkya-Has
Htı arası olo ile posta na k .. ~ 
liyalı açık eksi\tme1e ve· 

' rilmiştir. 
Muvvakkat temiaat.225 

liradır, Talipler ticaret oda 
suıda kayıtlı \"e okur ya· 
zur olacaklardır. 

ihale Hatay P.T.T. Mü 
dürlüğünde 11-9- 942 
cumaa günü saat 15 te. ya 
plla<!aktır. Şartnameler me 
sei gün ve saatlarmda :mü 
dürlük kalemiııde görüle 

ru~a tauurusatıııaınrn k<· Kutlama Programı 1 
n:ısyonundan 1 11urıtlıl 
G ii m rül ;;,ıuh a!uz: •; ~~:;,'.~ 1- 30 Ağustos zafer ini ıı 19 u ııcu y ı ldöııü ııı ii lı üy ük ıner •sim ve ıet.a 'f"İ.l ~ 

sil edilecektir. . . , ıar -ycı t••I 
ibtiyucı ı i<.:ia 702 Teneke 2-Hesıni binalar,~vter,dükkarı ve nıağazalar,guzınojve otellerıhayrıık lerdtı 
benzin açık eksiltme ile Jarla,çiçek, elP.ktrik, mim renk ve resimlerle süsleııecektir .Mutıtelif yer t•~ ı-
satm dlınacaklır. Eksiltme ı ı ·l · ı l ktır ..ıtl -" kurulacak, inkilfip ve islik fil savnş arma aı vecız·· er ~sı acü · !{OIY ıııırs· 
12 eylül 942 Cumartesi 3- Saat 10 dan 10,30 H kadar Tugay karar};{ahındu ordu n_~nıınt\6şe~~ 
günıi saat lO da tabur ı;a:- rafından Şehrimizde Bulunan Mebuslar Vilayet, Parti ve dı~er .. .-e~ ~ 
tınalmu komiıiyonuııdH yı: tebrikl:-~i kabul olunacaktır. . . .. . . e gidıl~rıı, 
pılacaklır. Ş.trlnamesi 4-- 1 uğay karargalıır~d? ~apılacak te~rı-~l~rı ~.utea~ıp Beledıye1a cıt. P 
hergüıı komisyondu görü· di Şef Atatiirkün ve ı\lıllı ~ef ısmet lnonunun hustlenııo ordu. Vı y ; 
lebilir. le<liye ve Halk leşekkü\leri tarafından çeloıık konula<'nktır. tııllırı 

2· Tahmini tutarı 3357 5- Merasim suut 11 de Cümhuriyet meydanında Vali ve KoıııU / 

lira 66 kuruş olup muvak teflişleri\e baş'ıyocaktır. . t11ııı11ııı ~0 a 
kut teminatı 252 liradır. A- Teftişi mültakip asker ve lıalk tarafmdtın ımmısını konıu .,.,1 
isteklilerin kanund11 yazı· sile istik 'fil Marşı söylene<:( ·klir. 0 1ıtı fllıJ ~k 
h vesika veya banka mek ~- - Marştan sonra Piyade ıılaymdan gen~ bir subay Başkoınutı1 ~ 
tuplarile birlikte ekslltme si hakkında bir nutuk söyliyecektir. . . ~ v 

!7;31·5·10 saatında komi!t·ona müra· C- Bunu Partili bir ttrkadaşın hit~besi tııkib.ı\lecektir. bele ed1~,- 1\ 
P.fT. Müdür· caatları 27·31·5·10 D- Nutuklara Sayın Komutan Gl. Şükrü Kanatlı tarafındC111 muk~ 1ıııb"~el 

bilir. 

Ha~ay 

lüğünden 
Aylığı 120 lira muham 

men bedeıli Antakya-Rey· 
haniye arası oto ile posta 
nakliyall açık ~.eksiltmeyt.ı 
verilmiştir . .Muvvakkat te· 
minat 108 liradır. Talipler 
ticaret odasında kayıtlı ve 
okur yazar olacaklardır. 

ı1 7000 kilo yag" E- ~utuklarctan sonra bir okul talebesi , mi'l<l ve merııleKetııı bir bil 
duya lJ( slediği minnet ve şükranır. ifadesi olmak üzere komutana ~~ 

. alınacak nacakhr. kY9 v iOf' , 

lhale HatBy P.T.T. mü 
dürlüğünda 11 - 9 - 942 
cuma günü saat 15 te ya

. Jpılacaktır. Şartnameler aıe 
sai ~ün ve saatlarmda mü 
dürlük kaleminde görüle 
bilir. 

27,31,5, 10 

* * * l la tay: P.T.T. Müdülü-
~ünden 

Ay'ığı 120 linı rnulıarr.ı-
men bedelli Antakya- Kı 
rıkban orası oto ile !posta 
nakliyah açık eks;ıtmeye 

veriln•iştir. 
Muvakkat teminat 108 

liradır. Tülipler Ticaret oda 
sında kayıtlı ve okur ya
zar olacaklardır. 

İhale Hatay P.T.T. mü 
dürlüğünde 11-9 - 942 
cuma günü saat 15 te y;,.
pı'acaktır Şartnamclt r me 
eai giinlve saatlarında nıü 
dürlük kaleminde görüle· 
bilir. 

Kayıp nüfus c üzdam 
ve vesika 

lç=n·1"' nüfu'i hüv·y~t 
cüzdanı, seyyar işçi karnesi 
ile bir altın yüzü"k olan 
çantamı kaybettim. Yeni 
nüfus cüzdanı çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yok 
tur. 

Antakya Gümriik \-1uha· 
fam Taburu l Satın Alma 
komisyonundan 

1- Antakya Giimrük 
Muhafaza Taburu ihtiyacı 

için (7 1'JOO) kilo sade yağı 
kapalı zufla Eksiltmeye 
konulmuştur. eksi tmesi 
16 -Eyhll-942 Çarşam· 
ba günü saat 16 dıı tabur 
satın alma kJ misyonunda 

· yapılacaktır. Ş:ırtname 

si her gün komiFyonda 
görüle bilir. 

2- Tahmioi tutarı 

(259CO) lira olup muvak 
kat tem:natı (1943) lira
dır. lstoklilerin ihale gün 
ve saatından bir saat ev
v~line kadarr teklif mek-
tup'arırını komisyona ver
m e!eri 

27,31,5,10 

.Düzeltme 
Hatay Defterdarhğınd >.:ı n: · 
lhlıkavı mür..ayt desine ait 

17.19,22 ve 55 ağustos 
lmılJ li Ye•1 igün gazetelerin 
de çıkan ilaodı:.ı ihale güııü 
29,5,942 ol..ırak gö il3ri!· 
miştir. İhale gi.inii 29 ağus 
tos cuma · günüdür. Diizel 
bıiz. 

· Kayıp nüfus cüzdanları 
Ailem efradına a:t olan 

6nüfus kağıdını kaybettim 
Yenilerini alacağımdun es 
kileri hükümsüzdür. 

Mahsenislam mahall(· 
sir.den lzztt Beşir 

--------~~r.aım----... ~--Jl!llll------~ Milli Emlak Müdürlüğü:-.den 

Muhammen brdeli 
Lira/kurnş 

- - 40 ' 1, .• 
1, 40 

Adet 

1 
1 

Cinsi Mühlhazat 

Musluk Kırık 

Balık Şf'he kesi Eski 

Yukarıda yuzıh eşyalara talip zuhur etmediğinden 
10 gün uzahlmasına ve ihalenin 31,8, 1942 pazartt>sİ 

glbıü saat 10 da icra edileceği ilAn olunur. 

F- Bunlardan sonrll merasim Komutanının tertihi veçhile Auta kktıııe' 
da bulunan birliklerin, resmi ve hususi mektepleri.ı ve bütün teşe ~ 
resmine haşlan.ncaktır. . . .. . . A 9t ~r 

6- Cilmhunyet alanmdakı trıbunlerın orta kısmı Mebuslar, Vıl 1par~'' J1111 
aileierine, sağdaki kısım ordu mensupları ve ailerine, soldaki k~sıırı 'ferl•P " . 
ye ve diğer teş~kküller mensupları ve ai\slerine tahsis edilmiştır .. 

1 
tıetİ 

icabedenlere tribün biletlerini tevzi edecektir. Tribünlere yalnız bı e ·~ 
oturacaklur, tribünlerin önünde ayakta hiç kimse bulunroıyacakltr·. kerıdi16r1 __ ,ı/, 

7- Bütün teşekküller ve ha) k tribün tertip heyetinin gfü:tereceğı 
1 

rdit· ,~ 
sis edilen ve krokide işaret edi't'n mc1hallerdea bayramı seyredece~ ~ı11JJI 

8- Sahadaki intizam ve inzibatı Emni~ et .Müdürile Merkez ı<o 11 lif 
ktın temin edeceklerdir. pıB f>. 1 

9-- Tertip heyeti şu zev:.ıttan te~kkül edecektir: Vilft.yet Jandart f{llfQ" 
bakı Binbaşı Ahrı:ıe_t, bir .~mniy~t .. komiseri, C.II. Partisindtm Mı-bo•U e;dif' 
\ diye Reis Muavını vekuı Hamı Sunmandır. iJBl e 

10- Gece Garnizon Komutanının tertibi veçhile asker tarafmd8~1ş·ıı rO 
lik ve halk teşekküllerinin .iştiraki.~e .. bir fene~ .alayı yapıl~c~~tır. idecef', 1~~ rıı 
da toplanacak olan fener a.a~ı İnonu caddesuıı lak~?en kopru}~ ~8pe1'tlf' ~ 
ön~nden Halkevine ku.:lar gıttıkten l onra oradan do" ecek ve _cu 

1 
lıı ıı:a• 1" ~ 

çarşJ, Kurtuluş caddelerinden tekrar kışla meydanına galecektır. ı< ş . I'"" b~ 
fenor alayına ni~a~el vt>rilmiş ol~caktt~. . _ · dBll l••' I L 

11- Gece Vah Konağı bahçesınde Garnızon Komulanlıgı tarafıtl ti U 

parti verilecektir. ·rı:ı <life~ e 
12- Bu progr~.m bil.tün. teşek~üllet· \"e vatandaşlar için merası 

Ayrıca davetiyE> gonderılmıyecektır. . C 
ilan ' Yiyecek alııı9ıoı' 

Hatay Gümrük Muhafaza Teburu Satırı 
21 

Vakıfla;- Müdürlüğün· 

den: 

Vakıilar İdaresine ait 
yunta, Kalınsan, Türkmen 
Mezraası, Baksanlı, Kes
kincik, Hanso, Hacıpaşa, 
Maydaıı, Zıyarat, Hatıt&n, 

Toprakhisar, Alakent, Kar
su, P:ıshktya, Hüyükbur~, 

Kurt Mezraası, .Miraslı, 

Habeştüylü, Gökç~göz, 
Mansırlı köylerinde mev· 
cut zeytin ağaç'arınm 942 
senesi mahsu'ü açık , arl-

yonundan: 

Tutarı 

URA 
Zeytin yağ"! 4000 6000 
Pirinç 10000 9000 
Nohut 10000 4000 
Fasulya 10000 4000 300 ,, '' ,, 

l Çekilmiı mm·im•k8000 48"0 360 ,, ,, •• c~ ' 
1 Pat,tes 14000 490 368" '' ,, , 

1 

Zeytin danesi4000 3600 270 11 •' ,, ~ 
Kuru soğan14000 2800 210 ,, '' 8ıılı.~ıı~ 1 - Yukarıda cins ve miktarı Y P1'1 il' 
yiyecek maddesinden Zeytinyağı ":siıtıı>e tıl1 
zarfla diğer altı kalt!mi d~ açık e ıı si .ı 

l tırmaya çıkarılmıştır. lha
• lest 31 - 8 · 942 pazar· 

t 
lesi gilnÜ saat 15 te Va
kıflar İdaresinde yapıla· 

1 cakbr. lste·dilerin müra· 

alınacaktır. Eksiltme Gümrük Tabıır tpi"· 
komiseonunda yapıiacaktır. ıdıat l' ırJf:I 

'ı - , Tahmini tutarları ve muvatıat• r , 
darlarile eksiltmenin gün ve saa ül'I Jı 

caatları ilan olunur. 
\ 24. 26, 28 

\ 
1 

1 

-
Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk ! 

C.H.P. Mstbaası Antakye l 

gösterilmiştir. Şa·tnanıeleri hf'r g . ,~ 
görülebilir. \10511' ~ 

3 - ısteklilerin kanunda yazılı ıcırile ~e ıJ. 
vakkat teminat veya banka mek~0~ıeri _aJtl'"' 
siltme saatlarında komisyona ge ~bale Yı 
zar.Ha yapılacak eksi itmelere de \ J'lrıı j1' 
saat evveline kadar teklif mektup 

11zz, 
vermeleri. 


