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'SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kurutturı 

/J?Şvekilim iz tel- Fevkalade bir Rus tebliğine göre 

~ık.gezisine çıktı 1 Rijev cephesinde büyük 
arAcoğlu dün akşam orta bir mu·vaf J akiyet kazanıldı 

Saı~e~il'n~doluya hareket etti Alman kuvvetleri 50 kilometre geriye ahldılar 
>. •rnıze sayın eşi . d f 

~kta llkara 28 A ~rı e re akat ediyor Almanlar 540 uçak, 5 7 4 tank ve 55 bin insan kaybettiler t~ hın saat 23 30.Ad- Bf aşvekil Şükrü Saraco~lu dün 

~ llld 1 u re ukatl · cJ Ankara 27 (Hadyo ga ncı ve 255 inci piyade lü· nıotosiklet·, 52 traktör, 

il e Orta Anudol d b' erın e sayın eşleri oldu- l · n· ı b menlerile, 12 inci, 36 ıncı 3~0 arabıı, 75 ınülı'ın1rı1.ıl U !3ınılm ku 8 
.. ırtetkikgezisineçıkrnışlurdır. zetsı) ır zaman an e- , , 

"il ı~ - fi ri devam eden faknt bu ve 2 ncitank tiinıenlerini ve yiyecek doposu ele ge 
Bu k .. y agı ar ahlmıyac.ak hususta hiçbir malumat bozguna uğratmıştır Yine ~irilmiştir. Bundun Laşl .. u 

agıt1ar temiz bir yerde saklanarak verilmiyen Rijev muhare- Almanh:rın 1 inci. 5 iııci, kuvvetlerimiz 324 tnnk, 
ı\ bed 1 · 1 besi aydınlanmıştır. Bu 183 üncü ve 78 iı ci piyn: 343 ı.,p, 348 ağır makı-
~ llkara : 27 (Re sız o arak alınacak savaşa dair neşredilen fev- de tümenleri c-ğır zayutn il neli tüfek, 20440 kamyon 
~t:,bir koordina:dyo fazetes~) ~arır.ki resmi gaze- kaHlde bir Sovvet tebliği uğratılmış ve Almarı cep- ve 690 araba tahrip et-
'-tı ~~göre resmi ~o.n 1 ar1 arı ıntışar r,edecektir. ~B u şunlon bildirmektedir. hesi 5~ kilometre geri alıl 1 miştir. Hava savaşlarında 
,. .... u@A ....... ~ aıre ere devlet · t 2 ğ t k d 252 dü v d" ı "I \'e ~lerde günlük sermayesı)(" çalı 15 gün evvel kıtaları- mış ır. a us osa a ar J şman uçngı uşürii 
>,t~k Ya Yazısız dökü tU ~~amelelerden biriken yu- mız Rijevde düşmarıe şid- kıtalanmız 610 meskun miiş ve 'yerde 550 uçak 
~kli rutubetsiz v t n . agıt Ve kartonlar atılmı- deUi zarbeler indirmeğe yeri geri almıştır. 1 talırjp edilmiştir. Diişma-
•• r B e emı:z yer' ... rd l f il A 1 55 ı.· "llllıı~ u kaP,-ıttar bedel~iz u.: e mu ıa aza edi!c,a. başlamıştır. Bu hareket kar enüz :.katı o mıyan nın um ölü verdiği tuh 
~~ ~ k tekrar kağı t lobırak bu nıu~sseselerden şısında düşman şaşırmış rakamlara göre düşman min edilmektedir. 

i .ııkara, lstanbul r. yapı ~caktır. Bu karar şimdi ve 115 kilometrelik cephe 250 tank, 567 b J1ll}l to- Ça·· rç; 1 Ta h 

v.~ıı:ıQahlnını.şlır. '.e lzmır belediye hudutla'"ı da- . y~rılınıştır. lleri harek~tle- pu, 1625 ağır makineli 1 ra, 1 a 
re devam eden kıtalarımız tüfek, l 1100 tüfek, 17090 da Q if m İŞ 

• Almanların 161 inci 341 mayıo, 2310645 mermi, . 

S ım l.Z ın rı·cası inci, 292 inci, 129 uncu, 6 32475 top mermi i, 952 Fakat lngiliz başvekili 
nitl geleceği çok giz 

,~,6~!1~ .~ntakya Halkına Almanya acımaksızın bom- lı tutulmuştur. 
~ lttrı· bırıncı teşrin ek k b 1 k 
rd •kleriellerileda , me kartlurıHalk Dağıt- a anace 

~lr 'iıtılırken esk· kğıtı maya başla ırnışhr. Bu kart-
Tahran 28 A.A- Çör 

çilin Tahrana geleceği•> ka ~! \'e ur 1 artlurm kupo ~k . llııu n us cüzdanla ·1 k n!. ısını geıı ulıııa 
~, S,Yı l> bulunmadığı krı ~ trt . sahıpleriuin evlerde 
~ij ı:ı halkımızdan b?0

• ro :cJılecektir. 
~~ ~1' lelAkki edilmes· ~rlıkle~ın b:ı müracaatlarının 
t~ rn.e~ kartlarınınını v~ . unda~ so~ra zayi edile 
hn~ &ibı bu Yold !,enısı sureh katıyede verilm; 
k h .. ~ı:ı k a muı'.llcaat da k b l 1 .., -~ artıann h.. .. n u o unroıyl!ca-

tica elferim~ınu muhafuza ve itina edilmesini 

~ Hatay Valisi: Şefik Ref·ık S 
~k • oyer 

~.~~k ~kartları-j 
t~~ı .. agıtma işi 

guraden ·t· b • 
ı ı aren 

\ ~)lQı ba~ladı 
\:~ ~a~:u lık teşrin ay 
~ ıı da~ 8 ekrnek kart 
~ll:ıııhr. 51tıln.ıasına l>aş-
~;ttıiı:ı ~A'ıtnıa işi, Be 

tr.ıa b' etaretincte ve 
)c 1rlik1 • 

~Pılrnakt .en vazıtasi-
~ • nur adır. Yeni harı 
~ .lb us ~Uviyet cilz· 
~ 111lde ~kı. karthu mu 1 
\ -)ın eııtrnekte, ge

~ll~tıl karn~leriııdeki 
".. arı al k ~"ııeı ınara ya-

~~'"• t-r Verildiğine da 
''"~llıdanına İfJaret 
l"ı . adır. 

.... ~rırıd 
L"' oı e ekmeklik za 
~J~laıra karne ive· 

-,uıden bu gibile· 

Dumlupınara 
Vilayetimizden 1 ~gide
cek heyet ;yola çıktı 

30 Ağustos Zsfer Bayra 
mı günü Dumlupınarda 4 

Meçhylasker abidesi önün 
de yapılacak törende viUl 
Yt:Stimizi temsil edecek 

olan heyet dün ak 
Şam şahrimizden hareket 
e~lemiştir. Ht!yet Parti Vi
layet_ idare Heyeti adına 
Neşrıyat Müdürümüz Se 
li,m Çelenk/Vıllyet Dirimi 
Enc_ümeni adına da Suphi 
&dırcten müteşekkildir. 
rin bilahare ağır cezalara 
çarpılmamak ve hem de 
ekmek sıkıntısına mani ol 
rnamaları ve evlerinde ki 
zahireleri kayd~ttirmeleri 
lhnndır 

t 

lngiliı h 3Va Nazırına göre birleşmiş ordu dar gizli tutulmuşturki Bun 
ların Berlin'e girecekleri gün gelmiştir dan lran ş~ııinş1hı ve baş 

ler ordularmm Herıine gi .vekili bile haberdar olma 
Londra - lrıgiliz ifa- recekleri gün geiecektir. mışıardır.Hava meydanıc da 

va Nı1zm denıiştir ki: Japon kaynakları r a Çörçili yalınız Amerikıın 

Acımaksızın Almanya
ya karşı taarruzumuza de 
vam edeceğiz. Yapılan talı 
ribat feci bir şekil almıştır 
Renault ve l\latford fabri· 
kalan yokedilmiştir. Hal

buki yalnız bu fubrikalar 
5 tümeni silahlandırnbilir. 
di. 

Kolonyada yapılan talı 
rihat ta ağırdır. 250 fubri 
ka yokedilmiştir. Sizden, 
bu Alman haikınınm l'ğ
rad1ğı felftkete bakarak se 
vinmenizi i~temiyorum. Fa 
kat ~unu bilm~Jisiniz ki 
bunlanların hepsini kendi· 
leri istem iştir. 

llerue binlik nkıniara 
yeniden b.ıtşlıyacnğız!.!omba 
uçaklarımız bütün uc,:aklar
dan iyidir. Alman sanayi 
bölgeleri gitgide çevrel"n· 
mektedir. Hedefimize va· 
rabilmemiz için daha va
kit lazımdır, fakat biz ya 
vaş yavaş bu hedef~ va-
racağız . Birleşmiş millet· 

ve İngiliz sefirleri karşıla-
göre Amerikan ka- mış ve Çörcil öğle yeme-

yıpları ğini hava meydanına ynkm 
Tokyo 27 A. A.-- )a- bir villada yimiştir. 

pon umumi kararg ıhmın Mısır cephesinde 
tebliği: Harp gemilerimiz 
24 Ağustostu düşn a om savaşlar 
ileri karakol kuvvetlerini Londra 27 AA._ Lon 
harbe mecbur etmişlerdir. drıının aSl\eri kaynakların 
2'1 Ağustosta sun ınudel ı 
bir düşman uçak g~misi , dan bi'diıildiğ'İnl' göre Mı 
ağır,ort« büyüklükte bir uçak s r c bh sinde Topçu lfaa-
gemisi ve bir harp gemisi liyeti ol~u.,tur. .Meırkez 
de hasara uğrutı mışhr. kesiminde ltalyan'a"ın 
Bizim bir muhribim:zıe bir tuttuğu bir yere lrnışı lrı-
kiil,:ük uçak gemimiz hasaru gilizler bi bas'nn yap rıı!~ 
uğramıştır. l ecirler al nışlardı ·_ 

g• 1 .... 
SON DAKİKA 

Almanlara göre! 
Rl.JEV HÜCUMU M{JKAll ı 
l>t.RATı UEGl'fl lH h:M!!.Z 

!~erli:~ 28 \.A - Dün 

rad<1 suhra menzill&ı i kur-
mulr tebiyE:M,ı l:ullnnıyor· 

Itır. 

>ıı.:k ri rırnhfil'er ~tnlingrat 

ınulınn b •sitıdt!ıı bahs:ıd r 
ken bunu -~;- kale ö ıün 
de y. pı'-n miırndele" di
le v.tsıf codırmış!ardır. Bu 
rası kuvvetle tahkim edi-
miş v~ l{us -<uvv }tb i '•u 

Hij vden ·h ılı8e dnı A!
m·•n nı hfıllt-ı' l u bö gt:
d .. Hlls'arın şid .. lf>tli hiicunı 
fara dev ı.m el 1.iklerioi. fn 
kc t lı ftalt>ıd::ınbeı i an· 

' cak bir k ~ kılornetre iler 
1edikl"rini b !diriyor. ve 
bu hücum <.ırtn Hus muk.ıtl 
derı.ıtım değişlirmiyPCPğirı~ 

J ılilve ediyorlar. 



Sayfa-2- Yl•.NtCf1N 

Salamon ada
ları sulannda 

Muharebeler şiddetle 
devam ediyor 

Vaşington 27 A.A. 
Uahriy~ nazırlığ 1 nın tebliği: 

Salumon adaları sularında 
cel'eyan eden savaş'ar hak 
kında tahminlerde bulun
ı11ak bugün için yersizdir. 
Amerikan deni:t. kuvvetleri 
düşmana şiddetle hucüm 
etmcltledir. Guaral - Kanal 
adusının bombardımanı es 
mısında bir düşman muh
ribi hasara uğratılmış. 

diğer bir ceşekküle hücuı:ı 
edilerek gemilerde yan-
guılar çıkarılmıştır. Bir 
muhriple 4 savaş gemisi
ne isabet olduğu tesl it 
edilmiştir. ısabet alan ge· 
mi yanarken görülmüştür. 
23 Ağustosta düşmana hü 
cum eden uçaklarımız 21 
düşman uçağını tahrip et
miştir. Biz üç lıayıp verdik 

Subayları davef 1 
1 

I stat<inbul -A vru- ı 
pa ekspresinde 

Amerikanvari ,bir hadise oldu 
İsviçre kuryesinin evrak çantal~rı ~~rla alı~~: 

Sirkeci istasyonuna ge- Kurıyenını halta sılnha 
ltn Avrupa treni Sofyadan sarılmak suretinde göster· 
lialktıktan bir müddet:sonra diği müdafaa harekefü~ri 
lstanbuliski istasyonuna gel fo·J ı n e J~ dursun kendi-
diği sıralarda trene l~a~lı sinin bütün eşya ve evnık 
yataklı vı gonlardun barıne ~antalan pencereden dışa 
bir baskın yapılmıştır... . rıya atılaruk aşırılmış ve 

Baskını yapanlar hııvı- · · d ·ı· · 
. d"' t b vagondan ıstım at zı ının 

y:t~ ?ilinmıyen o~ e~ bir düziye ç~kilıniş 
kışıdır. Meçhul ınsanl.u 

1 
~ t · d 

. . o rnasına ragmen ı·em ur 
nereden crırdılerse vagona d k · · l k ı·r· 0 urma ıçın o omo ı ın 
girmişler ve lm partıman . . . 

1 
k 

Jarılan hirinde lstaııbul yo makımstıne ışaret a dırm~ 
ı ·ı A k ra a"' ~ı·tm k .. mümkün olmamıştır. Hu ı e u B y ~ e uze 

1 
•• 

re yolculuk eden Isviçre arad.a nı~ç.ı~I mutearrızl~r 
hariciyesinin kuri yfsisin i geldıklerı gıbı esrarlı bır 
ttcavUzlerine hedef almış· şekilde treuden kaybolmuş 
}ardır. !ardır. 

ilan 
Hatay Dafterdarhğından 

Nevi Adedi Ueheri Tutarı Mülatazat 
Kirem;t 1215 1 12,15 Dörtayak mahallesin 

deki .' parsel numaralı 
maliyeye ait müuhe
di m binanın üzeriı • 
Jen çıkan kiremit 

Garnizon Komntanlı 1 Tuğla ll5 ı 1,15 

ğından , Muhtelif nahiyeC:e büyüklü ki çüklü.hurda halinde ihr"ka 
l - Antakya garnizo- elverişli ahşap 20 lira 20,-

nunda bulunan bütün ma- Yukarıda muhammen be1eli ve evsafısairesi yazılı 
Jul, emekli ve yede·\'. su- tuğlıı ve ahşaba tal;p zuhur t>lıntdiğinden l'l gün u-
bayların 30 ağustos günü ' zatılmış ve ihale 5-9-942 cumaıtc:si günü saat 10 
saat l 1 de lise arkasında d:ı yapılacıktır. 
ki Cümhuriyet meydanın- T :ılip, erin d ·fıe:-d ırlığ t m~acaat etmeleri ilan o· 
da yap1lacak merasime bü 1 ll!mr. 
yüyük üniformalarım Hlbis 
olaruk teşriflerini rica ede 
riın. 

Sathk Metruk Emlak 
M!lli Emlak "'1üdür1üğünden 

2- Üst subaylara Şe· 
ref tribününde ve diğer 
Subayluro subaylara nıah
sus tribünde yerler ·ay nl· 
mıştır. 

Küyü Cinsi 1\lıntu Parsel KapJ 1\foham- Kimden lza 

1 
men be- melrOk ol. 

N. N. N. Lira/krş. 

3 - Gece Vali Konaği 
bahçesinde verilecek gar· : 

l 
Kasta} Hi· is hane 3 98 27 4: 00 Abdulhak 

ıhayri oğlu 
Nikola 

• d~n ~par.ti için davetiye1~ri· I 
nı Garnızon Komutanlıgın 

dan l!labilirler. 1 

l\ıymetli bir eseri 
Foto Mdgazin mecmu

ası çok itina ve dikkcıtle 

bir l 
Hatay özel sayısı 1 
neşretti. Hatay hak· ! 

kında birçok tarihi malO.- ı 
malı da ihtiva. eder; bu ! 
değerli rnecmuayl bütiin \ 
okuycularımızd tavsiye e
deriz. 

Satış yeri: 
Hatay kitapıwi 

Kayıp ekmek karnesi 
<,.:ankıııdan aldığım iki bü 
yük bir kl.;çük ekmek karne 
sin :kal>ettirn. Yenilerini ala-
C<'ğımdan eskilerinin bük 
l'!Ü yoktur. 

Kanlara mahallesinden 
Tür.kan Göçer 

600 Ahmet oğ. 
Mehmet " 4 166:; 28 

Kurtu1uş .• 3 299 61) 3000 Oevriş Sey-1~-2 
63) fettinoğ~ hisesi 
36) lu Selim 

Mulhal p ;1şa ,, 2 223 4) 420 Yusuf Do· 

Ülkü ,. 3 

Mitlıat pıışa " 2 

Kahram ın ,, 3 
Sarı Mahmut",, 3 

Fe::vzipaş:.ı " 2 

741 

204 

822 
799 

158 

ğancı oğ. 
6) Abdo Haıırıa 
4 800 Abdulsamel 

3 

8 
6 

20 

Hacet oğ. Halip Han
na l>eveııt kı. Zizef 

300) Nilıı:ola Bas-
ta! oğ. Mikail 

500 Dip oğ. cebrail 
200 Dip Biddah- 1/2 

kıkı Feride hises 
800 ütücü Tama ve 

. karısı Alga 
Kustal Hiristi.,, 3 J 3 36 2600Abdulmesih 40/56i 

uzar oğ.Alber hise8i 
ve Aristotili 

Yukarıda evsafı y"zı:ı gayri menkullin açtk arttır· 
mu ile mülki}eli salıştt ~ıl > :ırılmiştır. lha'~ 3- 9-942 
perşembe güni\ saat 10 da Defterdarlıkta yapılacak-

tır. 

İsteklilerin temtnvt makbuz1ari 1e birlikte komis 
yona mürncaat1arı. ıllar;ldlaliye ve lsair .masraflar 

mtşteriye aittir. 25,27,24,1 

Askerlik işleri 
Yedı~k subay yetişecek 

kısa hi1metliler 1 EylUI 
942 de yedek subay oku
lunı.ı sevkedilect>lderdir. 

Bu şeraiti huiz olı.ınlurın 

şubeye rnllracanllun ili\?1 
olunur. 

Kayıp uüfus cüzdanı 
ve vesika 

kinde nüfus hüviy l 
cüzdanı, seyyar iş~~i karnesi 
ile bir altm yüzii k olan 
cuntaını k .ıylwltinı. Yeni 
~i.ifus cüzdanı ı;ıkural'.üğım· 
dan eskisinin hükmü yok 
tur. 

Şirince nuıhrıllesinden 

Fettah oğlu Ahm~t 

Sıra yaptınla-
cak 

Vilayet Makamından 
1- ViHlyet ilkokulla

rı için 80 adet sıı·anın ya 
pılınast pazarhğa konul· 
muştur. 

2- Behersıran m mu 
hammeıı bedeli 13 liradtr 

3- Bu işe ait şartname 
Vilayet daimi encümenin
de görülebilir. 

4 -Taliplerin ilk te
minat akçası olan 78 li
rayı birlikle getirıne

len lazımdir. 
5- Pn.arlığın 4 eylUI 

cuma günü saat 16 du 
V ılayet daimi encümenin· 
de yapılac;ığı ilan olunur. 

21,25,28,31 

Posta nakli 
Hatay P. T. T. MüdUr 

lüğünden 
Aylığı 100 lira rnuham 

men bedelli Anhıky a-Y ay
lad&ğı ar ası oto ile posta 
Dakliyatı açık eksiltmeye 
verilmiştir. 

Muvakkat teminat 90 li 
radır talipler Ticaret oda
smda kayıtlı ve okurJya
zar olacaklardır. 

lha1e Hatay P.T.T. 
Müdürlüğiin<le 12-9-942 
cumartesi günü saat 9 da 
yapı!acaktır. Şart narnelt-r 
mesai gün ve , saatlarında 
müdürlük kal'3nıinde görü 
lebilir. H 

28-1-6- 11 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C H.P. Matbaası Antakye 

• 


