
s 
ı A§us!os 1942 

(il ~ir.z-;;hibi 
llt kPQ BALCI 
.....-~at MOdOrD 
~~ÇELENk .,, .. 

ı,.f 1 Y•zılar 

.... 
~ '1Ddaro adına 

1~11rneııdır '-'ı"'1~•n Y•~ılar Ôgleden •onra oıkar uDnlOk siyasi halk gazetesi - TESİS TARiHi 19ZB VIL 14 SAYl :3151 
ve"llrne:r ADRES ı YENıOlJN -- ANTAKYA - Telefon 79 Posta kutusu 24 

11'işvekil Şükrü ~:·;~~:~~:~:ki 
y Saracoğlu 

Voroşi
lof da 
düştü 

eni kab· . b 
~i d~ ınenın eyannamesi· 
bıı tın Parti Grupunda okudu 
~ı Politika h kk d G 

ıtr\j S a ın a rupa izahat ver ildi 
vİ dt be aracoğlu Meclisin bugünkü toplantısın 

Yannam · . k 
~~n~... .esını o uyarak itimat istiyecek 

"Gr" 
4
A.A.- C.H.P. f libin takdir yollu beyan&-

~~&Uıı·s~ umumi hc~e tını müteakip, hüktlmetin 
'9.ı"'lı liasa:t ~ S te Reıs b~yannamt>si ittifakla tas-
~~ t Sakanm reis vıb edilerek toplantıya son 

._0~Pland1. Celsenin verilmiştir. 
' •it ~~e geçen toplan .. Ankara 5 A.A.- Dün 

18 il hUlRsasının Cumhuriyet Halk Partisi 
. l)•- ınlı rn liteakip sU- Meclisi Grupunda 

"lf ar h .. k4':. · aeı •rasında kür u umetın beyannamesini 
~c~ı liatveki~ ŞUk- o_~uyan Başvekilimiz Şük-

trıı 1 u evvela ,mu- ru saracoğlu, Büyük Millet 
\ tı Parla olan mu. Meclisinin bugün öğleden \ ~, :ı~ Ve bizi uzak :°nra yapacaJlı toplantıda 
~ • ." 'İ)"J akındaaı i 'gilendi· ı U lJeyannameyi aynen O· 

~ h..ı.. h&disel~re d · ~u~arak Meclisten itimad -...-...t•- aır ıstıyecekr p 
~ ı..kr'- buıuoduktan . . ır. arti Grupuo 
~ıl etrnit olduğu da ıttıf akla ~aHvib edilen 

beyanoamasiPı· ~yannamenın dış ve iç 
ur 8 · • sıy t' · • u meyzu il- • 3~ ımız hakkında çok 

~ &öz alan 13 bati ö~emh e11aslara ihtiva etti 
L. ğı habt!r veri'mektedir. 
~I M H~··~--_. 

oskova Elçimiz Haydar 
~ı lıt•nh ı Aktay vefat etti 
11.: ~o,k u 4 A.A.- Sa- .. 
~dat ~09a Büyüle Elçisi ler g(lnderilmiştir. 
~n Bu klayın cena7.e8i ls~anbul 4 A.A.-Cum 

~t 9~Uk Adadan hu- h~r rıyaseti Umumi Kati 
'tiırni Purıa Sirkeci e bı bay Kemal Gedeleç 
tıııe ~ 9e 1 lı30 ~a s~bı_k Moekova büyük el-

ilt al~ırılnııştır. Ce- çım ız merhum Hayder 
llluır.!_1 ~de bir sllva- A~tayın ailesini ziyard ~t 

""'•ıı b" mıQ Cü h Si 1 Polis 1~ piyade " ~e m urreisi adı 
~ti Ve Ve inzibat müf na Uızıyede bulunmuştur. 

~~~d"iu
0

~~~~~ ~i_rkba~ Giresunlular 
" Cadd . vır ecı- . ... 

\ıı.ı\l~, kap~~ !38lediye Mıllı Şefin oraya 
\'rıi tak·be .raAlvay ayak bastığı günün 
~- aeıın· 1 o Baya- y ld.. .. .. .. k 
~~ Baş "i~ merhumun ı onumunu ut-
~1 11tt,nYazıt carniinde ,. ladılar 
~ ~anda ~nra Echrnfl , Gır~~o 4 A.A. -Milli 
ti.~•lınişrkı tebitliğe Şef_ loönuouo şehrimize 
L'r~8i ır · Cenazede g~lışl~rinio 7 inci yıldönü 
~'u lJ lld~nll Cümhur mu buJUk 1eıalıüratla kut 
~~ı~~nıı katibi Ke l~nmıştır. Bu münasebetle 

~ ~1etç, Vali muavi- Gıresun baştan başa milli 
"1.:)~a .. ı.. • Parti v.. l.ı renklerimizle be'7"' . 
11~ "'"ln " e- h . ....nmış 'e 
~ C& ele,~' &&kert erkan şe rı? şark mevziinde gü-
~, llkrabetıer mümes- ~~l bır lak kurulmuştur. 

~lun ası ve dostları lorene bu lakm altında 
~tQtııh11 ın~ılardır. başlanmış ve bundan 7 

-.:. ~\aı-~eıs~rniz lnöaü yıl önce hUkt101t>l r~ısı 
\°'~itti ~ır çelenk olarak gelişlerinin hatıra-

tı._tk, ~Cenazeye bun 8~01 yaşatmak ivin Mılıi ~e 
r ÇOk çelenk fın bir otomobil içine ko· 

nau büstü başta Vali ol· 

Rus do-
nanması 

neola .. 
cak? 

Bunun için üç 
ihtimal ileri 
sürülüyoı. 

1- kendini batırmak 
2-Tarafsız bir lima 
na sığınmak 
3- Teslim olmak 

Stokholrn 4A.A. lla· 
vas aj:ınsı bildiriyor: 

Mareşal Bok orduları 
cenupta Koban nehrinin 
ortalarına kadar varmıştır 

Alman ordularının şi
mal Kafkasyayı istilası tak 
diriı·Je Karadenizdeki Hus 
Donunmasının durumunun 
O*-' olecağı günün en önem 
li nıevzuunu teşkil etmek 
tedir. Askeri mahfillere 
göre Hus donanması için 
jjç yol va::-dır: 

1- Kendi lcendini ba· 
tım11:1k 

2- Tarafsız bir limu
na sığınmak 

3- Teslim olmak 
Sun savaşlardan sonra 

Karadenizdeki Huı:; donan
masıam mevcudu şudur: 

1 i ağır olmak üz~rr, 
5 krovazör, 38 denizaltı 
ve 78 hücum botu. 
Asıl mühimmi bu gemile 

ri K.ıradenizde baı rndın

cak liman meselesidir. 
Şimdi Rusların elinde ~~o· 
vorosisk veBatumdan baş· 
ka kalman kulmeı
nıış;gibidir.Novorosiski aı -
tık Alman tehdidi altında 
dır. Bu donanma er 3veya 
;.;eç Rommel orduları lske.ı 
deriyeyi aldığı takdirde 
Akdenizdeki lngi iz donan 
masının kar~ıtaşacağı ak;
betle karşılaşacaktır. 

Ev ev yapılan şiddet 
lı bir boğuşmadan 
sor.ra Almanl::er şeh 

re girdiler 

Alman ilerle· 
yişi devam 

diyor 
e-

Ber'in 4A.A .- Alman 
tebliği: 

Azak Denizinin doğu 

suudaki Alman tümenleri 
inatla savaşan lfolşevik 
urtçıhmnın mukavemetini 
kırmışlardır. Ordunun se
ri leşekküllerile hücum kı 
taları sürekli bir ilerleme 
ile kaban nehrine varmış 
Jlardır. V•Jroşilof şehri ev 
ev yapılan şiddetli bir 
mücadeleden sonra de 
>(eı_:irilmiştir. 

Firar halindt ki diiş
man kollarına hav .id an 
hiicum edilmiş Vfl bomba
lanmıştır. Alman ve Ho
meu kıtaları doğuya doğ 
ru ilerle~eğe devam edi
yorlar. Havu kuvvc:tl~ri· 
mizinVolga üzerir.e yaptık• 
ları gece akını esnasında 
bir Rus gemisi batır;Imış

hr. 
Alman askerleri iyi 

döğüşüyor 

Berlin 4 -A.A. - Gaze
telere göre aşağı üon nehri 
civarında Hus ordularını 
dur:!!adan takip ed"'ll Al
man ıutaları büti n yorgun 
lukl.ı. ınu rağmen savaş 

kuvvetleıir.i asla kaybet· 
memiş'erdir. 

Ruslar :çekildikleri 
ni itiraf ediyorlar 

Moskova 4 A.A. -Hus 
tebliği: 

Voslrnya bölgesindeki 
me:>kOa IJir ) erdo lt ılyan 
Jarın tunklJılu yapt1idarı 

akınlar püskürtülmüş ve 

' 

2v00 lta y .m askeri ö!dü
~~....,,.........._......,~--==---- rülm.htşr. l{us kıtaları ce· 

l nup~.ı düşmnnın karşı hü· 
cumlarını pliskürttukten 
sonra yeni mevzilere çeKil 

1 mek zorunda kalmışlardır 

mak üzere mülki ve aske
ri erkan il~ kalabalık lıir 
lıalk kütlesi tarafından 
sel4mlanmıştır. 

r 

_Çarşamba 
Abone ,,.artı re : 

Dahilde yıllıüı 5 lira. 
v~hencı nemlekotla" 

8 lira 
llAnların h r kelim•· 

sinden 5 kuruş ahnır 
Ucret peşindir . 

0ün0 geçen sayuar 
10 kuruştur 

ikinci cephe 
açılmazsa 

Rusyada hayal in 
ki c;ar: başlıyacak 

Nevyork 4A.A.- "San 
I• raıısis!w gazetesi diyor 
ki: 
"~ıkincinci cephe hakkın 

daki kanaat son zamanlarda 
değişmiştir. lngllterede l
kinci c 0 phenic Bitlere yar 
dım yapılacağı kanaatı hü 
1'üm sürmekt€dir. Fakat 
eğ~r ikbci cephe açılmaz 
su Husy:ıdu büyük i.ıir ha
yal inkisıtrı l>a~lıyacak ve 
Rus müttefiklerimize kar~ı 
sözümüzü yerine getirme
miş olacı:1,,ğız, 

Bir İngiliz kontesi 

Rusların 
Kendileri için har
bettiklerini söyle ti 
Londra A.A ........ 5 lngiliz 

elk'1rı 111numiyesi ikinci 
cephenin açılm11sı gecikti
ği takdirde Almunlurıu 
Rusyadıı H~rlemeğe devam 
ve ikinci cephe için büyük 
kuvvet ayırmıyacakları 
kaaaatmdadır. Diğer taraf 
tan bir kısım halk ta Jfizı n 
golen haztr!ık yapılmadan 
iıcinci cep.ıenin açıkmasııı
dan korkmaktadır. Kon
tes Astor söylediği bir .nu 
tukt:•, Huslarm lagiltere 
için değil kendileri harl>et 
tiklerini beyan elmietir. 

SON DAKıK4 

Donda 
Alman ilerleyi

şi h afifled; 
Fakat cenupta Al 
m m ilerleyişi devam 

ediyor 

Londra 5 A.A.- Don 
da Alma'l humlesi hafifle 
miş fakut cenupta ileri 
haı ttket dev~m ediyor. 

Ruslar Almanltttın ge
riye bir çıkarma hareketi 
yupmaıarmdan korkarak 
geri çekilmektedirler. 

Moskova 5 A.A. 
Ceeup Uo.ı havzasında Al 
man ileri h reketi yavaş
la rn ıştır. Karşı tea r ruzlar• 
Almanl<Jra çok ağır kayıp 
lar verdirilmektedir. 

.1 



Sayfa-2-.. YFNtGt1N 

Şosa inşası ithalat primleri indirildi 

Bu suretle ithalat mallarında ucuzıuk 
ve ger.ışlik temin olunacak 

Almanlar bir 
şehri zaptet

tiler 

Hatay Nufia :MiidUrlll· 
ğünden: l 

Ankara 4 A.A.- Tica 1- <;erek Amerikudan 
ret Vekületinden tebliğ geıekse diğer ıfü nıleket-
edi!rniştir: lerden yapılacak ithaUllla 

25 Mııyısta gazetelerde buna ticari lıiınıet ve mu-

Ekatarino hücumla 
ele geçirildi 

Bertin 5 A.A.-Alnrnn 
kıtaları Ekatnrino şehrini 
hücumla zaptetmi:slerdir. 
Ekaturino şehri Yaya 1r
mağ1 üzerindedir. 

1-lskender un - Pay as 
yolunun (6 750-21,526) ki
laın treleı·i arasında nok
san kalun kısmın şosu in 
şnsı kapalı zarf usulile 
münakasayu konulmuştur. 

( Kırık handa oğlll ~ 
Miski K evork .,h;..,11 

1 

Kın~~ 
• tanı fındun tıı fil 

halen i kuı'!eıga ıııSI 

' 

bul un an M.ıı00~11ri~ ...ı 
yem aleyhıne ·sti!IP" 

neşredi miş olun lt-bliğde anıeleler kerşıl!ğı olarak 
bir kısım S•Jrbest dövizler yabancı memleketlere öde 

.le yapıları mübadelelere 
tnsrih olunan primler ilgn 
tıldilirken, mevcut dövizler 
tasfiye olununca ithaJAtı· 
ruız üzerindeki döviz pri· 
mi bedelinin de kaltiırıla
cağı l>dyan edilmişti. Tas
fiye vaziyeti it"tkik ecfüe
rek ithaUU priml~rinin şirn 
diden bir miktar indira 
mesi imkanının hasıl o\· 
duğu görülmt'ş ve itha a. ;
mızda ucuzluk ve genişlik 
gayelerine hizmet edecek 
olan aşağıdaki kırar alın
n ıştır. 

mek üzere mübayaa edi· 
len dövizl"'r üzerinden Ta
kas J im t~ Şirketince tat 
bik edilmekte olan primle 
rin nisbcti yüzde 35 e 
indirilmiştir. 

Merkezde durum 
lforlin 14 A.A.- J\l· 

man ııskeri mahfillerinden 
bilrl iriliyor: 

2- l~ksiltmea 25-
ağustı>:;- 942 sglı glinii 
saat 11 de Antakya 1 'afia 
Müdürlüğü odıısında müte 
şekkil komisyondu r yapı 

ndt ı • 
meli zama~ı aıtuO ,~ 
lediği ıs lır~ 0,,0 
alacağına daır 'b ff~ 
. . o34 tarı 
rınsanı _, tt'° 
numaralı uaın•~fl"" 
kında :.ıçııao od' 1 .ıcaklı r. 

2 - Teozihitı prim t11h-
şisatı 5 -8-942 günü huş 
hyaCdktır. Biuaenaleyh 
t;cari hizmet ve muama
le\erle akridltifli mlibayaa 
)arda ise yi!!e bu tıtrihte 1 

itibaren gümrüklerden çı:ı 
kilecek mallar hakkında 
yeni tenzi'ath bir tarife tat· 
bik olunacaktır. 

Yeni ekim seferberliği 
Onümüzdeki yıl köylüye geni~ ölçüde 

tohum dağıtılaca~tır 
Ankara - Ziraat V~ka

letinde yeni bir program-
Ja çahşa<·ı1cak tedbirl~ri 
almak üzere muhtelif ko
misyonlar, toplantı \arına 
devam etmektedirler. Önü 
müzdeki sene ki>ylüye ge
niş mikyasta tohumluk da 
ğ1lilması için tedbirler a
lınmakla beraber komlıina 
ıarın daha faal ve pratik 1 
bir şakilde istihsal merkez 
ler· ne sevkleri ve randı- 1 
manlarının arttırılması im 

kanları da temin edilmek
tedir. 

l)iğer taraftan sou za-
nı~nlorda Arnerikadan gt!
tirtilnıiş olun son s· stem 
ziraat makinelerinin mon 
tajı da süraUc bitirilmek
tedir. Ayrıca kombincıları 

bugünün ihtiyacına cevap 
verecek şekilJt} işler bir 
hale getirmek maksacfüe 
kombinctla r idare }\'•yeti 
kadrosunda esaalı değişik 

likJer yapılmıya başlanmış 
tır. 

Bütün eşyalar hakkında 
Fiatların serbest bırakılması için yeni bir 

karar çıkacak 
Ankara- Fiat Müraka ral'lanm. dııyanarcık Tica· 

be heyetlerine'" önce fialla rat ve iktisat Vt'kfiletleri 
rı h·sbit edilen büt~n eşya 1 lar.ıfm hın f.atları Lt-ı-,hit 
!arın fiatlaıımn serbest bı- edilen pamu6' ve yup ığı 
rakılması i~in yeni bir ka- şimuilık lm kardrdan istif:-
rarm almmuk üzere oldu- na edi ecektlr. 13u iki ma•j 
~o bildirilmektedir. Koor· de hakkında tia yakında av 
dinas~ on heyetlerinin ka· rı hir karar ahnacartır. 

VoronPj şehri dört haf 
tadan beri Alman kıtaları 
tarafından i11utla tutulmak 
tadır. lluslar bu şehri 
a mıı'< lçh <;ok gr\yret 
sarf etmiş ve burada 800 
tank kaybetmiştir. Bir Al
man tümeni tarafından 
rnüdııfaa edilen Voronej 
köprübı:ışına Hus'ar 6 tümen 
le ve 37 defa hucum etmiş 
lerse de hiçbir ilerlerıeme 
yapamamışlardır. 

Mısır cephesi rtde 
Kahire 4A.A.-- Hom

!Ilel şimdiki durumunu 
düzeltmek için tedbirler 
almakla ıneşguldur. llu a 
rada büyük mavna 'Ve yel 
kenliler kullanarak iaşe 
ve malzeme r.aktiyatını i
dare etmektedir, lngillz 
uçakları bu mavnalarhı 
yelkenlileri mütemndiyen 
takip ederek lıurnbalamak 
tadırlar. 

Muhabereci a
lınacak 

Hatay P.T.T. Müdurlü 
ğünden: 

1-Muhabere ci yetiş· 
tirmek üzere 341 doğum 
lulardan mfü~abal.rn ile 
st ·iver alınacaktır. 

2- - MüaalJakaya gire
ceklerin orta rnektep rce· 
zunu ve yaş kaydı hariç 
memurin kanunundaki şart 
lan haiz bulunm alan lazım 
dır. 

3- MüBtcbakada mu 

Viİayet Mü#ü
lüğü için 

i ngilterede vaffak olanlara ilk defa 
kırkar lira ücret ve fevka 

Dün seçim yapıldı 
Açık bulunan Vilayet 

Amerikalılar 400 bin Ulde 7 am da \'erilir. Ta\i-
tayyareci bulnndu- matına göre muvaffak ol-

duktan sonra 15 lira asii 
racakl~r muaşla memurluğa geçiri 

I.o•ıdra 5 A.A.- Haber liğler. 
verildiğine göre Amerikan 4-Müsabaka 2 eyltll 

3-:l-st~yenler hususi 
şartname ile pr<,j .. ve ' ev
rakı keşfiyeyi Nafia Mü-
d 1düğJnd~ görebilirler 

4- Bu i~in keşif l1t1· 
deli 74223 lira 69 kuruş

tur. 
5- Muvakkat teminat 

4964 Hrad1r. 
6 - Taliplerin ihaleden 

en az 3 gün evvel bu işe 1 
benZP.r inşaatı başardıkları 
na dair evrakı müsbitele-

cn ası 
rüyen duruş 

1\IüddeiııleYb 111~b 
ikametgahının diaiıı' 
. b' en keP "" tıne ına d• .. 

nen ve AntakY:,; 
Y . .. gazel ol 
enı gun J(I)•'' 

tel.ıliğat yapı dil' 
verildiğinden dıağll 9 
ml:allak buıuıı ~ s.,t 

••nıJ r .J 
IOl-942 ~ah " 11 ırır 
mahkemeye ~ 
liğ olunur. ( 

Satılık ts ri birlikte VilAyet .l\la· 
kamına müracaat ederek 
alacakları ehliyet vesikası 
nın 2490 sayılı kanuna uy 
gun olarak hazırlıyacakla
rı teklif rnektophırım ve 
bunlarla birlikte teminat 
mektup veya makbuzlarını 
ve Ticaret odası vesikası 
nı ihale gilnü s;ıat 10 a 

d8rlıf 
, Bata~. ~eçı:~ıJJe'' ~ 

Mevkıı : ~ıı tarl•Alefl 
sulu aga..- 5 kif&J" it 
parsel N. 1 0ıetrf 

'adar komisyon riyHseti 
ne makbuz mukabilinde 
vereceklerdir. Postada olan 
gecikmeler kabul eJilnıez. 

! 
lira kirndgO ğlU ~~ 
ğu. fusuf o e~ 

Yukarıd~ ~
bııhçenin bır 

5, 10,15,2) 

Satılık Bahçe 

AntakyPda Alvan balı 
çesi denilen mevUde bö
ce\<hanesile damlarile ve i 
ki kıta HostQf markalı 

motörile müvekkilime ait 
sekiz cam bahçe satıhktır. 
Talip olanların aşağıdaki 
adrese mUracaat etmeleri 

Antakya : Avukat Ha
san sadık 

5-6-7 

Ev sahlacak 
Milli Emlak Müdür 
lüğür den: 
Muhammen Bedeli 350 

Parsel No 148 Mmtaka 
No 2 Cim~i l!:v Mahallesi 
lzzetağa Soka~ı Fevzi Cuk 
mak Kapu Numarası 4 

rn üıayedeYe rt...O 
5-s-194~ ~.J . . y•r. t 
da ihak9' 1 S 

• o o ' 
talip\erıa , 
makbuzile 
m üracaatı~rıo,ıı A'
ilAn ve saır 'J" 

teriye ttittir· 

_.Müftülüğü için dün Umumi 
mec1 s salonunda ve Vali' 
miz Şefik Soyerin huzuri 
le seçim yapılmıştır. 
Seçime 16 vaiz ve imam ile 
belediye meclisi azasından 
on iki kişi iştirAk eylemek 
te idi. 

hava kuvvetl~ri lngilteredc 942 çuşa.mba günü yapı-
150 hava meydam yapu· \ lacaktır.Girmek istiyenlerin 
cak ve 4 )0 mürettebat \ 1-9-942 salı günü ak
bulun urulacaktır. şamına kadar müdürlü~ii-

1-Yukarıda kapı nu· 
ııarosı ve evsafı suiresi ya 
zıh ev 2490 sayılı kanu
nunun 41 inci m11ddesi 
mucibince s ılışa çıkarıl
mıştır. 

2- ihalesi 10 8,942 

dır. 

Yapılan seçimde Malı· 
mut Hamdi Üzyiğit 19, 
Mehmet Hattat ve MUrsel 
18 f"'Y kazanmıtlaniır. Vi-

-uı·y-e_t _n_1a_k_a_m_ı_b_u_n_e_t_ıc .. ~""'" müze müracaatl11rı 
yi diyan~t işleri reiı;Jiğ. - 5-15-25 
na bildirecek ve bu üç ki- eşriyat Müdürü 
şiden biri diyanet i'lcrı 
reis\i~ine müf lü ltıy;n ed Selim Çelenk 
JEcektir. C H.P. Matbaası Autakye 

pazartesi saat 10 ·da ya· 
pılacağmdan taliplerin te
minat makbuzunu han ıilen 
defterdarlığa milracat et· 
meleri ilAn olunur. 

30-1-5-8 


