
S. ÇELENK 

Yeni bir sarnıç . . 
gem ısı 

Fılomuza katıldı 
İzmir 7 A.A .- Ü~· 

yıla yakın bir zamandan· 
beri limanımızda demirli 
bulunan panama bandmıl
lı bir sarnıç gemisi dün 
filomuza katılmış ve gemi 
ye türenle bayrak çekıl-

miştir. • 

vişi 6 A.A.- Burrıy a 
gelen haberlere gi>re, Rus 
cep'nesin:n c~nup kesim~n· 
de ilerileyen Alman kıta
ları Koı>am g~çerek May
kof petrol Merkezini müdu 
faa eden Hı.:s kıtalarilt' 

çarpışmağıı başlumışlardır. 
Alınanlar Kafkasyaya doğ 
ru ileı ılemektedir. 

Londra 6 A.A.- Mos
kovada Provd:ı gıız"'tesine 

cepheden gelen lıir telgra 
fa göre-, Stalingradın şinu.l 
batısaudı:ı çuk şiddetli çar
pışmalar olmakte ve b:ızı 
kesimlerde Hus ıntaları 

karşı hi cum yapınukludır 
lıır. 

Almanlar şimdi KHf · 
kusyad ki p •trol kuyula ıı 
nın en önemlisi olan Mo ı 
kof bö gesine 170 kilorr!et
re kadar yaklaşm ış Lulu. 
mıyorlar. 

Bur.ıd::.a çıkarıhm pet-
1 rol oldukça öııernli btr 
1 yekun tutmakta ise de 
l lfakO Huslann elindedir. 
1 v orada çok kuvvetli Hus 
\ kıtaları Balwyu rnüd11fau 
I edecektir. 

Cuma 

mış 

Fakat Alm2nyanın 
bunu kabul edece 
ğı şüpheli görülü-

yor • 
Hükreş 7 A. A .- l ııgiliz 

Başvekili Çörçilin halen 
~ loskovada olduğu hak
kındaki haberler, Husyu
nııı Almanya ile ınünferid 
bir barış yapacağına dair 
ş9yıaların yıkmaFına sebep 
olmuştur. Romen mahfil
)E>riıM göre Alman ordula
rı her yerde muzı.ıffarau~ 
ilerlerkflı böyle bir şey 
mevzuubahs olamaz. Bu 
teklif Husyadun gelse biie 

1 Almıınya buııu kabul et

miyecektir . <":unkü Alman 
ya Husyanın kayıtsız şan· 
sız tct): ırn olma.l')ınt iste
mektedir. 

SON OAKıKA 

İngiltereye son 
bir ihtar 

Derhal Hi.ıdistandan 
çekilmelidir 

Londra 7 A.A- Gan
diııin bir buçuk suat süreıı 
bir nutkundan sonra yeııi 
bir karnr sureti kabul 

Sa~1feyi çeviriniz 
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Harbiyede Hindistandan Ruslar Yiyecek ve yakacak alırı 8c1:a 
«Tınaz» ilkokulur.un Bu haftJ götü ha- Antakya 5 sayılı J. er ok•JI Alayı satına 

inşaatı biiiyor herler beklenleniyor Petrol kuyula- Komisyonundan 
Cümhuriyet 1 lalk Parti- V · t 6 A A h 1 /eniıl 

aşıng on · · - f • Cinsi Miklurı Tutarı 
si tarafından Harbiye na- "Nevyork Tribün,, gıızets- flnl a rıp 

Teminat hll 1 ı 
M 

. !ili 
iktarı . (iiılıı . JI 

hiyesirıde yapıla~ beş sınıflı si diyorki: d k 
ve lıım devreli ilkokulun "-Üğürnüzdeki hafta e ece 
ikmnl inşaatı diın Parli içın<le NinJistanda kötii Almanların ilerleyişi 
binasında ihale edilmiştir. hnherler gelmesi beklene 
Yalnız tavan ,.e döşeme işi bi'.ir. Bu gölü baberleri hırzla devam e-
ile camlarının bindirilmesi bazı hauislerin tac~ı elene· diyor 
kalmış olan ilkokul 45 side mümkündür. Stoklıolm 5 A.A.- Al 
gun sonra larnamile ikmal 4 Günda 1132 uçak manlarm 48 saalu kadtır 
edilerek modern ve nıii- kaybetmişler Armadik şehrini ele geçir-
kemmel bir okul halinde Bdrlin 6 A.A' - Al- meleri b~kleniyor. Fon Bok 
1 ilk l teürinden itibaren man kıtaları lıayr61t verici ordulan 12 günde 300 ki· 
tedrisata kapıların açnçak bir şekilde Rus mevziler\· lometre ilerlemişlerdir. 
Lır. Bu oku' nahiye mer· ne hücume devam ediyor- İleri harekete devam 
keızlerinde inşa edilec~k bii lar. Cephenin merkezinde eden Almanlar, şimdi Kaf 
tun il~okullar için bir ör- Rus karşı hücumu temı:.- kasyatlaki petrol bölges:-
nek halindedir. men püskürtülmüş, düşman ne yaklaşm1şlardır. Alman 

Ev 1 en m e büyük kayı pıara , uğramış- kıskııcının yakında kapan-
tır. Havd faaliyetide son nııısı l.ıeklenilmekte<lir. 

Bayan l<'atrna Alı'ye A- derece artmıştır . Son 4 1 1 , Rus.ar petro kuyu.ar& 
selci ile kıymetli gençleri glindH Ruslan.ı 1132 uçak nı tahrip için tedbirler alı 
mizden YeQilyurt ilkokulu kaybetmiş olmaları Alma J B kA R t 1 1 

" hamlesinin bliyüklüğiinü yor ar. a u - (ıs o yo u 
başöğretmeni Ha~~m Kamil göstermeğe kafidir. nun 24 sauta kadar kesil 
Başağm evlenmı~ törenleri __ _ mesi muhtemeldir. Önü-
dün akşam akraba ve T cırsus Mersir. as- müı.deki günlerde Rus or-
<lostlarının iştirakile yapıl dularının kuşatılarak esir 
ımştır. Genç evlilere saa· f alt yolu sayısmın bildirilmesine in-
det'er temenni ederiz. Adana -Ticaret ve ıı tizar edilmektedir. 

Saracoğlunun 
beyannaryıesi 

Almanyada ve Bulga 
ristanda çok iyi 

karşılandı 
Bedin 7 A.A. - Türk i· 

ye Haşvekili Şükrü Sara· 
coğlunun beyannamesi Al
man siyati mahfillerinde 
çok mnsait karşıhmrnıştır. 
u u mahfillar Türkiy~nin 
samimi tarafsızlık siyaS(:ti 
nin parlak bir delili olan 
bu beya :ıname ile Türk 
hükumetinin hiç bir teca
vü;t. emeli beslemediğinin 
bir kerre daha belirdiğini 

beynn etmekted'rler. 
Sofya 7 A.A- Havas 

hildiriyor: 
Şükrü Saracoğlunun bü

yük Millet Meclisinde oku 
du~u beyannanme Bulgar 
basını tarafından büyük hü 
!asalarla neşredilmiştir. 

Hen en bütün gazeteler bu 
beyannameyi hüyük Laşlık 
larln 7nmakta ve bilhas 
sa dostluğa doslluk:a 
mukabele edileceği hakkın 
Jaki cümleyi büyük bir 
memnuniyetle belirtmek· 
tedirler. 

edilmiştil'. Kongrenin tas
vibine arzedilecek olan 
bu karar lngıltereye ı:-;on 
ihtardır. 

İngilizlerin derhal Hin
distan çekilip gelmesi isten • 
mektedir. Eğer İngiltere 
bunu kabul etmezse Hind
liler Gandirıin emrinde ln 
giltere ile mücadeleye baş 
layacaktır. 

rad bakımdan çok mühim Moskove 5 A.A.- Al-
olan Tarsus -Mersin şo- man orduları son 24 saat 
sasının asfalt yolan un in- ta ağır ve çetin bir baskı 
§ası için teştıbbiise g~çi!-

yapm ış ve ilerleıneğe mu-
rniştir · vaffak ol nuşlardır. Her 

i 1 a n ne pahasına olursa olsun 

Hatay üetterdarhğından: 
Mu. bedeli 210 U. 
Cinsi ev 
MahaJlesi lzZPtağa 
Mıntaka No. 2 
Parsel No. 157 
izahat Tanıamt 
Yukarıda yazılı gayri men 

kule talip zuhur etmediğin 
den 2)/71942 taıilıinden 
itibaren bir ay içind•~ pa
zarlıkla satılacağı nan olu 

ilerlemeğe çalışan Alman 
ordusunun baskısı gittikçe 
artıyor. 

Almat'\ basını ne diyor 

Berlin 5 A.A.- iug: ı. 
teredeki Amerikali askerle 
riıı Amerikan mahkeme 
lerinde muhakeme edile
ceklerine dair Avam Kama 
rasında kabul edilen kanun 
münasebetile Alman bası· 

nur. nı şu rnütaledyı yürütınek 

mı tift*W.ı•s:=ı.~umw2 + 

Bataldık kurutma münakasası 
Nufıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - ~u iş)eri ondürdüncü şube müdürliiğü bölges 

içinde Amık ( vası bataklıklamım kurutulması ve 
Ası nehri islahının ikmali işleri. 

Ttıhmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası ü
zerinden (1,553,182) lira (79) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26-8-942 tarihine rastlayan Çaı·· 
şamba günü saat (15ı de Ankarada su işleri reisliği 
b'nası ı<.;inde toplanan su eksiltn:e komisyonu oda· 
sında kııpalı urf usnlile yapılacaktır. 

3 - ıstekliler eksiltme ş:.Jl'tnames;, mukavele pro
jesi, bayındırl.k işleri genel şartnamesi, umumi su 
işleri fenni şartnamesi ıle hususi ve fenni şartnamele
ri ve projeleri "(50) liru ( )0) kuruş karşılığı.Gda Su 
lljleri Reisliği den alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (60,345) 
lira (49) kuruşluk muv. kkat teminı:ıt v~rmesi ve 
eksiltmenin yapılacağı g inden eıı :ız üç gün evvel 
bir dilekçe ile Nafıa \'tık8letine müracaat ederek 
bu işe mahsus olmıık i..rere ;esika ai naları ve l.ıu 
vesikayı göstermeleri şuı ttır. 

Bu müddet içinde vesil\a isteğinde bulunmayanlar 
eksiltmeye giremezler. 

5 - ısteldilerin teklif mektuplarım ikinci madde
de yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su lşleri 
H~isliğine makbuz karşılı~{' nda vermeleri Hlzımdır. 

Postada olan gec krnelr,;r kabul .. edilmez. 1,7,13,19 

Kilo Lirli Lira K. Tıırih• p:zart"S' , 
Koyun ı~li 45000 54000 4050 00 24-8-42 ' " 11 
Sığı:- Eti 450JO 22500 1687 50 "

2 
Sıı1 1 

Bul~ur 45030 9900 772 5Q 25-8-4 ,, 
Kuru Fasul 450JO 12600 945 03 " .. ~911 
Nohut 45000 8550 641 25 '''2carşarı1 

Mercimek 45000 9450 708 75 26-8-4 ' 
•• Pirinç 108000 41040 3078 O~ ,, ,, 

Sade yağı 36000 81000 6075 00 '' 
Beya zpey. 5000 5750 341 25 " t' 
Yeme.klik pişirmek 1ıılıil 
için odun 596"00 9792 734 40 27-8·42P' ş .. 
Saman 108000 5400 4')5 oa '' ,, ı#1 
Sabun 8640 6998,40 524 88 '' j~İ ~i 1 
1-Yukarıda cins ve miktarı 'yazılı ohın °11

7,.......94 ~ 
erzakın kap.ılı zarfla ihale günü olan 22-rıd;,ı t~ 
şamba günü talip çıkmadığından hiz:ıtarı i fetJ 

gün va saatlarda kapalı zarf usu 1ü de ihaıes rıJir 
alay karargahında yapılacaktır. roiılllt ;l 

2- Tahmin tutarları ve muvakkat ,te ısrı b ~ 
tarları il~ eksiltmel'in gün ve .~aa~orılis1° 
rmda gösterilmişlir. ~artnameler herguo 8r 
görülebilir. bir sıı't 

3-lstt-kliler ihale gün ve saatındall a ver~ 
Vdline k;1dar tekli[ mektuplarını kocnisY

011 

dirkr 
1--ıı-1s-2° I ~ ~ 

metruk ef11 8 

Kınkhan Malmüdürlüğünde.n:. J-{issı' ~1' 
Parsel Tahrir Tapu Mahalle Mevkii Cınsı 'kt L· ~· 
No. .No No. ve köy cnı lr 

,1 
01 360 ~6 

249 40 113 kurtuluş kanatlı dükkan ta 7ZO ıı 
249 41-1115 ,, ,, · hane ı~ ı6 
249 41-2 11 ·ı ,, ,, " . " 240 ı1 

449 25 ,, ,, ev bahçesı,, '3(/J 1~ 
498 15 haue sınıf ,,rıJ b 

,, " (1] 1 CJV 
5J7 23 ,, 4No.sok. ,, ta 9oO ~ 
308 25 ,. ,, ,, ,, aJO r. 
309 21 ,, ,, ,, " 12oJ ~1 
310 29 " ,, " ,, 360 ı• 
311 31 " ,. " ,, 22' ~ 

249 42 2 ,, ,, l:JTS.:l '' 33) dj 
76 83 8 karalaş Karain- tarla ,, ~ 

cir gediği 290 r. 
108 97 1-1 " kararnezar tarla ,, z10 10 
109 98 2 ,, ,, meyvelik,, 11S 
110 99 3 ,, ,, ,, ,, sS 
1 11 1 OJ 4 ,, ,, ,, ,, f 4S lı 
47 39 ll Torun Çatallepe turla nısı 140 ı 
48 40 12 " " ,, " ı 65 ~ 

127 109 81 ,, ,, ,, ''· e<J~ ~-
. Yukarıda mevkii, kıymet ve sııır ,18yr1 ~e' 

Jı müteg.ayıp eşlıastan metrlik 19 pa~9a ~tlB rı 
Wr. rnmkiyet\erinin satışı ~? ~ ·in _ınudd ,.....S~d~ 
m Uza yede ye konulmuştur. l alıplerın t 7

1 
p.ıf il~~ l 

zartesi günü saat 10 da Kırıkhan M.8 11ıell orf 
odasınde müti.ışe kkil k.omisyona ga~rı :ı.te ııı 
hizalarında yazu depozıto akç ısile bırl· 

1
1.I 

etm~leri ilan olunur. . ·· 
Not: HilO.mum !masraflar alıcıya aitlll" ~çl 

Kayıp hisse senedi Satılık d~8~1~ 
IJatay lş Anonim şirke 

tiuin adıma yazılı müessis 
h=sse senedi kaybolmuştur 
Hükmii olmadığı ilan olu-

Anta~Y? rJlet~~ 
çesi deıııJerı 

0 
oJl1 

cekhanesile ~:of~~ ~ 
ki kLta l{OO\'eJ' '"/);, 
motörile nıb9b~ ~ ,41 

nur. 

Cf~hll Akyürek 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Autakye 

sekiz da!Il ,111 \. 
Talip ola~l~ıcS't 'J lı~ 
adrese rnur•. /.).-' ~ 

AntakYıl · 

san sadık ' 


