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sinden 5 kuru, ahnır 

\ 

Ucret pefindlr . 

Dunı}upınarda 30 
Ağustos 

\ok heyecanlı bir şekilde 
e· kutlandı 
ırçok hatipler b b·· ·· k 

u uyu günün Önemini 
l\rık anlattılar 
l} ara 31 AA 

~~p a~~lu?ınar ~ı~~las- lerık kon~uştur. 
~ 3 ıde-sı önü •d l\lerasınıe saat 11 - 30 () ı. e yupı- d 
tılıtôr ~~USloszafer ba ra- 8 lop ~ndahti fü, başlan-
'bllttuenı Cok he~ ecanl; ol- m.•.ş, . bır.?&k . hatiple bu 
lı..-:" r. Yurdun h t gunlın onemıni anlatan ~n g 1 er ara- ~ 
'iıı ,e erı YÜıJerce mü- ~~k h~yecanh nutuklar 
~~ ~ Duoılupınar ciV"; soylemışlertlir. 
~f b· örene i"titftk tt len 30 Ağut;los 'günü ak-
~r buı ır hatk kütl(,Si ha- şamı Afyon C. H. p. Heisi 
"uı Unrnakta idi. Ba ta ordu ve merasime iştirak 
'lctllt\&Şhfin .gönderdikl:ril. eden. hey.etler ve halk mü
~ ilde yüzlerce çe- nı~ssıllerı şerefine bir zi-

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Bulgaristanda 
idamlar 

Beş kişi ölüm ceza 
sına çarpıldı 
Sofyn : 31 A.A.-Hıırp 

divanı E-ıJn defu mulıukenw 
ı·llına alınan ~komünistler 
hakkında kururırıı ver
miştir. Casusluk ve sabo 
tnj yapmaktan su~lu olnn 
26 maznundan 5 i ölüm 
cezasına, 5 j müebbet kü
reğe \'e gerjye kahuıları 
da kısa veya t:zıın muhte-

1 
lif habis cezu1arma çarpıl 
mışlardır. 

Meksikadan gümüş 
ihracı yasak 

GünO geçen ••Y• .. r.:J 
10 kuruttur 

Son Rus haberlerine göre 

Alman ilerleyişi 
bütün cepheler
de durduruldu 
Rus ordusu şiddetli hücum 

larla teşebbüsü eline aldt 
Stalingrc1t bölgesinde Ruslar Alman ilerile 
yişini hem durdurmuş, hem de Alman hat 

larır ı yJrmaya muvaffak olmuşlardır 
Moskova 31 A.A. - ve hem de düşmanın halfa 

Alman ilerileyişi son 72 rı yarılmaklan kurtula-
:;aatta yalınız Stalingrııtta mamışhr. Kızıl ordu sil-
değil bütün cenup bölge· r~kli h~cumlarla teşebbü 
sinde durdurulmuştur. Stu- su elıne almış bul~nm~k 
lingradın Şimal bblısında tadır. Rus lıuvvetlerı hır 
kuvvctler·miz düşman iler- çok önemli tepeleri ele ge ~Qşf;;;;,; ı /;;, ;;işE r z~ 

Meksiko 31 A.A. -
Meksika hükftmeti son çı
kttrdığı bir kararla gümü
şün yabancı memleke.tlere 
ihracını yasako etrı iştir. . . . h durduı·muş çirmiş Vb buraları o kadar 

ı leyışım em tahkim etınietirki 

~r~ııma gittiler 
~i\ tıncanda tetkiklerde bulu-

" h .~al şvek ilim iz sevg; teza-
ur ·ı k ltıi en e a~ilandılar '-t ncan 31 ı\ Y 

li ~ telrn·, .A.- llu · 
~ .... IQıı Şak ş olan Başveki- c~s~ Zafer Hayranııdır. lkin 
~it'~ rij ~aracoğlu dün cı.~ı ze!zeleye uğ'rıyan bu 
Nill~ta•· t&onra da burada bolgenın Ztılzele yükünün 

ikinci Salainon 
Adaları sa·vaşı 

hakkında 
Amerikalılar tafs~lat neşrettiler 

Bır çok mevkiler ve adalar işgal edildi Düşma 
r.ın ehemmiyetli mukav~metile karşılaşılmadı 

düşman için geçilmez bir 
hal almıştır. CephP.dP.n ge 
len bütün telgraflar Kale&
kaya ve Kotelnikovo 
bölgelerinde muharebelerin 
g!ttikç~ şiddetlendiğini bil
dirmektedir. Hij~vde bir
çok meskun yerler daha 
alınmış Kafırnsyada Kriis
nodarın c · nuhımda Alman 
lar Hus rnevzileri11i yarma 
vu rnııvı:ıftıık olamamı$lardır. 

SON DAKıKA 
'
11ll' " 'dk"kt · vatandaşlarım tarafından ~ ittir. B ı erı_n_e devam at.ıJnıı1ya başlanması ve ii-~ llıırıt aşvekalımiz zel- çüncilsü her 
~~ akası b 1 zaman 

Vaşington 31 A.A. - görmeden işgale başlam ştı r 
Hahriye nazırlığıoın cumar Tasan Hugo adası zaptedi ' J Vilki ~ "'llıiş, her nı vu ara· emre hazır olan Türk or-
tes! günü neşredilen teb- miş vo ,7 Ağustos ~ünü 
liği: saat 15, 20 de 25 Japon ltııaburı . Lırafta sev· dusud~r. Şimdi bu üc,; 

~1tlır, 1iaı~rıle karşılan- kuvvetlı varlığımızı selilmlı Cenup pasifikte: Gova 
t~1 '

1
!1 da l(Örüşen 1 yahnı. . dal Kanal vaziyeti düzelmiş 

''•k t lJ akşarn Kom _ 1 Orduevı bahçesini dol- olduğundan bu hus'usta ar-
~hfett~arafınuan verile~ ı ~eran 

1 
binlerce davetlinin tık tafsilat vermek iıoki\nı 

~ 3() haıır bul Vara.,, sesleri arasında hasıl olmuştur. 6 Ağ'uilos 
~ııı..r BQUslos ı.alousnmuş ' Başvekilimiz &aat . yarım-
f.JK" ına ld u .ınun da E gilnü salamon adalarına 
'Ya) B oğ: u ·Ka rzuruma hareket et- cenup birliklerimiz tarafın 
ı~İb aşvekilirı E _zım mı~k üzere ayrılmışlardır. dan bir "•karma yapıhnıQ· 
~ lc\tetj . • rzınca D h·ı· V " " 
~llııt'!sad~·n Zaf ~r bayrl- 1 a 1 ıye e- tı. Hareketler e;verişsiz ve 
\ 6ıı uf etrtıesinin bu k · ı · . B d bulutlu bir hava altındu 
~ "~ini bir -kat da I 1 1 mız Ursa a yapıl nıştır. Fakat 6-7 Ağus 
~ı i arttardığ B V k" I M d tos geces· h ı t ~ il Şiınd· L· • ını, aş e ı u anya mü ı ava açı nıış ır. 
t}e ka 

1 1:.rzınct.ınlılar t , k . . . Ç•karma hareketi yapan 
~ll l'oravana kardeşi ol a e e evına zıyaret lttşı~larımız bic bir muku-
' bulu~~ 0

rdusile bera- etti vemetle karşılaşmadan 7·8 
k. ~İlah. .. ~ u~unu söylemiş . Bursa 31 A.A- Dahi- sabahı do::anmanın şiddet· 
~-~~e karşı Başvekil lıye Vekili ltecep Deker li bombardımanı ve ,hava 

hit1 ~_, ~ok heyecanlı Mudanyaya giderek mütn- kuvvetlerinin ytırdınıile 
tı ı~ b re'·e . . . t b llaıv ~ ulunmuştur · · evını zıya re~~· ıniştir. mrekAt aşlanııştır. Liman 

~ "Si ~kıl dem ittir ki: B • f . da bu!n:ın düşmanın ~ 8 
:"\tte~ lıÖtdllğUm üç ha , I ~ , ~YI n t deniz uçağı ile iki yelken 
~- ht bahsetmek istiyo .... (:ıuı lerlıiyP. Ene· lisi batıtrılmıştır. hususi 
ı~•ı hnlar bende en ;unu tıtüsu mezunlurıodan Şazi· ı şekilde talim görmüş si-
"'· b ntıralan bırakm _ Y~ ~olkan Antakaya Kız Ulhendazlar kumlu s ı· 

U h&lcikatıerden b" ı_ş E~stıtüsü Stajyt-rliğine tu hillere taşınmış ve hiı; bir 
arın yın edilmiştir. ı ehemmiJet\i mukavemet 

ağır bombardıman bıyyare 
si hu~uma başlamıştır. 

.1Bu hücum ııetices;ncte IJ ir 
deströverimiz hasııra uğra · 
mışcır. Başkaca kayıpları

mız fazla değildir. Erte::ıi 

sabah karaya i şe madde 
leri ve malzeme çıkuılınış, 
bu harekette devamlı ateş 
altında düşT..ınu göz açtır
ınadan yapıl~ıtır. 

8 Ağustos günü 40 ka 
d.ır J apJn torpil u~·tığı li· 
mandaki gemilerimiz~ hü
curıı etrııiş bir destrdy.! rle 
yükiinii lıo~ altmış bir ta
şıt gAmisine isabet o·muş

tur. Av uçaklmımız'u dilfı 
toplarımız düşmanın 1 'l uça 
ğıııı dı..ıfj rrııiişHir. 

Stankof öldü 
~lokho'm 31 A.A.-
1\loskovadım verilen 

bir hubere göre fazlu iş 

muc'di A!eksrndr Stankof 
' Ct>phede ö!rnüştür. 

.. 

Kahireye yetişti 
Natar 1 A.A -
Kahireye gitmekte o

Jan Vaııdel Vılki buradan 
ge~miştir. 

KahiralA.A.-·Kolombiya 
radyosunun bildirdiğirli 
gllre orta şarkta bir ·seya
hata çıkmış olan Vandd 
\Tilki yo!culuğımun Hk rr.er 
halesio!an K ·•h'ıeye y·tiş· 
nı işli r._ 

Riyada örfi 
1
idare ilan edildi 

Hiyodöj m1yro L\. ı\.
Viiıı örfi ıdJro ilan edilmiştir 

lCyocHlj ıııiro 1 A.A -
Ö fı id ıre ilAnt 

kıınun es.ısının 166 ncı 

muddNı ne göre ilAn edil· 
miştir.. Bu madde yur
t!ım müdaf,rnsı ve silahlı 
kuvvetl•·riıı kıı llamlmast 
için icııhadeısP, memle~ 

~ayfayı c;"'virin~ 
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y 

Sayra-2-· Y FN\GÜN _/ ~~~~~~~~~~~~~~ 

ce sa lmış Alman ~~bliği y· yecek a ın~~~,, 
k 1 

ne gore Hatay Gümrük Muhafaza Teburu Satın 1111 

0 an 7'0Za al'lll ileri hareket devam yonundan: 

d 
Tahmini - Muvakkat ı .ı 

e iyor sa• 
L • ı b 5 Q k Miktıın Tutarı T · lı ·· \'e r'I OSU aşına UfUŞ zam Bedin 31 A.A.- J ,:::Arna tııale güıı1ıı.~.ı:; Kobumn Ct"nub bülı~esin- CiNSl KlLO LiRA ~ . 42 ça l1 8 

Verilecek deAlrnunve iıalyunkılahm Zeytin yağı 4000 6000 450 9-Eylul-
9 

,, •• 10 
. . , . d Pirinç 10000 9000 675 ,. " ·· per· •' ıt 

paranın ödenmesı için kooperatife emır geldi ılerı yill'üyi.iş erme evum Nohut 10000 4000 300 10 .. •• •• ı' 
ediyorlar. Dü~man kara Fasulya 10000 4000 300 ,. •. ·• •' •' ıtı 

ı ödt-nmesi için kooperatife 
emir gelmiştir. 

Koza Kooperulifindeİı 
aldığımız mah1mata göre, 
soıı zamaıılardu koza fi:ıt
larının yükselm~si üzerjne, 
hükumet evelce satılmış 

olan ko7alarm kilosuna 5') 
kuruş zanı verecektir._Şüp
hesiz ki diğer tüccarlar da 

•rn 50 kuruş farkı vere- ı 
c<>klerdir. Hükumetin satın· 
a'dığt kozaların farkının I 

IEiku netin bu kara
rından koza müstahsilleri 
çok memnun kalmışlurdır. 

Verilecek fark bu yıl, 

~ani 941 mahsulü i\'irıdir. 
Bu sene satılan koıa 300 
bin k llo kudur olduğuna 
göre ödenecek para 150 
bin liradır. 

w f5K*Al@i 

İngiliz askerleri yakında Ha-

J 
beşistanı terkediyorlar 

lngiliz ordusu pek yakında buradan ayrılacak 
, Londra 31 A.A.-- Az ' şerefine biiyük bir kabul 
.sayıda mütohassıs ve İn- resmi yapmıştır. ingilizler 
Lgiliz Elçilik Er~ an olan yakında hat·eket edcc~k· 
ı@O kişilik heyetten. :başka ' )erdir. Fransız Somalisi hu 

bütün İngilizler ı:dısababa 
1 

dudile Cibuti Demiryolu gü 
ı Y,J terketmektedırler H~- zerO'ahı mü1'tesnca bütün ha 
.beşistan Kralı meml~~etııı be;lopraklarında Kral tama 
Mn ayııh.ıc·ık olan ln~ılızler mi'e hükümran ·>lacaktır. 

**M'W 1*MM[W& .... 

Rijev cephe- İranda örfi 
) 

sinde ida~ e 
' Muharebeler devam Bu kar ar Beri inde 

hayret uyar.dırmadı 
Berlin 31 A.A.-

ediyor 
. ~ Londra 31 A.A.- Röy 

1 terin hususi muhabiri bil~ 

c'lriyor: 
l)iifv :cPphesiode nıulıarebe 
ler şiddetle: dt:ıvarn ediyor 
!:iovyel kuvvetleri arnzi ka 
zanmakladır. Son yapılan 

çarpışmalarda 9 meskun 

y dı:ıl•a A'manlardan ge 
ri ulınmıştır. 

Almanl:ırın bet ou b!ok· 
ha~~lar ve tel örgii'eri!e 

1 thh kim ettikleri mi stah
kem bir hat H.us kuv ;etle 
ri 'lUr'afmdan l•azı nokta-
' lı 1 s in uan yarılmJşlır. a-

r ı 
Yaşlar bu kesimde Sovyet~ 
le'r lehine o arak devam 

.:ı. J 
euı~ or. 
rm 

kayıt ve kabul 
el\rimiz ~rkek lisesi 

tnl be kayıt ve kabulleri 
ı ı foı~hınmıştır. isteklile!' 
l er gün sabalıleyinio saat 
9 dan 12 ye kadar müra
cacl edebilirler. 

tin bir kısmır.da veya 
heps~ııue örfi idare ilan et 

m k Hakkını cürnmhurrei
s"ne verrnektedir. Hatta 
buüitıı ı<;in parlamentodan 
1::arür almak bile lanın 
değildir. 

Yarı resmi uir kay· 
naktan bildiri'yor: 

lrımda örfi i~are )lc\n 
edilmiştir. Son zamanlar
da hadise'erin gelişmesi 

zaten böyle bir şeyin ola 
cağını ima ediyordu . . Hu 

örfi idare h beli Herlinde 
hayret uyandırmamıştır. 
Çünkii Hus ve lrıgiliz kuv 
vet'er i 1 rana gini•kten son 
ra Jran h<ıllrnıııı memııu-

ı ııiyetsizliğirıi bildıren ema
rnler orta) a ç1km1ştır. lraıı 
hükumeti iJiohassa Huslt.
rın yaplıldım ik1is,Oi taz-

ı 
yiki artırmış, bu suı dle 

"gerginiik de artmıştır . 

Memur alına 
cak. 

P.T.T. ı\ılüdürlıığiiııden: 
1- İdaremizde münhul 

maaş ve ücretli meınuri· 
yellere imtihanla orta ruek 
tep 'Tiezunu alınncaklır. 

2 - l\Iuvaffak olaca d:ı 
rın teklif edilecek yerd" 
memuriyet kabul etmel€Ji 

· şarttır. 

3-Muvaffak olanlal'·• 
3656 N. kanuna göre 15 
lira maaş ve 60 lira ücret 

deniz istikametine atılmek- ç.kilmiı nımim•k8000 48"0 '360.. " ı• •• •' 1~ 
tadır. Bir Hus topçekeri Patates 14000 4900 368,, " •' c~'11141 •' l 
batırılmış ve birçok yol- Zeytin danesi4000 3600 270 11 ,, •• ,, . ··~9 ı 

· lur zapledilmiştir. Hava Kuru soğanı4ooo 2800 2 l0" " 'iı sekıı ~~r 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ynzıpjrİ11ç sJ 

kuvvetlerimiz ~talingrad:ı yiyecek maddesinden Zeytinyağ·ı ve. e ile ııl 
hhcüm ederek yangınlar zarfla diğer altı kalemi dı· açık cksılll)'.J satııı 
Çlkar oışlardır. llijevda düş alınacakhl'. Eksiltme Gümrük Taburu t ~ı; 
man pek büyük piyade komiseonunda yapıiacaktır. ' t Lı>rı1i 1111 ,1~ 
ve tank tt;şekküllerile hü 'l - Tahmini tutnrları ve muvakka lıit~ııı.0 
cumJara devam edjyor. darlarile eksi1tmenin gün ve saat.~arı "0ııııS) 
46 l>ink tahrip edilmiştir. gösterilmiştir. Şa tnanıeleri hflr gun ~ı ·· ··ı b·ı· rt.ı -1 
Bunlardan 38 ini bir lop- goru e 1 ır. esil'alfl ·~tt"' 
çu hücu:n biriiği tahrip 3 - isteklilerin kanunda yazılı V ·ı birli ~oP' 
etmiştir. ıtalyan hücüm vakkat teminat veyr.. banka mektupları. e 11e 11 

b .. tlaP Ladoga oö\ünde siltme saatlarında komisyona gelmeleri , 811 ııd~ 0 
... r f . h ~ le 5,1 tı1 ıs) 

b!r topçeker batırmışlar- zar la yapılacak eksi itmelere de' ı a kO S 
lardır. \luhtelif sahalarda saat evv~line kadar teklif mektuplarını 27, l· 
faaliyet sadeden denizaltı- vermeleri. 

22
. 1 k 

ıarınıız 1s 1 tıin ton hac· Satılık Metruk Errı 8 
minde 30 ticaret gemisi d eO 
batırm% bunlarrlun başka M!lll Emlak f'tlüdürlüğün e~ f<itıl~~ 
5 gemiye de torpil isabet Küyü Cinsi 1\-lınta Parsel Kapı .Mnbarıı. flletrı 
dtirmietir. ıaer> be .~ 

d 
N. N. N. Lira)~ş~bd~1~ı 

Ruslara göre e Kastal Hiris hane 3 98 27 4~0 !hayrı • 
, .~0ııı ~ 

ileri leme devam ediyor :~111et 1° 
.Mvskova 31 A.A.- Sofular islam " 4 1665 28 600 !\}eh~ıııı :1-) 
Stalingradın ş:mal batı- v~vrıŞ ~ 

d lı. k t .. 3000 . ~- . sın .ı ır aç saa suren sn· Kurtuluş ,, 3 ! 299 61) - fettııı"ı:eıııt1 
vaşlardau sonra 12 tun'<, 63) Jll ~ ıJtY 
14 top, 8 makineli •tüfek 36) 0 ytJ5ufoğ· 1 
tahrip ddilmiş ve 400 Al- Muthat paşa ,, 2 223 4) 42 ğııııCI ~sııl1 
man öldürülmüştür.. j\bdO 1pel 

Almanların bir kesim 6) bdlllsB O' 

de hücuma soktuğu 30 Ülkü ,, 3 741 4 B~O ~JıılİP }~:ef 
tanktan 16 Si savaş dışı Hacet o . t ~I· ı o~' 
edilmiştir. Kotelni kovoda na ve ve 

1~il~o!ıl ~tı~ 
bir g~c~ baskını yapan l\liUıat paşa " 2 204 ~ 300J ı.tııl ~ğeel 

· vg· b 

1 

kuvvetlerimiz 400 Alman 
8 

,~oo Vı.P 12;dd6 
ıd .. .. t · Kahram ın ,, 3 822 v 

ö urn ıuş iır. 6 200 pıfperı·oe ı· 
K d b Sarı Mahmut ,, 3 799 ~ rasno arın cenu un· 101;1 

0 
'fıı!l 

1 da kazak süvarileri bir 0 OtiiC ftlf 

t
i düşman piyade koluna hü- Fevzipaşa ,, 2 158 20 BO ktır•s;(l)esi~ . 

e;um ederek kısa bir mu- · ""bdll JB' i Kastal Hiristi.,, 3 Fl3 36 26J0~ 11'.J\ıt .• totı 
İ lıarebeden sonra 300 Al azar Ol' pı~ ,rl 
manı kı'ıçtan geçirmiş ve ~e ,~ 

k l·io 8C 9 ~ 
20 kamyonu ya m1ştır. . rıkıJ t .,.,....... 1~c Yukarıda evsaft yazılı gayrı me ·r, J pı 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. l\ıb1 tbaası Antakya 

verilir. 
4- lstaklilerin 788 N 

lu memurin kanununun 
dördüncü maddesindeki 
şartları ba~z ve devlet me 
muriyeline ilk girecekle
rin 3) yaşını geçm ~ m iş 
olmaları .Jazımdtr. 

5- Müsabakıwa·g:rmek 
istr.yenleı·in 29-~ylül-942 
akşamına kadar evraklari
le birlikte ruüdürluk ka· 
lemine müracaatları. 

6-- .Müsabaka ~30-ayltil 
942 çarşvmba günü saat 
10 da yapıli!Cab tır . 

1-10-25 

ma ile mülki}eti satışa çıkanlrmştır. 1fttıı Y~ 
perşembe güni\ saat 10 da Dc>fterdıır J ~ıı 
tır. J ı·ttl < 

., bil' 1' 1ıo~ ı~teklilerin teminat makbuzları e ·ı.ıı:' ..' 
yona mürncrı<ıtları. ıllan,dellaliye çe 24 ı 

mi şteriye aittir. 25,27, ' teS~e 
··ft.1.S ~ıl 

Postanakliyafl Kayıp 0l\eSı;e~t',~ 
Hatay P. T. T. Miidnr 

lüğünden 

Aylığı 100 lira muham 
1 men bedelli Anlı:ıkya-Yny· 

lad&ğı arası ııto ile posta 
nakliyatı açık eksiltmeye 
verilmiştir. 

Mu vak kat teminat 9J li 
radır talipler Ticaret oda-

!. sıuda kayıtlı ve okur ya
zar olacaklardır. 

ihale Hatay P.T.T • 
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