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lf • Bir Fransız Gazetesi Diyor ki: 

ıç Kimse Türkiyeyi 
karşı Tarafa Geçir
ltıek Tehlikesini Gö

ze Alamaz 
Ç1'iik.~: Tür_kiyenin Kuvvet

erı HaJıfsenecek Bir 
lurk' Şey Değildir 
~~~e tarafsızlık siyasetine ·azimle devam 

•Yor ve bunun bozulması için hiçbir 

tli 2) A.A.- ~ebep mevcud değildir 
i... ~ U6tı b' Jurn.,I dö Deb · 1 l 
~·ııui . ır Y&zı&ınd.. ı. a" gazetesı yakın v.-ı ortaşark durun. urmc an t.... •ııs1.ı· b' .. ya.ın ve O t k 
~t'reıc 1

. ır SrikQ, arzetrğ' . . r aş 1r .m yazın başında biraz karıştıktan sonra 
1 "lur•·· dıyl r ki: ını ızah ettıkten sonra sözü Türkiyenin durumunu 4t•r ••y~nin d 

b sııtııc . urun u bir; z nazik! . . . , ... . 
111.ı t 

81
Ynsetint1 azim' ..ı eşır .gıbı oltJu fakat sonra normalloştı l urkıye &ıı~ t '\rafsı7.hk . . . e uevam edıyor. 

k. ıırar , •. sıya8f'hnın devam et . . . . . . . 
'lı ta da 1 Urkiyenin b d nemusı ıçın hıçbır et•bep yoktur. Her ıkı hn-

&.. ·... tbfa i'"' . u urumuna hürmet t k . H' . ·ı··· k. . ,..:e"' bi ... ~ırmek tehlike.· . . (' rne tedır. ıç kımse ur ıyeyı 
~ r ley de~ildir. !"lnı göze alarnsz.Cünkü Türkiyenin kuvvetleri hc:fifse 

~~ltıanyaya 
. tık .., 
''fle lll erecek ye-

akine Yağı 
alac .. 

~.~tık agız 
.:'fet ara B 
ı&, dJir .- u'gar Ti 
ıuııd eeı reis· . 
lı-~ '! b' ıııırı re is-,,..,.et"' ır B 

ttlıır •ı(IYeti ulgar 
llıcıış, HgiJi Ankaray;ı 
~ı aı .. t .ı b lrnak11rnıarla 
1~ keqilrni:ş arnı~tır. ı . 
~ lı aiıı'll 'dııroemiş 
ı.llde tem ~esatırn, Ü· 
~.. as ar 
ll \'erilen k Y ctpıldığ1 ıa .... t e ledir 
Q tı ar af tan . 
lb ~rnuk tts~an-~ •kınc rnukabılin-

•·''• ilft Y.8~1 ısatın '8• 
~•t il IÇın '-' , Sona .. ,,apılad te. 
•lba . errııiş ve 'b' 

•oııal • ır 
~ Sa!lıaıı arım ıştır. , 
~~ lOJ (Dökme) 
~ .lırlt 'I'e .ton Tuturı 

J lı,' rnınat rnikt t arı 
_, r. Ok 1 
1 ıtıa l\o u ~ Alayı. Sa
' l. l'uıc · şk. lığından 

lltıdak· )1'1 • 9 ı s:ım&n 
42 Paıartc. 

ita/yada 
Savaş aleydarı 
beyannam·eler 

Londra 20A.A.- Avru 
P ıda adı verilmiyen lıi 
yerden bilılirilivor: f 

" Fafizrnin °harhi artık 
Yeter.,, paro!nsile hareket 
e.den ltaı van Sopyalistleri
nın faaliye(j son günlerde 
ç~k artıuışhr. ltalyaoı.1 
b rçok şehırlerinde bu yol 
da beyann,1rneler dağıtı'
:•Şlır .. Bu beyannamele~i 

e geçıren ltalyan pol' . 
sosy~listlerden birçoğu~s~ 
tevkıf eylemililtir B 

v • u pro
pagunda beyannameleri 
kışlalara da4ıtılmış ayni 
ibarr,Ier duvarlara ' 
rnıştır. yazıl-

a 
sı günü açık ekailtme ~ 
konulacaktır. Y 

~ : Kanunı evsafı ve 
Şeraıtı Ve 'k 1 
lal' 1 Vesı a urı haiz 

ıp er nıuRyyen saatinden 

içki ve Sığara 

geldi 

On beş giindenberi baş 
gösteren içki ve sığımı sı
kıntısı sona ermiii ve ev 
velki akşam İnhisarlar ida 
resine 8kamyon her çeşi~ 
içki ile piyasada mevcudu 
biten çeşitli sığaralar _gel
n ıştir. 

Bir müddetteberi baş 
gösteren içki buhr:ını bu
sureUe önlenmiş ve ilıtiki
rıo önü ahnmlştır . 

Habpr V··rildiğiııe gört• 
geleu bu sekiz kamyon 
içki ve sığara şehrimizin 
iki aylık ihtiyacını lcarşı
JeyaCStk nisbettedir. 

evvel muvakkat temüıof 
larmı yatırdıklarına dair ı 
makbuzları ile lrnoıisyu-
ıııımuza mürac.ıalhrı i'ttn 
olunur. · 

. 
Parti Genel Sekre 
• 

terimiz Vanda 
V.an! 20 A.A.- Cümhuriyet HaJk Partisi Genel 

~kreleri MemduhŞevket Esendal beraberinde birinci 
Umun:i Milfettiş Abiddin Üzme!1 olduğu halde 16 ey 
h.i lde Muştan ş~hrimize gelmişler \•e Vihiyet erkftoı 
tarafından kurşıhmmışlardır. Misnfirler bir k ç gün Vi· 
lfty,,.ti.mizıje kalarak inceltımelerde bulunacaktır. 

Ocak Kongreleri 
Mer~ezde ve Nahiyelerde 

evvelki gün başladı 
Cüınhuriyet Halk l\ırtisi Ül uk ve Nah.ye Kongre 

lerine evveki günden itibaren başlanmıştır. Evvvelki 
gün akşa :ıı Cürnhuriyet SemtocaP,-ı dün akşam Orha 
niyf', öğfod~n sonrı.• Selçuk ve Altıok OC!!klarımo kon 
greleri yapı'mış ve bu kongrelerde parti lil,,.rin dilek
leri tespit edilerek yeni idare he}etlerile mümessiller 
se~·ilruişlerdir. BugÜ!ı Harbiye Nahiyesi Semtocağı
na bcğlı ocaklarm kongreleri yapılacaktır. Hu kon· 
grel~rde ViUlyot ve Kaza Parti İdare H0 yetJeri azala
rıııdan bir müşahit butunmaktadır. 

Bu akşam da Uutdibi semtocağırıa bağlı ocakla 
nn Kongreleri Dul dibi Seınlocağında yaı li? akşum da 
Habibinneccıır Semtocağaı a bağlı ocakların kongrele
ri Habibinnı ccar Semtocegı merkezinde yapı1acakbr. 

Harb;ye Belediye seçimi 
yoklaması 

Harbiye Nahiyesi Belediye seçimi yoklamasını yap 
mak Gir.ere Vilay<ıt Parti İdare Heyeti Heis Vekili~ 
tim l;eıenk ile 1ıiare Heyeti uzasındun Suphi Bedir 
Hnrbiyeye gitmişlerdir. Nahiye Semtocağına bağlı 
p.•rti Oc1k ld:ırc.- hryelleri buglin toplan~rak yokla
ma yBpılacak ve Bdediy~ Meclisi azalarilc yedek a· 
zalerı seçilecektir. 

Kiiçük memurlD:ra 
Ucuz fiatla ekmek ve yiyecek 

maddelerinin temini düşünülüyor 
Ekmek karllarınuı ilk teşrin ayından itibaren kal

dırılması iizerine eıcmek fiatlarıııın yiikselec~:ti göz 
önürıd~ tutularak az maaşlı küç;ük memurlara ucuz ek 
nıek V'3 yiy~cek maddeleri temini i~·in ç1reln ara
maktadır. EvveJki gün Valimiz Şefik Soyeri-ı riyas.!t 
etliği bir toplantıda l.ıu işin temini için ııe'cr yapılma 
aı lüzıımu üzerinde dört saat süren bir lopla11f1 yapıl 
mıştır. 

Küçük memurları büyük bir sıkıntıdan kurtaracak 
olacak bu i:;tin bir an llnc•e müsbc>t bir şekil almasını 
dit eriz 

Gençlik Klübünün balosu 
Güzel ve eğlencelı oldu 

Şehri uiz B;rinci Gt>nçlik KlüiJii f ıyd1sıca vve!kı 
nkş1m Hulkevinde verilen G ırdenp lrlı güzel ve t>ğ
le rı c.:ı'i olmuş, Vulimiz ~dfıK Soyerl f' güzide bir ka
lııhalı .< g trdenpartide h:ızır buluıırnuşlardır. 

G:ırderpartide eğlenceli zeııgin numaralar gösteril 
miş Miili oyunhtr oynanmış ve davetliler g~ vakta 
kadur dıns ederek eğlenmi~lc~dir. 



Fon Papenin 
talingrattaSavaş 

Bütün Şiddetilc devam ediyor 
Rus ordu u A\man hücum\arına mukav~ 
met etmekte, fakat durum gettikçe :vahim 

Hitlerin direktifi üzerine Türk dostlarımıza 
Almanyanın Türkiyeye karşı her türlü ah
val ve şerait altında ba. ışı muhafaza edece-

leşmektedir 
Moskova 2J A. A.- Höyter Ajansı bildiriyor: 

Stıılir gradm şimal bi:ihSında sokak s:.ıvaşları eidde· 
tini arttırmıştır. Alman'nr şehirdeki birçok sokuklu
rı cumartesi ele ı-;tc,:irmiş fakat çok geçmeden bu so· 
kaklar gt>ri ulınrnıştır. 

ğini vadettim 
lstanlıu~ - Alman kolonisinin spor bayramınm so 

na ermesi müuasebetile Alman biiyük Elçisi Fon Pa· 
pen söylediği uzun bir nutukta sporup monusmı izah 
elmiş ve ~özü Türkiyeye gelirerek demiştir ki: 

• '•Bizim mh afır hulunduı;,rumuz memlekete karşı vıızi.
yetin.iz açık sarihtir. Filvaki ahiren Dryli telgıttf in 
giliz.gazetesi şu satırları y~zmı~tı (Ankaradaki A\nıaı~ 
Büyük E <;isi TürkiyeAlmanya tarafında harbe işlirıık 
ettiği takdird.e Suriye, Fılistin ve ıra km 1 ürkiyeyc 
verikceğini vadetmiştir . ) Ta ımis nehri kenarındaki <

1

• 

fem\iler yuulış öğrenmişler. Ben daha büyük vaitto 
bulundum . Polıtikı sım t msil ettiğiruFı.ihrer!ıı direk
tifi üzerine Türk dost.tarımıza Almnny nın Tilrkiyeye 
ve Türk Milletine karşı her türlü ahval ve şer il al
tında s:.ıllıu muhafozn ei.l •ceğini vadettim. Biz, hepi· 
miz biliyoruz ki, Türkiye hükumetinin kendisi deşe
ci ordusu da ve bütün Türk mill!!li de çelik gibi bu 
sullıu müdafaa edece~ttir.,, 

Alınanlar \ oronei le yok edilmek tehlikesinde bu· 
lunan kuvvet lerini kurtarmak için çalışıyorlar. 

Moskova 20~.A. - Itu . .; tı>bliği: Stalingratta c,:ok 
şiddeıti çarpışmalar d~vanı t>tmektı>dil'. Mel'kez ı cep· 
hesindt> Almanlar Hus orJusuııun ilerleyiş· ne şiddet· 
li bir mukuvemet göstermektedirler 

~ oskova 20 A.A.- Kıztlyı <lız gilzetesinin yuzdığı
na göre Stul~ugralla durum vaha'lıt>tiııi art•ırnıakt&· 
dır. Alnu.nlur Nakliye uçaklL ril"" önt:mli miktardH 
tak,·iye kuv\' ·tlerı geti::-ruekte1irleı'. .'ehir müdafaacı
ları sayıca çok üstiıu bir düşaıı:.na karşı koymakltt 

dırlar. 

Almanlar 7 gunde 38 ticaret 
Fon Papen Berline gidiyor 

Sofya 21/\.A.- Almunyanın Türkiye Büyük Elcisi 
dün akşam burayıı gd31İŞlir. Fon Papen Berline doğ 

ve 6 savaş gemisi bahrdılra 
llerlin 20 A.A.- Alman teb' iğ;: StalingrallC\ savaş 

lar ayni şiddetle devam ediyor. Voront>j dolayların• 
daki düşman taarruzları göğüsgöğüse şiddetli çarpış 
malardan sonra kanlı kayıplarla püskürtülmüştür. 

ru seyahatine dev&m etmekt(dir. 
~ - - - se=== ,_. 

Açık muhabere 
-..-

lngiliz uçakları dün gece Münib şehrine bombalar 
atmıştır. Sivıller arasında kayıplar vardır. Birçok bi
na arda has rlor olmuştur . 12 düşman uçağı düşü 
rüln uştür. 

2 ternmzdun 7 temmuza kadar şimal buz den~z\n-
de L Uyük bir düşman deniz kafilesinin yok edilrne
sindt n soura logiliz'er y~ui bir kafıle hazırlt1yaruk 
kuvv ·tli savuş gemilerinm hiıoayasinde yolu çıkar· 
ruışlardır. 45 gemiden mül'ekkep o!an bu bafile hava 
ve d ·nizaltı kuvvetlerimizin işuirliği ile 7 gilude 
yok edilmiş, 177 bin tonilı:ıtoluk 27 gemi batırılmış 
8 gemıcte leruamile tuhrip-edi!miş daha sonra 5 ti
card genı'si lıHlırılmı~tır. Bu suret'e düşman denizde 
aAır l i · z11 ta d ha yemiş ve 7 günde 27u bin toni 
}ato'uk 38 tıcuet gem si kayıbAylemiştir.1:3una 6 sa · 
vaş ~emi~inin kaybını da tklemek U\zımdır. 

Orgeneral K aystin öldiiğüne dair düşman kaynuk 
)arından çık.ın haberler yalandır. 
İngilizler Fscınsızları !htilala teşvik ediyorlar 
Londra 20 A.t\.- Sauuey Taymis gazetesi ycınyor 
Vişi il· Fransa . r sıııdaki ihtilaf şiddJ leniyor. lh

tilAl vaktin< e önce olmamalı, fakat gecde kalmaınr.
lıdır . Va1ifenıiz y:.ılnız Fraı sadaki hainleri cezalan
dırmak dfğil, Fraıısıılar çi:: dövüşmek olmalıdır. 

Ba,ık avi mü
zayedesi 

Hata\ Deftbrdalığmdan 
Akgö\ ve Bağlanrn mev 

ki~erinde Balık avlama ı 
hakkı ile saydiye resmi ı 
1-10-942 tarihinılen 30-9-45 
tarihine kadar Uç sene mlid 
detle kapalı zarf usuli\e 
arttırmaya konulmuştur. 

Üç senelik muhammen 
bedeli 8520 lira, muvak· 
kat teminat 639 liradır. 

lhal · 26-9 942 :.cumar· 
tt>Si günü saat 11 de def
terdarlıkta yapılacaktır· 

Teklif mektup!arım ha 
. vi zarf ıar kapalı olarak i· 
hal~ giioii saat ona kadar 
makbuz mukabilinde Defter 
darlığa teslim edilmiş ola 

caktır. 
Posta ile ~önd rilecek 

tekliflr.r nihayet ihale sa
atinden bir srıal evveline 
kadar gelmiş ve zarfın ku 
nuni şekilde kapatılmış ol 

Kurtutuş caddesinden 
Ahmet Akkılıca 

~lektubuııuzu aldık: 
Bulunmadığından şikt\yel 
ettiğiniz sığara ve içki buh 
ram :,ona ~ı miş ve bugün 
kü sayımızı•1 haberler sU· 
tunuuda okuyucnğınız vuç· 
hile lnhisbrlar ldarasinr 
çok say>da her çe~H 
içki ve sığara gelm iştır. 
Güle güle iç1ıı·z. 

lkokullarda ta-
mirat aphrıla

cak 
V layet makamından: 
1- Antakya Merkez 

Fevz:paşa okulunun tami
ratı pazar ığa konrruştur. 

2- Muhammen bedel 
(802) liradır. 

3--Bu işe ııit şartııa-

me ViH\yet Encilmen ka· 
Jıominde görülebilir. 

Fr~ n 1zlar bundan PrDİıı ola'1i ir. lk'nci cephenirı ne 
zaman ,;Ş.,!l:c!,~!!!L!ncak .J1al kumnn.J rnlık bilir. 

1 
~ .. m- -= 

Yiyecek ve yakacakalu .acak 

ması U\zımdır. Postada va 
ki.olabilecek gecikmeler 
nazarı itibare almmıyacak 
tır. llan, dellilliye vesair 
masraflar istekliye attir. 

Ta1ip\erin ilk teminat 
akçusı o!an (61) lirayı ban 
kaya yatırmalım lAzımdır. 

5- Pazarlığın 29 Ey-
lül 942 sah günü sııat 16 
da Vilayet Daimi Encüme 
ninde y>ıpılacuğı rnın olu-

As. ı;tıl ın a n n komisyonundan tahmin cd.len ilk teminat 
1 

t :insi Miktarı Linı Lira K. ihale güııii saat ;J. 
Nohut 1500 ı 3 \00 285 50 22 - 9 - 942 17 GO 
Tnıerc:mek 50\.0 2870 215 25 ,, ,, " 10 

K. Faımly~ 10:.JOJ 3848 288 60 ,, ,, ,, ,, 2 J 
Pat.ıtes 20000 7280 873 60 ,. ,, ,, ,. 30 
Odun 201.1000 5650 423 7 5 ,, ,, ,, ,, 40 
Odun 4000J 1400 105 00 ,, ,, ,, ,, 50 
Bulgt.rimalıl'lOOO 1000 75 00 ,, ,, ,, ıs 00 

1 - Yukarıda c'ns ve miktuı lan yıızıh erzak ve sai· 
re pazarlık sure\ile a'ınncuklır. 

J - lhales~ h'z3larında gösterilen giin ve .·mattu ko-
mutanlık hitıasınuu teşekkül ed..-cek komisyond:ı yapı-

hıcaktır. 
3 - lstt>k i ohmlnr evsaf ve şartları öğrr~nmek üzere 

)ıomiayona roünıcaut tdeb.lirler 

Şartnume her zaman 
varidııt Müdürlüğünde gö· 
relebilir. 

Kayıp nüfus kiğ;dı 
Nüfus hüviyet kağıdımı 

kaybettim. Yeni~ini alaca 
ğımdttn eskisi hükilnısüz· 
dür. 

Sarılılar mahallesinden 

nur. 
12·-21-24--28 

Ev kir aya verilecek 

\
I~ Şehitler mahallesinde 
Kurtuluş caddesinde 234 

1 
kapı numaralı bimı iskan 

1 

için açık arrttırma ile ltira 
ya verilecektir. Arttırma 
15 ·9 942 salı günü saat .. 

____ .....,.....,.,..,,..,..........---- üçte yapılacoğmdan istek-
.ı. eşriyat Müdilrü 1 lilerin bildiririlen vakıtta 

Osman Kızılok 

Selim Çelenk \ belediye dairP.sinde lıazır-
C.H.P. Matbaası Antukya bulumaltm ilftn o'uuur. 


