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SAYISI 2 KURUŞTUR 
7g Posta kutusu 24 GünD ueçen aayua,._ j 

10 kuruftur 

·~11.b~l Vali ve Belediye 
-11G eı~~ Dr. Liitjü Kırdar 
~"ii ~ezısınin açılışi dolayısile b;r nutuk söyledi 

Vekillerimi,zin 
tetkikleri 

rdar diyor ki· O .. 
ol · unya ne kadar buhranlı ve karanl:k olursa 

1.... sur. vatanımız b' · d' b ~nbuı 4 · ızım ır ve izim kalac3ktır 
t'ıİaiııı· A.A.- 1aö- harek~tlerde yurduıı baş- ğ 

Münakalat, ziraat ve Ticaret 
Vekilleri seyahatta 

aa.. " açıl mmızı her şeye ra men 
L ~betn 1 nıa tören! ta.n. baş1 d~miryolları'Je o"· "'diy e starıouıv r ı imar etmek te vazift!miz 
~U ~ R.eisi llŞağı~ '. ~e ı r~~rnesi için emek sarfe- dir. Biz bu toprağın üı;tün 
~ti 'ilcrnişlerd' •kı I dılırken fabrikalar ~uru· de ebediyen yaşamıya ve iyi 
'et?."ie llıuhter~~ d' 1 lur, sanayileşme hareket- yaşamıya <tzmeln 1iş insan 

P. • ın- leri genişler ve "memlek~- !arız. Toprağımızı dişimiz-
~-tl &sırı J tin n f ah saadet ve teaıı·s·ı le tırnağımızla maddi v~ çıbde arın karan- - b 
~rer 9,llıUaeıseı bir1ı1 .. n 1 yolunda mütemadiyen ve- marevi her vasıta} a, aş-

"'rn .,.. müst · vurarak imar etmeyi kut· ·r~rk Şcğ. i halinde 1 eruırren <.:alışırken Baş 
n t!~··· larıbi zaman 1 vekiJ ismet ınönünün hiz si bir vatan hizmeti sayı-
l... 'I\\ ı •- met ve · yoruz. Tabiat .. ve tarihin "11"111_'1 ~ k•aLram811ıık- gayretıni Türk tıı-

Sıvas 5 A.A.- Şark vilayetlerinde hir tetkik ge
zisine çıkmış olan Müna~alfit Vekili Fahri Engin 
hususi bir trenle buraya gelmiştir: Vekil, Komutan, 
Vali, Belediye reisi, askeri ve mülkt erkan ve kala
b:.ılık bir halk kütlesi tarafınddn karşılanm1ştır. Veki~ 
vilfiyeti, Partiyi ve H11lkevini ziyaretle cer atölyesini 
gezmiştir. Vekil Helediyenın verdiği kır ziyafetinde 
bulunmuş, bilaheıe şehre gelerek Sıvas kongresinin 
yıldöniimilnde bulunmuş ve çime:ıto ' fabrikasına gi
derek hava vagonetinin kordelesini kesmiştir. Vekil 
saat 20 de Malatyaya müteveccihen buradan ayrıl 11ış-

"~" u ı rihi h taç geydinliği ıstanbul el· lır. b"'h.ıı.... er, uıv·ı ve . er zaman şükranla k 
...... "'O bette her zaman insan ze a tkı .. b -t levhaları go"s ve ~ınnetlt hatırlıycaktır. . 
" Eş At sı fen bil~isi ve elemeğı lllkr,.ıı e!~her. yer yer sız atUrkün f.ıni buya 1 k 
" •qın ti ta gözlerini knpamasmdan sarfile vücude getiri ece 

~~-~ ıaı- ne e kar- pek çok işler bulunacak-
~i~leri ırngelerı sc.- sonra Milli Birlik Inönil· tır. Hir kaç yıldanbııri şeb 

Mahmudiye 5 A.A- Ziraat ve Ticaret Vekilleri 
dün saat 13 to Polatlı - Sivrihisar y1Jlile Çifteler 
harasını şereflendirmişlerdir. Gec~yi harada gı çiren 
Vekiller dün tetkikl'!rde bulunmak üzere köy Ensti-

~ p. de k1tydeder nün büyük ve harikulade ri imar etmek yolundaki tüsüı e gitmişlerdir. 
l ~ '-Ürtıhu · şahsiyeti etrafında kuv-'i~fı . rreısimiz, naçiz hizmetimde daima 

l~ız. Büyük Kah- Vetlenip perçinlt nıli VQ dün yardımcı ve hami olan ]s-
et lııönu h yanın içinde kıvrandı~ı tan\.ul Belediye Meclisi au . -ma - 6 l) 

~ ~-~lıYelirn- Mil- son ateş ölüm ve ıshrnp lıu imar hamlesi için de 
QıL, ~lelcetiıniz için yıllarında Tıirk yurdunun bir yandan şehri güzfılleş-
,.~ l •• 8lesna )t'\t"fl sulh ve süküo ile s:ırılı ve tirmeye çalışırkeı; bir yandan . uırıd· " u e- f 1 

'cı ~b'•- ır. Türk mil e ilke~lerden uzak ve sağ da meziyetlerini nutkumu 

Almanlar Stalin
grat önlerine ka-

~-= •ll:&ri g" 1 . lanı hır emniyet içinde zun başında iftiharla andığı lıH "fl!fitııi un er.nde k ı· 1 :"'< f 1 I ö .. 
:1." f'IA.h. z. v~ Hüyu"k alabilmesi harbi yapan !\ ıl i ~f smet a nune 
11.~1 

..... ıı A k d şehrin büyük saygı ve bağ 
dar geldil~r 

>. ~lırtı.9 tatUrkün QA.. uman anın sulhü muha-
~ı.. "" s vv- f t lılığını bir kerre daha gös -.ıcıı "ie ~vaşına girdi aza e meyi de bilmiş ol· termek istedik ve €hemmi 

Muharebelerşehrin şima! banli 
~. butu m aRındımdır. 
~ llliid n Suvaşın yetli, şerefli iki tarihi ka 
~~ lrı6cletıoce y80111 • Yurdumı1z Milli Şefin rar verdik Biri Taksimde Berlin 

4 
A.A. _ Al-

yösünde cereyan ediyor 
~U~tAı nUyil bulrnu1ı1- tiahiyane idaresi altında Milli Şeffin namını ı taşıya 
h. q veı "' e · t ı man leblig'Ti: Hir ,eylu1dc t ~u,,.1, .1stihhlsW1ıar- rnnıye su h ve sükü11 i- cak bir gezi vücuda getir 

.. ak 
11
' • d h Kırımdan kalkarak oahri-lr~ •Yete göt" çın e er gün bir ilerle- mekfr ıstanbul Belediye 

~ orıu uren d ye ve ha\TR teşlcillerir.in el L: .. liatu" n daima ön me a . ımı atıyor ve aucak Meclisin ittifak ve' alkışlarla 
'ili z .. k"' t ı d birliğilr. ilerliyen Alınan .~tiike - a Ve idare ır. Jünyanın içinde verdiği bu kararı ol ukç.a 
l i, ır,1 llrtıek bil.oiye11 bucaladığı favkalade va- mühim ve yorucu bir me- ve Homen ~kıtaları Kerç 
""' J• tll · t b d b" ·· t tb'k boğazını ge~mişlerdir. Bıı-hau,,t aı azrni, ebe zıye izi ve yine h~r zı saı er• sonra ugun a ı 
"'- J,. h k b·ı k Q re kıtalar karşılaQtıkları şid-~"'ll ta Ve kuvvet men man tedbirli tetik v ~ ihti- sa a~ına ·oya ı ıne ... e " 

L p t f" } ' . . bil ·u·k bı'r det)'ı mukavemete rag'Tmen ı~ aze ruh • yallı lıulunmaya mecbur et- ı >emm ıçın y 
~ Vuru u,ve k d' haz tecakil ediyor. sahildeki düşman müdafaa tıda .. ısur, çalıQır. nıe le ır. Fdkat nıilıi em- ., 
~k "d " · Haydlumn asıl büyük sını yarmış ve bir :.hamin ~~ <:ti 1er 

1
llillct ·•ve nıyetimiz için lazım olan 1:1aad~t ini lstanbul şehir mec ile Dona doğudan hücum 

lıttdan ~lilketıerd:n, her türlü tedbir ve ıhliya lisinin vermiş olduğu ikin- eden Honıen birliklerile 
~ti l fve düQnıan tı aldıktan sonra içeride ci mühim, şerefıi ve tari- ı ı· 

a tı d " d tem as t.:-sis etmiş ermr. 1-t·ı. kortır n a çiğnen yur. 1~ı:ıuzun güz.elliğini hi kararı tatbik sahasın.1 Kaman yarım ııdasında 1'llaı · yeııı ığmi ruhathğıııı ten ı i.ı koymak azmindeki teşeb-
ı. ve İ&t'h t k 1 b"' 1 d .. bulunan düşman kuvvetle-ı .. _.'l,ıanıı.. ı lils hnrp e mt · yo undaki çıılışnıa- usUmüz tamam an ığl gun 

-,,,hı 1• ..n muazzam lardım da g'1ri kalmıya- hissedeceğim. Bu karar bu rile çarpışmnlar hala de· 
' "

1

Ynı t' ğ ·· ·· · d b l d ğ vam ediyor. Novrosiskin t.... .~\ti e ı Lozanda ca ız. gun uzerın e u un u um uz 
.~'~il etlerinin kabul Aziz ve muhterem din salu,yı ~lilli Şefimizin gü- şimal batısında tep ler üze 
'-ttıar~rıtarib sahne leyciler zel sanatkarane bir, heyke· rinde müstahkem mevzi-
•i)l&aJ .nadir gör Bu toprak bizimdir. liye süslemek ve şehrin ler a' ınınıştır. Fena h?va-
L 'ı hır Ditnya na ı. d b h Milli Ş ~fe minnet, şükran Yh rağmen Alman s ri "'itıtt muvaffa- ... a ar, u ranlı, 
~ ;,e nakletmeğe etraf ııe kadar karanlık ve ve bağlıhğını bir kere de hilcunı bot] •r ı Karadeui-

j.., an Yi · k bu suretle izhar etmek zin coğu kıyılarııı'.:!a düş-'Uİıin . ~~ odur. şım~ li olursa olsun va 
.~~rt bcanısı milleti tanını iz bizimdir bizim 

0
_ kararıdır- Heykel ihttle e- • man g !milerine lror şı ha· 

it 1. arıcısı CUmb ı k k dilmiştir. Uu ehemmiyetli ı · ! ~ · t ~ ·d ı b Jlu ~ .nuş biri "'İfltU Ur• ıra alacaktır. Vatanı mı-
r. rkun "' x.ı sanııt eseri tamamlanıp bu· Hus sarı~ıç g misi ulmbk "llun •8 e; ı- zı müdafaa etmek elbette 

L h" Yctnıbaşında birinci borcumuzdur. Sag~ _ raya konuldıığu gün Is· olm k iiz ·rd top yekOn 
il(~.. llktlrnet . . 1 tanbul en kıymetli abide- 85 )Q oııil.Ü(ı!k gemi ~lUrı . reısı &m ve emin bir müdafaa 

ll'ııllt ve ·ı · !erinden birini kazar.mıa batırmıştır. Bu suretle Al-ı erı sınırı içinde bulunım vata- ., 
olacakhr. » man deniz, üstü kuvvet· .......... 

.... - .., 
,,.. -

leri Kafknsyaya karşı hı
( nrrıızun başlangıcından llt\· 

ri 35 b n 4000 tonilatolk 
düşına11 i licaret.~ gemisini 
batırmış oluyor. 
Stı.lin?,rada hücumlar diin 
bıA Ş?.hrin b ıtısınılaki Hım 
Jiyö rn ah d lldedııe kudar 
götürülmüş t ü r . St •liııgra
dııı şimalindekı B.> 'dov, Vol 
ga kıyılarında f aalıy~tlt" 
l>uluı.an kar.şı koyma top 
larır~ız 3 top çeker,2 mo· 
nitör, 6 şilep ve küçiik çap 
ta bir çok vapur batırmış -
tır. 

Hijıw hö1g s' ııJe ol-
dukç ı miJh; rn H·Js kı.ıvvec 

,)erinin vuptığı mütealldit 
lıücumlnr nkinı bırlnlmış
tır. Bu savaştudc. düşman 
83 tank kayhdnıiştir. Düş 
manııı merkez cephesinde 
hir Alnıun h ıv.ı rııeyd mı 
na yaptığı harn lıiJcu'?lu 
&;r.ı.ısında hücum euen 37 
Rus u~: ığı:ıdan 24 ü dü
şürü!ml:ş, d iğ~rleri de 1Jeri 
çevrilmi~l ir. limen göliioüo 
cenubunda Husların bir 
ç0k mühim hücumu p 

(Sayfe) i çeviriniz; 



e 
J 

il 

y 
u 

h 
r,ası: 

e 

Sayfo-2-· YJ·,Nlf.CN 
4%4. ::a - :-

Antones-~ 

ko 
Radyoda .söy
lediği lbir nu

tukta 
Roma:'".yanın Bolşe
vik tehlikesini orta 
dan kaldırmak için 
harp ettiğini bildirdi 

13ükreş 4 A. A.- }Mi
hali Antonesko 4 üncü . . 
harp yılının bPŞlaması mi\ 
nasebetile rndyoda söyle· 
diği bir nutuktH demiştir 
ki: 

"Eğer Hitler olmasay 
eh ve bolşevik tehlikesi 
görLlmeseydi Avrpanın 

btli ne olurdu? böyle bir 
vaziyatte yalımı Romanya 
yı değil bl\tün Avrupayı 
anarşi kaplardı Bütün Av
rupa kültürü IDahvolurdu 
Harbin dördüncü yılına gi 
rerken şurasını hatırdan 
çıkarmamalıdır k~, Biz Ro 
men mmetinio hak l arını 

koruma!< ve t"hlike7i orta 
dan kaldırmak için harp 
ediyoruz. 

. Mısır cephe-
sinde 

Almanlar ilerileye 
memi~ler 

Kohir.; 4 A.A.- 8 inci 
ordu koru utanı general 
Mon Gomeri demiştir ki: 

"Cephenin hiç bir nok 
lesmda düşman müdafaa 
)arımız kesimine girme 
mişlir.Dün Elalemyen Cf'p
hesinde sükun hüküm 

s·i·nq t·. Ö~ ı drn lio1· .ı 
sı:ıat 3 e kadar mocörlü 
kuvvetler arasında 

yeni bir ça~pış~a _olmadı,~ 

kUrtü1n. üştür. 
Ladoga gö:ünün ceııu

Lıuoda ve LeningJ'ad mu
hasara çevresinde düşm a
nın hir çok hücumu .akim 
kalmış~ır. Nebayı geçmek 
iıwin llusların yCıptrğı te
ş .. bhüslere 2J taşıttan 20 
:-.i tahrip ec:iilmiştir. 

Mısırda yalınız mahalli 
ehemmiyette 1 çarpışmalar 

olmuştur. Alman ve İtal
yan hava kuvvetleri "düş
man kılalarma, otomobil 
topluluklarına ve hava 
meydanlarına hücum ~~et
nıiş'l}rdir . Hava muharebe 
!erinde 2.) uçak düşürül

müştür. Düa gece Alman 
koyu üzerinde 2 lngiıiz 
bomba uçağı düşürülmüş
tür. 

Neşri~at Müdürü 
.. Selim Çelenk 
C H.P. Mlltbaaaı Antakyu 

Almanlann ilerileyişir ,i 
Rus tebliğı de itiraf ediyor 

STALlNGHAD KESli\llNDE HUS HlTAI AHl AL
~IAN MODA l•'AASlNA ~OFUZ ·ETTİLER 

ı\Joskova 4 A.A. -
Dün gece yarısı ııeşreı.lilı"n 

So ;yet teblijtine göre ,Sta 
lingradın şimal batısında 
ş'cldetli bir muharebe ol· 
muş Almanları bu ceph~
nin bir kesimind~ tank ve 
piyade kuvvetler ile hü
cum etmişlerdir. Rus tank 
lan muharebeye iştirak et· 

miş ve Almanları ilk mev 
zil~rine atmışhr. 400 Al
man öldüriilmr ştür. Al
manlar tekrar hücum el· 
mişler ve birlikJerimizi ge 
ri atmaya muvaffak ol
muşlardır. l>iğ'er bir kesim 
du bir yer içinde Alman-

ların\ büyük tank ve piya-
de toplulukhırı üzerine 
Rus topçusu ateş açmış 
ve düşmana a~ır kayıplar 
v~rdirm iştir. r Klaskaya 
çevresinde Ruslar Almaıı
lıırın mütPaddit hücumlaı ı 

nı tarılrtınişlerdir. Stalin
gradın cenup batısında kıt 
ıılarımız Almanların nıüda 
faaa bölgesitı~ nüfuz etme 
si:üzeriae hınk ve piyade 
birlikleri arasıada şiddetli 
muharebeler olmuştur. Ui
ğer bir kesimde Rus . kuv
vetleri 3 Alman hücumunu 
püskürtmüştür. 5 tank ya 
kılmış, 8 tank ta hasara uğ
raiılmıştır. 

.- ... -~ ....... ...-:1111-11a·twr&a_._._ 
Oıtaşa rkta ki 

\11HVEH. UÇAK KAYIPLAHl t 
Kahire 4A.A. -ltalya har 

be girdiği tarihten bu güne , 
kadar Ortaşakta4717 mih 
ver uç · ğl dt.:şürülmüştür 

Bu sene Mihvtır uçak ka
yıpları 2572 dir ıngi\h~re 
bu devre İ<ı(inde 1507 uçak 
kaybetmiştir. 
SALAMUN ADALARlNDA 

1ilGlL lZ DURUMU 
Vaşington 4A.A.- A

merikan bahı iyeNazm, Sa 
lamon adularmın şimalin
de muhtelif yerlere Japon 
asker'erirıin çıkmış olma
sına rağmen Govadel Ka
nal bölgesinde müttefikle
rin durumunuu düzelmiş 
o'du~unu bildirmiştir. 

7000 kilo yağ 
alınacak 

Antakya Gürnriik vluha
farn Taburu , Satın Alma 
komisyonundan 

1- Ant~kya Gümrük 
~luhafaza Taburu ihtiyacı 
için (7 '00) kilo s ıde yağı 
kapa ı z ırfla Eksiltmeye 
konulmuşiur. eksi lmt si 
16 - Eylftl-942 Çarşam 

ba günü saat 16 da tabur 
satrn alma k) misyonunda 
yapılacaktır. Ş·utnarne 
si her gün komiı- yonda 
görüle bilir. 

2- Tahmini tutarı 
(25900) lira olup muvak· 
kat teminatı (1943) lira
dır. İsteklilerin ihale gün 
ve saatından • bir saat ev
veline kadarr teklif mek
tup'arırını komisyona ver
melt·ri 

27,31,5,10 

kayıp mühür 
Turunçlu köyü Muhtar

lık mühürüm kaybolmuştu " 

Yenisini a acağırndan 
Eskisinin hükmü kalma· 
mıştır. 

Turunçlu köyü 
;Muhtarı 

Sabit Eker 

ilanen tebliğ 
Antı:ıkya Asliye Hu· 

kuk hak!mli~indeo 
Antakyanm hükumet 

caddesinde terzi Mişel 

vekili A vukntHasan Sadık 
tarafından Antakyanm Et 
herniye mahallesinden Cir
ci Edip Şahvaro aieyhine 

ikame olunan alaCHk davaH 
nın Antakya aslisıe Hukuk 
malıke:?:?esinde yapılan 
m uhakemesind,-: 

• Müddeialeyh Sui'iyed~ 
olduğundan bahı:iile mahal 
li ikameti meçhul bu'un
duğundan kendi~ ine çıka 
rılan davetiye meşrukatın 
dan anlaşılmış olmaaına 

göre kendisine ilanen teh· 
liğat icrasına karar veri!·· 
miş ve muhekemesi günü= 
olan 26 --10-942 pazar
tesi günü saat 9 da malı 

kemeye gdmesi veya ka 
nuni bir vekil göndermesi 
aksi takd!rde muhakeme 
nin gıyabmdan icra edi 
lereği davetiyu makamına 

kaim olmak üzere ilan o
lan olunur. 

Bnzin ahnacak 
Antakya Gümrük Muba 

faza taburu satınalma · kl -
rı:isyonuodan 

1- Antakya 
Gi~mrük muhafaza taburu 
ihtiyacı ı için 702 Teneke 
benzin açık eksiltme ile 
satın dhnaca ktır. Eksiltme 
12 eylO.l 942 Cumartesi 
günü saat 10 da tabur &a: 
tınalma konıisyonuııda y~ 
pılacaktı r. Şartnamesi 
hergün komisyonda görü· 
lebilir. 

2- Tahmini tutarı 3357

1 lira 66 kuruş olup muvak 
kat teminalı 252 liradır. 
İst~klilerin kanunda yazı· 
lı vesilı:n veya banka mek 
tuplarile birlikte ekslltme 
saatmda komi~·ona rnilra· 
caatları 27·31·5·10 

y· ec 
Hatay Gümrük l\ıluhafuzu Taburu 
yonun<la n: 

1, h . . M akkat JI a mrnı - uv ~ 1 e 
~ . .. tı ··ıı~ 

Miktarı Tuları 1 ~mın.. le ~ıı _,, 1 

CiNSl KlLO URA ~ lh;
1
•94HAJr • 

Zeytin y;g-;-:woü 6000 450 9-Eyl •' 
Pirinç 10000 9000 675 ,, ·• ,:· per ·: • 
Nohut 10000 4000 300 10 '' ,, •' 
Fasulya 10000 4000 300 " '' 

Ç•kifm;ı merdın•k8Q()() 48(!0 360 , , '' 
Patates 14000 4900 368" '' ·,~ 

Zeytin danesi4000 3600 '270 11 •' ,. e'~jı ~ 
Kuru so~an14000 2800 210" ",11ııh s. ç 

1 - Yukarıda cins ve miktarı }' pirı11 ·ıe 
yiyecek maddesinden Zeytinyağı ~:jltfl.1e 1 

zarfla diğer altı kalemi de açı~ e tı 
almacaktır. Eks; ltme Giiımük 1 abur fil:~~ 
komiseonunda yapıiacaklır. . k1''1t te

1 
·ıııl 

'l - Tahmini lutarları ve nıuvıı tıa.rı , 1~11i;) 
darlarile eksi~tmenin gün ve saa üfl ~o 
göstedlmiştir. Şa•tnanıeleri her g 

1 
rl~ 

.. ··ı b"l" ·~ıı~ .ı.~ goru e ı ır. 1 \1esı ·rlı~, 
3 - isteklilerin kanunda yazı 1 

1 
rile tıı ~ 

ktup a ,1e ıı 
vakkat teminat veya banka me ıeri tı~"" 
siltme saatlarında komisyona gel~1:aıe sil~~0[111; 
zarfla yapılacak eksiitmelere de 1

1 
rıııı 

1 
1·' 

saat evveline kadar teklif mektup "22: 2 · •18~ 
vermeleri. • •kar 1 

Posta nakliyah ıhft tı"ıo'h 
il~ kVr 1 ~ı· ı\ili J 1:1 ıı v 

eksi ltm eleri ma kaoıJrı:;:tJ ~:J 
Hatay: P.T.T. Mü Jürlüğün rekettell ~. !{ÔJ .4İ: 
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