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Ucret peflndi.r . . 
Gür.O geçen sayuar ı 

10 kurut\ur 

V· n~veltin Mümessili J 

~!lkı Ankaraya Geldi 
\t U.rkiyeye olan büyük takdir 
·e~ ~ayranhğını anlatan Vilki 

ıı urkiye ile olan dostluğumuzun idame ve 

Milli Şef in tet
kikleri 

Lnleburgıız 7 A.A.- Milli Şef Ciirnlıurreisi lsırntl 
lnörıii buruya gelerek köy enstitüsiinii şereflendirmiş 
ve tetkiklerde bulunnu:ştur. Milli Şefiıııiz saat 16 liıı 
hurııdan ayrılmışlardır. 

Parti Genel Sek
reterimiz vilki bu .. inkişafını istiyoruz .. dedi 

~lls Qun saat or da H · . V 
Yaya hareket d . arıcıye ekilimizle görüştükten sonra 

~ e ecektır. Bu seyahat hakkındaVilki fazla tafsilat 
~~kara 7 (R d . vermek ten imtina etti 
~iıı l~!??~rika si~a~; ga-d şımdi nasıl )irleşmiş ol- ' ikinci cephe hakkında 
itiı. lderi ve R . RP:u- uklaı ına işaretten asonra 

-. b eıs ıız. b bir yabancı gazeteci tnra· '1~i V~ st rnürnessili unun ayrılık Propcıgando· fıodsn sorulan suale Vilki: 
c a11 •iki bugün t sı çıkaran kayrıaklara bir "llt,nim kanaatımca ikinci 
. ray~ l4'3o da!Mı:~~:~ :vap. old:.ğunu söylemiş, cephe Mısırdadır. Avrupa-

ait>· gelmiştir BT . merıkanın harp istihsa- da bir ikinci cephe a-
~ A.r ViJki \en. .

1 

ın- imden bahsile demiştir ki· çılmasına gelince, Ameri ,. ~.-r k ' &rıka- "Ağ l · 
\ "."'111 ~Ya gelcniş M us os ayında 5000 ka la da bunun birçok ta 
~ ~-- '· Başvekil' İu \~- uçak yap'ık. Bu rakumı1 ı 

1 
nıftarları vardır.2Bunun ne 

~ ~~ka.? :dipi~m::ı~~ yU~de. altmışı harp uçağı· zcman ve nerede P'ac;ılac!\-
~ rnu~tUr. Birle ik dır. Hır seue geçmeden ' ğını kestirecek ihtisas' du-

ada 'cümh . ş ev"el bu mikdar lO bin 
il ı· urıyet u k rıımuııda değilim." demiş-

•, '•~ib· idcri ve Ruz ça olacaktır .. Mihverci tir. Bundan sonra yine 
~" I) 1 

olan Vılki bu .: l~r MUtt~fiklerp _ait SJO Türkiyeyi ziyuretini bahis 
~ t, de Yer)j _ve gı.t~n uın .ton ~ecni batırdıkları- D evzuu eden Vilki "Yeni 
' 1 tıt~le ttı~nsup) y 

111 söyledıler liir ayd21 müt- Tinkiyeye karşı duyduğum "·~<et ~tek rn h . arını tetikler 60J bin to J gemi 
·""'!er .. ~ZerioJe u lelıf lnA y~ptılar. Bu rakam son- büyük hayranlık ve takdi 

ç Cc sorulan ka d ri anlat aak isterim.:Amı:· lcı~ı ~•Jılar verm·vr nuo a bir milyorı ton rikalılar Atatürk'ü bu dev· ~bi •rıtıda Ulus ı ır. olacak ve o ıanıan kayıp-
-~ıt ~·- ~'alih u fk Baş. larımız da azalacaktır. 

ı "'trn ıu ı Atay v·1k· ,, ~1'ltu uhabiri r\ 1 1 sözlerine devamla: 
ij 'Utt lJ sıru ··ttu T- k. 

S mum ]i\ı-· r . ur ıy11yt! ilk ge-
ııt lJeJirn Sarpe ı u- ışıın~ir. HuzveJtteıı y cazılı 

ltktrıı mum Mu:ur~ü~ mes~Jlar getir~yorum. A-
ll Qı ' lJehrirniZd b merıkada bırçok dost-
i •e atbuat ataee~eri~ ları olan Tül'kiyeye gel-
'ae· l'ııbancı nıekten ll!cmnuııurn. d~-

'ller· gaı.et(" miş b " c ~t. H ı hazır bulu ve arut yapınııı·daıı 
~·ı~i g a~a 'YoJculuğ~- ~ahsederek "şimdiye ku-
~ı ~tı Se &;lığini S()li e~ ar ya~ılan barut geçen 
~lu Yahetinin h~ • uınumı harpt'"ki kadar l ~" '1lllat ~~bı- o 
ı.ı"ıı n,,Ştw muş ve geçmiştir. Tank 

~lh ga kayllaklar harp lop .ve diğer silahların i: 

rin en büyük adamların
dan biri oJarak biliyorlar. 
Hur.adıt ~ördükl*'rimi ht-r 
türlri ynl ın vasıtalarile a
merikahlara söyliyeceği:n. 
Biz Türkiye ile sade dost 
deği iz. Bu dostluğun ide 
~esiui ve inkişafını da 
istiyoruz." demiştir. 

~ ~"' Y~ctıeriode l . malı de tasavvurun üstün- ı 
ıuı~ ~, erıkahıar 

8 
ngı- dedir." remiyeceğini ilave etmiş· 

ııı1 11. old rasın- ı tir. 
, rcti uğunu "idd· 

Vilki ymın saat onda 
llal'ic'ye Vekilimizle gfüü
şeceğini, Türkiyeden Hı.ıs
yaya, oradan Çine gidece
ğini söylemiş ve lıu seya· 
hat hakkında hıfsilAt ve· 

k 1 r. 1n ·1· ıu 
~ ıı~r .. g· •zletlt! A· 

Vıı~.~ bi~~:~~. l'Uz tbe. 
"t b ,ı"tırler w..._ u .,, 

-~ 11Kıı. beraberlig"' · 
ı ... ı v d ın 
ıı, tOyt e . evam "e-
t{)Yle enıış Ve söz-

\~ aevam elruiş-

ti ~flı.ll~~\'eJtin· :şahsi 
~'-t 8 h rıunıu hurn
V~ı~1; ada Ruzvell-

b" .,,iki hasmın 

Vilayet makamından 
V atandaşlann nüf h.. . 

rındrt ı.. 1 d us uvıyet cüzdanlarını yanla-
ıı:ıu un urmag"'a ı. 

ed·1 · mecuu .. oldukhm evvclcQ ihln ı mış ve iki 1 k b' .. 
B .. ay 1 ır muddot verilmişti 

u ınuddet U' • • p . · 
ve ş h. h .. ~açmıştır. olıs ve ılandarma şehirde 

e ır arıcıııde ı d .. .. 
1ı·· · t . ıer yer e gece ve gunduz lııüfu,.. uvıye cüzdanı oJ 
askerlik d nııyan veya nüfus cüzdanlarında 
c .. k ve u ~:u~: yazılı olmayan vatandaşları ı.;evil'e· 
recektir ~ ~~ ı . şub':!sıue ve nüfus daires·ne gönde
nıaaı la:·. edır esın nüfus cüzdanını yanınd~ bulundur-

ll4lffi r. 

Bir tetkik gezis;ne çıkiyor 
Genel Sekreterin Hataya da gelmesi muhtemel 

Ankara 7 ıNeşriyat l\tüdUrümüzden tele' onla) Cüw 
huriyt-t Halk Partisi Genel sekreteri .Mt .nduh Şevket 
.Esendal yaktnda bir yurt gezi.ine çıkacaktır. Urfa ve 
Mardin taraf!arını ziyaret edecek ol:.m Genel S~krete~ 
rimizio Hataya da gelmeleri muhremeldir. 

iktisad Vekili rMısırda Almalar 
Zonguldakta tetkik 

lerde bulundu 
ZongulHak 8 :A.A

lktisad Vekili Sırrı Day 
Vekalet MüdUrlerile Kara 
bük demir madenlerini 
tdtkik etmek iizere dün bu 
raya gdrniştir. Iktisat Ve
kili vi lftyd hududunda 
karşılanmış ve yakıııdd 
11çılacak olan demiryolu 
üzerindeki tünel inşaatını 
gözden geçirmiş ve kö1Iıür 
istihsal bölgesini gezmiş 
~ir. iktisat Vekilimiz bu 
radan ayrılacaktır. 

\ İngilizlerle 
/\imanların 
Sivil mübadeleleri 
Türkiyede yapılacak 

Sofya • ~ofy t Hasvo.sıı 
bildiriyor: 

H lVll~ ııjansınm Anka 
radan aldığı haberler13 gö 
re Almanya ile İngiltere 

SON DAKıKA 

Eski mevzilerlııe 
at:ldılar 

Kahire 7 A.A.- Röy
lerin sekizinci ordu nezdin 
de bulunan hususi muha· 
biri bildiriyor. 

8 inci ordunun s .. yyar 
kolları düşmanı arasız tu· 
kiba devam udiyor. Dün 
Akşam mihver kuvvetleri 
bir hafta evvet1hureket et 
rniş oldukları mevzilere 
çekilmişlerdir. Ş·mıU mih
ver O"dusundı.ı büyfik boş 
luklar olmıışlur. 

arasında y:ıpı 1acak ikı t r f ~ti 
vil müb ıd~I siııiıı biri. el 
lf'Şdn ayı zıır fında 1 ürki 
~ede y.ıpıımıısıı.ı 1: ı.·;,ır vı 
ri~nıişlir. ırak ve ıranda 

sürgfü1 edilmiş bulunun 
28~ Almanla Almanya vo 
işgal altındaki !llemleket
Jerde siirgün edilmiş bulu
nan ayni miktarda lııgiJiı 
mübadele ed.lec .. klPrdir. 

---

Ruslar yeni mevzilere çekildi 

Moskova 8 A.A.- llün akşamki Sovyet h·h:iğine 
ek.ir: Stalingrı::dm b .. tısıa.lu Hus birlılderi düşma 
nı ı yc;rıi 4 tauıruzu .u pUskürlmiiş ve yf•ııi mevzilere 
ç~k:lrnPk zorııntl.ı kcilmıştır. <>ııup batıda çok şiddt•l 
li muh:ır..ıbe.ler o!muş ve Almanlara ıığıı· kayıp ıır ver .. 
lfirnıiş'ertfi... ovrosisk cephpsinde Jüşnıun luıtlarımız 
da hir grJik açnıayıı ınuv&ffok olmuştur. 

Mnc'ok bölgt>siude düşınun rııesJ.On hir y~rd~n 
çıkarılmıştır. Başka kesimlerd~ ~3 düşman tankı t~h 
rip edıl miş Vı! düşrnıır. şimale doğru çekilmiştir. 
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Sayra-2-· YF.Nlr.ON ~ 
~;;;;;~~m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~m!!!~~~·~· ~~~sJ~M sıe~ 

Şehrimizde Maarifte nakil Japonlar Bahçe icarı Maliye b·~e 
Bir K.z Enstitüsü ve tayinler İki yeni silah kulla- l't>ylltıniye Kuzagıııa Mekfe 1 

1 Ll~ 
1 k bağh Saçukh köyiiııdc Fc- 1 rı g 

binası yapı aca s1·..., .. s t>ı·tookultı tulıı'ı·- nıyormuş h rı 8 ' .. u ... u lıimpaşa c;· rtıiği cıennı e k le K b ı · ıılf· a ıığı" 
\lemııuııiydlt.! hal.er ye öğretmeni Kfinıil Gül Aııkarn Hrıdyo müruf gayri meııkulün lı:th a ~flt'ay ı;Aterd1 .ı~:~~es aldığımızu göre l\Iaaı if ve çap Antakya Erkek Lise- f.!aZ "'lesi - Bir Mııc~r J{a- ıııiııeıı on beş c.·iftlik ura· 1 Bu st-nS ~I~ '(eo ıı 

ldlleti şehrimizde bir 'Kız fı Tal>iiye öğretmenliğine, zetesinin verdiği nıülfimata zi ve iki mağhık motörlü ı nıekte!.ıine tııı_rı\ 10 ıı0) Enstitüsü binası y>lphrma- Konca~ız eğretmen okulu gürtı , Japonların ellerimJt> buhc;eyi ihtiv,n eden ifraz rnk talt'he içı~~ 
1111

t l 
ya kıırar verm iştir. Bu· Beden terbiyes: staJ' iy .. ri iki gizli silah .rnr<lır. lfor edilmiş dört lıisseııiıı lıir t'lnll s ı • .., perşembe g ... zılı 
ııunla , Mliarif vekfiletinin N.ha! Gülçnp, Anhıkyu ikisininde tuhrip kuvveti hissesi icara vcrilf'cektir. kla )"'' 
şı>hrinıizct e yaptırmaya ka- kız lisesi Beden terbiyesi korkunçtur. Bunlardan bi- 1 İsteyenlerin El'ler cad !~:~lt'1a~~:ı1ncald 1 ~ire1 ıl 
rur verdiği okul binaları tilajo/erliğine , Istanbul Ui- ri uıuktan idare edilrm desinde 19 numaralı 'avu· \lüsalnık:ıyıı,, 

~ rçü bulmaktadır Şehıimiz şaı:taşı Akşam Kız Sanat uçaklardır. ikinci giz' i si- kttt Mesud Fani Bilgili yn- . . ıı 
de l\1aarı f V"ka"' let• tar<ı- Al h" • 1 kk d ·h · L ıçııı 1·teP - ı~ .... okklu blçki ve dikiş öğ- la ı, ma ıyetı ın • m a zı aııesıne miiracaat e me l-Ortuıneı- rıı..ı'' \ 
fından bir orta tıcarel oku retmeni Şaziye Ozener Ha h~n i. z malumat verilmi- leri ilAıı olıı::ur. (taııı0 ..rır 
11·1.,, b"ır sanut olcultı ı'nşud0 h b. k 1 4 8 12 nu olını.ı1k._ tıı"'sili ı;:, "' ... tay Vılayeti köy kı.dınları yen meç uı ır ışı tır. o , , ·e '' ıv 
ett'.rı'lecektı· r. l d. "'l . . S f 1 1 kısmen ı~ iJııııı gezici kursu öğretmenliğin san arın llIUlg ıı rı ve Sllll 1 ra yap 1 rı 1 a ] terC ) olanıar l fl ·rrıer· Yeni ÖQ-refmen de c.~ ·tlışmak üzere Anlak- rleri iüzerinde müthiş tuh balcaya gireb• ı rıd'ıı 

ya Akşam kız sanat okulu rip!er -yapmakta ve .biitün ca k 2 17 yaşı 1 

-

1 . . 1 d d dıl11 

~. erımız blçki ve d i kiş öğretmen motör eri ur urm:.ıktadır. \' 'I d çu··k 25 '-'nşırı ı fiyet Makıımın an ., 
liğine nakil ve tayin rdil H 1 d k s Vilayetimiz kadrosuna ava ar a Vilayet ilı<okullnrı için olmama J'l\ıe ' miştir. 3 _ Asker ı ' 

muhtelif muallim mektep- Kahire 7 A. A.- ()rta 80 adet sıra yaplırılm.ısı 1: 
Ieri bu sane mezunlaım- ,. n g ,· ır· erede 1 Pi1Z ' rhg~ konulmuştur.~ bulunmartı3 • (1raf(I 

Ş1rktaki n0rriliz ve Ame- L'oto ı r' 
dan on bir öğretmen vEril 2 Beher sıramn mı!- 4- ,. 0 

i' 

O Yolcu Seferler ·1 rikan umumi kararg<ttıh,rı- b d 1 3 1 lı;:vı'yet cüıdıı111 

nıiştiı'. ğretmenlPr ,Kon- hammeiı e e i 1 iradır "' . ıJl 
b. d tahdı't edı·fı'yor nın müşte~ek cebHği: Ame 3 Bu işe ait şatname l k ııı 

ya muallim mekte ın en rikan ~grır bomba tayyu· eme . tihaıı .~ 
Türkan Da''ıoğlu. t\erime Londra 7 A.A.-Müoakaltlt Vilayet Daimi f~ncümen Yazıh ıırı orrev 

J releri 5 eyhllde giin batar d ·~al ıı1 b' 
t;i veı ı", NeYzı:..l I'nzebal, nazırlığından '. hildiridiğire Kalerniı de görül~hilir. orta te rı. rl .. - ken Kanıl ıyaJa dektrik .. e yt1 rı 
Behire Eren, lstanbuldaıı göre askeri vasıtalarla nak 4 Talipı~rin ilk temi· .ramına gor ,..~ t~ 

ı A ı d ~ 1 · s ımtralına ve liman tesisle 8 ı 1de:ıv Fazilet TavaE:Z, " caittin i zaru· ı O an ma (,e erın nat akçası olan 7 lirayı hesap, ıeı . .J 
"' ı 1 · k rin., hücum etmiştir. Elek • f dır flll' Acarer, Izmirden .Nadire taşmmasmı ırn ayı&şlırrııa • Bankaya yatırm~ 'urı lnzım co~ra ya · ·ıs~ 

içio 5 llk teşrinden iti- trık santrulıiş lernez hir ha dır. O t(\ tııllfl ıeoı 
Fahriye Üztü:-k, Nimet le ge'miş, liman bölgesin- .. b'r "istiktıııl .,,t~ 
~.· enknl. Balıkesirden Meh baren yolcu seferleri tah- 5 Bazarlığın 15 tıy)fi.l ıyı ır ıei' ·~ 
~( d't d.l kt· 8 ·· 1 de yangııı \'6 infılak ol 94 6 1. Mes '" met Algiin,:::>ıvastan Mus ı e ı eet> ır. u cum e- 2 salı günü saat 1 da :\la ıyc l ıer 

den Olarak techı"zatlı ve muş'up. Bütün tayyareleri- ı 1' 1 tr·ırıııek istiyerıo·ıere tafa Çak,Bursadan Hayrün- yapı JCagı an o unur. t'.'t k 1 ııisa Sürerdir. Yeni öğret gidiş dönüş biletler ka'dı· inli' üslerim~ dönmüşlerdir Odun alınacak izahat nlrıı ı ·ı 11e 
men erimize yeni atıldıkla rılacaktır. Izinli askerleıfo Ayni harekat esnasında çe ve t.ah:ttı!lll ! 
rı hayat sahoP..sin .. başa ve çocukları başka yerde Kıı diya tayyare m ~ydanı Vilily~t Makamından birlikte ını darlı" t 
rılaı· dileriz. olan ebeveyinlorin bu çocuk da bonıhalanmıştır. 1_ Hususi mutıasehe evvel Oefcer dP 

larmı görmek için yapacak 1 IJ/'~ 
Mükafatlı hay- lan s .. yahatlar tahdit ~di- DoktorFu,1k şerefine dairesine ~4 ton odur. ih- caata··ı ltf'l"v 

lecektir. Uzak mesafelerı- zıy fet zarı poza rlığa ko.ıulmuş Katip a tt1LiJL1 
• • van sergısı açı-

lacak 
Hatay Vilayetinden 

Birinci teşrinin 28 iaci 
günü Antakyada Evci ' 
Hııyvanlaı S Prgisi nçıl ı.ı ca'< 

V "' sergide kazanan hsyvan 
hıra (15 O) lira mülu\ftıt 

veıi ' ec .. ktir. Verilecek mü-
kiifutın miktarı, kayıt şart 

olan otokar seferleride ya tur. V k flar 
kaldırılacıık yal-utta tah- Bud :- poşte 8 A.A.- 2- Muhammen bedel a 1 

· Maetır Maliye nazırı Al· ·· derı: dit edilecektır. (260) liradır. gu:-ı ,,; 
Bu sene asker ve sa· man iklisatJ1 nazırı l>ok Ji ıJJ L 3- Bu işe ait şartname 15 Jirıı as5rıJf t~~. 

nayi mı ddelerinin nakli tor Funk şerefine bu lak- Vi ayet Encümen kalemin kAt•b' ve 1118 • ı> 
gee>en sene'-·e nazaran 250 şanı ziyafeti vermiştir. a ı 1 · çıo .~ 

'I' J de görülebilir. l ~u l rr ,, 
faz'a tren istemektedir. Ziyafette meşhur Almar1 memuru,.. J~' 4-Taliplerin ilk teminııt ı fi" 
Tren yolculuklarııida 'izdi iktisadiyat,·ısı K'uduuste tarihine t 1 ! 
t · ı k · · · ,.. ., akçası ulan 2) lirııyı Ban- ·· sail .ıe) 
wına mum oma ıçın zı- hazır bulunmuştur. s a lı CJ"ÜDU *:1ıJV ~ 

f ı · · ı kaya yatırmuJarı lazımdır. c d··rlii!'ı..ı 6111 
~uret se er.erının yapı ma Vı"şı· Aınerı'kayı pro- lsr mü u .01 ti11 rl 

h ık · d · ı · 5- Pazaılıg~m 15. Ey- k ı < ması R a ta vsıye e ı mış m üsabft a ·o e 
f feste etti lül 942 salı günü ssat 16 . . .~11 ıerı ,ıl' 1 

ları vc:.air husus hakkın 
tlaKİ l a fs ı lfit .sergi progrn· 
nıındı:ı yazılı ,,ıup p .. ngrıırn 
çifti klere, köylere ş ·. ir 
ve kas .balımı tc\ 7İ edil· 
mişti r. Hayvan ı>ahipl ., ri · 

rı i n:i~lı u programı gö erek 
hiJgl edinm e!eri ve lüzu
munda ve!eıiner müdilrlü 
ırüııdcnu izahat almaları 
~ 

ır. Vışi 8 A. A. - Lav,\ d ı Vıhlyet Daimi Encüme meb. ıstı~ ., ~rııeB 5. 
bitelerile rıı /lı1 Tuz fiatı 

!~el errye Hiyaset; ndeıı 
T~lımil ve lal:liye mas

rafhırınııı nrtı11 ıısı dolayı 
sile tuz fiatlarına beher ki
loda 25 santim ilave edi
le 3k 100 kiloluk çuvalı 
650 kuruştan 67.5 kuru~a 
ve p ! nıkende 7 kunış 25 
santim 7 kuruş 5) sımt;

ma Çik ~rılmış olduğu be 
it-diye encümeninin 4 - 9 · 
942 tarih ve 809 sayılı 
knrarı iktiznsıtıdadır. 

Amerikanın Vişi musıll- niudc yapılacağı ilacı olu- ~ ı· 
olunur. f' v 

hatgüzurını kabul ederek nur. e 1 
Fr:rnsız şehirlerinin Ame· Sığ 1 r ı, 
rikan tayyareleri tarafın- Neşriyat Müdürü c8" 
dan bombardımun edilme- Selim Çelenk 11 

sinin proteHto etmiştir. C H.P. l\1nthaası Antukya t1tı'1 ı~ 
Ask~rl s ı;ıtıı -' .. Eşya satılaca 

; -'. ....,..._ . lJ8ş "~ 
mısyonu ııei'ı. o 

} p 1\I 0 ~I 
. . 700 tı" nu ıçın e 

i un olunur. 

Cümhuriyet 
Hamamı 

Yarından itibaren 
açılıyor 

Yeni baştan yapılarak 
, modern bir hale· getiril-
miş o'an Cümhuriyet Hamam 

1 (\1eydan hamamı) nın ya
rından "itibareıı sayın,. müş 
lerileier· n in emrirıe hazır ol 
duğu ilan olunıır. 

Ev kir aya verilecek 
Şehitler mahalJesinde 

Kurtuluş cnddesinde 234 
kHpl IJU"''arah lıin<t İSkfin 
için açık arrttırma ile ltiro 
ya verilecel\tir. Arttırın t 

15 9 942 Sllı günü saal 
üçte yapılncsığından istek- f 
lilerin bildiririlen vakılta 1 
belediye dairnsinde lıazır

bulumaları ilftıı o'unur. 

lskenderun Ciimrük Müdürlüğünden: 
Eşyanın (insi h:ilo 

Lastik çizme 9,400 
Lanolin 4,600 
Dolu gramofon plukı OOU 
Nikel halitasından gümü~ yaldızlı 12,180 
Çatal ~aşık 
Demir bıçak .saplı 

Sapı nikel halitasından günıiiş 
yaldızlı 

5,19J 

Ağaç sandık 23,000 

Adet 
o 
o 
8 

Yukarıda ciıs ve miktarı y;ızılı sahipsiz eş~ ı:ı 15 -
Eylül 942 sah günü iskendm un liman işlet • ııe anı bar
larında satılacağı ilan olunur! 

31, 4, 8, 12 

lıkla sığır ( 
caktır. 
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