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lllnl11rm her kallm• · 
•inden !S kuruf ~ahnır 

Ocret P•tlndlr:. 
I ODnD gaqen IHYl&•r ~ 

ıo kurutlur 

as Temmuz için 
rdurnı zun Hataya ayak ba-
sışının dördüncü yıldönümü 

a .. kutlacıacak 
t 9urı için . b' 
rıay f( zengın ır program hazırlar.dı-Beş 
~ ıhr urumu adına bir d,'l> balo verilecek " runı lu.>';ı c.ııı ordumuzun 

ı er "Yakbo ışının ı.lfö
ı ~lld" 

il uıı,inı[i ol ır lı ş . t•zılıı 1 • • • 
b ıer )ıl o1dıı J 
ll Yıl .ı 

u ·ı k u 11 ı1. ('.ık 

U Oı·ıl 
1 ( •S ı( a <hın ıık-
IJd Uıııhtıı·ı}f l H lk Pır 

cı Y 11> l 
\ut· . 1 tın hır toplan 1 

lı ıın ız " f k , arti ~ .. Y • ı nyer· 
lııı ·ıi;i~U/ettişiru·z Fah- ı 

Oğlu dtt lıazır 

hulunnıuş v · il ıl. yırı bu 
mut u güıııı iç:n hi µr r- ı 
ı 'l h ı:zırf ııını ı ı 1 r ır 
altın ı • lııı nış ı . 

O W • de lı ılı r v ·rd -
ğiıniz 1 hı hu rnuı Iu gi · 
nü ı,, akş ı nı •h ıruitd ıki 
htş l1asırluruınu: ını 
\·ııli 1'.oıı ğı h ıhçesmde 

bir gar.Jc-np ır li fPrlip e
dilmiştir. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

« Etimesut » Fabrikasında yapılan ilk uçağımız 
Tiirk Hava Kurumunun 

"Etimesutta,, kurduğu ha-
olarak kabul edince hava- bahtiyarlığına ereceğit. 

~1cttkofta A mania 
"nanla d ·· 1 M . bG~Q ~ un 1 ısın istilaya 

q k bır ta- 1 hazırlanıyor 

• vacılık endiistrisi teşki'atı
nı gördükten sonra edindi
ğim intiba şudur: 

cılığa varilen önemin ha- "Etimesut,,ta şahit ol-
yati ehemmiyeti bütiin duğumuz metodlu bilgili 
çıplaklığile meydana çıkar. ve disip!inli çalışmalar bi-
Uçmak için uçak, uçak ze çok ümit verdi. Bu ça· 

'ruı ı 
a gec- fngiliz zırhlı kuvvet 

~ fi ler ..> leri tensik edilmiş 
IJslar . ... _Lm~ra 24. A.A. - Sa-d~I 9erı çekil- lahıyetlı mahfillere göre, 
erınj itiraf edi- Mısırın istihl hedefıni gu-

lo Yorlar den savaşın başlamış ol-~\>~ Skova 25 AA _ ~lo ması muhtemoldir. Bu h 
1 fil 0tadYotıunu~ b 1 

k 
8 

reketlerin genişliği hakkın 
~tk 8

Ler verd"ğ· u a • da hf"nüz ma'Omat yok-,, ııf fl.... ı ıne göre 1 Al . 
1ıuı. ~Phesind k' Al ' ur. manlaım vakıt kdy tı iltı d" e ı man bfıt ed l ·ı· b un öğled b . . m en ngı ız kuv\•etle· detı~llarıııa k en en rıne karşı hücuma geçme 
'tle '.bir huc arşı çok leri her an beklemyor. 1n-

td1 uına geç- . . hl 
g1 b ~. tankların destek gı.ız zır ı kuvvetlerinin 
ıı • ~- hücu rnl k Mısır sımrma geldıkten il u ar ar .. 
ıı « u kesiuıdeki duru sonra mukeınnıel sur tte 
kı .. llslar İ<;in g!itti k,. t"nsik edildığiı e şüpht• "Şı:ııı t,· 'k't: , k 
ı \> ır eh.,nımiyet ~o tur. 

:~rt11~ Y~~riyanı ç?
1
kil.en -~A~ll·m--s·a·t•ı•m-ı-• 

1 
14 Utıd r. . evzı erın-

iltılur ~~l!, .?•ldiriliy.,r. Serbest b:rakıla:-. ~tıtıd hucunııa Hus 
~ k~dika ~lduk~ g~niş meddelt!r 

oını CÇıııaya muvuf Vilayet Makamından 
t t t-l~Şlurdır. Birçok 23 -4 -942 tdrihiude 

k11,.. en ele geçmiş ve beyuna tabi tutulan bir 
Vetıe . h: ''-·· ıı,. ~ek' rı Yeı i nıev- , ısını se~UC!;t bırakılınış 

lllı91i\td 1
lrnek zoruııda olun zeytınyuğlurının (sa-S. ır. bunluk yağlar dahil) Vila 

l ~ IVasto 1 yetimi~ d?l~Hindc heyeti 
~ltıl .. PO uınu~ı~t'sınm serbest bıra 
~()8k0~aga başlandı kıldıgı ılaa olunur. 

t~ı:ıiıı· a 25 - Pravdu * * * 
" 

1
11 bild' d" Vılı:iyt l Makanımdıın '8st ır ığine gö 

~l~rı~·Pl>ldaki kadın ve Pirinç elkonma müba-
ıı ~ .. t' l<.ufkıısyaya nJk yaatı hitam bulduğundan 

)q ~ :t! haliııue boşa!- ilfiıı edilen resn:1 fıaUur ü 
~ L ~.anmıştır. Şehir zerinden pirınç alını ve s.ı 

11ucu hmı 16 hazinın 942 den ~\'e..._ nılunna hala 
""et ~tınektedir. itit>ctren serbest lma-

kıldığı ilan olunur. 

Ktırum, Türkiyt•de hu
v ı ~ndüstrisiain mükem
mel bir temelini atmıştır. 

1 
Uçamıyan Vt? ya uçmasını 1 
bi'nıiyeu mi letlerinjyaşama 
sına imkan kulm.ıdığı, tu
v.t endüstrisine malik ol
mıy Jn milıttlerio de yurt
ınüdafaası bdkımmdau za
yıf ve desteksiz kaJacağı 
bugün ar~tık tahakkuk et
miş bir gerçektir. Ataları

mızın mt-şhur bir Hözü var 
dır: 

"I aşıma su ile değir
men döno·ez ,derler. Uçak 
ih•iyaçlarımızm önemli bir 
lcısmını dışarıdan tedarik 
etmekle 'urdun havaları
nı emnil•et altında bulun
dııracağın ıızı sanmak çok 
fahiş bir hatadır. 

Oc yıla yakın bir za
mandar. beri sürüp giden 
dünya boğuşması şu ha
kikati ispat etmiştir: 

yapmak için de fabrika lışrna azmin ve iradeoin 
Ulzımdır. Bu itibarla uçağı ıam rımdıman veren mü· 

da, uçağın bütün teferrü- kemmel bir örneğini :tee-
atıı·ı du yurduınu1dan le kil etmektedir. 
darilc etmok ve) a yapmak Fabrika bize yarın 
zorundayız. Birşeyi yapa- icin büyük ümitler verir-
bilmek iı;iıı sadece istemek ken, yurtta yeni bir bava yetmez. Unu sarsılmaz 

l.ıir imanla g rç'!kleştire- yeni bir ruh "ta yaratmış 
rek bir ideal haline .. koy- buluouyvr ki o da dışan

dan alınan her şeyi içeri-
mak gerP.ktir. den tedarik etmek yeyu 

lşte hepimizin bildiiti 
Yapmaktır. Bu suretle ve ibretle öğrendiği bu ba 
hem milli servet!mizi sınır 

sil hakiketi Türk Hava dışına akıtmaktan, hem de 
Kurumu gerçekleştirmiş herhaugibir z tmanda Y.;A· 
ve filiyata geçmiş bulunu- bancı ülkelere muhtaç ol-
yor.Ru itibarla geçen;bir y1l makt ın kurtulmuş olaca-
içinde Kurumun başardı- ğız. 
ğı iş on lxı.ş yıldanberi ha- Bu işi kendine bir ide 
vacıhk alanı'lda yapılan al yapan kurum, fabrika- ; 
işlerin en kudretlisi ve en ya gerekli ham ve yan 
önemlisidir. ham ınaddelerı i~rden 

Kurumun yorulmaz ve tedari1< için \"erimli etüd-
gayretli Genel Başkanı ler yaptırmakta ve bu iş-
Şükrü Koçak geçen bir yıl te de başarılı 'adımlar at-
lık başarıları haklı bir gu mış bulunmaktttdır. 
rurla bize anlatırken şunu Her yıl Kuruma 4 mil 
drı müjdeledi: yoodan fazla para bağışlı-

Kurum, şimdi bir mo- yan Türk milleti, Kuru-
tör fabrikası yapmak için mun bu faydalı çahşmala-

Dünyunın en kuvvetli 
orduları kendisini göklPr· 
de koruyac..ık uç'lklar ol· 
mazsa yeailnıeğe ve eziI
meğe mahkumdur. 

l>en;zctetki çelik kaleler 
hava ordusunun himayesi 
altında oıma<.lığı müddet
<,:e çocuk oyuncağ'ı nıerte
besinE! düşmekte ve hiçbir 

incelemelere başlamış ve rıruı karşı şükran borcu-

i bu incelemeler çok ilerle- nu daha çok bağışlarla ö-
. •. deyec~ktir. mış~ır. . 

iş görem~mektedirler.' Bu 
muazzam davayı dört ke
lırneuın içine sığdırabili
riz: 

"l ~!nıyan millet yenil 
nıPğd mahkO.nıdcr" 

Yurt müdafaasında bu 
hakikatı bir ana prensip 

1 Hu motör fabrıkasmı 
1 da mtydana getirdiğimfa 

gün bu güzel eser tam.anı 
laoacaktır. Çünkü, fııbrıka 
da yapılan uçakların mo· 
törleriııi şimdilik Anıerika

dun satın almak zorunda 
bulunuyoruz. Motör fabri
kasını da meydana getirir· 
Sbk Türk göklerinde yüz
de yüz Türk mı.ılı kar
talların uçtuğunu görm~'c 

SONDAKıKA 

Afrikada 
Esirler 56 bini bulCJu 

B,,rlin 25A.A.-Alman 
askeri kaynaklarına göre 
26 mayıstan beri Afrikaıla 
lngilizlerden ülınan esirle
rin sayısı 56 biııi bulmut 
tur lngilizleı-in bmk kay
bı binden fazladır. 



Sayfa-2--

"Subaşı,, Teşkilah vücude ge .. 
tirilmesi hakkında kararname 

5 
Madde 20 - Elkonnıa 

heyetleri istihsnl merkezle 
rinde subaşılarla ve köy 
ihtiyar heyetinin bu işler 
de vazifadar azasile birlik 

\ 
mevsimi cetvelini hazır 
Jandtkhın son eski tahmin 
ve tesbit cetvellerini Zira 

le çalışırlar. Bir köyde iş 
lerini bitirdikten sonra 
tanzim ettikleri zimmeti 
gösteren cetvellerden bir 
suretini subaşılara tevdi 
ederler. 

Madde 21 - Tahmin v~ 
tııabıt ı!etvetlerinJe her tür 
IU silinti. çizinti ve kazın 
tı buluı.ması yasaktır. Ya
zılan rakamların tushihi Ja 
zım geldiği takdirde cetve 
lin millahaut hanesine ve 
'1a arkasına cetveli doldu. 
rpnlarm da imz1larile meş 
ruhat verilir. 

Madde:l2-5ubaşıları bir 
senenin talım ~ ve tesbit cet 'ı 
vellerini ırıüleakip sene ha 
sat mevsimine kadar iyi 
ve temiz bir halde sakla
yacaklardır. Yeni ha~clt 

at muallim veya memul'la 
rına ve bulunmayan yer
lerde kaza iaşe amirlikle
rine ve bunlar Ja yoksıı 
kaymakamlar vı.sıtasile top 
luca ViJAyet Ziraat Müdür 
lüğüne gönderirler. 

1. - - Mliteferrik hüküm 
ler: 

i\ladde 23 - Köy ihliyar 
h~yetleri. v azıfelerini ifa 
eyledikl~ri esnada~ subuşı
larma ve yarüımcılarıca 
hor türli\ yardımı yapar-

lar. 
24 - Subaşı ve yar 

dı!Ilcılarını vazifelerini ifa
dan men edenler veya va
zife esnasında müşkiUlt çı· 
karıınlar veya yanlış mah1 
mat verenler hakkındıı 

Milli Korunma Kanunı..: hü 
kümlerine te~fikan takilıal 
yapılır. 

---- -·---------
Almanlara göı e Çörçil-Ruzvelt 

Sivasto- konuşmaları 
Hararetle devam 

olda du- ediyor 
Nevyork 24 A.A. -

rum 
2014 istihkam 

alınmış 

Tobruktaki esir sayısı 
33 bini geçti 

Hcrlin 24 A .A.- Teb 
liğ:• Sivastopulun şimal kıs
mında Sevt-ırnaya berzahı 
ucunda mukavemet oden 
düşman bakiyeleri yok 
.,dilmi~tir. Kaleniıı şimal 
kısmmda Alman ve Romen 
kıtaları ormanlardan -çe 

funduhk1ardan ibaret yol
aut ve sarpJaraziJe tahkim 
va şiddetle müdafaa e<f
leo düşman mevzilerini 
3•mı7 ve: yeni istihkam 
lar ele geçirilmietir. Al
man savaş uçakları sııhra 
ve topçu mevzilerine l•>P· 
lu hUcumltırda bulunmuş
tur. Sivastupol etrafında 
22 hazirana kadar olan 
aavaşlarda Rusların kaybı 
17 biu esir vo i158 topu 
bulmuıtur. Göğüs Jgöğüse 
savaşlarda toprak ve be· 
ton 2014 istibkAm ele ge
çirilmiş, 65254 maym top 
lanmıştır. Şimal Afrikada 
Tobruk kalesine getirilen 
esirlerin s:ıyısı 33 bini bul 
aıuıtur. Mısır çeoberinde 
pevzii savaılar olmakta- . 

Cunıhurreisi Ruaveltin hu
susi katibi Orley, Çörçil 
ile Ruzvelt, dün bütün 
gi'n ve gece sabahın ilk sa 
atlarına ltadar görüşmele 

rine devam etmişlerdir. 
Bu konuşmalara mrekez, 
kara ve hava komutan 
larıda iştirAk eylemişlerdir, 
konuş.nalar fasılasız devam 
etm~kted r demiştir. 

Ruzveltin acele dön-
mesi ısteniyor 

Londra 24 A. A. -
Avam Kamarası baş\·ek iJ 
muavini Allinhı savaş du· 
rJmu hakkındaki demecini 
dinleyen lıir kısım me
buslar, Çörçilin acele Ame 
rikadan dünmesini ve Tob
ruk feUlketi hakkında 
meclise izahat vermesini 
istemişlerdir. Atli, Çörçi· 
lin Amerikada pek mü
him ve hayali mt selelerle 
me~gul olJuğu cevabını 

vermiştir. 

dır. 

Ruslar ne diyor? 
Moskova 24 A.A. 

Bu sabahki Hus tebliği : 
Gece SivaAlopol cephesin-
de Hus birlikleri sayıc·ı 

Ustün düşman kıtalarma 

karşı şiddetli savaşlara Je· 
vam etmiştir. Başka ke
simlerde önemli hiç bir 
~işiklik olmmıttır. 

YFNJc;t'N 

Şehirli müstah
sil/ere 

Onümüzdeki aydan itibaren 
ekmek kartı verilmiyecek 

Mahsulü tesbit ve t-1-
koyrııa işi d.ev am etmek· 
tedir. Vilayet makamının 

aldlğı leni bir kararla köy 
lerde ortaklık veya diğer 
suretlerle istihsal yapan 
şehirlilere öniimüzdeki ay
dan itibaren ekmek karh 
verilmiyecektir. Bunlar köy 
lerdeki mahsullerini suba
şılara tPsbit ettirt<:rek aile-

· lerine yetecek miktarda 
ekmeklik zabirclerini şeh
re getireceklerdir. 

Iemmuz, Ağustos ek
mek kartlalının dağıtılma 
sı için dağıtma biliklerin
de hazırlık devam ediyor. 
Bir iki giine kadar ekmek 

1 
kurtlarının bu birlikler eli 
le dağıtılmusına bnşlana

c 1 ktır. 

Köy Biçki ve Dikiş kursları 
ilk seyyar kurs 1 Ağustosda Şenköyde 

açılarak faaliyete geçecek 
Maarif Vekilleti, vilaye 1 de açılaruk tedrisata başla 

timizde köy kadınları yac1ktır. İkinci kursun 
için seyyar bir biçki, dikiş Helende açılmıısı rr uknrar 
nakış ve ev işleJİ kursu teş dir. Bunu sırasilc diğer 
kiline karar vermiş ve bu nahiye merkezlerinde oçı-
knrarın tutb"kine başlan- lacak kurslar takip edtcek 

mıştır. Dört buçuk ay sü
recek ob .. n ilk seyyar kurs 
1 Ağustostu ş .. uköy· 

ve kursun masrafları ta
mamen Maarif ~ckalt-lin~ 
ödenecektir. 

-Parli G:;;;;.;.:_ --e--n e--· ı---~r.A:;.,,:_ s;;;;;f a;;;lt-.-. y .. o .... lt ;
Sekreterimiz 
Dün Adanaya geldi 

Adana 23 A A.- Cüm 
huriye Halk Partisi Genel
Sekreteri Memduh Şev
ket Esendal bugün Anka
radan buraya gelmiştir. 

Harbiyeilkokulu 
Bir buçuk aya kadar 

bitecek 
Cümhuriyet Halk Par

tisi HarsKo:nitesi hu afın
dan Harbiyede inŞ'J edil-.. 
mekte olan beş sınıflı ilko 
kulun in~usı bitmiş binaıım 
döşemesi He sıvası kal
mıştır. Bunların dQ bir an 
önce birilnıesi için bir mü 
teuhhide ihale edilmesi ka 
rar altına alınmıştır. 

Dün akşam >artide 
bu iş için Hars Komitesi 
Vali:niz ve Parti 
Müfettişımıziıı dA iş 
tirftkile Wr toplantı yap-
mış ve yeni kararlar alın
mıştır. Harbiye ilkokulun
dan sonra Süveydiye ve 
A rsuzda hazırlıklarına haş 
la nan ilkokul 
luı ın inşası cln eksiltmeye 
konacaktır. 

ilin 
Askeri Satınalma Ko

misyonundan 
1-SOJ koyun kesimi 

pazuh~a konmuştur. 
2-Pazarlık 26-6-942 

günü saat 17 dedir. 
3- Hususi şartlar le

vazım MüdUrlilğUnde gö· 
rUlebilir. J 

. . 
mırı 

Hatay Nafıa. l\tüdUrlü
ğünde:ı: 

1- Vilayet yollarında 
yapılacak esaslı tamirat ve· 
asfı:tll kaplawa inşaatı pa
zarlık suretile eksiltmeye 
k&nulmuştur. 

2-Eksilime 17 temmuz 
942 cuma günü saat 1 O 
da Antakyada Nafıa mti· 
dürlüğü odasında müteşek 

kil komisyonda yapılacak 
tır. 

3- lsteyenler hususi 
şartname ile proje ve keşif 
evrak mı 952 kuı uş bede] 
mukabilinde Naha Mü
dürlüğünden satın alabilir 
ler. 

4- llu işin keşif bede i 
(190366) lira (28)kuruşt ur. 

5 - Muvakkat teminat 
(10768) lira (30} kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaledl'll 
en az ü~ g~n evvel bunu 
benzf't asfa!t ve şosa işle 
ri yaptığınu dair evrakı 
müsbıtelerile birlikte VıHl 
yete m üracaııl ederek. 

Alacakları ehliyet ·vesi 
kasını ve teınimut mektup 
veya makbuzlarmı ve Tı
caret Ol lası vesi kasını iha
le günü ibraz e tmdleri lfi
zımdır. 

Kayıp ekmek karnesi 
Ü<; büyük '-bir 

kücü ıc ekırıek karnesi-
ni kaybettim. Yenisini alaca 
ğmıdan eskilerinin kıymtj
ti kalmadığını bildiririm. 

Selçuk Sokak 18 No. 
evde H~yin Çatalkaya 

,,, 
Saman ah0' 

kert 
Antakya A9 od' 

ılmn Korui:ıY011";, 
1) 750 ton s• fi 

lldCaktır. ~ıuhartl~ 
li 41250 Jiradırı.SO -
losuna 5 kuruş ·Qtıt di'[l)l"t , 
fiut lahmio e • i ~ 
saf ve ş1rtoı.ın~~s 
yonda gö"ülebılı;·...... ~ 

2) Eksiltril6 rııb' 1 
muz 1942 çıır~ot3•Y 
nü saat 16 da kO(JJ 

asker 1 su tın alrtıı•f o 
rıunda kı-tP• h zar 
y;ıpılac:ıktır. 11 ı 1 

:\Iuvokk t l trııŞl 
3 93 !ıra 75 kU kıl 

3 Tı:ıl' pırriıı ı1 l t nı 
vesikcılnı ını ve 1~s 
m hn vi 1..aı f1 1111111 pr 

~ "ı 
il Ü s ld t 1) ( rı1ı.J 
misyorrı nl• ~Lıll. 

alt'rl• 
li lPSıi 11 tnı~ 

2s,21.3,H.bl' "' 
·ı fe I~ ı an en . ., 

nah•1 . 
Be} lan tıııU fil 

Muh.ıs Ali ın.3 oı1'lll ~ 
Momucuk Halıl ~e1'i 
lafa vekili dava rısfııJ 
den Ali ltker C:,' bılr 
Kırıkhanın 0'ı1er 
mahallesinde . ~v~ 

~bey oğulları Alt, () JJ 

~Mehmet. Arif vf{ıJf ı 0 

.. rısı Ze~ııepve ··ıt ~ 
nin Çul al tıö,YU Qsrıl O 
den Ömer ol1lıl J(ıııl 
ri ve Kırıkh811~0 00cJB 
Murat paşa köY G 
kızlan Ceon t 'f/C ıı6 
ve Na~h Hö~Or 
oturan Omer (<ıı• ~lJ1 
ve dede çınar 'ile 
önıcı· kızı oud)~ıJJ"" 
mit köyünd ( 16ytıl" 
karı&ı Suıtnn 8 118ııJ1 

k dıı\1 
açtığt al ca rıdll: 
rüyen duruşrı181 j' rd ~d 

1üdd in le\' 
1vıctı'"' 

paşa bey oğlu baı1•1 
metgahınn rl1 ç 1 

·ıı hınaen kendiSI ldjğ' 
b~brğat ic·a edı ~ 

gclf11 -_ ... 
mahkemeye er~I 
mumaileyh 0(ll !.O 
oğlu Ukk~P rıilj}O 
da münteşır İ ~8t6tl 
zetes!le ğiyaP 0010 
liğine karar "tı&ıı•• 
.Juruşrnaıııo !11 ylO 
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