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Stalingradta Ruslar çok 
şiddetli bir taarruza geçi 

Rus tebliğine göre,· Almanlar 3 günde 14 bin 
ö i.ı 13 bin esir verdiler, Rus ileri harekah 

devam ediyor 
Alman t ıği ise Rus taarruzunun ağır kayıplarla püskürJüldügünü 

ve Alm n kıtalarının yerlerıni mu haf aza ettiğini bildirilmekt~dir 
Moskova 23 A.A. -- rinde yapılan muvaffıkiyet Berlin 22 A. A-1Neva 

Sovyet lwberler bürosu- li hücumlarda Alman ve ı'ehrini geçmek üzere ya• 
nun verdiği bir tebliğe gö Romen kıtıılarJ büyük sa· pılan dilşrnsn teşebbüsleri 
re, son üç gündcmberi Si- yıda taşıt ve malzeme ele Alman topçusunun at~ıi 
talingrdm Şimal ve cenu- geçirmişlerdir. altında erimiştir. 
bunda taarruza geçmiş ve terek kesiminde iki düş-
taarruza geçen Hus kuvvet mın grupu çevı ilmiş ve 
}eri 3) kilometre derinliğin yok edilmişlerdir. 
de Alman cephesini yar- Herlin 22 A.A.- Stalingra 
miı, 80 kilometre kadar dm cenub çevresinde veDon 
iler'emiştir. Bu savaşlarda nehrinin büyük kavsind8 
6 Alman piyade tümeni şiddetli miMafau m uhare-
ile bir zırhh tiimeni beteri devam Adiyor. Bir kar 

temamile bozğuna u~· şı hücum esnasında Alm1n 
ratılmıi, 13 bin Alman as Romen kıta!arı 500 esir 
keri esir alınmıştır. almışlar ve 25 tank tahrip 

Almanlar savaş meydanın etmişlerdtr. 
da 14 bin subay ve er Bertin 22 A.A -20 ve21 
ölü bırctkmışlard,r. ~le ge 
çen mühimmat ve diğer 
ganimetlerin sayısı hemız 
belli değlldir. 

Rus ilui htıreketi del anı 
etmektedir. 

Aman ve Homen kıtaları 
talingrad v~ batı Kafkas 
bölğelerinde olıı: adar ağır 

kayıplara uğnımışlardır ki 
hu iki bölgeye "öıHm va· 
disi " adını vernıişlerdir. 

Berlin 23 A.A. -· Hava-
ların düzelmesi. üzerine 
b~ tı cephesinin Stalingrat 

iminde düşmanın yeni 
i göriilmüşUlr. 

St&lingrad şehrini çember 
dım kurtarmak için Rus 
lar son günlerde topladık
ları birkaç tümenle müle· 
addit defa hücuma &ecnıiş 
lersede ağır kayıplarla 

püskiırtülnıüşlerdir. 
Alman ve Rc,men k)taları 

mbvzılerini muhafaza etmiş 
ve Ruslar bu seLrde ıs
tt klerıne muvaffak ola
mamışlardır. 

ikinci teşrinde bir zırhlı tü 
menimiz 36 Sovyet tankı 
tahrip etwiştir. Stılingrad· 
ta hücum unsurlarımızın 

teşebbüsleri neticaşinde 
kuvvetle tahkim 69ilmiş 

üwler ele geçirmiştir. 

Yağmurdan 
Ceıtik müstahsilleri 
çok zarar ~ördü 
On bt>ş gündenb~ri kı

su aralı darla devam et
mekte oJ an şiddetli yağ

murlar Amuk oYası Jda 1.a 
rarlar yapmuğa başlamış 
tır. Bu arada bilhassa çel 
tik müstahsHleri çok za
rar görmektedir, işçi ve 
uakıl vasıtasınıu azhğı yU 
zünden tarladan kuldırıla 
rıııysıak serai erde kalan 
çeltikler çok büyü't zarara 
uğramış, henüz orak yapı 
lamıyan çeltiklerin dane
lt>ride dilkülmeğe başla
mıştır. 

Pike ve bomba ucakla·ı
mız Mormansk hattına kar 
şı hücumlarına lievam et· 
etmiştir. 

Moskova 22 A.A -Cep 
heden Kızıl yıldız gazete
zine gelen haberleN gör" 
Hus kuvvetleri müdafaayı 
bırakarak şimdi Narıçik va 
Kalrnuk çevrelerinde bir 
kelime ile bütün deoub 

c~bhesi üzerinde karşı hü
cuma geçmişlerdir. Tuvap· 
senın şimal doğusundaSov 

yet kıtaları, ehemmiyetli 
bir anayolu müdafaa etmek 
ta olan va kuvvetle tahkim 
edilmiş olan bu mevziler 
d~n Almanları atmıştır. 

Bekçilerde 
Devlet yardımından 

fayda la nacak 
Ankar<1 : Şehir v~ ka 

saba sınırları için.Je emni
yet ve asayiş işlerinde po
lis ve jandarmaya yardım 
cı birer unsur olarak va
zife gören çarşı ve kır bek 
çilerinimle memur ve mils 
tnhdernler hekktnda tatbi-
ki kararlaşan iaşe tedbir
lermden aylelcdle birlikte 
fasdalanmaları kururlaş-
mışltr. 

SON DAKıKA 

Almanlar 
T unusfa sağlam yer ~ 

leşmiş 
Londra 23 A.A.- Fas 

Berlin 22 A.A.-- Kafkes 
yada terek bôlg sinde Al· 
man Vd Hom&n kıtı'arı 
düşman ı ın ok pahalıya 
mal olaı faa savaş -
larında b r \ ı taarruzla 
düşmanı " , tarak hatla 

Mllşkül bir durullJda 
olan çeltikçiler, hUkümet 
ten yardım istemektedirleı. 
Mi Ji bir s.rvdt olan çel· radyosuna göre, logiliz ve 
tiklerin daha geniş zarar· Amerikan kuvvetleri l'unusun 
Jardan kurt"rılmusı için 250kilornetre batır;ına doğ:u 
bükAmetin çeltik muştalı- \ i 'erilem~ktedirle~. Alman-

rını düzeltm 
Bertin 22 Nuvaçık 

kesimin'ıı dağlık bölgele-

sillerine bilhasa taşıt vası- ların 1 un usta ~ok sağlam 

l 
tası ve benzin temini husu mevz' leıe yer eş~ikleri ve 
sunda yapacağı yardim \ burada çe~in sa~aşlar 0~11-
çok yerinde olacaktır. cağı tahmm edılmekteQır. 
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S11yfa-2-· YENIGON 

Evlenme 
Bavan Sarliye Sabun

cu ile Ticaret odası Heisi 
Ali Öktenin kardeşi Ha· 
mit Uktenin düğüol .. ri dün 
akşam Hulkcvind"' yapıl
mıştır. \ uliıniz Şefik So-

yerle s 0 çkin bir knlabalı
ğın hazır bulunduğu dU· 
ğün çok eğlenceli ge('· 
miş, misafirler zeugin bir 
büfeden izaz edilmi~l~rdir. 

Genç çiftleri ve aylek.
rini tebrik t deriz. 

Doktor 
Operatör 

Sedat P\rman 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merk@z karakolu 
binasında her gün ögledan 
sonra hastalarım kabul 
eder. 

iskenderunda 
Satlık ev 

Iskenderunna lnönü 
catldesinde nur soko.ktak i 
8 numaralı ev sathktır. 8 
odası mutbahı, bumam ~eş 
kiHlh, suyu ve elektiriği 
vardır. Satın almak !stiy~n 
J,.rin içind ;)ki sahibi Bayan 

ysala mUrPcaatları. 
23,25,27 ,3ri 

Sahlt~ev 

Sahlık emlak 
Dörtyol Kaymakamlığından: 
Dörtyol H. idaresine • t olup aşağıda evsBfı yazı1ı 

4 par~·a guyrimenkt.ıl 28-11- -942 cumartesi gHnü 
saat 10 da bilmüz~yede ve p şıı.ı pura il~ sııtılaeaktır. 
ilan ve delhıliye ve Kair bütün masraflar alıcıya aittir. 
TalipJoriu ~o 7,5 rey akçahırını nıUznyide saatınclan 
evvel H. idareye yalırn ış bulunmalurı ve tayin olu
nan gilnü saatında kıızu idare heyelindb bulunmaları. 
ı 

sathi mesalıası Kıymeti 
Cinsi M; munıbana mevkii Lira Krş. 

460 
Arsa Bilyük kilise Dörtyol kasabasında 100 00 
Kilise arsası 
ve müştemel.,11 bah<_'e 2800 Meryem ana kilise 350 00 
lki odalı ev ve mey-
veli bahçe 1500 büyük kilistı 450 00 
Bir diikkftn 172 " " 300 00 

Saflık metrük emlak 
Milli Emlak Mü JürlnğümJeıı 

Köyü Cırısi Mm l'ar el Kıpı Muhurn Kim len lzahut 

Harbiye bıhç,ev 

,, 
" 

,, 
" " 

" 
,. 

No. No. bedeli melnl":Ol. 

71 

72 

74 

75 

Lira-Krş 

300,- -Circi oğ.Yusuf 3-4 
hisıesi 

581,25 Huri Nikola 3-4., 
kızı Katrin 

450,- - lskender Miş-
hi kızı Nazire 

412,50 Huri Nikolıı 3-4,, 
kızı Katrin 

Yuk ıda evsafı yazıh gayri menkulün açık 
attırma ile ıülkiyeti sııtı• ~ıkarılınıştır. İhllle 27-
11-1942 t...uma günU Stlt.~ 10 da Defterdarlıkta yap 
lacaktır. 

lstekli\eriu ttı:n inat ma'<buzlarile birlikte Komisyona 
Cümhuriyet mahallesinde müracaatları 

12 par:;eJ numaralı ev satı-
lıktır. Almağa istekli olanlar (Harı, dellali ye ve sair 111 asraflar müşteri ye aittir. 

terzi Derv· ş Ahmet oğlu •aliiıı•'ııııiliılll ••'mı ılıııliıii!'.iıliıl•' --1•9, .. 2•0•,2•3•,2•7-----
Mahmut Öc'ıda baş vurnıatı • 
dırıar. Değirmen icara Satı~ık eşya 

15, 16,18,20,21,23 

iian verilecek lsk-tınderun Adliye Em a-
n et dairesi cürüm eşyasının 
tasfiye muamelatı icra kı
lınacağından ilhak tarihi 
olan 23 ten ımuz 939 tari
hine kadar olan müddete 
ait emanet eşyasından her 
hangi bir hak iddia eden 
lerin nihayet on beş gün 

İskenderun Malınüdiırlü
ğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1-lskenderun hükumet 
konuklarındaki 3602 lira 
49 kuruş keşif bedelli 111ü
teferrik teminat. 
2-lllc tcmiratı 270 lira 
19 kuruş kati temin1!t jha
le lJedelinin ° 0 15 tir. 
3-Ihale 26,11,942 pet· 
Şem~ gü11ü saat 15 le 
n nlmüdiırlüğilnde toplana· 
a ık komisyon hırafıı dan 
yapılacak~ır. 
4--=Keş"f evrakı ve şartnc:
meleri her zamnu isken· 
derun Millt emlak müdür
lüğünde gi;rülebilir. 
5-Eksiltmenio şekli: açıkl 
t'ksiltmedir. 
6-Talip olanlaıın belli 

' gün ve saatte komisyoaa 
ve ketif ile şartları öğren
mek istiyenlerin her gün 
Milli emlAk memurluğuna· 
mUracaatlan ilan olunur· 

16,17,18,2* 
Memur alınacak 

P.T.T. MUdflrlUftünden 
Muvazzaf askerıik biz· 

matıni ifa için idart'aen 
ayrılan ve fili hi:ı.metini 
ikmal eden P.T.T. meml:r· 
Jıırının mtiracaa~lurı halin
de derhal tavzif edilecek· 
lerinden P.T.T. MUdllrlU· 
IUDO !-IJÜr&C.a&tlarl. 

H~tay Defterdarlığından 

Bntıayuz köyündeki met 
ruk 214 kapı numaralı de 
ğlrmenin Uç swnelık icarı 
150 Hra muhammen budc 
li Uzerinden açık arttırma 
sureti le 1, 12,942 salı günü 
s~at 10 da satışı icra edi
lece tir. Taliphnin %7,5 

ttı:o in=tt makbuzile Defter
darlığa miirncaatları ilan 
olunur. 

Memur a1macak 
Vakıflar Müdürlüğünden: 

(15) lira asli maaşlı 
bir kfilip1e (40) lira Ucret 
ayrıca hay\~an için (10) li· 
ra y~m bt>deli verilmek ı 
üzere bir orman muhafaza 
memuru alınmak Uzre 
28 111942 cublarlesi "günü 

içeıisinde lskender un Cüm
hurİ\ et müd tAiumumiliği
ne müracaat etaıeleri ilan~, 
olunur. ' 

Neşriyat l\lüdüril 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Anbıkya 

saat 10 da vo;kıf ar idare
sinde yı pılacak müsabaka 
imtibıınına girmek isteyen
lerin vakıflar ııı üdiirlüğünd 
muracaatları ililn olunur. 

:l3-25 

Vakıf mülkiyet. sahşı 
Vakıflar Müdür Iüğünden: 

vakfı mevkii cinsi No. parselli ihale bedeli 
Lira 

ş .. yh Ali camii köşker P, 12S S 351 45;) 
Alevı Orhaniye 163 5 1717 300 

Yukarıda val:>fı, cinsi, mazhar numarasi ile mu
hammen bedelleri yazılı gayrirnenkuHarın mülkiyet
leri s1tış' bir haftu temdid edilmiştir. ihalesi 28, 11, 
942 gününe rastlayan cumartesi ıaat 10 da vttkıfiar 
idaresinde icı·a edilecektir. IsteKlilerin muraca
atlan ilAo olunur. 

ı'"""'-
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Satlık metruk emlak ~ 
· · 1 . d -etr41ı cmsı parse muhammen kım enUJI 

No. bedeli I 1 • ~-
köyii 

Lira Krş. · ı) 
Zeytun1ye H.Baf1- 621 20,- - . Ily.ts Dip ca;b 
ı.;eli ev Hi{stiyen oğ. Abdulıll "" ı) 

,, " " 

" " " 

" " 
., 

600 333,- 33 llyas Dip cız~. 
AbduJoıt ı) 

657 116,- 66 Ilyas DipC~t:idil' 
o~. AbdU 111• t)' 

658 26, - 66 Hyas DiP ca:;ib t 
oğ. Abdulfll ,, ff' 

660 25 - • - ., .. ı ı " " ,. ' ~ ıırıı 
,, ,, Tarla 1129 60 - • - lskender şu""' , yel>" 

kızları Mer ,, ıı 
ve Jutye " ol· lr' 

,, ,, llahçe 1144 125,- - - Circi ÇaP" '!ı) 
Hanna 'z.,ğb• 

,, ,, Tarla 1236 85,- - - Abdullah 
ğ HanP• , 

o . pşt "' 
,, ,, Bahçe 1114 200,- · • Mihail çaao>• CI 

ve ev f eIIJ ıı ı 
lUo 'IJ ı Yakarıda evaafı yazılı gayriaıeakU 1 z4 ..... 

ma ile mülkiyeli satışa çıkarılmııtır. Jb8 ~P.ıll 
942 aah gilAÜ saat 10 da Defterdarlıkl~ tııte J 

isteklilerin teminat makbuzlarile bıt 1 

yomt müracaatları. • e 
(lUın, Dellaliye VPsair masraflar roUşter9!1t~ ıs-t 

köy il 

Zbytuniye H . 839 
Hah~·eli ev 

" " " 852 

" " " 850 

" " " 723 

" " " 786 

" " Bahçe 749 

,, ,, Bab-.:e 734 

,, ,, Tarla 

" ., " 

(llftn, 

571 
1240 

Şahvara ~iftıiği Burçak 657 
,, ,, Kete.:t tohumu 103 
,, ,, Bakla 47 

Mağaracık Yer fıstıği 150 
111

etr 
'{ ukarıdft cins ve köyleri ya1.1lı 11ıııllt kullırden çıkan Burçaık, Kf)ten tob tO d' 

fıatığı 1-12-942 salı gUnü saat 
ma suretile satılacoktır. ~" 

Talip1erin Y. 7 ,S teminat nıakbıl 
müracaatları ilan olunur. 


