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Dünkü 

.... Pazartesi 

rk 'Doğu cephesinde 
Spor 1 Rus baskısı devam ediyor Mos 

G~n 

klübü / kova cephesindede taarruz 

A t k 8. . . 1 başladı 
n a ya ırıncı ı Rusiar 225 kilometrelik bir cehede 75 

Gençlik Spor ! kilometrelik 4 gedik açlıklarını ve 12-30 ki
ki übü Halkevin-1 lemetre derinliğine kadar nüfüz ettiklerini 

1 
bildiriyorlar 

deki yeni bina 1 Ruslar2600 kr:ıdar Alman öl-
sına taşındı dü~düklerini ve 66 top ve bir 
Antakya.Birinci Gençlik 1 d d 

Spor klübil Halkevi spor çok malzeme aldıklaranı İ İa 
klübile işbirliği yapmış ve I 
klüp mo:kezini Hulkevinde ediyor ar 
ki spor klüüUnUn bulundu A b"ıldı'riyor: 

· · Moskova 29 A. . --ğubinaaya naldetmıştır. ı· vızıl ordu bu sene Mos 
H ık · d Bugün öğle üzeri neşre ı· n 

Gençlerin a ~vın 6 
1 28 kovaya en yakin cephede toplanmaları hem çalış len tflbliğ : kıta arımız 

t Ş · geces'ı Stalicıg geçen seneye na?.1tran on-malarmı arttıracak, ayni son e rın -
b 1 · d k bir gün evvel ilk bıarruz 17nmunda Halkevinde daha rat Ö gesın e Vf." mer ez 

""" h · d t la ına durbeıerin i endirmiştir. canlı bir hareket yaratacak c P esın e aarrruz r 
devam etmiştir. Stalir.g- Filhakika 'Kızıl ordu 

tır. rat şimalinde ehemmiyetli Velike Luki Röyter arasın-
Bize söylendiğine göre Alıntın kuvvatleri Rus m~v da :l25 kilometrelik bir Halkevi sahnesinde sık sık h • · d 4 d'k 

zilerine hücum etrnişsede cep e üzerın e ge ı 
gençlerin tt-mwiller verP.ce mukabil hücumlarla hare- açmaya muvaffak olmuş-
ği ve hulkevinin bahçesin kilt noktalarına püskürtül tuı . . Bu gediklerin topye· 
de sportif oyunlar için müştür. 450 Alman öldür- hfin ienişliği 75 kilomet-
tertibat yapılacak, Vı)loybol diik. reyi bulmakta perşembe 
pasketbol gibi eltopu uyun Moskova : 29 A.A - günündenberi bu gedikler· 
lı.ırile atlotik hareketler k l 12 30 

1 h Stalin(!.radın cenup batısın den Rus uvvet eri • 
için gerekli yer er azır· da kıtalarımız il~ri baraka kilornetrtt kHdar ilerile'DİŞ· 
lauacnktır. tına devam etmiştir. Bura- tir. 

Gençlerimizi bu gayret da ısoa Alman ö'dürülmüş 1 •.------~k--•. 
Jerioden dolayı takdır eder ı T f febı 

tür.dıişmandan 66 topa ın ·care me vo yeni Ç.3hŞmalarımn da-
mışbr. 

ha ver;Jmli olmasını te- Bundan başka diğer bir 
menni eyleriz. kesimde Rus kıtaları kan-

Ne baf İ yağlara ıi bir muharebeden sonra 
meskQn bir yeri zaptet-

e l koyma İj.leri miştir. Sokaklarda 700 ka 
dar Alman er ve sulny 

Bu hususta etüdler cesedi sayılmıştır. 
yapmak için Ticaret~ Londra: 29 A.A.-Röy 
Vekaleti umum mü terin Moskovadaki hususi 
dür muavinlerinden muhabiri bildiriyor: Don 

nehri kovsının batı kıyı 
Remzi Sakar şehri 81 üzerinde bir tek Alınan 

mize geldi kalmam1ştır. Don ilt: Vol-
Hükfimet tarafından ga arasınıda evvelki gün 

% de 12 sin~ elkonacağı- sıkıştınldığı duzaktan kur 
nı ve muamele vergisine tuirn~ya çalışan Alman leş 
karşılıkta aynen alınacağı kilinden karşı yakaya ge 
nı evvelce yazın ıştık. çenlerJe ya imha edilmiş-

Ögrendillimize göre v.- ler veya nehirin doğu kı-
Ifty(ltimizin nebat! yağları- yısı üzerine atılmış ardır. 
na elkoyma işlerini etüd Bu döküntü kuvvetler kilo 
yap nak ücert> tiraret ve· metrelerce rUcata mebur 
kfıleti memurlnı ından teş- kalmıstır. 
kiUltlandırma uınu(l) mü· Moskova: 29 A. A. -
dür muavini Remzi Sakar H.öyteriıı hususi muhabiri 
yanlarında Çukur ova pamuk ~u halde evvelki gün şeh· 
tarım satış kooperatifi di rimize gelmişler ve etüd-
rektörü Nuri Aksak oldu- terine başlamışlardır. 

Şehrimizde açılan orta 
ticaret mektebi teşkilatı 
ve talebe kayt ve kabul 
işlerini bitirerek bu gün
den itibaren fodrisata b:ış
lamldığı memnuniyQtle öğ· 
ren ilmiştir. 

Tuz 
Hatay lnbise!'lar baş 

müdürlüğUnden: 
Vilayet makamının ten

sibile 1, 12,942 ayından 
itibı:ren işarı alıiro değin 
vilayet merkez kaZl!fılında 
tuz satışı aşağıdaki esaslar 
dahilinde karne usulüne 
tabi tutulmuştur. 
1- Tuz ar evvelce vilayet 
iaşe bürosundan tevzi edil~ 
ruiş bulunan karnelerin 
ikinci nomarası mukabi
linde ve aşağıda yazıiı 

ldükkilnUlrda satılacaktır. 
2- beher karne için bede
li mukabilidde 5zami dört 
kilo tuz verilecektir. 
3..:_ Harn tu\ fiyatı pera· 

(Sonu ikineide) 



e 
e\e 

' • 

sli· 

ilan 
inhisarlar Baş MüdürlüQ'üoden : 

. l~aremize ıit bilumum ispirto ve i pirtolu içkil"r 
ıl~ tut.Un n.ıa~ulatı 30·11·942 tarihinde itibaren aşa· 
ğıdakı yem fıatlarla bayilellden halka ılaca~ı ilin 
olunur. 

-Muhtelif i\,!kiler Bir şı sının 

satı~ ..t atı 

Nevi Şişe hacmi Kuruş 
50 ~erecelik .kiUüp ve 
bua&a levl&AIUe J".a~lar 

" " " " 
" " " " 
" " " " 45 derecolik yeoi ~akıllar 

" 
,, 

" " 
" " " " 
" " " " 43 .. iyi 

" 
" " ,. " 
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,. " " 
Votka 
,, 

" Kaynak 

" ,, 
Vern•üt 

" 
" Birinci sınıf likörler 
,. 

" .. 
" '' " ikinci s10ıf ,, 

" " " 
" " " Safta ıara,pları 

" " 
" " " 
.Misket 

tt " " 'R!ra tifeli 
Malt bOlasası 
Vizki 
Cin 

• 

Şiıeli uf ispirto 

" " " 
" " " Tuv ~et iıpirlottu 
Fıçıh sofra şarabı titreai 
,, Bira ,, ,, 
,, af ispiıto ,, 

" " " 

100 
50 
25 
15 

100 
50 
25 
15 

lOO 
50 
25 

tOO 
50 
25 
70 
35 
15 

100 
70 
50 

100 
50 
25 

100 
50 
2s 

340 
200 
70 

200 
70 
50 
35 

50 
25 
ıs 
50 

700 
350 
195 
120 
sco 
260 
135 
95 

400 
210 
115 
460 
250 
1.30 
400 
225 
110 
340 
250 
200 
700 
350 
200 
600 
300 
150 
330 
200 

90 
260 
120 
50 
45 

1600 
650 
340 
170 
100 
120 
70 
70 

680-tMtrbeıt .sotaş 
230 Eczanelere 

nıwl mü
eaaeseler~ 

Kolonya1ık ispirtoı,, 230Kolonya a -
mili erille 

Y aJalaoak isJ>ıiı-to ,, 100 Halka satış 
Şişeli sofra şaraplari 1e biraların sataı Hatlarında mu 

eyyen şişe depozitolan dahildir. 
M. TfttOnler 

Nevi 
Sipahi sıgarası 
Yaka ,, 
Samsun " 
Çeşit " 
Boaaziçi 
Yenice 
nr11ki kalın 
En ala ince 
Gelincik 
Batnmaden 
Serlridoryan 
Tiryaki ince 
Birinci kdlm 

tt " -

Bir kıloauoun 
sallı fiatı 
kuruş 

3750 
3250 
3250 
3200 
2750 
2250 

1640 
l600 
ısoo 

..... . 

rpaketioin 
sabf fiab 

kuı uş Mntim 
16 
65 
65 
320(100)1tamlık 
ss .. 
45 

40 

41 
32 
30 

iskenderunda 1 
Satlık ev 

lskentierunua lnönü 
caddesinde nur sokaktaki 
8 numaralı ev sathkhr. 8 
odası mutbalu, hiımam ~eş 
killb, suyu ve elektiriği 
vardır. Satın almak !stiyen 
lerin içinddki sahibi Bayan 
Ayşe Uysala mtir?caatları. 

23,25,27 ,30 

ilan 
VilAyt-t Makamındaıı: 

1- Antakya k~ enstitusü
nde yıpdacak olan tadilli 
tamirat arttırma ve eksilt· 
me kanunnnun 41 inci 
mıtddeainin D fıkrasına 
tevfikan 26,11,1942 tari· 
hinden itibaren ooheş gün 
müddetle açık tıksiltmeye 
.çwımlm lfhr. 
2- lşbu tadilli tamirin ke 
şif tutarı (4939) lira 25 
kuruştur. 

3- Yüzde yedi buçuk te
minat akçası (370) liradir. 
4- fha1a, 12,12,1942 CU• 

mırtesi günü saat 11 de 
Maarif MUdUrlüğünde top
laraaeak olun komisyonda 
yapılacaktır. 
S- Talip olanların temi· 
oat arkç&Nını daha evvel 
Maliye veznesine yattrmış 
ve makbuıunu almış ola
rak o gün ve o saatte ko· 
misyona müracaatları. 
6- Kf'fil ve tertoame her 
gün Maarif Müdürlüğünde 
görülebilir. 

30~1-~-7 

Hanımeli 
Üçüacl\ ince 
ikiz 
Halk kalan 
Köylü ince ve kalın 
Doıu 
Ea ala tütün 
Bafra ,, 
Tatlı sert fabrıka T. 
,, ,, Atölye T. 
Baeinci fabrika T. 
" Atölye T. 
ikinci kOy1ü T. 

Mubtelil: 
ikinci isfahan tönbeki 
Birinci isf ahan " Bog\:a 
Pipa tütünü 
Türk pipa tüti\o(l 
Yerli enfiye 

Pllrolar: 

" 

Marn.ara beher adedi 
Fi orya ,, ,, 
Moda ,, ,, 
Eamtır ,, ,, 
Toros .,, » 

ilan 
V aıktflar mndorlüğünd~n 

Orhaniye mahallesinde 
zeytin sahteinlie 5/1717 • parsel numaralı v11kıf arla· 
n.ın mülkiyeti paıarhkla 
sabl.ıeağıııdao isteklilerin 
vakıflar idaresine muraca
atları iU\n olunur. 

Tuz sahşı 

(Başı birincide) 
kende sekiz kuruş oo para 
ve ı,;ekilmit dokuz kuruş 

on paradır. 
4- Tuz alacakların kame· 
leri dükkAncılar tarafından 
koparılacak ve deftersiz 
karne getirenlere tuz veril· 
miyece ktir. 
5- Hu karne müddeti ayın 
sonuna kadar'mutabar oln· 
caimdan halkıo Jüzwnıuz 
yere dUlc kanlara .tekeeum• 
dı bulunmamaları lA1ımdır 

Koyfiyet ay,.n halkımı· 
za ilAn olunur. 

Tuz satılan mahaller 
Uzun çarşı ,, Mustafa Halil 
M~ydan Ç. ,, Mustafa O,kur 
Kazancılar ,, Şükrü Memun 
Dabbağlar "Muıtafaiahak 
Köprü baıı ,, Sadullah Bekir 
Saray C. ,, Tevfik Urfalı 

,, " Abdulgani Birim 
Affen " Edip Demir 
Cuma P. "IJeejr Hall>pli 

Neşriyat MüdürO 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Anlalkya 

1150 
1100 

1000 
1000 
750 
650 

1500 
1250 
1000 
800 
800 
640 
700 

1600 
1800 
1950 
1wo 
3750 
1200 

25 
22 
20 
8 

17 

23 
22 
20 
20 
15 
13 
30 
25 
25 
20 
20 
16 
14 

40 
45 

, 

97Syanm kiloluk 
120(JOO>gramlik 
187.50(S0gramhk) 

30 

Yeni karman vo hususi 
f(okulu 11pralar kilosu 5600 idam depsundan satılır 
Mebus A 3000 
,, B. 2250 Seylavlanmıza vesika 

ile verilir. 

" 
c. 

Subay 

Asker 

2000 
12SO eubaylennnm vesika ilı 

veriliT. 
lSO erlerimize mOtat usul 

veçhile verilir. 


