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Atli yapılan işlerden Çör
c;ilin mesul olmadığını, Me 
suliyetin bütün kabine ar 
kadaşları tarafındnıı kabul 
edildiğini, bütün muvaffa-

lkiyetsizliklt-re rağmen duru
mun ~eçen yıldan daha i
yi olduğunu söylemiştir. 



Alman- Rus Kömür buhranı 
başladı 

Sehirde hiç kömür 
bulunmuyor 

\ savnşının 
155 inci haftası dü:.bitti , . 

' 

Stokholm 12 A. A. -
He~ on gündenb~r i şe

hirde kömür buhru ıı ba ş 
lamıştır. ~ömf rcül.erde ~iç 
kömiir bulunnıaJığı gibi 
köylerden gelen az rnik
hırdu kömürler de şehrin il• 
tiyacınu ~etmemektedir. Bi
Z"' lıaber 'erildiğin göre 
huh .. unın ikinci bir sebebide 

Hus -Almaıı savaşı 55 in
ci haftasını lıiliı·irken, Al· 

bazı g@dıkli kömür ham
nuıllarınm köylerden ge
len kö mlirleı i şehir hari 
cinde satın ularak depo 
yupmalarıdır. Gizli yerle
,.e depo edilen hu kömür 
]er bi•alıere kömür l>u'a· 
ınayanlara ylıksek fiatla 
satılmaktadır. 

Belediyenin bu işi ön 
lem esi ve daha ynzın orta
sında bJşlayan kömür sı
kıntısına acele bir çare bul· 
ması lfizımdır. 

lskenderun elektiriği 
lskenderun elektrik fub

riknsındu bir kaza nı->tice
sinrle parçı laı.an motörün 
volanı yerine Adunadan 
6 tonluk bir yolun getiril 
miştir. Ancak motörün 
eski voldanı 7 buı.;uk ton 
c. lduğundaı · b~ volanın
istenilen ışık randımanını 
lt-min etmiyeceği anlaşılm 

maktadır, diğer taraftan Hay 
fayu ısmarlanan ve orada· 
bir atölyede döküldüğü bil 
dirilen 7' buçuk tonluk bir 
volan dn yo'a !çıkarılmıştır 
Bu dolan da geldikten son 
ra ik sinden lıiri mutöre 
takılacak ve bu suretle 
lskenderun ile Belen, Kırı1, 
han, Sovukuluk ve Ner 
kizliğin elektirik işi sağlnıı 
nıış olacaktır. Bu işleri yo
luna koymak üzere 'afiu 
vekaleti .bir rnütebassıs 
mühendis yollamıştır. 

Çocuk bakıcı 
allnacak 

Ankara Çocuk Esirge
me Kurumunun geceli ço 
cu Bakıcı ukulumı talebe 
knvdına bıışl::ınmıştır. 

En az ilk okulu ve on 
s~kiz y lŞırıı bitiren lnyan 
lurın kuruma müracaatla 
k llrnl şutlarını iiğrennıe
l~ri ı.;z·zt1dır. 

23 Temmuz 
lfoşı 1 inci le 

~ö .. tm ait programı h:lztr· 
kamak üzere Valimiz Şe
fik Soyerin Heis iği altın
du Vilayette bir toplantı 
yııpılacaktır. 

Bundan başka şehri
mizdeki beş hayır Kuru
mu tarafından beş tem
muzda verilme~i mukarr.er 
olduğu hald:! 23 temmuı.. 
kurtuluş b!tyramımt tehir 
edilPn büyük Gardenparti 
için d .. hftzırlıklar devam 
etoıektedir. 

man ordusu Harkofun 
30C> kilometre ilerisinde 
yaz tuarruzu ilk hııfta 
sınn bitirmiştir. Kursk 
bölg'"sinde muazzam kııv· 
vetlerle tnnrruz eden Al
man ordusu düşmanını gn
fıl avlamış ve haşarılar el
de etmiştir. Şimdi Huslar 
Stalingrada doğru takip 
edilmektedir. SaH\hiyetli 
Berlin mahfillerine g'ihtı, 
Alman tabiyesi tam bir 
muvnffakiyetle tali ıik edil 
rııiştir. İki gündenheri cep 
he gerisinde krşif yapan 
Alman uçıtkları hiç bir 
Hus takviye kıtusına rastla 
nıamışlardır. Çok gen;ş 
bir cephe üzerinde devam 
edt-n bu savaşlarda esir 
sayısının nz olması sebebi 
ne gelince: çarpışmalar 
zırhlı kuvvetler arasında 
olmakta ve Ruslar durma 
dan geri çekilmektedir. 
TimCÇPDko. kuvvetlerin 
den Unemli bir kısmını 

Don nehrinin doğu sahili
ne çekmiş bulunuyor. 

Varonej için 
Çok şiddetli muha

rebeler otuyor 
~foskova 13 A.A.- Höy 

terin hususi muhabiri bil
diriyor: 

Voronej i~in yapılan mu 
harebeler bütün şiddetile 
devam ediyor. Nehri geçen 
Alman kuvvetleri tank ve 
motör kirlikierinden müte
ş .. kkildir. Bu kıtalar neh
rin h.ırşı sahiline çıkar çık 
moz Rusların muannidane 
kıırşı lıücumlarile karşı: 
laşmıştır. Huslar toprakla· 
rıoı karış karış müdafaa 
ediyorlar. Birçok köy ter ~a
h;p aeğiştiriyor. Şehir ka
pılarındu ,:mvaşan Alman· 
lar cumartesi ve pazar gün 
)eri gerilemok zorunda 
kalmıştır. Almanlar şeh
rin büyük bir kısmını elle 
rinde tutuyorlar; fakat bu 
kısmı tasrih ~tmiyorlar. 
Pravda gazetesi düşmani 
çıkarmak ve Don nehrinin 
geri~ine ntmnk lazım geldi 
ğini yazıyorlar. 

Danzig bombala.ıdı 
Londra 13 A.A.- teb 

Hava kuvvetlerimiz 
Danziğ denizaltı tezgahla 
rını da bombalamıştır. 

Diğer bir filvmuz da 
Plesburgıı hücum etmiştir. 
3 tayyart miz kııyıptır. 

Neşriyut Miidürü 
._elim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakyıt 

VF.~fr,t ~ 

Bir İngiliz ga · 
zetesi diyor ki 
«Ağır bir buhran 
geçiriyoruz derhal 
harekete geçmek 

lazımdır» 
Lundrıı 12A.A. -"Oh

server., gazetesi "Hareke 
le davet,, başlığı altında 
yu1.1ığı hir yuzıda diyor 
ki: 

"- Hugiin Siugaplır 
v.. Dönkerkten dııhu ağır 
bir buhran geçırıyoruz. 

Bütiin gözler Çörçi le çev
rilmiştir . Savaş malzeme 
si yap.ın f abrikalurımızın 
verırnı lum yerindedir. 
Bu fahrikalurdan savaş mal 
zernt-si dtılgtılar halinde çı
kıyor Fakat hükumetin 
sflvaş plum kafi değildir. 
942 savaş planlarımız za
feri lemin edecek k'adar 
kuvvetli değildir Herşey
den önce harekete geçmek 
Hiz.ımdır. 

Rus febliğı çok kısa 
Moskova 12 A.A.

Bugünkü Hus tebliği: 
Kıtalarımız dün giinJüz ve 

gece Voroaej elnıfındrı diiş 
mania döğüşrn~ğo devam 
etmiştir. Başko cephelerde 
önemli bir değişiklik yok 
tur. 

ilan 
Hatay Dfteerdalığmdan: 

Mulıamn•en fı .. deli 200 
Cinsi Ev :\fohalles1 lzzeta 
ğa Mıntaka!Nu. 2 Parsel 
No. 158 İzahat lAmamı 

Yukarıda parsel ve 
muhammen bedeli yazılı 
gııyrımenkul 249) s ıyı-
lı kanunun 41 inci mad
desi mucibince 15-7942 
arşamba günü mülkiyeti 
satılacaktır. Satış bedeli 
p0-iİııdir. Talip olanhrın 
yüzde 7 ,5 teminat makbu 
zile Jefterdarlığa müraca-
at etmel~ri 

llelH\liye iHln ve sair 
masraflar alana aitıir. 
3-6-9-13 
Kayıp ekmek karneleri 

4136 ve 3041 numa
ralı ekmek karnesini kay
bı>ltim Yenilerini alacı-
ğımdan eskile inin hükmü: 
yoktur. 

Şt'yhmehm"t m ıhal 
lesinden Hadin Büker 

Kayıp nüfus tezkeresi 
iifusıi teskeremi kay

bettik. Yenilerini alacağı
mızuan eskilerinin hükmü 

1 yoktur. 

Meyva ve zeytin 
Hatay Deftendarlığından: 

Muhnmmen MHüurı Fiatı cinsi 

.. r•,. 
Me"ı;ıı ıW'I 

ı:ıtl 1,.. 

ı" Lira kr. Kilo kr. bar•" 
200 200) 10 wytin danesi l'·Jtıra 

bedc.Ji 

75. 15 O 5 incir ,. 
7 150 5 llDI' '' 

7, 50 75 10 Zeytin '' 
6. 75 8 üzüm '' 

50 l OOC> 5 incir •· 
346 480J \okfın . 118,dıı''-

·ı h f · Halız Burhun oğulları lf\h ·ııiO 11 ı za a . han işbu tahmin ruahsuller• . ., 
,Jyl• 

. r;;a fe ıı ~ 
Yukarıda yazılı bahçelerdek• ıne~ 90 sıJ) 1 

l11 
neleriue talip zuhur etmediğıııden ı4 00 os•blc 
nun 43 üncü nınddesi mucih:nce 1o_ ~ 1o s ıerl 
ihalesi 13 7 1942 Pazartesi günü saa· t t'tlll6 
mışlır. Taliplerin Defterdarlığa rnüracaa C 
olunur. hf18 
Yiyecek ve yakacak,.!.1~ 

Behe~· Miktarı Tutarı )'. u 
f ir' 

kilosu .v 
Kuruş s. Kilo Lira 405~ 

Koyun eti(kapalı z.) 120 45000 54QJO 1687 
Sığır etilkapah zarf) 50 45000 22sJO ı!; 
Hulğur çekılmiş;k.z~ 22 45000 19269~g r 
Kuru fusulya \k. z·) 28 45000 
(Büyük Niğde) 

Nohut(kapulı zarf) 19 45000 8550 
Mercimek (kapaiı z) 21 45000 9450 
Pirinç yerli beyaz{,,) 28 108000 41 J4Ü 
Sade yd("' ")Eritil 225 3600) sıooO 
miş ve süzülmüş 
mevaddi ecnebiye ile nıahlfıt 
bulunmıyacak 
Zeytin yağı(açık E.) 87, 50 5000 
Tuz döğülmüş ince 7,25 144 ,Q 
Kuru soğan Açık E. 25 1440J 
zeytin danesi("' ") 70 5000 
Beyaz peynir Edir-115 5 JOO 

4375 
1044 
36~0 
3500 
5750 

ne (kapalı zarf) 
Salça- mevaddi ec-140 30JO 4200 
nebiye ol nıyak 
Açık eksiltme 4.S 
Kırmlıı büberAçık el20 SJO 60) t3t 
Odun iaşe için ( k z ) 1 7 J 57 60J0 9792 318 
Odun soba için(.\.E.) 1 70 25 JOO) 4250 
Odunlar meşe oJacak 40.S 

saman balya halinde 5 1080J0 54JO .sz4 
kapalı zarf) 8 40, 9 

Sabun( kapalı zarf) 81 8640 6990 1 l 
Ekmek pışiı me ile 2 25 43 200) 97" ,f-
reti (kapalı zarf) . oSİ ). 

1- Yukarıda cins ve miktarı satr 1 ibl1~ 
ZHk Hatay 5. sayılı J .er okııl A~ayıo~ jtib' 
şılanmk üzere 2J-6-942 tarihınde 1. 
meye lrnm:lmuştur. al ı.S, 
2-- ıhaıe22 --7-942 Çarşamb3811 d11 1{;d 

darma Alayı satın alma komisyonun osbil
6

&1 

3-l'alip olanların bütün evra.~ı ~ 7,.S • 
lıhte ve nwharnrnen bedelınio yuıdt. isto" 
akçası Qlarak 1atırmak şartiyle kOrJl ~ 
at etmeleri . 8sıa'' 

4-11fin ücreti dellaliye v" saır IIl o>j)( 
riye aittir. l'elip olanların konı~syoo:ı&JlliJ 
rek şartnameyi görebilecek eri ıUlll 14 

1 1-10-12- ~ıtl 
_:mml ____ ._. .... ~:·,ıa•· 

Zeytn! mahsulü satı~ı 
Vakıflar !\lüdürlüğün-

1 

Barbarlı köyünden 
Şükrü Kanatlı ve l 

Memet 1ustaf a Kanatlı 

Gündzde 

den; 
Heh~diyc hududu dahi

linde ve Dalyan Turun~lu 
köyünde vakıflar idaresi 
ne ait zeytinlerin 942 malı 
sulleri açık arttırmaya çı
karılmışt•r. 1tıalesi 16 7, 
942 parşernbe günü sa11t 

1 O da vakıflar idaresinde 

2 Filim birden Para bera 
gitmez ve maskeli on ,iki-
lileı i ıı 1 inci kısmı 

Halkta 
DAMGALI ADAM 

}eri O 

nur. 


