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Ş~hrimizdeki R:~ı;;:~ , H· ııdistan 
A iaşe leşkilô.tz Cenup mesel si 
~başından itibaren-faaliye- Cephesi 

ı hni tatil ederek dağılacak 
aşe işle. . b 1 Almanlara gö-

rının e ediyelere devrine şimdı-
tıa lıearet v den başlnndı re yıkılmıştır 
.ı il on k ekUJetince ulı- Al ·ı 1 • 
11-ki 1 arttı in vilayetler verileceklir. l\Indürlükteki man ı er eyışını 
ı. tıld 1:Şe lt'ŞliiliHıımı kul biitün nıunnıeleleriıı bele· · önlemeğe artık im 
11 "'' ınalu"' d dıy 1 d \ıslak· rn ur.,Hu hu- e ere evriııe bu gi n· kan kalmamıştır. 
'1e lebı~ ka~ur dün vila den itibaren başlanmıştır. Uerlin 26A.A.- Hos-

k •. -r,. 
1.ğ. edılmı'ştı'r. "'l'u Ay b ş k d ~" gore .

1 
> a ıntt 8 ar devir mu tofua z3plı hakkında Al-

ı laŞe 1 '. .'!1 ilyetimiz- nmelesi ikmal edilmiş ola- ' man ask~ri mahfilleri şu 
ııı nüdurlügrü b ğ d 

on u ca ın an 1 Ağustostan iti mütı.ı1eadu buiunnınktadır 
~ dev~: ~udar vazife haren laşe. teşkiUltı fuali- lıır: 
~n le~ ecek ve me yetine son verecektir. j Huslar Rostof bölgesi-

1........ nıuz aylığı nin tabii durumundan fay 
• ., ' l b k l da anarak urasını ço caret Vekı·ıı·mı·z· mükemme' tahkim etmiş J::t ve en son teknik usullere 
~ b ••t göre tank sip ~rleri viku-

'ı ge O gesı·nde ..,de getirmişlerdi. Fakat 
nceıe 

1 
• bütün bu tshkimat Alman 

me d ordusunun Rus müdı.faaM 
~lan· enne evam ediyor nı y~rmnsınrengel olame-

\l:( y~~/7 A.A.- Ticd mışlır. 
, L. l~ d .1 1 Doktor B lı- kadar olacağını söylemiş Alman ve milttefık kı-

u,. Un saut 14 t ve buradan tekrar l·•.tııı·re 1 y d y ·ı i~de .. e he " ta an aşugıya ogu ı er-i · dö.?müşlür. 
1 rrıeb zruır Vt1 Mu- lerken, yukarı Donda Al 
t 

1 
\·e ~ Uslarile lzruir Va man cenahını korumak 

.ı'k rtı· ıcloJiyc Heisi T ic·i ıı kuvvetli bir köprii bu· 
111ı Ü ısuıı . ' op B k Y, 
ıı, tu, De erı Umuru mü aşve ilimı"z şı kurulmuştur. 
'~ı~· V)et iL · ö l 
ı "lrıc:i . 1..1\!Inıryolları H m~mli Alman ıavu 
'%uat ışletıne MU<lür" ataylılara sağlık tPşekkülleri bu harekatı 'il y,. . u, r 

4ı ~ti Old y 

01 ·.uıs Münıes- ve saadet dileyorlar desteklemiş ve Huslurı 
r~l' il Uğıı hıtlJe bir 0 H kanlı kayıplara uğrutmış· 

<~lrr.ı~t:; İz.uıirden buraya atayın Anavwtaııu ka ur. 
:~d~ . t lstasyonlarda v~ş~.asının üçüncü yıldö-

haııc . Oplanan kö 1" numu olun 23 temmuz 
r Ue tle k Y u nıüaasebetile Valımi7• Şe-
'llı h~et u OnuŞan Dok- fi.k Soyer tarafından öuşve 

u hı.kk z lllahsul du- k ı ş k 
t " ınu ı ~ ü rü Saracoğluna "e-~ı. lllnıış . 8 )irçok iıa k ı .., 

l;"t Ve 1 e!ı lelgrııfa Başvekilimiz ı,. •fteri g ·rt!ken di- - d k" 
~ı Verrn· aşagı a ı cevulıı verm'ıı:ıl ... r 
k e Yaptı ış ve köylil dir: " ... 

r... Qlllete ğı konuşmada 
'"ll(!Q·ı. Oları b 
tı~· 11{t .. 11 8 

orçlannı 
~ <1iıeiikıon.ra ınnhsulle 

ı~lcri f' er ı Yerde ve is 
ıııi Sö Jıata sutabilecek
l' Y enı işti 

ra,~luna dev r. 
!Q·."a lCele , ~.nı ederek 

1
( İst n 1 ıcaret Vek i 

iŞ •tsyoııct ' 
~IQ \'e lialk .11 karşılan· 

.ı.ıııı,1 'J'. evtnde Sttloııu 
ltııdJerle ... uccar ve nıüs
\ tahsiııe• konuşmuştur. 

~lfll' r, bu g" u 
~ll:ı ı Orunu un n en 
,_rı flıahsuı .. olım kuru ii-

cıt unu" · b 11\ın .. n ış nıas 
'~ 4tJa rn YUkseldiğini, bu 
<ı, iat:ı~hsıılü~ yüksek 
'1 Vekil ~sını ıstemişltr 

e &erek ~ !nesele Uze
lığı kadar ala-

Şefik Soyer 
Vuli 
Hatay 

Güzel Hntaym Amıva 
tana ilhakı yıldöııümünün 
kutlanması vesilesile izhar 
edilen duygularu teşekkür 
~der sayın Ha!aylıluru sağ 
ık ve saadet dılerim. 

llaşvekil 
Şükrü Sarucoğlu 

alman hava faaliyeti 

. llerlin 27 A.A.- Alman 
BJa nsı bildiriyor: 
. Alman hava kuvvetle 

r~ doğu cephesinde Bolşe 
vıklere karşı parlak yeni 
başarılar elde etmişlerdir. 

foskova için cenup 
cephesinin yıkılışuıa boyun 
eğmekten başka çnre 'yok 
tur. Çünkü Alman ordusu 
nun aşağıya doğru ilerle
mesini önlerueğe imkan 
kal ,amıştır. 

3 Yılda 
Almanlar r.e kadar 
gemı batırdılar 
Berliıı 27 A.A. - A!-

man deniz kuvvetlnri Ko
mutnm Amiral Hoper A!
m n denizcilerine e:r mt· 
saj göndererek sav, şııı ba-
şındanberi göst:;rcııkleri 
emsalsiz başarılardan do-
layı kendı leriııi tebrik ey
lemiştir. Amirale göre, sa 
vc.eın l>aşiudığı tarihten bu 
güne kudar Alman denjz. 
aJtılarının batırdlğı düşma 
gemi erinin tutarı 8 mi!
yon 342 bin tondur. Bu
nıın iki milyon 912 bin 
tonu Amerikan sularında 
batırılmıştır. 

• 
yıne sarpa sar 
mağa başladı 
g 3ndi ıngilizlerin hin 

distanı terketmele 

rinde ısrar ediyor 
Bom bav 27 A.A.- (; ,ıu 

di neşrettiği bir makale
de diyor ki: 

Müslüman P artisile iyi 
bir anlaşınııya val'ı ıak is 
tiyorunı. Fakat l\lüslümı:ııı 
PurlisiJ{eisiChma anlaşmak 
niyetinde görünmUyor. l~
ğer böyle bir niyeti olsay 
dı lngilizlerin idareyi b'ze 
teslim etmeleri hakkında 
ki kongre kararını ve be
nim tekl-fırei kabul eder
di. İngiltere, HinJistan 
müslümanlarını beraberce 
yaşadığı bir mil ete ksrşı 

savaştırmak istiyor. Fukat 
şimdi ,.mevzuubahis olan 
şey Hiııdistanın iç işleri 

değil, İngiliz lmparatorlu
ğudur. Biz şimdi bu mese 
leyi halledelim. Y ııııi lngi 
lizlerden idareyi teslim a
lalını. Ondan sonra aramız 
daki işleri d <' ha kolay hal 
lederiz. O zııman belki bü 
yük bir Hindistanda bir
çok dev etler kurulacaktır. 

Japon siyasetine sözü 
getiren Gandi Japonyayu 
şidC1P.tle hücum ederek di· 
yor ki: 

'• - hindistımdaki önem 
li partiler, yabancı idare
lere karşı cephe almıştır 
lngilizierin Hindislandan 
çekilmesini istemek hiçbir 
zaman Japonyayı benim
semt k deru eb'. değildir. Ja
ponyanın çme yuptığı bar

barlığı lıiliyoruz . Eğer 
Japonya kendisini isled ği

: aizi sanıyorse yaman su
retle a!danıyor. Japonlar 
hakikaten Hindistan:ı hü
cumu hazırlanıyorsa bizim 
buna karşı yapacağımız 
şey bütün kuvvetimizle 
karşıkoyma ktı r.,, 

Hindistan meselesi 
At:ah Abad 26A.A.-

Hint Liberal Partisinin Şs 
fı Hint Kongresinin lııgi
liz idaresiııin Hiı distundan 
çekilmesi hakkındaki ku
rarıııı ıyı dıişünülmemiş 

yersiz biı' kar. ır olarak tav 
sif eylemiş tir. 

Pazarfesi --Abon sartı rı ı 

D hllde ) ılh \i ı 5 lii" 

Ya• 1'Cı m emleketi r ... 
6 lira 

llAnl rın her kelim · 
sinden 5 kuruş ahnır 

Ucret peşindir • -
G:JnO aac n • sayuaP- • 

10 kuruetur 

Rus cephesin 
de durum 

Gittikçe tehlikeli 
bir şekil almaktadır 
Londra 27A.A.- '•Pey 

li Kroııikl,, gazetesi şun• 

ları yuzn ı aktadır: 

"-~ubattaubed bekle
nen büyük Alman tae.rru
zu nihayet başlamışhr. Bu 
taarruzun ihtimamla ha
zırlandığı anlaşılıyor. Bu 
taı..rruzda durum Hus cır
duları için gittikçe tehlike 
li bir şe kil aım .ı ktudir . 

Fakat bu taarruzun da 941 
deki akibete uğraması du 
mümkiiııdür. f{uslıırın bu 
yilkünil hafiflutuıek içın 
tek çare ikinci c~phenin 
açılmasıdır. 

almanlar ilerliyor 
Moskova 27 A.A.

Cepheden gelen lıaherlern 
göre savas bölgesinde du· 
rum çok ciddileşmiştır. 

Tanklar ve piyade kuvvd 
lerile takviye edilen Al
manlar Don nehrini geç
mişlerdir. Almanlar bura
da iki köprühnşı kurmuş
lardır. 

Bundan başka hava kuv 
veilerile topçularmn ı yar
dımile de başkn köprii ha 

şı kuroıağ'l .çılışıyorlar. 

Bütün Don nehri hoyun 
ca çok ş i ddetli \'e ·anlı 

savı:ışlar olmakta devamlı 
surette lop, mitralyöz ve 
uçak gürültüsü işidilnıek 
tedir- Rus ordusu düşma 
na çok şi fdetli bir muka
vemet göstermekte ve Al. 
rııanlarıu şimul Kafkasya
ya inmesine eng .. 1 olmak 
için biiyük gayret surfet
meltted:r. 

SON OAKıKA 

ikinci cephe 
meselesi su
ya mı düşüyor 
INGJLIZ 1~ AZllU BU 
NUN UÜŞ\1A ' OYUNU 
NA ALET 0LAl:AG1Nı 

SÖYLÜYOR 
Londra 27A.A.- lngi

liz iş Nazırı lşçılere söyle 
diği bir nutukta demiştir 
ki: 

" - ikinci cep be açıl mu 
sıın istemek düşmanın o
j'Unlarına alet olmak de-~ 
mektir. 

Keadilerıni Huslarm 
dostu olduğunu idiı.ı ~den 

Sayf~yi çeviriniz 



lskenderunda 
Büyük elektrik mö

törü faaliyete geçiyor 
Geçenlerde bir kııza 

neticesinde pnrçalaıum ls
konderun elektrik folnika
sınm büyük vohınımn ye
riı.e konC'!ak üzer~ Hı:ıy
faya .ısmarlanan vdau gel 
miş ve yerine konmuştur. 
Şimdi denerııelel'i yapıl 
ınuktu olan bu volaıım tec 
ı üb<>lerinde Valimiz Şefik 

Soyerde evvelki gün hazır 
bulunmuştur: ;Denemelerin 
yukında biterek elt•lrik işi· 
nin ,halledileceği anlaşıl 
maktadır. 

İskerıderunda spor 
işleri düzene ko

nuyor 
lskenderunds spor işle 

riniı· daha iyi bir düzenle 
işlemesi için gereken ted
birler alınmıştır. Bu işle 
aHlkadur olan Valimiz Şe
fık Soyer ~vvelki gün ls
kenderunda spor kurum
larım gözden geçirm~ş ve 
gereken direktifleri ver
miştir. 

Haber aldığımıza göre 
lskenderunun Pınarbaşı 
mevkiindc:ki havuzun bir 
yüzme havuzu haline geti 
rilmesi kararlaşhrı lmışlır. 
Önce proje!eri hazırlanarak 
keşfi yapılan deniz yüzme 
havuzunun tramplen -çe at· 
lama kulelerinin;;ce bir an 
öucr: yapılmasl ·için yeni 
direktifler vcrmişdir. 

LİMAN İŞLERi 
Cuma günü 1skenderu 

na giden Valimiz Sefik 
'oyer yüzme yarışlarında 

bu•unduktan sonra cumar·' 
lesi güuf t.de lskenderunda 
kolmış ve kazaııın birçok 
işlerini, bu arı.da limanda 
tuhmil ve tahiiye durumu 
nu gö1d~n geçirmiştir. 

Bilhassa liman işlerile u a· 
kudar olan V limiz burada 
üç buçuk saat süren bir 

• 1 i anc~ıeme y1> ;:ıı? v~ ı u 
rum ha'ckınclu alakadar
J:.ırdurı izahat almıştır. 
«Yeni Mersin» arka-

CJaşımız 
Mersinde <-ıkmnkta olan 

"Yeni 1ersiıı,, arkadaşı
mız 15 yaşına bnsmışllr. 
Arkadaşımızı tebrik eder 
kendisıne uzun ömür dile 
rız. 

leı e şuııu söy!erimkı her 
h 1lde ikinc cepheden lıah
setınt:sinler. lşçil~r bütün 
kuvvetleri1e hükümete yar 
dıın ediyorlar. 

Londra 27 f\.A. 
ikinci c~phu hakkında ya
pı an b'r Mitingde söz alan 
ışçi mebuslarından biri, 

-

Sanat okulla .. 
rına 

Parasız yatı!: talebe 
alınacak 

Vilayetimizden Anlcarv 
ve ıstanbul ltölge sanal 
okullari elektrikçilik şube 
sinü urtamektep ınezt\nu 
ve parasız yatılı talebe a· 
lınac ktır. ımtihan 12 ay 
JQlde Maarif MüdürHiğün
ôe yııpılacaktır. 

Ayrıca in~aat 'e bölge 
sanat okullarrna ilkmek 
tep lllt'Ztınu, yine parusız 

yatılı talebe alınacaktır len 
tihan 20 ağıstostu Maarif 
Müı.lürlüğünde yapılacakltr 
Bu hususta mufassal ma!u 
mat 'almak için ~laarif 

Müdürlüğüne nıürdcaat et 
mek liizımdır. 

Ziraat Bankası 
Hubuh sahn alacak 

Son karnrlar lizerine 
kaldırılıın loştj lteşkilatımn 
hububat alım ve s tını işi 
Ziraat Bankasma devredil
miştir. Şehrimiz Z•raat 
Bankası lıu iş için hazırlık 
lam başlamış buluıımaHc.
dır. 

1 Ağustostan itibar en 
hububat l:anka tarafından 
satın ıılıııncaktır. 

tngiltere Hir.tlılerin 
isteğini kabul et

mıyor 

Londrn 27 t\ .A.- Dev 
let Nazırı Krips, Hindistan 
mese1esi hukkınd<tlngilteıe 
nin göı'üşünü ııçıklı~an dt? 

a ·.:i ı ·: şınları ısöylemiş 

tir: 
"- Hint kongresi hi 

zim Hindistandan ç~'<llme 
rnizi istiyor. 

l\lesut bir hükumet sı 

fotile ve bilhassa savaş 
esnasında böyle bir hare
keti yupaıoayız. G.uıdinin 
ve Kongrenin istediğini 
kabul etmek katiyeıı bahis 
Ill('.Vzuu dl'ğiJcl r. Bunu ka
bul etmekle düşmana l liıı 
distan kapılarını ardına 
kudur açık lnrukııcağız de 
mektir. Bu mesele ancak 
zafer eldo edil,liğilcten son 
ra konuşulabilir. O zaman 
Hintlilt?r canlarıııın istediği 
gibi bir hükumet ~ urmak 
ta serbest bırakılacaktır. 
Fakat herşeyden ence Z1· 

fer şarttır. 

motör satılacak 
5,75 beygir kuvvetin

de "lrnperitıl,, İngiliz mar-
kalı motör. 

Sahibi Anlakyut' a A· 
vukat Mehmet Cerep: 

ikinci cephe açmanın lngi 
terenin istililsma yol a~·n 

cağını söylemiştir. 

ilanen tebliğat 
Kırıkhanın Cümhuriyet 

mahallesinde oturmakta 
ikeıı hakkı hiyarını urı 

lehine istimal ederek Suri 
ye)e gitnıiş,ve mahalli ika 
meli meçhul olj11ğu anla
şılan Vahan Hekirny an eşi 
Mntyos kızı Göheriıı kü
çük oğuftarı Kubiz Kara
bit ve Artin ve Aranı ve 
Agop ve küçük kızı Alize
ye velayeten ve nefsine esa 
leten göher aleyhine Kırık 
banda oturan Kivork~oğlu 
Apraham Hamalymı veki
H Kırıkhıın dava v~kille
rinden Alı llktr tarafından 
açılan alacak Javıısı iı ze· 
rirt' yvpı1makta olan durtş 
matla: 

Müddeialeyh Göherin 
i kametgahmın meçhuliye 
tine binaen kendisine iW 
nen tebliğat yapıldığı .hal
de mahkemeye gelmediğin 
den ve kendisinini temsi
len bir vekil ve m üdafıJe 
gfü.derilnıediğinden iifineıı 
giyap kararının .. tebliğine 
karar verildiğinden duruşma 
muailak bulunduğu 29-
ey fıl-942 salı günü saat 
9 da mahkemeyı} gelmedi 
ği takdirde duruşmonın 

giyaben icra edileceği teb 
liğ olunur. 

ilan 
iktisat Vekaletinden: 
Hatay Vilfi1etiuin ls· 

ken Jerun kazası içinde 
Belen nahiyesine tabi Çer 
cikay.uıı köyü civarıııda 
şimale1r : Kuyuluk çeşme

si noktasından lam şark 

! ciheti !stika netiııde 15DO 
metre mesafedeki uokta-

1 dan tam şimal istıkaıııetine 
j 1500 m~tre mesafeye di-

kil: (B) br;~on sütunundan 
haşlayıp mezkOr (B) nok
tasından tnın şark ciheti 
istikametinde 3fJOO met· 

' re mesaleye dikili (E) be 
ton sütununa hattı müs
takim. 

Şarkan: MezkQr \E) be
ton sütunundan tum ce 
nup ciheti istikametinde 

3000 metre mesafeye di
kiıi (F) beton sütunundan 
t~m garp ciheti ir;tikame 
tinde 3u00 metre mesafe 
ye dikili (D) beton sütunu
na hattı müstakim. 

Gnrben: MP.zkQr (D) be
ton sütunundan tam şimal 
istikametinde 30J0 ıntlre 
rresdey<..: dikili hudut baş· 
!angıcı olan (A) uetoıı sütu
nunu hattı müstakim ile 
nıtthdut 900 hektardan j . 

baret ara1ide İzzet Bilgin 
tarafından 14-1-1941 tarih· 
li ve 1-3 numaralı ruh-
satnameye müsteniden a 

ilan 
İktisat Vel·Ulct ind('n 
Hutuy Vilayetinin Is· 

kr.ndnur. xazaı:;ınn tubi 
Helen nahiyesi dııhilinde 
<.ı:ercikayası köyfüıde şima 
len; Kuvuluk çesnıesi ııok- ' 
tasından tam şiıııul ciheti 
istikametine (1500) metre 
mesafede tayin ve tesbit 
olunacak notadan tam garp 
ciheti istikametinde (1500) 
metre mtsafeye dikili (A) 
beton sütuu noktasmdaıı 
başlayıp bu noktJııın tam 
şark ciheti isti kametinde 
(3000) metre nıesaf eye di
kili (B) belon sütun nokta 
.sına hattı müstakını. Şar

kan; Şimal hududunun 
mez cfı.r (B) noktasına diki-
li beton sütun noklusınd un 
başiayıp bu ııoktadun tam 
cenup ciheti istikametinde 
\3000) metre mesafeye di
kili (O) beton sütun nok
tasına hattı müstakim. Ce
nuben; .~ark hududunun 
ınezktlr (O) noktasına di
kili beton slitun ııoktasın
dan başlayıp bn noktadan 
tam rgarb istikametine 
(3JOO) metre mesafeye di
kili (C) beton sütun ııok
tası:ıa hattı müstakim. Gar
ben; Cenup .hududunun 
mezkur (C) noktasma di
kıli beton sütun noktası -
daıı hudut başlaııbrıcı (olan 

tA) noktasına dikili beton 
sütuna hattı müstakim bu· 
dutlariylf: çevrıli 900 hek
tar arazide Jiehmet Şakir 
Seden, Ayşe Seden, Alıdul
hıh Bilg.n ve Sadullah Bil
~in tarafır.dun 14 • 1- 941 
tufihli ve 1 - 5 ııuııırırah 
ruhsatnameye müsteniden 
aramakla meydana çıka

rılun krom madeni \60) 
yıl müdueUe mezkQr şa

hısiaı· uhdelerine ılıale o
lunacağından maadin ni
zamnamesinin 36,37 inci 
maddelerı mucıuiace bu 
ihaleye itiı azı olanların 27 · 
7-1942 l{lrilıinden itıb.ı

ren iki ıJ} içinde Ankara· 
da lktisat Veldlletine ve 
mahallinde VUiyet maka
mına bır ı stida ile müra
caat eylemeleri iı9.n o
lunur. 

rumakla meydana çıkarı· 

lan krom madeni (60) yıl 

müddetle mumaileyh uh
desine ihale olunaetığm 

dan maadin nizamnamesi
nin 37 ve ~7 incı madde· 
leri mucılıince bu ilıal~ye 

ilıruzı olanlartn 27-7-1942 
tarihi den itibaren iki ny 
içinde Aııkarıı iktisat Ve
kil.leline ve malıallir de i 
Hlyet mukamına lıir istida 
ile milracaut eylemeleri 
ilQn olunur. 


