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Cuma 

Elalemin zaptedildi
İngiliz ordusu çe

kiliyor 
Berliıı 2 A.A. - Al 

maıı resıni!tebliğ"ine gö 
Mısırda "Elalemin.. hö1ge
ı-i "de Cbreyan etmekte oıa 
meydan savaşı İngiliz or
duı:ıununyenilmPsile uetilen 
miş ve İngilizler Nil delta• 
sına doğru çekilmişlerdir. 

Ehlemi ı :zaptedilrtiştir. 

Alman uçaklar 
Şama beyanr ameler 

attılar 
BPrlin 2 A A.-2 A.A -

Almuıı başkumamianlığmı 
hir tPbliğ'iıı~ göre, Alman 
uçakları bJgiııı S.ım tebrl 
ne' beyannameler ıltmışl 
dıl'. 

Moskovada 
Yalanlana" bir haber 

Moskova 2A.A.- Al-
mun vj1nsıSayısı9vel2ara· 

Rlıldl tuhıı\üf eJ ll nus. U

çaklarının Türk topraklan 
nn iııdiğini hildırmektt:dir 
Tahrik maksadile yayılan 
bu habf'der tamamile uy
dıırıırndır. 

SONOAKıKA 

İngilizlere gör 
Alma:-, faJrruzuna şi 
detle karşı konuyor 

LonJra 3 AA.- Ray .. 
ter:aillns.ımn askeri ya• 
zar~ diyor/ki: 

"Dünkü Kııhire teblifi. 
Mır meydan savaşıma ilk 
günil bizim lehimi~ geç-. 
tiğioi bildiriyor: Durumun 
hulasası şudur. Almanlar 
Elaliyo:de bir :gedik aç• 
rnış, taklit bıı gedik der
hal kapatılmıştır. EJaliye 
de kurulan rnüdaraa bat.· 
ları Hommelin tanklarına 
mukavemet eylemiştir. İn 
giliz ordusu durmadan ye
ni takviyeler alıyor. 

almanfar tersini id
dia ediyorlar 

Berlin 3A.A.-· Afmaa 
njunsmm askeri kayla 

Sayfeyi çcvirioi~ 



Sayfa-2-- YF'NT<;t N 

Stemmuzun 4 üncü Bursa v~İzmitte 
(Buşı 1 ıncıde ) 

l , J •• •• •• ''.ve vali gereken tedbirleri 

Y l uonumu almak üzere seylftp ıııtn-
takasıon gitmiştir . Sultır 

Çok canlı hareketli ve heye~ altında kal:ın köylerin 
' ~ ~halkını kurtarmak i~iu 1 

Canll bir törenle kutlanacak sandallar yollanmıştır. Bu 1 

Bu mutlu gün ıçin hazırlanan programı 
aynen r.eşrediyoruz 

Şanh ordumuzun Aııtakyaya giriş yıldönümü olan 
5-Temmuz-942 pazar günü aşağıdaki tertip v~çhi 
Jc kutlam:caktır. 

1-0 güniin s;a bahınden itib&ren bütün şehir, cad
deler evler dükkan ve mağazalar, mektepler, mües 
sese ve kurumlar kurakları ve şehirJe mevcut bü
tiiıı motörlü nakil vasıLdarı bayraklarla, yeşillikler
le süslenecek, gece de ışıklunacaktır. 

1- l\ıgayca törene katılması tertiplenen askeıi kı 
t·: saat 10 da krokide gösterile•ı yerlerini almış o
hıcaklardır. 

3-Şel~ir sakinlel'İ olan bütiin halk salı.ılım saul 1 O 
nu.1a kadar krokide gösterilen yerlere yerleştirilec .. k 
lerdir. 

4- Tam saat 10,30 da tören komutanının işare

tile borazan t ırafından y.ıpılucak (Ti) işareti iizeriııe 
tören başlıyıtcaktır. 

A):10rdunun motörlü miıfrezesi bu işaret üzerine 
5-tamrnuz-938de Ant ıkya şehrine girildiği şekilde 

harek~t edip Belediye ününden ve köprü üzeı·indcn 
kışlaya kadar yürüyüşlerine devam edecekier<lir. 
H-Bu müfreze gaçerken Tören mnhal1inde bulunan-

lar tarafından sevgi ve minnet teıahfiratı gösteril'!cek 
tir. Bu tezahüre şehir dahilindeki fabrikalar diidükl~ 
rile ve motörlü nakil Vasıtaları da k0rnalarile iştirAk 
edeceklerdir. 

C- MotörJU müfrezeyi takiben önlerinde bando 
ile gelecek kıl:ı kolbaşısı tam Belediyenin önünde a
nıtın karşına geldiği zaman tören komutanının i~are
nıe duraCclk ve yine Tören kvmutanıııın işareti üze
rine borazanm (Ti) işaretile Uimen bandosunun ç 1la
cağı hıtikhll marşı hep birlikte söylenec ~k ve istik fil 
m rşıııı müteakip C. H. P. tarafıudau orduya min· 
nt:t ve şi!kraııları ı bildiren hir söylev yapılac:ıktır. 

Ç- Söylevi mUlenkıp tören komutanının emrile 
kıta önlerinde bando ile birlikte köprD, İnönü cadde 
sini takiben kışlaya yürüyüşüne devam edecektir. 

5- Kıtalı.r Şt'hre girerken dıığdaki kulı::ıye bayrak 
Çt'kilecektir. 

6 - Öğleden sonra sa.ıt 16 da şehri temsilen C.H. 
P. , Belediy, ve d:ğ.,r teşekküllerden tertipleıımiş 
bir;heyet Tugay karargahında garnizon komutanını 
ziyaret ve halkın büyük ordumuza olan sevgi ve ınin 
n~tlerioi &rz .. decek lerdir. 

7 - Gece Vilayet Kona~ı bahçesinde bu gi"ııün şe 
refine ve hayır kurumları &dına uir gardenparti veri 
lecektir. 

8- Tören Komutanı (Bnb. Neşet Aksoy) dur l.<.m· 
niyetten BaşkomiSE>r AkluHah inanç, C.IL>. denMah· 
mut Kuşçu Belediyeden Ali Atahan ve öğretmenler
den Lut'f Günal Tören kon:utamnın başkanhğında 
tertip. heyetı olarak seçilmişlerdir. llu arkadaşla:- su 
at 9 dan itibaren Belediyede tören Komutanına illi· 
hak edeceklerdir. 

9- Törenin devamınca halkın gidiş, (gelişleri • ve 
gerekse cskeri jmüfr~ze ve kıtularm takibedecekleri 
yolların tanzimi Be•ed:yece yapılacaktır. 

10 -işbu prohram löreıı için çağrıdır. 
-·-·- --....--- ·----

ldığı haberlere göre Ela - , 
miııde ln~ilizler Alman 

kuvvetlerinin ilerl~yişini 

urdurmak için son bir 
yret sarfetmi~tir. Buna 
ağmen açı lan gediklerden 
İren Alman kuvvetleri ln 
!iz mevzilerini zapteyle-
ittir. 

F ransanın Ankara 
Elçisi 

Paris 2A.A.- Fransa
nın Ankara Büyiik lElçili
~ine tayin edilen (yattlon 
Berjerri eni vazifesine baş
lamak üzere dün ekşam 
buradan ayrılmıştır. 

yüzden husule gelen zara· 
rın ne kadar olduğu he· 
nüz anlaşılmamıştır. Bursa 
ile Mudanya arasında de· 
mir yolu müıuıkalfilı dur
muştur. 

lzmit 2 A.A. - Sağ
nak halinde yağan şi.Jdet· 
li yağmurl<ır lzmit ile Tuz 
la arasındaki demiryolu 
üzerinde iki köprüyu tah
rip elmiş ve derhal çıka· 
rılnn tumir postaları l.u 
tahribatı tamir edf'rek İs· 
tanhul ile Aııkarıı arasın

dl!ki rnüıınknliitı lt-ruin ey
lemiştir . 

Rus tebliği mübhe·n 
Moskova 2 \.A.- Hus 

tebiiğine göre Alman ve 
Honıen kıhları 'ı\•astopol 

kulosıııiıı dış miidafaa 
hnttını yararak iler!enıeğe 
mu aff k olmuşlardır. 

Kursk bölge.sinde Al
m-ın hücumları püskürlii!
rnüş ve Huslar yeni rııü· 

dafaıı lrnUurına yerleşmiı-s
lerdir. 

«Pravda» gazetesi 
n~ diyor 

Mrskova 2A.A.- Hus 
cfkarıuınumiyesi .\1ısirda 
geliş ·n suvaş durumunu 
pek yakından takip eylmek 
tedir. •'Pravda,, gazetesi 
l·u işe 1a' sis etliği bir baş 
yazısında diyor ki: 

.,_ Bitlerin orduları 

cephe'erdewfcr elde ede
bilir, fakat savaş' kazana 
maz. Hitl~re karşı duran 
birlik en kısa b!r z mun 
da zaferi k:ızaıunuğa kuıi

yen azmeylımıiş bulunu 
yor. 

Zaferi mutlaka kaza· 
nacağız.,, 

Rus tebliği 
Moskova 2A.A.- Hus 

tebliği: 

Cenupta alman taarruz 
ları püskürtülrıiüş.ür. Al
manlar Sivastopol kesi· 
rninde büyük kayıplar pa 
hasına ilerlemeğ~ muvaf 
fak olmuşlardır. Diğer yer 
lerdo öne~li uir değişik

lik yoktur. 

Kayip Mühüder 
Yaklo köyünün mub-

1 tarlık tmührile Süleyman 
Karaali adına mahkQk 
zati mühürle Ahmet 
Şemmonun azalık ruiıhrU
oü kaybettik. Yenilerini 
alı:cağım ızdan eskilerinin 
hükmU olmadığını ilan e· 

• 

Meyva ve zeytin sat.ı.şı .rf"' 
Muhamı~ıen miktarı füJlı cinsi mevkii p ~· ~ 

heddı ınul;P'" r 
l . K 1 • ı G l ı. 0 • iM. 8" .... ı. r. bl o r. <r. ti•.,.. 

200 2000 10 zeytin c.lıınasi 142 
ha rn p arası vıı&Jil,rt 

1ı1:1n IJllf' 
Al. Hsydar ve ııııi" 

1 baJ . 
han. işbu ıittil'• 

ımıhsullerinin uıstın• 
7 5,00 1500 5 incir ,, ,, 

7 .50 15') 5 nal' ,, " 
7,50 75 10 Zt•ytin ,. " Ö ,. ,. 
6,-- 75 8 üzünıHurupunısı tOl ., ,. 

50, - - 1000 5 incir ,, ,, 
346,90 4800 yekau 

Hatay Defterdarlığından: e ıeYt~~ 
Y.ukarıda yazılı balu;ele:de~i ~ıeyve "'i rJ111cibl

11
0 

dan~sı (2400) suyılı kanun 41 ıncı maµdeS a gD0 

ce 8rlhrmaya konulara\\ ihalesi 3 7 942 ı:uııı te(lliıı•l 
saal 10 dn yapılacaktır. lstPklilerin :Yo 7,5'J sair JJJ" 
makbuzu ile miiracuatlurı. Dellfüiye iUln ve30 ı.2.3. L 

rafları alıcıya aittir. 1 'ac'~ 
Kum '\hzarı Samana ırı~ ~,ıı' 
Vilayet l\lukumıııdan 

1 - ~üveydiye kum yolu 
na ihzarı pnzarlığ'a komıl

\ keıı 
Antakya r 5 odaııı: 1 

K · t.ıOIJ~ • 
alıııu omı:;J (l)ll!l dt 

1) 750 ton s.ı bt 
ı t aruell t ~ 

muştur. 

2-Muhamrneıı 

ıı Jcaktır. ~ u 1 IJtbe ., 
hı drli Ji 41250 Jir. Jır·50 _.,,tı, 

!osuna 5 kuruŞ ·ştir· ~ 
fi ut t-ıh min edi!~ı ııorıt1' (900) liradır. 

3 Bu iş~ ait şıırtmımt•

Nnfia MüdürlUğiinde görü
)f'bilir. 
4- Taliplerin Ticaret 

odası11du kayıtlı bulunduk 
larına veyahut da bu işin 

ehli huluaduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri ve 
ilk b~minat <tkçısını birlik 
te getirmeleri Hlzımdır. 
5 - Pazarhi1ın 17 'I'f'nı-

o ' 
muz 942 eurna gii ü saat 
16 da Vilayfl Daimi 1'.:rwü 
meuiı de y~1pılucağı ilan 
olunur. 

3,7,10,15 

i la t 
Flatay:Uı-fterdahğından: 

Muharnn·en bedeli 200 
Cin.si Ev l\lahallesi lzzeta 
ğa Mınlaka No. 2 Pnrsel 
No. 158 lzıhat lttmamı 

Yukarıda pa,.s"l ve 
muhammen bedeli yazılı 

gıyrımnkul 249J sayı
lı kanunun 41 inci mad
desi mucibince 15 -7942 
çar~ambu günü mülkiyc..oli 
satılacaktır. ~ataş bedeli 
pe~iııdir. Talip olanı.um 

yüzde 7,5 teminat .makbu 
zile defterdarlığa müraca· 
at etmel~ri 

llelldliye ilAn ve ijair 
masraflar alana ailıir. 

3-6- 9-13 

Gözmutahassısı 

rrıesı 
saf ve ş:ırtof\ 

1 yuııla gö~ülebili~ ..... 'f~ 
2) Eksiıtrne bl •~-

muz 1942 ça~~aıı" 
nü saat 16 Ja ııotO 
ask eti satın alnıtıf .,,.,ı• 
rıunda kttp ,Jı z'lr . 1,ı 
yapılac1ktır. e [1J 

1 

~luvnkkal t !Jfl"' 
3 93 yra 15 . kur ıııı~ 

3ı Tuliplerııı fl)iıı""'"f: 
vesikalarını ve te ·bıl' i4 

uı 1 ... 
, 111 hı.ıvi zarf!tırı kad•'.JJi 

ııü sıat 15 e [lJaJP" 
. kbuı 

mısyona ma . 
li teslim etrneıerı· 

25,27 ,3.8• ' ,_, 
. Satılık :/!rj~d 
lskemieruıı ~ I 

dürlüğüııden: il orntı 
lskenc.lerun g .. ıa fi' ..M 

d .. kUll "tT.,. 
bıırlar11.ıla 0 . ole ., ~~ 
d, bulunan bırÇ jle ~ f 
e teneke levh~ )'ilO il 
30JO) küsur k• 1~94S .. ~ 
ği 22 temrn.~z ılı ı ~ 
şa!Ilba günu aÇfı~' ~ 
ile satılacakt•.f· tsıı~al 
hat istiyenıersıı ı00'l 
ithalat guınri.il>tıat•· o,ıj 
ğüııe müraed• ,O~ 

Memur alı sı ;ıl 
Hatay Mıota~' {, 

M üdürlilğü~def'l's9~ 
Daireoıızde J"ıof' 

mi beş lirııbk ~tıt· ~.-..1 
memur alıoaca 0.,r ,; 

Doktor Mazhat B:. sa Memurıo .1'~ııi 
Kışla cadd~si üncü maddesııı ~~ 

lutiz lise rnezu~~,.ıi 
Neşriyat Miidüriı maaşı yahut Y ,r_ı~ 
,)5 lim Çelenk hak ~t! 

C.H.P. \latbaası Antakyu aşı alrnağa · tP~ 
olan isteklilerı~ ~ 

deriz. rak'arile b~ra d ..,,," 
Y akto köyü muhturı tarihin~ kactB~ıe d> 

Süleyman karaali ve aza müze dilekÇ~ 1 

111 
Ahmet Şemmo etmeleri iUln o 


