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il nların her kelim•· 
•inden S kuruş alınır 

Oc~et Pltıindir . 
GilnO geçen sayuar 

10 kuruttur 

Çok Acı Ve Bfisf fik 
8 

· Kaybımız 
~ o.şvekil Doktor Re/ ik 
o.g~am Dün Kalp Sekte
~ sınden Vefat Etti 

1~ kilet vekilliğine Dahiliye Vekili poktor 
, Fikri Tuzer Tayin edildi 
~ılıeri lot.onbulda lı'8 
ı......~•k Y•kacak meeel~i 
~le olanaayın Baş 

'Doktor Refik Sayd11m 
t.L geç vakit kalp sekte· 
.:~ etrni.+' . . ""'ır. ''n h.ı IÇın acı ve bUyUk bir 
~ ÇOk kederli haberi 

'-1 nmıza souauz bir 
'd JOruz. BlfVekilimizin 
~· ba)'alı aGzlerini ka

~tt,_ .. ~v~llet velcilli
' ~İttir.\'ekıh Fikri fuzer ta-

~· '-Yın Ba11u k'l' . 
~~Uı.ct, ~ .. e ı umz acı ve 
ı. :ıt.. 'i-.ıa o bır kaç saat önce 
•~-.a•tt ının İstanbul muhabi
· ~ a bulun ·nuştu A d 
lb...~.~Uyiik bir kederı:~e~· . ·ıırrı .. oqun b 
· u 801 söıleri 

"t 
~uotr-n d 

lkr lt\ u.rurnu, nüfus kesafeti 
~· •ırnatı itibarile lstan 

l rn68elesi günün •n 

~'l.ı:~-~cai haline gel- . -~• 
c haıı' tadır Bu işi B k · ı · 
tetırı· etmek için bu aş ve 1 1 m iz 

ış ·b ı D 1 . ve kaci u tınuyorum ün stanbulda inc~le 
'•te l roau verilmiş 1 ''''k· '•kilatınan t me er yapmıştı 
· •Yeti ıarnaoa ;: lstanbul 7 A.A.- Bı:ş-
~ vekil Doktor Refik ~ay 
d.!iıı iaıeaj b • ılaru bugün öğlede.an önce 

\.,;'tıtnı, . akımın- beraberlrıde Ticaret Vekili 
tıı.~~~ıe:şlerinde ba- Mümtaz Ökmen ve la*' 
Q.JG_rtltrnn .. Yapılması Müsleşan Şükrü Sökmım-
.. ~ • .,e -,tUr: su ld 

1 teh ~r 0 uğu halde VilAvet !• k«ını tin kışlık te _ıt~alilt ve ihracat tacir 
~ki UUr stokunu le.rını. kabul ederek ken-
M Çay • • dl d 

k..""~kt' ıçınde t erm en izabıat almış 
~~ ır. ~st~nbulun odun ve kömür 11lihtı' ıl t 

L "acı ı ıyacmı incelnm· t' ~I( ,
1 nı kar- Ö" ış ır. 

• "1Griin .. kol( ve ma . gleden sonra VHAyet 
"t • Urı t . . tekı toplantıyı mUt k' 

"Qıirt emım i- ~ f'& ıp 
L"' ~kr veril~iştir l a~ Khaymakamlarını top 
~ittee ının devlet u ır ~ide kabul etmi, 

'tt •lınan ted v~ .kendılerine kazalara I 
ı";r Yardımda aıt ışler üzerinde görUşe-

,.elbiQi 'll rek tavsiyelerde bulunmuı 1 .,. t\ır. 

Almanlar 
Rı syada iki 
koldan ilerli

yorlar 
Londra 8A.A.- Mos 

kovadan gelen haberlere 
göı e Rus müdafae hatları 
son savaşlar neticesir. de ge· 
ri alınmıştır. Voronof şeh 
rı Almanların eline gdÇ
miştir. Kuvvetli zırhlı bir· 
liklerile takviye edil6n 
Alman kuvvetleri Don 
nehrini geçmiş bulunuyor 
lar. Timoçenkonun bu ile-
r.i harekete mani olabilmol 
sı mümkün görülmüyor. 

Almanlar iki kolden 
ilerlemektedir. 

lskenderun batak
lıklarının kurutul 
ması için hazır 

lık başladı 
Bu işe 700 bin l;ra tahsis e

dilecek ve kurutma işine 

yakında başlanacak 
Sıhhlt Vekaletince sıtma ınıntakasına alınan 
İskenderun Kazasıııda bir ağustostan itiba

rerı mücadeleye başlanıyor 
İskenderun batuklıkhı

rmın kurutulması için ha
zırlıklara başhmmıştır. 

Kurutma proj•sini son 
olarak gözden gAÇiren 
Nafıa Vekilimiz Ali Fuat 
Cebesoy kurutma işlerine 
başlanması için emir v~r 
miştir. 

Uatakhkların kurutul
ması için konulan tthsisat 
700 biıı lira kadardır. Su 
işleri 6 mcı daire mü
dürlüğü bu maksatla ls
kenderunda hir şantiye 

kurmuştur. Bu işe ait 
projeler ikmal edilmiş ol
duğundan kurutma :i'meli
yesi yakında eirsiltmeye 
çıkarllacak ve eksiltmeyi 

müteakip hemen işe baş
lanacaktır. 

l>iğer taraftan ııhbat 1 

vekaleti lskenderun kaza
sının sıtma mmtakasına c· 
lınmal'lına karar ver 
miş VE: bu hususta gere
k~n tnşkilAtın kurulması 

na başlanmıştır. 

Maraş bö~gesine ballı 
kalacak olan sıtma müca
dele teşkiU\h önümüzdeki 
1 a~ustos itibardn işe bat 
hyııcaktır. 

Bu suretle şirin leken 
derunun iki mühim derdi 
ortadan kalkacak velskea
derun şehri her yönden 
cenubun incisi olacaktır. 

~ml!!9!1!!!11~~~~~~~!!S9il~ 

Rusgada Mısırda 
Don nehrini 
geçe~ı Alman
ları durdurma
ğa çalışıyorlar 
Alman ordusu K~f. 

kasyayı işgal için bir 
plan haıırlamı~ 

lstokholm 7 A .A. 
Havas ttj1nsı bildiriyor: 

Almanların doğu cep
hesinde Don nehrini geçe
rek kütleler halinde neh
rin karşı s.ıhiline yerleş

dikleri anlaşılmuktadır. 

Bıı Alman !iler'eyişini dur 
durmak için Tirnoçenko 
bütün igtiyat kuvvetlerini 
cepheye sürerek karşı koy 
ma~a <; ::ıhşmaktadır. Fakat 

(Sonu 2 incide ) 

Teşebbüsün 
İngilizlere geç 
fiği söyl"eniyor 
Çok takviye alan 
General Ohinlekin 
hedefi Almanları Mt 
sırdan atmaktır 

Tunus 7 A .A.- Ofi a
jansı bildiriyor: 

Mısır cephesinden ge
len haberler "Elalemeyn,, 
savaşının ddvam ettiğini 

bildirmektedir. İngiliz Baş 
kumandanı Ohinlek, Elal~· 
meyndeki mukavemet hat 
tında mihver kuvvetlerini 
iş~al ettikleri yerlerden 
attıktan sonra teşebbüsU 
eline almıştır . 

(;azete nıuhaberleri Jn 
gifrılerin çok mikteırda takvi 

Sayfeyj ç-~virioiz. 



Milli piyango 
Dünkü çekilişte ka 

zanan n maralar 
Milli Piyııngo dün An

kanıJn sergitv ııde çekil
ın·ş ve bu ı_:el ilişin en bü 
\ ük ikı~ miyc.si olun 30 
b:n lira 312825 numaralı 
bil te çıkmıştır. Kazan:.n 
iki • nonınrnlD: şunlardır: 
10 lıin lira k zananlar 
362931, 290771, 240932, 

3b5819 
5 Bm lir kaz!!nanlar 

144476. 121631, 089535, 
318454 296835, 229J78 

2 Bin Jira kazananlar 
99878, 45683, 41023 

156261, 148632, 11853H, 
1795 ,4. 20816&, 
254575, 258145, 2681~7, 

314540, 32:t254, 373596, 

500 lira kazananlar 
001772, 017031, 22467, 

1 Mısırda durum 
1 İngilizlerin leht~.e 

ikinci cephenin he
men açıİması isieniyor 

Bern 7 A.A.- Loııd 

radıın hunıya gelen haber 
lefe göre, Mısırda S:.lvuş 

durumu son 48 smıttenhe 
ri lııgılizler lehine dönmüş 
gibidir. lngiliz ordusunun 
yeni takviye kıtalariyle 
tank takviyesi aldığı )uı

ber verilmektedir. lngiliz· 
ler deniz aşırı bir ç< k 
uçak da göndermişlerdir. 

İngiliz mehafiline güre, 
ikinci c,..phenin açılmusı 

şimdi her z1mundan daha 
çok önemlidir. 

j1ısırda durumun eyi
leşmesi üzı:-rine Londra 
lıorsosında esham fiatları 

ylıkselıneğe b:ışlaııııştır. 

54490, 57758, 61830, ! 

Durum ümıts i zdeğil 

fakat 63570, 70938, 953~5, 
96325, 96428, 9652l, 
101246, 117222, 125029 
159432, 160843, 168483 
169373, 169452, 171431, 
171814, 181775. 186783, 
190018, 197557, 198158 
198906, 204510, 204621, 
211)480, 213140, 221871, 
232565, 232564. 248985, 
248080, 251934, 266260. 
2674g7, 267485, 272184, 
274137, 2839lj, 292547, 
'l.92719, 3004 ~5, 304697' 
306162, 320161. 336229, 
34~517, 356402, 356483, 
361283, 367721 
3859~6, 39929.-i, 399552 

~on dört rakamı 0062, 
57220, 5559 V.! 9890 ile 
nihayetlenen bile!'er 500 
lira , Son üç rakamı 250, 
366 ve 714 e nihatl~nen 
bılc l er 100 er liru, son üç 
rnkumı 587, 134 ve 395 

ile l hayetlenen uıletleı 50 şer 
Jir .. son l.Ç rakamı 225,243 
2·.ı7:2t5,289, 318, 653:913 
957 ve 997 ile ı ihayetle-
nen bilf'tler 20 şer Ji, a ,;ion 
iki rakamı 63 ve 75 leni
hn) ellt:n :n biletler onar li 
reı ve son tek rakan lım 
3,6. 7 ve 9 ile ııihcyetle 
n'-'n bütü ıı bi etler de iki
şer lirL alı::caklardır. 

ye a ıgırn, teşebbi.ışi.ın ln
gı l •zlere gevtiğini ve Hom 
melin şimdi biraz daha 
lı.ı.ıya çekildigini bildirmek 
t dır İngiliz hatları ı-.;ağlam 
clır . ve o!duğu gibi dur
ma kt tdır. lngıliz askeıi 
nahfıllerine göre, Ohinlak 
m hedefi yalnız AlmanlBrı 
durdurmak deği\ ~lısır top 
rukldrındun sürmektir. 

Rommel yaralanmış 
Londra 7 A.A .- Kahi-_. 

ı d n gelen ve henüz tuy 
~ , tmiyen ha\Jeilere gö
rP, geçrn cuma günkü Ra 
vaŞl..!rda ~lar şrıl H.ommel 
) ..ı• alanmıştır. 

Londra 7 A.A.- An 
nanalistin askeıi mütuleası 
şudur: 

\1ısırdıı cereyan "deıı 
hareket yeni ümitler veri
ci mahiyettedir. Bununla 
berabfır muvaffaldyetin 
henüz bizim lunf<a oldu
ğunu kabul etınek flzını
dır. 

Rusyada 
Başı 1 incide 

Ruslar,·şi.mdiye kadar Don 
nehrinin kütleler halinde 
geçi l d"i ğini 

:henüz itiraf etmum'ş\er 
dir. K.\ııl orı l u, ·' Vor·> ~iiof,, 
adını venl ık ~d en ağı r 
tanklnı ı bu savaşlarda 

kullanmıştır. Moskova 
radyosuı.un sözcüsü, çok 
ciddi .olan durumun bu 
tanklar sayesinde ku rtaı ıl 

dıgını ~öylemEktedir. 

Askeri kaynaklara gö 
re, Almun hedefi şöyledir: 

Almanlar Don ııehr:
ni geçlikteıı sonru aşağı
ya inerek Stuliaofa vara
cak Vt-> cenubu garbiye dö 
niip orııdan Kafkasyayı iş 

gale teşebbüs edeceklerdir. 
Alman askeri muhfille 

ri bu pHlııın soğuklar lı~e 

lamadan önco tahakkıık 

edeceğine kanidir. Bunun
!a lıernber Bedin askeri 
mahfılh~ri şu iki noktayı ile 
ri sürmektedir. ' 

1 -Huslar gerek in 
san ve gerek malzeme ba· 
lmnmdrııı hen ı p.1k bü
yl k ihtiyatlara ınalikdirl~r. 1 

2-Rıısların ,teşebbüsü , 
, tekrar ellerim' alarak kur l 

şı t .-ruza geçmeleri ilıti J 
mali v udır. l 

Neşriytıt Miidürü 
.. elim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakyu 

1 

Açık arttırma 
Antakye Suih Hukuk 

l lttkim liğinden: 
Taksim kıtbiliyeli olma

ması ha elıile satılmak pa
rasının verese anısında pay 
laştırılmusı surPtile şuyuun 
izalesiıw karur verilen ve 
ehli vukuf marift>lile ta
mamına 8 ... 0 lira kıymet 

takdir edilen Antakynnın 
imren ınahnlles'nden kfün 
220 parsel sayılı ve hııJu 
du arbaısı pılaı ır.da yazılı 
bir bap hanenin 1 7 942 
gününden ılilıaren 20 gün 
müddetle açık nrttırma)a 

konulmuetur. 
\1üzayedesi Antakya 

sulh hukuk cnahkenıesi k ı 
leminde yapılııcak ve iha
le günü 21 7 942 sah gü· 
nü saat IO<lan12 ye kadar 
yapılacak ·ve takdir olunan 
kıymetin ° o 7 ini bul~u
ğG takdird"' en çokerllı
r na ihale edilec~ktir. Açık 
aı'ttırma n o de 75 şi elde 
edilmediği tukdirtearltırma 
nın 10 gün daha uzatılma 
sile sou ihalenin 31 7 942 
cuma günü uyPi saatte 
yapılaca~ındaıı tali pi erin 
daha I .ızla iamhut almak 
isterlerse sulh malıkemesi
nin 262 numara'ı evrakı
na müracaat olmeıeri ilan 
olunur. 

ilan 
He}haniyc Mahkom~ i 

As. H Kısmım.~Jn: 
Heyhaııiyeııin Al>dul hö

yük köyünde Vl!ki ve 11, 
12 mahzar nüma·alt ernzi 
Jerin kı'nUi namına mu
kayyet ilcen kadastro tah
riri sırasında Fn.ııısııl.ır ta 
rafındJn mUoazı:tah bir şe 
kilde sırf errnenilerin is
kan ve ermeni anasırını 
bu yerde toplamak gayt>si 
le ermeni cemiyeti mü
messili lsv ç t,.baas ndun 
Müsyö Horniya namına ka 
yıl ve tescil edih1iş olmak 
la oilmııhalrnme ihraz ede 
ceği vesaik vu yapılac.ık 
hthkikaıla nıt=zkOr numa
ralardaki gayrimeDkulün 
~tusyo Borniya namından 
iptalile kendi nan ınu tesci 
lin .. ve müdahaJerıin me
nine üc~eti vekalet ve ma 
sarıfı nıuhakemeniade ~1ils 
yö Borniy.ıycı tahmiline 
karar verilmes:ai dava ejen 
Antakyamn Şelııtler mn· 
hallesin de oturan Ha tay 
~1eLusu Mehmet Tucil'linin 
nıuvufık görülen tiilebi 
veçhile muayytm ıkamet- ı 
gahı malnm olrnayan Müd 
deialeyh Müsyö Horniya 
aleyhindeki işbu davanın 
iHiııen tebliğiı.e karar ve
rilmiş olmakla olsureUe 
dava ve 25-9-942 cuma 
güııüne kadar davaya tuh
riren cevap verilmek ve mu 
a)lyen günde mahkemede 

ca~ 
Y. k k k alırıa ~ ıyece ve ya aca , .. zad·e•lib~" 

Bt>heı· Miktarı Tutarı ) 11 
• de~uf 

kilosu LirıJ ()il 
Kuruş s. Kilo Lira 4050 5a 

Koytnı eti(kapalı z) 120 45000 )40 O 1687 ,O 
Sığır eli kap·•lızurt) 50 45000 225SO 742 rfJ 
Hulğur çekilmiş;k.z.) 22 45000 9900 945 
Kuru fasulya \k. 'I.) 28 45000 126JO 

(Hüyük ;-.;·ğdt-) 

Nohut(kapnlı zarf) l 9 450GO 8550 
Mercimek (kapaiı z) 21 45000 9450 
Pirinç yerli bay.ız(,.) 28 108000 4Jt40 
Sade ya(" '')Edtil· 225 3600J 8 l 000 
miş ve süzülmüş 
mevaddi ecnebiye ile nıahlfit 
bulunmıyac1k 
Zeytin } ağı(açık E.) 87, 50 5000 4375 
Tuz döğülmüş ince 7,25 144 O 1044 
Kuru soğan Açık E. 25 1440) 36:JO 
Zeytin danesi('' ") 70 5000 3500 
Beyaz peynir Edir-115 5 )00 5750 
ne (k 'lpah zaı f) 
Salça- mevaddi ec-1 ·10 30 'O 4200 
nebiye ol nıyak 
Açık eksiltmı:-
Kırmlzı büberA~ık e120 5 )0 60J 
Odun iaşe için (k z) l 7J 5760JO 9792 
Odun soba için(A.E.) 1 70 25 JOO) 4250 
Odunlar nıeşe olacak 4os 

Saman balya halinde 5 1080JO 5400 
(kapnh zarf) 524 
Sabun(kapulı zarf) 81 8640 6998 40, 129 
~knıek pışirmo üc 2 25 43200) 97 l) 
reli (kapalı zarf) . 8ıılı ~· 

1- Yukarıda cins ve miktarı sai res• . bfiyııcı111ys 
zak Hatay 5 sayılı J.er okııl Alayını J. '·bart'fl e 
şıl:ımuk üzere 20-6-942 tarihinden ıtı .19 

mey~ konclmuştur. 15 Je ,~ıt 
2- - ılıate22 --7-942 Çarşamba snal pılsc lfl 

darına Alayı satın alma komisyonun~a u·fu~eri)' e ff.~ 
3-Talip ol anların bütün evrakı ınu7 5 0oıı arse' 

likte ve muhammen bedehnin yüzdn . ' 0 3 01 

akçası olarak ıatırmak şartiyle koın syo {!fi 
at etn~eleri fla' ı11 6J' 

4-1 an ücreti dellaliyc v~ sair mas'ır~ racıısl 
riye aittir. l'elip olanların komisyona (lltl r. 
rek ~arlııumcyi görebilecekleri ilan oıunu ~ 

-zC:tt:ii~mBıllrill&ll--7-10-12·--ı .. 4---= 1 c8 .. a ıs ı 
J apon ordu larile ir- Saman t '' \:;ker ıı· 
tibat tesis etmek Antııkya ' 0\lııd11 ı 

K '·yO 1111 
alına oın ı::t s l (l) ~r 

ıçın 

Bern 7 A.A - Berlin
de çıkan Alman gbzetleı i 
niD askeri yazarları, 

Homnw!in giriştiği büyük 
askeri heraklitm he.lefi 
hakında ilk defd olarak 
şu mutaleayı yürütme de· 
dir. Bu hare'•fı.tın hedefi 
Japmya ile irtibat te::,is 
etmektir. Bu irtilıut lsken· 
deriye, Ad"'n ·ve Seylfin 
hattı iızerin le olacaktır. 

Rom mel yaralan-
mamış 

1) 750 ton oıeıı et ~ 
nacaktır . ~ıu~~r· oe~~l 
li 41250 ııra 50 . 
!osuna 5 kurud~ıcJlişt•~: 

• 0 I• ~v 
fi ot t ıh ıuııı eSi 
saf ve şırt~fl:i lİ'' ~ 
yonla gö"tı le tV" ' r. 

2) Eksiltrıt0 .. ,ıı~ ~ 
rş:ııv ~r 

muz - 1942 ça ı\lltJ J 

nü saat 16 Jtı ı.0111 ~I 
111111 ııS 

aske ı i sıı tıo a ııırf 
nunda kıtP ılı ı 
yapılacak tı r. ı e (l)ı~ 

~luvakk8~ ı;orıı~, 
3 93 lira 1 .11 1 

3 Talipıerı ıJlı~ 
J 0 tt ·b'I~ 

vesikalarını 11 
1 
•• , ıd.r 

Londra 7 A.A.- Kahi flor v " ııı havi zar ~s .• ~ 
reden gelen haberlere gö
re, A \roan başkumandanı 

Mareşal Hoın melin yı.ı ru · 
1 ı.ıElığı haklrnıun çıkan 

halıurler teeyyüt etmem iştir. 
Bu hususta Londrada teyit 
e:iici lıiç birhaber yoktur. 

binat veynhu~tu bununi 
vekilini buluııdurrr ak aksi 
halde muhakemenin giya
bında yapılacağı ilanen teb 
liğ olunur. 

- 15 B ~~ nu ::;;1at ııı 1
' 

13~b • 
misyona rı ıerı· 
li teslim etrııe'1 H, ti 

2s,21,;J, jl" 

---~~8sj~ 
Göznıots t e 

Mıh' 
Dokto~r :,Jd'-» 

Kışla sı'-· 
-- rf1' ' Halk sirı~.ıı ~ 
Bu akşam.., , 'I' ilçıry 
TURANDld 1' 


