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UK ŞEFiN HATA LILARA 

HAN DEGER İLT ·. ~ATLAR 
Onbinlerce Halkın« Yaşa 
Var ol/ Y ineBekligoruz/» Ses
leri veAlkışSağanağıArasın 
da Uğurlanan Millet Babası 
Bize Veda EderekDedilerki: 
,, - Hataylılann Vatanperverlik Duygularnıdan Çok 

Sevindim. Hatay!n Bütün TürkVatanındaKahraman
lık, Fedakarlık Misallarile Adını Andıracak Bir Du
rumda Olduğunu Bütün Memlekete Bildirebilirim. 
Büyük ATATORK Hatay İçin Çok nasret ve ızfrrap 
Çekmiştir.ŞimdiBir Bayram Sevinci içinde Yaşarker~ 
Atatürkün Kahraman ve Kutsal;\dını Yüreklerimizin 
içinden Gelen Duygularla Anıyoruz. Şimdilik Size 
Veda Ediyor ve Vatanın öteki Bölgelerine Sizden 

t~~iik şef';~ A;. 
Anıa?alılara Vedaı 

Selamlar ve Sevgiler Götürüyorum,, 
Üç gündenberi şehrimi 

ze şeref vermiş olun Milli 
Şef İnönü dün öğleden 
sonra tetkiklerine devam 
etmiş ve öğle yemeğinden 
sonra Fatikli köyüne ka 
dar giderek oradan dağda 
ki kaleye çıkmış ve saat 
16 da Harbiyeyi şerdlen

direrek Defne şellalelerin· 
de tetkikalta bulunmuş· 
lardır. 

ründen mufassal i1..ahat al 
mış, yollar hakkında da 
sualler sorarak verilen ce
v a p!an dinlemişlerdir. Sa
at 19 a katlar devam e 
den bu çok faydalı toplan 
tıdan sonra Milli Şef Vali 
konağını şereflendirmiş ve 
saat 20 de akşam yeme 
ğini hususi olarak yemiş

lerdir. 

türlü gelmiyeıı alkış tuf a 
nı :..ırasında l~elediyeyi şe · 
reflendimişlerdir. Büyük 
Şef , buradan hoparlörle 

~'llıdi s· Yalılar 1 
kıll{j Zlı:ı!e k 

}:tltır 1~ duy(hık~nuşurkcn biitün :\lenılekete Hatay 
t-; ile ,, U4ıy1 ., 1 urırnı söylemek istiyorum llir iki 
·ı ~ vat ıer lı . ... · 
h~ı '.'tt"ıı i'ı?d1 Şlurıını ucagını görrncğe çalıştım. Iler 
~Y %tin kı S·•ııe , '. Anavataııa kavuştuklarından be· 
Ilı: ~ q{i"l hü}k j,.·1 l.ı.triıııda çok ilerlemiş buldum. Cürn-

\p il et(}·.. ._. ıı <; ıılışa .d . 
ıilrql 1gi Şefk· 11 1 aresı ve Anavatanın ifa 

~11ı ıcı l . at ve sevrri ı k · b" · 4tıh OSırini d b ' mem e etın unyesın-
'1 v erhal .. t ... 

~h atansev 
1
. gos ermege başlamıştır Uu 

' but. er ık du 1 d ' 1Q' l üıı Tu 1 Ygu arın an \ok sevindim. 
ijl1ı !eriyle ad r c vatanında kahramanlık. fedakfir-
S~ ll Clıenılek~~ı ~?d~racuk bir durumda olduğu· 

"gili H e ılclırebilirim 
ı\t.qt .. k ataylılar . . 

~ı. Şiın,~·r l Iotay içi~ ,. k h 
"'ilt~·u ~ı lıir b· . \ .f) asret ve ıztırap çek· 
ı~'ııd ıı kubran:~ raru sevinci içimle yaşarken 
~ııllt eıı geı,.n a? ve kutsal adını la '-'Üreklerimi 

lııı uz z d J 1\. ıı ve do . uy~ularla anıyoruz. Vicdani "·•b.k --rın sovg 1 • • ' r ~ ~ \J.:ı.11 1 erımız O nunla l>eruber<lir 
l~h 1~ 1 ar . . 

.ıı. lıt' • 
15rarql 'Y"t hUknrn .. 
~ ı~ ar,, h, etının tatbik edilmekte olan 
1 -t• f . er sene d • 
l!:tı ey z' i t . . enız kıyısından uzak köşele 

' do esırlerıni .. t 1~ Yakın 1 gos ereceklerdir. Bu eser-
ltıt "1•tl.1 etliy~~ı gö~~p takip edeceğim. Şimdi 

~l&ıuıa m. Sızden de vatuııın öt~ki böl· 
r ve sevgiler götürüyorum. 

Saat 17 de Belediyeyi 
teşrif buyuran Milli Şef şe 
refleıine verilen çayda hu· 
zır bulunmuşlardır.. Milli 
Şef burada akşam çayını 
içtikten sonra şehir işleri 
üz9rinde Valimizle l3eledi· 
ye Reisimizden uzun ve 
çok mufassal jzahat almış 
sualler sormuştur. Bu a· 
rada ~ehrin eski ve yeni 
planlan tetkik olunmuş, 
i'ı(me suyu, elektrik mcse 
lesi, kanalizasyon ışı vo 
arkeolojik bakımdan telKİ 
kat yapılması lüzumu Uze 
rinde durarak bu işler hnk 
kında notlar aldırmışlırJ 

Bundan sonra Aınık 
bataklıklarının kurutulma
sı ve ovanın suluma işi 

üzerinde su içleri müdU 

~ce (;ençHk TcşkiliHı t;\ 
rafından muhtrşrm1 hir f t::· 
ner alayı tertip edilmiş vn 
alay ikametgahları önün 
de durmuştur. Halkın co~
kun tezahi:rü arasında ko 
nakt çıkan Milli Şef lıul
kı sevgi ilE selamlamışlur
dır. 

Dün gec~yi de Vali 
Konağında geç· ren Azi1 YO 

Şanlı Konuğu muz bu sa· 
l>ah saat 7,50 de refakat · 
lerinderindeki z o v n t 1 a 
b i r l i k t ~ ikametgillı· 

larındnn nynlmı~ ve kona 
ğın <\nünde hüklllnel erkft 
nı tarafrndun selfimlannıış, 
ihtiram kıtasını, tdtiş hu· 
yurınuş ve bütiin meyd,m 
lıkla caddeleri dolduran 
unbiulı;ırce lıalkın sonu bir 

Aİıtııkyulılura hitap buyu· 
rarak veda nutuklarını irad 
buyurmuş ve "Yaşa varol! 
Y~nt~ bekliyoruz. ! ,, avaze· 
lerile gökleri 'ı(ınlatan son 
suz. bir alkış ~ağnağı i~~iıı· 

de Belediyeden ayrılarak 
<..'loınobi llPriııe binmiş ve 
-Heyhaniyeye harc!:e t bu· 
yurmuşlardır. 

Saat tam 8 de utıfun 
21 p ı re selfim topu i1e 

ş hrirııizden ayrılan .l\lilli 
Şef saat 8,4) da Heyhaııi 
yeye varıııı~ ve l\eylıani· 
yelileı İ:l emsalsiz; co:;jkun 
ve ic:Len tez.nhüralile karşı 

rıanmışlardtr, WiikCıme t ko· 
nağında bir müddet istira 
hat buyurduktan sonra sa 
at 8,50 Je Heylıuııiyeden 

Kınklınnu hareket edilmiş 
ve sant 9,30 da başlnnba · 
şu si.ısleııen Kırıkhana mu 
vasaHlt edilmiştir. Millet 
Babası lııönü burada da 
ana caddeyi boydan boya 
dolduran şehirli ve küylli 
LQlf ~n Bayfayı çevirini~ 

... 

1 



Cümhuriyet 
bayramı ha

zırlığı 
< :umhur~yetin 18 inci 

yıldöoümünü bütün yurtta 
olduğu gibi l latayda da 
coşkun tezahüratla autla 
mak üzere hazırlıklara de
vam edilmektedir. Bayram 
ıçııı hazırlanan zengin 
programı pazartesi günkü 
nüslınm ızda neşreciee<·ğiz. 
En biiyük Bayramımız olan 
Cümhuriyet bayramında 
gazetemiz fevkalade şekil 
de ve zengin münderecatla 
intişar edecektir. 

İzcilerimiz gitti 
Ankarada yapılacak O· 

lan Cümhuriyet Bayramı 
şenliklerine iştirak etmek 
üzere Antakya Lisesinden 
bir grup başlarında Lise 
müdür . muavini olduğu 
halde bu sabahki trenle 
Aııkaraya. gitmişlerdir. 

Gazetemiz 
Oç gün intişar et 

miyecekJ 
Bugün Şeker Bayramı· 

mn birinci günüdiir. Yeni 
glin bütün okuyucularına 
bayramı tekrar kutlarken 
Bayram münaseuetile üç 
gün ,intişar ctmiyecei;:,rini 

bildirir. 
• mm weua-
binl~rcc lıalk tarafından 
çok heyecanlı va ç-ok coş 
kun tezahüratla karşılana
rak <lo~nıca hükumet ko 
ımğını şereflendirmiş ve 
burada L>iı· miıddet istira· 
hathm soııra r yni heyfcan 
lı t~zahürat arasında saat 
9,25 te Kırıkhandan ayrıl
mışlardır. 

Hububat 
Satılacak 

Hatay Defterdarlığından: 
:Muhammen bedeli 

34 Lira 56 kuruş 
l\liktarıJ: 432 kilo 
Cinsi : Arpa, Buğday 

Çavdar ve Akdarı karışığı 
Köyü : Vakıf köyü 
Vakıflı köyündeki met· 

ruk Değirmenin iradmdan 
yukarıda yazılı karışık hu 
bubat aÇ!k arttırma ile sa
tışa çıkarılmıştır. 

lhale bedeli peşindir. 
Dellfiliye, ilan vesair mas· 
raflar müşteriye aittir. 

İhale 27,10,941 günü 
saat 10 da Deftardarlıkta 
yapılacaktır. İsteklilerin 
yüzde 7 ,5 teminatile bir -
likte Dcft~rdarlığa miıra· 
cııatlan, 

13-16-21 -25 

Yer fıstığı satılacak 
Hatay Defterdarlığından: 
Mışrakiye köyiinde met

ruk bahçelerden toplana -
rak depo edilmiş 115 kilo 
yer fıslığı açık arttırma 
ile satışa ~ıkarılrnıştır. 

Muhammen bedeli 23 
lir:.ıdır. 

Dellaliye, iifın ve ir sa 
masrı• flur müşteriye aittir 
Talip o1aııların yüzde 7 ,5 
teminatile birlikt(' ihale 
glhıü olan 3, 11,941 günü 
Ueftenlarlığa müracaatları. 

21-22 27-29 
Limon satı\acak 

Hatay Oeflerdarlığından: 
S<ıbunlumulayran köyün 

de metruk 5 bahçede 20 
lira kıymetinde 2000 adet 
limon açık arltırma ile sa 
tı~a çıkarılmıştır. 

ihale 27, 10,941 günü 
saat lü da Ue[terdarhkta 
yapılacaktır. 

U llaliye, ilan ve mu-
sarıfı saire müşteriye 'ait
tir. Talip olanların yüzde 
7,5 teminatile birlikte mü-
racaatları 21-22 

Katip ve vez:-,edar 

alınacak 
V ukıflar ~1udürl iiğnn 

den: 

Yft JC r.-. 

Soğukolukta metruk emlak sahlacak 
lskenderun Malmıidürlüğünden 

Kapu Malmllesi veytı Cinsi l\lüşlenıilatı Kı'nıd t Ak t!O !'!!e ru 
ı o Köyü olduğu 

~ bab~i\~kan Hirant O Agop 155 Soğukoluk Ka.Dükkfin 
156 ,, Kar 3 oda 1 ahtanı J oda Hiranl Vahan !n 

1 .Mutbah 5:ı-: 
157 
158 
159 
160 
163 

,. 

" 
" 
" ,, 

Ka bina 
1 lıab dükkan 
1 Hamam 
Ka bina 

" " 

,, ,, KarabcltSarrafyan oğBog~~F30 
1 Bab dükkan Karabet Sarrafyan oğ.YaW 5~0 
1 Hamam " 5' 
1
, ,, " " cıi~ -~ ah 3odalmut Haçır Cizmeciyan kızı 1<.. S' 

Tah 4 oda Ayvazyazyan Karısı 
~~lut 1 Bahçe Haçık 

,, ,, l ah2oda Ulut Oscp Ohanyan O Zak3 

165 
1 bahçe 5~ , f .~ 

166 " " " ,, ,, Vanas Sinanyan O Yusıı '~'. 

164 " 

201 " " " " " " " " '' tllııP 
204 

" " ,, 1 bab dükkı'n l• arLıcyan Hamparsun Vur t l 
205 " " " ,, ,, ., ~lardir Güzelyan o.KarabC ıT-: 
206 " " " ., " " " ,, ., ,, 1 

" il 211 " " " ,. " " " ., ''· 1 ". " ., ,, Tah2odulmut ll>rahim o Corci ıuralıın ,11~1 

~~k:ırıda yuzıh gavri menkullerin ınii\kiyeti C\ık arttırma ile şalışa çıkll ~ 
tır. l.ı~ıp olanlann 27-10-941 tarilı\nc ınüsadıf pazartesi giinü saat 14.3

1 

16,30 a kadar .Malınütliirliiğüne rniiracaatlar1 14-17-19-25 

METRUK EMLAK SATILACAK 

Ilalay Defterd.ırlıgwrındnıı · dt''' 
Kimden ~lülruk Muhamınc:ıı Be 

P.No l\lahullesi olduğu Lr ~liilahuzııl 
157 l:t.zct Ağa ~lihail Boca Mahun oğlu Beuro~ 2 'O Tamanıı ı1is-.P ı 
l 03 K. l lıristiyaıı Abdiiltııes;h Azar oğlu Alher, ı\ı-isto 250() 55hiss'3<le4) 
193 Giil ~ikola Danyal oğluArşilya ve l>aııyal 1000 tamamı ·ss# 
5!>3 Kubilay Alıdülnwsiiı Azar oğlu Allıer.ı\rislo 350 56 hi~ 40 }lı 

19 Gazipaşa Ulü Hanna nndirya oğlu Ci!·ci 3~0 Tanıunıı 
1 )38 Cedit Ş.ıl:ir <}·bb:ıı·a v .! eşi Vedia Ceh~ıara 20 10 Taınanıı 

293 Fev~ipışa l!.aıı~a, l a~ıh ~ğlu I.ly~ 50) Tamıııııı Jıi:i' 
35 (,azıp:ışa (,ırc~ Kdıya ogtu ! lıhaıl 10) 32 his. B. Ai 
31 Gazipa .. a Circi oğlu Yakup veresesiıırlon Cirni 100 24 nis 4 hı~ 

227 l<..themiy1;1 Kertuş llyas oğlu Cebrail 35J Yarısı ı6~ıı 
28 (;uzipaşa Fdullalı oğlu Circis 3 10 24 sehirllJe .3 #~ 
62 Acun Konstantin paşa kizı Vesile 525 8' selıinıde 

156 lz.7.el Ağa Hanna Dip :;iahura oğlu Circi t3JO Tanıanıı ırı1ı; 
yukc.ırıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti açık arttırma ile satışı çı~Jrı 
t'atış bedeli p şindir De'lfüiye, ilan vJ s.ıir masraflar müşteriye aitt!rte~ıil8' 

.. JJıale 27-1~-941 g~ni s.aı.t 10 du Ü~ftıırdurlıktu yıµıl.ıc:ı~llHiaO ıS / 

yuzde 7 ,5 Lemıııat ak<_:ac;ılc uırlıkk miirac tatları. _...zı 
(Binalar Mili emlak d:ıirı!~inılo lalip!er~ gil,teririr.) 17 _ıo 

Gayri menkul satış/atı 
<Jeli 

• e<J 
M ıhallasi \lüşternilatı ~atıib1 

Kırıklınn .:\lalmüdürlüğüııden 

P. K . .\luhammen Cin:-;i ll'ss~ Mesahası 
l o ~o Kıymeti miktarı M 2 

L 
.d'' 

· 4r 

74 15 1200 llaııe Tam 602 Cürnlıuriyet 3tah 4 fev .. urkiS rııt~~i~ıı 

84 9 700 ,, " 
273 

86 13 1200 " " 
209 

. uııı tı"" 
ev b1h~~esı yan o yıl 

tlll 
3o<.lalı ev Agop Oh tııl ı 

" 1 le~irJlf AirlC
11 

. ~ıııı::ı fi' 
,, Ka3od ılıaut· S1r~ı:; · fll~ n 

falı ya11.li1ı'.~ıılll(ll 

!;aat 9,40 ta Belene ge 
çen MiH1 Şd coşkun tez.abli 
ratla selfimlanarak saat 
9,55 te lskend~runa muva 
salat buyurmuş doğruca ı 
Arsuı nalıiyesini şereflen· 

dirmişlerdir. Bütün gü1.ar· 
gfihta köylüler tarafından 
sıcak ve candan sevinç le· 
zahürlerile karşılanan Yü 
ce Şef Arsuzda köylülerle 
haı.;bilıalde bulunmuş ve 
nahiyenin umumi durumu 
hakkında izahat aldıktan 
sonra saat tam 11,3 J da lı> 
kenderuna avdet buyur 

Vakıflar idaresinde mün 54 4 150J " 
,, 872 ,. 2oda f ev 2 A ıu)1Utl t ~8 

, 10 1' 
oda talı. o.M~~ t(ilf'6'

1
' 

muş ve kışlay1, hükumet 
kunab,rını şereflen<lirmişler· 
dir. 

llüyük bir bayram se
vinci içinde çalkalanan ve 
yollarla istasyonu doldu -
ran İskenderunlular eşsiz 
ve Yüce Konuklarını le 
zahütatlu karşılamış, Milli 
Şef'in rcfakalindeki zevata t 
•yi yolculuk temennileri ve 
çok heyecanlı alkışlar ara 1 
sında lskenderundaıı ayn 
larak Atlaııaya hal't}kel bu 
yuımuşlardır. 

Dört gündenberi bize 

hal 10 lira asli muaşlı ka 
tip ve veznedıırhk ıçin 27 
10· 941 pal'Jırt\?Si günü sa 
ut 10 da imtihan ynpılacaJc 
tır. Memurin kıınıınunuu 4 

·üncü · 
4
maJde-.s'.nin tayin 

ettiği vasıfları haiz olan 
isteklilerin ovnıkı müsbite 
\erile birlikte müracaatları 
ilan olunur. 

Neşriyat Müdürü 
SEL11\1 ÇELENK 

C. H. P. ı\laHıaasi Antakya . 

- -- -----
sevin<.:, heyecan kaynağı 
o!a.n Yüce Haşbuğıunuz.a 

tükeıım~z minnet, şükran 
ve Uiziınlerimizi sunmak 
saadetinin verdiği sonsuz 
şeref ve sevin: içindt iyi 
yolculuk, sıhhat ve s.ıadel 
diledz. 
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919 

920 

925 
482 

46) 

1500 

400 
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30) 
250} 

1750 

1-3 1502 

1 iane Tam 225 

Bahçel -3 31.) 

Arsa 6 -48 980 
Uink Tam 

Uevlip 

" 
Ka ev ve ~arkıs d'°' 
bahçe oğlu bel}Jj'°'~ 

" 

Kurtuluş 
Cüııu ii'l. 

S.:ırkiS o o 
it ··,~tj)'ılll Afi 
r..Ur ve f' A" 
Cerrııll ı;ııı. i 
tinY atl . ,,3\1} 

. ıcilr 
:'.ırktS 0~ 

Bedros lıl'~if ,ı 1 
ı\rtin <>/\,~~ıı1>; ' 
ı\rtin 1'.tl J)ll 

Kir\;:or "
8 j\jlllp~) 

Il O· (!it 
korya f11ıı ,e 

Su De- 1-4 925 ,, 13edros ıecıı ~I 
ğirmeni Kızı l\1er). ~ııl ~ 

şireS1 çJ~~ 

Yukıırıua yazılı gayri ınenku\leriıı mülkiyeti açık arttırma ile sııt'fııo 1, 
tır.Talip olanların yüı.Je yeuiuuçuk temiııutla uirlikto3,11,941 cuu111 .gJtl~j 
le Kırıkhan ~lulmüdürHiğü orlusım.lıı müteşakkil ko·ııısyo rn nıurııctl giP' 
leri görmek istiyc.ılt·rin val'idat ı\lüdürlüğü tarufıııdaıı lıer vakıt 
illln olunur. 22-27-29-1 


