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~s~Yruğu Milli Şef'in köylü Fra11sa 
~iıAY<lsette l B b h ~l>ta v ' .. askerlikte, • • A ~ İ r U r an 
:tişler-e butün mem· erımı,ze 'arma·-~'ruııı./~~· olduğu gi. • arifesinde mi 7 

1' ~Yol ö ayatınıızda da l f 1 lıitllli, bT~tericimiz olan gan arı Petenin işbaşından 
ı~ ~ lı.ıYurıı Çok önemli Ç k · ... l çekilerek kaçacağı 
11: ~r'rıatj k Verdi: Q heyecanlı ve coşkun te- söyleniyor 
~ a rn" ,,1~1: ~'~!er gOrct~c.ad:le ~.. zahürafla sahiplerirıe dağıfıldı lngi~n~h:~n!~ A~elen 
~ gid·ı ııua d u erdın h be ı.,! ..,.~ d~•,asını ver•n, Aziz Milli Şefimiz lnö getirilerek elbiseler tedarik a rlere göre, Fransa 

t '"ll Şer gru yolu gös· nü şehrimizde bulundukla edilmiş ve dağıtılmak üze pek yakın bir buhran ari· 
~ .ıııa8~ı ila!kevindeki n sırada llalkdvi salonla· re Şenköye göoderilmişti. fesindedir. işgal altındoki 
~ih~l~i Mili ?aşında çok nnda verilen çuyda hazır ~lillet Babasının köylü Fransada Almanlara karşı 
~·~ö-1.e h etııe h· şb bulunmuş ve köylülerimi lerimize karşı gösterdiği yapılan suikastlar ve bu· 
~ bu .. asbihal d aşa, zin milli oyunlarını seyre bu yüksele alaka ve sevgi nu takiben Alman Başku 

q 11• 'ShUk içtinı "ederken, d k k takd" b k d h mandanlığının Fransız re· ~nİr al Se • aı yaramı ere ço ır uyur- öy e akiki bir bayram 
:nııı. Yo~~ıış ve bunun muşlardı. Millet Babası havası yaratmış, Milli Şe· hinelerini kurşuna d.izme-

IJ rıcıa bize a:.ını da yine lnönü kadın, erkek 17 ki· fin armaganlan davul ve si üzerine i\lıJ.reşal Petenin 
'la,) nu

0 
t gosterıniştir. şiden mürekkep olan bu zurnalarla teşkil edilen bir kendisini Almanl:irıı rehi· 

se9 
1111 

eu \le ~et Sözü, her grupa birer kat elbise alın kalabalık alayla ev ev do· ne olarak teslim edeceği· 
ltta iyiye 1~t .. hareketi da- masını emir buyurmuşlar laşılarak sahiplerine dağı· ne dair olan kayıtlar Vi· 

t 'Ve ' 1.1ogru ve bu emir derhal yerine tılmıştır. şide ne teyid ve ne de 
~l>lu\l · Uahu ·· Ya, fazi· t0 kzip ed1·1memı·ştir. işgal 

iSS~ )ı\l~~n, "<l guzeıe giden Mı.llıA n llatem a~tındaki Fransada Alman 
\ltı th .. ~cneı.~ılrueyiz ki, 

18 
lV.I. ı larm yaptığı mezalim üze-

\ı "'"Ş 0 es rina bütün Fransızların ne 

l au Unı y d' Uretiniıı Gu··n u··m u··z· . . h b k •i\l!tı "'" • K. a ıg-Jn olan tıceı'ı esa a ·atmıyarak 
~İtıı.ı, kurnar 0nken " de umumt bir isyan hareke· 
t1.ıb1.ı ~ .\'f: bir' evlerimize tine geçmeleri muhtemel 

ıiıat ~ııı,~lıi •iler"'~gi ıoik· Ebedi . Şef Atafürkün ölümleri- gıörud·1mıekt:d1 irh. Son iFdam· 
Ilı~ e~e, uağlarını ar o ayısı e ütün ran· 

zı/ l\ %r koparmuğa nin 3 ncü yıldönümünde yur- sada bir tehevvür hüküm 
bir ili llıtJ~ sürmektedir. Eğer Peteııin 
lekrııret oı~~asıı yıkıcı dun her tarafında ihtifal kendisini Almanlara tes· 
4!tj

1 
b ~<lel>e;unu burada !im teklifi doğru ise, Al· 

~lŞ, SeiiŞıtıcla ıeeğiliz. yapı I a C a kh r mkaanlar k.Mlareşald P~.t~ni de 
~e r tvet r vatan - çıraca ar emel\tır. 
~lıttı aı.ııet ~Utthlak, ş~ref Ebedi Şefimiz Atatilrkün ~ölümü münaselıetile Türk Diğer taraftan 2J yaş ile 

veli ~ıııı ilrıtı ll Şınauı olan ebPdiyete' intikal etmesi· milletine yaydığı beyanna 40 yaş arasındaki .Fransız 
11.ir \l llek :ıadeınek oıdu· nin 3 üncü yıldönümü O· menin okunması takip ede erkeklerinin yarısı .bugün 

lıCler. bilir ve tak lan 10 ikinci teşrin pa· cektir. Almanyada esir bulunmak 
>: \l ı·t·b zartesi criinü Yurdun herta tad F b k b "'tı b . ı ar\· . r.~ Ankara radyosu, mil ır. ransanın e as! u 
~liıq~ıllıine a, aıJelerinıi- rafında ihtifal yapılacaktır. li mateme hürmeten ogün yüzden tehlikededir. Çün· 
~llp 1 Ufeu . ~okulun bu Tertip edilen ihtifallerde milzik neşriyatı yapmıya kil· Fransada doğum nis · 
~ı ~cttrıı11k ıçı~ılizden sö- Ebedi Şefin lliıyata gözleri cak yalnız ajans haberJeri beti korkunç bir derecede 
v .. r:a.tı, ''Uvıdazıftsi, Şef'ı"- . . d"kt M l azalmı~tır. " .. J n• yumdu~u saat9,05te bir nı ver ı ı.m son i li Şefin ~ 

li 

t 

Pazartesi 
Allane .-rtıarı ı 

Dahilde yıllıt'h 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 llr• 
lllnlaren her kelim•· 

elnden 5 kuruf •lınır. 
Ücret peflndlr •. 

GOnO ga9an; sayı•r 
10 kuruştur 

lngilizlere göre 
Kırımda müda

faa tedbirleri 
Almanlar ilerliyor 

fakat :cephe yarılmadı 
L<mdra 26 A.A.-Röy· 

ter ajansının yeni Rus hü 
kılmet merkezindeki mu· 
habiri bildiriyor: 

Alman orduları günler 
denheri Kırım yolu üze
rinde ikinci meydan mu· 
hıırebesine devam ediyor. 
Alman ve Romen kıtı.1la· 
rına5bin kişiye mal olan ilk 
muvaffakiyetten sonra Hus 
lar çekilmek mecburiye 
tinJe kalmışlarsa dıı, cep 
he yarılmamışlır. Kırım 
yanm adasının şe-hir ve 
köylen birer kale haline 
gelmiştir. Sivastopol deniz 
üssüne büyük loplar yerleş 

.. lirilıni~tir. Harkofun Al· 
manlar tarafından zaptedil 
diği henüz teyid olunma
mıştır. 

Alman hamlesi yine 
şiddetlendi 

L'>ndra 27 A.A.- Röy· 
t~r Ajansının hususi mu· 
habiri Kingişepten bildiri · 
yor: 

Bir zamandanberi nğır
laşmış olan Alman hamle 

1 si şimdi iki istikamette tek 
rar başlamıştır. 

Ruslara göre 
Birçok Alman tankı 

imha edilmiş 
~loskova 26 A.A.-Bu 

gilnkü Rus tebliği: 
424 ncü Alman alayı· 

~d ıııc:u s unu, ailesini hatip bunu bildirecek ve Türk milletine beyanname Moskovadaki Kuman 
t1ır"ş İçiıı eve.n her va- herkesi 2 dakika ihtiram sini okumakla iktifa ede· b 1 L~.u~li Ve Vazıreıt-'rin eu k damn eyannamesi 
:,~ ııı en k t l sü.kutuna dav<;l eyliyecek· ce tir. l\lo kov 26 AA· 'l ıı"tı ' erkek b'· u .. Salıdır. s a . . - n os ~ 

nın lıir taburu imha edil· 
miştir. Bu tabur imha 8· 

dilirken 3 top, 90 tank, 
100 kamyon tal,rip olun· 
muştur, Cephd gerisinı1e· 
ki bir top treni çeteler ta· 
rafından tahrip olunmuş· 
-ve 250 Alman askeri öl· 

ı_" n t tır. Bundun sonra Atatür· O gün Ankarada Ebe 11tt~ eluı·rı·ığ'ıu uıı Hatay· kova müdafaa Kumamla· ~ kün hayatı ve memleke- di Şefin muvakkat kabirle 'Jtt 'Ve 1.ıl ederek b nı ~loskova halkına hita· 
" ilrl~ ratlı 

1 
u t le. yaptığı büyük hizmetle rinin bulunduğu bina her- b tt'ğ" b. be 'lıtt~ı kut ıastalıU-ı en neşre ı ı ır yanna 

ı;. ... : l>arr·"sı . ~ırıuusı, ı:u l rı tebarüz ettirt·n lıitabe- kese açık bulundurulaCbk· mede şunları yazmakla· 

1.~ ~ ı" 1 ler söylentteek, bunu Mil· tı.r. ~ az u· ~1n eşi b dır·, 
· lı ır hi u • li Şef Inöufüıün Atatürkün 
1rl u mu~ ırııet olacak- Gazetem ı'z Düşman vatnnm mer 
·11<•tı 1\ V11zi f ~L .ziyude e, erkek- kez.iııa yaklaşıyor. ~lu:ı 
~~ (!rınıiz· ' Yarınki bü- larımızın teıuelini kemiren Yarın intişer etmi· kova topral:ları dıişrnan1a 
1tG ... ~~lar1ın11•1 anaları olan • bu mikropla milcadele e -ı "•U °'''"'" ·· . yecek süngü süngüye muharebe· 

1 

ı ( ~ eserıe 0~.ev~dir. : d:rek kökünden söküp at· lere sahne olabilir. ller c 
ij~~ 0ıık~n ) 80~lıyelirn tıgımız gündür ki hem Bugün dört sayfa ola li silah tutanın l\foskov.t 
ı (i:.ı tlenıleı l Şef'' b ~ ' rak intişar eden gazetemiz daf · 4Q .. ıa ı >u ın uyrugu yerine ga· y1 mü aa etmesı l:lzıın 
~"I it k;•ı. ~ok O:ılar l k h yann "ıkmıyacak c·· "lıtı "I\ buu· ura- ece , em de Hatay bu "' ve um dır. Kan hiçbir z•1ındn gü 

U rtıaktad ak salınış korkunç içtimai hastalık- huıiyetin 18 nci yıldöııü rülm~miş bir şekilde al< 
~lı~ıq~ İlibat}~r. b tan kurtulacaktır, mü olan olıürfıun fevkala maktadır. Düşmanın Mos 
~ '11lıız 

1 
' aşta ka • H t l ı b de bir nüsha halinde inti kovaya gönderdiği Kızılor 

~:ı._. ~Urtseo rnak u··?o.re b"' a ay ı ann ıı asil buy v ., ..... ğ · şar edecektir. du üniformasını giyinmiş 
:.ıfe\t Ver v t u ru 'U yerme getirmek 
L· .re Ça/'I. u nndaşları için canla baala savacıiıca Lı"zbon El casuslardan sakınınız. 

ltu')~tı k 6ırıyoruz. v 'it"' çimiz - ·-
~ 1Yn1eu· • ğına bir an bile şüphe et· Ankara 26 A.A.- Liz ci tayin edilmiş v.a bu ta 

biti ı varlıkları miyoruz. Olan aile bon Elçili~ine Kopenhag yin yüksek tasdika iktiran 
<>cak- Selim 1'ELEL K , ':s' Elçimiz Şevket Fuat Keçe eylemiştir. 

diirülmfiştur. 

Paristeki Fransız 
memurları 

Puris 27 A. A. - n. 
N. H. ı\jansı bildiriyor: 

Paristeki Nazi Valisi 
l>ütün Fı-al\sız memurları· 
nı ne komünist ve ne de 
l)öJOI tarJft ıriarı o'rıı ıdık 

o 
!arına dair b:r beyanname 
imz ıyı1 nı_c'>ur etmiştir. 
Bu mı:ımurlar ayrıcu hiç 
bir siyuı:.i p.ırtide çalış1mı· 
yucak1arına ve siyasetle 
uğraşmıyacaklarına dair 
imza v~recekl~ıdir. Bunun 
ak~i sabit olan menıurlaı· 
derhal azledileccklerdir. 
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' ~Yüce Başbuğ 
Eb ct• '°f "A~··t·· k · e ı ~ uı ur ,,. 
"Kırk asırlık Türk yur 

du düşman elinde esir ka· 
lamaz." vecizesi le milli 
"Hatay,, davasını kurdu. 

emrindeyiz ! 
göz kırpmadan, yüz çevir 
maden bir ok.gibi saplanıp 
bir çelik kule gibi dikilip 
buyruklarınızı yeri· 
ne getirmek için hepimiz 
seve seve canımızı vere 
~k ve kaııımızı son dam· 
lasına kadar akıtacağız bu 
na hazırız. 

ve emleket Haberleri, 

llüyük Türk milleti ; 
«Türklerin Alsas-Lo 

reni; Antakyu-Iskend~run· 
dur.» idealile davayı takip 
etti. 

«Hatay; Anavatana o
nun ayrılmaz bir par~as, 

olarak iltihak etti.» 
Kati karal'lnı cihana 

ilan ederek bu mukaddes 
davayı muvaffakiyete ulaş 
tırdmız. ve bununla; «Bil 
yük Atutürkün Hatay için 

,duyduğu hasret ve ıztıra· 

bı» teskin ettiniz. 

* * * Şirin · Halaydan güzel 

vatanın diğer hölgelerine 
yol alırken Tür vatanının 
her köşesinde ayni az.im 
ve imaula senin varlığın et 
rafında çelik bir kale gibi 
tek vUcut olarak dimdik 
ayakta duran vatandaşlara 
iefilm ve sev~miziıı ulaştı 
rılacsğınım teb~ir etmenize 
sonsuz ve candan minnet 
ve şükranlar Uüyük Şef! 
sağol, varol, Ulu Önder 
Tanrı sizi Tilrk ulusuna 
bağışlasın kahraman as · 
ker ! (Yolunuzu yine btık 
liyoruz.) 

«HatayıH Anavatana ka 
vuşturmakla. çektiği yirmi 
yıllık ayrılık acılarını, o.aun 
şef katli sinesinde dindir· 
mek ve yıllardanberi l\.lil
Ji Şefimizi görmek için 
duyduğumuz tahassür ve 
iştiyaktan da büyük Baş· * • * 
buğumuw neşe saçan gü- Yüce Başbuğ ! 
le r yüzile aramızda gör· Bütün Türklerin ema-
mek fırsatını vermekle neti olduğundn tereddüt gö 
bize unululrnıyacak hatıra türmiyen (Hatay)lının göğ 

~lar kazandırdınız. sünde yaşattığı ve ebediy-
Minnet, şükran sana, yen ta~ıyacağı şu iuan ve 

Büyük <dnönu» bizi mesul andı tekterar ediyorum; 
ve L.ıahliyaı ettiniz. Kubramanhğ-ın örneği 

* * • olan, vatanın ist:klUlini 
bbedi Şef <q\tatürkün yoklan var eden "Atatürk,, 

kahraman ve kutsal adı· ve onun cengaver orJu· 
nı içten gelen aziz duygu· suna, yüc~ kanunlarında 
!ar la uııurken,, Uüy iik"~rf,, Türklük i~i:ı kıyamet gü· 
s:zf': en derin heyecan ve nü olmadığına, cihanda en 
samimiyetle bağlılığımızı yüksek mevkiin büyük ulu· 
bir kerre daha iJan ediyo· sunıun olduğuna, 
ruz. 1 ulusumun varhbrına, vata-

Aziz ~ efim ! mmın bölüuınt z bütünlü 
Bütün diinya şunu bil ğüne , kudretli Türk or 

meli ki; (llutay) ezdden dusunun birliğine; .. Ata -
ve gerçcklt n Türk yurdu türk,, ün ulusuma en mu 
dur, bu vurlıl• tbeıliyete kaddes emaneti, • ,. Cüm 
kadar da böyle kalacaktır. huriyet ,, , en değerli arma 
t;Unkü: (Antakya; vatanıml ganl sevgili " İnönü ,, l>u 
zııı aşılmaz~ ve yıkı'maz lunduğunu inanırım. 
bir kalesidir.) :\1illotimin yaşaması, va· 

• * • 
Ueğişmeı Başkanım ! 

tamının ve it>tiklalimin 
korunması yolunda Yüce 
·• llaşhuğ .. umun önünde 
ve emrinde ölmeyf> hazır 
olduğuma bütün benliğim-
1~ a•1d içerim. ,, 

ş. ocuz 

Kesin olarak söylü~· o 
ruz ki: Lıiz (Hatay) Türk
leri, dün;: (binleretı yıllık 
bu Türk yurdunun kurta- ' 
rılması için Aziz (Atatürk) _J_a_n_d_a_r_m___.a--:k---a
ün emrinde ve izinde ııa 
sıl mukaddes davanın ta 1 

• 1 
hakkukunda beklenen ve rako u inşaah 
İ8teneı\ hizmeti yuptınsa: llatay Nafıa Müdürlüğün 
Lugiin de , yarın da, hal· d n: . 
ta uzak ve yakın her an 1- SüveydiyE-, Fatikli 

Cümhuriget Bay
ramı hazırlıkları 
Bayram, canlı,hareketli ve çok 

manalı bir şekilde kutalnacakfır 
En büyiik bayramımıı 

olan cümhurlyet Bayramı· 
nın her vıl olduğu gibi bu 
yıl da canlı, hareketli ve 
çok manalı bir şekilde kut 
!anması için günlerden be· 
ri başlamış olan hazırlık

lar çok ilerlemiştir. Cüm· 

huriyetin 18 nci y11döniı· 
münde Valimiz tarafından 
Halkevi salonunda resmi 
bir lıalo verilecek, r halk 
eğlenceleri tertip olunacak 
ve lıilhassa çocukların eğ· 
lenmesi için kamyon ve 

otomobillerle gezintiler ter 

tip edilecektir. 
iki bu~uk gün devam 

edecek olan bayramın prog 
ramı diğer sayfamızdaılır. 

Hayn.m münascbetile 
resmi ve hu3Usi miıessese· 
ler yarın öğlooen itibaren 

tatil yapacak ve bu tatil 
perşembe günü ukşı:mına 

kadar devam edecektir. 
Çarşamba günü hafta tatili 
kanunu tatbik edılerek çar 
şılar kapalı kalacaktır. 

Kız Enstitüsü ve 
Ticaret Ortaokulu 

Her iki ,okulun açılması için 
Vekaletten emir geldi 

Memnuniyetle haber 
aldığımıza göre, .Maarif 
Vekaleti Antakyada açıl · 
masına karar verilen Kız 
Sanat Enstitüsü iJ e Ol'la 
Ticaret okulunun kadrosu 
nu vilayete göuderın iştir . 

Hatayın Ticaret ve sanat 
yolunda en büyük faydası 
dokunacak oJan bu lki mü 
essesenin en kısa zamunda 
açılarak tedrisata başlan· 
ması için derhal hazırlık 
lara başlanmıştır. 

nakledilecek ve Enstitü 
ismet Paşa okulura yerle 
şecektir. Ismetpı:ışa ilkoku 
lunun şimdi Akşam Kıı 
Sanat okulu binasına mık 
!edilmesi mühtemeldir. 
Orta Ticaret okulu için de 
en münasip Lina, Fevzi 
Çakmak ilkokulu gösteril 
mektedir. 

Diğer taraftan Maarif 
· cemiyeti talebe yurdunun 
gördüğü büyük rağbet ü
zerine yurttaki talebe kad 
rosunun 75 e çıkarılması 
karur altına alınmıştır, 

Kız Enstitüsünün açıl· 
ması üzerine şehrimiz Kız 
Sanat okulu lskenderuna 

Şehir dahilindeki şosalar 
İnşaat için Natıa Vekaleti tahsisat kabul etti 

Memnuniyetle öğrendi Köprü - Cümhuriyet ma-
ğimi:ze göre, vilayetin .Na· hallesi arasındaki caddenin 
fıa Vekaleti nezdinde yap inşasına başlanacaktır. 
tığı teşebbüsler neticesin · Hu caddelerin evvelU 
de şehir dahilindeki bozuk şosa kısım ikmal edilecek 
şosaların yeni baştan in~a ' ve sonra asfaltlanacaktır. 
sı kabul edilmiş ve Lunuıı · Kışla - Dörtayak arasın 
için lazım gelen tahsisat daki caddenin bordürleri ik 
verilmiştir. Verilen bu talı ı mal edilmek üzeredir. Her 
1'isatla Ktşla - Dörtay~k 1 iki ~ddeniıı iuşaalı ya"ın 
arasındaki ana cadde ıle da munakasaya konulacaktır. 

ve zamanda, mukaddes ~nköy, Sıçanlı , Güzelre, yapılacakhr. benzer inşaatı başardıkJu· 
Türk yurdunun bütünlüğü Çengen, Erzin ve Sarıkaya 3 rına dair evrakı müsbitclc 
nü, Kalıl'aman Türk Ulu e k· ı . d 1 k - lstiytınler, hususi ru ı ı crın e yupı ar a · se t · ı · r·ııe birlikte Villi'-·ete mü-
sunun lstiklfil ve bütünlü k" d t J d k k 1 şıır name ı e proıe ve evra J ız a e an arma ara o r· racaat edernk alaca· kları 

v •• • • k k ·· .ı • d kı keş ıyeyi Nafıa Müdür " gunu uruma ouevın e tarının ikmali inşaatı ka- ehliyet vesikasını {2490)sa 
)'tice Uı: şbuğ Kahraman 1 f · .. ·ı · lüğünde itÖrebilirler. pa ı zar usu ıu ı e yeııı yılı kanuna uygu.• olaruk 
Şef, Lü~·ük ··ınönü,, ! se den eı.ısiltmeye konulmuş· 4- Bu işin keşif bede hazırhyacaklan teklif mek 
mıı emrinde bütün varlığı tur. li (l 1J51) lim (90) kuruş tuplarını ihale ı:Hnü saat 
mızla, yılnuıuan, korkma 2 - Eksiltme, ,10- 2 tu· · tq,OJ e kudar Komisyon 
dan, ~ekinmeden göstere teşrin 941 paz ~utesi günü 5- Muvakkat temi· riyasetine makbuz muka-
ceğiniı amaca duraklama saat 15,00 tb Antakya Na nal {828) lira (9J)kuruştur bılinde vereceklerdir. Pos· 
dun koŞllP atılacak ve işu fıa Müdürliiğü odbsında 6- Taliplerin füaleden tada olan f;?.6Cikmeler .ka· 

t edeceğiniz.., noktada mül ekkil Komiiyonda en az üı; gün ~vvel bu i~e bul edil~mez. 
'----~----'-~~~~~~~~~~---.!~-
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\' 9Unün ha-
tı. berleri 

g,,:tranı . 
~!lliı: tnilnasebetile 
~ İfüıd•: ~~kınadığı üç 
il ııı··ı · dunyada olup 
he U ıızn h ~d. 
~: a ı~ler şun 
'Alnıa 
eaitı· n Orduları şark 

. ın nı k 
~ .J ~t ~l er ·ez kum ın· 
W', Uk b: oskova o·· .. d 
~ ~ ır nun e 
~ hıe nıeydan muha-
~ flıe~dan başlamışlardır. 
~,J ~~tı\larr k muhart;besin 
ıW"... ~ ~1 a Olduk1 •10 ~I osıco arı tak 
ı;ı '!:ıı 'lııttıeı ~anın düşmesi 

. ~~ta U~Orü}mektedir. 
Ve 1' . aynanın mer

ı.· 'USy· ~ı 'in ctııın en b.. ..k 
oı •qerıc 1 . uyu 
~ li ez. erınden b'. r ~e ar kor A. . ı 

1~1i~ ~s~~Clıişur. ~~antaı:ın 
sf ~ Olan Q l..ıın 

ı k fy~e .bu ~birde 
tsı h ve hır ta 

. 'ıı Ulunzn k nk falı 
le'' I oruuları a. laciır. Al-
ıı. ~ ~ S kilcın:ı ~'lll?i llarko 

~akladı~ re ~lensinde 
la.ıı1lldc l\ı;ı Yıne cenup 
1 llostof :~~ aeliri 
r1Qllharube1 nunde şid
. Hostor ere başlan 
~b l Un d flıe~ a ıa <f· a ak-

~ ,
1 
ledit. uştllt·si bek 

r11jı u?. tı~iltere 
Ml ı .... ~er, Ve Al 

ııY 'qj h 111.lc h man-
. ~I t. li l'CQen dava Inuhare 
ı A et · url'h 
e~'· ha lkj t ••ıUş gibi 

·12 1 • teket 1. ararta rnü} . 
ıt; l\ayd . um 

gJ ' edılmerniş 
06 ~i ~ Alrtı11 • 

·def ~~"llsııı:ı ~şgali altın-
ı l 8 r ıı~'~l11,lltı Opruklarııı 

d~tıurı J. ~luu ~enerali ile 
. er;llde ~tirı~"tdrniiştnr. 
ı ·r ~deh ~, b Almanı 
~ı• . •ı S ı "ran ar 
~i r~ış \ıt! .. kişiyi sız rehine 

ıı '~ lıUer ~~ ır kurşuna 

• 
lnönü'ge 

Yüce Başbuiumuz 1\.lilli Şef Inönü'nün 
Hatayı şereflendirmeleri milnasebetile Yay· 
ladağımn Sungur köyünden Kamil Sana • 
teş adlı bir vatandaş bize aşağıdaki destanı 
göndermiştir. Bu köylünün içten i'elen, ta
mamile saf ve hakiki duygularına tercüman 
olan bu destanı neşrediyoruz : 

Dünyalar durdukça varol Inönü 
Gösterdin bizltıre en mutlu günü 

Bu adalet sendt! oldukça kaim 
Ebediyen yaşar milletin daim, 

Sürure gar koldu girdiğin ~ller. 
Fahretmek hakkıdır basbğın yerler, 

Sildin kalbimizden her türlü g;ımi, 
Seni görmek imiş her derdin emi; 

Yeter bize seni görmek şerefi 
Tamam Hataylının buydu hedefi 

Can verelim dtırken erişti canan, 
Kavuştuk hasrt>te kalmadı hicran 

Aç kolların Hatay kucakla canla, 
Yavuz lnönünü bütün imanla 

Çektiğin o kara günleri unut, 
Müşfik Inönllnün ellerini tut, 

Aşık idin Hatay murada erdin, 
Hep gitti kalmadı merakın derdin; 

Bir zaman ayakta çiğnenmiş idin, 
Zencire vurulmuş hep esir idin . 

Adaletsiz idi hep emri ferman, 
Hatıra binaen olurdun kurban; 

Gitti o zulmet o seni boğan 
Adalet güneşi üstüne doğan, 

Unutturdu sana o kara günü, 
Gazi Ulu Ata, Yavuz lnönü, 

Kükremiş aslan gibi kaldır başını, 
Sür daim ileri sınır taşını: 

ıe ~ ~c s~a~illatı~~ kadar 
v !? ~<t d' kıfü i adı ~ı lak Inönü camdır Türk milletinin 
e'f' ~ ~r.ı~Zil~ı\~ . daha kur 

Yeritı buldu bugün verilen sözler, 
Erdi muradına ağlayan gözler. 

• "'" filtıı ·ı Çünkü dermanıdır her illetinin, 4ı . Had· ı en et 
cleri11 bı~ her ·k· Sen oldukça bize yok derdü merak, 

llıı ır 1 ı ı Ü 
~"is· §lır. ~'ran" ilku u- stümüze doğdu bir nurlu şafak, 
~ !. ~lar~ ı 8~ l>ev- ı Varlığınla kaim bu güzel yurdun; eller ~ıı p 
~ b 1 lakb· etenin Her zaman varolsun kahraman ordun, 

,,, ~ İı·ı·u ııuika"tlıh eyledi· 
"~ ~ • tl k Q arı .. Bütün Türk milleti emrini bekler, 

Alı: !'.. ~li enuisin· onle- IIPp baylar bayanlar elde tüfekler, ,ıl•" . ~~~l ltı ed ı Alman 
11 tp~ ~ir eceği b·ıu· Emrinle göğsümüz düşmana hedef, 
ıJ ~tıo~Yarj 

1 1 

Bize öldürmek le · ölmek te şeref. 
~Uiııcıen a SOıı Kabi (.;am değil döksek te al kanımızı, 
~~tı kaıun~onra Vaıi Borçluyuz vatana biz canımızı, 

\ı-.. l\ttı . ıktıı· ır 
.~~ erık · ' ır Kulağ 
tıı ~1tıda k a ıle Japon ımız sende her an nazırız 
b ""1:ıtı. onuıını 1 Gir dersen ateşe girer hazırız. ' 
~ lleıı d·r. v a ar f 
~tı~'lttıın 1

1
ser taraf 

1 
ŞimJi kalbimizde kaldı bir merak, 

,' haber ıarbe ha- Ordular Başkanı Mareşal Çakmak, 

l~Punlu Verilmek 1 0· 
ı.... tın l' _ ünyalar durdukça Türklük varolsun ~ ~ak ·· , \Usya K 

< ~ııu Uzere ı ahrarnau Ata'nın ruhu Qndolsun. 

\'lı ilde b o duğu ·---------Y"'------1 ~ı Lftıa ı.r Ulunuura 
JI( ~ "et.:eeeği . 

ııı~~l ~vvetli •hti Irak ve Irandan batı çölüne uzanan bir 
'4h~lr, J .:.Olarak ~phe teşkil OOİlmiş bulunduğunu ve şimdi 

1~tır.' lıugun~~~Ya· be_r ~ürlü meydan okllmak için biltu~ ted . 
~'İliı - an d .~rlerın alındığmı söylemiş, ıngiltereniıı 
~ b· llariciy , uşmana nereden ve lJe suretle taarruz . ~ b~ llutuk ~ ~a· edeceğini bildirmekbm imtina eylemiştir. 
~~ llu:uınetile y ~~e -Moskovadaki bütün yabancı ~elçilikJerle 
~ l'l:ı Ya arasında basın e~kanı bu şehirden ayrılmışlardır. 
~k llıtlıedesin· . - · Hıtler umumi karargahında Alman 

~'ıl'Uı.ere b t'11 
Yaya davtit edilen ltalyan Hariciye Nazırını 

••tin, S u. un- kabul etmiştir. Ciyano Almanyada bir müd 
Uriye, det kalacaktır. 

Cümhuriyet Bayramı Proğramı 
29 Birinci teşrin 1941 Çarşanba Cümhuriyetin 18 inci yıl dö

nümüdür. 28 Birinci teşrin 1941 saat 13de başlayıp 30 uncu günü 
saat 24e kadar sürecek olan 18inci yıl dönümü bayramı Hatay' da 
en parlak bir şekilde kutlanacaktır. Kutlama ş~ şekilde olacak~ır 

1 - Bayram günlerinde halk en iyi ve temız urubalarını gı -
yeceklerdir. 

2 - Süslemeler. 
A - Bayram günlerinde ve gecelerinde bütün resmi dairelt•r 

Belediye. Parti ve Halkevi binaleriyle semtocakları, resmi. hu -
susi binalar. ticarethaneler ev ve dükkanlar araba ve otomobiller 
ve caddeler gündüz bayraklar, yeşillikler. kırmızı ve beyaz kor
delelerle. gece de elektrik ve fenerlerle süslenecektir. 

B - Belediye ve Parti binaları önüne. saray caddesine. Kışla 
önüne, Tican~t ve sanayi odası önüne, köprünün iki başına 

taklar kurulacaknr . 
C - Şehrin muhtelif taraflarına mümkün o!duğu kadar sık ve 

göze çarpacak şekilde rejimin ana hatlarını ihtiv:ı t-den dövizler 
asılacaktır. 

D - 29 ( Birinci teşrin } günü umumi tatil günüdür. O gün 
bütün resmi ve hususi daireler ve müesseseler kapanacak ve 
hafta tatili kanunu aynen tatbik olunacaktır. 

E - Bu yıl Cümhuriyetin 18 ci yılı olduğunu bildirmek üzere 
18 rakamı büyük olarak ışıklı ve ışıksız en çok görülen yerlere 
konacaktır. 

3 - Bayram günleri yapılacak işler. 
A - 28 - 10 - 941 öğleden sonra saat 15 de mektepliler, 

izciler ve gençlik teşkilatı Belediye meydanına gelerek çelenk 
koyma merasimini yapacaklar ve bir ağızdan söylenecek İstiklal 
marşını müteakip gençliğe hitaben bir nutuk söylenecektir. Bu 
nutuktan sonra gençlik yine hep bir ağızdan ant içecektir. Maarif 
Müdürü ile Beden Terbiyesi Asbaşkanı bu merasimin programını 
tesbit edeceklerdir. 

B - Belediye maydanındaki merasimden sonra Parti: Belediye 
ve mekteplilerden mürekkep bir hey'et şehitliğe giderek çelenk 
koyacalardır. 

C - Bayram günlerinde Partice tesbit edilen zevat tarafından 
rejim mevzuu üzerinde konferanslar verilecektir. 

D - Kabul resmı. 
29 - 10 - 941 Çarşamba günü Vali tarafından hükumet kona -

ğında bir kabul resmı yapılacaktır. Kabul resmı sabah s<!at 8 de 
başlıyacak ve 8.45 de bitecektir. Teşrifata dahil zevat aşağıda 
tesbit edilen saatlerde kabul edileceklerdir. 

8 - 8,15 Meb'uslar ve ordu erkam 
8, 15 - 8,30 Vekaletler Müfettişleri ve protokola dahil müdürler 
8, 30 - 8,45 Cemiyetler ve Müesseseler. 
8, 50-- 00 Konsoloslar. 
Kabul resmine iştirak edecek zevat için elbise : Frak, Jaket -

atay, veston veya ~yu elbise. ( Protokolun tatbikine Hukuk 
İşleri Müdürü memurdur. 

E - Saat tam 9 da lise meydan!nda törene başlanacaktır. 
Geçiş resmine iştirak edecek askeri ve sivil bütün birlik ve te
şekküller en geç saat 8'30 da sahada krokide tesbit edildiği §e
kilde yerlerini almış bulunacaklardır. 

Vali yanında en büyük askeri komutan ve Parti İdare Heyeti 
Başkanı bulunduğu halde saat 9 da sahaya gelerek birlik ve te-
şekkülleri teftiş edecek ve onların bayramlarını kutladıktan son
ra tribündeki yerlerini alacaklardır. Bunu müteakip bando tara
fından çalınacak• lstiklal marşı ile törene başlanacak ve marş ça-
larken sahadaki şeref direğine bayrağımız çekilecektir. Bundan 
sonra birlik ve teşekküllerin aşağıda tesbit edilen şekilde gcçış 
resmi başlıyacaktır: "' 

1 - Ordu (En büyük komutanın sıralayacağı üzere} 
2 - istiklal ve inkilap için canlarını ve uzuvlarını vermiş olan 

kahramanları temsil etmek üzere her rütbeden subay. erat, malül 
gazilerle ihtiyar gaziler ve şehit anaları bayraklarla geçecekler
dir. (geçiş resminde yürüyemiyecck veya güçlükle yürüyecek ına
lUl gazileri rahatsız olmamaları için bunlara kahramanlara saygı 
nişanesi olmak üzere ayrılan tirübündc yer verilecektir) 

3 - Üniformalı yedek subaylar: 
4 - Polis kıtalan: 
5 - izciler. 
6 -· Mektepliler, (en yüksek maarif amirinin sıralayacağı üzere) 
7 - Gençlik teşkilatı . 
8 - Ulusal cemiyetler. (Kızılay, Çoçuk esirg:cme. ~ürk Hava K. 

Türk Maarif. ulusal ekonomi ve arttırma ccınıyetlerı) 
9 - Partililer ve esnaf teşkilatı . 
f _ Sıhhat Müdürlüğü sahada sıhhi imdat tertibatını ve Be· 

lediye Reisliği de su ihtiyacını temin edecek tedbirleri öncedt'n 
almış bulunacaklardır. 

G _ Akşam Parti ve gençlik teşkilatı tarafından bir ft'ner 
alayı tertip edilecektir. 

30 - 10 - 941 akşamı Halkevi tarafından bir temsil ve 
mfü;amere verilecektir. 



Şeker sıkıntısı 
önlenecek 

H ü kCıme(icap ~eden 
tedbirleri aldı 

l :ir haftadanberi şehir 
,"de şeker sıkıntısı başlamış 
ve bakkallar şeker . olma· 
dığını ileri sürerek halka 
şeker satmbmağa başlamış 
lardır. ~akliyat güçlükle· 
ıi dolayısile şehirdeki tüc 
carlar nezdinde şeker stok 
tamım bitme.si üıerine el· 
lerinde şeker bulunan pe· 
rakendecılerin bunları giz 
lediği anlaşılmaktadır. Hü
kumet bu vaziyçti önle_ 
mek için derhal icap eden 
tedbirleri almıştır. Pek ya 
kında bol miktarda şeker 
gelecektir. 

Futbolcularımız 
Ada~.ada 4 - O ye· 

nildiler 
Adanada çıkan"Bugün,, 

gazetesi tarafından tertip 
. edilen trnpa futbol .maçına 
iştiıilk etmek üıere Adana 
ya gitmiş olan futbolcula· 
rımız ıçd muhtditi ile kar 
şılaşnıış ve 4-0 mağlup 
olmuşlardır. 

Fulbolcıılarıuıız dün 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Veteriner Müdürü 

dağişti 

Veteriner ~lüdürümüz 
Şevket Tunaboylunun E 
dirne Veteriner f'.lüdılrlı1 

\ ğüne nakil ve hryin edil· 
diğini teessürlu h:1ber al
dık. ~.evket Tunaboylu Ha 
tayda bulunduğu nıüddd· 
çe dürüst ahlakı ve vazi· 
f epervt!rliğile kendini sev· 
diı !!!İşti. Ker.disine yeni 
vazifrsinde de muvaffaki· 

-yet dileriz. 
lt ... ,.. Vilayetimiz Veteriner 
ı\liidürliiğüne Van VilayB 
ti Veterintr ~lüdiirü fikri 

, Üstün nakil ve tayin olun 
~muştur. 

2 o 

lngiliz mebusları 
İngıliz :hükumatinden 

neler istiyorlar 
Londra 26 A. A. -

Teleomondiul: harbin sevk 
v ! idıresine ait nıüzıke· 

reler es.ıasında işçi pırli · 
si mebuslarından Noel l3a· 
ker " Büyük llritanyanın 

hududu şimdi Volga üze 
rin ıiedir ,, dedikten sonra 
söılorine şu suretle de· 
vam etmiştir : 

" - Burada Rusya 
harbi hakkında büyük bir 
huzursuzluk hüküm sürü
yor. lngiliz kuvvetleri Hus 
yaya yardım için ne yap· 

t 'i mış ır ,, . 
.Mebus, Y akınşarktaki 

Ingilh~ kıtalarından bazıla 
rı Rusları takviyeye gider 
se, lngilizlerin m~mnwı 

olacagını söylemiştir. . 
Avam Kamarasının dı 

ğer azaları da lngilterenin 
Italyaya taarruz etmesini, 
Avrupa kıtasına geceleyin 
bir ihruç hareketi yapma · 
sıru ve Ukraynaya lngiliz 
kuvvetleri gönderilmesini 
istemişl~rdir. 

lş<;i partisi mebusların· 
dan Albay Clement Ved· 
gvood, lııgiliz kuvvetleri
nin Avrupa sahillniııin en 
az yüz noktasına gece a 
kınları yapmasını teklif 
etmiş ve bu hareket asker 
!erimize mükemmel bir 
harp talimi yapmak fırsa
bnı verecektir demiştir. 

Harkofun zaptı 
haberi 

Londra 26 A. A. -
llarkofun Almanlar tara· 
fından zaptedildiği hakkın 
daki Alman tebliği hakkın 
da buraya gelen haberler, 
şehrin Almarılar eline düş 
tüğünü rıe teyid ve ne de 
tekzip et~e ktedir. 

Kayıp şehadetname 
1919 senesinde Ceyhan 

Hüştiyc ( ı ümune ) mek· 
tebinden alJığım şehadet· 
nameyi kaybettim. Yenisi· 
ni alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mehmet Hernzi 

Beden Terbiyesi Mükelleflerine 
Bölge Haşkanlığıu dan: 

Cümhuriyetin 18 nci yıldönürniinü kutlama prog · 
ramı mucibince 28- 10- 941 salı günii saat 15 le 
Belediye meydanında ve 29-10 - 941 çarşnmba gü 
nü saat 9 da Cümhuriyet alanında yapılacak törene 
iştirak etmek Üz"re bilumum B den Terhi}esi Mü 
kelleflerinin salı güııi'ı sual 13 te \'e çarşaınl.ıa günii· 
saat 6,30 da Antakya (,eıı\'.lik k\şlasıııda örnek elbi-

~ selerini ~iyinmi~ olaruk hazır bulunmaları tebl iğ o· 
lunur. 

* * • 
13ölgc Buşkantığmdan: 
Ciiınlıuriyet Hayrarnııııo ikinci per~cml>J. gnnü saat 

14,30 da Beden Teal>iyesi Umum ~liirHirliiğü tarafın 
dan Ankara Hadyo:sunda Beden Tct·hiyesi mükellefle
rine bir konferarı~ verilecektir. Bö'ge ~lerkez Kaza 
ve .Nahiyelerindeki bütiin Heden Terl..ıiye i nıiikellef
Jeriııin mümkün olduğu nisl.ıelte bir arada bu konfe 
runsı dinlemdeı i elıcnımiyetle tavsiye ol unut'. 

73 - • ~& » 

Gayri menkulsatzşlatt 
Kırıkhan ~lalmüdül'lü!!iinden ı· ., <Jtl 1 

P. K. ı\luhamınen Cin".i\ Hisse Mesahası Malıallasi ~lüştemiHltı Sahibi e<J 
Nu No Kıymeti miktarı ı\1 2 ~ 

L. ·~İ' 
74 15 1200 llanc Tam 602 Cümhuriyet 3t2lh 4 fev Sarkis rnık~ir05 

ev bahçesi yan o nııı yıılıJll 
84 

86 

54 

918 

919 

~920 

925 
482 

46) 

9 700 

13 1200 

4 1500 

1500 

400 

1)5 

30) 
250J 

1750 

" " 
273 

" " 
209 

" " 
872 

" 
1-31502 

Hane Tam 225 

Bahçe l - 3 31 J 

Arsa 6 -48 980 
Uink Tam 

Devlip 

Su De- 1-4 925 
ğirmeııi 

" 
3odalı ev Agop oğlU ~ 

Bekirnffl\ı;oı'( 
Ka3odalınut· Sarkis Mih91 _..ıo " 111ıv· 

falı yankııI ııJl>'on 
,. 

,, 

" 

" 

2oda fev 2 Anayun .N ı-'•" 
oda talı. O.Moses }0,,e!ı)',ıı 
Kii ev ve ~arkis K.ilı·: 
bahı·e oğlu bedro::ı s \ 

• 11edro 
Sarkis o v 

0 
~'io 

K.üpeliyaıı !tgol1 
Cerrah ve f.S' 
• ktZl 1 
tınyan . tifı 
~arkis l{UP9 

Kurtuluş 

Bedros I))'oo) 
Artin o.Adar )'jlll 
Artin l{ud0~8c0iı 
Kirkor va seP ,c 

,, 
koryan o. }ı rdiı;) 

lledros rı:ııı ~e l 
1 Yeııı 1 Kızı 1'Y er . J{tllll 

şiresı ,1ı;ı1J'l1Jll 
Yukttrıda yazılı gayri mcnku\lerin mülkiyeti açık arttırma ile sat1~.11 ~ :;llıı1 

tır.Talip olanlamı yüzde yedihuçuk teminatla birlikte3,ll,941 cuma gu~arı ,;e 
te Kırıkhan .\lalmüılJrHiğ' .i otfasıntl ı nıüteşak'il ko:ııisyo lU mürucaa~·~teril~ 
leri görmek istiyoJlt'rin varidat Müdürlüğü tarafından her valnt lot0~ 
ilan olunur. 22-27-29-1 

Soğukolukta metrOk emlak satılacak 
İskenderun Malmüdürlüğünden : 

Kapu .:\laballe veya Cin.si ıVlüştemilatı 

rı' :\lllıııı. v 
Kimden met· ' ıtıetı ' 

ruk olduğu kl~j\fll1i No. Köyü 
Kargir lıina Tah.4 oda 1 mut. Agop Cigerciyuu k: 269 Soğukoluk 

,, Fev. 1 oda 2 oda Matyos llalyan kıı rı ı 273 A 273 

275 
276 
278 
279 
28J 
281 

286 
292 
295 
301 

Talı. 1 mut. Vartubi ~ıııııS" ı 
,, " Tah. 2 oda 1 mut. Ohannes sucuKar~0;;ıı.ııı ı; r 
,, ,, ,, ,, Filip kızı ı\larta ~ tJ.D.i1 '! 
,, ,, F~v. 2oda Talı loda Matyos Balyan og. ,, 
,, ,, Talı 2 oda 1 mut. ,, ,, 11 

,, 

" ,, Talı 2 oda 1 mut. ,, ,11o 
Fev 1 oda 1 koridor Kasanyan DcresteP~ ~ 

" " Talı 6 odal mut. {f sıııı11 
1 

,, ,, Talı 3 oda lmut. Mardıros Ayvazyaıı ğ"'~goP 
,, ,, fev. lodıı Tahlod. Artın Sarrafyao 0 · ,, ·eP.,. 
,, ,, Uir bap dükkan ,, 

0
,.,,,. 05 

Talı 3 oda 1 mut. İbrahim Ayvaıyao r' 1 " " ,, 
303 ,, ,, Uir balı dükan ,, ,, ~11 1 305 ,, ,, ,, ,, " 0 ,"flll ~-ıtfl 
306 Tah. 4 oda 1 mut. l lırant Ayvazyaıı ~3 çı JD " " . · ı satı" 0ıııı Yukarıda yazılı g.ıyri nıeııku~lc.riıı nı~lkıyeh a<_:ık ~rtt.~r~a ı e 4 3J 
tır. Talıp olanların 3.11,941 tarılııne ınusııuır Pa.ı.urtesı gunu saat 1 o'z5,29 
kadar malmüdürlüğüııc muracaUarı. 17 .2 ' 

lskenderun ı\lalmildürlüğündeıı ; 
* * * 

Kapu Mahallesi Cinsi Müştemilatı 
No. veya köyü 

Kimden metruk 
olduğu 

l)ğ• 
217 Soğukoluk Ka. llinıı Talı 2 uda 1 mut. Vones Güzelyan 

1 110~ Nazaret -Og· ~ ıı 
221 " " " l' "2 d "1 t ~g.?p v .. artenasyı~1-ser~.1:,~j6 
225 ,, ,, ,, •ev. o a mu . agop Sanunlu og. ~ ~ ,p 
226 ,, ,, ,, Talı. 3 oda 1 rnul Nuzaret Bolacıyan °%ğ. 1\~ 
227 A ,, ,, ,, , ~"ev. 3 oda 1 mut .Manok agazaryuıı, ,ilıı. 
232 ,, Ahşap ,, ,1,ah. 2 oda Uaraka I~rahim oğ. Ayva~ ı-.ıf S 
243 ,, Ka. ,, ~ ?h· 3 oda 1 mut. Kasırga Ualyaıı 0

r' tfl 11 ı 
244 ,, ,. ,, ,, , ~ah. 1 oda ,, .Manok Sinaııyan 1'ıı''es>~ ~ 
246 ,, <.;ımento ,, lalı. 2 oda ,, i\tinas Balyan oğ· )tızıı>" ıı .f 
261 " Ka. Bina ,, ,, TantesKirkor eğ.! J.)~~tı1 r' 
263 ,, ,, ,, ,, ,, Ilaçir Sanıilyaıı m~· 0~0~ıı~r' 
264 ,, ,, ,, ,, ,, ~lardiros AyvazY3'~ğ· ll;,ıı' 
265 " ,, ,, " ,, Toros Dumanyaıı {f. V ~~ 

1 266 'l' A yan Ot.' ,, ,.. ,, " ,, ,, ,, . oros man ~ ~;ı 
261 ,, ,, ., ,, ,, ,, . sııt•ııo 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık arttırma ıle t 9l 
tır. Talip olanların 3J,10,941 tarihine nıüsadif perş~mbe genli sı~l ı9 
kadar .Malmüdürlüğüııe müracaatları. 15118," ' 


