
it 

~Çaış~mba 
Ahona .. rtları : 

Dahilde yllhöı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 llra 
lllnlarm her kellme

alndan !S kurut ahnır. 
Ocrat pafindlr • 

OOnO gec;en aayalar 
10 kuruttur 

Hatay davcısıni ~J~r~ ulaştıraıliki ulu baş 
-------~--~~~--~~-

miz kadnr mağrur olmak 
ta bakk1mııdır. Bunun için 
biı bugiın bir fetih 
şen ligi yaı ımıyoruı. Bilakis 
yerine getirilen bir hakbn 
Ye sullı davasının bir zaferi 
ni kutluyoruz. 
!)u tatlı yaldönümünün ebe 
di saadeti içind e çalkanu
ken biraz durarak 18 yH'ık 
mazinin kara ve meşum 
devrine kücük b~r nazar 
u~mık ve bu~ün artık acı 
lıır rüyadan başka bir ma.
nast kalmı}·an lıatı rdları ha 
hı tmız ia kuş lı1kı~ı can
landırmak, gelecek nesil
lere çolc faydalı bir ıl>rel 
der::ıı olacakıır. 

Biz, 19 yıl bu çetin 
kurtuıu~, Vi! hürrıy : t "cıv 
g.-euu Ydparken, müstevli 
k uwetlerle elbirhği tden· 
~er, bıyc&ııet ve dalalet 
ıç n<l e onların uşaklığını 
Ycaparak b zi arkadan vı.1· 
~anlar, AnayJrllaid inkılap 
bımıeıerme canla b .şla 

linin kör bir aleti o1ır•k: 
19 y l fesılasız işlediler ve 
bır çok banımanlar sö:ıdür 
d fü r. Bunlar bugün budut 
sı z şefkat ve aaaletimiz 1eıı, 
hiir ve medeı i kanunları· 
m zır. adaletinden emin ve 
müsterih ole\rak içimizde 
yaşıy >rlar. Kanun nazı • 
randa o.ılarh bizim era • 
m•zd.t hiç'>ir fark yoktur. 
Bu asil bar~ketimiz\e onla 
ra Tü,.klüğün fazilet ve 
inscanlık demek oldu&unu 
bir "err e daha ispat ettik. 
Türklük öyle bir mertebe 
dir ~i bu mertebeye erişe 
bil'1lek saadeti ancık ve 
ycilnız asil Türk milletine 
hutlr. 

E.n büyük Türk Ebedi 
Şet'iıı Lir hak ve sulh 
seml:.olü olarak ortaya at· 
tığı Hatay d"vılS', Türk'ün 
en büyük başarıc ı ve yapı 
c sı ln5nü laratından bir 
dımla Türk kanı dökiilme 
den hbakkuk. ettirilmiş ir. • 
Hatay zafeıi h asalet ve öY4 k uyJurmağa çılışanla 

rı lııu; clnıek isuy .mler 
Oldu. Şimdi b.zden o d ık· 
larını ıdJıa eden fakat asla 
b . 1 ·Zıın CtınıamızJ.rn olmı· 
Yan bu ~O)'ıiuz.itt ·, müslt v• 

kudsiıe i as.1 bu noktadı
dır. Ve ut mesut lir tcsı· 
di.ıft!ir k.i, 18 yıl öne~ bu
günkü g ·nç, dinç ve kuJ 

Sonu '}. incide 

Uğurlu ay 
1 emmuz a9ı yakın 1 ürk 
tarihinin:ve diğer bügük 
milletlerin~eıı uğurlııgün· 

/erini ihtiva etmektedir 
Temmuz ayı yakar. 

Türk tarihinde çok mühim 
hadiselere sahne olmuş 

uğurlu bir aydır. 
Türk milleti içi · ölmez 

batır~larla dolu olan bu 
ayın ihtiva ettiji mübim 
hadiselerden o:rkaçını Sl• 

raltyoruz: 
1-23 temmuı _1908 

d~ meşrntiyel alan edilmiş_ 

t•r. 
2- 24 Temmuz 1923 

te Türlc.iyenin kurtuluş 
beratı olan .. Lozan ahd· 
namesi,, imıalanmı1hr. 

3 - 23 te ınıuuı 1919 
da Erıururum ko.ıgrcsi 
toplaucnıştar. 

\ 

4 - 1 tem nuı 928 
Türk 1abill :rinde yolcu 
ve eşya n.akliyatını Türk 

bayragıııt hasreden kabo• 
ta· bakkınııı resınjn tanın 
dığı gündür. 

5 - 12 Temmuz 932 
d} Ebedi Şef Atetürk 
Turlc. D.1, v~ Tarih tetkik 
c !miy~tini kurınuştur. 

6 - 21 Tenmuz 936 
Bol'az ırı lny.ts z şartsız 

Türk hakioıiy .!tine so,an 
.. Mo.ıtrô ,, nıuxav !lesı: 

nin imzı hıribid :r. 
7 - 3 Tem.nuz 933 

<le Türkiye ile Frans.t an 
sınd • Haıayırı Turk as <~ri 
tauhnd m tşgıline d.ur 
An'a"yadı bır anlaşma 
imzalanmıştır. 

8 - 5 Temmuz 93tt 
de Kahraman Tur;c aakeri 

1 
H•liJi ay.ak bunıştar. 

\Sonu 4 dıiı~c~J .z } 



23Terrımuz 
Bugün zafer silsileleri 

uin çok öremli bir günü 
ne giriyoruı: "Hatay,, Vi . 
!ayetinin ikinci yılJönü· 
mu. 

"Hatay,, davası Ebedi 
Şef tarafınd1n açılmı~ ve 
Milli Şef tarafmdan takib 
olunarak zaferle intaç 
f<Jilmi~tir. 

Biiyük halaskarın ebe· 
di IJalırası ön;hde b~r a 
susalım. Ve bütün H"tay· 
lılar tek saf olup milli ve 
mukaddes f•maoeti elinde 
tutan Halayın muzaffer ku 
mandıını ve Türk Ulusu· 
nun kahrama11 Başbuğu bü 
yük•lnönünü".selamlıyalım 

* * • 
1939 }th temmuzunun 

23üncü sabahı anakucAğ11da 
süt emen miniuıini yavrulu 
rındaıı, beli bLikülmüş ih 
tıyarlarına varıncıya kadar 
hürriyyet ve istiklalini ka · 
zanıp Anayurdur a kavu· 
şan Halayın mesut kurlu · 
Ju~unu kutlamak ve şeref 
direğine çekilen alsancağı· 
nı hürm .. tle selamlamak 
için sabahın alaca kttranlı 
ğından sokaklara dökul · 
müş, merasim meydanına 
akın yapıyoı du. 

AsırlardanLeri Anıyur 

dun millet beşiğinde büyü 
mü~ Türk "Hatay., hıırp 

~.sonu meşum bir \tesadüfle 
ana ~ ucağından ayrı düş· 
mek bedt-ahlıığına uğra· 

L mıştı. 18 yıllık acı ve ısh· 
raptan soııra 23 temmuz 
1939 gfinü sevg. lisine ka· 

, vuşmu~tıı. 
Bu mesut kur l u~uşun 

değerini herkesten iyi i>iz 
biliriz. Onu can pabasana 

mal ettik. Mğrnnda feda 
edilmi) ecek hiçbir kıymet 
taaav\ ur edile mi) ect-ğini 
Je b·z takdir ederiz. 

Bir millet hayat hak· 
kı davasına ... atılJığı z ı. · 
man hesap yapoıaı; bu, bir 
iman ve kahramanlık imli· 
hamdır. İnanmak ve ölü 

· me !<Edar bütün fedakar
lıklc.ra kar ar vermek ıazım 
dır. Diz i~~e; o kararı ver 
oıiştik ve b Jgüıı onun için 
muZdlfer ve UH'!uj sevini· 
) 'OrUZ. 

ÜÜ) ük Atamızın kalıra 
man Türk Ulusu!!!;! bir ar
mağanı olan "HatJy" "İs· 
mel lnönü., gibi büyük 
eserler yaratmak ve yar .ıt 
tılan eserleri yaşatmak> o· 
ıur. da eıı feyi:ıl\ eser kay• 
nl'Rı u 1 ırn Lir Şefiıı t'mrİn 

deJir. 
Şimd;y" kadar yaratı. 

lao eserlerııı ve kazamlan 
ŞCI efler İn daha b5y iiklNİni 

yaratmuya kadir Lir mille 
ıiııu çocukla ı olmanın ~u 
ı uru içinde b~yük reis ı · 
mıze doğru döncı;:n 

Bu )' ılın 23 temmuıun 

Sayın Şükrü Sökmensüer 
ihtisaslarını . 1anlatıgor 

,, Hatayhlar nekadar sevinseler ~ haklldırlar 
çünkü Anavatandan ayn yaşam.an~ın iztirabını 

onlar kadar kimse duymamışhr.,, 
4( Türk Cemiyeti fertleri arasında teavün hislerini daima kuvvetli 
bulunduran bahtiyar bir cemiyettir ••• Bir yoksulu sevindirene, 
bir biçarenin midesine sıcak bir çorba endirene nemutlu •• » 

Bu mutlu ve sevinçli günümüzde, Hata)·ın 
Sa yırı \'alisi Şükrü Sökmensü .ri ziyaret ede · 
rek k~ ndiı;im~en ihtisaslarını sorduk. 

Hatay davasının ezeli v~ fedakar bir ön· 
cüsü ola·ı ve Viliy(•timiz~ geldiği gündenhe· 
ri kuvvetli ve di~iplinli idaresi, hudutsuz şrf. 
kat Vı! merhameti ile istisnuız bücün Hatclyh 
lara haki~i ve asil bir baba muamelesi ya
pan sayın Sökınensüer bizi k"ndine bas asil 
nezaketi!-, kabul elti ve çok beyt>canh birli· 
san la i htisa sl:trını şöyle anı attı: 

- Hatay zaferinin ikiııci yılJönümüııü o· 
nun vat perver ve feda kar halkı arasmdtt 
m larla be-raber ~eçirmiş .olduğumdau .do 
l 1 ı c·dden bahtiyarım. Hatayhlırın bu gü· 
ne verdiği kıymet, onl.Artn Anavatana ve bu 
günü yaratall Aziz Milli Şefimiı(r.arsılmaz bag· 
lı lıklarım bütün na1..srlarda en parlak bir su· 
rehe •eceli, ettirecek mahiyettedir. Çok heye· 
canlı ve canlı olan bu manzara kırHsın da 

her kıslp, Tı.irk bayrağ; al 

hıu.Ja yaşamtmın ebtdi 
huzur ve saadeti ik çar.p 
makta<.hr. Genç, ilıtiyur,ka 
dm ve crkt'k herHatnylınıo 
gözlerinden aktuı ntı~e çağ 
hyanııu :ıezmemek imkan• 

Sayın Şükrü Sakmensiler 
zavallı ve ki'Dsesiz insar.• ı ma k·ı vvetli ve faal bııl~:n 

sız,hr. Httlaylılar ne ka· 
dar sevinsder hakları var 
dır. Çünkü Aııavttt&ndan 
ayı ı yaşamanıo,Türk bcıyra 

ğmın gölie.siaden mahrum 
kalma11111 ıstırabınt onlar 
kadar kimse duymamıştır. 

Bu çok mutlu yıldö 

nümlerinin ebediyete 

kadar her H"taylı için 

rdab ve saadet içinde geç 
meıini dıl~r ve büttinHatay· 
lıia· ı ayrı ayrı kutluları !J, 

"dayram münasebetile 
esııaf teşekkülieri ve yar
dım cemiyetlerinin fakir 
ve kimseıiz çocııklan giy 
dirmeıi hakkındaki dü· 
düşüncelerini sorduğumuz 

!=ökmenıüer bu hiıl~r İ· 
ni de şiiyle anlath:,, 

ları düşüne'relc onlara ta duran ve neıilJen nesile 
·katları dahilinde yardıma nakleden babtiyaı bir cemi 
kcşnıalan lcıdur Türklüğe )"ettir.Bu cemiy~tin bir par 
ve İntanlı;la hts ~u'si bir çasım teşkil eden Hataym 
vazifo olamaz. Kuvvetlice·. e\'latları a"'asın la varlık 
miyetler, hıyahn binbir sabib! olanların b.r an içiıı 
cilvesinin tesiri altında bile olsun bu vazifelerini 
çalışma kabiliyetini kıy· )epmaktan kaçmmıyacakla 
betmiş fertleri ve onların k 
yavrularını himayesine alan 
ve onlara namer-'e avuç 
aç'ırıntycln, inle"t;niyen ce· 
miyetlerdir. Tü ·k c~miye 
ti kuruluşunda bu yüksek 
evsafa haiz Vf! fertleri ara 
sındı laavün hislerini dıi· 

rına atiyen eminim. 

Bir kimse3:zi, bir yok· 
sul fakiri sevindirene bır 

biçarenin ıni J esine bir sı · 
Cllk çorba indirene nemut 
lu .•• 

Sevindirilen kimsesiz 
yavrular 

Yoksullara Yardım Cerniyeti 100 
debbağ esnafı 28 fa,kir çocuğu giy .. 

dirdiler 

23 Temmuz bayramı 
münasebetile Kimsesiz ve 
Yoksullara Yardım Cemi· 
yeti yüz fakir çocuga ayak 
kabı almak !:Uretile bu yav 
ruları sevindirmiştir. 

Diger taraftan hamiyet· 

li decbağ esnafı da kendi 
esnaflarından 28 ç >cuğu 
aiydirmiş ve bütün esnafa 

hamiyet örneği olmuştur• 
Diğer esnafta iktidarları· 
na 2ört" fakir çocuklarm• 

1 
dan bir kısmanı bu •uretle 

giydirerek sevindirmişlerdir. 

Üçüncii gıl 
girerken 

Ba ~· 1 iıı cide 
• , . T·· ı . · . ''" ıre l urt ıyer ın . 
atan:·· Lf zan z,~r~ll 
haı p v ! sulh dabJSl 
tarafmdan bugün jo~ı 
n ıştır. Bu itibarla ~ ~k 
güıı i, i bi yük bsyt' 

den kutla) o · uz. . ~· ' 
Türk rniJletirı.ın 

1 
e ~ 

de ebediyet~ intıkll~i ltı 
bugünün büyük balı ~ ~ 
~ ş ,,. . ı1t 

c • ı " ııı manevı b' 
rek htızurundJ el 
iğiJirken O'r un ku~\iV 
a..il halefi ıv1iHi Şel e 

.. kr' 1 

m~z ninrıet y,,şu·1ıl~ıt1ı 
mızla sırsılmaz bsi ~ 
zı bir kerre daha :;ıı~, 1 

•n büyük bahıij8rhı 
mi~ buluı.uyorJZ· • 

Mukaddes da":! ı 
·ı b guıe ası k.ınlaı ile u ~ı · 

1da'1 
parçasınıo topra . ..., ı 

b ·tıerl"" layHn az'z ıe 1 ıı 

ölmez bahralarııı• d~e5 
bepi ıniz için oıu~• 
boıç ve vı&Zifedıt· .• ~ 

• tJ))'" 
Bayram beP1 

lu olsu.ı. N~ 
• Salim çı::~~ ~ 

Bıılgıı.rlıl, 
1 • ;şı 

. Zfııııre, 1ıe 
Bu mes ele;tı9 ___ .J 

diliyor ibı 
Hatayın b'1Jgıı~ .. V 

.,,~, ... 
cıııı kar~ılaınak 1 ebb~s 
yetin yaptığı teŞ ve' 
müsbet netiı:" 1 il ,.,e 
·· d . il tes:.ı 
uıere ır, ou dıt" 

si olarak Adan' se' 
taya bulgur ihracı ıı 

·1tet V 
bırakılmıştır. l)ı! ~~ 
tan Urfadan .d• b~~ 
mühim miktarda ·c•'e1 

getirilmesi içiıı t:e~ .t 
kaleli nezdınde 

tııt· 
trı bulunul aıU1 ~ı/ 

TÜRK HAV ~a€~0 
M UNA 'ft- ·ı1e' 

ab•ı ~ 
Harbiyeh n i •fııJ' ,ı 

lbrahim Tu sn .. , 
va Kurumuna yıJ 
berrü eyleoıi~tir· cP.~ 
MINT AKA O 1b~ı 

MÜDÜR ~ 
·ıe'' Ve~9 I• 

Ticaret ıı1"" ~ 
maalarda buhın .,,t'. 

1<ı.O" '11' 

ongün evvel r t ~ . r· ıırt ,e mış olan ıc ı ; 
Müdürü Müoı'' 
ze dcnınü~tii'· 

- Y ardımıevenle:r, Kim 
se~iz ve Y<'~sulları yardım. 
cemiyeti · rile esn.cıf teşek· 
küllerinin. kimsesiz ve yok 
ıul çocukları giydirmeleri 
beni f evkalad ~ ıoütehasıiı 
etti. Mem\ek etin HZ çok 
varhk: ı olan her e\ladı 
ve Lu 8ÜZei yurdun temiı 
ve ;-,af havuıııı ciğ erlotiııe 
dolduran her vataııd 1~ıu 

clıt &Örc·ceğim·ı manzara 
şu olucakt11: 

··Tt:k kumanda ahnda 
lt>k milleti,, 
Kıyamet bu birlih safını 

yuzanlıuın ba~ında kopar, 
Ş. O~uz 

goksullaragardımgünİl- 51 
Zenginler, fakir ve ki~ 

sizlere gardım edip,iJ 



... * 
* Artık, tıtrey ~n ellerle 

Layr agua, adale un istcdı· 
gı lıilıkamete doğru ç~kerı 
asker el d k 

' 111 e ı ıpın ucunu 
~ankı hudullıırımıı.d ,m u • 
Zo\ktakıl t d erın eı ~rıne le.slun 
t ıyorıııuş gıb, Marse,ezın 
sorı ınıs raıııııı ion kelıme• 
s le ~ 

d 
unı bır sarsuıtı gcçır· 

( 
ı ve ba 

yra~ıııa gıdtceği 
•on cıhetı · • f MOslererek va· 
~ es he ıubayet verd • lp 
oşalmıştı ! 

Yeni Üir k 
Ç-: bir kuma edmır, .~,~ ek· 
} ı. n tt goıı.lere 
u .. s~lıy..>r u· 

Yllksel t •• ıraz sonrd 

oları ın ~ 1 
d Yere Ç leac ık 

ııı ~ç u : d .. s Şeyı kolları 
l1t)op.1r4 b.:kle D'"J/e b ş· 

Herkes 1 
keail . ve ıerşey taş 
t .. ınış, en uf41 b .. 1 
u bil "' ır gunı 

e Yok ı y ı . 
Yoııu • • a ııız 18 mıl 
.. ı agzııı d 
Oltürd"r.. 1 •yayarak 

Uısu ın k "e t,u · •zı a s .. sleri 
ı t~besaıhnler saça· 

YENtGON 

nk, sevimli fselioılar atu· 
rak göklerin mavilikleri· 
ne do.6,ru süzülen bayrağın 
hareke•i v~r .. 

" Korkma sönmez bu 
şif aklarda yüz .. n alsanc:1k,, 
mısraı ve onu takip eden 
mısralar it 11•, ahenkle 
rile hava tabakalar mı de· 
lerek, yararak ona ) ol açı 
yorlar .. Bütün gözler yıldı· 
zını h >kanırcasına bakış• 
larını ayın ku~ı1ğın a fırlat 
mış, kız·l sineye ·'ırnrkmam 

ıırtı 1< bu şafaklar sens'z 
kalmayctctk, bJ gökler ıen 
dan lıa~kasıııı kuctklamı · 
yac>tk ,, sözlerini yazıyor 
Jar .• 

Ey .. birini ın<lığım 
zaman o bir~ııı hatırladı • 
ğım. obirrni gördüğüm u 
mao, diğerini andığım 
bayr.-ğım ve gökleriaı ! 
liiribiı in1 z~ b çimiş birer 
kllhdıı gıt>ısinız . Sızı biri 
bir.nız Jea ayıracak ve be 
ni s'zje 1 uzaklaştırac ık 

hangı kuvvet v'.&r 't Du • 
şüameai bıle manasız olu· 
yor. 

* •• 
Avurllllr, " h.lkkld&r 

h~kka tapan Mılletimın is· 
tıklal ,, sözlerile şi~kinhk 
lerinı gı"erırlerr.en beni 
dünyaya tanıtan, b.:nım 
onu duı.yclyd \anıtdığım 
bJyruğım dı en layık o d1.1 
gu mcV4'1Ult" yuKselmış, bu 

eşsi~ güııu ı ku hıy :t.n .ou· 
tuu ul~me ııan e<lıyordu . 

:;?ımoi heri.es, her ıe· 

yi u"utmuı. herş!y, her· 
kesrn baiız1sınd.rn uuk 
tek yere do6 ru koşuyor· 
lcır.. f ~welıııi Üclie&amın 
attığı, htkcll kaderm onlara 
yıUtırca Lirıbırıerın~ y"bJn 
cı gıoı bırdkugı kış.arım 

kapıarna !. 
nir t~ralıcııı t'Z.inl r o• 

kuuuyor, kuı l>aııldr ke~ .ıi· 
> or. . Llır tar attan çe~ıth 
&dıtklar yerh:dnı buluyor. 

Ayaildcır altında ~ata : 
h.rı ezıler.ler, nefeı alômı· 

yanlar so.ı gayr. tıermi 
S.triederell. JuJaklct: ın<lln 
ııııltı llaliı , d! <lhebıldık • 
lerı ; 

- Kı~\, ! .. Ab kışla •. 
görmek! 

Sözıerile yaşamaya ve 
ilerlemeğe Çlllı~ıyorlır .• 

Uuvular bır nı&bet 
köşesi gibi mütemadiyen 
öpül.>or, 20 senelik ö:dü · 
rucü bir a~~m verdiği me 
sut ndıc" il'! ycaıı.ıa göz 
rşlarile ıslanıyorlar .. 

Her nda bir bayram 
ıeri, her yer u;r llt'Şe yu 
vası !. 
sevinç yaş!erı, şttn kalıka 

~ıularıo içerısınde kayl>olu 
yor, Ş'!n kahkabılır eğlen 
celi hareketlere karı~ıyor 
lar .•. 

Coşan kalpler, tebeı · 

-3-

KUR TUL UŞ 
Yine böyle bir yazdı, koşmuştum kucağına, 
Anayurt bav asandan koku vermiştim sına . 
Sen öyle bitkindin ki diılerin titriyor,fo, 
Yar ah, hasta göğsün bana dar gt l~yo~du. 
Gözlt"rin ışıltısız, yanakların renksızdı, 
Gönlün: içini yakan derin acty' sezdi. 
Güllerin rengi soldu, kesildi bülbül sesi. 
Hıçkırıkla tıkandı ctnı ~an ktltao .. A,i,, 
Atanın emaneti, bu toprağı sulayan; 
Ay yıldızın döktügü ışılclarta parlayan 
Asil, temiz hnınan kül olmadan at~şi 
Toroslar.iarı yükseldi Anayurdun güneşi. 

Hatıramdan silinmez, rüya içinde bir an 
Sevgilin ilerledi, kanı senin kantodan, 
Bağrında hayat suyu, elin:le meşalesi. 
Varhğııı vecde elgdi duyunca ulvi sesi: 
"Yirmi yıllık yol aştım yanuaı vırmık için; 
Er:gellerle sıvaştı n seni kurtarmak için; 
Uyan nazlı Hitayıın, kııvuştucn stlııa buglin, 
Yurdun her bucağınd, olsun en büyüle düğün . ,. 
Benligin bu visalin heyecanını tattı, 
Kuruyan gözterini sevinç yaşı ısl tltı. 

Bu zaferin leızeti dindirdi büyüle yası, 
İçimizi doldurdu Anadolu hıv.uı. 
Yandı gölclerimide Anayurdun ışığı, 
Değişen ufkumuzun silindi kuanhS,ı. 
Sihi:li kaynaklardan taze ~ir hayat taştı, 
Topragımızın rengi gittikçe bış~alaştı. 
Sevgili ülkemizin sığ olsun her büyüğü. 
Atam sen rabat uyu, yeneriz bin gü ;lü~ü. 
KalLimizdeki bağı düğümler kutsi birli(. 
Y "bancı, kıskan çgözü l<am ıştmr M !lım~tçik. 

ismet Yurtmırn 

Meqve satışı 
Hatay Defterdar lığınd :ta 

Muhammen bedeli 
lrıcir L.Jzüm Şeftali Yeldin 

Ki. Kr. t<i. Kr, Ki. Kr. Lira Kr. KöyJ11 laıni 

2233 893.l 347 69 1 ·0) 00 96 26 Mağuacık 
30J l lOO OD OU 65 550 1 7 50 Lev siye 
870 3480 ~o 160 4S 350 40 00 Vakıf 
170 680 15 30 20 16:) 8 70 Zeytuniye 
620 2480 95 19J 35 280 :!9 50 Mışrakiye 
120 48J OJ OJ OJ OJ 4 8J Kirtl~resi 

4313 17252 537 107-t 165 l35J 195 76 Yekun 
Yukarıda ısni yuıh köylerJ~ VJ 'd lrıcir, . LJ,ü n 

ve Şeftali meyv..tla:-ı l 7,6,9ll tHi lİn hrı itibıre' bır 
hafta mlidJ"tl~ ağaç üzerinde açık arttırın ı i'e sah· 
lığa çıkarılmı~tır. 

Arttırma 24,7,911 perş,mbe g~rıü saat 10 da Def· 
terdarhkta yapılacakt.r. 

Satış be.iell 'ri peşindir. Talip olanlar an yüzd~ 7 ,5 
p~y akçasile birlıkte müracaatlırı ilin olunur. 

Sebze ve megvt: alınacak 
Cinsi 

Patates 
Ka~ak 
Taze fasulya 
Domoles 
Hıyar 

Erik 
Elma 
Y esil ... Biber 
Soğ.\o 

Sir"e 

Kilo 
2640 
2640 
2640 
1056 
880 

il> 440 
f'.'.19 

440 
88 
630 
sn 

Muhan.ı.n~n fi:ı 
Lira Kuruş. 
264 00 
211 20 
211 20 
42 24 
61 .60 

44 00 
44 00 
8 80 

31 8'.) 
20 o) 
944 84 

Aık~ri Satın alma Komisyo ıunda:ı 
Yukarıda cins ve miktarı yazıh ya!# sebze ve mey· 

ve paıarlıkla utın altnaca 1<tır. Talip Ol\lılar lOJ J~ 
7 5 temiııatlarile u:rlikte ihal~ gü ıü olan 28 - 7 -'Hl ' . .. 
p ızu •esi günü saat 14 de a•ıkt rı komısyo.?~. m~r.•· 
cutları şartn:una levzaım MüdüdüğünJe gorulebıltr. 

simler mt.mbaı, s~v Jİler 
kaynağı, tutlı bayra :ların · 
dan ilhı·n ularak kafe:ı!e.-

. rinden k•ırtuhuı kuşlar gi· 

1 

bi çoştukça coşuyor her 
yeni saatin dakikadın te· 
ketleri üzeriııde yeni yeni 
eaıenf'cek, çok çok neie • 

lenecek yerler~ kojuyor· 
lır .. Ortada bir ~ey var: 
neş'e, ne~'e <Ltiına n !Ş,c 

Ey benim uiı V'! s~· 

viınli bayrağım, seni Meh• 
meJınden, Mehmedini yur 
dı.u u •1 hiçbir köşeıinden 

ayu muın! SEZE~ 



Sayfa-4.=. 

Bugünkü Program 
1- Hat y kurlu'uşurıun ikinci·yıldön:iıııii:23 tem nu:; _ ı bu vazifeyi gö:-e~ek doktorları Sıhhat Müaürü tespit 

1 ~da Antal-iyııda bu pro ~nına göre ku'ları tc tk ır. ' edecek ve bu mer~eıin faaliyete geçm!!fr.e amade oldu· 
2 - Gündüz _Törenleri ğunu mürakabe edecektir. Sıhhi imdat merkezi 

A) Viıayet, . Belediye, C.H. Partisi ve Httl~e~i, Li Lise binasmda tesis edilecektir. 

seler ve ilkokullar Tıcaret ve Ziraat odaları, cemi· 5-Ysrdımıevenler cemiyeti,ı Kbıses\l ve Yoksul· 
yeller ve esnaf birlikleri Beledıye bahç !Stndeki Ata• / lar cemiyeti \.'C rsnaf birlikleri birlik azaların Jan erı 
türk ve lnömi bustlerine çelenk koyacıklardır. Çel ,ok fakirlerin cem\y .. tlerJe yoksul ve kimsesiz çoı:uklar 
Koyma tören; saat 7, 30 da sona erecektir· dan mümkün olduğu kı larına ve en fakirlerini yeııi 

B) Garnizon komutanınrn tensıb eJecegi ordu kı· elbise ve aydkkalı te:iariki suretile giydirecekler 
ttıları, okullur,G!nçlik tf"şkilata, esnaf birlikleri, Halk ve sevindireceklerdir. 
bu günün ,şerdine ycıpılacak geçıt rc!ımine iştirilc et 6-23 T :mmuz 9.U Hatay' an kimse~iıler ve yo'.uul· 
met ı z r(" L• c ın arkıuı 1 ialci spur meydanamJı1 lcro ları i~io büyük yardım günüdür . O gün kimsesizle· 
kıde göslerılen ye:lerde 'oµlanacaklardır. re va yoksullara yardım sevgisi taşıyanu.r kimsesizler 

3 Tam saat sekıze beş lcala bır to; ıilılın ısı su ve yoksullar cemiyetine ve yardımsevea\er cemiyeti· 
rctile Ebedi .Şefimiz Atatürkün ıoanevi huzurlarında ne gcııüllerinin~dlledigi şekilde yardım e.ieLiHrler ve 
tazım dur u~u yapı~acak, şelıırdelü bütün f ıbrikular dü · Hatay'ır. kimsesiz ve yoksuı,kadın l'!rkek ve yavnllarını 
düklerıni, ot mıoba'I, otobJs ve kaııı,oıılıtr kornalaruıı ıevindiribilir!er, 
fasılasız ç larak. şeoir halıtı ve be:kcH toı> dlıhr a· 
talmaz olduğu yen::t: durarak k\:rtaraıı bu en füiyük 
Ölünün manevi huzurların~i.- eğiierek şükraıı Vı! ta· 
zim c urnşu yap caktar. 

ü}Vaıt, beraoerıude Komutan, lleic:dııe Reisi ve 
Cumhuriyet Halk Partisı ve Hı1lke n !{eısleri oldıığu 
hald 4 tam saat sekiz Je tören yerınJ..,~ı kıtıtlı&:a, okul· 
Ja~ı, gençlık teşkila tını ve ~snaf birlıklerini ve h•lkı 
adamhyacak ve hıbundeki mevkimi almış _buluııacuktır. 

E) Muteakiben jitıklal tn:ar.şıle tôren lÇtl•c.tk v-., lı 
tiklal Marşı sırasında Türk Layrağı törem yerindeki 
dar eğe agır ağır çekılecektır. 

F) istiklal murşmı mÜlt":akip ı öılenecek bir söylev 
ile ~3 temmuz Hatay kurtul· ş bayramı töreni açıla· 

cak'ır. 

G) 1 ören ttçılış söylevini müleakip4' geçit reımine 
Şu sm• ılt~ başlanacaktır: Ordu kıtaları, Liıeler vo 
ılkok&..llar, Geaıçlık teş\ulatı, Esnaf birlilderi,Parti bay• 
raklarıle P rtılıler ve halktıto arzu edenler. 

H) ~ çıt , :>mı YblJUU kıtaıar ve Dırı 
0

A. er yaya 
kısmı ile Llsesoın yanın ı.. ve Beı~.Jiye yanandaki yol· 
dım tekerleklı vasıtalı bırı I"! d e .~~ınerııı yarı111· 

darı, ve i lt '<evımız_öııün len yü:-uyect '.lcr ve ko! b.t ı· 
larıle Beıedıye yanıudak• ol ,., sınd i durar•k, ya 
)ahırın kopruyu boşultmalll l l .Llıneakıp yerlerine O.ri· 
necekler dir. 

l) Öğleden sonra. saat 15 te C.-'. Putiıi b' nasında 
bir kabul resmi yapı1 acaktıı. 

JJ Saat on yedılie fuuesseıe ler , o ,. ulları ve eın•f 
birhlderini temsıl edem birer heyet yeni ınezarh~• 
giderek şehitler ab.desıne çelenkler koyacaklardır. 

GECE TÖRENİ 
AJ Saat 21 Je başlamek üıere büyük bir fener a 

layl h rtıp edi:lecektır. Bu alaya. iarnizon komutam· 
11ın tensıb edec~gı kıtalar, Geııçlık teıkila,ı, esnaf bir· 
hkleri ve C.H.P. ocakları işcirak edeceklerdir. 

tl). Fener alayına iştiı ak tıdecekler en geç saat 20, 
30 a kador Gençlık kışıasml~a loplaom1ş olacaklardır. 

C) Feııe ı alayı tam saat 21 de yüdiyüş~ geçecek 
ve koprü, H lkevı, kemerler, Belediye yanındaki 

>ol, l:ldeuıye meydanı, köprü, lnÖnlİ -Kışla ve kurtu· 
Ju~ caddt sini takıbe ıı y ne G:-nçlılc kışl111rıa dönecek 
ve craJa dağılacalr..tır. 

Giinduz ve g\-'ce yapılacak diğer işler 
1- 22 temmuz 941 öğleden ıonru l>ütün ıebir 

b syraklarla donanaca~hr.-
2- Belediye muoasıp y~rlere .bugünün kıymetile 

mütenasip taklar yapacaklır. Müencıeler ve birlikler 
le ıarzu edenler de kendi müesıeıelerini ve birlikleri 
temsil etmek üzer~ taklıtr yapabılirler. liu mUe11eıe· 
ler ve bırlıkler taklau kendi merkezleri huicinde 
yapnuk isterlerse yeriniBelediyed~a öğreneceklerdir. 

3- ~~ tcnın uz 941 fÜnü Belediyenin tenıip ede 
ceği yerleı de salıncak, atlar ve dolaplar çocu~darm 
egleı meleri için fftalıyete hazu bir halde bulunduru• 
lacaktır. • 

4 - Beltdi)'e/!tören ) erinde bir ıtbhi imdat 
merkf'Zİ tPsiı t!.:lecek ve ayrıca balkan s 1 ibt'yacmı 
ıatmın eciccek t"'rtiple · alac.skhr. Sıhhiye :mdat mer 
keJirıde Lulunacık tezkere ve ıair 11boi m•lzeancyi 

7- Hcll~o.,.i o.ı y.t 1 ı u kd.ar kız '{~ erkek ço· 
cul'1ar içın sut yirmiden e11 geç yirmi ü.;e kadar de· 
vam edecek b.r egleııcj tertıı> edecelc:tır. Bu eğten 
ce yeri Halkevi salonudur. 

8 - tleledıy ve esnat b.rlikleri o glin gündüz ve 
gece kendı mu ıtleriıdd vo ayracı meyJ;mlardil dı · 
vul, zurna ve dığer vasıtalarla halk eglenceled ter· 
tıp edecekled ... tleleJıya ayrıcı köylüleriaıiı ıçın 
Vedi Münir Karabayın bahçesinde bir eğle ıce tertip 
edccekllr. 

9- ElekllriK idaresi, dektiri" kaynagt takalanın mu· 
suJ~sı ıııibetı ld ~ t:: ı't'ır.at t:& ııı ın e J :.;:ı' l/e o ~e.;~ 
her httngı b:r nrızıya meyd,m vermeme< üzere 11kı 

ve bilgili tedb ıler alacaktır. 
10- Hailce i, bu günün kıymet ve ehemmiyetini 

faslhtlırl~ ve utüıı gun hoparlör vasıtasıl ~ ve halk 
hatipleri ile u.ah edecektır. 

11 - C'lll' il" MJ 1ürlüili bjtün gıi ı Vt' gece m1· 

halledr:, soA. "'•rda ve to. en yerlerıoJe escıSlı enını · 

yel tedbırl:m ıtlact1Khr. Jaııd.arauc.t yarJı..:u ı ıtıyc1ç 

ııorülürse b.ı hı:sust• v'ııayet J•n~.uınıt t<umıınaaııh· 
gı ile temüS oiurıacaktır. 

12- ilele..iıye yaniıutt kar~ı bütüu vuıtalarıuı fo. 'ah· 
yetd ILUlr lJI( llJ l..l ; 1/ .-1 1lJ1H,)),. /'• fr ıat.ır .ou 

lu ıd.ır tO:Hllr. 

13 - före . ı yert ve trıhünler tideJıyece ihza:- ve 
tanı.im ohuıaca;ctrr. 

14- Esnaf bir ıkleriıııu haıırhğı v~ yürüyüş zaına· 
Dl ve strdll C.ti.P. t.ruhnd ın tuKıµ eJııeceK ve kr· 
tıplemcektır. ,,. -" 

15 - llelediye ve Tıcarel o lası .. ıala:ındaıı le şek· 
kül edecek bır hqet ınuesst:st:leruı ve butun ~bıııa · 

laaı ı boyraklarla ve dıg~r şekıJlerde donanmdSI ve 
te.ıviri ışinı )cilcıp eJe;;eıctır, 

16 -2J femaıuz~41çı1rş mb.t güuü bil.una t'5re ı zaın'rı 
hm köprü uzerrndekı .seyrü sdenn tanı.ımı Emnıyet 
Mudurıu,uıu aıtıır. ı\ oµ:uden JurnuJ uı ge;ılır. -~u 

ve yıguılu yc1pılillıJlllıtsı cuutıtereaı bc1lkıınızdaıı rica 
olunur. 

17-C.ri. P..ırlı.ii.L2J -- fc!.onıı-Jl1,sut _:llJ:: 
münasip göı.,~cegi yerJe bu güııü k utl,uuak üzere bır 
l11lo_tertıp edecd,tır. Ualo hey'etiue hususi Muhasebe 
Müdürü, t:::le.ctırı" ~ır.<~uııJ.:.ı ,1a oı ve <loklor Ve· 
dı fülgin dahıldir. 

lS - Belediye tören yerifü{eki tribünler için bu· 
tribüuleriıı ıstı'ap kıbılıyetini goı önüne aldrak muh· 
ldıi reolcte dctvetıycler 1afürı1.; k ve J :ıg-ıttc Jklı r. 

19 -fr.bıinlerıu 11'1 tar .. tı•u ç 'Jırlaı Ki.H Ju r ııl ac Jk 
ve bu çadırlar luJınlıtrcl ve Ç.Jcuklıtrı.1 t.afuı:ı olunCl· 

ca.khr. 
• 

20-Tören .uhcuıı:ın tt-rtip ve t Jrui n ı ve töre ı .. i~lir.ik 
edeceklerin teibit edılen kru~ı mu.: bince yer alına• 
lan \şile meşğul olmak ü~ere G ır.ıızo .ı ı< > nu · ~ ıh· 
ğınJan bir ~uo.ay, ıvturit Mü:iurllİ6uııJeıı IJır ögret· 
men v ~ Emnıyel ıVlı.idıirllİlÜ l fo . ı bır e ..o Iİj~t a nırın· 
den ibaret bir hey'et teşekkül edecektir. 

Törene iştirak edeceklerin bu 'ıey'c!tİn tebıiiatın ı 
uymaları ehemmiyetle rica oluour. 

Uğarlu a# 
·de Başı 1 incı 

9 - 13 Teınınoı 
dı B'.iyük Millet M ~ 
Halayın Amwatarı• 
masırıa d1ir olan ı1I 
deyi tastik etmiştir~ 

10 - 23 f efl1. 

son Fransız ttaker~ 
tayı terketmi~, H•~ıı' 
men ve ebediyen 
tana kavuşmuştuf'· 

.. fe 
Amık bata 
lıklarını k~ 
rutma rrıtl~ 

kvsası 
~) 

NAFIA VEK~' ... S fi 


