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304 ~ 
lJ gust os Zafer Milli Şefimize 

ctgramz hazır- Amerika cümhurreisi Ruzvelt-

~ ~ /ık/arz ' ter. bir mesaj geliyor 
Yrarrun lay k ld Va~ington, (Amerikan Euforma~yon ofis 'bildiri kut1 I 0 Uğ U Önem le yor) - Reisicümhur Huzvelt Vandel Vilkinin yarın 

Pro 
anması için zengı"n b"ır şarka yapacağı .aeyaht-tta l'ürkiyeyi de resmen ziyaret 

edeceğini bildirmiştir. 

ı.. 3Q A~ranı ~az, rla n ma kf adır Verilen tamamlayıcı mali.imata göre Vliki Mıım~.·Ara-
..,~ııre b ~UMtos zafer ve . bistan, Filistin ve Suriyeye J uğnıdıktan sona Ankaraya 
'- )ı~JörırıaYrarrıınıo 20 İn· Vakh k.?nağı bahçesinde giderek Türkiye Cüınhurreisine, Huzvullin şahsi bir me-
'"<111 L ı.ınıu bu yıl ç.o gu1el bir gardanpar sajmı ve Amerikan harp sanayiiııin IJtitün programını 
. •ıer 'iö yur- tı ·1 1 teb . ~Urıde olduğu v~r~ ecektir. Bu garden takdim edt>eektir 
hu,_~~:llıdkefde coşkun :utın~n. çob~ Pğlenceli ol- Almanlar Kafkasyanın en 
f u,.k . Utlanacakt . osı ıçın ır komite teş·ı' 
Olan ~lhinin tem~J kı~ edilerek fnaliyete geç yüksek tepesine Vardılar 

1 lerer A~ustos bay nuş bulunmaktadır. 
t gun~·lle 30 .Ağustos . ~~yram içinde çok zen • Stalingr ada karşı geceli gündüzlü akın 
kQ~u~ akŞaoıı garni- gın k ır program hazırlan- devam ediyor 

rıhğı tarafından ~:a~dır~crrogramı yarın- Berlin 25A.A.-- Alman tebliği: 
arf f ımı· 8 neşredeceği~ Koban nehrinin ağzında ev ev yapılan şiddelli sn-

''td~lnaf.ur~ CI- Be .. den Terbiye' S-1. vaşlardarı sonra Romen kılaları bir Jirnam iş~al eyle· 
Q k ~ mişlerdır. Aşağı Kobnnın cenubunda düşman IJirçl k 

şı ayet Mukellefleri iki ay ta- karşı hücumlariıe dağlara do~ru çekilmeğe mecbur 
~ 1 'i ar fil yapacaklar - edil o: iştir. Alman kıhıları batı Kufkas geçitlerini zor· 
~erden b . . Vekiler ~eyeti kararile laoıış ve bunları hücumla kısmen ele geçirmiştir 
~"r ahsedıldı Be~e.n Terbıyesi Mükellef Dağ kıtularımıza mensup bir grup Alman ' hayJ·a-
•• t~~larırnızdan "öğ lerı ıç~n iki aylık bir tatil ğmı Kafka8y&mn en yüksek dağı olan 550:> metre 
~~ Köre, manifatu devrest kaLuı t dılruiştir yüksekliğindeki dağın h•pesine dikmişlerdir. 
,.~&atan ~ir A kısım Bu =müdd~t. 15 Ağustostan. Staıingradın şimal batı ve cenup batısında hücum 
''~ clılar, ıhtikAr yo 

15 
jJk teşrıne kadar de- ]arımız bo'şeviklerin sıkı müdafaalarına rağmen le 

ttı Q h)~ ardır. Bize söy"' y~m edecek ve lıu mUd- rakki etmiştir. Alman hav& kuvvetlt!rinin cephe geri· 
t'tte. ~ re insıunak ıa • ' ıç~nde tnükellar la'im gör sine ve bilhassa~talingrııda karşı Geceli gündüzlf ı hü 
\ 'ld~tı ı~;ifaturacılar b~~m 1!1•Yecekıerdir cumları devamaetmektedir. 

~~: ııak~~:.aıı~:;. lpetlk kozası fi- Almanyada fevkalade salahi-
)~ k,derıdt- olarak 4 a arı serbest 1 s 1 h 
er ltıan~;!l~atılmaktadır. Viftyet Makamından yetli Nasyona osya ist ma 
l Yukarı Ura eşyası da 18-5-942 Tarih 16 k 1 · k 1 
~·' iıtıiş bcna benze. t4681 numaralı tamimle eme eri UrU UyOr 
~et bu· l ekaletçe lesbit edilmiş IJerlin 25 A.A.- Bitler A lmuıı Adliye N azınnı dt•ğiş 
,ttlk Çir•-~eb~r doğru olan ipek kozası fiatları· 

"tı;-0r d"1
1 bir Şekilde ~~~ 5-f\.ğustos _942 tari lirmiş ve yeni adliye Nazırı tayin etmiştir. Yeni Ad· 

~-~rbtısı brnektir. Fiatıa t 
1
den ıtıb~~en kaldırılmış liye azırma gönderdiği bir emirnamede lliller, Al-

ı.."ret \ •rakıldığ d ~u urduğu J Karet Vekille manyanm giriştiği mücadeleyi baş rması için fevk:ılfı-
haşa ~"ak bu h ıo knn hnden bildirilmiştir. Keyfi- de salilhiyetli 1 asyonal Sosyalist mahktameleri kurul 

ttııı1 ~_'.ltalllar v are et yet alakadarlara iUln olu- masını emretmekte va 'azıra hukıık kaıdeleriniu dı· 
~örec k arsa ce nur lı\h" . . kt d" ~~>'o~ e \arine şü · · şarısına çıkmak sa u ıyelını verme e ır. 

Abo ş ı• 1 
O <1hll 1 t )'tllı .it 5 lira 

Ywb'" n " t memlakotler ... 
8 lira 

ll!nl rın her kelim 
sinden 5 kuru, alınır 

1 
Ucret peşindir • 

Gi r.O geçen sayuar • 
10 kuruştur 

Yayladağı 

ve tütüncülük 
llr,r köşPsinde bir gü

z .. Jlik, Her bucağrndu bir 
tazelik, her karış topra· 
ğında bir bereket s.ıklıyun 
"Hatııy., böig si neş • ve 
enerji kaynağıdır. 

"Hatay.,ın som 1 ürlde 

J
f riııden dalyan gibi gençler 

ı 
aslan gibi yiğitler,çalışkan 
ve enerjik kadınlar yr.lişli-

1 
tiren bir parçnsı da "Yny
ladağı,,dır . 

Yüksek dağlarını orman 
1 yeşillikleri, vadilerini balı· 

çe Ş.!nlik:leri OVdlarını sı· 
rı başakların tazelikleri stis 
liyen Yay:dd1ğmın güz~l 
husıısiyet'€rinden biri de 
tütün istihsaline müsait 
toprağı bulunuşudur. 

Hu güzel yurt parçasın
d..ı çiftçinin en çok yiizii
nii güldürelıilecek toprn k 
iirünii tülün olsa gerek
tir. Bağ ve bal:çPlednde 
türlü rn<'yveler yetişen. in 
cir ve zeytini başta gelen 
bu bereket kaynağındr. hu 
buhat ekiınj tam raud11m1n 
vermeınekte,taşlık kavahk 
olan toprağıu darlığı çift~i 
nin arzusunu, köylünün ıs 
teğ"ini hırıı olaruk tatmiu 
dememektedir. 

"Yayldağı,,nın çiftçi ve 
köylüsü; en çok tiitünüım 
güvenir ve yüzüniı güldür 
ınesioi ondan bekler. 

• * 
* Bir müddettir" Ya}·ln-

dağı çevresinde bulunuyo
rum, küçiik büyük köyler· 
lle ııekadar dolaştım. Gevç 
ihtiyar, kddın erkek nekı-;.
dor vatandaşla Lwnuştum 
i~ · : üstünde söz l>irJiği olan 

S ıyfeyj çeviriniz 
~ctılllrı lur. A1Ak1ıd~ G ı •k Ki ••b •• 1 
~·&ı~ı~ed_~lhassa ~r e P. ç l u u l llJ!_[lmllls•o•N-D.AK~l·K·A-------------
' ker v . ı kat naza 1 

~~~u°!:~~~·:·e~ı~~ G~~denpartisitehir ;edildi Milli Şejimizf s-~'d· erıı. Şehnmız Birinci G:3açHklKlübü fayda8ma30 ağustos 
Q..;-\llYe~ ı>azar gılnU k · . t l •• A k ~~iı~ e Partirei!I ti Klüb" a ~.a:rı_ı verıı~e&ı kararlaştırılan gardtı .par me non an Q• 

1- BiJ ~e Pc1tlı Reisi · t . un l4 uncu yıldönUmü olan 12 eylOI cumnr- t: 
. i k &ııı, geç~nlerd 1 esı akşamımı tehir olunmuştur. ) 
~ ~ Ilı e Bu rnüdd t · · d •• d •• ,.a~i a YiizUuden r l e ıçınde gardenpartioin fo"kalAde eğlence raya On U 

~~nıe:!•ıayı tedavi ~uo m~a~ için yeniden birçok hazırlıklar yapıl.ıcttl<tır. 
\ti ~~ir .. t;8~~n tet~nbu nun ıçın lstaubula Yf'n"den malzeme ısmarlanmışıır. Ankara 2.J A.ı\.- :\1il'i Şef l ı önü doğu vi ilyt lle-

~'l 6111
hki V~k;:·~~~ G f · ı . . . rinde ynpt ğı tetkik gezisindı>n bu s..ıbah Aııkarns a 

.. ~ P.tudUrünıü e ~Dl aze ecı enmız Kahı rede ovdd l>u yurmuJ' ar.Jır. Milli Şef istdsyon ti Uüyük MH-
ı, ~lık. Yapa~ktı~- Kahi~e 2SA.A.- İngiliz hüktloıetinin daveti üzeri lt·t . ;\] clİ8İ He si, G~nel Kurmay Buşkunı, Vckı11f>r. 

~ı toı'1iirı Orkad · ne ~ahırey"' gitmAkte olanj Türk gazeteciler h f 1\leouslar la afından karşılanmış ır. 
~,cuıuk ve le;şım~ bugun husuii bir uçakla buraya gelmiştir. G ~ye.~ B şwk:ı Şükrü Sımıcoğlu ile Aııkura Valisi Nev· 

sag 1~r hava meydanında Türkiye Elçi&i ile 1 ·ı~ze ecı. zııl T n Uoğdll Milli Şefımizi vilnyd smırında kdrŞı· 
kamları tarafıodan karşrlanmışlardır. ngı ız ma layur k b rJiktt: A 1karuy .ı gel ııı işlerdir. 



satlık bahçe 
Bnrlıarunda yedi <lam 

lıuh~·~ Vt" ytdi tarla ve t:<,: 
huğ sutılınuktudır. ~Alını.ık 

isteyenlel'in Cemil Asfurn 
miiracaı:ıtları 

hir dert dinlndim; 
"Tütün ! ,, derdi 
Övmek övülmek, tütün 

de dert yamp ağlamak yi
ne bundadır. Tiıtün işiı•İn 

yuakıları başmda gelen 
sôz "Sc=nenin yarısından 

~oğundu emeğimizi verdiği 

miz tütür.e inhisar idaresi 
değer vermiyor.,, 

Köylünün bu acıklı şi· 
kayetioi inceledim. köye 
ve köylüye göre kabahat 
inhisar idaresi.oin eksperin 
de imi~; Halbuki; inhisarda 

.•ilgililerle konuştum. Eksik 
lik köylünün tütün yeti~

tirme ve terl>iy~ t:tme sis
temlerindedir. 

Her iki yankı telafi edi
lebilir sanırım, bu da; in
hisar idaremizin köylümü 
ze karşı biraz fedakar dav
ranması köylümüıün de i
darenin öğütlerini tutarak 
çalışmuda biraz daha fera
gat gösterme sindnn ibaret
tir. 

* * * 
"Yayladağı" Tütüncü· 

lüğünün geçmiş günlerdeHa 
tay çevreeinde wıu 
vardı, bunu: yaba::cı işgal 
dt-jenel'e etmişe benziyor. 
Fakat; ··Halayın,, her der 
dini uğurlu elıle tedavi e
den Cümhuriyet idaremiz 
muhakkaktır ki ; Yayla· 
dağ ıların bu derdine de 
bir dava bulur ve onu öz 
elden sıığlar v~ güınralı
Jaştuır. 

ilan 
Hht2:1y P T.'J'. ~lüdiirlUğiin 

dc·n 
Aylığı 300 lira mu· 

hummen bedelli Antnkya
lskenderun arnsı oto i'e pos 
ta nakliyatı açık eksi tıue 
ye verilmiJlir. Muvakka 

-tP-minat 270 lirndır. TaliP
ler Ticaret odasında kayıt 
lı ve okur yazar"ofucaktır. 

ihale Hatay P.T.T . .Mü 
dürlüğüı:de 10-9- 9~2 
perşembe günu saat 15 te 
yapılacaktır. Şartnamelrr 
mesai gün ve LsaatJerinde 
ruüdi r uk kaleminde gö·ü1e 
bi1ir. 

26,30,4,9 

ilan 
;Hatay P.T.T. Müdür' üğün 
den: 

Aylığı 50 lira muham
nıen bedeli Antakya· 
Sliveydiye arası oto i le 
posta nakliyatı açık eksi t 
meye veri'nıiştir. Muvak
kat teminat 45 liradır. Ta 
tipler ticaret odasma ka
yıtlı ve okur yazar olacak 
!ardır. ihale Hatay P.T.T. 
.Müdürlüğünde 10-9 942 
perşembe günü saLl ıs te 
yapılacaktır. Şartnameler 

mesai t-;ün ve Salitlarında 
müdür'ük kaleminde görii 
le bilir. 

26,30,4,9, 

ilan 
Antaya lcra 1\fomurluğun 

dan 
Haciz altına alınıp sa

tılmasına karar verilen ve 
ternam1 arı itibarile 810!1ira 
kıymet takdir edilen 
Antakyanın Başırba köyün 
de 205, 300 lica tlikdir 
edilen 207, 150 lira tak
dir Hiilen 203 ve 400 lira 
t~kdir fdilen 332 numara 

1 A~~l{~~~~ ?ı!1~'l~~'::n 
Tahmini Muvakkat 

Mil\tarı Tutarı Temiuulı 
Cinsi Kilo. Lira Lira. İ half' giinli ve s:uıtı ı 

Koyun eti 39JOO 42900 3218 1,9 942 salı s·utl llde 1 

Sığır veya 39000 1<1500 1463 1 91942 salı saat 17 de j 
erk~ç keçi eti 
Odun 933000 17727 133029942~arşım.sa.tlıle 
Kuru ot(tel-220000 1980.) 1485 2 9 942 c;arşilm.s:!.17dP 1 

baly.ılı) )döküm halinde 
olursa beher kiloımnun 
fiatı (7) kuruştur. 
Saman dök· 171000 94 )5 706 3 9 942 perşem .sa. llde 
me.) 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem ıııadde 
nin eksiltmesine istekli çıkmadığından hizalarınıla gös
terilen gün ve H:tatlerJ~ kap.ılı zurtla yt'nid ·ıı eksilt
meleri tabur merkezinde yapılacııkltr. Şartna'U ·!eri 
hergün komisyond:ı görebilirler. Tahmini tutarlar ,ve 
muvakkat teminal miktarları karşıJarında yazılıdır. ls-
teldilerin i?ı..ıle gün ve saatıııdan bir saat evveline 
kadar teklif mektupla.rı ıı Tabur satın alma komis-
yonunu vermeleri 12,17,21,26 

ilan 

iktiscıt Vekfiletiııd·rn 
Hatay Vi ayetinin ls

kenderun kazasına tabi 
Belen Nahiyesi dahilinde 
Çerçikayası koyünde şi
malen Kuyuluk 1çeşmesi 
noktasından tam şimal ci 
beti istikametine 1500 
metre rr.esafede tayin ve 
tespit olunacak noktadan 
tam gcırp ciheti istikame· 
tinde 1500 metre mesafe
ye dıki1i A beton sütun 
noktasıııdan baş\ayıb bu 
noktanın tam şark ciheti 
istikametinde 3J)0 metre 
mesafeye oikili B b?.to.ı SÜ 

Açık arthrma 
Antakya Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Taksim kabiliyeti ol
madığından satılarak bede 
Jinin hissedarlar arasında 
paylaştırılmak suretiyıe 

şuyuunun izalesine karar 
verileb ve iki bin lira kıy 
met takdir olunan Antak
y" mn beşinci mıntakasın
da ve DP.bbc.ığ CJddesinde 
62D p.ırsel numaralı hu
put ve evsafı !tapu kaydı 
ve planında yazılı iki adet 
dükkan 27-8-942 tarihin
den itibaren yirrui gün 
müddtıtle açık .arttırmaya 

konulmuştur. 
Arttırma 18-9·942 tarih 

li cıımarteai günü saat 10 
dan 12 ye kadr Antakya 
Sulh Hukulr Mahkemesin
de yapılacaktır. 

Inhisu idaresinin Yay 
l ad ağ tütün ve tütüncüler in 
den şikayeti ve halkın tla 
diişük füıttan sızlanması 

iki t..:rdı da haklı göstere 
cek kadar kuvvetlidir. 

lı gayri menkullerin on . 

tun noktasına hattı müsta
kim Şurkan; ~imal budu 
dunun mezktlr l3 noktasına 
dikili beton sütun ~okta· 
sından başlayıp bu nok
tadan itam cenup cihtli 
istikametinde 3QOO metre 
mesafeye dikili l) beton 
süt1111 noktasına h~ttı müs
takim. Cenubeıı şark hu
d:ıdunun mezkfir D nokta 
"sına !ikili l.ıeton sütun 

Takdir edilen kıyme

tin % de yedi buçuğunu 
bulmadığı takdirde en çok 
arttır)lna ihale edilecektir. 

l\luayyen günde % ye
di buçuğu elde edilmez
se ikikinci arttırma on beş 
gün daha uzatılarak 

28 9-942 tarihli p~zartesi 
günü ayni mahal ve sa at
ta yapılacaktır. 

iki sehim itibarile b"rer 
sehimteı i 15-9-942 salı 

Hiz~ kalırs-ı bu iki ih- günü sa:ıt 9 d:ın 11 :-e ka 
tilafın IJir tek hal yolu dar dairt de hiri nci açık 
vurdır: uda: değerli vali arttirmaları icra edilecek 

m·z 'ÇH yükREık idarecimiz tir. 
Ea}m ~ffik~O)t'lİn her top Arttırma mukadder kıy 

metin yü.de 75 ini bulma 
rnk iiı ününü organize ede 

dığı surette.son arltıramn 
l~t>k olan Tarım Satış Ko teahhüdü baki kaim al< şar 
opera~ifi prenFipidir. ·tile 25-9-942 cuma , !!Ü 

Yay J adağında bir " tü- ~ f nü ayni saatte ikinci arttır 
tiin Tarım satış. koop<"rati- maları yapılaclktır. 
fi:: ~~r.~ak hern~Jd~ _hem 1 Satış peşin paıa iledir 
ko~lu~uıı ~enfaut:e.nnı,hem 

1 
Artltrmaya girmek isteyen 

d~ ı~lıısar ı?a.remı~m arz.u }er yüzde yedi buçuk nisbe 
ve ıı:,lekıerını yerme getır tinde pey akçası vermeleri 
rnek için güzel bir for- lftzımdır Hak'arı tapu s; 
mül olur. cilile sabit olan ipotek i 

ŞükJü Oğuz <ılaı~akh ' ar'a diğer alaka

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Msıtbaası Antakye 

Gündüzde 
Ayşe ve Eğe manavra 

lan Türkçe J 

darlar iddi arını ılan tari 
hinden 15 gün zarfındıı 
bildirmeleri aksi takdirde 
satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalacc.ıkJardır. 
D.!llaliye rilsürn ve ta 

pu masırıfı alıcıya ait o~· 

duğu iUln olunur. 

nukt:lsından başlayıp bu 
r.oktadun tam garp ıstikf• 
metine 3000 metre mesa
feye dikili C beton sütun 
noktasına hatlı ~müstakim 

Garben cenup hududunun 
rnezk(h C no dasu~a diki 

Talip' eı·in satış günü 
müzayede yerinde bulunma 
laı-ı ve % yed! bu<_:uk pP.y 
akçasını yutırmalaı·ı lazım 
dır. Fazla malfJo·at almak 

' isteyenlerin 28-8-942 tari
hinden itibaren dairede 

li wton sütun noktasından 
hudut başlangıcı olan A 
noktasıua dikili beton sii
!uııa hattımüstakim hudut
larile çevrili 900 hektar 
arazide Mehmet Şakir S-.
den Ayşe Seden, Abdullah j 
Bilgin v~SadullahUilgin tara 

mevcut şartnameyi görme 
leri ve 765 sayılı dosya
ya müracaatları ilan olu 
nur. 

fından14-1-94ltaıihli v& '-... --------
1-5 numaralı ruhsatname-
ye miisteniden aram ıklu 
meydana \:!karılan Krom 
madeni 60 yıl müddetle 
mezkur şahıslar uhdeleri
ne ihale olun;,cağındım 

maadin niıarnnumesının 

1 36, 37 inci maddeleri mu· 

cibince bu ihaleye itin zi 
olunların 27-7- 942 ta 
rihinden itibaren iki ay i
çinde Ankarada iktisat 
Vekaletine ve mahallinde 
Vilayet makamına bir is
tida ile müracaat eyleme
leri ilAn olunur. 


