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Aban Şar •. w. : 
Dahfld tt yıllıJı 5 lirA 

Yeıb. n -:ı moııılekatler ... 
8 lira 

:-.., ADRES ı YENIOllN- ANTAKYA- e 
.. rllıno• SAYISl 2 KURUŞTUR 

~ /J -~ l 15 günde Almanlar 620 mes· · ~ o.şvekilimiz Saracoğ U kun yerden çıkarılmış!~-· 
~ s! i~QS l Şe re j len d ird ~le r. Ruslarç::: k::~a:~:;a~~r~~~l~~o:a~ü~ç•:ınıan 
, acoglu Devlet Demiryolları Cer Atolyesır .- Moskova 28 28U. lar 9 köyden daiın ntılmıı ~~ d k k ld f Höyter bildiriyor: lar~ır Bu suretle 15 gün ıf' ~I e j Çalışmalardan memnun a 1 ar Genemi Zukof kotaları de dıt;moı·dan kurtarılan 
2 ker ka d B ' l"k .. 1·· t .. 1·· olur büyük hava v~ topç_u kuv nıeskOıı )'erlerin sayısı 620 , I' ravanasın an yiyen a~vekil p~Karde~ ı tur. u ur. u · de ılerle- }J 

1 

ı 
' B • • • vetl•ri lıııııayesın, r· yi bulmuştur. ~us ar u •• ende sizinle karavana kardeşi oldum• demışlerdir . . nıel'e devam edıJo_r ~e karış topra ğı gerı almak •e 2911 A B .. 1 ıı' de sızınle b ır a k 'ıl,,ıud : ·- Doğu / Atatürk müzesine ve inil· olur. ugun >e 1

• ld · kez cephesinde ııe_v_ cı~a için çeıin savaşlrr verıııc tıka hır lelkik g<zi nunuıı okudui:u askeri 1 karavarıa kardeşı o urns." varında Almanlar ıçııı zorunda kalıyorlar. 120 trıış oJ S d · 1· Bundan sonra 3 k' ·· s k b" 1 ede 'kil; . an •ayın rUijdiyeye giderek hurada eınış ır. !g"d • yatl ehemmiyette ı ınu . • kilonıetreli ır çep 

1 

U 1ıe~:•. Şükrü Sara- bir mlidılet kalorak öğret- racoğlu hnsta~aııeye t ı ~ş tahkem mevziler Zlpledıl yapılan Hus ta~rı uz~ b:ıs ~ .. ...,rlerind u , rek hastaları zıyarot e mı . r Ağır Hus topcıılar kın şekli ve şı<ldetı dola , • ~IJJ O L e rge men.erle konuşmuş, ora· 1 :ıı saat 20,3~ dn mış ır. '· b . d . . az 
"'d, <lö •uııy oldu dan Dev!et Denıiryollan ~~ a <Şa . H lk p •rtisi ehri durınaksızın uom ar yısile Rus pıya esın'.ıı . i~ "Raat 15 I• Cer atöıyeıerini gezmişler Cumlıurıyet 8

• ve· ş' man ettiği aıradı pıyadc kayıpla sUratle ilerlıyebıl-"ıc,ıı lle'•llend;,ll!İşler dir Atölyede mühendisle- tarafından şerefıııe vbe 
1 

~:laları tahkim edilmiş ' ıııesini temin. etmiştir. Al-
' llıUikt k h ·ı · afette hazır u un · d d n d tç ıııuhu· llı•na er Anla rin araretıe çalıştıktıkla- rı er. zıy mevzileri birbirı ar ııı a nıan piya esı ar ı . . •ııı1 "Pları tarafından rıoı ğören llaşvekilioıiz muşlardır. ..---~-:..---~::--:--11m relıeleri vermekle ıklıfa ~ 'eJ:••dır. Biı· ••ke bOyJ.k işlerin büyük kuv· Kafkasya~df a Lir sıra geçit da- 1 ediyorlar. Oüşman birlik· ıı. S.ııı '"8mioi ifa vet ve ııeşo ile Oaşarıla- !J j )erine yulnız h!!va ımvvet-~ d Yın Bayan Su- cağını ve {:ahşnıalardırn ha zapfedild , leri esaslı yardımda hulıı-
,: llakerı vo muı memnun kaldıklorını SÖy j oa!Jiliyorlar. Stalingrnt kıı ~ lıoyanıırı tara lecoişlerı1ir. Rusların büyük kuvvetlerle taarruzu 

1 8

;minde Almanlar her sa-İıi 'l•lanııııştır. Caş. Bundan sonra askeri devam edıyor ı ot yeni ta~viye g.-tiriyor 
... tren; istasyona kış:ayı ziyaret eden Sara- d" K:ıı ,1111 ı c • ı:.ı,:> ~ ı· ve Alman uçakları dur-'~'l:ı · 28 A A A J. ı •. ' ' ' ' 1 ~~ti .•rı kesif bir 1 Coğlu nıuhtolif birlikler llerlı~ . · .- ada tısında ve llijev yokınlorııı-

1 

m••ksızıo Rus mün•ka o, 
;.; el., istasyonu tarafı_ndao kareılaıınıış, mao toblığı: Kafkas~ 

1 
da düşmaııın taarruz yolların bombardıman e· 

it idi keıı<!ısıne karav •Da örne- dağ kıtal arımız yen_ıd~o / h hkları bir çok yerler· diyorldr. "liıııiz. Vilayet '. ğindeo getirilmiş, yemeği bir sıra geçidi zaptetmıştı~: d;z;~ ıv, k.ıvvetleriııin ,<l, , 
. ı Beıedi"eyı· : çok lezem bulaı llaşveki Stalingradıo batısında A ı . lı"ı "klerile dağılmıştır. 

. , ve !' . d"'şmanın ış ır .• . lıy •ret 1 . ııırız: ma n tna rru zu u . ' Oü• m ınıo m ıvzıı ıa" rr u' ~ ~ e rnış, "Kara .. ~ıı·k tu··rıu·· tu··rıu·· "dd tı· kavem~tıııe 'Jl L.:ı: 
Q ~ çok şı e •_mu ' ' rııı ları neticesiz kalmıştır. a • 1 b rağmen gt-lışıyor. !\usla d i gölünün cenubund<t ec isi ünyeleri genç- ümitsiz karşı taarruzlarını. fıman ınevzileriuedü~man ".ı~ le~fı"rı"lecek pOakü~ten Alman kuvve.l~•~ı 1 bilyük kuvvellerl• .~~r~~z 
.... Y dün hır kol ordu " -P 1 etmişıir. Bunlor pilskurtul . 
) 'l başka p t" k h k heaindo 12_5 _Rus tankın'. mUşlür. 36 .tank tahrip 
ti id ar ı oca • r a iye, aza ve tahrip etıuıştır. 11.,mba le edılmiştir. Ruslar dün 108 ;•ra : ':_e ~eyetl~ri gençlerden seçilecek şekküllerimiz ço~ alça~tao uç•k kaybetmişlerdir. Ilır 
-ttjfli Ge Curnhurı- J ceklerin seçilmeleri lüzu- kara muharebe erıoe ıştırA~ tayyaremiz kayıptır. . ~. a .... ~: ll.ıvkan mu üzerinde.durulmuş Ve ,etmiştir. St.liograd .şelırı Batıda işgııl ,_altınd&kı 
S lltu 

1
1 

.Sarac- 1 onları Parti makenizma•ıo ve düşm/ıoıo geri ?1u~_aa: towaklaru yapılan akınla.'. ı~leı t.fee~· 
0

•ta Bü- j da yetiştir_erek ileride yük la yolan geceli gunduzıu d• lngHizlerın 17 uçağı du 
\ kQ!t:ıtt h:

10

de oku l leııecekterı ağır vatan va- ı bo balanrnıştır. 2 Büyük şürülınüştür. Hızim kaybı-
'•t •yı.dr;~ııam~ zif elerioe şim iden alış!ır- m a ~~a ve bir pe 'ro ı gemisi nıız y 

0 

k tur. llatı ve şi ma I ı..;-11?.ııe~; ayı vechı mnk ve hazıııamak bakı· Voıgada ya~ılmıştır. Oon batı Alm•ııyada yaptığı te ~·ıııı,,inq arın •

1

• ınından bu hareketin ,bu- cephesinde Alnıaıı ve !tal sirsiz ızaç uçuşuudarı son: 
1 

'ky,
41 

" Rençliğe Yük öneıui tebarüz eıtıril· yan kotaları duş~anı~ ta- ra lngilız hava kuvvellerı ~ ~ •rı; a 1 Yer ••rıt m iştir. arruzlarıoı püskurtm uşler 28 Ağustos gecesi ; b ilhssa 
\ 'Gla, dare liey•t -- - -- Kastet Qehrine kurşı bır '~Ji.l '.kadar be'e- • k R ld " 

. .. erı ·ı 1 ; US fayyarecisi kurtarı ı sırd taaruzıard~ buluarnuş 'lle,ı • yı l)•ot uıııu ıur. Sivil halk kayıplara buh ,Buyuk Millet ' B· R t · H •'-f d 1 1 h · ı ~)elerinin . 
1 

ır us ayyaresı opa açtı< arın a a ev er uğramışlır. J9kfiıı ıoa •• e· Preıı · · &eııç- içinde denize düşlü !erinde de hasarlar olmuş· Qı1t hı.ı sıp ıtıbarile tur. 'I'aarruı eden logifiz bıı. .. unrn kt d ı Hopa 28A.A.- Evvel gUn al5! vler ıçinde bir Huı:ı '4f'İYet tı a a ır. LornlJJ uçııkJımndJrı 35 i &( •ıalk Parti 1 l•YYaresi denize düşmüştür. Ü•rhal kaza mahalline 

1 
·ı ''~j 1 hareket eden bir nıomr müreıtebattan iki kişiyi kur gece avcılarırııız ve . arşı 

... ,.,.. ıat~ arafın. koyma fo11l ı ım•z ıa.uf.nda l il' ~Q Y•pıJ an bir lurm ıştır. Ta YY• re batmıştır. • 

'iı\ rı.uZdekj ay- 1 Ruslar Yeni bir taarruz yaptılar ıı ı ınmıştıl'. DU ıl dr lıl ı ı.:i1de 
:'ti, o.,.

10

Planacak üç lı ıiyıik kasJ b • da v.ııdır, ~ ~i!G~• k, Nuhi ye, Bu taarruz sonunda 610 meskCın yer geri alın d Düımaııırı Kaluskaya ~ b t koogrele Moskova 27 A.A. da savaşlara devam etmiş bii gesinde, uçak ve t. ıık 1lfııı 'Y•llerine bil Sovyeı tebliği: 25 Ağustos tir. Kalenin merkez kesi· larııı ct. •e kled ;ğı hücum· 
1i~e Olgun Paa ta kıtalarıınız Kalaskıtbo- ıninde müvaflakiyetle ne· ! im pu•l<üıtül1oıüştür. 

62 'iıı 'l<leıı •hin~ nın cenubunda ve Kotel ticdenen hır taarruz sonun ı dü_şr~an tankı tahrip edil 
• guvenebiie- Nikovaoıo şimal doj!uauo da 610 ıneskiin yer g•ıı ınıştır. 

-. 
·--

Brezilyada 

1 Gizli bir Alman fay_ 

, yare m~ydanı bulundu 

Filistin, • (Rudyosu
Breziiya makam 
ları Riyo dö Janfıyroyu3')0 
·kil~metr~ mesafedeGoynda 
gizli bir Alman hava 
ahını meydnoa çıkıtrmış 
tır. eu meydandaki ı!darn 
lar tevkif edilmiş tahkikJ 
ta lmşlanmıştır. 

düşürüfmüştür. 14 Ağustos 
tan 27 ağustosa kad rJ r 1·ı
giliz Jıavn kuvv~tl 1İ 315 
uçak k ı yhetmişt •. Bu~ · 
larJvn 52 s · AkdPnız 
ve şim al \ frik.ı 
üzerinde düşür ü ' müştür 
Ayni devred~ Al~?n ha vıı 
kuvvetlerin in fng • J ız kuv
vetlerile ha vıı çarpışnı ı.ıla
rıııdu ki k1!ybi is 62 uçnk 
tır. ~ lcn ..ı n bomba llÇak .. rı 
1 ıırı . tcreni ı cenup s ı h ıl iııJe 
askeri ehArnmiyetleki tesis 
ler,..lve uy ııi zamanda ada
nın merkez \€ c•uup çevre 
lerin ~ tmırrıız.lard ı bulu:ı
rnuştu r. 1ııfıfilk ve yarıgı1' 
OJ u > .ıan üı uııştır. 



11Zafer11 ve "Liçak,,Bayramı 
Yann yırrı~i lıirirıci yıl 

dönümünü ~utlayacağı
rnız Dumlupın~ savaşı hü 
riyet ve istiklal savaşımı
zın başkumaııJanlık m,·y· 
dan ınuh!i!rebesinin muZıif 
fer olduğu gün-~ tesadüf 
t-clen kutlıı bir gündü!". 

30 Ağustos; günü yalınız 
Türk tarihinde doğil, cihan 
tarihinde dt: bir dönüm 
cıoktası km·muştur. 

vt·t, ve inan yı:ırlıkt:trını 

gölıdere taşıyorlar. dü~ü· 

ŞP-nler arlık kuruda hirbiri 
ne ı-ıaldıran insanlar değil, 
göklerde boğuşan kaı·ndlı
lardır. 

Bu giinkü harpte; bir 
ÇArpışmada, lıir kaç daki· 
ka içinde yok oluveren 
uı; ık: ve pilot sayısı, hakiki 
bir havacıhğm, nastl arka 
sı kesilm ·z bir insan ve 
makine k<lynağına ve mal 
zeme yatağına :dayanması 
ger&ktiğini bütün çıplaklığ"i 
le görüp duruyorut. 

YFN1'70N 

Y arınki30 Ağusto Zaf ef 
BayramıKutlama Pro~~~~ 

1- 30 Ağustos zuferinin 19 uncu yıl<lünümii lıiiyHk merasını vt, fi..'' 
sit edHecektir. ıar f" ~--
2-Resmi binalar,wler,dlikkarı ve mağaz ·tlar,gazino]ve oteller~hayrı.11' 6,ıerdt' 
Jarla,çiçek, elF~ktrik, milli renk ve resimlerle siislenecektir.l\luhtelıf "f '-
kurulacak, inkiHlp ve isti ki fil savaşlurınu uil veciz ler ~sılacftktır · 

1
, kOtıı oıl'~ 

3- Saat 10 dan 10,30 a kadar Tuğay karargahında ordu mırnıo tett~ ~ 
rafından Şehrimizde Bulunan Mebuslar Vilfıyet, P<ırti ve di~er .~tir 
tebrikleri kabul olunacaktır. . re gid•r,r'' 

4-- Tuğay karargahında yap&lficak tehrikleri müteakip lkledıy·15y~t, / 
di Şef AtatHrkün ve .Milli Sef ı~mPl lnöniilıiin hüstlerirıe ordu, 

1 

Ieuiye ve Halk teşekkülleı i tarafından çelenk konulacaktır· utııııııı 
5- Merasim suut 11 de Cümhuriyet meydanında Vuli ve K0

'
11 ~ 

3J Ağustos; kah ram an 
ordumuzun Türk tarihine 
şanlı zafer salıife'eri ekle
miş, süngümüzün kudret 
ve kuvvetini göstermiştir. 

Türk ordusunun . hamaset 

B.ı görüş, bu duyuş , 
teftişlerile baş'ıyacaktır. 0tsoıil'0 / 

A-- Teftişi mült-akip asker ve halk larafmdan rııenısim konı &1 ~i 
sile lstik 'al Marşı söylenetd<tir. l"11h1' ııı karşısında bize düşen ödev 

cümhuriyet hükı.imetimiıin 
isabetle seçmiş olduğu 
yolda yüriimek, Türk gnç 

ve besaleti öününde eğil ı 

miyen bir millet, sajgt göli 
termiyen tıir fert kalma
mıştu'.Bununla her zam ln · l ğini, mürp kün olduğu k a 

dar kısa bir zaman içinde 
1 lrnnatJandırmakhr. 

iftihar etmek ve kahraman 
ordu muzla gurur duyup 
göğüs kabart 11ak her Tür 
kün hakkıdır. 

* * • 
30 Ağustosun ifade et 

tiği manayı hakkile anla 
yubilınek ve onun dünya 
tarihinde yarattığı yeniliği 
takdir etmek için Türk ol- 1 

mak kafidir. 

* * * 3 ) Ağustos; l'ürk or-
dusı.;nun tarihimize ka;r:m
dırdığı ha vat verici, eşsiz 
zı.ferin onur ve gururunu 
yeniden tadacığımız bir 
iilndür. 

Kahraman Mehmetcik· 
!erimiz; Dumlupınarın yul
çın kayalıkları arasında 
sün~üsile düşmanının bağ
rını delerken, göklerinde 
açılan TUrk kuşu lkanall.ı 
rının gölgesinde zafer yo
lunu takip etmiş, düşmanı 

Bu günü görecek her 
vatandaş, biz gibi bu gü
nün büyükliiğü karşısında 
saygı ve sevgisini ~çıkJıy~ 
cak, o günün kahramanla
rını sevgi ile anacaktır. 

NA mutlulbiz':! ki; bu bü
yük günün yirminci yıh· 
nııla .görüp tıımamladık 
ve hakkımız olan şenliği 
yapıp sevindik, yarın~1da 
bu muazzam tarih şerefine 
bayram yapaı•ağız. 

. vatanın bal'imi ismetinde 

1 
boğarken, arta ;kalanlarını 
da d'!nize dökerek hüriyet 
ve istikH\lı.mzı kurtarmış

~ır. 

* * • 
Bı: gün savaşan ulus 1 

ltu; biHün atılganlık, kuv- 1 

Bundan dolnyıdır ki; 
30 Ağustos gününü, bir 
"Zafer,, ve "Uçak,, hayra 
mı olarak kutluyoruz. 

Ş. oGUZ 

Ankara radyosu 
neşriyatında 

Birçok değişiklik ve yeni· 
likıer yapıldı 

30 ağustos pazar gü
""nünden . ıibaren tatbik e· 
iL 

edilmek ve 4 ay sürmı-!k 
iizertı Ankara rndyo~u söz 
ve müzik neşriyatında bir 
çok :.. değı~ikıik ve ye-

, u\likl~ yapmıştır. Bun1an 
~ırasil ~ yazıyoruz: 

1- Hergim sabablurı 
saat 8,20 de yapılan evin 
saatı nt-şriyatı akşamları 
süal 21 e alınmıştır. 

2- Huftamn 6 gününde 
onar dakika olan zıraat 

takvimi saatı paıa ıe per 
Ş{'ml'e giinü 19 dan 19,15 
e kadar 15 er dakika o-
lacaktır. 

3 - D~rtı~şme saati 
pazar günü sual 20. 15 l ,· 

alıümışhr. 

4- Hürhan belgenin h~fta 
lık siyasi icmali her haf 
ta paz~rtesı• saat 21 e a 1 ın 
mıştır. 

5· Kitapsevenler saati 
pazartesi saat 21, 3~ da 
d.>I olacaktır 

6- Ahmet Şükrü Esmu 
lngilterı· ve Amerikaya 
sHyahata çıktığından k~adi 
si tarafından yapılan dı.., 

l 
politikıt konuşması şinı 
dilik k ldırılmıştır. 

7-Her perşt!mbe günü 
saat 21,15 te bir musiki 

H- - Marştan sonra P;yade t1layındun genç bir subay Huşkoınu \ · 
si hakkında bir nutuk söyliyecektir. SJ 

C- Bunu Partili bir arkadaşın lıibıbesi takib..ı,Jecektir. bele .,,. 
D- Nutuklara Sayın Komutan Gl. Şükrü Kanatlı tarafından ınukSıı ııııbbl'•'t 
E- Nutuklardan sonra bir okul talebesi , mi1ld ve memleKe bir 

duya bEslediği minnet ve şükra ı& ifadesi olmak üzere kornutaııll • 
nacaktır. kYıı &eti# 

F- Bunlardan sonrlt aıerusim Komutanının tertibi veçhile Anta ııııiitl 
da bulunan uirliklerin, resrni ve hususi mektepleri.ı ve bütün teşe 
resmine haşlan.acaktır. . . .. . VilAY't ~' 

6- Cfünhurıyet alanındakı trıbunlerm orta kısmı Mebus~ar, ıJJ l'''·p 
::ıileierine, sağdaki kısım ordu m~nsup1an ve ailerine, soldak•. k~sı fert'. 
ye ve diğer teşekküller nıensup1arı ve ailelerine tahsis edilnııştır·bil8tlet• 
icabedenlere tribün biletlerini tevzi edecektir. Tribünlere yalnız -~ 
oturacaklar, tribünlerin önünde ayakta hiç kimse bulunrnıyacaktıği 1'8o~1 
· 7- Bütün teşekküller ve haJk tribün tertip heyetinin gösterec~ 1eıerd1'; 
sis edilen ve krokide işaret edi't'm m nhallerden bayramı sey.·edto 0ı.ıts.Jl 

8- Sahadaki !nti~m ve inzibatı Emni) et Müdurile Merkez p.ıı1. 
k~n temin edeceklerdır. dsrıJJ' ~ 

9- Tertip heyeti şu zev.ıttan leşekkü[ edecektir: Vilayet .Jaıı ,ul 1' 
bakı Binbaşı Aho:ıet, bir .~mniy~t, komiseri, C H. PartisindflO ,MubO .• Aredİ 
lediye Reis Muavıni vekııı Hamı ~unmandır. dafl JP ~ 

10- Gece Garnizon Koillutanının tertibi veçhile asker tarafll'.l f{ı@'B 
lik ve halk teşekküllerinin iştirakile bir feııer alayı yapıh.ıcaktır. ·d~Jı~ 

f ' l ·· ·· dd · · t k b k··prilY0 gı ttall da toplamıcak olan ener a .a~ı noou ca esını a ~. en o • cu[l)Br- ıo' 
önünden Halkevine kadar gıttıkten tor.ıra oradan dorıecek 'e. I{ışlıl 

j çarşı, Kuıtuluş .caddeleri:ı~eıı. tekrar kışla meydanına gdlecektır· tıit 
fener alayına nıba~ et vt'rı lmış ol~cakttr. . .., . fıııd'ıı 

11- Gece Vali Konr1ğı bahçesınde Garnızon Komutanlıgı tara ,e 
. ·ı •·t· •'11 d' partı verı ece .. ır. 8sı• .. 

12- Bu program bütün teşekküller ve vatandaşlar için ıner 
Ayrıca davetiye gönderilmiyecektir. 

Neşriyat M Udürü 

Seıim Çelenk 

C.H.P. Msıtbaası Antakye 

' münakaşaları saati ihdas 
edilmiştir.Bu saatte'd mü
nakaşalar Radyo Temsil 
kolu tarafından yapılacak 

1 tır. 
8- Cumartesi gilnleri 

saat 14,43 le kal'ikatürist 
Cemal Nadir tarafından 
hazırlanmış "Aziz dinleyci 
ltr! ::,u patava'ısıım yaptığı
nı beğeniyormuSULlUZ~,, ad 
lı bir konuşma 1yapılacak-

tır. 

9- Cumartesi günleri 
saat 21,45 t~ "m~slekler 
konuşuyor,, saati tekrat' 
kon~uştur. 

10- Her 15 günde b:r 
yapılmakta olan "Y urltan 
sesler ,, neşriyatı bundan 
sonra her hafta ve salı gün 
leri saat 19,45 den 20,15 e 
kadar yarım saat olarak ya 

1 pılacaktır. 

ilan 
D.' D. Yolları 6 mcı 

iş'etıne Arttırma ve eksiltme 
Komisyonu reisliğinden; 1 

lskeuderun lslasyonuıı 
du ihzar edilen 90v00 adet 1 

Parke taşını•ı 3600 .Metre ! 
ı' 

murabbaınJaki ıstasyon 

meydanına. d(lşeme işı 21· 
9 - 942 l&rihinde p ıızarte 

si güııü Stlat 16 du Ada
na o ıııcı ışletıne müdür
lüğü bın ... sında açık eı<

siıtıneye konmuştur. 

Helıt!r metre mikabm 
dö~ıne i~çilığtnin mu
ha .nmen bedeli 70 kuruş
tur. lsteklileriıı nüfus cüz
danı, ehliyet vesikası ve 
189 liralık muvakkat te
nıınat ile tayin edılen gün 
ve saatte komisyon reis· 
liğme müracaatları Hlzım

dır: ;>artname ve muka 
vele proj-!leri işletme ve 
iskenderun istasyonunda 
parasız görülebilir. 

24, 29, 3, 10 


