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SAYISI 2 KURUŞTUR 

~~şvekilimiz Saracoğlu 
'"astaki tetkiklerini bitirerek Erzincana 

ea~"ek·ı d' ha re ket ettiler 
~ ~ ı ıyor ki: «Masa b 1 d 

~ ~rir 'V b . aş arın 3 ydzmak ve yazışmak işlere uy 

I ~i\' e azı ı~ler de bir d h 
~iı ş~~ 3'lA.A.- u. a a uyanmamak üzere uykuya dalarlar « 
k Uk ·· ~ 0ı.ış- geçen b · 
leriıı r~ aracoğlu t t- s· u zıy ... fetten son- miıtea'cip tekrar ord1Jevi 

J l.llıitıe '.düıı de d •ve ra ... ıva~ın elektrik ihtiyacı salonlarmda tertip edilen 
''' ~li ~~lır. Bu aradca a~ nı temın eden barajı ve suvarede bulunarak Sivasın 
ol ı, 'oy enstitüsUııü :~ sa?trul~nı. gezen 8aşvekil i\lilli oyL1nlarmı seyrettik-
5tl ~ltıolUkrij Sarac<>ğ~ Mıtlt Şefın ~ocukluğunda ten sonra Erzincana git-

•t ~a K.aza Kaymaka~ ol~rduğu eve giderek bir mek üzere ij88t 23 te şeh 
lıtıdc 1edıye Reisi oldu ;~u~d~t. k~hmş:ar ve kız rimizde~. . ?Yrıl~ışlardı~. 
'eti ka~anırı mulh k v·~tıthsü~ü, hastahaneyi Başvekıhmızın dun şehrı-

~e gı lert:k halk~ 1 ilyet fıdanlığım ziyaret n:ıi1.de yaptığı gezilerdd 
l~tı •.köy gençlerint>~ ~en Bnş~ekilimiz dün g~ ! kendilerin... Bayan S.1ra· 

ı "1 haıırlıkı8rJan d ?rduevmde şereflerine coğlu da refakat etnıekte 
errınu . o- verılen · r tt 

'tlcrdi rı 1Hltedni bil- _ zıya c e ve onu idi. 

"tlc çi~ Başvekilimiz z 
~li di~· entofabrikatmıı a 1-er ve tayyare 
t d •rnevioi, Vilayet J 
~ "Pos 
lbeot unu gezmiş b 
"',~ 

0 

fabrikasının a' ııramı 
' ~~I faaliyete ge '::I 

~r ~k~ın gereken led D •• b •• k 
~'"•~da fabrika un uyü merasimle kutlandı 
~ /\~n ızahat almış 30 

\~"Kleyj }> agustos zaferinin başlıyan tören Je genç bir 
• 

0 aşa fal>- 20 incı· yılnonUmu·· \:'Urdun ba B l k t... · ~ oeı d" ,, su v aşkomutan ı mu 
~ ~l'Q S c ıye tarafın h~r tarafında olduğu gibi harebesini anlatan bir 
._ l bit . aracoğlu Şere- dun .şehrimizde de coşkun 

"il zıyaı t nutuk söylem·ş, bunu Par 
~~ı. ıi1aı t e verilmi~ v~ ıçten ge'erı törenle 
J.ı.·~ı.;. ele Vali, iKo- kutlanmıştır. ti udı ıa:Turğutun nutku la· 
~, ı... Ve Parr Dü kip etmiştir. 
t~r.ı: ~hınth 1 ı jerkAnı n saat 10 dan 10 30 a ı S G 
ı...-~ııh ·11UQ -~ k d ·r ' Hu nutuklara ayın e ;'1li .. 8() -ı Bruır. Zi- a ar uğ ıy karargahında 
\ı)e nc·lluna doğru Be- ordu namına tebrikler ka neral Şükrü Kanatlı tarn-

ı.... 18 vek·ı· b ı d fından mukabele edilmiQ, "IQın t>- •.ı. Sivas u. e imiş ve bunu Bele ı " 
uaavek ı d bundan sonra askttri birlik a ,.. 1 •mizi a- _'Yedeki Ebedi; Şek Ata-

~ dutu •c . gördüğUr.cten lürkle Milli Şt-f ismet İoö 1 lerın gçit resmi başlamış-
~ ~c \'ınce terceman nünün ·.lJUstlerine çelenk tır. Akşam Veli Konağı 
'fi ee .. SailPlkrü Saracoğtu ~oyma töreni takip etmiıı bahçesinde Garnizon Ko-
ll • a k tı -ı mutanlığı tarafından bir 11111 Bl btdile- r. 
•- ancak h s t 1 gardenparti verilmiş ve 

1 ~le '-ı . ususi ha- aa 1 de Vali ve ko 11 ~ ~Arı t fener alayı yapılmıatır. "tet edilece.ıır· mu ama askeri teftiQile " 
'der-k . 6. ı- ~-...lliiiii ... ,_;;;;:;iiiiiiiii;;;;;;;;;~"~._._..,..;;;;ı.,. __ iiiiiiiıiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiia " ... demıştır- ~ • ı m=a 

b~\ta11a baQı Ye · k · ı 
. ..-. 

ı.-ıışr.. ~ a rında ) azma n 1 n a 1 ve 
·Q ~arıırı h 

de ~ul eın iş'ere 

tayinler t~ \'~ uy'~~ llar~ ~yuk
~~ k iŞierin Verdığıni v~ 
)~ <İilldıii uyanmıyan Antaka memleket has 
i ,, rtlış b~ını görmüş t~hanes.i ö,•)eruto··r·u· ııayr"ı 

'-lıllıh . . rıesiJiz. Hal . .ı 
Qh: IJrıyetJe berahbr Sur~n Sıhhat Mi fellişliğine. 

\_.&tirn.. K~ınt- gö Y'"rıne Tokat Hastahanesi 
l~ '"fllley , rme o 

tetkik e eseı·i yerıe- peratörü Sedat Ariman 
)ı..~~1' \1 etrneye yel' ş e h r i m iz ha8ta-
t...~ l'eL~_ hepirnize bu hanesi öperatörlüğüne l!;r-

ı llver l kek L" · ' ~in be 0 muştur. (). ısesı başmuavini 
'te~ n de hu yolda Mustafa Aksoy Hopa orta 

~~. bildi,..lllernlekelimi ~kul. nıüdürlüğüııu, Afyon 
~°''Ilı kÔırn veya :..bil ısesı resim öA"relmeni 

ttrınek şelerini gör· Hay retliıı Çizer' şehrimi:t 
~rtı•nı h ve zayi ettiği Er tek lisesi resim öğret-
~ ~ k arnleli hare- ~ıenliğine, Gazi Terbiye 

~~rtııt •ıanrnak için yo Ensfüüsü nıezunl&rından 
'11 b· bulunuyorum .,....· ~ı'ıde G·· K ll' b ,, unay ız lisesi 

ava içinde çe Staiyerliğine, lzmir 

Adanada bir 
ihtilas 

Toprak Ofisi Şefi 
12282 lirayı ihtilas etti 

Adana - Toprak maf1 
sull~ri Ofisi Adana Jtjan1 ı 
ğmda Şef Suwdın bir ihti
Ulsı ortaya çıkarılmıştır. 
tahkikat devam etmekte 
dir \liiddeiumunıilikçe o· 
fisten istenen bazı hesapla 
ra cevnp verilmi~lir. Bu
na göre ihtililsın 12 282 
lira olduğu t~spit edilmiş 
ve ilk takkikat açılmıştır. 

Erıırıızi ::hriye hastanes 
kiltibi Mustafa Aru fakende 
run lı&stahan.;si kfttipliğiıw 
nakil ve tayin edilmi~lerdi 

10 kuruftur 

1Ankarada30 Afius 
c.--

tos Bayramı 
Coşkun ve içten"tgelen tezahü-. 

rafla kutlandı 
Ankara garnizon kumutar ı nutkunda ebedi 

Şefin aramızda bulunmayışından duyulan 
ac.ya tercüman oldu 

Ankara 30 A,A - Ao· başladı. Garnizon Komuta 
karalılar Dumlupmar Baş· nı törene iştiril k eden biı • 
kumandanhk meyd?n mu· liklere "Zater bayrammız 
harabesinin 20 inci yıldö· kutlu olsun,, diye lıaşla-
nUnıil 0

1an ~ lıugün büyük yan nutlıunda ezcümle de-
bir sevinçgünü yaşınuş ve nıiştir ki: Bu bayramı • 

baştan başa milli renkleri
mizle ve ~ünün önemini 
belirten dövizlerle donatıl-
mış olan devlet merkezi 
hiltüo şehri ~a-an renk,Vt:! 
tenviratla bu ulusal yı'-

dönnmünü daha dünden iti-
beren ydşıımaya b11şlamış
tır. An arahlar bu sabah 
bütün şehri dolduran bo u, 
tnıınpet ve!müzika sesle-
rile uyandllar Vb herkes 
törenin yapılac1ğı lipo 
dronıa giden yollara dö
kUldü1er lpodrom gunuıı 
erken saatlerinden başlaya 
rak kesif bir hülk kütlesile 
dolan eaatlOda boşta vekil 
lerle Mebuslar olmak üzere 
bütün mülki ve Parti er• 
kAm kendilerine ayrılım 
lir Ubüolerde yerlerini al
mışlar ve eeref tirübününde 
Hariciye Vekili Sıhhiyç 
lktisad ve Münekalat Ve
killerile Parti İdare Heye-

.tini ve Perl müstakil gu 
:rup:reisi, Vekiller Genel 
:Kurmay, ,Vektt.!etler er
·karıı ve Ankara Valis; ha-
zır bulunyorl irdı 

kutlarken bu günleri yaşat 
mak ve bu sevinç günleri 
rıi sa~!amak için kanhnı-

m Hkıtan ve hatlarını ve· 
ren değerli arkadaşlarınım 
ıııımak borcumuzdur. Şim· 
di aramızd'l buiunmıyun 
büyük kurtarıcı Atatürkü 
ve 68\'BŞ meydanlarında 
hayatlarım veren subay ve 
erlerimizi anmak için bİt' 

dakika ayakta dura'ım . ., 
Bu l'Öz\erdon sonra gener.ıl 
30 Ağustosun büyük ha-, 
tırnsını yaşatmış ve.demiştir-

ki; 
"33 Ağustos Zaferinin 

başkomutıını Atatürk hu 
giin aramızda yoktur. Fa· 
kat onun hatıraları onu.1 
dı.:yguh .. rı içimizde ~·aşa

maktadır. O zafer in komu 
tanları bu gün yine mille 
timiz;n ve ordumuzun ba
şındadır. Biz hu mille!in 
büyüklerine giivenivoruz 
Milletiıniz kend;sine v 
ordusunu ~üvondiği kadar 
askerimiz de ksndisine ıkuh
nrnrnnlığııı.ı ve halıayr -
ğitliğiue giiveniyor. Z ,f~· 
rimiz kutlu olsun milleti-
miz sağ o'sun ... Sık sık 
ve sürekli 11lkışlarla kar
şılanan bu hitabeleri ıörcno 

Tören Ankara Garniz,>n 1 

komutam Korger.eral Hüs
ni Kıl~ışm kıtaatı t,.ftişile S1yfoyi çevirin;z 

----••ır..-mır.-. SON OAKıKA 

Bir sovyet tebliğ ıne pöre 

Rus kıtaları bir nehri geçmeğe 
muvaffak oldular 

Şlm:1I batı bölg esinde muharebeler berdevam 

Moskova 3 lA A. - l)Jn gec" ıv•ş,.Pdilrn 'ovy f l tehli
~ın • ektır: Kıtı:larırnız batıda llir rıt hn gtıc;rueğ mıı 
V " ff .ı';; olmuşlar· ve nehrin o bi,. in~ ısı nda SbV şa •lr 
vam etmişl,.rdir. Stufüıgradm şimnl ba tı :;.ı ölgosinde 
şidJetli muharebeler devıını ediyor. 
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Reyhaniyede spor şenlikleri ı 
Antakya Gençlik Klübü ile Reyh:::.rıiyeliler 

bir maç yaptılar 

Et alınacak 
Askeıi sııtııı alına lm

misyonu başkanlığından; 

ı Posta_ nakliy~tı I O~i~~ı ~.,~~::~ 
eksıltmelert I 1 - Hususi odıJP J r 

Şehrimiz 13irinci Genç
lik Kliibil futbol takımı dün 
sı:ıut onda Heyhaniyeye t 

gitmiştir. Futbolcularınıız 

Heyhaniyede bir maç \'e 
spor şenlikleri yapmıştır. 

): apılan m: çta şehrimiz 

Vilkinin be-
yaı.ah 

V ilki Türkiyeye gel 
meyi sabırsızlıkla 
beklediğini söyledi 

1 
V aşingto11 (A.A .-) 

~ıırk seyahatı esr.asında 
,Türkiyeye de uğrayacak 
olan Vandel Vilki bf'ycı
nntta hulunarak demi ştirb İ; 

"-Son günlerde Heis 
Huzveıt: tarefı ıdan bildiri 
len lıu seyahatın proj~sini 
ben yapalı çok zaman ol
du. Hali hazırdaki dl ruma 
t:.id meseleler hakkında 
Türk Şeflerile görüşmek 
ve l'lirkiyeyi ziyaret et
mek fırsııtını sabırsız' ıkla 
bek edim. 

Alelade bir Amerikan 
yurddaşı olmaklığıma rağ 
men, Cümhurreisliği seçim 
!erinde ~n büyük siyasi 
partilerden birini temsil 
etmişabulunnıaklığım, bana 
biri< şik Amf:'r ikanın harp 
programının degiş'Ilez ve 
88rsılmaz olduğu ve Ame 
rikan milletini ht'p bir 
uada top yeldln har L> etti 
ğini bütün dünyaya du· 
yurmalI ve i11and11 mak 
azim V"! kar arını veriyor.,, 

iştirftk eden birliklerin 
Korgeneral Fahri Kllkış 
önünde yaptıkları geçit res 
mi takip etti. başta san 
cakları olduğu halde harp 
ve yedek sub JY okulları 
alaylarile bir piylıd e alayı
nın muhabere. bıtih~am 
bölüklerinin, . .;uvari ve ko· 
şulu topçu aluylarının, bir 
ıuotörlü l·>pçu taburunun 
ve motörlü topçu tayyare 
dafi alayının iştirak ettik
lf1ri bu geçit töreninde lpo 
dromu dolduran Ankaıa 
halkı heyacanın en son 
derecesine vurmıştır. Sık 
sık yaşa varoı sesleri bü
tün sahayı kaplıyor ve al 
kışların ard1 arası besi! mi
yordu Ankara bu mutlu 
günü böylece güzel bir 
hava ve muhteşem bir va 
kar içinde kutlamıştır. 

l\eşriyat Müdürü 
Se'im Çelenk 

C.H.P. M11tbaası Antakye 

IJirinci Cençlik Klübii 2 ye 
karşı 3 gollt> muçı kıızım 
mıştıı: 

Spor güstı-ıril"'l'i çok 
g: zel olmuş ve s'!yirciler 
tarafından takc:lirle kurşı
lanmıştır. 

1 - H.eyhaniye Garni
zonu birlikieri ihtiyacı için 
pazarlıklı:ı 4000 kilo koyun 
eti, 4000 sığır eti ahna
eaktır. 

2 -Tahmin fiıü koyun 
için 4800 lirn, sığır için 
2000 liradır. Temiuut o
larak lioyun eti i~~;u 360 
lira, sığır eti için 150 li 
rad ir. ikinci salamon 

1 

adaları savaşı 1 3 - İh r le günü 1 - 9 -
942 salı günü saat l 7 .de 

, askeri sahn alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

Amerikalılara göre 
büyük bir muvaffa 

kiyet değildir 
Vaşington 30 A.A.-· 

Satahiyetli bir zat Sulamon 
d l 'k"' .. ı . 1 a a arı ı ıııcı ur-uız ı;;ava-

şınm büyük ö~<;lide bir 1 

muvaffakiyet sayılamıy ~ca
ğım ve harehtin Ji:l ponla 
tarafından yapılmış geııiş 
bir hareketten ziyadP, bir 
deneme olduğunu söyl~-
rniştir. • 

Diğer müş!;!bider ctüş

mamn kati mağh1biyele 

ıığrnmış olduğunu ve Ja
pon dtrnmasımn üssüne çe 
kilmek zorunda kalöcı:ığını 
bildirıyorlar 

ilan 
~ntakya Belediye 
Reisliğinde 

4 - istekli olanların 
evsaf ve hususi şartlunnı 
komisyoııda görebilirJer. 

Kayıp şahadetname 
940 yılında Hassn ilk 

okulundan almış olduğum 
ilkokul şah!!detnamr>mi 

kaybettim Y~nisini alaca
ğımdan eskisini hükmü 
olmadığı i1an olunur. 

Hassanın TiyE:k mahal
lesinden 

Arif Ot-~ oğ . Mehmet Üte 
Kayıp mühür 
Adıma mahkuk müh

rümü kaybettim. Kimseye 
borcum yoktur. Yen isini 
alacagımdan eskisi hiiküm 
süzdiir. 

Y akto köyünden 
Zahir Güler 

Matbaacılara 
1- - Antakya Şehir 

köprüsü köşesi ıle yıkılan Vilayet makamından 
dükkftn mahalleri ve Hl- 1- Hususi muhasebe 
ğım yolunun tamiri işleri cairesine evrak ve defııtir 
açık eksiltmeye bonulmuş tı:ıbcttirilmesi pızarlığa ko 

nulmuştur. 
~~ 2 l\ 

2- Keşif bedeli 1344 - Iuhamınen bede i 
\irra 11 kuruştur. (541) 1ira 50 kuruştur. 

3- Bu işö ait şartname 
3- lstekJi er bu işe a· vilayet daimi encümeninde 

~t e~rakı ~~cle~i.ye r\~n da 1 görülebilir. 
ıresmde g?~ebılırler . I· 4· Talip'erin ilk lemi-

4-- El,sıltme 4 eylO.I nat akçası olan 41 lirayı 
1942 cuma günü s ı.wll6da 1 birlikte getirmeleri lazım· 
Antakya Belediye Encüme·1 1 dır. 
sa'onunda yapıl a caktır. 5- Pazarlığın 4 eylQI 

5-- i\h .. vakkat teminat cuma günü saat 16 da 
l O lira 81 ku uştur. Vilayet daimi encümenin-

6-· ı~t.ekliler "Ticare o- yapılacağı ilan olunur. 
dasına kııyıth bulunJuk zt,25,28,31, 
!arına dair vesika ilı-ı, mu ve ehliyet vesikası ibraz; 
vakkat teminatı ödecHk\e- etmeleri Hl7Jmdır. 
rine <!Jir evrakı mUsbite 19, 25. 28, 30 

Eşya satdacak 
lskenderun Cümrük ~lüdürlüğümJen: 
Eşyanın • insi b:.ilo 

Lastik çizme 9,400 
Lanolin 4,600 
Dolu gramofcn plak l 003 
Nikel halitasmdan gümüş y aldızlı 12,180 
Çatal kaşık 
Demir bıçak Siiplı 
Sapı nikel halitasınılan Jümi\ş 
yaldızlı 

5,19) 

Adet 
o 
o 
8 

A~aç sandık 23,0)0 
Yukarıda cins ve nıikt~ :ı y:ızılı sahipsiz eş~ a 15 -
Eylül 942 salı günü is'.a ndmuıı liman işletme ambar
larında satılııcağ' ilan o'ı.ııur! 

31, 4, 8, 12 

llı.ıtay: P.T.T. Mii lürlüğ"ün 
1 

dı.ıin1siııe ı;ato~
1

011ıılrtl~ 
den za rı pazarlı?:' ııııeıı 

2-- Muh~ın , .... 
Aylığı 250 lira rmıham '"" 

men bedelli Antukya-Hus- 260 lira dır. . it ş'~ııı' 
3-Bu İŞ" -'111 ıi eııc 

sa ara sı oto ile posta mık- l v· ı ·et daJ . ır 
?iyatı :l\.tk eksiltme /e Vt>- ili~, la~. {i!ebilı~· j(~ 
rilmişlir. nmde g~J~ 1: pıer111 t9 1 

4 • 11 Jall ıe' 
Muvvakkat terrıiout.225 ıııinul akçıısı 0 aetir1111' 

l\radır, Tallp\er ticaret oda rayı birlikte " 
srnda kayıtlı 'e okur ya· 14 d 4~)\ 
zar olacaklardır . rızı~~rp1ır,'lrlıg:ı;6 d 

İhale Hatay P.1 .T. Mü .. ·· s ıııt e~ 1 
cunu: g~nu. encLı!llıı' 

dürlüğünde 11- 9- 942 l"ıyt~L dcııruı 01ııı1 
- < ~ · • 'iıl 

cuınaa gilnü saut 1~ te yıı yapılacagı ı' jl 
pıla~aktır. Şartnameler me n,2s.z8, ~~ 
sai gün ve saatl:ırmda mü k'IO Y 
dürlUk kalemirıd:-> göriilo 7 QQÜ 1 

11-31-s-10 alırıaca~ ~Jı' 1
' 

bilir. 

* * , ·inırii1' ~l 
l ı 'l.ı; 'I' 1ı··u·· _ Antakya (.,ı ~11tıtl llu~ay 

lüğiinden 
. . . ı' u ur fam Taburu L. -~J 

Jıııı .0,,,.-
Aylığı 120 liru muham 

men bt>deLli Antakya-lfoy· 
haniye arası oto ile posta 
nakliyatı açık ı..eksi\tmeyı, 

verilmiştir . .'.\fovvakkal te
minat 108 liradır. Talipler 
ticaret odasında kayı~lı ve 
okur yazar olacaklardır. 

Ihale Hatay P.T. l'. mü 
dür1üğünda 11 - 9 - 942 
cuma giinü saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnameler me 
sai ~ün ve saatlarmda mü 
dürlük kaleminde görüle 

kornisyouu0 kYB &_ ti1 
1 _ Anta ı~ ··.,1 

T burll d"~ 
C\luhafaza a. ·ıo s:ı. tıl"·~ 
İÇİll (7()00) Jı'.I g1'Sll 
kapalı zarfla eıısi :tı 
konuJmuştur942 QI;.! 
16-EylCil- 16 d~ 
ba gün il sa~J rııisY t~ 
satın al il1 3 şat 
yapılaca~~ır· ııoıııii 
si her gu~ ı/. 
görüle bil•f· j0i 0t' 

2 fabJll ıO ıı - ıııP ,. 
(25900) lira 0 (194j) 

k. t t rninatı ..... ıe 
<i e ·11 1" t 

27,31,5,10 dır. lstekliler•bit 1-.ı1 
* * ve saatıoda.:1 teııı1.,, fV 

bilir. 

Hatay: 
ğ'ünden 

P.'l '.T. Müdülü- veline kad~~rııis1° 
tup1 arırı 01 ~ 

Ay ığı 120 lira muham- melt•d ~1 ,,ıo "' 
men bedelli Aı,takya- Kı 

rıkhen arası oto ile ~posta 
nakliyatı açık eksiltmeye 
-rer\lo· \ştir. 

21,~ ' rı'" 
Benzin al' oıı ~ 

Gi.iıJlr ' Antakya 83uo•lıJl 
Muvak.lrnt teminat 108 

liradır. Talipler Ticaret oda 
sında kayıtlı ve okur ya
zar olacaklardır. 

İhale Hatay P.T.T. mü 
durlüğünde 1·1-9 - 942 
cuma günü saat 15 te ya
pı'acaktır Şartnameltr rııe 

sai gün ve saatlarında nı ü 
dürlük kaleminde görül e-
bilir. 

Sıra ya ptırıla-

cak 
Vilayet :.Makamından 
1- Vilayet ilkoku~la

rı için 80 adet sıranın yai 
pılması pazarlığa konul· 
muştur. 

2 - Beh eniıramn mu 
hammeıı bedeli 13 liradr 

3- Bu işe ait şartname 
Vilayet daimi encümenin
de görülebilir. 

4 - Talipltrin ilk te
min:ıt akça&ı olan 78 li
rayı birlikle gelirme-

l 
len l azımdir. 

5- Pazarlığın 4 eu.-~ 
cuma günü saat 16 da 
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