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pazartesi 

A ona şartı rı : 
Deh ide yllhğı 8 lira 

Y•b•nr• memlek11Jtler~ 

·ru llirtek yolda bi k hedefe do 
. " hep berabe yürüyece.~iz 

~ıllı Şef. segalıat-' Bu lıe~~f i~t!~iıdi istikliıl 
arından Ankara~ ve Turklugun re/ alızdır 

ga dönd••l Ata Türk mesudve müreffeh bir vatan kurma-
Int Ankara 14 A.A - M·ıı u er mağa çalıştı, İnönü mesud bir millet ve mamur 

\oo Çorum bô ı t Şef Cü 1 
lanı 18at 20 30 lgeaine Yaptakla rnburreiei !&met- bir Vafan yarafmağa Ça IŞlyOr 
•vdet b ' dat Ve huy rı seyahatten dun ak 

Çuyurrnuılardır. 1181 
trl'nlerile Ankaraya Bu iki büyük adamın istdediklerini yapmak için birlik ve beraberlk 

O ~ halinde yeni hamleler hazırlıyoruz 

rurn.f.Laki ger Çünki Türk çocukları Atatürk yaşatmak, 
sarsınt l lnönüyü daima bahtiyar etmek, çok mamur 

'<Gzlerc l arı bir vatan çok mesud bir millet ya atmak 
ek ev Yıkıldı yeni insan kar ararındadır 

13 ayıpları Var Ankara ı3 A.A.-Baş birlik va beraberlik sırrı-
. A.t\ - Evvttlk' vekil Şükrü Saracoğlu ı3 dır. Onun için bir tek l ol 

\ ~ Vıllyetirniz için&. 
1 ~n vukua gelen yer üncü tasar ·uf ve Yerli Mal da ve bir tek hedefe do~· '"-8 ce evin yıkatın Yeoıden inıan kaybına lar haftasıoı diln Halk ru hep beraber yörü rece• 

""'- -.., rlara dair a1ı::~na &abep olmuştur., vinde söylediği ıu nutkıle ~iz. Hatta bu yörilyüş, bu 
h \e)t; lıAZ kıızasına bıt~h~m~ ma\umata göre Ço- açmıştır: yulda bu hedefi bize var-
.._, ilde R.açan Yer ~ cıye nahiyeeinın Laci- Vatandaşlar! lık vergisinde olduğu gibi 
•"dır. laarap olrnuştur~re~~lıs~ndan kalan 60 ev te- Milletimizi ve vatanı- ağır fedakArlıklar yüklese 

IC,~,~l köyde 4 ölü 2 yaralı mızı en der:o sevgi ve dahi tutduğumuz yol Tiirk 
"eıa 1 

Çiftlik k .. Raygılarht selamlayarak 13 iktisadi yolu, varaca~ımız 
Gt& ~lılbiit 4 öyuııun 69 evinden ıs ta - u"ııcll tasarruf ve Yerli hedefte iktisadi istiklal ve ~'l'dı evde hasa ö ı ma-
~ . '· llıaJvan . r K rmUttUr. Bu köyde 2 Mallar haftasım açıyorum. Türklük refahıdır. '"~~~ lıGyllod k~ayıatada oldultça büyüktür Memleketimizde çok ha- Hu birlik ve beraberlik 

• ... ,. e 1 ~vler t m · · d · t' kl ~ l h C:tnıı1ea •n kaybı k e amen yıkı\mııtır. Bu· yirli bir gelenek olarak yer say"sm e 15 1 a mu are· 
h k,,, Pı .. ~6'iincte 8 ~: ~ur. leşmiş o•an bu haftanın besini kazandıkhtao sonra 
0•fdı .. r te em~men yıkılmaetır. ferd o!ar.tk, aile olarak bir aralık bu si irli sırn 

98 ç k~l'On<1e 30 Şeyhbudınli köylerinde 29 ev Millet olarak her &ene ik unutur gibi oiduk. 
leti 89

h kun ev yı&ulmıştar. Hir milleti ölilıne sü-ı. t,111,lb JUlllcu köyU " 3 tisadi alanda yaptığımız ki" k 
1 

kl . 
q '•rctır 1

8

5
11 Y•kılrıııttır ~un k" evi müstf'&Da diğer- işlerin nP.ler olacağını top rü ıyen taş ın 1 ar, ız-

0.ıbı~ 2 bayva" k. u oyde IS ölü ve 9 yara hıca gfizden geçirmek fır- tlraplar, eski hastalıklar 
~•im cık k11r.a ayıptır. satını Vdrmekte ve işlerimiz· birer hirer şurada, burada 
tQ ~ difea&ert ~ının DodurğH köyünde ıso ev ı- deki hızı aı'lbrarak evleri- belirmeye basladı, hu bü· 

P. lllbe11 bara;:ı gOrrnOştür 1 ıs evli berk :ö- mizde vatanımızda yeni ik· yük ve öldül'ücil tehlikeyi 
rnuwtur. Bu köyde 4 ölü virdır. tiSlldi hamleler yaratınbk- sezen Türk c;ocııKlan he-

Q l tadır. men ve yeni baştan birli-,. ık V ~ • b Arakdaşlar! ğe ve beraberliğe sarıldı .;: • eraıs f U• Cümburiyetimiz:n hf'r o gündenberi okullanmı-
llC h ll 4' O keeçe b linen büyük daveı ztn sayısı, kiymeti çoğaldı 

•I anı ~u·•1ıt l ber maııasile Türk vlıtn yollarımız uzadı ve geniş· 
Lı J.f._tlrla • I C eme aip diri biı- fürkiye yarat· ledi Ve çoğaldı yıkıcı SU-

~ •errııı~~llııkta oldu~u &V.el maktadır. Hu gUn bu bü· !arımız yapıcı olmak yo· 
~Ci -.aeıne ait ftlQk 11 c:e haber verdiğimiz var yilk dava n bizden en luou tuttu, yabıncı şir-
"'1 tn bette bugün atı:.ı efler lııtP.ai ikmal edilmitJol- çok gayrP.t ve faaliyet is ketlerin imtiyazlı maliarı 

8-1 l'QIUyor. en sonra ilin edilmNi mnhte- teyen köş teri daha ziya- milletin aline gec;li, şehirle 
'dit l'erginin 3 il de iktisadi cephemizde top rimiz ve evlerimiz gözel-~ltaı11eelct•e ..... cbırr. 111 fon lira kadar J b 
~ tutacağı tahmin ıınmış ulur uyor. Jeşmiye başladı Türk köy· 

1J ~~i!Iİİİİiiiİİiiiii;;:::::::==------ Topraklarımızı el.isle- lüsilnün cebi be~ oıı kuruş 
~ ••rt ,.,JQŞ, / yen Türk gençleri bu ikti para gönlü yer yer fabrika 

"f. Uı &adi yoldada muvnffıtk ol- lar kuruldu, büyük ve kud 
~ manın sırrım ellt!rinde tutu retli bankalar ve mali ta-
~O:.~tQıı rnilletler i&b" 

1 
jorlar. Çüoki bu sırrı bü- sisler yaratıldı. Türk sesi 

1111', 8-de itıtiy~ı 'V lÇ arıııd ın d th , J iZ • l8tf - .!!!_n bir ciOşmanlık dünya her yerde saygı ile dinle· 
-vaannı kuıaclkaın • - sma karşı bize istiklAI mu nir bir seviyeye yükseldi. 

harebelerini k87.11Ddıran Batta her erde 

nilen dış politika Türkiye
nin sağlam kanaatlana 
dayanun tarafsız politikası 
bile yim~ birlik ve bera
berlik say~sinde kökleşti. 

Şu bir kaç kelime İld 
hulAsaya çahştı~ım bütün 
lıu varlıkları bir an için 
yok olmuş farzedecek 
olursak derhal hayalimizde 
saltanat devirlerinin maz· 
lum ve muztarip b:.ikük 
boyunlu Türk milletini 
görmiye baılanz. Ve bu· 
gün mes'ud olmak ıçın 
pek çok işler görmüş oldu 
ğumza inanırız. 

Cumhuriyet Rejimımizin 
Türk mille-tine ve Türk va 
tanına hediye etti~i bu 
varlıklr bizi sultanlar 
devrile kiyaslamayı lüzum 
suz kılacak kadar çok ve 
bilyü,ktilr. 

Bu böyle olmakla be· 
rabar b"z yapılan ve ya
pılmakta olan işleri yaınl
m ış ve bitmiş ad etmiyo· 
ruz. Biz bu yapı un ve ya· 
pılmakla olan işleri sade
ce yapacığımız, bu yol 
da daha büyük işlerin bi
rer başlangıcı sayıyorll'S. 

Çünki; Atatürk mesud 
bir millet ve mamur bir 
vatan y aratmıya çabştı, 

Çüllki: İnönü mesud bir 
millet, mamur bir 
yaratmıya çahşıyor. 

Bu iki büyük adamın 
işareti ve arzusu bütün 
Türk çocukları için mukad 
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Dünk'J maç 
Mütekaitler kendi 
kalelerine attıkları 
bir .golla mağlup 

oldular 
Şehrimizdeki eme~li spor 

cularla gençlik klübü fut 
bol tukınıı ar11sında yapı
lacağını evvelce lıabaı ver 
diğinıiz futbol maçı dün 
beden terbiye.si spor ula
ııınde kalabalık bir s~yr 
ci önünde yapılmış, mok 
li sporcuların enerjık ha
reketleri seyrcileriıı alaka 

· sını ~kmiştir. 
Gençlik takımı butiln 

gayretine ragmen gol yapa 
mamış, ancak oyunun son 
larma doğru heyecana ka
pılan takautlnr takımı ha
s:m kalesı sanarak kendi 
kalelerine doğru çektikltt, 
ri kuvvetli bir şütle kendi 
o leyhleriııe bir gol çıgara 
rak gençlik takn:ıına karşı 
1-0 Mbğlup olnıuşlardır. 

Oyunun bütlln safahatı 
çok heyecanlı ve eglenceli 
geçmiştir. 

Kınkhanda 
Bir dükkan yarıldı 
ve içindeki eşyalar 

çalındı 
Gt'çen cuma gecesi Kı· 

rıklıaod.a Hasan seçmene 
ait ~ühafiye mağazasının 
beton divarı yarılarak ma 
ğaznnın içinden 100~ lira 
ya yakin kiyrnette eşya 

para çalınmıştır. Vakadan 
haberdar edilt:ıı zabıta tah 

r kikuta başlamış fakat ara
dan bir hafta geçmesine 
rıığrnen hırsızlar bulunanın 

mışbr. 25 sanlını kalınlı
gmdaki beton duvarı dele 
rek bu sirkati yapan hır

sızların çokmahir olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Kırıkhanda tuz niçin 
pahalı 

Bize haber v~rildiğine 
görı3, Kırıkhnnda tuzun ki 
losu penıkende olarak 10 
kuru

0

şa satılmaktadır. 
Bu hususta yuptığımız 

inceleıoe l rde Kırık handa 
100 kiloluk bir torba tuz 
toptan 9 liraya verilmekte 
ve perakendecilerde tu1un 
kilosunu bulka 10 kuruştan 
satmaktadırlar. \ 

Halbuki şehrimizde tuzunlOO 
kilosu tophm775kuruştı, peta' 
kende de9kuruta sat!lmnkta 
dır, lskenderuna daha ya· ı 
km olan Kırıkhanda tuzuıı 
duba ucuz olması gerekir 
ken bu fi&t yOkıekliğinin 

sebebini unlayamadık. \ 
inhisar idaresinin ve itği 

li makamların dikket nuari \ 
m çekeriz. 

Başveki.limizin Nutku 
Başı biri ıcide 

des bir ·rauedır. 
rik eder. Bu doğrudur. Fa 
kat, buna rai{rndrı her Türk 
çocuğuadan bu gün ortaları 

na Bir kuruşluk fazla mul isi 
tih sal etmesini ve bir ku-

Onun için, onlurın iste· 
diklerini yapmak i~·in birlik 
ve beraberlik halinde ye
ni ham leler hnzırlıyoruz. 
bu hıınılelerjn orduJarı da
ha fazla iktisad alan1tıda 
ve bilhassa teknik bilgiler 
va teknik i sabasındu 

t o p 1 il ı c a k \'e 

\ ruşluk noln;an mal istih-
hlk etmesini istiyecejtim . 

l Bu düşüncenin doğnı:veya 
l münı kün olup olmadığı 
! münukuşusmı bir tarnfu bı 

önilmilzdek !arın pUln· 
laı ı ve çalış "llurı hep bu 
hedefe ~ör üt ecektir. 

Çünki; Turk çocukları 
·' Atatürk,.,ü yaşntmak, "hı 
önü,,yü daima buhtiyür 
etmek, ~ok n amur b!r va 
lan, çok mesud bir miliat 
yaratmak kararındadır. 

Arkadaşlar! 

Tasarrof ve yerli mal· 
lar haftasına yaı aştığını 
t>andığım sadece bit· düşün 
ceyi sizlere sövleıoekten 
vaz ge~miyeceğim: 

Derlerki; istihlak istih 
salı, istihsaldtı istihlaki tııh 

rakulım. Bunu yalınız tat 
bik etmiye çalışalım. Şayet 
muvaffak olursak yılda 140 
milyon liralık bir varlık 

yığır~ı ile memleketimi
zi kuvvetleadirrniş oluruz. 
Onun için sizden bilhnssa 
rica ediyorum, bu harp 
yıllarındıı islihsnlimizi ço
ğeHmıık ve istihlikiınizi 
azaltmak için çok dikatl i 
olalım. 

Arkadaşlar! 
Hepimize ruhat yaşa-

mak irnkilnını yaratan 
Türk ordusuııu selam lıya· 
rak sözlerime nihayet veri
yorum. 

ilan 
Hdtay Defterdarlığından: 

Köyü Cinsi Kilo ~luhammen bedeli 
Lira Krş. 

Antakyadn MUnir 
Parlar deposunda Burçak 657 197 

20 
10 
6ü " ,, ,, Ket~nto· 103 

huaıu 

,, ,, ,, Bakla 4 7 18 80 
~lağarncık Yerfıstığı 150 90 00 

Yukarıda cins ve miklıtrı ysızıh mahsulatu silrülen 
p y haddi Hlyık görülmediğinden 10 giln uzatılar<ık 
ihale 15-12-942 .salı günü ffaAt 10 da icra eJile

cektır . 

Taliplerin % 7 ,5 tenıinat makbuzile DefterdarJığu 
müracaatları ilftn olunur. 

Mütk sahiplerine KurbanBayramı 
Belediye Reisliğinden: · 

BtJlediytt hududu içinde 
kiraye verilen bil umum 
guyri meukullar ic;in lcira· 
cı ile mol sahibi arasında 
yapılması kanuui o' an ki
ra mukavele nıımelerinin 
noterlik marifetiyle bısliki 
icap etmekte olduğu evvel
ce ilAn edilmiş olamasına 
rağmen bazı mal sahipleri 
turafmdan bu ıezirneye ri
ayet edilmediği tutulan 
zapt vnrakaiarından anla
şılmış bulunmaktadır. 

Bu gibiler • hakkında 
icar ve akar nizamname-
sinin cezoi hükümlt>rinin 
tatbıkine m h 1 bırokılaıa· 
rnak üzere muka 1el~-
Jeriniıı usu dairesinde 
tanzimi mal sahipleriuin 
menfaatları ik zasmdan bu
lunduğu tekıuı· olunur. 

Muhasip alınacak 
Maarif Müdürlüğfüıcen:, 
Kırıkhan -Soğuksu E-

ğitmen kun;una doksan 

18--12-942 Tarihine 
musadıf cuma günü kur
ban bayramı oiduğu ve 
bayram namazının o gün 
sekizi beş geçe kılınacağı 

merkez müftülüğünden bil
dirilmiştir. 

Nöbetçi Eczane 
Şerimizde bu ak
şam Nöbçtçi Ec
zane; 

Defne eczanesi 

Neşriyat ~lildUrü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antukya~ 

Gündüzde 
Hu kııdın benimdir. Türkçe 
sözlü fırsatı kaçırmayınız. 

lira ücretli bir muhasip 
alınacaktır. Arzu edenlerin 
Eğitmen kursu Müdürlüğü
ne müracuatları. 

11-14-17 

MefrCı k mahsul satılacıı~ 
Hbhıy Defterdarlığmdan: IJ)ffl ~ 

Köyü Cinsi Adet MuharD t. 
vra 

Yoğuııoluk ğJ 
köyü Sürütme Portakal 4000 40 ,,n 

Çiftliği ll" 

,, ,, Limon 200 4. ıeri Y~ 
Yuknrdı.-ı muhammen beı!eli cins ve kö~ııoıı.~ 

rne~ük buhç .. lerin 1942 yılı port~.k l ve g ciJ ~ 
~uh: 1~-12-:-942 perşembe gürıu saat 1 ,I 
ıcra edılecektır. \ nerd' 

Tuliplnin % 7,5 tenıinot makbuzilo ıVe 
mUracaııUarı ilan olunur. 5_16 

12-14-1 

Gayrimenkul satışları .(1 

t oıd c,; 
kioıe aı e ' 

flazinef 

Jı;kenderun malmüdürlüğünden'· 
sıra o. parsel No. \1ah. ME kıymeti 

1 701 Çuy 2375 890 
2 701 . 1 " 375 140 ,, 
3 675 " 2791 1400 ,, 
4 876 " 241 90 " 
5 838 " 417 375 ,, ~ı 
6 871 ,, 100 27 .. klyelİ ~ 

Yukarıda yaıılı gayl'İ menkullerin rrıul rıı:J f ~ 
arttırma ile satışa çıkarılmıştır talip ols01~111o e"' 
7,5 teminatile birlikte LS - 12 - 942 sııh ıı 
memurluğuna muracaat hırı 14 

7 -.9. 11 -
·la~,, iianen tebligat 

Antakya asliye hukuk ha
kimliğinden: 

Antakyanın şehitler 
mahıılıesinden Duran oğ'lu 
Hağip Duran tarafından 

30 ııltın liranın tahsili hak
kında Antakyanm Şenkö 
yünde oturan ölü Hacı Et· 
h~min terekesine izafeten 
kızı Ayşe aleyhine yapılan 
davunın icra kılınan mü~a
faada: 

Müddeaaleyhe Ayşenin 
ikametgahı meçhul oldu
ğumfP.o bahisle nnmına çı 
karılan davet kilğıdı bila 
tebliğ iade edilm~sinden 
naşi bu l>abtaki lebliğatın 
ilaııf!n yapılmasma karar 
verilmiş ve mürafaa 30--
12-942 çarşamba günü 
saat 15 şe bırakılmıştır. 
ilan tarihindr!ıı itibaren 10 
gün içiude davaya karşı 
itirazı varsa cevapname 
ile .bildirnıt-si ve bizzat 
mürafaaye gelmesi veytt ı 

kanuni bir vekil iÖnder 
mesi lazımdır. Aksi takdir
de ger~ğinin mahkemece 
düşünüleceQ'i tebliğ nrnka
ıııına kmm olmak üzere 
ilan olunur. 

ilan 
Vakıflar m Udürlüğünden: 

Açık olan ayda 30 lira 
ücret ve ayrıcn aidatlı va· 
kıflar idaresi tnlıtiildarhğı 
için 25-12 942 cuma 
günü saat 10 da müsubn
Jca imtihanı yapılacağından 
girmek isliyenlerin müra
caatl ilôıı olunur. 

14- -17 

1 pi 
Ji1e~t 

Antalıya IJelet -
den: ,ıj'61Jll 
ı _ Anta~Y ıtl' 11" 

Mü lürJüğÜliurı ,il r,.ı 
ı . ejB 1ı1P'J 

olup, l{aJedıY o ~., ,; 
nan binaları ,ı:ı~ 
kain bar.tkSllııJ 0~(6 tJ 
külüp aıınnı 31C ,,ı.ı 
arttırma Pflı 

ıctır· _.f} 
ile satılaCil ~-
2- Arttır~•.,.~,.. tl 

26--12--942Y- ~ 
nU saat 16 ~~eJJ 
Ht-lediye ell~~ır· tJJ".,_ 
da yapıJaCB fi J 

3 - Enk'ıt (J(J) I~ 
men bedeli (:ıııl .4J' 

4 - l\luvıı aıı.ı~~ 
(67) lira (SO)·ıeriO• ısı 

5 lstekl• t tt· ..A 
- k)CfJ tr' 

gilnde nıııvıı eı;if16 ~ 
Belediye -çeı~r ~f 
ettikler ine d aeıed1 ı1rl 
ibraz ederek dil bl'1 

men salonurı 1 
11 ililn"''ıuo\J~ 14,1 ~ 

· ıo,t ' ~8 

Deri sat:ıs~.,, 
Tiirk f-18vıı: ,ı"' 

!.. 1kaohğtocJal bB~' ~ 
Kurban dıııll -, I 

uz .ı ıl 
kurunıuın ,.vııcı o~" 
cak o'an kLJ ıı.r' ~~ 
21,12,942 ı; 9 a• ,,~ 
bahl~yi~ ;: so'"o~ ~,' 
mt!rkezıu kUr· eti.00 
ile satılac8 rııe b f 
taki şartfltl ·od6 

rkt'ıı ı 
rum :ııc ~' 
lir. ifl t .J.'/ 

1stekJilef b"' ır t'ıı~ 
çalarile ber~urfil ~
ve sa&ntte ,K .,J:ı1 
zinde haSl9,12,t ' 

• 0,.uuJ~;;ıhacok ek ki; kesende şi 


