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lhmların her kelim•· 
slnd en !5 kuru, ahnı,. 

Ucret Pa\ i.1dlr . - · 
GD ın c;.oçan ••Yll• .- · 

10 kut u9tur - • SAYI 3 ~ K J { J .0H J l 

ektrik, su, ekmek ve Milli Şef imiz An-
tuz ınes 1 • karaya d~ndüler · 

Elekt .k . . . e eSI Cümhurreisimiz Hariciye Veki-
rı ışının acele ve radikal bir surette limizi hastahanede ziyaret etti 

&o ha il ec:I İ 1 m esi j az I m Ankara 28 AA -Cüınhurreisiıniz Milli Şef lsm•t 
• ~ulan es~i elekt 'k • .. • . lııönü dün akşa'll snut 21 30 da Ankeraya. ~vdet ~~-

L ılıı 9eced b . rı motorunun taınır edilememesi yüzünden şehır yurmu~ ve istasyonda Büyük Mi let Meclısı Reısı, 
11tlk

1 
s en erı saatlarca karanlıkta kalıyor _ Yukarı mahalleler Başvck;I, Genel Kurmay Buşkanı, Vekiller, Mebus'ar, 
USuz. Sabahları fırınlardan ek • k b 1 .. . T b f . Parti ldnM Heyeti ({eisi _ve ... ı.rı. lar~fı~.dan ka_r~ı-

li . d .. m u mak guçleştı · uz u 1 luıımışlardır. Kala'uhk b;r lı:ılk kullesı Cuıohıırreısı-lııı. °'kııı •n llneoııi rar.ı .. ı oguran sebepler nedir 7 mizi lıareretle •lkışlamıştır. 
cıı~•leıı ilıtiyaçıar:~ g<'Ce~arıeıodao satılmakta Tuz m•selesin gelin- Mitli Şef loönü doğruca ııilıı:ııııe hus•ahanesi•e gi· 

"t. ~·~•kirik ve ııu ve hır kısım halk elinde co: Bir sydan beri şehirde derek iki ameliyat geç'rmiş olan lhriciye Veki i 
•. ~r liirlü dU....ie· ekmek kartı olduğu hal· ve köylerde tuz sıkıntı•ı uman Meneıııencioğluou ziyaret ettikten sonra Çıuı· lıııı lectır. Geı;enıer.ı ~e lınnlarılal ekmek bu- göz. çarp naktadır. Sıkııı· kuyaduki köşkle.rine j!ilmişlerdir. 

büyük . e amamaktadır. tının sebebi hakkında yap •• - w • H•r)'JI _____ _ ~il~~ 11 elektrık e· . B I d b 
"Wk n Yerine Çalıean ka ı~rn Y•ptıj!ımız talı ki tığımız tahkikat ve inhisar ::>~ e iye seçimi per~em e ~ lbotGrle şehre . 1 ta gore Helt-diye fırm- kr idaresinden aldığımız ,"'1.., dıız. verı- ~·· eak:ai gibi, yani ..,_ rnalQmata göre şu netiı>>- ye başlıyor ' ''t ~e "aae ne kona~ hırde h&lka dağıtılmış 

0
• ye vardık: 

L.. n çok eskı laıı k· ro ı · 1 . 
1 

Beledıye RPisliğirııJen ""l lbotGr d .. _ ~. e erın &ayısından nhisarlar idaresı y~ · 
...._,,._ t e m

1

1te- batta bır miktar da fazla nız şehrin norma! ihtiya· l -10 -912 t ır hi • r •S lıy ın p ·rprn1J gfo•i b.1ş ~ ık;c:zıııınokta oldu un verınekte.lir. Ekmek cı ol•n gündelik 25 çuv•I lıyaruk 8 -10-942 güııü bitecek olan belediye in· 
a. •• · Re'*1en be · Blkıntısınıu s beh" d R tı"ha'·ında h e r m ı n t a k a i ç i n ,~ı ı ı e ı " ey tuzu bayı vasıtc1sile ç.ırşı u 

.,. otca karanlıkla h•niye ve Kırık ha~dan ya m un ta zaman vernıek!J, talı <is edılnı günde s 1 yııı ba I kııı beledi ye dairesinde 11.,.~"· lehrimize bol miktarda nahiyeler için d• ayrıca intıha > s md ~ı bai n• gele,ek ~izııt reylerini v"mc ~ lıı lı: ıne.•tl!Oinin karne g•lınesi ve bu k•r- ihtiyaca göre tuz taboi.s e- 1-ri icap ettiğ"nden ş "tırôo se'<iz mıntaka o'dıığunajgöre ~· ~ lu~tte halli nelerle •kınek alınmak i•- der.k buıılaıı l•luhiye Mü· hor mıntak halkının rey vereceği g;foler aşağıda gös ~ ~ii k Bene'ik ömrü tennıes"dir. dürleriııin ermine gönder teril Jigi umumun m ılOmu olm ık üzere ilan olunur: ~. hlırt Q Q •&ki ınotör Ekmı k kartlırıoııı ay· m-.•ctedir. ıluna rağmen Cümlıuriyel ıııınlaka•ı 1-10-942 pqrşemlıo günü \'ıtıq.,. n "1lı:1ancıırılm6• b"flndan itil"1ren kalkaca- bazı •tık !(özler şetirdr Uluı:ami ., 2-10-942 Cuma • 
~· lı,; ı,.~rtılı: Yok gibi- gı ve fırınlarda serbest ki bakkatlarLan binbır va Akbab, " 3- -10--942 ı;umarı .. ; .. 
ılıi "'11lda lıG,ıe ııidorse 8tıl1f Japılac~ın• gö,.., sıta ile tuz toplıyarak Şeh;tıer " 4-10-942 l'•zar • 
t,. ~ 1 elelıtri#e Vt! bıı •ıktııtının lıir kaç gü- \ltıyduıı " 5 - 10-942 Pazartesi • ı' ıı.ı..ı Azı~ &elecek ne ka~a~ ortadan k•lkma- bunl•rı köylere gönder- A•fun • 6 10-942 Salı " 
t k; !\.... 

1Yeııın lstan-
11 labıidır · Yalnız bu bir me k 1" ve k<iy lii ı'Ü art ık urhuıı " 7 - 10-94 2 Çarşam ha " 

°'111~,b~iye:ıe1a·z iı kaç Kün için dtı olsa fı- buodun sonra tuz gelınki· Gaz"paşH .. 8-10-942 PerŞP,mbe " 
~lııa •ld ır lokornt- nnlardan geceleri ekmek yece(!i veya f ıatlarm ~1 ii · 1iıllllM••-a ........ ...,._..., __ ~m:ısaım _________ .. 
'lir,,bı.....ıtını Çoktan- labşının yasak edilna~si seleceği gibi yalan propa 1\ 'utuk savaşı 
"1 la --q. ~hriu ib- lhımdır. gandalarln ,aidatarak şehir l y ı 
Qı .~:~ile karoıh b" Üçüncü mesele dA le- den ted .. rik ettikleri hızla 

~tı-
0

rnnr, odun ır suyudur. Şehrin yukaıı rı lıuğday, arpa darı ve Alman ve İngiliz hariciye na-~~ ~ gibi mu- rnahallelerile nehrin 0 bir incir gibi yiyecek n ıad ie-

~i IQ~lay v. bolca ~ı~ıaındaki evler gündüz- !erile değ;ştirmekledirler. z 1 rl arı d Ü n bir...: r n ut u k sö y 1edi1 er 'ıil ~kUn .Yakıt erı sudan tamamen nıah Bize verilen ma:umatu gö· 
.~:ok e 

1
lledifi BÖ) le ~unı bulunmakta, g•!celeri re, iki kilo tuza mukabil 

"~''-' :mobil belle" e ancak bir kaç saat 0 köylüden b:r kilo l>uğduy 
lirı.:.rrnaliteler y~ ~a ~z aı miktarda su bu ahHrrıaktrdır. J) ğtr tan.f· 

ittir· •Ye kadar n abıln,ektf'dir. Hunun se tuz gelr.niyECeği hakkıadu 
~-..._. •lettıenıittir. a bebi de suyun aı olması. ki şayiaları işiten halkın 
~i~~ da 6denc1;ai dır. Belediye geçen ay bu ı bir kısmı da milaıkun o 
~ •ı bu lokoıno- 81~10~1Y1 öolamek için ge· j d1.ı~u kaaar ve ibtiya~tau 

... ,,:n Gnce aetirile :-' erı •~at 11 den nba- çok fazla tuz stoku yap-
le le~en bu İljiıa 1 '

0 
saat betine kadar su maktadırlar. S1kmtıoın 

k biisbUtün d~ı kes~~kte ve geceleri belli başlı scbep!eri bunlar ı. alnıak tehı· l>Oda bırıken sular gu··n- dı 
"llrt ı ı- düzleri h · r. ı.;1 •rı lllıeı ıa. k le rın ihliyacmı Her şeyden önce ~u 

~ arşılıınakta idi. Her ne no~tayi hal"ımızıı belirt· ~~ ı::~irn 1."80ele :;!'len ise delediy• bu mok istedz ki, Vılilyeti· 
l .. ır, GOnler- ırden ~a~g~çnıiı ve su ınızde bol miktarda tuz 

le :•hları Saıtt ~~ ~esmedığı ıçin ff'hrin vardır. Duha geçen hafta 
ta ı. •tta ı .. t 7 8

1
r ısmı susuz kalmııtar lskenderuna 13 bin ton y.ı \•l'lrıl d elediy · b · · 

'-lak . •r a ek- bw enı u •ı· bir çar~ ni 130 bin çuval tuz gel· 
llbi.ti •nıktrıı kal· il 

111
ilMlnl V'! ekınek kadar mifti , Vıh1yetin nuı ıl 

r. Ekrneader b:ıtn ola~ . su mt:Bi'esini aylak ihtiyacı 1500 çu vl 
ellııqllli bekliyoruz. olduğuna göre, elımız J 

lngiliz nazın Almanyanın kımıldanamıyacak 
hale getirileceğini, Alman nazırıda düşman 

ların yok edileceğini iddia ettiler 

Almanlara göre Rus ordusunun 
insan kayıpları 14 milyondur , 
Londra 28 A.A.- Ha- müdafaa St"rvisirıe m~nsup 

ric;ye ııuzırı Eden pasif iki bJn Kişinin önünde bir 
en tt! yedi sekiz aylık tuz nutuk söyleyerek demiştir 

ki: ihtiyacı vıırdı ·. Hu "tib 1r:"' 
halkın lii1um~mz teJaşn ka· 
pıln ır u:ık ihli} cındnn 
fazla h.ız toplarrıuk sureti'u 
b ... h 1.na seı> o o.nrn:nalıı
" az·m.tır. l) ğl\r 'taraftan 
ilgıli ı. ak.ın:larm da hare 
ktıt" g ç rek pi) asrıd.ın 
lı z toplıyJ l açık ;-;özleri 
ya kal :t} ı4 huni rı ~-zalan· 
J11 ması gereklir. 

.. Bu sefer kati olarak 
bu İli bitirmeliyiz. Her 
yirnıı yılda hir bu işin baş 
larnasma müsaade edeme
yız. Hiç kimse im müca
delenin uzun sUrec .. ğini l>i 
lmntız. Savaş uzun vey& 
k tsa m· olursa olsuu so
n una kad!!r ç:ırp•"'&C ığız.,, 

Berliıı 28 -A.A. Al .. 
Sa yfu yı çeviriniz 



'I· J\ IGUN ~---/ 
1 ı ı la'' 

Dünkü maç Hatayın eski 
tarihi Antakya Reyhaniyeyi 

2 ye karşı 9 sayı i!e 
yend; \ ar kiiloji heyeti şehrimi 

Şehrimiz Bir-inci <;anç· ze geldi 

E~meklere 
Akdarı unu kanştırıl 

mağa baştand: 

Helediye piyaı:ıada bol 
miktarda bu\un;m llkdım
dan mühim miktardu su
tın aiarak stok yapmıştır. 
Şehrin e\.. meklik ihtiyucını 
karşılamak üzere buğday 
da satın a1 mak~adır. Dışa 
rJdan yakında ~elmesi bek 
lenen buğdaylar gelince· 
ye kadar eknıekl""re akJa 
rı uau b·arıştırılması karar 
faştırılmış ve hu kar 1 r e\"· 
vdki günden itibaren lot
bik edılmiştir. Ekmeklere 
şimdi yüzde kırk oisbetin 
dr> akdarı karışbrıloıakla· 
dır. Buna bir miktar mı 
sır darısı katılmuk sureti 
le ekmeklerin daha ıyı 

kalitede ç1karıtması düş:.i
nülrnekledir. 

t\arne ile ekmet< a an .~~ 
Pe~rdiy~ Heis\iğindeu: • .ı•biltef'~ 
30 t:yıul 942 giinli fırıulanhın ekn1eli e i11' or•· 

için kuı ne sahiplerinin eHerincte!d eylOI ~,ıırll ıı>,;e
ayma ait karneler ko~:Jıılarile birlikte .fırı )ere 6' 
cıı~l etmeleri \'l3 koçanlar mı gönderın 1~26 .. 28 
veı ilrııiyl et•ği ilan olunur. ; e~ 

lik K\übiiaiin duveti üze- 1 Geleceklerini daha evvel 

~ rint~. sehı~imi~~ ge~e.? .. .Key- \ ?~. ha~.~r. ver11lİş olduğumuz 
, banıye Genç ık Klubu fut- l iırk lanh Kurumu Arkeo-

bol t;ıkımı ile şehrimiz Bi { loii heyeti dün şehrimiz~ g~l 
rinci Genç'ik Klübü fut- miştir. Hatnyda tedkikat ı· 

boltakımı düı;- Genç1ik ı çiu kuruln'l bu lu·yet Prok-

Değirmen icar edıleC ·~' 
'.\lilli EnıHllt MüdürlüğüOde;,oıı ~ 

~1uha Mahzar Ada kimden rrıe flJ o-94l 
bedelli No. No. rnHi köyü old~~:ra\fe·•;'ı,~ 

1 kışlası sahasında karşılaş- fesör RemziUğuz Arının reis-
nw~lardır. \laç, Antakytı liğinde mimar· Mahmut Akok 
Gen<_:lik Klübünün 2 ye Arkeo\oğ Hayri Sağ\amlunç 
karşı 9 sayı ile gı:ılebe1'ile ve Arkeo1og Raci T~mizer-
b"tmılj ir. den ~illeşekkild\r. 

Türk tm ih K\il umu va· 
sıtasile Anlrnraılan buraya rnaıı hariciye nazırı Rib

bentrop Üçlü Pak tıu iınza 
sının ikinci ~ıldönümii mü 
nasehetile bir kahul res· 
mi tertip e~ l<'nıiştir. Bu 
kabul resminde bir nutuk 
söylfyen nazır Üt;lü Pakt
la birbirine bıığlı devletle-
rin adını saygı i e :.ınınış 

ve d~m1ştir ki: 
"Almanyu, . ltalya ve 

Japonya bundan iki yıl 
önce Üçlii Pı:ı klı imzaladık 
ları zama1! bilhassa Amı:
rikaya ihtar a bulunmuş 
lardır. Fakat Huz.velt bu· 
nu duymama~.hğa gddi 
ve açıkça düşmanca hare 
kete başladı. Bu itibarla 
savaş H.uzveitin şahsi tse-

ridir. 
l lçı;i P .ıkta b'Jğlı dt. v-

lt .. t er bu pakta sadı1' ka
larak yeni nizamın temi
nine katlar siH\hlarını bı 
rn kını yucak \ardır.,, 

Almanya v·~ müttefik
leriııin Avrupa ve Asya· 
d3 büyük zafeı lerinden 
bal1seden ve Husyada d 
son llahramanlıkları ania
tan mwr l.Nningre.t mey
dan savaşma sözii 'getir
miş ve demiştir ki: 

"Rusyanm cenup 'e 
şimal kısırnları arasında 
esas nı ÜDl' l\:'-ı)e -yolm.t• leş 
kil t>den bu şehrh: . z:: ptı 
düş11anın altıt:dan ka'.lrn
mıyaı:ıığı bir darbe olacak 
tır. Ilpsya bu snvaşta kuv 
vetler1nden üçte ikis~ni 
kıybetrrıi~tir: Ayni zaman 
da 90 milyun nufüslü ura 
ziyı kaybeden iRusya 14 
milyon ölü, yaralı ve esir 
vermiştir. Petı ol istihsala
tının yüzde doks mı t~hli
kededir. Kafkas petrolleıi 
n in nakli daha şimdiden 
imkansız bir ha'.e gelmiş
tir. Ui şrnanı yok .etmek 
için her şey yapılı:.caktır .,, 

•'Sonu var,, 

Kayıp mühür 

kadar ~eyahıl edPu heyeL 
hu sey ıhatında Urlaaııadolu 
tetkikatmı ikmal f"tm~yi göz 
önünde lıulumlurmu~tur. 

lleyeliıı g .. yesı büyiikk-

ı in çok arzu etl1ği bir eme
li t ... hakkuk etti ·nll'klir . Od& 
şimdiye kadm ecnel i millet 
lerhı gözdE~ll ge~irdıği hakika 
ten e~s;z lla!ay mıııtalrnsırıı 
Türk gözilet e lkik etmek ve 
Türk erut ~il~ araştırmalar ya 
puak şehrimizin müzesım 
bizim ern<'ğimiziu mahsulil 
rnnat v~ bl'İlı eserlerile bir 
kut duha güzelleştirmektir. 

Heyet bir iki gün hazır
iık yaptıktan sonra 4 mınta 
kaya ayırmış oltiuğu Hatayda 
inkişafa başlıy&cak ve gere· 
kirse· sondailar yapar ak asıl 
büyük hafriyatm esasını hazır 
hyacaktır. 

Heyet Reisi Hatay idare 
ve kıiltür erk!nının kendileri 
ne eşsiz yardımda bulunduk 
lann ve heyetin minnetdar 
olduğunu beyan etmiştir. 

Memur alınacak. 
P.T.r. Müdürlüğünden: 
1 - ldart!mizde miinlı··l rua 

rış ve ücretlt memuriyPtlere 
im ti ha nln ortıt mektep , mezu
nu a\ınacuktır. 

~~ - Muvaffak olacakların 
tddıf edHı cek yerde memuri 
yet kabul <?tmeleri şarttır. 
3- Muvdffak o anlara 3656 

N. kanunu göre 15 lira maaş 
vesa 60 lira ücret verilir. 
4-lsteklileriu 788 N. fl'e· 

muriu kanu ıuııun Jördüı.cü 
maddesindeki ~artları haiı ve 
devlet mernuriyı!line ilk gire 
ceklerin 30 yaşını geçmt>mi~ 
omaları lilz1mdır. 
5- MüHaba}·:.ı girmfl< iste

yenlerin 29-E.ylil\-942 a\cşa 
mına katlar evraklarile birlik 
t~ nıüdiirlük kalemine müra-
caatları. 
6- Müsabaka 30 E.yl0.1942 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matba1sı Antakya 

ilkokularda tami 
rat yapılacak 

Vilayet M11kammdan: 
1- Antakya l\forkez 

Gaz\p<tŞa okulunda yapıla
cak tnmirli H;di 'at pazur'ı 
ğa konulmuştur·. 

2- Muhamme11 bf'deli 
691 liradır. 

3- Bu işe ait şartna· 
me Vilayet EnciiCLen Ka· 
leminde görillebilir. 

4- Taliplerin ilk le· 
minat akçası olan ıs lira· 
yı bankaya yatırmalar• la-

zımdır. 
5 - P8znrlığın 29 eylO.I 

942 sah günü saat 16 Vi
layet Daimi Encümeniı.de 
yttpılac-ığı ilan 0

1unur. 
.. * • 

1- Antakya Merkez 
Gazipaşa okulunun sıva ve 
badanası pazar1ığa konruuş 

tur. 
2- Muhammen beCe-

li 345 liradır. 
3-Uu işe. ait şartname 

Vilayet Encüıneıı Kalemin 

de görü 'ebilir. 
4- Tulipleriıı ilk te· 

minat a~çası olau 26 lira· 
yı ban kaya yatırrraları la 
zımdır. 

5-· Pc•zarlığın 29 ey
i\.\\ 942 sah günü saat 16 
da Vilayet Daimi Encü
menindo yapılacağı ilan 
olunur. .. 

• * 
1- Dörtyol Kazası 

Adı::ı a mahkuk müh
rümü kaybettim. Kimseye 
borcum yoktur. Yenisini 
alacağı rudan eskisinin hük· 
pıli yoktur. 

çarş:ımba günü sıat 10 da 
' ycıpılacaktır. 

ı Gündüzde ' 
Gi.iııden güne r:>ğbet gören · 

Gazi ilkokulunun tamiratı 
pazarlığa l~rnnmuştur. 

2 - Muhammmeıı be
del 948 liradır. 

·"' kbel Murat 1 
büyük şaheser fılım Arab·ıcını 

KızıDAoyoşka ve HaydutKadın ~ 3- Bu işe ait ~rtnt.· 

120 4 45 .Jeğirmı:.ıu Hıdır lıeY (, 0cıY111j0-9''f" ka7.U 11 

400 140 ,. 

ilfi ı811cıf'o-9A 
k3 ı-1 

ı hil11 . ~·.d 
Vakıfhır brıı 11'5' 9'r 

ııure" ııO- ..1 
oğulları ve "}ıflli :J ~rll'" 

9 Eehimdc 8 ~~ iki d~i~eP 
Hıdırbe.Y' ve Vuk1flı köyünde roecro 1'• o'I 

nin bir st-ınelik icarı su l1şa çıkarıl[{)~ştı~· ~o~rıl 
'l{,7.5 teminat akça\:1I'iyle birlikte 1h

3 
e tte~; .... ı9 

30·9 1942 Çarşamba glinü s:ıat onda 2_2y2 4~ 
müracaatları 2 I 0aC" 
Yiyecek ve yakacak a 1 ~si 
Antakya Gümrük Muhafaza Tab&A' 

Alma Komisyonundan 
Tahmini Muvakkat 

~ Miktarı Tutarı teminall lb•l•gtıı'~ 
Cinsi Kilo Lira K u. Ura 1942 J l ti 
Koyun eti 13500 14850. CO 1114 S/tO, s-' i~ 
s o o 777 5, 10/,9944~,, -" ıl~ ....ığır eti 2 7 O 1210~). CO o " 
Odun 127000 3810. 00 286 6/1 

1 
, 

" 242000 7260. 00 
3630. 00 

150. 00 

,, -545 ,, " , /.. 
273 " ,, ~~ 6 " 121000 
11 ,, g42 ' ı 

163 6 ıo 1804. 16 
" 5000 
Saman 22552 ,, 
,, 220JO 1760. 00 132 ,, "r) 
,, 22000 1760. 00 132 ,, 0 iııtı1'do'.J' 

1-füıtay Gümrük Muhafaza Tablirıı,rıJ' ,p_ r·~ 
kapalı zufla eksiltmeye konula 1 yu dıll;Dd~ I 
miktarı yaztlı maddele!"e istekli çık~1~0riletl tı..,_i 
le re ayrı1 mak suretile h" z ılarında göS ıııel8rlrto'f' 
saatlerda yeniden kap1lı zarfla eı.tsıll Ş' 
tın alma koınisyonunda yapılacaktır· ~ ~ 
her gün komisyonda görülebilir.. . r:ııec!Jl ., J 

2- Hu maddelerin gerek hey etı ıiode J 
rekse yazılı olduğu veçhile partiler bıl oi' '-.J 
ybptlabilecektiı:. odllp ıı" 

3 - lste kliler· n ihale gün -.ve saati 98uıı 1 

velioe kadar teklif mektuplarını Tabur 
1syonuno vermelmi. 2s--:3... " 

19--2.3 - J'. 

5-- Püzarlığın 29 1.:y· 
lül 942 salı günü saat 16 
da Vilayet Daimi Enc"i· 

meı·inrie y .ıpılacağı ilan 
olunur. 

* * * 
ı-lskenJ.el'Lın Kazası 

Namık KB.mal okulunun 
tamirat& pazarl·ığa konmuş 

tur. 
2- Muhammen ~bedel 

(406) liradır. 
3 - ilu !şe ait şırtnu· 

me Vi'ayat Encümen Ka
leminde ~öriilebilir. 

4-Taliplerin ilk temi· 

1

. 
nal akç.aşı olan (31) lirı.yı 
ban·caya yatırmaları la-

nur. 


