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lllnlarm her kellm• · ~ 
•inden !5 kuruf :•hnır 

Ocret peflndlr ;. 

--~ SAYISI 2 KURUŞTUR 

bQfıa Vekilimiz dün Amzk 
Qfaklzğz!ll kurutma işini 

K·· ·gerinde inceledi 
llçük Ası nehri üzerinde yapılmakta olan 

\ok işler gözden geçirildi 
sal'l'ti .. j 

r~fjrı B rn 
1 

ve canc an tezahüratla karşılanan sayın misafirimiz şe-
l;ı;~.~ elediye dün akşam 100 kişilik bir yemek verdi - Nafıa Ve

ıı bugün lskenderunda Limar. inşaatı ve bataklık kurulma 
~afıa Ve . . . . işini inceliyecek 
~li l'unt ~•hınız Gene- ve Hatay .Mıntakası Su Jş· miz Nafıl! Mildürij olduğu 
·~llıart . ebesoy < vvel Jeri Müdürü ve Vililyeti- )Sonu 2 incide ) 
da11 1esı akşanıı An- -. .. a.; .... ~ç!!fl-iaii•ıml!f~İİlll--ımm..m-------. 
\'e. keııderuna gel- p· d 1 a 
k S~~lasyondu Valinıiz ıya e a ayımız 
" f\ ıerlc Tunceli V -

ııı.ı:~u~•nı Kor~en:. Sancak vermetöreni getı.ı.ırat' . . Alpdoğan, 
.1 'tı.Ofet ~~h.u ~nnatlı 

• lırido"ı tı~ıc:nız l•uhret-
l!rkatı.g ~, ıı.skeri ve si 

~etı.s 1 artı ve Beledi 
~ ı. _ · Uplar1 t 
( ~tııı t arufınd an 're ş ır. 

t.!~i ' 
at ... oğukoI~kta ge 

a~ ~~ Yt>kilirniz dün 
ılq ı ht' ~oluktan ayrı
" • •nıızı:ı 1 . 
r4ltı ?.e!u v g~ mış, yol 
~ Urç k" . 
ı \'e lr oyfir:e uğ-

{Qr lld UçUk Ası neh-
~ı...~llıeıı~ Yapılmakta o-
~1~. utı gözden _ 
~" sllat l 1 ge 

~ V ~fıtk· de ken-
qJiın· at utnıekte 

0 g "-'iZ ,., 
"llereı ~"fik Soyerle 

~rı. 1· Abdullah Al 
t U~u P 
•ı, p ~.erıeraı Şükrü 

teı urtı M"f 
•lııı ·r· . u ettişinıiz 
§elıtiııı~ıloğıu ile bir-
.ıt· llıe ul 
·"rır rn· <IŞtnıştır. 

:ııethali ıs:ıfirirııiz, şe-
trkan n~le aske,.i •v~ 
.. ı. ı e p . 

~ r'fanı artı, Beı~ 
'ik k Ut~=. kalubalık 
kurş1ı 81 tarafı • 
'h anrnış b' •41.
1 tir arn ' ır ~ıta 

, ._lştir. Aı· rı~srnini ifa 
l(l!tı,.ı· ı l• uat C 
~ "'Siııj k ebe-

lrırilli b' arşılıyanla-
, lısker' ırer birer sık 
~ı 1 terr r rii kı ış, ıeylerniş 

0 l\trti b6:1Urıııadıkturı 
ildi\ b' ınasıııa gid!!-

~I ır CU"d · · ~ ell:ıişr Lı det ıstıru-• ııat ır. 

il' 
1 ı de ' lilııı f varnizon 

~eth •. ıYaret editm· 
~~ "'eg1 V. . ış 

au~ı ol ulı Konağın 
~ arak Yenilmiş 
•rıq v 

ek·1· llr 1 ınıiz .. rrı 
c~I~ a tef oi; e-
"l c;erı ukatinde Va-

Qı ~lUH,dr~ııer, Hususi 
Ur" u, Adana 

Milli' Şefimiz adına Korgeneral 
Abddlah Alpdoğan yarın saat 
17,30 da kahraman alayımıza 

sancak verecek 
Şehrimizdeki piyade nlayımıza yarın saat 17-30 

da Milli Ş ·fimiz adma Korgeneral Abdullah Alpdoğan 
tarafınc!a11 sancak verilecek, bu münasebetle yarın 
saat 17-3) da bir tören yapılacaktır. 

Bu tören için h!!zırlanan program şudur. 
1-30 -)faziran -942 salı günü Antakyada bulu 

nan piyade alayıınıza Milli Şefimiz ve sayın Cümhur 
reisimiz adına 17 inci kor Komutam Sayın Korge
ral A. Alpdoğan terafJndan sancak verilecek ve ayni 
z~manda alayımız sancağıma kazanmış olduğu ıstik
lal madalyası da talik olunacaktır. Tören 30-ha
ziran -942 salı günü saat 17,3J da erkek lisesi ar· 
kaRmde.ki merasim sahasında yapılacaktır . 

2- Anlakyada bulunan alayımıza Şanlı Türk San 
cağının Verilmesi Antakvada bulunan kadın erkek 
t~~tün yurtdaşlar it;in de- çok şerefli ve heyecanlı bir 
to:.<i~. olduğundan bu merasime Vilayet İdare Şube 
Mudur ve Reislorile bütUn devlet daire mümessilleri 
C.H.P. Belediye ve teşekkilllleri mensupları ve Ku
rurnlıırı İdare Heyetleri, Meclisleri mensupları kadın 
orkek bütün halk iştirilk edecektir. 

(Halkı~ vaktinde haberdar edHmesi ve tören meyda
nına Yelış~eleri C. H. P. ve Belediye teşliiliHı lara
~~ndıın temın edilecektir. Halk k,ıfilelerinin törene Mil 1 Şarkılarla iltihakı şayanı arzudur.) 

3
- Daire Müdür ve Reislerile memurlar jaket utay 

ve bulunmıyanlrır düz siyah veya koyu renk elbisn 
karJ~k veya siyah renk ayukkabı, beyazJgömlek ve y~ 8

' oyu renk kravatla iştiril.k edeceklerdir. 
b ~ - .Tören sahasının hazırlanma31 yeşillikler Vıj 
a, rakıa~la süslenmesi alayın gidiş ve geiiş yolları 
nın temızlt-nın " b 

. . esı ve u esnada yolların tıkanmam a· 
sı ıçın tertip a'mmaHı Belediyecece düzealenecekti 

Hulkevi Hop-. Jö ü u t'~ .. 
• a .. r r n il vren mah ıllıne yerhtştırıl-

me;ı Halkevi t~rafından temin edilecek 
cak - Skhadakı ~ri~ünler için giriş kartı yapıla· 
r .. ve artların tertıp ve dağıtılmau Maarif Müdi.:-
Unun başkanlığında Belediye Reis Muavini ve alay· 

İngilizler ı 
Suriye ve Filistinde ki 
ordularını geri çek- j 

miş 
H~rJin 28 A.A.- llu· 

raya gelen haberlere göre, 
Libyada yok ~dilen seki
zinci logiliz ordusunua 
bıraktığı boşluğu kapat
mak maksadile lııgilizler 
Suriyedeki ordularım ta
mameıı Ve! Fıl ıstindeki kuv: 
vetlerin i kıs men geri çe
kerek Mısıra yollt>;mışl11r

.hr. Alman askeri kaynak· 
)arına göre, 9 uncu ve 10 
uncu ordulardan müteşek
kil olan bu kuvvetlerin sa 
vaş kabiliyeti, bir lıafta 

öne'! mağlOp olan 8nci lngi 
liz ordmmn dan çok azdır. 

Diğer taraftan bu ha 
berin bütün dünyaya ilacı 

eJilmesi de göz ö.1üne alın 
maktadır. 

Niçin yenilmiş? 
Londra 28 A.A- Tay

mis gazetesinin havacılık 

muharriri son Libya mağ
lllbiye-tinden . bahsederken 
hava ve kara 'rnvvetleri 
arasında tam bir irtibat 1 

olmadığını ve ffiağlQbiye· 

tin bu yüzden olduğunu 

} aunakta ve 5özlerine de
vam etmektedir. 

"Bunun en birinci ör
neği Tobrukta görülmüş· 
tür. Hava • üstünlUğünıilze 
rağmen, Almanların :'fob
ruğa havadan yaptığı hU
cumu önleyemedik. Kara 

SONOAKıKA 

Akdenizde 
Bir Jtalyan zırhlısı 

batırıldı 

00n0 geoen l••Y•taı: .. 
10 kuruftur 

Çörçzl 
Amerikadan 

döndü 
Y ak:nda bir demeçte 
bulur.ması bekleniyor 

Londra A.A.ı-- Başvekil~ 
Çörçil beraberinde :Misler 
Harinıan olduğu halde Lo 
r.draya dönmUştilr. Çö:-
çilin uçakla döndüğü tah4 

, 

min edilmektedir. 
ı ondra 28 A.A.- Lond

raya dönmüş olan Çörçil~u 
Parlrnıanto müzakereforın 

den evvel Amerika seya
hati ve Ruzveltle yaptığı 
görüşmeler hakkın~a mil
lete izahat vermesı muhte 
meldir. 

Son hildiseler hakkında 
tefsirlerde bulunan gazete
ler Çö;çilin lehinde ve 
aleyhinde yazıyor. Hatta 
Sandey Tay.nis ÇCirçiliıı 
milli müdafaa nazırlığın· 
dan çekilmesı lazım geldi 
ğini, çünkü bu işiıt yal~~~ 
başına bir adama _tcıvdı ~ 
ve ancak böylece ıdaresı
nin mümkün olacağını ya 
zıyor. Diğer bıızı gazetelür 
Çörçilin Afrikatlaki mağl.Q 
biyetıerin önüne; geçeceğı
ni ve bu feUlketli günl~rin 

sona ereceğini yazılıyor. 

kuvvetlerimizle hava kuv 
vetlerimiz arasında çok Sl· 

kı bir iş birliği yapmak 
gerektir. 

Gand; 
Hinuistand ln İngiliz 
ler in ç•kmasını iste 

mi yor 
lskeııderiye 29A.A .

lluraya gelen bir lrı"iliz 
deni2 altı gemisi, Akd~niz

de bir ltalyan filosuna'" ras 
Jayarak bir k!'ovazörü tor 
pillemiş ve gsmi üç dakı· 
kada batrnıştıı·. 

Bombay 29A.A.-Gan 
di kP.ndi gazetesinde yaz· 

1 

dıği bir yazıda .Müttefikle 
rin Hindistandan Çt~kil:ne· 

1 
si hakkında diyor ki: 

"- Müttefiklerin kesin 
Sonu 2 incide 

dan ayrılacak bir subaydan müteşekkil bir h~yet ta 
rafından yapılacaktır. . . ,. . 

6- Gerek davetlilerin ve gerekse bUhln . ses ırcı 
halkın yerleri bir kroki ile tesbit edilec~k~ır. Uu 
kroki tertip heyeti tarafından tatbık ve ta 
kip edilecektir. . 

Tertip heyeti Tören komutanı emrind~ Ba~komıser 
Abdullah lnanç, C. H. P. ve Belediyeden bırer zatı 

tır. r f' 
7- C.H.P. tarafından kor Ko~utunı ~ert ıne 

vetli lere öğle yemeği verilecektir. 
8-Törenin askeri kısım progrunıı garnizon 

mulanhğmca tespit edilecektir. 
9-Bu program tören için çaerıdııı! 

da-

ko-



Sayfa-2--

Kor General \ Ekmek ·kartları 
Abdulla Alpdoğan 

şehrimizde 

Tunceli vali ive 1iO

mutanı Korgeneral Abdul-
: lııh Alpdoğan e\velki gün 
Diyarlıakırdan şehrimize 

gelmi~lir. Hoş geldiler 
deriz. 

Esrarengiz ci-
nayet aydın 

landı 

Suçlular yarın mah 
kemeye verıledek 

22 giln.,önce Ası neh
rinden çıkan lıir kadın ce
Hedi üzariı·de tahkikata 
devam eden zabıtanın bu 
işi aydmlalacuk önemli 
ipuclorı elde ettiğini yaz
mıştık. 

Ct:sedin hüviyeti tama 
nıile tespit edilmiş, delil 
ler bulunmuş ve katiller 
~ akalaumıştır. 

Katiller, hazırlanan tah 
kikat evrakı ve suç delil 

}erile birlikte yarın mah
kemeye verileceklerdir. 

Zabıtamı1 için önemli 
bir muvaffakiyet olan bu 
enteresan cinayt:ıtin tafsi 
ıatını ve katillerin nasıl 
maydana çıkarıldığını ha
disenin mahkemeye inti
kalinden sonra bildirece· 
ğiz. 

Elekh ik cere 
yanı meseles\ 

Bu işi düzenine koy 
mak lazımdır 

Dağıtma işine dün 
başlandı 

Temmuz ve Ağustos 

aylarına a~d ekmek kurtla 
rınııı dağıtma işino dünden 
itibaren ve dağıtma birlik 
leri vasıtasil(j baş\ anmış 
tır. Parti ocaklarıııda \tek
leyen dağılma birlikleri nü 
fus lıuviyet cüzdanı ve es 
ki ekmek kartlurı rnuka 
bilinde bolka yeni ekmek 
kartlarını vermektedir. 

laşe mlıdüru emekli 
Albay lhsan Alakoz dün 
dağıtma yerlerine giderek 
dagıtma işlerini göz len 
geçirmiştir. 

Tcvziata bugün ve yu 
rın Ja devam edilecektir. 
.Nüfus huviyet cüzdanı ol
mıyanlar, nüfusta ınuame· 
le yaptırdıklarına dair ve
sika göstermek suretile 
kartlarını, alabHeceklerdir. 

Dün pazar olmak mü 
nasebetile kartların büyük 
bir kısmı intizamla dağı 

tılmıştır. 

Antakva - Sü-
veydiye yo

lunda 

Otoböslere nizamın
dan fazla yolcu bin

diriliyor 

Gündllzleri şehre veril
mekte olan elektrik cere
yanı meselt-si son günler
de yine düzenini kaybetti 
Hirçok okuycıılarımızdrn 

bu hususta haklı şikayetler 
alıyoruz. Billrns;a ajıns 
haberlerini dinlemek isti

yenler üzünti\ içindedir. ' 
Çünk{\ gUndl\zleri ya ajans 
haberleri başlarken, yahut I' 
ta haberler ortasında cer~ 

Hir çok okııyucuları

mızdan aldığımız şikayet
lerde, Antakya il~ Süvey
diye arasında çalışan .oto
büsler hemen hemen başı 
boş lıırakılmış ıe 12 kişi 
yolcu alması gereken oto
büslere 20, b a z a n 
24 kişi bindirilmeğe baş
lanmıştır . Eğer bize veri 
len bu halıer doğru ise, 
öni Dt! geçilmesi ve bir kaç 
kuruş fazla kazanmuk 
için vatandaşlarıu hayatı 
nı tı hlikeye ltoyan şöoför
lerin cezalandırılması Hl • 
zımdır. 

Kız Lisesi 
İkınal kurslarına 

yan ansızın ke1'ilmekte ve 
talebe alınıyor 

bu hal hazan .bir kaç da
kika ara ile defalarca tek-

1 

Kız Lis~sinde 16 tem· 
muzdan itibaren açılacak 

olan matematik ve türkçe 

1 
ikmal kursuna talebe kayıt Lrur etmektedir. 

Motörlerin çok eski ol 
duğu ve bu için kökün
den halledilmt>si gereken 
bir mesele olduğunu bili
yoruz. Anctik eleldrik ida
resinin gündüzleri ajans bül-
tenlerinin neşri sırasında 

olsun cereyanı muntaza
n •an te:nin etmesi ve şi· 
kilyellerin önünü alması 

Utzımdır.ldarenin bu önamli 
ite dikkatnazarını çekeriz. 

ve kabulnUe başlanl}lıştı ·. Bu 
ders1erden ikmal., kalan 
talebelerin okul idaresine 
müracaatları Ulzımdır. 

İmtıhantar bugün 
bitiyor 

Ortaokul bitirme ve li
se olgunluk imtihanları 
bugiln sona erecektir. lm
tihaıı ~netict-leri bugün öğ
leden sonra ve yarın bil
dirilecektir. 

Almanya ile i Büyük fırsatı kacırmayın~= 
Büyük Türk ordusunun H::.taya ayak \J beŞ ı 

.:> 3sl•ı• 
Yeni anlaşmalar 

imzalandı 
Ankımı - Türk Alman 

Ticaret anlaşması esasları 
na istinaden, bundan ilci 
ay kadur evvel demir yol 
ları ve deniz yo\ları mal
zemesi mübayaaıiı için Al
roanyaya gitmiş o]an Dev 
let Demir Yolları ve deniz 
yolları mütehassıslarından 
mürekkep heyetle Alman 
mümessilleri arasında ya
pılan müzakereler sona er 
miş ve bu münasebetle 
yeni baıı mukaveleler im 
zaltınrnıştır. 

Uu mukav~lelerle Al· 
munya Türkiyeye lokomo 
t.f, vagon vesııir demir 
yolhın ve deniz yolları 
malzemesini vorıııeyi la· 

ahlıüt ~tmekledir. 
I ley et lıu ay sonundu 

An~araya dönecektir. 
Diğt'r taraftan, devlet 

fabrikularının muhtaç otdu 
ğu makine aUit ve edtwa· 
tını mülıayaa etmek mak· 
sadile Sümerbmık umum · 
müdlir muavini Cubit Sele 
kin reislığinde tabri\rnlar 
müdürlerinden mürekkep 
heyet Bükreş ve Peşlede 
bazı temaslar yaptıktan 
sonra Almanyaya varmış· 
tır. 

Alakadar makamlara 
gelen haberlerde, llükreş 
ve Peştede yapılan temas
lardan iyi neticeler alındı· 
ğı bildirilmektedir. 

Gandi 
(Başı 1 incide ) 

suretle Hiııdisturdan .. çe· 
kilmesini istumek cürmü
nü işliyemem. MUttefikle· 
·rin Ilindistandan 
çekilmes: Hindistamr. der 
hal Japon islfüisına gççme 
sini ve Çinin mağlup ol
masını intaç eder. Ben 
böyle bir feHlkete yo' gös· 

t<rdmem. 

Manerhayım 
Hitlerle görüştü 

Berlin 29 A.A.- Fin 
orduları başkomutanı Ma· 
reşal Manarhayım bir uçak 
la Almanyaya gelerek urnu 
ıni karargahta Hitler tara· 
ftndaıı kabul ~edilmiştir. 
Görüşm: baştan sona ka· 
dar &amirni.bir hava için
de geçmiştir. 

nlln dördünciı yıldö ıiimü olan 5 tem~uı~~yert11 l 
yır kurumu t'ayJnsına Ye Valımiz Ş"'fık ~ btl 
nmyesiııde verilecek büyük gardanpar~inıoı;ııd11r 
satışa 'ı;tkarılmıştır. Gardenpnrli, şiındtY~ eJll\ı:
rinıizde yapılan en Fğlenceli, en güzel ve 0 1 ı-Jlı,lr l 
caktır. Hem hayır kurumlarına yardım, lı~eriıı 111 

iyi ve t ğlenceli bir gece ı;c~·irnıek :steyeı~ 
yük fırsatı kaçırmamalarını tevsiye ederı~ge· 
- - __:_-:--Esir 

Nafıa Vekilimiz Çocuk ıJ ti' 
Başı 1 incide me Kururıı ı 

hulde Reyhuniye ve Kırık (~ e 
han bö'gelerine giderek mumi nıe0'!ıı,,c 
Amık gölü ve batuklıkln· k ı;, I' 
rı .:etrafında ioceıemeler Çocu kaY~ 
yapmış, bataklığm kurul· k 1 a 
ma ve isHlh planlarını göz 0 U Un 1 
den geçirmiş bu hususta Ve k a b LI 
mufassal izı.ılıat ulmış vo 
yeni direkt•fler vermiştir. şartları 
Ak~ı.ırııa doğru şehrimizo \ ı; l 

dönen değt\rli misafirimiz 0\(llıl ' ~ 
yolda Habibinaecc&r dağı ı 1- Türk ... 1 0ıııısJll 
daki kaleye çıkmış ve 18 den aşag ı bl 

2- - ilk ol~tl ııdCr 
saat 20 de Defne oteline ., k·yı ·ı 
gitmiştir. olmak 1 e ·ı talıS' 

B 
ve ortaokulda ·b 6 

elediye dün akşam tere 
sayın misafirimiL şerefine mış olaohır ııişıı0 
Defne vtdinde 100 "işilik 3- Evli ve 
bir akşam yemeği vermış, Ju ımarocJk· J 08111' 
yemekte Valimiz, Korgene 4 _ Okul~ il 

1dııtl 
ral Abdullah Alpdoğan, hi S"'bep er olfll;ıerl8 
Tuğger.eral Şükrü Kanat· lenme gihİ sebe o~ 
lı, Parti Müfettişimiz Fah- tebi terkedeoıer"tebl 
rettin Tıridoğlu, Şehrimiz- çık::ırıl&nlar ıJle ğ6S 
de bulunan mebuslar, as· dikten soor<1 ıi1' Jll 
keri ve sivil huku :ret er· yerde iki se00 1yıııı 
kaııı ile Belediye, Parti er hizmetini yııP~ 0 eJ 
kanı ve Halk teşekkülleri senelik aı~~~;rııı 
mümessilleri hazır bulun· lerim~, vesık terli~ 

l d 
· 110 ... ~ 

muş ar ır. !uğuna daır . ~e~ıf 
Nafıa Vekilimiz gec.!· ah)ıllt senedı uYi 

Yi Dafne oteliude ge,..ir- d" ı1 şıırtlıı19 Aıl• 
Y ır. 1U dı. yr, ·rr 

miş ve bu sabah saat 10 !anlar aşağı 1' t)il 
da refııkatiııcıeki zevatla rakl:ırile çoclloı1li rı> 
birlikte lskenderuııa git Kurumu LJ ~-rııc'ııl 

, miştir. Bugiin ls'ceııde· Reislığille nıll 
· mnda liman inşaat va k· ler. . .. Aııı>' 
1 sislerile lskenderundaki:ba ci.l~ 

1-ı ı.ifıJS d 1 
taklığm kurutulma ışi ui 

2 
_ !\Iel>Lel) 8'1 

göıden geçirmiştir. d"1'll~rJJ mJ 
veya tas 1 i'Ji' 

3-1yi ııııl rıtPo 
iskenderunda 4- Sıhhat iıl sı 

. h Mıı:ıoeıı ı·) ı 
Türk Hava Kuru- hangı aı:; ııoı:ıca.,_ , 

c.ı :yetinden a ~e91~ 
muna bağılar 

Türk Hava Kurumu 
• hkP.atLru ı şub~sine ha~ış 

ta bulunan yı r daşlurm adı 
aşağıdadır. Kurum bu ha

' miyetli yurtdaştara teştJk
kür etmektedir. 

5- 6 wrıe dresı 
rafı ve açı1' 8 ~,f, 

O\{lll8 lf 

Not: s" ktırB>1 ,, 
lenin Arı lLe'l 
masraflaı ~oı 51ııtıf 
recnkJerdır· ı'll" 

. de dıJfll .. 
Lira nesın d61,u@ _,, 

Emil Butros 200 rnıyanbr · j r' 
Karadeniz lokantası rını ke:ıdıler'ı 8~ 
sahibi Dursun 120 A 1 a 1 

Ş~hir l·>kantası sahibi Ş S J 
Süleyman 100 Aııtakyııd3 
Dondurmacı Yusuf 100 Alay ((. 89 ç.ı11~ 

Kayıp möhür Sebzt-ı simsarı Ali 150 Alayda "~ 
Adıwa mahkftk ıatı möh yekun 570 dam olu"ro~ı;i 

rümü küybettinı. Yenisini ı••••••••••• lira ücrel~;ı:ı;ipl 
alacağımdan eskisinin hük Neşriyat Miidürü caktır. ğıtl' 
mü yoktur. Selim Çelenk Komutanlı 

Ömer YAR C.H.P. :\latbaası Antakya , arı. 


