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20 il teş iiı 
g'!atagın en mutlu 
~~ferinden biridir 
. 9ışnıez g 1 b k 
tiai ene aş anımızın 
b· ·ayı Şereflendirdikleri gu·· n ·· 
ırın · ld un 

cı y, Önümünü kutlama 

ııi~~~ grogramı hazırlandı 
11 Ser nıburreısimiz deyi nı . 

~., b· . lsrnet lnönu·· "'H g ş ez. Genel Başkanımız 
L·ı ırıoc· ııun atayı "e fi d" 0 lt't! 1 Yıldönum·· 1 . " re en ınlikleri gü 
b~ 'fe se · u o un 20 ılk teş · 
t eıı rrı 'lırıçli tezahürlerle . rın salı ;;ünü, 
QIQ lıa~ı~t u gününde yapılaca~ut!~na~~ktır. Hatayııı 
t Yıiec. ı.anınıştır. Pro o an torene oit prog
}llıtıu Mılıt Şefimi.. gD('a~~ı aynen bildiriyoruz: 
"'ki trej~· 1 ı, e,.ışnıez Ge 1 
1 tti n.. ı snıet ln~nünü A nt Başkanımız 1 ıt 6Unü ı.· . 11 nta~yau t . ~ııııu n '-·ırınci yıld" .. .. ., 1 Şere lendır· 
\' 1 at~ğıdaki pro ra onu~u olan 20 ilktefrin sa 
"~~şi~~ırdrki resm} ven~uu~ a~ınbca kut'an:.cuklır. 

.,~'' l~w.lerle Süslenı:.cekf lıiUSı inalar bayraklar 
~ t ren &Jediy ... ır. 
~~ ot lanı e Ollil&ıdt'l{İ c·· 1 • 
~ o~rı " dokuzda yu ılııc ~~ ıuı·ıyet alanında 
I~ ~ "'"keri birlik il~ k a~tır. l oreae iştirlk ede· 

c·a~~eç saat 8.45 de ~lau tal~belcri, CHnnf birlik 
~ 3 'l ·rdır. • ndakı yerleriui almış bu 
~ il(; Ör~rıe . . 
• llra ıstıkHU mursil b 
t~~~ b gt·rıı_:lik ve şehir~ e aşl~nacak ve marş· 
c~k:ir u nutukları nıüteak. adırlıa bırer nutuk söyle 
~ . ıp a andaki töreA sona e· 
r l Akşarn 

\'e 'lör:un·· saat 17 30 d ~ıı 
~ bu k un hayatı , • a u alke'finıie "Milr 
aıJ vıır " mevzulu bir ko r 1 

"'~ ~Qaı:ı -~ransı Halkevi M'" . u erans verilecek 
ı.!ır. llıurekkcp bir ... ıızık kolunun milJi ha· 
rro rııılzık konseri t k' . 

~raı... l a ıp eylıye-

~~
''1 >üt·· 

t 'I~ :ı VatMda_şlar için d 
~ ._ p-•-;.;.;;;-..,:;._.-~&~v~e~tiy~e~d~ir~.--. 

~o~ a.r/a mücade·ı-
ıs ve B 1 e 

ll"ıtırla e ediye zabıta me-
~ ~Odıyll tarr·ı faaliyete ge fil 
'I ııurh t1lından dünd . . Ç er 
:tın Olab~~~d_uğunu ve ~~.ı~~brartın ~iyecek madde 

lk. ltıclıgırıı dığıııe Yilkselm~s· . ı~ mucadele ederek 

t lllclıy3tı· haber Vermişlik ını önlenı~k için tedbir 
t ııı bu k . 

Almanların müdafaaya geçe 
cekleri hakkındaki propaganda 
lngiliz basın: bunun bir manevra olduğunu 

ve daima uyanık kalmak_ lüzumunu iddia ~diyor 
Londra 16 A.A.- "Deyli Moyl,, guzeıesi şavuşın 

veni hır safhııya girdi~iııi ve Alman prop--ıganda ma· 
kimısının dıı yeni bir rrıant"vra ,ile Alnumhmn kış es 
nasında nrlık miidufaa savaşına geçeceklerini ilih et· 
tiklerini yazdı!ilan soııru diyor ki: 

"-Almanlar 939 da Polonya diiştiikten sonra yap· 
tıkları ~ibi bir sük1ln devresine girecekleri hissini 
bizd:J yurntmak ve bizi uyuşturmak isUyorhır. 

Eğer biz bunlara inamrsıık 8tı bü~ük hataya di!ş

nıüş oluruz. Almanlar _bunu 943 ilkbaharında Rus 
savaşına hıızırhınmuk ve deniz inşautmı arttırmak için 
yapıyor. 

Son günlerde Maltaya yupılan hücumlar, Romnıelin 
Mısırda yeni teşebbüslere giriş.,ceğini gösteriyor. 

Daima uyanık bulunm<ilıyıı.,, 

Rudolf Hess esir sayılmıyor 
Rus basını müttefiklerin elindekı Nazi şef
lerınin hemen cezalar.dırılmalarını istiyor 
Moskova 16 A.A.- Höyter ajıınsının hususi mulıu 

biri bildiriyor: 
Rus basını ye:ıi bir mesele iizerinde durmaktadır. 

Bu mes,,ı şudur: Müttefıklerin elinde bulunan Hess 
ve diğer Alman şefleri artık adftletin p:mçesine tes· 
lim edilerek cezalarını bulmttlıdırlar. Bunların akibe· 
tini tayin için s ı ıaş su11unu bffklemt1ğe 1 lüzum yo~tur 
Hitler celladfum suç ltrtağı ol:.:n bütün ,hainler ay
ni akilJete uğramalıdırlur. 

Londra 16 A.A. - nu gün burada resmen ilan edil 
diğine göre, Hess lngilterenin elinde bir esir değildir. -----------:.--..-.1 . ....,. ....... Polonya da 
Baltalamcı hareketleri 

Stokholm 16 AA -
Tass ujansı bHdiyor: 

lsveç ~azetelerineSerlin 
muhabirl~rind~n;gelen ha 
berlere göre Polonycda 
baltalama harek•1tleri son 
günlerde çok artmıştır. Bal 
talayıcılar bütiin ekinleri 
tahrip etm .. ktedirler. Isveç 
gazetelerinin buher verdi
ğine göre 1 hazirandan 
10 ey!Ole kadar baltalnma 

1 
sııçundan dolayı 1522 Po 
lon.)'dlı ölüme mah'c1lm e

. dilmiştir. 

Stalingratta 
Almanla·r bir mahalle 

daha işgal ettiler 
Berlin 16 A.A.- Bu· 

gün neşredileu resrnt uir 
teb1iğe göre, ~Stal"ngrat 
ceph.-sinde Alman hücum 
kıtaları yeni bir zaft:" r kıı
zanmış ve çrtnı s ıvaşlar 

dan sonra surıııvi m ·ılttılle 
sinin bir kısmını i g 1 ~ 
lemişt ı. 

Diğer ... c:ırafta ı O• 

ttı lllenıu 1 ararındnn s 

lı, 11 1 3ata,~:;: sıkı bir kon~~~: ~:1~. ~~ be!ediye P.Müfeftişim i;z 
. nurht Yakalunıt.ğa h 1 'r ı an .fazla-

s:sk l•ö 'gt s'mJeki_,. ,u uv 
vetleı i l.ıir kerre daha çr.v 
rilerek yok edilm;ştir. 

CPpbrnin m'"rkP.z IH1s! 
minde w deığusuııda lyenT 
bir şey yoktur. r... ıııı tııe t '-11 f.,zlaya ze t" uş anııştır. Bu akşam geliyor 

"''ı:Jt' ş ıut l . Y ınyağı 
ır. K ıu1ııı'-°e } ak 1 satan üç bakkal Parti Genel Sakreleri· 

~I lir. Oııtrot sıkı ve l;e:~ar~k ınahkerneye ve- , miz Memduh Şevk'1l Estr.· 
\~"' hl 

1 surette tntL>ik edi- dal ilt> görüşmfilk üzr·e Gu 
'ile k ı · k z· antebe gitnı iş olan Par ti 

qf~s k I Una yapılan eknıoh l .· . l\lüfetl!şimiz Balı kesir Mu· 
~~ilta aı·ıştırılaca'. dahu beyaz <l e~ııı rengı busu l<ahı·e<ldin Tıridoğlu 
~· - \.: " Ji ve cuııa" t t 

1 lczz et- bunkşam lskı-nderuııa g"lc. 
t<riııd ı urdun bu- x ., um uşak oldu kt" F . dd' '['' . 

ı 1 " una ~u görülnıiJştür. Bu . cc · ır •tınr... ın mdoğlu 
'..ırak pııtn'e; uzerinde 'I"c V ı.etıce yarın ls'<er.denaıdu yapıla· 
l! ki .~·apılun ek- ' l . 1 aret eknı r 

~,t erı ç k · ı >ıiti.lnJVtılilikl y e 1
• cnk olan Parti kaza kon-

lijjŞlir. Bo ıyi llt tanıiınde u 
1 

ere ysptıgı hır gresinde hazır bulunacak ve 
u Sl;retıe n ara patates k . · 

rıştırılrn88,n 1 t . • 8 mUteakıp güıılerde de 
nıektedir, uv •ye 1;t- diğer kaz'l kongreleı·ini 

açacaktır. 

işgal a't ndaki yer 

lerde baltabma 
P:ıris 16 A.ı\.- "Ojıır 

dvi,, g ıze:esi so' za:mın
l:ır • .h lfışıt yollaıım! kar 

~· b:ılla 1nımı lrnrdcetlerinin 
aı llığıııa Vram;ız Milletinin 
dıkkat ~ Z'lrım t; kınekte 

1 dit bu 2" ızeto baıtahmıa 
lıareke~inin 1 gi!iz ve Ame· 

ı ı ikan propagandalarının te 
tesirile"' yapı'dığıııı y.ızı· 
yor. 

Cumartesi 
--ı-b-onıı şartİ"'r77"-

0a hlld e yı1Jı5ı 5 lira 
Ya~ancı rneınieketle~ 

8 lii'a 

IUnl arm her ırnli!lu · 
lrd .J , 5 kur ş alınır 

Ucret p ~ · 1dir :- · 
Gjr.ü c;ıeçen sayuaP- • 

10 ~U Uf lU" ~· 

Belediye seçimi 
Dün şehrimizde sona 

erdi 
Helediye meclisi seçi· 

mi evvPlki nkşı•m sonaer 
miş ve reyler dii11 tasnif 
oluumuştıır. Tnsnif netice
sinde 5248 Vdtandaşm re 
ye iştirak ettiği ve parti 
namzedleriııin itifrtkl l se· 
çildıği anlaşılmıştır. 

Belediye reis seçimi 
Dün Vilayetin her böl

gesirde sona ermiş olan 
belediye meclislsri seçimin 
den sonra belediye • reisi 
seçi w i i~·~ n (hazırlıklara 

buşlann'ıştır. Yeni meclis· 
lr!rin aym 21 inci günü 
toplanara K reislerini 'seçme 
lari rnümki"ndür. 

Yağmur 
Evvelki akşam başla

yan son bahar yağmurları 
dün ve gece fasılaiarla de· 
Vdm eylemiştir. c >ldukça 
şidJetli ve bazuu sağnak 
halinde yağan yağmurlar 
ekiın için faydalı, zeytinler 
için zararhdır Ç1'llik mah
sulu de bu yağmurdan zu
rnı görmüştür. 

Yağmur davar.o etnıektedri. 

Zeytin 1mahsulü 
Çırpımı başladı 

Zeytin mahsulü idrAk 
edılmek üze.redir. Bazı mm 
lakalarda kemal_. ermiş . 
ohın zeylin d.melerinin çır 

pımııı:.ı b ,.: anmıştı·. Mah
s• ıl bu ) ıl g eçen yı la nis 
b< ti · bereket1=ctır. Bılhıs:.a 
Kusdr lıö'gt>sinin orta ;,ve 
aJıığı kısırnlnrın]d mahsul 
durumu çok iyidir. FiaUa· 
rı ı ı da yüksek olma~11 köy· 
lüyü nıemnJn ~tmektedir. 

Evcil hayvanlar 
1 • 

se~gısı 

28 ilkateşrinde açılacak 
Son bnhar evcil • hoy

v an 1 n sergisi cumhuriyet 
bnyrarn inın :l'iriııei gilnU 
28 ilk toşriu 942 ç•ışaıubn 
giinıl saat 17 de la<;ılacak
tır. Servi Valimiz .tara
fmdan açılacak ve bu mü 
nasebetle bir lören yıp•la 
c ıkllr. 

Sergide cerece alacak2 
olıın hayvaııhıa goçPn ilk 
bahar sergisinde olduğu 
gibi zengin p:nn. nıUkifatı 
verilecektir. 



Yiuİ ncşriy.:ıl: 

Hatay albümü 
Müellifi: Tarık Miimtaz 

Gayrimenku\ 
malların açık 
arthrma il ar. ı 

çeltik tahliye kanalı , Açık arthrma 
yaptırılacak ı .1,,.. 

He.yhaniyeaiıı Anı ık 1 a i11 
ovasmda açılacak bir çeltik · 
tuhliya kanah aşağıdaki Heyhaniye lcı s Memmlu· 

Eski(Kanı~öz) g.ıze~~:si 
suhibi Tarık Mümtaz lanı 

fından tertip ve telif edi
len (Hrıtay AU:>ümü) Çok 
miikeın!ııel bir surette ls· 
tanbulda bastırılarak salı· 
şa çıkarılrmştır. Ulu hm mı 
zın, bUyüklerinıizin ve Hu 
teyın tanınmış simahmıno 
fotograflaı ile Milli Mika· 
llelemize ait çok enteresan 
l'esiml~ri, yaıı ve grafik· 
leri ihtivu eden Hatuy al· 
bıimü bu güne kiidar bu 
namla intişar P.dec esercik 
lerin hiçbirile mukayese 
edilemiyteek kadar dolgun 
ve olgundur. Tanlı Müm· 
tazı bu eserinden dolayı 

tebrik eder, vkurlarınııZB 

albümden birtane ediJme 
ltrini tsvsi) e ederiz. 

Reylıaniye lcra memur 1 
luğundaıı 

esali dairesinde eksiltmeye ğundan: 
vaı'edllmiştr. Açık arttırma ile p tro· 
1 proj~ye göre mecrnııu ya çevrilecek gayrimenku· 

Açık nrttırma ile para· 
ya çevrilecek gayrimenku 
lila ue olduğu 1-4 h1&se 
si 227 hisse itihariltJ 30 
bisse erazi 

8628 m 3 hnfdyat vi iki lün ne o'duğıı: 1 4 hisstısi 
ııtd.et b!.iz yaptırılaclktır. 227 s~bi111 ıtıbarile lOJ 
2-EksiUme kapalı ~ arf 
usu'uua tahiJir. hi-se eraii Gayrime:ıkulun 
3-Ttıhmin edilen keşif be· buluuduğu mevki, mahall ! 

Gayrimenkulün bulwn
duğu mevki, nıaha\htı-.\)iO 
kağı 1111marası:Reyhaniyenin 
Sa~aklı ki\yünde 1 mah· 
zar numarah 

deli 108'29 lira 184 kuruş· si iio\uığı numarası: lley· 
tur. haniyenin Saçtıkh köyün· 

4 -Talipler 2.ikinci teşrin de 1 mahzar numarfllı i 
942 tarihine mils dıf pıızar· Takdir olunan kıymet 

Takdir olunan kıyrot>t 
9900 Türk lirası 

Artlırmuuın yapılaca· 

ğı yer,igiln, saül Reyhaniy~ 
icra dairesi 16 -11-942 

sı:ıat 15 

tesi günü saııl lSlle Hey· 33,000 Türk l!rası. 'Arttır· 
huoiy~ · kaymakunıl•ğında mumu yapılacağı yer, gUn 

Harbiyede «Tınaz» 
ilkokulu 

Cümhuriyet Halic Par· 
tisi h.ırafındsn Harbiy mer 
kez nahiyesinde inşa ettiril· 
mekte vlan "Tınaz.. ilk 
okulu inşaatı soua eı mek 
üzeredir. 

Okulun ttçılış töreni 31 
~ilk teşrin cumhuriyet bay 
ramınd0 yapılacaktır. 

Almanyaya gider. 
Fransız işçileri 

~ Paris J6 A.A.- Frat1 
sız işç;lerınden mürek~n·p 
üç kafile Alman ftlbriksla 
rındu çııhşmak üz~re bu· 
giin Almanyaya gitmişler· 

dir. 

Sofyada idamlar 
Londra 16 A.A.- Sof 

yadım gelen halterlerc gö, 
re Sofya asktırıt maokirne 
iİ 36 komüniitlen 16 sını 
ölüm cezasıoa geriye kalan 
ları da mlıehbet kiirekle 
111ulıtclif hapis crzalarm~ 
carpmı$lır. 

Zeylin danesi s3tışı 
Mı\\.\ emlak müdürlüğün· 
Jen. 

Cökçegöz köyünde 

l- lşbu gayrimenku· 
H\n Larthrma şartnamesi 
15-10 - 942 turihinden 
itibaren 942, 103 no ile 
Reybuniye ,icra daireıiain 
muayyen uumarasında 
herkesin gr>rebilmesi ic;io 
açıktır. ilanda yaııh olan 
lardon fazla malUmat :d· 
mak isliyenler işbu ~utna 
meye ve 942, 103 dosya 
oumarasile men ur )eti
miıe mürncaaı etmelidir. 

2- Arttırmııya iştiıftk 
için yukaı ıda ycı.ıh kıyme 
tin ~~ 7,5 nisbeti,,de pey 
veya Mi li b r bankanın l~ 
rninat rne· tı;bu le\di edi· 
lecektir. (123) 

3- lpotek suhibi a\a 
cak'ılarla diier altıkedırla 
rın ve irtifak hekkı öahip 
lerioin gayı iroenkul üze
rindeki haklarım hususile 
faiz ve mı.lirafa dair olan 
iddiala ·cıını işbu ilan tarihin 
den iliharen yirmi gün için 
de evrakı mü~bitelcrile 
lıirlikle memuriyetimiı.e 
bildirm«::leı'i icaiıeder.1 Ak 
si halde hakları tupu sici· 
\ile sabit olmadı~ ça salış 

bedPlinin puylaşmaı:nndan 
l18riç kalırlar. 

müteşekkil k<.. misyon tara saat: Reyhaniye lcra dai· 
fından kabul edilecektır. re11i 16 -11-942 saat 15 

5--Muvı\klrnt teminat wu· 
ham men bedeli % 7 .5 ui~ 
betinJedir. Teminat mak· 
buzu veyu banka mektubu 
di2er vesikalarilc birlikte 
teklif mektuphırı meya· 
nm~a komisyona tevdi 
•·dilecek tır. 
6 - Bu husustaki uınıımt 
malu~atı havi şartnarnı:, 
ve proje 55 kuruş eedel 
mulrnbilinde kaz1 kayına· 

kamlık makamından alına 
cıktır. 
7- istekli er eksiltmenin 
açılınıısından bir ıaat ev· 
vel teklif 'Ilektuplarını l.:o 
misyon H.iye•eti nf1 verıniş 
1..mlu•acak l ardır.lliin olunur. 

15,19.22, 

arttırma on heş Kiin daha 
tenıbit V\! on beşinci g:ini\ 
ayni sulta yaptlaca1' art· 
tırmada lıedrli l!lalış isti
yenin alacağına rüçhani 
olan diğer alal akltların o 
gayri ınt nkul ile temin e· 
dilmiş aıucakları mecmuun 
da•1 fozlyya çıknıık Ş'lrti· 
le ençok aı ttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel el· 
de cdilmer,ı• ihale yıp la 
maz -.e satış talebi düş r. 

6- G yrimt-nl<ul ken 
disine il:ate olunan kimo:e 
drrhal veya verilım müh· 
let içinde parayı vermez~e 
ibale kararı fesholunanık 
kendisinden evvel en yük 
sek teklifte bulun n kim· 

1-lşbu gayrimenı.rn· 
lün arttırma şutnamt>si 
15-10- 942 tarihinuen 
it,baren 942 -103Nunıara 
ile Reyhaniye icra dairesi 
uio!muayyen numarasında 
her kesin gl\rebilrnesi için 
açıktır. lUlnda yazıh olao , 
lardıın \tzla mah.\wat al 
ruak istiyenler, işl>u şart· . 
nerneye ve 942/103 dosya 
numırasile memuriyetımi 
u mtirıcaıt etoıel~dir. 

2- Arttırmaya iştirak 
için yukarıda yazılı kıynıe 
tin % 7 ,5 •isbetinde lpey 
veya millt bir bınlrnnın 

tem:nd mllktubu tevdi 
tdiiecektir (124) 
3-lpotek sahibi alacaklı· 

larln diğır alilkadarlnrın 
ve irtifak hn~kı sahipleri· 
niıı gayrimenkul üıerinde· 
ki haklarım hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddi 
aların işbu ilAn tarihin· 
den itibaren }'İrrni gUn 
içinde evrakı r.üsbitelıri· 
!e birlikte rnerouriyetimiıe 
bildirmeleri .icabtd1tr. Ak 
si halde hakları tapu si 
clile sabit olmadıkçn satış 
bedelinin :paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde 
mttırmaycı iştirllk edenler 
arttırma iartnamesini oku· 
1:ıuş ve lüzumlu ~alO.matt 
u\mış ve bunları hımameu 
kabul etmiş ad id itibar 
olunurlıır. 

2 7 ağaçta 285 kilo mali
ye hazinesine ait ,zeytin 
danesi 22-10-942 tarihiı.· 
de açık aı ttırma ıuretile 
utı'acaklır. 

4 - Gösterill'n günde 
arttı• maya iştirak ellenler 
arttırma şartnamesini oku 
muş ve lilzumlu ma?fımatı 
almış ve bunları tamamen 
kıt ul elmiş ad ve itibar:o 
lunurlar. • 

5-- Tı.yiıı edi'eıı za· 
mar.da gayrimenkul Ü\. de 
fa bağrıldıktao sonra en 
çok arttırana ihale tdi'ir. 
Al!cak arttırma l.ıedeli mu· 
hamrnen kıymet:n yüzde 
y~tmiş beşini buln az veyn 
satış 'sliyenin alacağına 
rilcluni olan lliğer alacuk 
lılar bulunupta bedel bun· 

se nrzetmiş o'duğu bedr.lle 
almağa ıazısa eımı ıaıı ol· 
maz veya buhmmazsa he 
men lS gün müJdetle art 
tırmaya .;ıkarılıp en çok 
arttııaua ihale edılir. iki 
ihale ırasın laki fark ve 
geçm'ş .gilnler için ~0 5 den 
hes•p olunacak faiz ve •Iİ· 
ğer 1.arnrlar ayrıca hükme 
hucet ka\ımık>~1zın memmi 

5- Tayin cdilun za· 
manda gayrirn~nkul !ÜÇ de 
fa bağrıldıktun sonrn a:ı 

çok arttırana itrnle ı•dil r. 
Ancdk llrttırma bedili mu
hammen kıymetiu yüzde 1 
ywlmiş beşini bulmaz veyu 
ıntış istiyeniıı alacuğımı 
rücham olun diğer alacak 

Taliplerin teminat mak· 
huzile oirlikte dt1fterdurlı· 
~u nıuracaatları ilan olu· 
11 ur. 

17-19-20-21 

l<ayıp tasdik name 
1941 yılında Antakya 

erk~k lisesinin birinci sını-
frndan aldığım tasdikna· 1 

ların o gayrimenkul i~e I 
temin edilmiş alacaklarının meyi kuybettiın yt>nisini 

çıkaracağımdan hükmü 
JOklur. 

Kemal Şahin 

' f . k 
1 

Cllecmuund&n aı•aya çı · 1 
mazsa ençuk etrttıranm tu 1 
abbUJU baki kalmak üıeı e 

yetimizce alıcıdaH tahsil 
0 1unur, Madde 033) 

l':vıafı yukımda göste 
rilen 16-11-942 tarihin 
de Heyhaııiye lcrn memuı· 
tuğu odasında işbu il!n ve 
gösterilen arttırma şartna- ı 
mesi daireiinde salılaa!1'ı 
ilin olunur. 

ılar bulunupta b( del bun· 
larm o gayı imeukul ile 
temin edi!miş alacı.tldaı ı· 
nın mec-nuundun fazlayı 
çıkmaz..•a ıı ço!<'. ar tı· 
runm teuhlıüdH baki kal· 
muz üzere ~ullırma on beş 
gün duha temdit ve ou· 
betinci gUoU ayoi aaatta 
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