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~----~··~~----Abone şartları ı 
O hflde yllhöı 5 lir~ 

Y b ncı meınlakatlar. 

8 llra 
il nlaı-ın har kelim•·_ 

sin J "'" 5 kurut ahnır-

1 

Ucret peşi .ıdir :-- ·· 
GünO oeoen sayuar-; 

10 kuru9\ur 

4 ll Mutlu Gün Parlak Törenle 
t~~~ah~rgarın 1 ~G~ö~b~e~k~u~z~u~n~b~ı~~~~ı~~~~~=7~~~re-t 
~~z.lı i.günlerinden nıi.tuk sönledi Nazırı diyorki 

ere
o ümüdür 
Kutlanacak 

Ofl" 3 Başımızda çok ihli· y.. lllt gaşıgacak Almanya işgal ettigi toprakla yarlar var bunların 
l.ıce Başbu ~um uz . . rı kendisi için teşkilatladıracak yerini gençlere bıra 
~~ ayak b g u_'.' ~ehrımı- Göbelz diyor ki: Eğer yutluklarımız'. hazmi- Loııdrak~!·~.A.-Bu 
llG .. astıkları Qunun yıf dö le meşgul isek bu hazım hareketi yakında kinl(aıııda bir nutuk eöyli· 

fl'lunü çoşkun f h ·· 1 sona erec~ktir yen lrıgiliz Ticaret Nazırı 
eza Uraf a Münih t9A.A.- Alman Göbelzlagiliz ve Ame- demiştir ~!: 

t ~-"~ kutJayacag"' iZ propaganda .. ~az!rı Dokt<!.r ' r~kan ~löfleriae artık hiç Sava~taa evvilki yıllar ıııtıi Başbuğumuz A . . Göbelz hüyuk hır tezahur kımsenın aldanmıyacağını da H.usya ve arnerika biz 1~ıı~Şererıeodirdı"kl .ıız. ~~:lıt Şef,nıb İııöoünün şeh esnasında aöylediği lıir nu- bu fery .ıUarın korkuya a- den çok iyi hazırhınmışlıf' ), "'ll t erı g JflUn d ·· ·· ı 
·tıı:ı ~ .ezahüratla k 1 onum yılı olan yarın tukta demiştir ki· Himet o'duğunu, savaştaı~ Biz lıazı Iıksız bulunuyor-'i.~ , -lıır baştan l , ut aııecııktır. Bu müııes•Letlo "Savaş zamonıııdu her sonra Almun ouçlularının dok. Başımızda çok ihtiyu 
1 ,

1
' ıı,nadeki '•.şa do~ıanacak ve ••al tanı 9 da kesin endişe ve sefaletler.· muhakemesi için yapılan lor vardı. G ·nçlere yer ve 

' Cu•ııhurıyet alanında tören yapıla- ni mlidrikim. Bu S>1vaşı hezırJıklıırın gülünç oldu· · r!lıuiyorCu. Eğer savaş 80 

b%Uu gün .. · kaybetmekle milli varlığı- · ğunu belirtmiş, lugiliz ifa· ııuııda oyakla durmak is· 
i •lkuııızı ı ~c;n. h •_zırlaııan !ören programını mızı vr tarihin.izi kaybede va hücumlann• şimdilik k•r tiyorsuk gençlere yer :vı» ~ Otuz. Yac kt. gı edtnnıeleri için bu gün tAkrar ceğiz. Düşmımlarınıız mal! ~ılık v·rilmemesinin selıe- rı'lnıelidir. Aksi b.k.dirde .. " rın ı kullar "' t kd" d · "!İlli Şer . ~

1

~ progrunıı şudur: l~p. old~ğumuz . a . ~r e bini anlatmış ve s~z'erıne i.i~·üncü sınıf bir devle~ ha 
'• ~tteısi lr ıml ı1. Degışnıez Genel l"aşk hızı beklıyen a'nbeh uçık şöyle devam etmiştır: 'tı "illet ·· ··· .. 1 anımız 1 k 1 ..... · .. liııe gelecttğiz." ~· ~Grıüıı l" . .ııonu nıın An ta~ yayı şerefi a· ~:a söy eme mert ıgını gos "Ş.1rktaki muazzam sa 
l r il a4ağıda,ıkr_ıncı yıldönümü ola~ 20 ilkt e~ ır terdilet. Bu savaş bütün boların isli ·mı.ırı bir zaman Novreçte yeni 

"'-h· ı prog eşrın Stt .. '· i .. ,., b it 1 h ketleri h ~ ırdrki Aram uyarınca kut'arı .. <'.ııktı Almanların muşh reK ı ava moselt sidir. l~u savaşa biz a a ama are 
" Şı Jıı. resnıı ve lıususA b" r. · l t · w • S kl \ 18 A A 
< 1. "lerıe su 1 . 

1 ınaJar lJayraklnr sıdır. Husyada ışga ~ l1gı başlamış değiliz. Fakat ma to · 10 m · · -<>reıı ı) s en1::cektır · to klurı \.•alnız eli · b lsvP.Ç rr
0

dzete:erinin Oslo· ıat l · • tlt::<liy .. .. · mız pra " • dem ki lıizı ll savuşa zor- -
k C;la ıırn dokuzd e .onu,ııdt-ki Clirnhul'iyet alanında mizde tutmak mttksadile !adılar bizde milii davala- dan aldık'arı haberlere gö 
1 I} •• k u ~ııpı acukt r '1' 00 

d l f k k d" . . . . b lt 1 ma cııı «H eri birlik ·ı k ' . orene işlitfik ede- eğı a al en ım1z ıçın rımızı halledec~ğiz ...,avaşın re, Novreçte yem rı !! a 
"l ı.~"'ç sallt 8 45 ıde 0 

ul lnlebele•i, <'~nnf birlik- teşkiHlUandırmak :: i 1zere şiındive kadar verdi~i ne- I h·neli:ctleri görülmUş v_• ') l{,oıd · e ıtland k' ·ı " 1 t k f 
> •• ır. a ı yerletiui alınış bu- fethediyoruz. Bu sa~a.ş mı - ticelerdcn memnuu olabi- lıir <;ok kimse er ev ı 

1 
10

rl'r e lst"k ~ it ve ırki selıepJer t\ ın YiJ.· ı· • ı ı edilm:şli. tıru ı la\ Murşile , .. .. ~·~ır~ız~··:m·---mu-ıaa.--mmiii.1~=--------k. L gır~· ik . hı.ışlunacak ve ma _ pılmakiadır. bğer gunun - d 
~· u lltıluk) Ve 9ehır atlına birer nutuk .. ,rş birinde Kafkasynda· Staıı· ngratta urum ır urı rnüt k " soy t· d"' 

1 • eu ıp dlunduki töreıı sona e- ki hücum sona ererse un 
•
1

(J \k <ıııı • ymım en zengin petrol d • d' 
~ 

1

k
1 

.. lın1ı1~1l~ ,l7.3Q d,l Halkt>Vİnı!<> '·~rtli kaynakları elimizegt'ÇCCPk en buhranlı evresine gır l 
r~, onr "•ıısı • .'ı. rııev~u'u hir Konferans verilec~ k tir. f>ugüu eğer yııtluklu· Almanlar kesin bir netice almak için 
ır. " ııı~'"l.ke; ·•~ kevı Miizik kolunun milli hu· rımızı kısmen hazın ıl" durmadan hücum ediyorla . 

~., 1 lıır rıı l•ık konseri takip eyli e- mcş~ul isek bu h azım ha- il•r:ın 18 A.A. - Alman tebliğinden: Stafıngrotta· ~ta,. bür· Y reketi yakında sona ere· • . k h.. . n .e imha hareketl..-~~un Vata,,d<ışlur ir·iu d"vetı· r a· c ·ktir. Hiç .kimse Hus. ·or- düşman rfü•vzılerrne arşı 'ucm .. 
\. -v u ~ e ır d Al ri devam e ı:yor. Hi·cuuı kı~a\arı~ız duşnı<!m.n . mu-O)bk k . usunun arıık manyuyt1 '"'-~\'t"flletıni kıraıaK bir fabrıbıyı ış~al eylem!ştır. \;' ar ~ . ; hücum edecek kudrette . ~ h - mu ha 

d ne,en ısfanbulda olduğuııu iddia edemez: Mosk->va 18 A.A. Höyler ajrnsın GSUSI -

ı_h; d a k a 1 d 1 rı 1 Düşmanın ko yhett iği zen. 1 lıir ~t~l ~l~~~~;~:: d u rıı nı en Lu lı r a ıı lı devresine g· r m iştir. ~I t e ek k IYOr ~in topraklar bizim elimiz 1 l. ,. gu··ı·,df'rıb ·r : :.ırasız hücum eden . Alma .. nl.~r bazı IC\•~ ille satış: ser bcst ded' r. 8 z ablukada değiliz ... -
1 

B k sayı 
l'llemwr ve rnu·· tek . bır.a.kılacak ablukayı biz yapıyoruz.,. - 1 il :s mü1 ıfoı mevzilerine girmişlerc ır. uyu h " 
k ti _ i.istlinliığtine malik o;an Almıınlar her ne pe ası .. a 

k ar~e ile k aı er eskısi _gibi lediye Ş•briıı eknıeklıl< bug olmsa o'sm kes;ıı bir netice alnı•~• uğraş~yorl.•r. ~ ~a •e lst. b e mek alacaklar • - - dayını temiıı ile mükellef llerl.ıı 
18 

A.A.- Bu sabah Sıali~gr•t .hölgesınden 
\ aberfnre -•~ uldan kıld 1 ,tutulma~tadır. Yalnız me- . 

1 
hab ·r'ere go··re şuhrin şim ılın ie hır Rus gru· "k " gör~ T' lrnıağa k · t1 ı ı~m , v • • • t ·a nıı:r . , ı- r arar verm1ş- rnur mütekait itam ve ı. ed'l "şt'ır Çevrilnıia olan ık 1ncı grup e şı -41 ı dığer ·ın ır. . . , . . bu VOI\ ı mı . 'ıl • ed" H 1

-0e oıau~u g·;.
1

1«- O ıümu d k" eramıl gıbı devlet hazınesın d tli müdafaayu rağmön yok edıl~ıe.k Uzer. ır. u 
da t . 

1 11 

s- itib z e 
1 aybaşından len aylık alan sabit g\lir ,rubun müdafaası ümidsizdir ve g•ttıkçe zay flamak-~~rn a~zıo1 satışı- 1 kul~re~ lstaııbu!du karne li yurtdaşlar eskisi g ııi ~adır. V.ılgaııın balısın• çıkorılan ve Alınan ~o!Hlatı 

c karntsini l ırı ucak ve ekmek ı:ıa- karne ile ve eski fint üz"' tarafınrhu kuşatılan Hus kılalarıda yok ı.dılmek 
ışı 8arbest olacaktır. Be- rinden ekmek alacakla dır üzeredir. 



Milli Em,ak sahşaı . 
.., .. ,,de"· .. Parti Kaza 

kongreleri 

Asker: ailelerine ·ı Antakya tapu 1 

Yardım ışi daha çok sicil muhafızlt- 1 
düzene konacak 

Kır ı\chan Mal MüdürlügtJ n1'ltı•f11 ')\ 
Haresel Tahrir Ciı i Mevki 1esahaSI ı,irl' 

No. l\o. M. 2. z.40 
Dün lskendP.run Dahiliye Vekilliği Valilik gından 

l(aza Kongresi yapıldı l~re bir tamim y.ıparak as ı\\l\kem.i köyünde ya-
CUmnuriycl Halk Par

tisi luıa kongrelerine dün 
ıahah başlanmıştır.l k ko -
2ru diln lskenderunda Hul 
kevi ulonurıda y~ pılmış, 

ker ailelerine yardım cet- maç,Şeyh Ali önU,satı yeri 

1 
vrllurinin va!itinde gönde- taşlı hayır' abdtıl oglu 
rilmesini bildirmi~ ve bu köklük, sıırı uag,haraba 
arııda yardım işi üzerinde incirlik, sıra armut şekre 

d legelerin dilekleri dinlen 
miı ve ~yeni kaza idare 
heyeti St:çilmiştir. 

önemle durulmasını müsa bagı,hacı mehir. kuş yurdu, 
moba ve gecikmlye taham gücügün deresi, perdili, 
mülU olwıyan ve bilhassa rrnbirlik ardı,mırlık köy 

Kongrede Valimizle 
muhtaç nsker ailelerinin huyrı köy önü, kilfre ayın 
iaşesine laallul~ eden bu gazal, kuyunun önü, hayır 

Parti Mü•.ettişiıniz hazır 

bulunmskta idiler. 
işin düzenle yürütülıııesini hacı ömer, kllise mevkile-
şikayete meydan ve ma rinde mevcut 57 pJrçıı fati-

Bugün Dfülyol Kaıu 
Kongresi yagıl:ıcakllr. Va
li111iıle Parti müfettiş"miz 
tliin akşam Dörtyo'a git 
mişlerdir. 

hal verilmiytecek tedbirler kli köyünde heşıniye, ayın 
alınmasını dn istemiştir. tad, kcy cıvarı mevkilerin-

Bali kesirde 
Zeytin yağı f iatları 

tesbit edildi 
BıhL;tsir vilayetiııden 

'ehrimiz Ticaret odasına 
gelen bir yuzıda, vilayet 
dRhilind,.ki yemeklik ve 
ilabunluk zE-ytia yağhırınm 
fiah tesbit edildiği bildiril 
nıektedir. Bu fiat'ar şun· 
lardır: Bir buçuk Aside 
kndar olan zeytin yağla
rının kilosu 120 yüzde 

•üç aside kadar 110, yiiz
de dört as:de kadar 100 
kuruı yüzde dört ıısidden 
~ ük3ek sabunluk yıığlar 
95 kuruştur. SJbunluk 
yağ\ard~m yapılan s::ıbunun 
ht"r kilosuda tophm 8) 
lııuruşa satılacaktır 

Olüm 
l\eşriyat Müdürümüz 

Selim Çelengin Amcası 
Abdürrahmaıı ( :cıenk dün 
ııbah httyııta göz1erini ka
pamıştır i\lerlıuıaa tanrıdnn 
mağlirat, nrkudaşımızıı ve 
kederli ailesine l·uş~ğı di 
l•riz. 

Fransadaki top 
fabrikası 

lngilizl~r tarafından 
bombalandı 

Londra. 18-- Hesrnen bil 
c.lirildiğioe göm, dün Fran 
ıadaki en büyük top fabri
kası üzerine lagiliı. uçak
larının yaptığı akın şiın 
diyP. kadar ~ündüz yapılan 
akınların en şiddetltsi ol
muş ve 20 dckika sür· 
nıüşlür. Burası, iıgal altın 
da bulunroıyao Framtaya 
20 kilometre uzaklıktadır. 
Bu f abrikadıı Almanya he 
ubına her çeşit büyük top 
lar ve lokomotıfJer yapıl· 
makta idi .• Bıı cesamette 
büyük top yapan fabrjka 
~\·rupada pek naıiirdir. 

Liberyaya 
Amerikan kuvvetleri 

çıkarıldı 
Tevyork 18A.A.-yeni 

Amerikbn kıtaları liberya
yn çıkarılmışıtıl'. Bu hususta 
yakında resmi bir tebliğ' 
neşredil.cl!ktır. ı.\lühtemtıl 
olar ak Iiberyade ki Alnıan 
baş Konsu,os1ugunun buru i 

sını terk etmesi kemfüıin
den istenecektır. Alman ta
baları daha önce uçaklarla 
iiberyadan ayrılmışlardır. 

Çeltik tahliy .. kana1ı 
yaptırılacak 

fü yhaniyeııiıı Arnık 
ovasında açılacak bir çeltik 
tahliyi kanalı aşağıdaki 
esas dain·sinde eksiltmeye 
vaı'ed\: nı iştr. 
1 proj~ye göre m ecmnu 
8628 m 3 hafriyat ve iki 
adet büz yuptırılac :tktır. 
2-Eksiltme kapalı ~arf 
usu'una tahidir. 
3-Ttıhmin edilen keşif be-
dt>li 10829 lira ~84 kuruş-
tur. 
4 - Talipler 2.ikioci teşrin 

de 15 parça kursu köyünde 
pcrdili. mutlu bogaz, murt
luk, Karaca bağ, Hakimi
y'3, Çukur bağ, Çavuş nıuz 
raası, Mehli, Karakavak, 
Karılır, Ovacık, Porsukluk' 
Havaralık başı, zahtarlik, 
Mağara önii, Kavas, Hay· 
ri, Ayaçık başı, Sekicik, 
Ağcahk, Kaya yolu, Sakız 
lı, h.ara tepe.Terleyen,Kıı· 
rn kavak mevkilerinde 46 
parça Paslıkaya köyünde 
çınar dere, yol üstü, H ün 
kftr, Çukur<_:ttyır, Msz ıhark, 
Kocatuıyır, .Tılki tapesi. 
orta seki, Hünkar, ı\baz 
ba~ı, 'Erinte, Şeyhpayarnı, 
Kar :mhk hayır, Kızıllı, 
Aııbnr dolduran, Abaıa tı, 
KubJldŞ, Gavırbayn, Gavır 
yolu, Kızıllı, Keçeci bağlar 
bıJŞl Hurabe, Ayınhudid 
Sancı, ZınJigaşlı, küpeli. 
Deniwğlu,:Hal>ibinecar, Ev 
lioğlu, bağ'larbaşı, Hırçıt, 
Fahre, Kızıllı, Şeyhpııyamı, 
Hıdıro~lu, Mişmiş1i. Sancı· 
hakime , nıcvldlerinJe 57 
pım;a Sa,.ılar köyi nde su
dur, Karatepe, Kcsıaış·
mal, Ayınatuya, Golwra, 
lhıvudıye, Kuratepe, Dahu 
diye mevki eriude 25 bar
ça Toprakhisur köyünde 

Halhalı, Hayirşuvva, Ayın, 

5--MuvHkk;ıl teminat mu- berb:ı, Ardıtuti, Uıırişe, 
S.tda:-i°"e, Ayinkalep, Ayın 
fuvar, SavH, Ayııızeyli, 
Jleyirkuburdeylı, Ardınha
ram, l:layriıınebi, Ayınga 
zal, Vaditavil, Şami, Ho
yirşami, Ayiıısa 1 l, ~amite
pesi, Menzili, Savnicd>el
h •ram, Ayiudeyli rnl!vkil,, 
rinde 60 par\;1 Baks ınli 
köyi nde Cüc!eydt>, Sittef .
loz, Kubah, irecik, Ayiu
bişi·un, }:{abeştl', Makeles, 
Tınilyas B.ıkıms , Babeş· 
le, Hayırvirt, Ayındeyli, 
llac~ribarku, Porsuliluk, 
Huyirdeboas, 13abeşle mev 
kilerınde 22 parça Yonta 
Köyünde Ardts lah, Hııyır 
kadım, Ardıarmud, Mar· 
maniz, Marmaniz ilstü ha 
m de, Vıtht. Ardıarmud, 
Col'dharof, Marced betros, 
Ayıokıtam, Nasobi, Ayın-

942 tarihine mlis d1f pazar
tesi günii saı t 15de l\ey
haniye kaymakam\ ğında 
müteş"kkil k< misyon tara 
fından kabul edilecektır. 

hammen bedeli 0 ~7.5 nis· 
belindedir. Teminat rnak 
buzu veya banka mektubu 
diğer vesikalaıile birlikle 
teklif mektuphtrı meya
mnc.lo komisyona tevdi 
r.dilecektır. 
6 -Bu husustaki umumi 
mulClcY!atı havi şartname 
ve proje 55 lrnruş bedel 
rnukobilinde kU7. l kayma
kamlık makamından ulına 
caktır. 
7- ıstekli'er eksiltmenin 
açılımısmdan bir saut ev
vel teklif nektuplarım ko 
misyon Riye;oetine verıniş 
bulunucaklard,r.lHln olunuı 

15,19,22, 

Halkta 
Alibaba Hindistuııua 
ve Bayan Lama 

2 fılm birden Türkçe zözlu 

124 174 bir Ollalı Cilmhuri-
ev yel 21 

206 21 Arsa ,, ! 70 z5 
386 76 ,, Kurhılus 28'2 ıS 
567 184 ,. ,. 180 dil pıt' 

Kırıkhaa kasabası dahilinde yııkarı ııaıı" 
maraları ve mevkileri yazılı dört p:ır?8ıılı "') 
yeye ait gayrimenkulii!! hizalarındll ~ıtlP11ştı'~.1 

· d ı .. d cıkıırı 101~ üzerm "il s:ılış arı ınuzaye eye ~B eJJ 
de 2 11 942 p!lzartesi günü KırıktıaO .11 jet' ,ı 
odasında saat 10 da komisyon huzurı it 8ıtÇ L' 

. . • depoı t"r 
tir. Muhammen b~delı yüzd 7 :' 30fılıt 
yede saatın.Jan öı.ce mal sandıgına 'f ııt· 
buzunun ibrazı H\zım geldiği iıan oltlll 

Han ve sair masraf ulanu aittir. 27 
1- 19 '23 , ), ' ' t jl 

Metruk emlak sa 
1 

l lal8y Def terJarlığmdaıı 1.' il O ~ııl'J.J 
KöyU Cinsi /\det •~ ~-J)r', 

ıtAr 
ı 

Levşiy~ Portakal 11475 
,, Limon 150 
,, Mandaline 25 

Zeytuniyels lm Portakal 3000 
Zeytuniye Hı Portakal 40700 

,, ,, .Mandaline 690 

" " 
Limon 300 

Portakal 3000 
Portakul 6300 
Portakal287075 

Hacıhab!pH 
Hızubey 
Vakıf köyH 

.Mandaline 1500 .4 
" :: Gardanesi 525 lll" 

BuyÜk zeytunlukPortaktll 10000 c3 ~O~ 
Yukarıda n nhammen bedeli cins.., JiıJlolt 

metruk halıçelerin 942 yı'ı portakal, 1942 
!in ve gardanesi mahsulü 21-10-
a.;ık arı tırcaa suret ile sa ttlaca ktır · kbılıile 

Taliplerin yilzda 7 ,5 teminat nıa ~ 
ğa müracaat etmeleri ilan o!unur, 19,2ı, 

--------~d-~ susu, Telmahruk , Derice, Zeytif1 " 
Fahritis, Ayı.;ş parçası,Şek Milli erıı\li' 
fikettur, Şerkıttelli, Gabit den- Gö"~ 
telli, Keremumni, l4akUı e ' ., tıı Z'f>' 
üstu, Bir bar parçası, Ayin 2J7 ııg~ı.: esi~ 
tir. i, lhci "ll kfı, Hıtci Yu vo hnıın ıv-

" .ı • 2ı/ ~· 
suf, Ardı batha, Sakfi Cid danesı ıurıır k ıtl 
dit, Ayınkaraya~ata, Su- de açı !ilır· ~ 
dur, Cerabu badduç, Ar- satı'aC3 riı• l6 

di Abdo, Meı·eç betros, Na TaliP1~rlı .. te rt 
ımbi, Keı em garbi, D ... rya buzile tııc.1atl' 
ynresi metil, Çakaicı, garp ğa ıııura 
mevkilerinde 45 parça gay 11ur. 17,...ı9 
rirnedkulün vakıfları namı "fLIS 
na tapuya bağlaıınMsı va- KayıP rıı.J f6 
kıflur Müdürlüğünden is- B:ıll!l 1ıt 
tenmektedir. Bu gayrimcn 1il vru!;iJ ı •' 
kullerin ciheti mulkiy~ti .. dauııa• , 1J1 
hakkında 30-10- 492 yı;~ıileri~i ~oJ 
tarihinde mahallen tahki- eskileriPıO~ 
kata \Jaşlaııacaktır. Geı ek tur. .,ıı "ıll 
ınt.ilKiyet ve gereksd wül· Slirıı•· ,,. 
kiyetin gayri ayni lııık id- ~jııd6.~f&.J' 
dinsıuda bu~uı,unların cnu nU 
halime gönierilec!k lnemu Kay~:ııııı "~8 
ru veyahut geçeıı müddet ·ıe 
zarfında ellerıııdeki vesa- Nadıye ~ c 

ı l 
.. ,"' oufıı:ı"' _.,ı. ikle bir ikt Antakya tapu • J.t?'. 

s· cil mulvfız ığı mı n·üra· ' ınuşbtl · el -Allll 
caatları ilan olunur. ğıcıııı.v tııt· 

Neşriyat Müdüriı 
Selıuı ~eJenk 

C. H.P. Malbııasl Ant"kya 
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