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Abone ••rlları ı 
Dıhllde yllhöa 5 Ura 

Yab•ncı memle!teller~ 
8 ..... 

ni alr lJ hu'unuyo lıırdı. 

Törende bJşla Vttlin iz 
olmak üzere şeh·irniz.<Je 
bulunan mebuslar, askeıi, 
ve mili· i erkAn, subaylar 
Parli, Belediys ve Halke-
vi erkA.m ile memurlar 

Milli efimizBeldiye bahçesinden kahraman Antakyalılara hitap ederken ve Partililer, ulusalKurum 

'.Millli Şe-'in A ntakgalılara _10r_ıns_a;,~-~e:_:~;;_jr~iz-haı-·r 
J SON DAKıKA 

tarihi hitabesi 
Geçen yıl bugün Milli Şefimiz lııönü Antı ltyalılıira aşoğıdaki 

• iltifat buyurmuşJardı! 
Günaydın Antakyalılar. Nasılslnız,iyimisiniz? 

hitaple 

~otakyahlar! Sizi gördüğüme çok 'memnun oldum. Bugün aramz ayım.Beni 1evinçle 
areı'adınız. Sizb çok teşekkür ederim. 

Antakya en · ı· b" s· 
d senm ı ır yerimi1.dir. Bütiln memleket ~iı." St--vinçle halırhyor. ız e oolan · · 1 A aynı sevınç e hatırlayormusunuz'? 

ntakya va~o 1 -nımızın ..ışı ımız ve yıkalmaz bir kaleaidir. 
·ok Antakyalılar, Milletimizin bağrında yerleşmiş < 'I. z ev· fitlarıdır.K~rd•lerine 
ç 

8 
sı~la~ .bığlı olduğ~muz ve çok sevdiğimiz öz evlii Hlrıdır. 

1 S~gün sızı çok neşeli gördüm. Kendi neşem ve sevgi'1ı sizinle b ·raber çok urt 
ı. ııt ç~k letelıkUr ederim. 

1.1 ~~1ılletımizin varlığı, memleketin beraberliği bİ'l." hiç kimsenin hllfile ve 
e ı e verı me111icıt" v ı ~ 
be ı·x.· . . .. ır. ar olanlar ve var olacaklar bizhı k tfumızın, var ıgımızın ve 0 1Eıımızın bıkk1dır. 

c k~ntakya lıinlt"rce yıl Türk diJarı olarak yaşadı, binit rc~5.;;enu Türk diyarı kola 1 
~· BUtUn TUrk diyarına kahramanlığın, var'ığır, n:ı rtJiği•1 lin'sali olacaktır. 

da otakya He Milli Şefiniz daima övUndü ve daima öv•lnecektir. Antakyalılar-çok Q ·d· · . 
GiioaW"d mıAımız var. Yetıten Antakyalılardan ço'.- hizmt!t bekliyoruz. 

~ lD ntakyıblar. 

Vişi İngiltereyi , 
takbih ediyor 

Vişi 20 A.A.- Vişl 
hükümeti lr.giliz uçakları· 
nın Krızo top fırilcıtsım 
bombalamaları müııasebe· 
tile lngiltereyi protesto ey 

1 !emiştir. Gazetel~r diyorki: 
"Mütecaviz hiç maze· 

ret araştırmasın. Kimseyi 
kandıramaz. Bu akın an· 
cak dilnyada şiddetli bir 
n~fret uyandıra bilir. 

Mada~askar hala 
mukavemet etmektedir 

Vişi 20A.A. - :-ıeşre
dilen resmi bir tebliğde in 
gilizlerin Mada2askırdaki 
.Fransız mevzilerine karlJı 
yaptıkları yarm' teşehbü· 
sü akina kalmıştir. Fran· 

1 

aız mevıileri lng" li~ teca• 
vüzlerine şidl\etle kartı 
koymaktadır. 
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•• u gun M 
Dün iskenderunda kutlandı 
) üce Başhu~umuz loönünün ıskeııderunu şnt flen

diı dikleı i günüıı bırinci yıldönürnU olan dün lıkan
derunda çoşkun tezahüratla l,utlanmıştır. Halkevinde 
yupılun törende buşta Sayın Tuğgeneral Şükrü Kanat 
h olmak üzere askeri ve mülki erklia, mektepliler ve 
büyük bir halk küllt:Sİ hazır bulunmakta idi. Saat 
hmı 14 le ası.eıi bandor un çaldığı jtıtikliJ marşını 

Stalin-
grat 

i Son günlerini 

1 mi yaşıyor? 

1 

Şehir büyük bir teh 
like geçirrr.ektedır 

Moskova 19 A. /\. -
Höyter ujansının hususi mu 
habiri bildiriyor. Staiing-

Otomobil,otobös ve kaf1'1
10 

ücret fal ifesidir 
Belediye Reisliğinden 

Antakys · Jskımdeı un 4 kişilik adaıtı 
ı\ntakyıı - Yayladağı 4 ,. ,. 
Antakya - Kırıklum 4 ,, 

., 

Antakya - Reyhaniye 4 ,, 
,. 

Antakya - ls1rnnderun 6 ,, 
,, 

Antakya - Yayladağı 6 ,, " 
Antakya - Kırıkhan 6 ,, .. 
Antakya - HPyhuniye 6 ,, " 
Antakya - lsk&nderun otobüs 

,, 

Antakyd - Yayladağı ,, ,. 
- müteukıp Halkevi Heisi bu mutlu güniln yüceli~ini 

un'atan bir nutuk ~öy' emiş. taleb~Jar tarafındun lrıö
nü nrnnzumcleri oku ,muş ve .. dağbaşım dunıan~lmış,, 
mıırşilc tören sona ermiştir. 

ratta savaş son şiddetini 
bulmuştur, AJmanJnr dur 
nıadan yeni takviye tü 
menler; getirmekte ve ara 
sjz hücum ctmektedirhır. 
Sayıca çok iistün olan Al 
ınaıı kuvvetleri lıavn ,kuv· 
vetlerile de desteklenmiş 
ve son açtıkları gedikl~m 
i erilemek için•şin1di ~·elpaze 
şeklinde yayılrnağa çahş
o-ak tndır. Son 4 günlük 
savaşlarda 400 Almau:tnn
kı tahrip edi\miş, bir çok 
Alman öldürülmUştur. Cep 

- Antakya • Kırıkhan ,, 
,, 

lskenderun şehri haştanlıaşa buyrnklarln !iiislen
miştiı·. Halk rn l 1üyük bayram günlerinden birini ya· 
şanıııktodıı: 

Yayladağında ve Şen köyde 
Yüce Bcışhı ğumuz Miıli Şefimiz lrıönii, geçen yıl 

buglin şehrimizi t~şrif ettikten sonru Yaladağı Koza
sını ve Şeaküy ahiyesini şereflendirmişlerdi. !3u 
mutlu giıu mücasebrtile bugün Şenköy .:"Jahiye8inde 
ve Yayladağı kazasmda içten ve samimt tezuhıirler 

yapılmaktndır. 
Yarın Sıivfydiy yi teşrifleri milnasebeti'e, perşt~nı

be iÜnÜ de Reyhaniye ve Kırıkh'lı d ı Jcutkn u ören 
ler i yapılMakhr 

x =+ - ne: 
l,;u\uomakla Uilel'. , 

ee "Afil' 

Piyasada yi 

ne şeker yok 

ı... 

Tören Kız ve Eı kek 
listılerinin hep b~r nğııdarı 
söyledildeı i istlklfü marşi-

1 
le bd~Jamış bunu erkt'k Ji 
sasindbn bir taJebenin E<ly 

leu· ği ultşli ve heyf can'ı 

Bu sıkıntı nereden 
geliyor 

•btr hital·c ile t şri~ nt l\lü 
lYhıd n reri piya~~dıı 

yine Şt ker lrnlnı · mı~ ve 
l>.ıkkall:ıı<l·ın yiiz gı· m 
hi e şeker bulnıuk :ınkftr· 

diiriirnüz Selim Çııl .. nk t. -
rafıııddn ~nylenen bir Lıitıı 

be t..ık1p eyleo iştir. sız bir h ı'e g·lm'şt'r II ıl 
Alkışlarla soııa eren lruki lıiziıın ytıptığımır. t :ıh-

bu hit 1hel rden sonra u 
lamlıık' tören bi•.nıiş v 
ttıikeıt kıtuı Ll'ıll oku~lar 
geçil re sın i şeldiı d ~ gl -
<;ereK dnğıln ıcılardır. 

Bütün Antakyalılar l u 
mutlu günd{· Mım Şefın 
uziz hatırasını lt:'bcıl et
mekte v şehir halkı bir 
bayram sevinci içinde çul 
kıınmakhidır. 

rlu a'.cşam s1ut 17,30 
da HrıJkevimizde (Milli Şe
fin hayatı,, mevzulu hır 
konferans veri ecek ve bu 
~ onfeıuıısı milli hıwahırdan 
mürekkep bir müzik kon
ın~ri takıp edecektir. Kon
frrans ve konsere b·.lün 
v&tandaşlar d .. vetlidir. 

kihahı g}nı, h· yr ımden 
b"r güı öı ce y·d:ıız ıoz 

şekerduı ~O ~·uval l aldrnl 
)ara değıtı!mıştır. Bu kırk 
çuval ş kerin hc.ş ~ünde 
istilıHlk edilruiş olmasrnn 
imkAn yoktur. Bu itibarla 
piyasaya çıkarılan şeker

ler bnkknllar tarafından 
bir kısmı salı'dıktan sonru 
suklamyor yahut halk ih
tiyacından fazla şeker al
mak surelilı;, sıkıntıya se
bep oluyor. 

Buna muknbil tatlıcı 

dükkaularmda bolluk za-
rnan)arına mahsus her tür 
lü tadı arın du bolca yupıl 
dığım da göz önüne almak 
Hlzıoıdır. l• ğer ~arşılarda 

şeker bulunmuyorsa un 
iskenderun tathcııar tutlı yapnıuk i~in 

şekeri nereden buluyorlar 
postasl lı~ili makamların dık-

Ha 1 k garajında;-, çıkacak _k k_a_t_na_z_a_rı_u_ı ...,.ç_e-k_e"""r"""iz,_,. ~___, 
Her güu akş,1 nıları sa

at 17 den hareket etmek
te o'aıı lslrnııderun :posta 
otobüsü şimdiye kada:
Emniyet ltarajından 'hare
ket etmekte idi. Posta o'o 
bl'sj yarından itibaren y:
ne &yni sautte postahanP. 
civarındaki Halk garaiın
dan hareket ~decektir. ::5a-
)'ln yolcuların malftmu ol 
pıık Ur.ere ıJ4n olunur. 

Odun alınacak 

Antakya Hastanesi Baş 
tabibliğıtıden: Kesilmiş so 
ba odunu alımıcuktır Vere 
Cflklerın H stanv Baştabib
liğıne mün.c:autları iJiiıı 

olunur. 

eşriyat l\lüdilril 
Setim Çelenk 

~.H.P. Matbaası Anta&kya 

heye son gelen A lınrın tü
menlel'i üst üsll.}

0 

lıiicum 
ediyorlar. Şehir büyük bir 
tehlıke ge~·iriyor. Bu tehli 
kc iki ayd ınberi devam 
ed n savaşlar esnasında 
hu kadar b'iyuk olmamış 
tı. Bı.ı nınl ı b r<1ber duı t!'IJ 

ür. its'zd ğıldir. Aln uı lur, 
Sta !ngradın şinwl bı lısın 
da açtıkları ,:1.:d kteıı n·u 
vaffJkİyPtli huıekt·lle ine 
davam ediyorlarsa da llus 
mulrnvemeli de ~o .Jt>H ce 
şidd .. tlitf1·. 

ilan 
Hula~ C. mu ld<-i umurıı:

rniliginden. 
Ara arında ynptı'klaı ı alını 

Antakyıı - lfoyhı.ıuiye ,, 
,, 

Antakya - Hassa ,. 
,, 

Antakya - Siiveydiye ,, "ı·ıı 
) 4 kişi 1 

Antakya - Siıveydiye {g:ıliş-geliş 

Antakya - Süveydiye (gidiş-~r. iş) 6 '' 
Antakya - Harbiye (gidiş-geliş) 4 " 
Antakya - l Iarbi~ıe (gidiş geliş) 6 '' 

1 
b'şıll' 1 

Antakya - Harbiye otobüs adafl 
1 'fol1 Antakya · lı:Jkeııdenın kamyon 

Antakya • 'Y nyladıığı ,, 1 '' 
Antakya - Kırıkhan "',, 1 ,, 
Antukya · Heylıuniye ,, 1 '' rt 
AnlHkya - Hassa ,. 1 ,, ı; g"l' 

Turif~ H •ric ndeki yerlere gidecek "~rı.ı@ıı.ıt· 
t şyanın ki 1ometre b JŞti!ll ton içiıı t 7 fi' 

Uöni!şler a)n;, iıcıete tabidir. ş"Iİ~ 

Gidiş geliş tutulan oiomobille,.e bir I< . 
ı inden yekCbu verilir. aPt 1 

Gtdiş geliş tulu~an otomobıl eriıı nıu~ıırıdi~· 
(erinde az l , İ lJir Sa:tt beklemesi meC oje• l 
fazlasıı ı 1 bE:her sıntı içın 15J,kuruştur. ıicre•· 

Yolcuı.uı~ ~ı çttntf.!sile bir bavulund '11 ııı1ır· ~ 
Fcızlu eşy u ın bir kılosundan 1 lwı·uŞ ı1ecbLI 
larm z 'llC re b.ığ' ı bir ta <0z taşıması n~ıec·1'l' 

eJ•• kozu olmıya ı kuınyon s•-.ferden ın~n .trde. 1 
Şeh r i~·iııde :ız ımi sür ıt d<1 30 kılunl \ıl yo 1 
'lıırife huricinde_paru alan v 1~:ı! f;ıoft>f'~ı 

dire11 otonıohill riıı l.ıN.zin karntsı v:li~oci ıJt 
nıesi alınar:ık ilk dufasıııda 15 gıin ık• ,tıtl 
bir ay lŞleıı meueJilil'. ~ • 

Fazla yolcu Vll p-ıra alan ve ~stiY~~~irilıtl 
Hlka numaraları alor&k beludiyeye bı . , 
mızdan reca olunur ıııb' 

Kamyonlara ruuuvindPn başka nıııl sB 
ve satım mu nıeh ilinde f·ı

tura vern emek ve alma
mak suretile l\lilli koru'l· 
mu lırnnuna nıııha if hare
kette buluııduklun iıld llbi

Je suçlu Bulayın selçuk 
ruahaltesinden ismet oğlu 
Sıdkı Aswlci oğlu ve kt ca 
Abdı mahallesinden S.ıkip 
oğlu Must ıfa H~sirn güneş 
haklarında icra kılınan 
açık duruşma ~onunda: 

nıahallioMill~
1

:·m ı ak satışla'' 
f 

MiHi er~lilk Müdürliiğün~~·~iıtl~ 
, köyü ve l\lahat. Cinsi Mınta. par. Ksı .. 11 nıu ro,,t. 

suçluların subit olan fi
illerinden c.Jolayı lıar~ket· \ 
lerine uyan .Milh korunma 1 
kıınunun 31 ci maddesi de
lal<>tiie muaddel 59 cı ma
d.desiuin 4 ci fırkası muci
bince yirmi beşer lira ağır 
para caztısıle uıahkUmiyet
lerine ve üç g\in müddetle 
ticaretten meuleriue ve ti
caret hanelerinin ktpalı!
masına ve masruf ı mah
KU niııra ait olmnk üzere 
bUkmün gazete ile ili;nın..ı 
dair Hatay Asliye Ceza j 

lesi ka'No. No. No. }ıa(J) •~ liJ~ 
· Lira .... • ı 

JO·~ 
Kocaabdi hamı 4 552 234 4 oo'I ,, 

,, " 4 553 236 ~o,· 10 
KüJlükar!!p ,, 4 322 6-? 1 5qtıİ I' 

Yukarıda yazılı gayrimenkuUerın p 1ı•~ 
daha uz ılıtarak ihale 26 -10 -1942 (J),ııılt 
saat 10 a bırakılmıştır. Taliplerin te 00r. 
le Defterdarlığa müracatları ~uın oJu ilB" 
Zeytin danesi s3fışı 1 p.Jod.' 

Vnkıfıar . ~~~ 
Milli emlak müuü!'lüğiin- :;nveyd~1ded• 
den. kezı ile çığ aıl' ,..;,& 

Gökçegüz köyünde 
207 ağnçt.ı 285 kilo mali
ye luızinesıne uit zeylın 

danesi 22-10-942 tarihin-
d .. ıı,;ı ı< aı ttırııH 

satı ıJCBktır. 

ımretlle 

v A ıevJ'i-. 6'
aşu gı .. ıerıt1 ı. 
kıfıı ııo~ getleı"ıl 
araziler bl~ 1r~ 1 

köyündeki°''-~ 
m üddetleicıJ'~ı 
surett e 6 l rr:~ 
tııııte 2. g" 
Pozurtesr ·1111 

Taliplc:ıri ı teıııin ıt mak · dıye nalfü 116 
mhlıkemesıniıı 15-1-942 
v,ün ve 340-19 Sd~ ılı kh
rarı suçlulardun Sıtkı Asel 
ci hakkmd11 katileşmıtlir. 

buzile uirlıkt d fterdurlı- parti bıı·0;:~ıı 

1 

ğıı nıur.rn.ı ıtları ilan olu- caktır s ı 
nur. atları ili\l 1-

17-19-20-21 

lı 


