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Abone şartları : 

Oııhllde ylllığı 5 lira 
Yatn"lcı memleketle"' 

8 lir 

llanl ırın her kalimr. · 
Ôgleden sonr k . 

a oı ar aünlilk siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi 1Q28 YIL 14 SAYI :3217 
AOR~s 1 YENıt3LIN -- ANTAKYA - Telefon 79 

slnd 11n 5 kuruş alınır 
Ucret peşi.ıdir-:-- · 

(nnli oooen sayua,. .- · 
SAYI) ;ı. KJlJ~fJ~ 

Posh kutusu 24 4 ~ 
10 kurutlu .. 

ı,mhuriget Halk Partisi Milli Şefimizin 
9erkez Kaza Kongresi Antakgalılaraci-_ 

~tıt,rııil~ ~~bah Halkevi salonunda toplandı 1 h d "' •lt ifı f 
dakik h uce Banisi Ebedi Şef Atat" ·k·· . h da Qll ener l l Q l ~· a i tiram ''k"t · ur un manevı uzurun ı 6 
ılıi Şef İs t . s~ ~ u yapıldı~fan son,.a Değişmez Genel Başkanımız' ) ece Başlmğumuz Aziz .\1illi ŞP imiz lnönünün şeh-

\'~. köyler hmaelk lnond~lyekl ~azim ve b :iğlılık telgrafları çekildi _ Şehir 
1 

rimizi şereflendird·ıdcri günün yı'dönürnü miinasebc· 
'-U h ının ı e er· ·· . d tile C imhuriyclt 11 ,ık P ırtisi H ·ıtuy Vı ayet ld m3 He-

. A. nı Uriyet Halk ı> 1 
1 uzerın e çok faydalı münakaşalar oldu ydi Heisi Vekili Selim:Çelrıı'ctaraf.nd n çekilen tazim ~ lllak ar- erek ye11• K ld . . . 1 

aıı_ lıtı 1 b .Ya kaza Kongr y r · .· 
1
• HZa aı e He limizle Purti IMüfcttışımız j ve' rninrıet telgı·afına Aziz 1\Jillli Şefimiz aşağıcfaki ~ .,a. a.h nahiyelerde: g~ 1 seçıtdıkte~ sonra kon- akşama şehrimizeidöıımüş- cevubı göndermiştir: 

~Aıo~~ıış"~ird,·ki Oc k •eye son varılmi~tir. Va- lf'rdir . 
• ~ ....,. erın· a ~ -.,,.. t••·•••E!l-ııı_. _______ f\. B S ı· Ç 1 k ıo d ın iştiriikile S ... t .. t.. • k f ay e ım e en 
'ij~.lllıştı:. ~lkevinde .. IQ ara Ve U Un Si 1 n iSi C. H P. Vilflyet ldare ll 0 yeti He;si Vekili 

İı'ıı "fe Parti oMngüfred~ Bugun sona eriyor _ akşam şehrimize Sayır. Antakyalıların asil duygularına feşek 
e da· ~ttı- d.. k d . 
Vua

1
re müdürleri ve c·· art ~amyon sığara gelecek ür e erım. 

L~')et~~t ve Kaza Ida- unlerdenberı sürüp giden sığora Sikıntısı bu akşıtm 
-,llt, l'i hazır bulun· s~n~ erecektir. lnJ:ıisarlnr idarnsi karnyonsuzluk yü· 
~ zun en lskende:-unda birikmiş olun~nıallarmı getire· 
. ";~ Parti MUfetti- ~~n_ıekte. i~i.. Di.n inh:s lrlar idaresine dört kamyon 
~"' afından açıln 818 edıldı~ndıın bu kamyonlar her gün lskendft-
~ açılır açıirnıış ll~ndan şahrımiz"' inhisar maddeleri taşıyacaklardır . 
.._. dt ~~ Büyük Ba .a~ kafıle bu akşam <relec~ğinden sığara sı mtsı bu ."'tJ ~ • nısı akı:ıam s . <"> \ h~ ntatUrkün ma- v ona erıyor demektir. 

l\ı.' ı 1~·:· 1ıeş .d•ki-·; Kırıl< han çeltikçilerinin takdire 
~~ \re rn sukQtu d ... b 
~~-il değişmez )Ge- eger ir hareketi 
~.''~~Q~~1!lın~ef Kırıkhanın bütün fakir ilkokul talebelerini 
'-~tı ~z.irn ive rn:~~ giydirnıeğe karar verdıler 
'' k •blaQı alkışlar t"k\ıleı~nuhi~etl~ h-ıb .. r aldığı'llız.ı göre, Kırıkhan ~~el 
'it."~ •buı edild"kt ~· ~lusta sıller; Çt1k yı>rinde ,ve çok takdire değer 
~t~ı:e'~ idare H 

1 

e.n k~r b~~.ar alrı~ı~tır. Bu karar Kırıkhan ilk okullıırında-
l."lltıa 011 

bir yıllık 3Yeh~ t . un fak~r talebelt.•rirr elbise ve ayakkabılarını 
'ııa ilekllrırnu1 r·ınesaı r~~·~ E.tme~tır. Kırıkhanlı çeltik rnüstahsilJerirıi teb-
"-it1 f!ncurn~nl ıyaset dil e_ er, dığer Ç91tik rnüs' ılHilleriae örnek o1ma arını 4t t, er SP. erız. 

~ ~~~~ı~".""leocü- Bir Türk denizci heyeti Hayfada 
~ :a&l()rıa:.~~1 kikrnaı Heyet Hayfada be~ gün İngiliz denizcileri-

'"Uş ongl'e . 
t.:"irtı81 ve dileklerin n1n misafiri kalacak 

~~t'ın~~~ ba~la~mıştır J) K_~d.üs 23 ~Radyo) Haber verildiğine göre bir Türk 
~I ti &aa.t: rnakıneye 1 e~ızcı Heyetı Hayfakd lki deniz üslerinde incelerne-
ıd 't f kadar erde bulu-ınıdk üz~ra F1lıı>tin3 g ,lmiştir Amiral C<J· 

•e ~ ltıUrıaka aydalı bir ~a 0 
.. başk ınlığında bwlun an 'f ürk H~yeti 1 hıyfuda 

e d 
8Ş', vaı:şa edilmek 

9şk g ..:n 1 ıgil z denizcilerinin misafiri o'aralr kala-
1.1aır ın11z. ·oım k ca lir. •t e fllüd·· a 

~il} b:Oylt:tde~rler~: r·- Sayın okuyucu-•er,.., dilekı~ri .e "'n 
~ ·•ıelcte . ne ('e-

ilgrerı· •dıler. l 
1) ın 

t~ ı~,k 8()n kısmı- arımıza 
~~ıı. 38Yınıızda 

... _eyi rnut'la . liugüo Gazete . 1 f . d f" 
ttfi10 ·r -.kıp delege mız son eşrın en i ı 

it. I\ Urız.nı ot l" b k 
c-, Vna e 111 aren 3 tııı.. '-rar,0d Yet idare , U r U Ş 

·""~ •rı8Q k' .1 (yazete fiatı 
iaınet· ışı ik işlerinin arının çok yükselınPsi, malzt>me ve tertip 

r-. "ğ1 ka 
1 

Verileeektir. 600 t . Pahalılanrn<!sı dclayısi'e gazdemizin fiatmı 1 
"'lt..t la ko eşrırıt942 d 't'b 'k· 

"'qUli ngresi muk en ı ı arc n ı ı kurıJtSlan 3 kuruşa çıkar-
~' l()'et Hal Partisi 111151 ;~r~uda kaldık. Hayc;t şartlurının çok pahııhlnn· 
~lirtıiı~'bt kongr~si sayın ~tıııden bunu Y lp'D k zoı undı:ı. kaldığımız için 

~rı Ve e Parti Müfet leri · 
0 uyucularımızın b'ıi haklı mevkide gfüecek-

buı~;z;ı idare he fiat:
1 d~nıuyoruz. L lormal durum avdet ı::dince normal 

loPlenrı e Öğleden nid" 5°1~eceğunize şUphe yoktur. yıllık abune bed1.:li clıı" mı, v d .., ırad 8 r 
~'el · e ele- eskiden . b an ıray.ı çıkarmış bulunyoruz. Ancal\ 

erı leabit edi- ded ba on~ olanı ırın abon 1leri devam ettiği müd-
çe 11 hakl.ırı mahfuz kılacaktır. 

• 

iSMET İNONO 
Mil i ~fimizA çekilen telgrafın metni ~udur: 

Yüce Başbuğumuz Milli Şef İnönü 
Ankara 

Aııınkyayı Şereflendirdiğiniz mutlu günün birinci 
dönü•· yılını içten v~ sonsuz heyecanla kutladığımız 
bıı güııde bütün Antukyalı'ar Yüce Başbuğumuzun 
Aziı Hatıraıı:ını tescll etmekte ve en heyecanlı :t>ay
ram sevinci içinde çalkanrnaktudır. Bu mutlu günde 
Antnkyalıl ırın tükenmez minnet ve :şükranlar ile 
sar8ılmez bağlılıklarını yüc'! katınızı arzeder tazim
le elleriııi'ıd~n Öp:!rim. 

C. H. P. Vilayet ldarn Heyeti R. Vekili :Salim Çelenk 

Pendikte bir tersane yapılacak 
İskend~run ve f'ı1er sin limanında tahmil ve tah 

liye işleri intizama girmiştir 
Ankara :- ~hinakalat 

VeKilili Amiral Fahri E· -
gin Ulus refikimizin biY 
muhabirine be~ amıtta bu
lunarak demiştir ki: 

''.Memleketimizin knra 
da ve denizlerdı' nakliyat 
işi, senenin t'U mnhmul 
aylaı ına girmekJ'ı'{imi:t. iti· 
berile bnyük hacimde ola 
rak d 'varn Pdiyor. Avru
pa ilo d mıiryolu irtibatı

mızın başlaması işlerimiz"n 

daha fdz a artmasına se· 
bep olmuştur . 

Avrup1dun normal zn 
manlardıı vagonla yOk az 
mikturda < şya ' gelirken 
şimdi güade 30 vagorı eş 
ya g13lmekledir. Bu Vllgon 
'~rı ı boş1t1 1 ınasınd ı ven
trep > temininde 7.Hh·net 
çe~ilmek'edir. 

Liman hiznı .. tleri umum 
müdürWğü gündP. 10-- 15 
vagon d nizjenrmnvnalara 
nakliy, t ~ yapmak sure
Hle yardım e liyor. 

.M ... rsin va lskenderun 
linıanlarıııda tahmil ve lalı 

liye işleri son zamanlarda 
lunıarnen iyi eşmişlir. Jngi
liz gemileri'e gelen yükler 
büyük gdciknıelere mey· 
durı vermeksizin boşaltı!· 
maklır. So·ı z:ımımlardu 
bu limuıılar hiç boş kalını 
yor IJ;ıimi surette eşya 
dolu gemiler biı birini tu· 
kip h iyor. D"'miryo'u ile 
bu eşyanın müL!m bir krn
mını karadan d::ıhile, di· 
ğtır kısrr:ııdu vapurhrla ız 
mir Vf ya 1stanbula nak· 
ledilmektedir. 

\;emi sıkmtısının harp 
bittikten sonra da devıım 
edeceği anlaşılmı..ktu iır. 
Uu sebepten kendi ihtiyHcı 
mız olan g .. mileri kendi
miz yapmakiığımız ı.·rtılc 
bii zaruret olmuştur. \'eni 
gemi ~ i oşasımı başlıyabil
mt:ıkliğ'imiz için Pendikte 
yeni bir t 0 rsane meydana 
gt tirnle} 1 dii~üniiyoruz. 
Peı dik tC''S :nesi yalınıı ve 
ı İ j.{r'01İ 1 ŞHSl işleri İ1e lllef 

gul ulac..•ak V6 tamır işi..., 

rinb ha!cmıyac~ktır. 
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Cümhuriyetin 19 uncu dönüm 
yılı Kutlama programı 

29 ilkteşrin perşembe günii Cümhurivetin 19 uııcu i ıl ılöniiıniidür. Bu en hü; ük ulusal 
ita; ramırnız 28 ilkteşrin çarşamba günü saat 13 te başlar ve 30 ilkteşrirı cuma günü gece 
yarı ına kadar devanı eder. 

Bayram aşağıda gösteı ilci ığı Üi'.erc kullanacaktır. 
1 • Bayram günlerinde halk t•ıı yeni ve en temiz uruhnlnrını giyecektir. 
2 • Bayramın devam ettiği giin ve gecelerde bütün resmi \e hu usi binalarla arnba 

etıımobiller, meyclaw ve caddelt>r güııdiiz ba) raldar, milli 'renkler ve 
} eşilliL:lerle süslenecek, gecdey İli elt ktrik ve fenerlerle aydınlanacak, minarclN şık landı· 
rılacaktır. Şehrin münasip yerlerine taklar kurulacak, ana caddelere bu giiniin Önemini 
canlandıran dövi1.ler asılacak, Cümhuri; etin 19 uncu dönüm ) ılıııı bildiren 19 roka· 
mı ışıklı ve ışıksız. en çok göze çarpan yerlere konacaktır. 

3 -Bayramııı devam ettiği 3gün içinde Cüıııhuriyct Halk Parti ince tesbit edilen hatiplt!r ta 
rafından halk kürsülerinde konuşmalar ) -.pılacak, geceleri muayyen ) erlerden hava şenlik 
işekleri atıl.tcaldır. 

Yin~ Cümhuriyet Halk Part,ı;i tarafından geceleri şehrin muhtdıf verlerinde semt cğlcıı
Ct>leri tertip edilecek, Belediye tarafından da bayram günlerinde çocuklar için atlı karınca 

v• dolap gibi eğlenceler hazırlaaacaktır. 

28 - 10 - 942 gündüz ve gece 
4 - Şeflerin anıtlarına çelenk koyma töreni 

A - Tören 28 • 10 • 942 çarşaraba günü saat}13 te Cümhuriyet alarıınd:ı yapılacakkır. 
Tirene askeri ve mülki heyetler.bütün teşekkül ve kurumlarla halk, şehirde mevrut garııızo11 
vtt okullardan temsilen birer kıta iştirak edecektir. 
1 · Törene litiklat Marşile başlenacak ve aşağıdaki sıra terti bile i.bedi ve Milli Şeflerin a
nıtlarına çelenkler konacaktır. 

Vilayet, Komutanlık,C.H.Partisi,Belt·diye,Okullar Gençlik te~kilfitı, Ulusal Kuı umlnr, i. .. naf 
lirlikleri ve Halk teşekkülleri 

C • Gençlik ve şehir adına birer nuhık söylenecektir. 
• ·Saat 16 da hayvan pazarında evcil hayvanlar sergisi açılacakwr. 
E • Gece Piyade Alayı tarafından bir fener alayı tertip edilecel:, Halkevinde halka bir 

piyes temsil edilecektir 

29 -10 - 942 gündüz ve Gece 
5 • Sabah saat 9 dan 9,30 a kadar Vilayet makamında vali tarufınd ın kabul resmi ya· 

pılacaldır. Kabul resmine protoko!a dahil askeri ve mülki eı kan ile C. H. P. ldarc heyetleri, 
Ulusal kurumlar ve teşekküllerle halk mümessilleri iştirak edeceklerdir. (Kabul resmini pr•· 
tekol esa~ına göre Hukuk işleri Müdürü idare edecektir. Kabul resmine iştirfık edecek sivlt 
zevat için ktyafet: frak, jaket- atay, ve:ston veya koyu renkli elbise ile beyaz gömlek ve 
ruran iskarpindir.) 

6 - Cümhuriyet alanında tören 
Tören saatlOda başlıyacaktır.Törene iştirak edecek olan askeri ve sivil bütün birlik ve teşek 
ı.üllerle okul talebeleri ve halk en geç S:t!lt9,30 la alana gelerek krokide te:sbit edilmiş olan 
yerlerini almış olac!iklardır. 

Saat tam 10 da vali ) anında en büyük askeri Komutan ve Parti idare Heyeti Reisi bu
Mlnduğ'u halde alana gelerek askeri birliklerle teşekkül ve talt~beleri ve halkı teftiş ediıt 
9a; ram!arını kutladıktan EOnra şeref tribünirıdcki yerlerini alacak ve bu aııcla hep bir a· 
tızdan lstiıdal Marşı sö; lencek ve bunu geçit resmi takip edecektir. 

Geçit Rt-smi 
Askeri birlikler (en büyük komutanın tertibi sıra:sile) 
lstiktaı: ve inkilap için uzuvlarını feda etmiş olan her rütbeden malôl ga1.ilerlc şelait 

anaları (geçit resminde yürüyemiyeecek maliil gaziler için tribünde yer yrılacaktır .) 

Üniformalı yedek subaylar. 
izciler ve okullar talebeı;i (Maarif müdürünün tertihi sırasile) 
Gençlik teşkilatı, ulusal kurumlar, paı tililer ve esnaf teşekkülleri 

7 - Şehitliği ziyaret 
Saat 15 te Şehıtliğe gidilerek çelenk konacak ve aziı. şehitlerimi7.in ruhunu taziz için hi r 

nutuk söylenecektır. Bu törene temsil olarak bir kıta asker, izciler, partililer, ve esnaf bir
likleri iştirak edecek !erdir, 

8 - Akş'im gençlik tarafından bir fener alayı yapılacak, H11kevinde bir temsil vı-rilecek 
emt eğlenceleri devam edecektir. (Fener alayını Halkevi tertip edecektir. ı 

9 -Akşam saat 22 de Vali Konağında davetlilere bir Balo verilecektir 

30 - 10 - 942 Gündüz ve gece 
10 Öğleden ı.onra kö}ler ziyaret edilerek köylülerimiz.in bayramları kutlanacaktır. 
11 . Saat 14 te Harbi; e merkez nahiyesiftde inşa edilmiş olan ·Tıııaz_ilkokuluııun açılıi 

töreni yapılacaktır. 
12 • Saat 15 te ŞenL:öyde ·Gezici bdın Sanat Kursu. nun ar ılış tör(fli yapılacaktır. ; 

13 · Akşam jandarma Alayı tarafından bir fener alayı tertiplencceı.:, Halkevincle tem 11it 
verilecek ve iemt eğ-leııccleri devam edecektir. 
H · 28 • 29 ilkteşrin günlerinde yapılac.ık ohn törenleri id 1re edecek tertip heyel'.i aşa(ı' 
da L:i z.~vattan mürekkeptir 

Garnizondan: Bnb. Rı7.a Duruman.C.H.P. den:Bahri Bahad·r. Maariften: Lfttif Güııal. Reledi
y~den: Hami Sunman ve zabıta amiri. Emniyetten: Başkonıi er Abdullah 

14 • Bu program bütün halk için '>ir çağındır. 

Maarif Müdür- ederek Gazipaşa ilkokulu 

I •• .., .. f d nun Ust katındaki binay.ı 
ugu aşın 1 laşmmağ11 haş!amıştır. 

Tertip Komite5i 

~eşriyat l\Iüdürli 
elim Çelenk 

C.H.P. l\lııthaası Aııtukya 

Maarif Müdürlüğil işgal Müdürlük pazartesi günü: - ~~11111!1-~-----• 
b. d 't'b · b' dtJ ~alıQacaktır. pekt olduğu mayı terk en ı ı areo yenı ınasu.· ~ 

• 

Metruk mcıhsul satılaca 
~ t 

Htthı~ Peflerdarhğıııci 111 
111· •• d 

Mııtıs ı ıır 
Kölü < :iıısı Adet I~ilo 1{e(le 1 

men t{rt 
J,i rıı 50 

Ziri ~ıftliğ"i Purl.lkul 
,, ,, M nd lın 

Büyükdrro Port·ıkal 
,, M ndalin 
Mıığ:.ıı-. cık \l.ındalin 

" " 
Porl ıknl 

639SO 
3150 
1800 
42" 
400 

1000 
\ oğuııo uk Z •ytind nı>sı 

539 50 
3l 
1s ııo 
4 25 
ı oO 

10 vO 
()( 

4 ') 40 25 \ 
747 ırı> 

T(' ı;öY d 1 
) okarda muhıımmen lud li c ııs \ !\Jtıı' 

mttruk bahçe terin 1942 yılı port.ık9,1 • ş~rııbe 1 
Zeylin danesi nuıhsulU 5-11-942 1 el rc. 1 ı.ıır· 

· ıı tı a ' fil saat 10 d ı uçık lrttırnı :ı suretıle s dıtrlığB 
kı in ° 0 7 5 tı>minat nı.ıkhuzile Defler 

2
_4 

aathm illin olunur. 24 29- t el 

Metruk emlak sa 11 

Hatay D fterJarhğrndan rJı1b' 
Köyü Cin8i Adet J'İlO ~ 

1)rll415 

Levşiyt> Poı hılrnl 11475 
ı ı ' 

J 

" Limon 150 sJ 
,, ~landaliııe 25 1 

Zeyh.tniyels um Portakal 3000 4(16f 
z .. ytuniye Hı Portakal 40700 6 

,, ,, Mandaliue 69.l ,O 
,, ,, Limon 300 6' 

Ilacılıab·p~i Porlalrn! 300,l 1 
Hızırbey Portakı.ıl 6300 28 ı5 
Vakıf !.öyii Portakal287075 5j 

,, ,. Manualine 1500 1 ~~ 525 vv .. ., Gard, ne si 1 
Büyiik Zf'ytuıılukPortak .. J lC 000 ııı;t 1 

Yukarıda rı uhammeıı hedrli cins v~irtloı'ı 
metıQk halıçeleriıı 942 yı'ı portakal, 1942 
!in ve ga ·danesi mahsulü 27-10- ~ 
a.;ık arıtırmo suretile sahlat'aktır. zile 

Taliplerin yüzd~ 7,5 terJıina~ makbll ~ 
ğu müracaat etmeleri i fııı u?unur, 1 9,22,ı 
------- --~ ...... --..... -- ·ısf1 

J jJClilrl Emlak sahşı 
1-Dörtyol kazası hu

susi idaresint' ait dört 
parçadan ıh'lı c t cmva i 
LfOY' i wenkule açık .ırt· 
tırnıay ı kıınu muştu". 

2 -lki gfüden ibaret 
bina il buhç .... nin muluım
uwn bedeli (45 l) ,dü' · 
kan (3 ... 0) pı)ıtalrnl bah
çes· (350) kilise arasası 

,(1 Ü) litadır. 

\l ~) 
Vakıflar ,0 ~' f. 
snveYd.~d d6 ifl 

kezi ile 1ç~,1şılt ! ~ .., A e ·11" aşagı ~ ıer• ._ 
iT f lı k<>)7 .41(Je 11,J 
• ·r ll"' ııv arazıler hl. 8 rıı ~ 

1 uöyündeııı .;ese' 
nıiid·~et\e iCBr~ıı 
suretıle 6 1 "' 
ılııı!e 2. g 
Pazartf51 ·'i~ IJI J 
cryc r~3 asıtı" ,~ 
parti bı~t"ııııltıır 

uit evrak <'aktır J" ~· ıııı> 
l t .. ı I Hl ı o ı 

3 Bu işe 

ıeye ınue atları ı 17," f 
Llf~S t l 

Dürtyo id,tre 

gli ülcbiliyor. 
4-Tnliplt rın ilk temi· 

ı at akçasını Bankayc.ı ya 
lirmalı.ırı lfizımdır. 

5 - lüz yedenın 6-
ikinci teşriıı 942 l!!rilıiııde 
Dört yol idare h yetinde ya 
pılc.C<tğl İ au olunur. 

2'4-29-2 4 

Doktor 

Kayı P (11101ıi 
NlifUı; "'p 

• rJ] ) 
kavbet 1 "16' 

J t>es 
ırımJan 
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IRahmi Akseven 
Süveykııda Kurtuluş 

caddesi•ıde D'şı;i Su'übad· 
dinin mu iyen ·'mnes: ya· 
nıııeiuki yeni muayene ha· ı 
nesinde hastalarım her gUn 
kabul eder. 
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