
·ti ~I 

huriycti ilalebtd rnuht'fuzu 
ve müdafaa,, ıçin 1\iikremiş 
us 1anlar ~ibi ş1hlanıın.ık ile 

ri~tı'ıaağa,gec;rnişteki kalı· 
ramunlıliları gölgede hıra-_ 
kacak yeni hnrikalarJJı dün 
yanın akışını bir kerre dn 
ha değiştirmeğe her an hazı 

Perşembe --- ---.-

ll'l )lllJ ) 

duğumıızf kudret damar· 
hırımızduki asil kt.ıııda mev 
cuttur. 

-ı 

Ui.ljük Türk milletı! ı 
Ciimhuriyetın 19 uncu dö
nrim yılı hepiınİzQ kutlu 
olsun. S. ÇELENK" 

- --- .... """" . - ... 
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=C=üı=nh=u=-riy~et~i .·Türk genci/ Cü~~-~u~ .. ~~e~~~~~~ba~4 ı 
miz 19yaşında1 • e • 
Cüırıhuriyı')tiı1iziıı 19 rıyet sana en an ttır 

u.~L·ıı yılı döıdm J:.u. kutlu· 
ıar ve yiımirci yıla ııynk:\ Atatürkün Türk Gençliğine 
aturke.ı g"'ride lH1"akl1ğı· · -~ 

-mız o:ı dokuz • ) ıııık ta ı Hitabesi 
rihi gözden g-lçirirs ~k her -----·-------------------
sahifesinde göğii~ ~ablrh· 
cı bir ilerileme atıhştıın 

( paı ıak izlerini gurur ve 
sürurl::ı göriidiz· 

Bu mutın.um <ser iıı hu· 
ııisi l>iisilk i) ü"Atulürkün,, 

. aziz hahr:ısı öııüııde tezim 
dun; şu yuparken,' diııılıu· 

!':riyetin 19 urcu yılını da 
huzur ,.e süktıııl"' bize hl· 
ılik ettin-n Milli Şef Bü· 
yük 'lııönii.,nün huzurla
rmda 111in net ve şiikraıı]a 

fğiiir-iz. 
• * 
* .Cümlmriyetimizin on 

· dokuz yıllık muzisi bir 
neslin d ği~ bir tarihin öğii. 

ne hilcc!'ğİ il adar biiyi• k 
ve parlak ııserlerle dolu

.... dur. Hunu :başaran 1. cünı-• ~-
L,huriyet hükümfli ve bıı 
başarının deıoanlarıni y€· 

Ctştiren Cü:nhuıiyet . Halk 
Partisidir. D ıha derin bir 
ıfud~ ile söyf yelim ki; 
Türkiye Cünıhndyetindeki 
bütün varlıkların kuynağı 
büyilk Türk Ulusudur. 

• * .. 
Cüıahuriyetimizin Gn 

do\,u·ını.cu yıldöııümü hay 
ramım yaparken çevremize 
bakıyor, (·,hanın yangmlar 
ic.,:ind.., k avru · dlığu bir gün· 
dd, ımlh ve sukfin içeris'n 
de cennet h·ıyatı yaşamak 
bahtiyarlığını b ze kawnan 
biiyük'Qrimize der n s~vgi 
saygı ve bHğlılık duygula
rımız artıyoruz. 

Dünit>, lJu giinü (\l~rnek 
insttua millet idaresindeki 
derin vukufların değerini 
bir kerre daha belirtmek· 
tedir. Oiin; 1914 g~nel sa· 
vaşın\Ja yurdumuı ı sıç·ıyan 

kıvı'cirı1lar, memleketi baş 
tan b ışa ~akarak, verar.e 
ye çevJnııiş, en ınihıevve· 

ri ·:ıizd en, son lıasitimize 
kadar hepimizi bu uteş 
mül~essir etmişti. 

Tü;k vatanı l:€ceıiks:z. 

Jer ul;ııde kıılınış Marma· 
rımın ~irin kıyı'arııı::ıdaıı, 

kızıl d~ııizin şaplı kaııah· 
nt, kızıl ırmağın sakin 
çevrnsir d9n o:cıenin kıığın 
kucağına, Seyhıının yeşil 
vadilt>rinden şerialJin yu· 
nan kum ocağıııaSukarya
nm ziımilrt ovasından Fura 
bn geniş çö lerinl.l · kudbr 
kan ve ateş lu 1fnlarına 

uğrnmı~tı. 

Hut!ün; ''yurtda sulh· 
cih rnda sulh,. p ensibimi 
ze sedakal!:.ı devam ediyor, 

JDemle '<eli baştan başe 

• 

··Ey Türk genç'iğı ! Birinci vazifen, Türk istikln- • 
lini ilelebet mulıafdza ve mitdı.ıfaa etm .. ktir. 

' ~levcudiyetinin vtt istiklalinin yegane temeli budur. 
Hu temel senin en kıymetli hazinendir. p_lstikhalde 

dahi, s0 ni bu huzineden mahrum etmek isliyecek, l 

dahili Vd harici bedhahlarlll nlaC'aklır. Bir gün, İstik· 
lill ve~Cümh~riyeti mıidafaa mecburiy~tine düşerş'3n, 
vazifeyo atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkau ve şeraitini düşüruiyeceksin; bu imkfı.u ve şe
rait çok n.:ımüHait bir mahiyette tezahür edebilir. 
lstikliil ve Cun1huriyetine kasdedecek düşınanlttr bü
tiiıı dilnyada t-msali görülmemiş bir galibiyetin mü· 
messili olabilirler. Cebı·en ve hile ile ı.ıziz vatanııı, 
bütün kaleleri zaptedamiş, lıütün tersanelerine giril
miş, hülül\ orduları dağ!tılmış ve mamlekctin her kö· 
şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

HütUn bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dııhi'inde iktidara sahip olanlar 
g.ıflet ve ualfilel ve hatla hiyi1net .<;inde bulunabilirleı. 
Hatta bu iktidar sahip' eri şahsi menfaatlarını müsle\· 
iil( rin s'yasi eınell~rile tevhit edebilirler. ~1illet fak· 
rii zaruret içinde harap ve hitap düşıni!ş olabilir. 

Ey Tiirk istiklillinin ev13dı ! Jşte bu ahvul ve şe
rait içinde dahi, vazift>ıı. Türk istiklal ve Cümlıuriyetini 
kurtarmaktır. l\'.kıhrnç olduğun kudret,danıarlarıııdaki 
asil kanda mevcuttur .. ,, ATATÜHK 
-11 a C T '.W'~WW. r - "Pıll 

fabrikalarla süslerken, o· ların uyandırdığı nefret ve 
valarımızı zümrüt reokl('r· fırkat yerin~, halkta va!1· 
lP şen'endiriyoruz, tüca· det ve kuvvet doğmuş. 
rınnz para kazaııırkt-n, Hiikümet :<dpısm<lan kaçı 
sanatki\rımı1. iler iyor, çift şan vatan çocukları, cüm· 
çimiz yükselirken şehir!·- huriyetin kuc ığına koşuş 
mil huzur ve rafdha ka- muş, llaş\mğuııa dirsek c;e 
vuşuyor, viren ordu ş •flt:'rirıc sarı-

Usınanlı iınperatorluğ. 
1

1 lmışlır. 
:ıun çil yavrusu gibi d<'ğı · I Jşte: "'Diin,, il~ '·bugün,, 
tığ. topuluğu cümhu ıy ~ nün Farkı 
idaremiz sağlam bir kııtl • \ * * * 
yapmış, milli ta •ullaıJ Cümhuriy•Aınıiıiu 19uncu 

• len l ·~ 
Dün Ebedi ve! Milli Şefle~~-
Anıtlarına çelenkler k.J11 li~ 
nduklar söylendi ve geııÇ 

su 

andiçti 
. kıerle b8 

Bayraklarla, m.111 renkler ve çıç: du- H 
zenen şehir bir gelin odasına do~ . "aŞ' 

b .. 1 . d bir•rl11 ~ı en coşkun ayr .3m ~un erın er. :ı ı.: ı 1 . d ı-.nıır d 11 
~ En biis iilc u!\ ~al bı) n · rfnın < 11 •

1
. 

1 
s tl 1 

·· · t n ı erkek ıı; • ı jr 
nıımı:r ,olun •Cuınl urıye ' nıı ı d 
lmyramı dün . saat 13 de lf_~ıe ht.Yf ~~ fll )~ p 

1 d ~mylemış ' 1 ı; cün huriy< l a Hl'll a yı p· · 1erı: ı , 
. · .. doldunın b . 1 jı;l 

lan Lır toıeıılebıışl mıştır. w • 11dı~ll ·hr 
. oudan ,. ~·· \ Daha ı:abahııı l'rk n a' n l .. eııiııı ., ., 

suatlarmd,ın :-siisl< nm~ ~el aş 
1
,1C

1
01d•: oı i{c:isirı11 , 

. )e e ıyP J •111 ı; 
layan şeh.r bayı aklı r, .. .. (,. nrab!l) 1 b ( .11. l\lunur l"" ~1f, 
mili rtnkltr, }rşı ıld r, ı· o l·ılall gtı·ıif· 

• 1 1 l ye. ı _n .. (llıe 
hal hır ve ç~ı; k eı e 'eZt-11 

1 
l 1,.p eyle . t 

. d 1 {U a ,ı t'~ 
miş ve bir gt>lın o a. ına d sorır,ı h ~ 
d.. ·· t" it lk ş 1 ar nn e .., onn uş ur. a · e:ı <;o · b 1 ş ç ot•" ~ 
kun ve en heyucaalı bay· .·.~Ş UOI)) nuııla S

1111
, elf' 

oreıı >U d ( ram gmıur.. yaşan ak~a, ,. aı 
}ÜZlerce bııgüni,n veıdiği Resrrll b'~,,,, 
sonsuz ı-ıevinç lJe!irtileti (:,Ü p t si sa . 
7e çarpmaktadır. 'J ören azar e tatıl 
dün saaat tam 13 dt- cum kadar llıı) 

· et V'" 
huriyet alanında b2 ş•aınış Cümhurt)__ ,ıııı: 
ve. başta valım"z Şefik So· t üçüncü güııiiı1001011s 
yerle t;aıı izun Kon u'anı 1 11 ~ rastıoaııısı rı ki 
Tlığbay Sırrı Ersayııı o'du ve b~ husuF1.~ tıJ 
ğuJıalde' askeıi ve mülki 

1 

.. ger<'ğince ertc!'.11yıl 
crkfio, parti Vilayt t ve gilniı dt' t .. ll 1

0 ~ dl 
Kaza İdare Heyetleri, Bele lBu itibarin. d ,.p•" 
diye erkfım, kalabalık bir itıbaren tatı~ 'J 1111 ı ıO 
halk küUesi hazır bu1un· !er puzarteSI I Scsi'tı 
muş, meydanlıktıı temsiıi , dur kapalı k 1 

il ...,İj 
olarak bir kıtu aSkf"l'Je, iz G ete11 • ~ 
ciler, kız ve erkek liseleri, aı ıt'c' 
ilk okullar yerlerini a mış y arırı çık~ıJtıı" 
lurdır. "YK ıcC:'\,, 1,iYel 

1 k olarak istikH'il ınar duşlarının Cii'11 11~ 8rı 
şı hep bir ağızdan söylen ı ramını kutla" ' cıJ ~ 
mi~, bunu l~bedi ve ~lilıi c1aın1 ,,e ,, il"" • mıycı '"' "bilre"' J 
Şl flerin anıtlurına çelenk ·· ·· den il• tı> gunun rı 

koyma tör<'ni ta kıb yle- zifesine cl"\1~:airir· ı 
uıiştir. Çelenk koymu lö- saygılarıle 111 f1 
y1lına hurnr ve sukilıılR 1 M r cer 
giriyüruz, coşkuJ gösteri, J J J4. 
üst:.in he}el·anla Bayr.ı.nı il 
yapı>oruz Bu ııl'm 11.ıkk•- hesı· o. 
mız, hem üdevimizdir. :• 
Şunu bir kt\rıe dalın 28 /\· J'' 

Herliı~ . w:Jrr""" 
b 0 lirtelimki; büyük Atı.rnın tlnki 1 gılıZ 
bize umenet ettiği bu Cüm- \ln:ını1 ~ 
hüriyeti korumak için ~lıl- kında ljriıtıtl aJ müt.ıleııY• ~ ~oıı>,, 
li Şef miz n amrindeyiz, ıngi iz b JŞ •1er r 
hörıyc.t ve stikhllimızin nın geniş g_ 1~ ,0rt> 1 
müd:.ıfoası için mrıddi V" l vu uıı l' ~ WŞ U0 • Z::/. IJ:l 
manevi bütün kuvvetleri- rrıyu Jııırı[ ' 1 ı 
rııizi onun e-mir ve hizıne

ti11e ver.:niş bulunvoruz 
Kalm.ım<Jn o;dumuz lu·ı· 

zamukinden çok kuvvetli 
ve çok sağlam <ılanık sı· 

mrlaıımıd ı bizi koruyor. 
nemut u lıizeki; hür va 

tandı, lıüriy{"t havı.ıl.ırı te· 
ntffrs ederek Bayram ya-
pıyorm. 

Ş.Oğuz 

f.' .. , to JoS' 
lığının or Jı 

.. gilfl 
ncşrett gı 1cıtll5r· U ııııt "t açığı vır. . ı 

Jkı gund . 
hr•P 

tar.kını!"? ta ş dd 
çarpışmaı~ın o5 1' 
termektedır , l 
tutun cephed~1pl 
r•ok a;Jır kll~. 
~ o . ~ 111 
Alnımı tebııg 
yor. 

rı ' 

t ' 



~)~ ŞUYO.Ruz 
~hı , coırn&kta ı-ıu .. b" ~ 

~. "erı~ • l'ebber.ir . ~1 gun 1.ıtuı bir millet 
~ilet le donand~ız oönu; Cumhuriyet. 
~o ~lidir • baştaa başa bu diy· r 
~ı~ r Ptırlctya~:ubumuzdıt sn vinç var. 
~ lı buYUkr· ' aymn1, yı!dızın;ı1,~ 
;."I~ ~ CO ur, Altıok öz hızın ız .. !f.; Çı)1~ ırnakta b ·· l 
ı..: 'ltt~' rehberinıi 1 .... g~.n ~-üt ün bir n. illet 
~U \' ıllıız Yolct z nom, Cunhuril<:t. 

ı~~~J9 ;ı) Otunda .~n, döııd remez kil.inat! 
Orı.ıı bir Yız, Zaferl~rirni, kat kat 
~ Uctan o b" ' ··· t"- aferıe · . ır uca Türklüğün 

~b ~ilin ;~nı~ Ey Türk sen ö,....ürı ' 
"'rı .,erın d . b " , ı lie . . ' un gı i yine b . ol'll P•nıız· Öz h k u gun. ~~ ı, coını • a ~ ımız bu düğün 
)ız, rehber~~~~ ~u .. g~ıı l~~tün bir miİİ~t 

nonu; Cun huriye t. 
in LA.il Güııal 

~ağ, 'l'l '-h· 1 • .enge ne ve fa s irha-ıp eı ının d"kk t ller~rı.81 1 a nazarına 
'bılı Odan al 

" k ınnı.ısı lilzım 1 k le)tirı anuoıa nıen . ge ır en 
- ~ .. 1,._ Yağı me-n gene sahıpleı inin t-ski 
"tiıı'nlllfllleleri mu. &Şakr usulü tbf bik derek 
... e t b Be ızde l>" h . ""liat b " i oldu. z . r esal>ı e ayn<>n 
~~İlin iınuı ~,Ytın Yağı aldıklar haber 
~.rcın a ıunıış Ka K ~ Yalının lıkl· . za a~ ı ıakam-

llden o o 12 S J arııe N ahi ya M udürleri 
ne gereken e . l . 

~ lrlitür. rnır er verıl-

YENIGON 

iLAN 
Cümhuriyd M. Umumi 

Jiğinden 

941 yılı hububatı için 
beyı nname vermemek su 
ret•le milli korunma kanu 
nurıa muh ı'if hsr~ketten 
suçlu Halayın Karaksı kö-: 
yünden Ahıoet oğlu Ali 
Dorğu hiikkında yapılan 
açık duruŞ'll l sonunda : 

Suçlunun sabit olan fj 
ilinden dolayı harek~tine 
uyun milli korunma kanu 
nun 14 nci: müddesi -Cela 
letile 55 ı ı ci maddesi 
muc"binc~ 25 Jirn ağır pa
ra c zasiJe tf ez· yesine ~ve 

hüküm hülftsasuıın g zete 
ile neşrine dair HJit..y As 
liye Ceza mahke n esince 
verilen 29-7 -942 gün 
ve 671-385 sayılı karar 
katileşrn=ştir. 1 iln olunur 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk ı 

C.H.P. ~latbaası Antukya 

Aş1r usulile aynen 
mahsul alan mengene ve 
tasir!ıanp sahipleri şiddet· 
le lt c1.;yd t. d.1 -. cdğinden 
halk v.· köyiünün aynen 
yağ vermem< si ve nJmak 
için ısrar eden mt-ngeoe 

· vo l1ı1sirhane sahipleri hak
kında vmr rete haber ver· 
mel eri kendi • menf aatlan 
iktiıaamdındır. 

ı , 
l 
1 

Sayfa-3----

Stalingratta sa
vaş sona erdi 

Şehirde yiyecek namına hay 
van leşlerinin gemiğinden baş 

ka bir şey yok 
Stokholm 28 A.A.- Stulingratta Kızıl ilk teşrin ftıb· 

rikasmın zaptından sonra Stalingrat savaşı sona er· 
miş sanılmaktudır. Almanlar ş!mdi şehrin ötesinde 
berisindeki mukıtVemet adacıklarııım ternizleıım~ile 
meşgulCurlar. 

Cephedeki Alman gazete muhabirlerinirı yazdığına 
gi>re, Staliııg. al aha isi açlı!< ve soğuktan kaçmıık · 
tııdır. Şehirde yiyecek namına hayvan leşlerinin ke· 
rnikleriııdtn haşka bir şey kalmamıştır.Kadm, çocuk 
ve ihtiyar l11r panik halinde kaçıyorlar. 

Vilki beklenen 
nutkunu söyledi 
Vaşi.ıg!~ 28 A.A.- Ruzveltin hususi mümessili 

o!ar<lk uz n bir seyJhat yapmış olan Vilki re.dyo 
ile Amerj !!n milletine hit.iben beklenen nutkunu söy 
lemiş v' ikinci cephenin açılması · }ilzumunu belirt
miştir. 

Anwterdam28 A.A.- Alm.m ajansı Vilkinin nul
kurıu aynen neşreylemiştir. Bu nutkunda Vilkidiyor:ki: 

".0.-duya mensup olmayan miittefikler savaş hak
kında ruühlea yürütmeleri doğru değildir. Demokra· 
sildrin serbest münakeşa1erine de müsaade edilme
melidir. 

Evvelccxle s5yladijtim gibi şimdi tekrar ediyorum: 
ikinci cephe açılmalıdır.,, 

Vilki ziyaret "ettiği memleketlerdeki durumdan bah
derek c.Jemiştir ki: 

l\lüttefiklerimize gönderdiJlimiz muhimmatıo fe<'i 
dbn€cek derecede az o~duğuııu gördüm. Bu yüzden 
Joğcdn çok dost kaybettik. Doğudaki milletler hilsnü 
niyetlerimizden şüpheye düşmüşlerdir. Birinci, ikinci 
va üçüncü sımf müttefik olmı.malıdır. Hindistan me
selesi bizim içinde önemHdir. Eğer Japonyıt bu ülke 
yi işgal ı'd3rae zararı bize de dokun.ır. 

Sayın okuyucularımıza 
Gazetemiz 1 son teşrinden iti 

baren 3 kuruş 
Kağıt fiatlarıoın çok yükselıuesi, malzt'me ve tertip 
işlerinin pahalılanması dülayısi'e galt'.temizin fiatını 1 
son l t·şrin:942 den itibueıı iki kuru;tan 3 kuruşa çıkar
muk zorun.fa ka)Jık. Hayat şurtlurının çok pahalılan· 
m ısı yüzündı>n bJnu ydpmak zoı unda kaldığımız için 
sıvın okuyucularımızın bizi haklı nıflvkide görecek
lerini umuyoruz. ;'forınal durum a\'det edince normal 
fıate ,ıöıit:ceğımize şiJphe yoktur. yıllık abune beddi · 
nide 5 liradan 8 liraya çıkarmış buh.:nyoruz. Ancak 
eskiden abone olanların aboneleri devam ettiği mild
dedç"' bu hakim mahfuz kalucaktır. 

ORTA TİCARET OKULUNA KA YiT VE 
KABUL BAŞLADI 

\laurif Miltlürlı;ğüüden: 

1- Autakya Orta Ticaret okuluna Maarif Müdürlü 
ğüPdiS talebe kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 
2-Talip olanların &şağıda yazılı vesıkalarla her gün 
idaremize müracaatları: 
A- llkoKul diplomaaı veya ortaokuldan tastik"ame 
B-Hükfirnet tııbipliğinden sıhhat raporu 
C-Hüviyet cüzdanı "Fotoğraflı,, 
O-Aşı kilğıdıdı 
E-HUımühal ilmub>ı~ri 

F-4, S -6 ıb·adıoda altı adet fotogır~ 
29-3"1-



Cümhuriyetin 19 uncu dönüm 
yılı Kutlama programı 

29 ilkteşrin perşembe günii Cümhuriyetin 19 uncu yıl dönümüdür. Bu en büyük ulusal 
bayramımız. 28 ilkteşrin çarşamba günü saat 13 te başlar ve 30 ilkteşriıı cuma günii gece 
yarısına kadar devam eder. 

Bayram aşağıda gösterildiği üzere kutlanacaktır. 
1 - Bayram günlerinde halk en veni ve en temiz. urubalarını giyocektir. 
2 - Bayramın devam ettiği gün ve gecelerde bütün resmi ve hususi• binaların araba 

etnmobiller, meyclaA ve caddeler gündiz bayraklar, milli renkler ve 
yeşilliklerle süslenecek,1 geceleyin elektrik ve fenerlerle aydınlanacak, mlnareler;şıklandı
rılacaktır. Şehrin münasip yeı lerine taklar:kurulacak, ana :cadc.Jelern hu gurıun önemıııı 
canlandıran dövizler asılacak, Cümhuriyetin 19 uncu dönüm yılını hildireıı 19 rakn-~ 
mı ışıklı ve ışıksız en çok göze çarpan;)erlere konacaktır. 

3 -Bayramın devam ettiği 3gün içinde Cümhuriy et Halk Partisince tesbit edilen hatipler ta 
rafından halk kürsiilerinde konuşmalar yapılacak, geceleri muayyen ) erlerden hava şenlik 
fişekleri atılacaktır. 

Yin.ı Cümhuriyet Halk Partıı;i tarafından geceleri şehrin muhtelıf yerlerinde emt eğlen
celeri tertip edilecek, Belediye tarafından da bayram günler inde çocuklar için atlı karınca 
ve delap gibi e~lcnceler haz.ırlanacaktır. 

28 - 10 - 942 gündüz ve gece 

4 - Şeflerin anıtlarına çelenk koyma töreni 
A - Tören 28 - 10 - 942 çarşamba günii aatf13 te Cümhuriyet alanında yapılacakt.ır . 

Tirene askeri ve mülki heyetler.bütün teşekkül ve kurumlarla lınlk, şehirde mevcut garııızwı.ı 
ve okullardan temsilen birer kıta iştirak cde<·ektir. 
1 - Törene lstiklfü Marşile başlanacak ve aşağıdaki sıra terti hile ibedi ve Milli Şefierin a· 
mtlarına çelenkler konacaktır. 

Vila)et, Komutanlık,C.H.Partisi,Beledİ)e,Okullar Gençlik tcşkilatı,Uıu~aı Kurumlar, iımaf 
lirlikleri ve Halk teşekkülleri 

C - Gençlik ve şehir adına birer nutwk söylenecektir. 
a - Saat 16 da hayvan pazarında evcil hay vaıılar .sergisi açılacak\ıır. 

E - Gece Piyade Ala) ı tarafından bir fener ala) ı tertip ec.lile('el., Halkevirıde halka bir 
piyes temsil edilecektir 

29 - 10 - 942 gündüz ve Gece 
5. Sabah !laat 9 dan 9,30 a kadar Vilayet makamında vali tnrnfııı<l m kubul resmi ya

ıtılacaktır. Kabuı re.smine protokola dahil askeri ve mülki erkan ile C. H. P. İdare heyetleri, 
Ulusal kurumlar ve teşekküllerle halk mümessilleri iştirak edeceklerdir. (Kabul resmini pr•
tekol csabına göre Hukuk işleri Müdürü idare edecektir. Kabul resmine iştirak edecek sivll 
uvat için kıyafet: frak, jaket- alay, veston veya koyu renkli elbise ile beya7. ~ömlck ve 
ruıan iskarpindir.) 

6 - Cümhuriyet alanında tören 

Tören saatlOda bnşlıyacaktır.Törene iştırak edecek olan a keri ve sivıl bütün birlik ve teşek 
leüllerle:o1'ul talebeleri ve halk en geç iiaatY,30da nlana gdcrek krokide te:.bit edilmiş olan 
) erlerini almış olacsklardır. 

Saat tam 10 da vali ) anında en büyük askeri Komutan v~ Parti lcinre Heyeti Reisi bu
luııdu~u halde alana gelerek askeri birliklerle teşekkül ve talt-beleri ve halkı teftiş eclııt 
9ayramlarını kutladıktan onra şeref tribünündeki yerlerini alacak ve bu arıda hep bir a
tızdaıı lstiıdfü Marşı söylencek ve hunu geçit relimi takirı> edecektir. 

Geçit Resmi 
Askeri birlikler (en bü) ük komutanııı tertibi ırasile) 
1 tiklfülve inkiliilı iç in uzuvlarını feda etmiş olan her riitbedcn malUI gazilerle şelait 

anaları (gcçıt re minde yürü) emiy eecek malUI gaziler için tribünde yer yıılacaktır.) 

Üniformalı )edek subaylar. 
izciler ve okullar talebesi (Maarif mfidürünü n tertibi sırasile) 
Gençlik teşkılfitı, ulus.ti kurumlar, partililer ve esııaf teşekkülleı i 

7 - Şehitliği ziyaret 

Saat 15 te Şehıtliğe gidilerek çelenk konacak ve aziz şehı tlerımizirı ruhunu taziz için bir 
nutuk söyleııecektır. Bu törene temsil olarak bir kıta asker, izciler, partililer, ve esııar bir
likleri iştirak edeceklerdir, 

8 - Akş 'lm gençlik tarafından bir fener alayı yapılacak, HJlkevinde bir tem il vnilecek 
emt e~lenceleri devam edecektiı. (Fener &fayını Halkevi tertip edecektir.) 

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

30 - 10 - 942 Gündüz ve gece 
10· Ô~lcden sonrn kö} ler :ziyaret edilerek köylülerimizin bayramları kutlanacaktır. 
11 - Saat 14 te Harbiye merkez nahiyesinde inşa edilmiş ,.olan -rınaı._ilkokulunun : açılış 

töreni yapılacaktır. 
12 - Saat 15 te Şenköyde -Gezici k!ldm Sanat Kursu. nun açılış töreni yapılacaktır. 
13 - Akşam Jandarma Ala)ı tarafından bir fener alayı tertiplenecek, Halkevinde temiil 

verilecek ve semt etlenceleri devam edecektir. 
14 - 28 - 29 ilkteşrin günlerin'de yapılacak olan törenleri i iare edecek tertip heyebi nşatı 
da ki z.~vattan mürekkeptir 

Garnizondan: Bnb. Rıza Duruman.C.H.P. den:Bahri Bahad r. Maariftsn: Latif Cünal. Beledi
yeden: Hami Sunman~ ve zabıta amiri. Emniyetten: Başkomiser Abdullah 

14 - Bu program bütün halk için bir çatJrıdır. 

Tertip KomitHi 

Köyü 

Ziri ı:iftliği Portakal 
,, ,, M.,ındttlin 
Büyül<dere Portakal 
,, ,, Mandalin 
Muğaracık Mandalin 

" " 
Portakal 

63950 
3150 
1800 
42S 
400 

1000 
Yoğunoluk Zeytindanesi. 

Sıra yaphnlacak 
C.H.P. \ ilayet idare ile· 
yeti Başkanlığ'ıuıl:ııı: 

1- P:ırtirniz hars ko· 
mitesmin luhsisatilP iıışa 
ettirih•n Hcıı hi~< n.ıhİ\ esi 
meı kez vlrnlu ·çın ıhtiyaç 

görülen 65 adet sıı Milin 

yaplması 21 10 942 ta
rıhindPn itibaren on beş 
giin miidd lle açık eksill
nıeye konulmuştur. 

2- HPlıPr s ranın mu· 
luıınmnH·n l.ıf'ddı 15 lira
dır. 

3 Ibu!P 7-11 942 cu 
=nartcsi guniı s.ı ıt 15 de 
Partide ~ .ıo•I caldır 

4 Sual: l ıit Ş< rln ı
meler lı r ~ıırı p r, de 
ve l\laaı ıf 'Mudurlugı.iııde 

görü ebılır 
5 - l ul pi in ıhnle 

günu tam sc.latmcıu l a tı

Je lopl.ı ıacak o an h ı s 
komitesine ı ı uı :H'aa tlurı. 

22.25,29 5 

Tamirat yaph 
nlacak 

Vilfıyeı Ma!rnmıııdaı : 
l-Antaky<1 Kız Ensli

tiisii binaı:;mda bir mulfa'< 
ve bir çamaşırhanenin ta
di!cn tan·iri22-10-1942 den 
itibaren oııbeş ::;nn müd
detl" :ıçık eksiltmeye ı:ı
karılmıştır. 

2-Muhammen keşif be· 
dcli(4841) Jira20 kuruştur. 
4-lhııle 9 11 -1942 

Pazartesi güııii sc1at 16 dn 
Gazi pbşa okulu binasının 
üst kutındaki dair ·de bu
lunıın Maarif ~lüdürlugün

de toplanc.ıcak konais ıon<la 
yapılacaktır. 

5-Talip olanların o gün 
ve o sualle muvakkat te
minat makbuzlarile1komis
yona müracautmı. 

6- -Keşif ve şartname 
her gün Maarif ~lüdürlü

ğünde görülebilir. 
23-29-2-6 

Sahlık bina 
.Haledı~ e Reısliginden ... 

3-cü l\lantekada 274 par
sel sayılı .. bina açık arttır
ma ile satılacaktır. Arttır-


