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Cüınh riyet Bayramı Milli Şefin Türk~i 
Emsalsiz tezahuratla ve leline hitabesi 
taşk~n. bir neşe ve sevinç 
Bu en b~Ç.~nde kut /uf andı 
~·· .. uyuk Ulusal Bayramımız Yurdun her 
onun de oldug'-u gı·b· "I"' t· . . h 
sind d h 1 vı aye ımızın er çevre-

dG ~uınııuri:ıin ~ eyecanlı tezahürlere vesile oldu 
llUınyıJı uncu rni takip eylemiştir. Jik kutlanmış; gece semt eğ-)önıin d l Yurdun her olarak askeri kıtalar S"'rt liıniıtted9 0 Juğu gibi şeh- , lenceleri daha coşkun t~za 

rısu41 e ernsalsiz tezahü- ve nıunta, a 11 adımlarla hür atla devam eylemiş, 
rLJ ~e <_!Oakun b' On binlere~ İllsanın alkış yer yer hava <Zı>nlik fj11Ak-... gası i . "' ır sevinç t f Y" .,.., 

l\ııuaı çınde kutlanmıştır. u unı arasında geçtıJer leri atılmıştır. Bayram dün 
lltJadı~a komitesinin ha-

8
.unu kız ve erk" k tıseJeri de ayni .heyacan ve~-

~ ba fi• Progrum gereği _ ?uı izcilerile liı-ıeliler ve vinç içinde geçmiş, öğle-
~ ~;_arrn baş!~dan so~:- •~k_cıkul laleb le:ininin ge- rlen . onra? 
~e ~ tam lıır intizam çışı tukip etti. Gr.rek iz · - Kö~tltJ1ı .irnizle bayramlaş-

'>o geıyoıişlir. .. ._ Jeı'. v. gerek okul talel.ıe- mak üzere Cümhuriyet 
b ~-ıo 194 lerı çok m t . p a tllnu .. -, 2 karşam- . un aı.am bır şe- halk artisince teşkil edi-
)'Pıla . öğleden sonra k~.lde şeref trilıününün ö· len heyetler dört koldan 
IJ g~ tö.rtni bildirmiştik. ııunlen geçerken çok a!- hareketle Süveydiyt>, Har· 
~•n J1Yade !layı ltara. kış top'amış ve takdir ka- l>'ye, Şenköy, Fetikli ve Sa-
~p tdı'l ır fener alası ler- zannıışılardır. Okııllurdan· bunluk köylerine . gitmiş 
lı~. lllla SOJ! ra Kız ı L' 
~k Par"!~~ Cühuriyet · · ıyın ır knm1 o ı ve buralarda toplanan 
Stınteğı tisıoın haıırladığı ıçı de raükerumel canlan köylülerimızle bayramlaşa-
Qe.ı,_ • eııceleri bu "k b' dıl'dığı seml o il ile esnaf rak kendilerile hesbihal-.ı~~ 1Çhıd yu ır leş 'k k "IJ 
't4lt 8iirnıue Kt<.: vakte ka· u eriaın yine · kauı- !erde bulunmuş, köylüle-

29 İlk ıtUr. YOıılar içinde lıazırl&dığı rin bayram ~nlilderine 
~)et lllakletrin sabahı Vi- sembUarı, bunl rın akı sın- iştirak eylı>miş ve kendi· 
~l rea . 8lllındu bir ka- •lıı •:da l Sll<if teşekküllni- lerinu ~·ker duğıtmıştır. 
Uttıiı ~~1~._18!°1iı>f edilmia, Va nın yaya gt·çişi · taki D;ğn Kaza ve Nabiye-
1,_, · ~ 11; So "' eylem· °' p 1 · · J Jd "' h be ~tal ,,1 . Y.er tebnkleri ... 1 ış \ ı çok alkı~laıımış erımız en a ıgımız a r-
~- a.aat ~llıııtar. ardır. Geçit resıninden l&r ba~ ramm bu yıl çok 
"QYer ref ~ Onda Valimiz sonra tören b'tmiş ve mey canlı ve hareketli bir şe-
~ll ko"" '"alında Garni- danlığı dolduran hulk ya- kilde kullulandığıoı bildir-
tr oqııtan 1' mektedir. &al'ın \?e ı . uğbay Sırrı vıış yavaş d;.ğılmnğa baş-
~ ijhheu· .• P~r~ı Villl't!l lda lamışıır. Bu suretle Cümhuriye 
f'_l -J Reı Uğl .ı timizirı 19 uncu dönüm ~ erııc • sı Vekili Sel' . '3uen sonra Hatay 
(ij" Oldux. h ım d yılı vurdun her yönünde ıe ÖQn-d ~u alde bele- m ca aıesinde canlarını ,, 
aı_ "il eı,. C . v oldug"' u gibi l>u yıl vilayeti-:'11•rıa ueı • 1 

urnhuriyet e.ren. ııziz Ş"hitlerimizin 
"•ttıı, 0~ erek alanda yer al desı ziyaret edilerek mizin bütüıı çenelerinde 
Okı.ıı 04

0 ask i p ı· en coşkun \"'e :çten tezalıü-"' ıtr t 1 er kıtaları ar ı Vf' Belediıı e adına '! 
lekk a e~i · ' ç ı ki J ratle kut'ancnıştlr. Cio liUerin· nı. esnaf te e en er konnıuş, Avu- Y d 1 ' 
.__lcluran l Vemeydanhğı kat F~yzi Atahtın turafıa- aı ımseven er 
oqa\ı. 0n bind da h' ta •ı teftiş en fazla 1~ şe ıtıerimizin ruh unu C • 

ltılarını k ederek bay- tazız eden bir hitabe okun a m 1 yeti 
~.terer lri~:~ıkdt4lo son- m~şts~r. Bu törende Vali· 375 Çocuğu giydirdi 
ik·ltli alını ' un eki Yer- ~ız oyerle askeri ve mül Yardımsevenler Cemi-ı. ı Yaıund' ardır. TribUnün kı eı kdn, Parti ViJ:\yet 
'lf a ask .. K a yeti Antakya Şubesi Ciım-
li& erkl erı v~ mül ve aza idare heyetler'ı la. il, Bel di 1> 1 , huriyet Bayramı rnünaso 
r._,. "e~i erkA e Ye, Parti, oe adiye R«!lsi, lıhısal ku-
"ltlı •Dı betile 375 <;ocğu giydirt>rek •ı (!Uı &inanı , PBrtililer,b r~oıların idare heyetleri, ı sevindirmiştır 
lil~~ki trı'bun~~~dnındtaraça ır kıta asker hazır bulun 
~ wu Bun1 arın çog"' unu a~ker t, lQe,,d e avet- muşlardır. 
~~ d " lllllJA'ın çevre . Ak e\ lu'ları le~kil etmektedir. 

Milletimizin bünyesindeki kud 

ret en şiddetli sıkıntıları yene
cek kadar kuvvetlidir. 

Doğru yoldan sapan soysuz1arın her halde 
yak3lanacaklarına zerre kadar şüphe etme
yiniz. Pek çok kasırgaların hakkından gel· 
miş olan büyük bir milletin iradeli ev-
latları olarak bu günkü ve yarınki bütün 

sıkıntıları muhakkak 'altedeceğiz 

Ankara 30 A. A. -
Cumhuriyetin 19 ncu 

yıldö.ıümil mUnasebetile 
Milli Şef lnönü refakatle
rinde Genel Kurmay Baş 
kam Mneşal Fevzi Çak· 
mak olduğu halde dUn Ata 
türkün muvaklr1tt kabrini 
ziyaret ederek kabre_muh 
tt*m bir çe'enk koymuş 
ve büyük ölünün önilnde 
saygı duruşu yapmıwtır. . 

Büyük Millet Meclisini 
şereflendiren Milli Şef orı1 
da tebıikleri kahul ~etmiş 
ve oradan Hipodroma 
giderek büyük geçit res
mi başlamadan önce Tilrk 
Millt-tine hitaben aş~ıdaki 
nutku irad buyurmuşlar 
dır: 

Aziz Vatanda11larım! 
cumhuriyet bayramim 

hepinize candan ·sevgilerle 
kutlarım. 

Dünya felAketinin dör
düncü sen~inde bi!yük 
Türk milleti çok şikayet 

ettiğimiz s1kıntılarn rağ

men dinç, milli irad~si 
stığlanı bir halde milletler 
arası aleminin sıygılı ~öz
leri önünde dimdimdik 
duruyor. 

Milletinıizin biinyesin
de'<i kudret ve memleke
timizin içindeki varhk en 
şiddetli sıkmtıh~ yerwc('k 
kadar kuvvrtl ıdir lc·r. 

Az:z vatan lıışln uu! 
ı I ·r mü~ ıd ·1°11:11 tıı-

meli kendimize ve ın' 
timize güvenmektedir. 8 
tUn mücadelelerin en 
yük hedefi milleti selA 
te eriştirmektedir. Ba 
kalpler milli bUtünlUğ 
muhafazıısıoa döndürül 
li, bütün sıkıntıların 
releri elhirliğile ça'ış 
nm f aydali yolunda art 
)arıdır. Millet~ yapıla 

en tesir'i büyük dilşm 

lığın kendi kendine ia 
mak itimadını sarsmak 
duğunu bir an hatırdan 
karmamaliyız. 

Bir ateş kaıırgasa 
yay' yakarken, bizim 
kaôlrganm ortasmda ve 
la heyb$tle yükselmem· 
sebebi kendi kendine o 
bir tesadüf ~eseri d 
milletin her şeyi ordu 
na verrnesi ve vatan 
lan ·ti için her sıkıob 

katlanmak kabiliyeUnde 
masıdır. Büyük beli 
karşı başlıca teminatı 

budur. 
Doğru yoldan sap 

soysuzların ne kadar 
etli olursa olsun eı i11ı 
sonunda ve her halde 
kalanacaklarıoa şüphe 
yiniz. 

Ordumuza, gpnç Df" 

rnizin öt n ~i o an "V A 
rımıza . evgi •rle v~ y 
ğirı izin ıçıı elen ge en 
sılm: z iıı.ııı'a bakıyoru 

Pek çok k"sırgat 

Jcu~ Çok kesif bir h~~ oarn jandarma okulu ~ 
)()rdı )'er alrnış buı tar~fından bır fener alayı y T TR 'T''DA ş 

. • unu- tertıp edılmiştir. V ~ 1. .ı 
M... 'fören lıe . 19 l .. 
~len .. ıı L p bır ag .... ...a!.on ı· .. yı ouce cünıhuriye K 1 h l.ı ı d b 

----
hakkmtlau g lm·ş ola 
yuk hir milletin şuurlı.a 
iradeli evuu:arı olarak 
gii.ıkii Vrl yı.ı ınki bil 
sıkıntı{ ırı muhakkak 
edeceğiz. 

.ıa::-:- llllklal nı=;ie tllız,n ilAn edıldiği an o- iZi ay arrBSI devam e İyOr U 
·--.ıw ve bunu Keçit rea an saat 20-30 da 7 top 

atılmak 8Uretile bu an kara gün dost una yardım et 

Cü nhuriyet hayra 
zı lıftp~niza mıicadde ir 
miz yeoo'le ııııit ve t 
m:z ol-ırak kutluyor 
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Çok eğlenceli Ve r~eşeli oldu de val·(I) PMoh111 ııt 
M 

• 8 1'.ırıl,hannı~ SO) ptı' 

Cümhuriycti11 19 uncu dönüm ) ılı m:inasebl"'tile e c ısı yliı1ıd1<> vak:1\iştereııerı Valimiz Şefik Soye-r tarafından 29 10 942 perşembe tur a <ıra arrıf 
günü akşamı saat 22 de Vali kon:ıfpnda bir balo Y I k miişaan onıl· ~ 11rtıl 
ver'lmiştir. arın öğleden sonra top anaca hırı işbu eraıı ~ll' 
Seçkin bir davtPli 'kütlesinin ve lskenderun logiliz ve ı k münazannın hll"" ti Milli Şefimiz ınönünün y:.rın söyliyeceği nut ld ıiund00 
Alman konsoloslarile şehrimiz Fransı'l konsolosu'1un lıep O Un d ğı I' hazır bulundu

0

rru balo çok ei!leııc<>li ve çok neşeli büyük bir önem verilmektedir lrnbil olfll• ~ uıat ., 1 l . 1 ı-;ı s 1 
bir hava içinde saba hm ilk saatlarına kadar devam Büyük ıMillet 1eclisinin yaz tati i >ugün son ı şuyııuu ız r ,-ı: etmiştir. ermektedir. Meclis yarın üğl den soora kış dcvr >sine !ıhı a~ınll b· rtık"ııoıll . \ııt!l } 4 

Baloda çok enteresan sürprizlerle cazip numara- girerek lsplantılarıııa başlayacaktır. yolum.la · . 1de \ 
lıır yapılmış ve zengin bir büfeden iknım edilen da· Ynrmki ilk t•ıp'ııntıda Milli ş,fimiz Cümhur lu mnhu~e~~ oğ ~ 
vetliler fevkela<le eğlenceli bir gece yaşamışlardır. reiHimiz lsmst lnBnü yıllık ııutukhırıın irnd buyuru- hanı>dC J d o !.fi cak1ardır. Milli Şnfımizh yarın süyliyec~kleri nutka Tu ua tarnfıll ~ös011 

hiiyük bir önem verilecek lir. mn Arnp .ııaı~ıırısı 'f f Harbiye veŞenköyde 
Dün yapılan Tören 

Harbiyede İlkokul ve Şenköyde Gezici Ka 
dın Kursu Valimiz tarafından açıldı 

Cümhuriyet Halk P··r - lemiş ve davetliler büfede 
tisi Hars Komitesi tarafın ikram edilmişlerdir. 
dan Harbiye merkez na- Bundan sonra Şenköye 
hiyesinde inşa edilen beş gidilmiş.kadın. ,erkek çok 
s1mflı ilkokul ile Şen kalabalık bir kütle tara-
köy<le kurulan gezici ka- fından karşılanan Vnlimiz 
dın kurliu dün açılmıştır. le i~yetlere köy adına 

Harbiyede ~dün yapılan bi.~ köylü k~z t~rafınd~n 
törende baştcı Valimiz ol- soylenen bır h1tabe ı.e 
mak üzere l artililer. öğret selfıınlonmış ve bundan 
menler ve çok kalabalık sou:a. kur~un kordel_ası 

h lk k
"tl . h b 1 Valımız tarafından kesıle.-

8 u esı azır u un- . 
k 

.. l b' h' mek suretıle "çılmıştır. 
muş ve ço guze ır ı- B .. b l k'' d 
t b 

.
1 

k 
1 

k d 1 u munuse et e oy e 
a e ı e o u un or e ası . . .. 

k V li 
· S şenhkıer yapıımış, eglen-

nı esen a mız oyer l .b d'J k .11_ 
h ık .. 

1 1 
. . t' ~k ce er tertı e ı ere mı ı 

a ın eg eRce erme ış ıra 
eylemiştir. Okul talebesin- oyualar oynanmış ve çok 
den biri çok güzel bir· heyecanlı bir bayram gü-

Türkçe ile bir nutuk söy- nü yaşanmıştır. 

Belediye Konyadan 100 ton 
baığday satın aldı 

Belediyemizin şJhrin ekmeklik ihtiyacını karşılamak 
iç:iıı buğday tedarik etrııek üzere t~~ebbüslere giriş 
liğini yozcıııştık. Ôğrenıiiğimiıe göre, belediydınizin · 
bu te~eb ,üsU müsbet bir şekilde neticelenmiş ve ilk 
parti olarak 100 ton buğd ıy Konyadan Stt.lın alın
mıstır. Kilosu 75 kuruş üzerinden ve lııkenderuıı tes
limi s ılın ulınaıı buğdaylar yakında lskenderuna gel 
n:iş olacaktır. Bu buğdayltır lskendarun Toprak Ofisi 
aııb.ırlarına teslim edi'ecek ve bunun yerine şehrimiz
deki Ziraat Bank sı anharından 10) ton buğday alı 
nacaktır. Belediyemiz d ğc>r taraftan şehrimizden ak 
d 1r.ı J<t satın almıştır. Haliha~ırda şehrimiz fırınları
nın gümldik un ihtiyJcı 20 torbadır. Faka~ Mamur
lar için ucuz ekmek temin edildikten sonra gündelik 
iht'yacı 10 torbaya düşeceği ltihnıin edilmekdir. 
B ·lediyenin elio'!e mevcut stoklarla son satıo aldığı 
101 ton buğdaydan sonra Ş-3hrin Qkmeklik ihtiyacı 
önümüzdeki hasad mevsimine kadar temin edilmiş 
olmaktadır. 
l3u itibaı lıı Ş"hrimizd ! ekmek sıkıntıı;ı varit ueğildir. 

Kizılay haftası 
Yurdun her yöniinde olduğu gibi Cümhuriyet bay-

ramı ınün ıseb!tile şehrimizde~de'Kızılay haftası evv~l 
ki gü ı bı~\Jmtş~ır. Kızılay C':'ırniy:ti belediye civarın 
dak\ ınayd.ı.ılıkta bir çıdıı· ku~m .ış, aza yazın 1ğ.ı ve 
teberrUleri kabule ba~lıımıştır. Evvelki gün bJştıı Va· 
limiz o\mak üwre birçok yurtdaşlar çadırı ziyaret 
ederek aztt y ızılnıış ve teberrüde bulunmuşlardır. 

K ua gin do~tu ve fllAketııd.l\erin daimi yflr-
<lımcısı o' ıı.l K.mlJy .ı bit ün h ıyırs~ver yurtdaşlarm 
yardımı insanlık ve yurt borcudur. 

M l 
turan c; .. lıP ,,,ıı 

em ur ar için tafn kel ~1111~; i; ad 
ve l"ırıklı811 .1 o,.ıı.ı 

Ucuz ekmek hazırhg"' ı ynnden cıa~~ .. s ~ met ve bil (.,ll(l'l' 

Vekiller Heyeti kararile memurlara ucuz ekm~l{ te nirıi oturan KehYll pl 
için hazırhklura:başlanmıştır.Memurhuara ofis fıatı üze- Hamit karl~~dtı ··yu•· 
rinden ekmek verilmesi karar ulıhn~ ahntı•IŞ ve lııı- iç ada ~o l'l'1'lll ' 01ll ... I' 1 
nun için lıir fırın tahsis edilmiştir. Memurlar bu fı- Kahy Cu ve f\.t' 
mıdan hmmsi kurı~ierle ekmek ulacaklnrdır. Nüfus kansı AyŞ~ıiil ve ıJJ 
s1yısına göre, v~ 300 gram üzerinnen verilecek ek- ma oğlu 13ı ı.ırıı'1 
mek için karneler hıızırlrınm ıktadır. Bıı karneler lu köyiinde 

0
.·ute1fl' 

~ '11 ·' yakında memurlara dağılacaktır. Cuma og .. ,00d( IJI 
llllİİ ................. İİlll....................... iç ada ko) lb~ 

B 1 k 1 · 1 " ,.ıu ıı a 1 av ama 1 an O:jmun og ağıl 
çolak curııa ti ~ 

i 1an1 Hassa As. H. mah- Mehmet h~ rı'l8 ol 
kemesinden: ve çolak /0ğlıl 

Hatav deft~rdarhğından 
1-Akgöl ve bağlama 

mıntıkasının mrntehası o
lan ve boğaz denilen mev
kiden ba~layarak Ası neh
rile birleşen küçük ası 

(kara su) nehri Unvanını 
taşıyan ve eski l\la:t ıum 
Paşa dalyaniıe mecra na
mı altındaki saha dahilin
de bent, dalyun yapma
mak serpme ağlarla ve el 
şebekelerile avlamak şarti· 
le 10 11 942 tarihinden 
9-11-1945 tarihine ka
dar üç senelik balık &vla
nuı hak kile % 12 saydiye 
resmi aç1k arttırmaya çıka
rilııııştır. 

2-Muhammoıı bedel 
sekiz bin lira ve muvak
kat teminat (600)liradır. 

3-İhale 10-Jl-942 
salı g~nü saat 1 O da Defter
d arhkta yapılacaktır. 

4-Dellalıye ilfin ve 
sair masraflar istekliye aıt-
• . • ır. 

5-Satış şartnamesi Va
ridut Müdür üğündedir is
tekliler her zaman ~öre· 
bilir. 

6-lsteklilerin teminatı 
muvakkate makbuzlarile 
birlikte D ·ftedarlıktu mü

, teşekkil komisyona müra· 
caathm. 

31-2-4-7 

t eşriyat l\liidüril 
1 Selim Çelenk 

C.H.P. Matba"Sl :\ntukya 

H 1ssanm l tacılar köyün
den Ahmet oğlu Mehmetlıo 
ayni köyde oturan kansı 
lbralıim kızı \;JJlüyü mu· 
hik sebeb <>lnıaksızın terk
le tıvdet etmediğinden mez· 
uure taraf ınduıı açılan bo
şan nıa davası üzerine ika
metgahı belli obrnyan 
merkumun ilandan if ba-
ren bir ay zarfında evine 
avdet etmes~ııin ilıtaren 

t .. bliğ makamına kaim 
olmak üzere iliia olunur. 

Doktor 

Rahmi Akseven 
_ Süveykuda Kurtuluş 
caddesiııde Dişçi Su'abad
dinin 'moayeneh:ı.ııesi ya
nındaki yeni muayene ha
nesinde hastalı.ırım her gün 
kabul eder. 

1 

dun ). usu t -;e ç 
lrnrısı Ccl

008 dıJIJ ) 
mıı o~uııarırı sı ti 
Ju Şa010 kilrı 'fe 
): usuf oğhl aar ~ 
Ahmet Ç ıV ı 
ı u Hıdır t;ızJ oı ıJ 
Kehyıı cuı~~ 11" 
nun oğ"IU rl~ııll -' 

r [ill6" jl 
leria~ K.ırı ..,e6 

'-1 bk0W ku c ıvıll d ~ıSI 
• tlJ il 

izaleıŞU) 0ıaı> 

yapıhnnkl~ 811 
du: ~flidJeı et ol 
kahya AtııJl}'liist'1 
nun oğlLJ ıJl& ~ 
metgatııııııı dis o' 
bina !!11 ıı:e0. ~eıJ 
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