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ltıallıı'> adını veriği Üd
ttrlık . trnparntorl.uğuoun 
~illa ~i~Şurna knbıliyetini 
ırı Olar : k aybeti.ığıne ke-
:~tanı11~0 tinanmış, Türk 19 Mayısı Yaratan Ebedi Şef AT ATORK 
f 
~kla aksım pl~ı~ ~~~~~~~~==~~=~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~ . nar k -
tlel! b a piıylaşma işi len huksızlığı bütün bir hu- • 

'"t aşlarnıştı. 
~l 3 ~. e .. nıustafa Kemlll. su~el dünyasının suratına 

'" 0 bir şamar gibi çarparak 
"~ irı nce bugün sabah· k dd tıa Snat 

7 
mu .a e& ihtiHll bayrn 

a~ak de Samsu- ğını açmış, güvendiği, il .lurk bastıjtı anda gü· inandığı ve ebedi varhb'l· 
ı~ı Ucık Yurdunun göster na iman ettiği milletin ba 
~ta bu ~~.ve hazin man· şınu geçmiştir. 
tıı ... ~1ustar~' K . Mustdfu Kemal, bütün 
rı~lık b· t:mal, ku· ımkftosızlık ve yokluklara "'il ır y · · · 'k e ~ol , .. cıs ıçınde ken rağmen,asırlardan beri uyuş· 

1 
ıırıy gu~~erecek bir ı· turulmuş asil, mert ve bü 

':ıe aı:ı UU\1U' r·· 1 • ..k . 1 tı~ 1 'lört b J K u~.t\ mıl · ı yu . ~ıl eti? ferugatinden 
rQ llıeteri l ucağı duşrnan emındı. Istık lal ve Kurtu-

tk \'ata tında çiğnenen luş savaşının özünü ve 
anına r~va görU· temelirıi teşkil eden bu 

Reziş ve inamşladır ki 
Ebedi Şef Atatürk, en bü-
yük desteği ve en yakın 
fikir ve mücadele arkada-
şı ismet Iuönü ile birlikte 
zaferden zafere koşarak 
yeni ve dipdiri, kuvvetli 
ve kudrrltli bugünkü Tür
kiyeyi yoktan var ettiler. 

19 mayıs y!!lnız Türk 
milleti için mukaddes bir 
istiklal ve kurtuluş sava 
şının başlangıcı değil, fakat 
bütiın mazlum milletler i- 1 

çin de bir kurtuluş sembo
lü olmuştur. Zulme, hak • 

sızhğa ve hakarete uğrı

yan lıer millet "Mustafa 
Kernal"i örnek olarak ~eç
miş !'ve kurtuluş yolları 
rini ancak onun gösterdi
ği istikametten giderek bul· 
muştur. 

Hemen bütün düny1! 
müthiş ve felaketli bir ba
direnin kanlı deryası için· 
de çırpınırken, Türk mille
ti bu kan ve ateş tufanı· 

mu dışında, barış ve em
niyet içinde bu mutlu gü
nün 23 üncü yıldönümilnil 

S. ÇELENK 
Sonu 2 incide 

t Salı -----Abone şartları ı 

Dahilde ydhöı 5 lira 
Y ~ncı m mi kete re 

s lir 
il nlnrın h r k llm• · 
lnd n S kuruf alınır 

Ocrat peşindir . 
GOnD gaoan aayııar _..t 

10 kuruştur 

Bayramınız 
kutlu olsun 
Bugünün manasını ifa 

. de edebilmek için tarih~ı 

_çok eski devirlerine:gitmı 
ye lilzum yoktu. 
-1914-18 Cihan harb 
nin. yurdumuza petirdiğ 

-kara, günleri ve o .. günleriı 
acı hatıralarını hep biliriz 

19 ~layıs 1919 1şte t 

kara günlerın yırtılıp istik 
Hl) güneşinın tnn yerindf 
ağarmaya başladığı gün 
dur. 

* * * ÇAlik irade, demir pen, 
çe, sağlam kafa, yüksek 
zeka; güçlük tanımayan 

bir varlık durnektir. 
Jşte. bu varlık, Türı 

ulusunun bizatihi haiz oldL 
ğu bir haslattır. 

19 Mayıs; bu hasla 
ve kudretin tam bir ifad 
sidir. ÇUnkU; Türk ulusll 
!!Un makus taliini yenere 
gt>nç cümhuriyeti kuranlaı 
elledııe bu güzel eseı 
emanet edecekleri Tür) 
g nçliğinin, gürbüz. sağlı\ 
lı, kafası ve karektE:ıri sa 
lanı olmasını amaçlamı: 

bu noktaya; özel önem v 
rerelt 19 Mayısı, bu geoçl 
ğpt spor bayramı olara 
seçmiştir. 

Bu gün, hatıralarımı~ 
da canianan, kafalarımı 
da uyanan kelimelere dil 
kat edelim; 

19 Mayıs .. Samsun 
.Mustafa Kemal..Milli mi 
cadele .. Vataa ve Istikliil! 
Işte;hepi mizi yürekten coı 
ran vesarsan bu kelimeler 
arkasındaki kutsal hatıl'i 

lar, bu gün yine gözleı 
mizde bütün tazeliğile ca 
lanmış bulunyor. 

Yıll r önceye ait l 
aziz hayaller, milli ha~ 

katlerin tekniğidir. 

* * ... 

1 

19 Mayıs;Milli birliği 
bu !{ünü yarma ulaştıraet 
çelik bağı ve ulusal biri 
ve beraberliğin canlı tir 
salı olan gençliğin bayrar 
dır. 

Tilrk gencinin vazif 
.ş. oGuz 

Başı 2 inciue 



19 mayıs 
"Bu gününün gençleri 
nııı büyükleridir.,, Şu 

sit sözle ifade edilen bü 
k Jıakikati erıncı 

bunu yilreklc.-e yerl€ 
c1ye kadar uzun yıl!ar • 
ti! Evet, bugünün me- l 
gençled, yarının vazi- t 

·nas ve bahtiyar büyük ı 
· olacaklardır. BİZ zn · 
Ihlar, çocukluğumuzu ve 
tta gençliğimizi yurda 
dıran binbir düşmanla 
e'l bir boğuşma hava..;ı 

nde, bnzan haklı, fak ... t 
rer10 haksız ihmal e 

erek geçirmiştik. 
Bazım hak\ı idik, çiln• 
yurdun !' başında öylt\ 

yiık gaileler vardı ki, 
l"mteketin, biltun kud
t ve bütün aikkatini. O· 

an onlara sarfetmek i 
ooıyordu. Lakin çok 
re de naksızdı. Ç lınk:ü 

v ~ yıllarından evv.11-
de ıhmal edi ' miştik. 

Çu..:uk buyur, gençıı~ 
ına ;:!c:1 ncıye kadar aıle 

ıktıdı..ı ınca lx.stenır, 

kııır c buyüu.lHmlü. LA 
bu gen<ı; evin bir ı ük
eıaaeoııt:mt'z<lı. Gençliği 

o bıze · :::iu kiıı.:iığün 
buyuğuu,, derlerdi. 

.ıde gc1Jı.:ıığın o din-
k Lııiuıez eneri si kay· 
dı. Fokat oyun Vt! eğ· 
e bızlc:rc o ~akit ayıp 
nra ya@ıınız büyüdük· 

··~.oskoca herıf oldun, 

Mutlu Günün 
Manası 

Başı 1 incide 
ırnfüaruktadır. Bu günün 
haliki Ebedi Şef Atatürk' iin 
kutsal manevi huzurunda 
şükran, minnet ve saygı 

ile eğilirken, yapıcılıkta, 

fazi [ette, k abramanlıkta , 
azim ve basirette onun eşi 
olan MilliŞefimize layık bir 
nesil olmayı kendimize 
ülkü yapmış bulunuyoruz. 

19 mayıs mııkaddc~ 
emanetin bekçisi olan Türk 
gt>r.çliı!, ı nin ve Türk Mille 
tinin bayramı oldujtu kadar 
insanhğın da bayramıdır. 

Ebed1 Sef "'Mustafa Ke .. 
mal,, milletin kalbind~ki 
P.bedi ı-:;lirahatgAhında müs 
torih uyumaktııdır. Çünkü 
inaııı.lığı, ;;üveodlği ve var 
lığından kuvvet aldığı 1 ürk 
rniJleti kendisınden sonra 
YU<m PJSşhu~u lnö lÜnuu et 
rafında v~ dunderı daha 
kuvvAtli, daha birliklı ve 
daha val'lıklı olar>ıl. bll· 
yiık y&ı ınl<ıraıı doğru min 
adımlarla ilerleo ııktedir. 
Mus afa Kemalin lıaotadığl 
h:iyuk eser, Inöuiinün kud
retli başı ve kurtarıcı elile 
başarılmıştır ve başarılmak
tadır. 

Ve nihayet 19 m1Ayıs 
1919 da doğan ''Mustafa Kc 
mal"ler bugün 23 yaşına 
~irmişlerdir. 

S. ÇELENK 
k sana ı.;ocukluk yakışır 

1 
derleıdi. 

Haellı ne çocukluğu· ---------•• 
a ve ne de geııçliğimi- 1 k d t 

doyabildıknededelikan 'An arara yosu 
k .;ağını anladık. 

Büyümüş le küçülmüş 
buler gıbi asık suratlı l>i 
kasvet 1kumkuması ha 
e }{ençliğunizi gt:çirme 
zorlandık. 

Şimdi, bugünt\n mesut 
çliğine nasıl ·hasetle 
mı yalım. ( h ıların yetiş 
lişleri, nasıl içimizdtt, 
eri tıile gençliğine r ·· 
ettirebilecek bir a 
tmamış? 

Türk gençleri, bugünkü 
kiyenin müşfik cümhu 
t ve halk idaresinin onla 
ünyaları n.tsıl cennet 
mak olduğunu belki şim 

amen kavramıyucak 
ır, fakat bir gün öm· 
yarısı aşıldığı saçla· 

n be:nim gibi kırçılı ~o

ığı bir 1'Üll b.lbalun· 
çocuk ve gerıçiıkleri 
asıl geçm1iKlerıni din· 
ek Vb kendi çocukla-
daha i~ i ıırnkı:ıyese im 
tarım bulac.ıkl~rdır. 

zamaıı anlıyacaklar

ki Atutürkün yarttltıgı 
Hll :;;fıf ımizin şefkat 
lım1tmı sayesinde id:.ı. 

Bugün fevkalade bir 
programla çalışacak 

A11kara radyosu 19 · 
Mayıs gençlik bayramı 

münaseuetile bu gün zen
gin bir progrmla çalışacak 
ve Ankara stodyomuodaki 
töreni neşredecektir. radyo 
saat 14 de milıi piyango 
· un l 9 mayıs kt<Şidsini de 

• 4•.;nen ııcşredecektir. . 

re edilen bu gilzel yurdun 
gençlik cenneti olması ken 
di çocukluklarile başla 
mışh. Hakikaten b ıgUn 
bu sahada iyi bir ekimin 
nıeiut bir bic;im verececeği • 
ni çok iyi biliyoruz, Çün 
kli bu gilnün gençleri id 
rak ettikleri hu mesut 19 

lmay1s tarihinin Türk genç 
liğinin mebdei olduğunu 
v~ bu gençliğin d-. ~arı· 
nın bfr~r secıy~li büyük
leri olacağına sarsılmaz i~ 

man ve inanları vardır. 
Mühendis 

.Mecit Orok 

YENIGÜN 

Bayramınız 
kutlu olsun 

buşt 1 incide 
kadar şerefi de büyükll.ır 

Bu ·şerefli öde;i başarmak 
ıçin bir an bile unutmama· 
lıdır ki; hayat emele, kut
sal bir amac:.ı bağl uımm· 
dıkÇa vicdan huzurile müs 
terih ölmek hi~Ibir kimseye 
müyesser olan~az. 

Böyle bi!' gaye uğrun· 
da öHimü göze alamayan· 
lann feyizli bir yaşiiyışa 

kavuşabilmeleri de müm
kün değilidir. 

Bu hakık,ıta ulaşmak 
için her şeyden öııce yürek 
lerirniz yurd ve ulus sev· 
gisile dolmalı, namus, şe· 

ref ve istiklal ateşile yan· 
malıdır. 

19 Mayıs; her Türk 
g~ncinin kafasınth 
bu meşaleyi p ırlutmış ve 
yüreğinde bu mu~rnddes 
ateşi yakmıştır. 

* 'it 

* 19 M:lyıs her Türkün 
kaloinde ıstikıfil aşkının 

at şi ni yakmış, i\Iilıi na· 
rnus ve Ş()r .... fın m~ş .. ıesini 
parli:itmtştır. Çünki.ı;O kud · 
ret "Atatı.!rk,,ün yaratıp 
"lcönü .. nün yaşattığı bir 
nimettir. 

Hizmetlerine, minnet 
ve munabbetle saygı besle 
dığımiz "'Atatürk,,ümüzüu 
fani hayata gözlerini yum 
duğu andım itibaren idare
yi ve iradE":yi temiz elleri· 
ne alan Lıüyük Şefimiz 
"lnönü,, nün emrinde bö · 
lünrnez bir bütün olarak 
hazır bulunyoruz. 
· Türk ulusunun v&raca· 
ğl her iyi kararı, her liirlü 
korunma ve yaşama kud· 
retlPriui, onun yüce şahsın 
do görüyor ve hı:tp ona ina 
nıyoruz . 

Çünkü; o bizim duyan 
ka!bimiz ve düşünen 'Jaşı· 

mizdır. 

* * * 19 :\.layıs; Milli uirhğin 
ve bütünlüğün, bütün kud 
r~tini duyuran ve göster~n 
gençliğin bayramıJır. 

Bu güniin rn üidelediği 
şey; yarınlll emniyet ve 
kudretidir. Bu kudret ve 
kuvvet, yurdun h~r kö~e
sinde, yeşil spor alanların 
da toplanan 'kelebek kadar 
göze!, çelik kadar da sf!ğlam 
bu günün gençliğidir. 

Sağlam vücut sağlam 
kafa, sıığlam dimağ, mo 
ral ve fiz k kabiliyeti yük 
selmiş her fürk ge11cinin 
asıl vasfıdır. 

Bu gün bayram alanın 
da istikbalimizin emniye ' . . tini l'ıirk gençlerınıu neşe 
dolu tunç çubrelerinde 
okuyacnğtz. Sevgili Türk 
çocukları bayramınız kut· 
lu olsun Ş.eaüGUZ 

~ 

"Mustafa Kemal,, 
ın ağzile 19 mayıs 
Büyük «Nutuk»tan: . 11ıa 

19 .... SaOJSU "1335 senesi mayıs· nın u.ıcu gunu 
çıktım. Vaziyet ve manzarai urnumive; Jla.r· 

Osmanlı aevletinin dahil bulu_nduğu grup, tı1J1lf 
bıumumide mağlQp· olmuş, Osmanlı ordusu her Jl'.)JŞı 
ta zedelenm·ş, şeraiti tığır bir rnilturake imz!!ları gıııı 
Büyük lmrb~n uzun seıv~leri zarfınd:ı millet Y?r sU 
ve fokir bir halde millet ve memleketi harln ·ııe 
umumiye s ovkedenler, kendi hayatl::;.n endişeB'bi· 
düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ~e ş:ıb 
13fet ınevkiini işgal eden VahdNldm, mütereddi, yyi11 
8Inl ve yalruız tahtını temin edebileceğini t~ha rıı· 
ettiği dePi tedbirler araştırmakta. Dumad Eerıd bİllı 
şanın riyas ·tindeki kabine, aciz, haysiyetsiz, ce şa. 
yalnız Padiş lhın iradesine td!li ve onunhı wrab~!ete 
lıularını vikaye edehileeek her hırngibir vazıJ 

razı. alıo[lllş 
Ordunun elinden csliha ve cephanesi 

vu ahnnmkta... ıo· 
Itilaf devletleri mütareke ahkamına ri cıyete ıarı 

zum görmüyor hır. Birer vesile i!e, itilaf donnn1118 
111r, 

ve askerleri Istanbulda, Adana yilayeti Fransııd•l· 
Urfa, i\laraş,Antep, lngilizler tarafından işgal ~10 . 
miş. Antalya ve Koııyada. Italyan kıtt.ıatı askerı u· 
si Merzif·>n ve Samsunda lngiliz askerleri bubhJOsır , • ıJ 

yAor. Her tarafta. ec ıeb ı z:tbit ve marn.urları ve ıcabll\ 
sı ad ·1 nıları faahy1:-tte. Nihayet mebdeı kelam 

5 
te 

ettiğı rn iz tarihten dört g i ı evvel 15 mayıs 33 ıı· 
itilaf devk.tleriniu rn •ıv tff.ıkııtile Yun ı ı ord•JS:l 
mire ihraç edil:yor. ası· 

Bundan baş<a, memleketin her tarafında, antları 
rı Hırıstiyaniye hafi, celi, hususi emel ve nıak~~ aıe 
mn temini istihsaline, devıetin bir an evvel çoı< 
siue sarfı mesai etli~ orlar. ' sa 

Bılahare elde edilen mevsuk malumat ve ~e Je 
) k ile teeyyüd etti ki, Is.tan bul Ru~ Patrikhaıı~:bi' 
teşe<kül eden ''.\l ıvı-imırJ,. heyetı, Vılayetler ro· 
liude çeteler teşkil ve idare etıııek. m;tingler vs peri 

S l ·b"abOl p:ıgandalar yaptırmakla rneşg~l \ un:ın a ı ı ·pirl 
. h . . k . "'1 . . heyetı 

resmı mu rıCLrıtı omısnonu !ıl ııvrımıra,, fırı· 

teshili mesaisine hadim. "Mcıvrimira,, heyeti ~8~~ar' 
dan Jurı., o\unan !{um tncktepler;nin izci tHşkıl~· er6 
yirmi yaşını mütecaviz g .mçler de dahil olm~k uı 
her yerde ikmal olunuyor. . ·ra" 

Erme.ıi Patriki "Z1ven,, efendi de ,,M ~vrı~\a,ıı 
heyetile hemfikir olarak çalışıyor, Ermeni hazır;ığ 
tamamen Rum bazırlığ! gibi ilorliyor. . 

1 
riıl 

Trabzon, Samsun, ve bütün Kardeniz sahıl •1\,ııt 
de teşekkül etmiş ve lstanbuldaki rnerk~z~ oıur 01 • 

Pontos cemiyeti suhule~le ve muvaffakiyetle ı;ulışıY}l8' 
V aziyeEn dehş9t VP- vahameti karşısıı da, dsı:ı 

eerJe, her m ı ü.:ıliıd ı hır t:ık.tm z:ıvat tar ıfı~di· 
mukab~~ halas -;areleri diişiln~~e başl~ 

~=-· 19- Mayıs Nuru 

YetişGn biı· gençlik vaı· Türkiln asil kanından. 
D:nç bir vurlık kaynıyor, Türk zaferi şanındaO·· 

11
! 

Kollar gari l miş bir y•ıy,. göğüslet· tunçtan kail<' 
Zafere zafer kataı·, gençlik alırsa fürman! 

• * 
* 

19 Mayıs Nuru: yaştyor içimizde. 
Atuıntzın hızı var yıldtrıın gücürnüz~e .. 
(loö'lil baştucımız, topl uyuz hep emrinde) 

Sonsuı. zafer taşıyor, Türk millleti erinde 
* * * 

C\han tarihi tanır: er adını üz Turkün 
Ey düııyrt! Ey Kainat! Türk varlığile öğün! 
Tü!"k varlığı gürıeştır, bütün acuna yarar. 
Türk varlığı ateştir, lıer varlık ondan çıkar 

Latif Guual 
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~d~te~l-aş-a---~,~,fl~l~/l:ımmm ..... ...:JGmm.----l-.-k~ 
tYok 'ıv1.agıs enç z 
~Ve ~eker ' ve spor be gramı 
~ arn Yapılmı 
acak Bugün nasıl kutlanacak detıbe . 

"'er r· rı tütün Bugün kutlanacak o'an da bir konferans verecek· 1at1 ' ~f arına zam 19 mayıs Gençlik ve spor tir. 
te 

1

a~lrnuş ve bayramı program mm l ıüla - Bu söylevden sonra 
. ıı fazı~tJ ederek ı sasını okuyucularımıza bil- beşta tdlebe bulunduğu hul 
~ki a Ş~ker, 1 diryoeuz. de bütün teşekküller Vali 
~,. Satın alm 1 Bugün 8,40 dan itiba· miz vo halkın önilnden ge -~11t, B a- 1 

1 
lUton u Yüıden f reııKız ve Erkek Liselerile çitresmi yapacaklardır. 

~ti St ' Sığara Kız EnstHüsil ve Gençlik Geçitresmini müteakip 
~~ 0ku heme; teşkilatı ve sporcular ulan atletik hAreketler ve diğer 
·~ti er satışı ·da da krokide teshil edilen oyunhır yapilacaktır. 

·da Çok artmış yeıJeriııi almış olacaklar· Törenin sonunda talebe 
eeker çok dır. Borunun (fi) işareti ü. sporcular ve diğer teşek· 

zerine talebe ve sporcular külJer sahadan muntazam ~··· . \({ ıJı,·ı· h t!ıı 1 ma. 
''t, t~~~ıcnıı tah 
~ un Ve içki 
a Yoktur. An 

VQr . 
~il\ gtlerine 
~l~.ı· Yııpılrnası 

1.1ır lı· 
ı.,1.ıl~ ı, bu 
1\1 t)Q Paket ba. t·,ra 
~+ g ve Ya· 

t\:ıı:ıeyecek 
fqlııı 
~ a ,gelince 
~-a 41 Yaııılcnası · evzu lleğil 

bq i.d.aresj nor 
~\ ~ılere lUt"' 

~·e d un 
~ııeqk evam et 

fa herkes 
·~ Zla tUt ·· il ı. un 

~IJQ~ k~ll Yapar 
e~~U ı bunrau 
iıı r. Bu iti-

~~la 110
" ·naı ih. 

~ ~ll lUtun ve 

ve sahada hazır bulunan bir surette ayril:Jcaklardır. 
lar İstiklal marşını söyle- Öyleden sonra talebe ve 
yecek ve bu sı ada Şeref sporcnlar arasından seçile 1 
direğine baymk çekilecek cek heyetler Şehitliği ziya 
tir. ret ~ecr.klerdir. 

-Bundan sonra talebe Akşam s&at 21 de Hal 
Ant içecektir. kevinde bir müsamere ve 

- Bunu müteakip bir '°filecektir. "Bu mfü emere, 
~porcu genç 19 mayıs günii iı;in ayrica davetiye giin· 
nün tariht kıymeti lıakkm derilecektir ·n 

Yeni karneler hazırlanıyor 
Bütün gıda maddelerile giyecekler için kar 

ne usulünün tatbiki muhtemel 
Verilen haberlere gö

re s Tiçaret Vekaleti, iaşe 
ısleri ilzerinde bazı yeni 

ve elıemmiyeUi kararlar da 
ha vcrrpiştir ki, ya~ ve 
kumaş gibi tadMrikinde 
halkın iüçlük çeıkti~i gıda 
maddeleri ile eşyaların ko 
!aylıktı tedarikini temin 
edebilecek olaıt fışl~r de 

bu arada b11lunmaktadır. 
Söylendiğiı e göre bu 

fişlerde ek:oek kartları gi 
bi ufak kopanlar buluna· 
nacak ve her kupon yuğ, 
Pirinç, kumaş gipiSşeyle· 

rin alınmasına mahsus ola 
caktar. Bu fışler d 11ğıtma 
birlikleri elilı halka tevzi 
eılılecektir. 

Ssyfa-3--

Gandi Almanlar 
Harkof a çekiliyorlar 

İngilizlere tav Moskva 18 A.A.-Rus 
gazetelerinin cepheden al· 

siyelerde bu- ı dıklan haberlere göre, 
Harkofa giden bütun yol· 

1 Un UyOr lar, Almanlar tarafından 
. I H' r yakılan malzeme yığınları 
lr.giltere derha ın { ve tanklarla doludur. Al· 

distandan çekilmelidir mantar çekilirken bütün 
Bom bay 17 A.A.- Haf ı malzemeyi ateşe vermişler 

talık gazetesinde :yazdığı dir. ~Harkof cephesindeki 
bir yazıda Gandi diyor ki: J taarruz büyük b~r tank 

"lngilterenin Asya ve savı:şı halini almış ve ;Al· 
Afrikadaki söıailrgelerin· manlann muvaffakiyetsiz· 
den ve hiç olmazsa Hin· liğile neticelenmiştir. 
distandttn derhaJ çıkıp git· Alman kumandanlığı 
mesi için ileri sürdüğüm tlarkof cephesine L durmu· 
teze bugUn Jngilizlerin dan takviye kuvveti yol· 
müzaharet etmesi lazımdır lamaktadırlar. 
Dünyanın. e~ı.'iyeti, Nazi· Bir İngilz mebusu r.e 
likle Faşıstlığın yıkılması d" ? 

için bu, zaruri bir tedbir· ıyor 
dir. Londra 18 A.A.- iş· 

Gandi bu isteği kabul çi mebuslardan biri, Al· 
edildiği t~kdirde Mihver manyaya karşı yeni cephe 
devletleı inin bütün ask~. kurulması lüzumundan 

ri projelerinin altustola ba.b~e::~ bir nutkunda de 
cağı kanaatindedir. mıştır kı: 

. k I I "942 de eğer savaş Amerı a ı ara sona ermiyeceksa asker· 

göre ba rı4;. lik durumumuzu bozmama 
"# hyız." 

Nevyork 18 A.A. Al 1 •• 
Amerika hariciye nazırı " man ara QOre 
Kordel Hal bir demeçte ,bu 
lunarak demiştir ki: 

"Savaş gayretlerini dur 
madan arttırıyoruz. Savaş 
biter bitmez milletler ansı 
münasebetler hakkımiyet 
ve karşılıklı dostluklar 
esasına üayanan bir ba· 
rış olmadıkça devamlı ba· 
rış olamaz,, 

Gemi inşasında sürat 

Ruslara yeni darbeler 
· endirilmiştir 

Berlin 18 A.A.- Al· 
man tebliği: Kerç yarım 

adasında hazimete uğralı· 

lan düşman takip edilmek 
tsdir. Ilmen gölü mıntakA 
sında düşmana ağır darbe· 
ler endirilmiştir . 

iDenize dökülen 
alhnlar 

~er~lıle sıkın 
~ ern13lerini 

~tur 
ıtı· acı-

Nahiye ka ıununda1 

Nevyork 18 A.A. -
Amerikada ticaret gemile· 
ri inşası büyük bir süratle 
inkişaf etmektedir. Geçen 
yıla nazaran fazla inşaat 
yüzde 20 dir. Bu miktar 
bütün rekorları kırmıştır. 

Eskiden 120 günde yapı. 

lan bir gemi şimdi 75 
güııde yapılmaktadır. 

Japonlar tarafından 
topldnıyor 

Tokyo - - Singadurun 
doğu sahillerinde ve Japon 
ask~rl makamlannın ne· 
zareti altında denizde ta· 
harriyatta bulunan Malez 
yalı dalgıçlar lngilizler taı· 

rafından burada denize dö 
külen altınları çıkarmıya 

başlamışlardır . 

ı" . 
~ı g, ku Değişiklik yapılması kararlaşh 
~Yor cüm~~i~%a~~~~~lik:ı~~~~ 
'ot ~tq nu Hiyih:.ısıuın 12 inci mad 

\lcı.rı 
1 
atul'acı.. des nde değiSiklik yapıl-

~ır ll<la bir bir mıştır. Yeni .. nıaddeye gö 
~t~ Uirliğe re nahi'-'e meclisinin idare 
.ıta 11 ll:ıUlı. ., 

~ et . ım vazifeleri şunnlurdır: 
ıc. ~dah ~ı~ v~ 
~~~·-"' bır ida Nahiye sınırı içindeki 

I{ hu•- kasaba ve köylerin imarı· altl lliime 
e ·ı nı halkın ve hayvunların . (). ı e baş 

"''tl'ı. düzenini, ısağlığını kalkın· 
~~ ... " 1

1l Yakın 
~<!ektir ma ve ilerlemesim koruya· 
~ · cak ve arttıracak tedbir-

~, ... IOtör ler bulup teklif et~ek mül 
~t~a & hakntı telefonla nabi) eye 

~ ~ Ve bey. bağlamak nahiye araziı:;ini 
~lll~azoua suhy11cak urkları ve bent 

. llltı.ı:ıl~ış ı1 leri vucudı:ı getirmt:k, dere 
" lstekıtsı~e v.e . ça.yları temizletm~k, 
(\tı 16. lerın 1 sı~rı sınek üretmesine ma· 
~~et ~~u- ııı olmak, nahiyeyi ağaç· 
~ı22 2 ura. landırnıak, kumar ve sar· 

' 5 hoşluğun önününe~geçecek 

tehirler almak, yol yap:nak 
köprü, çeşme, havuz ve 
kuyuları ruuhaf aza etmek, 
kasaba ve köylerde ihtika
ra mani tedbirler nlmak 
ve lüzumunda ekmPk, et, 
petrol, tuza narh koymak, 
müsait olan yerlerde is
tihlak ve istihsal koope· 
ratifleri vücude ietirmek, 

• 
ıran hükümeti 
lzmir Fuarına iştirak 

edecek 

lzmir 18 A.A. - İran 
hilktlmeti bu yıl Jzrnir fu. 
arına iştirak edeceğini Iz· 
n ir belediyesine resmen 

1 
bildirmiştir. Bu yılki Iran 
pavyonu geçen yıllarddn 
daha zer:ıgm olacaktır. 

Halkevimizde 
Dün akşam bir tem· 
sil verıldi. Müsame
re bu akşam t~krar 

edilecek 
Şehrimiz Halkevi tem

sil kolunun hazırladığı iki 
piyes dün Akşam muvaf
fakiyetle temsil edilmiştir. 
"Fedekarlık" hdlı iki per 

1 delik bir kou: edi ve "Malı 
1 

cuplar,, adındaki bir perde 
lik bir komediden ibaret 
olan bu mü s a m e r e 

bu akşam tekrar 
edil~cektir· Piyeslerden 

Japon kuvvetleri Sin 
gapura ~ıktığı zaman ka· 
lenin mildafua edil~nıiye· 
ceğini gören lngiliz mat 
kamları 2 milyon dolar 
kıymetinde bir meblağı 

ı sahile yakın bulunan eski 
postahaueden 20D metre 

' kaJar uzakta denize dök· 
Lmüşlerdir! Singapurlu 
lar dalgıçların bu hareke
tini btlyilk bir merakla 
seyretmektedirler. 

e\·vel müzik yapılacaktır· ı N~şr.iyat Mü~Ur~ 
Temsil davetiyeleri Halk Selım ÇELENK 
evinden verilmektedir. .C.H. P.Matbaası Antakya 

• 



• 

~:.1)fc- 4 -_a=... . 

Toplantıya davet 
'7\) numara! HAtay ı.r oza Tarım satış 

V oopE. ai Hnden 
'l·cd Pt Vt<lfı.1c ·, ıı 17 4 942 t rih \P 61271 ı 

~avılı eP ·d ~ılp kuru '2ıl l• sdı ~ !Juynnıhı Koop~ra· 
n m:z {' .,., ~ urnlu 2 5 - 942 t.uihine mÜ:;<ıdif 
Pe·şp t gtitiÜ S' t 14 l \n+ck\'• Hrll· vi salonun 
ôa tor nac~kl1.. l)ı t·k ı l''m l,:lu lopl:uıtıdcı luızır bu 
lunmal e.rı ilan olunur. 

RUZNAME 
1- idare, kontrol ve oksper heyetinin seçimi. 
2 - Bursa Koza Tarım Satış Koop~rat1fleri birli· 

ğine iltilıek hakkında müzakere ve karar ittihazı. 
3- lş siyasasının tesbiti 

4 Bütçe ve k&dronun tesbiti hakkında müza 
kere. 

5-· Yönetim kurulu sslahiyetlerinin tesbiti. 
6-- Giirülecek lüzum üzerine Tıcaret VekiHeti 

nin muvafakab alınmak şutile taşıtsız mal almak ve 
ya yaptırmak hususunda Yönelim Kuruluna salahiyet 
verilmesi hak kında müzakere. 

7- Aşağıdaki diğer mevLuler hakkında müza 
kere. 

A) Kooperatifi muamelede bulunduğu ve bulu· 
nacağı istihsal n.addele.ine lüzumlu bulunan tesisat, 
tnalzeme, demirbaşlarla teknik ınakine, alat ve ede 
vatın ve icaplara göre bu işler için lüzumlü olacak 
gayrimenkullerin kooperatif manevi şahiyeti namına 
mübayaasına veya inşasına. 

B) Ticare Vekaletiınce tali ürün olarak bugüne 
kadar kabul edilen maddelerle şimdiden sonra ka 
bul edilecek olan diğer istihsal maddeleri üzerine 
Koopemtifimizce muamele yapılmasına. 

C) Ortakıar istihsal maddeleri ihtiyacının en sa
lim ~kilde temini için gereken bütün iedbir ve te · 
şebbüslere başvurulma. na. 

D) Ticaret Veka_ kooperatifimiz kanaliyl~ 
stoklar yapmasına. 

8- Ortakların tekliflerı. 
Müessis azalardan 

Sabit ATAY 

Nakliyat münakasası 
Jnhisarlar Bftştnüdür 

Wğiinden: 

21- 5- 942. tarihinde 
muvakkat ihalesi hakkıa 
daki 1- 5- 942 tarihli 
miklı,·at ilanımız göriilen ., 
lLzum uzeı ine ip tal edile· 
rek yeni şartlarımız aşağı 
da gösterilmiştir . 

başına iki başlı tahmil ve 
tubliye hammaliye ücreti 
namile bir lira verilecektir. 

4- Kanuni şartları ve 
evsafı haiz taliplılerin 2490 
s&yı 'ı ltuuunurı çeıÇdvtsi 
dalııli ı .de hd zırlayacakları 

1 tekııf mt·ktupl.irını ihale 

1 

günU saat 14 e k dar ko 
misyona teslim etmiş bulıı
nacH ktır. 

Jslıenderund<lil Antakya, 5- Bu baptaki şartna· 
Kıı ık han, Rey haniye, Yay· meyı görmek isti yenlerin 
la dağı ve Süveydi~ eye gön lskenderun, Kırıkb~n, Rey 
de rılt•l'ek ve bu m~ haller haniye, Yayladağı ve Dört· 
den ı..; enderuna gidPce ~ yol idarele i ' Antakya 
v • : ... Antuk~ d ın L\.ır ';. Başımidürlu{ re h•üı·aca-

h n, J t l ·• ıiytJ, Y l d ut arı. 
tC· k v l • Mıtll mn ·n mikt.ır 

Idare ... ıd ı A, tuk) ~ SJ6 ton olup ucher tonuı. un 
ge\ecdi: llJamul ltitün,b ıu :1 ıldı~o 1.ıcrdı . 

mum i .p·rto ~e ispu lvll.t , l::,kende. un Antak} cılm: uş7Dv 
'çkil"j, ipt.d1;1i m~cld lcr ) " .kırıkh<llı SOU 
ve saite gibi inbis .ırlara aıt " Reyhaniye l:iOO 
her ne\tı ~mdi~ ~e eş}~ l " Ya .ri a<lıığı 1310 
şartnarnesı mucıbıuct> lhuz, ,, Suveydıye 1000 
ran 942 den 3 l mayıs 943 Antakta-Kırıkhan 48J 
tarihi ne kudar bir sene miıd " Rey bani ye 53J 
detle ve kapalı zarf usulile " Yayladağı 610 
eksiltmeye konulmuştur. kayıp nüfus tezkeresi 

Harbiye yolunda i~in· 

VENlGUN 

Sıra 
No. 

1 
2 

4 
5 
6 
7 
8 

9 

Valfı 

kürl fo .ı camil bcynel· harap bahçe 
Ruçi ye husa keşre ,. msıfbahçe 
Hacı ::.efer zade affaıı n1. hane 
Necib bey abacı P . dukkan 

" " 
,, ,, iki dükkan 

Fıkıh mescidi çıkınk P. dükkan 
Kiremitli camii dört dükkan 

Kiremitlı camii köşker P. iki dükkan 

10 Şeyh ali camii abacı pazarında dükkan 
11 Necib bey ., iki dükkan 

123 
109 
122 

2 
3 

4 5 
58 

205 
204 
203 
202 
2\.; 6 
207 
124 

5-185 

5-231 
5-:?42 13 

14 
12 Şeyh ali camii köşker P. msıfdükkan 125 · 5-351 

13 19 5.542 
Mustafa bey meydanda ,. 

14 " (( ., 20 5-539 
15 ,, =' hisseli dükkan 21 5-538 
16 Kiremitli camiinacarpazarı dükkan 133 5.150 

17 k M h l .:;;4 4-258 
:' ,, an tara . ane J 

18 Hünkar mescidi uzun çarşı dükkan 208 5-1345 
19 Hünkar mescidi uzun çarsı dükkan 209 5- 563 
20 fıkıh mescidi ,. ,, 198 5-ı z95 
21 ,, nacar pazarı ,, 199 5- ı56 
22 ,, köşker pazarında ,, ~O J 5- ı 74 
23 Şeyh mehmet C, şeyh ınehmet M. hane 225 5-1233 
24 " " " 229 ::>-1174 
25 Alevi vakfı zeytin sahası arsa 163 5-1717 
26 ,, dört ayak M· hane lo4 5- 883 
27 Tüveyir oğlu Sofular ı slarn M. ,, 144 5-lbY5 

28 
oda 146 5-1693 

" " 7 
29 Ağca camii vakh meydanda dükkan 95 5- 52 
30 kerhan mescidi uzun çarşıda 1, 1 lü 5- 252 
31 sofular camii sofular islam M. hane 120 5-1712 

32 Antakya mevlevi vakıf köyünde ta rla 131 796 
33 " ., ., 152 199 
34 ,, :• " 133 802 
35 Şeylı mehmet camii şatafcı çıkmazı hane 223 5-1142 . Pi 

k ııerııı ıO 
Yukarıda vaHı ile mevkiler~ ve mahzar numaraları yazılı vakıf gayrı ıne~ ~ 583t 

artırmaya çıkarılnıışlır. ihalesi 29 / S / 942 gününe raslayan c uma gunu · ı ile 
idaresinde icra olunacağından isteklilerın yuzde yedı bu ~ ük tem:rıat akÇıl

3 

ı9 
caatlan ilan olunur. 

ilanen tebl;ğ 
c\eli~e H. hn .. iınl.ğinat>:n 
Meh!lıet Bekır :;ıi-

lıuncu v kili A' u t<a Ah 
mel ~ır r ı lluı; JOğıu tarcı· 

fnıdan Arıt ı <YU ım Sod 
lıırısJaın r h llesiı.a n 
28 naruaruh hmıe<le Hoca 
m hrr et b·yneicllı"ddin u 
1 .yh!ne Antakya Asl ı ye 
Hukuk m ah kemesine açı
lıp 733 dosya num.Ha.sın 

da kay(iediieıı a t<!cak da 
vaıında: 

~lüdeialeyh zeynelabid 
dinin ikametgahı meçhul 
o l (l u ğ u adına 

Ç\karılan davetiyede ki 

Başrnudür

l liğünden: 
1 ıı.ız nın 942 den 31 

mı.;yıs 943 larılı ıııe kadar 
bır sene zaı fında lskende· 
run ıshiSYl ıı, ıımun ve ;s
keıclerm.J geııp lı;genderuu 

ınhısarlar ~ubar ve d f'pO

larmd nakicdılccek ve bu 
anbar ve d polaıdun rnbıs 

~on liman veıa iskelal~ re 
göndarUecek kab.li teza · 
yud ve tenakus oımak u-
zere inhisarlara ait kıymet 
li, sandıklı, çuvaHı, küfeli 
bidonlu ve buıa11a bilumum 

e:• ere • 

tur. 

1- İhale 25- S- 942 
tarihinde saat 15 de An
takya Baş Müdürlüğünde 
icra kılınacaktır. 

2- Muvakknt teminat 

550 liradır. 1 
3- Naklettirilec"k bilti 

mum eşyalar için ihale be 
delinden başka ayrıca ton 

de miktar para ile iki u
rup Milli piyango bileti 
olan nüfus cüzdanımı kay \ 
bettim. Bulanlar Foto bir 
Çlğıre müracaat ettik le 
ri takdirde ınemuuo edile · j 
~kJerdir. ~:rtutrul Yedier 

tebliğ memurunun meşru 

ha tından anlaşın· asına 
mebni hukuk usulil muha 
kemeleri kanununun 142 
vel 48 inci maddeleri ahka 
mına tevfikan hakkında 
ınahallt gazete i e tebligat 
jcrasına karar verilmış ol 
duğundan tebl:ğ taribindan 

itibaren 10 gun ıçınde ce 
v cip vtrmek kaydıle du 
ruşma gün il olan23- 6 - 4'.l 
salı günü saat 9 da mah 
ktımeye gdıneniz veya tas 
dıkli bir vekil gönderm .3 
nız a ksi halind~ hakkınız 
da kanuni muamele yapı 

lacağı ilanen tebliğ olunur 


