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il nların her kelim•· 
sinden 5 kurut ahnar 
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10 kuru,tur Sayısı her yerde 3 kuruştur '!!: ~ 
rı r sq s= . 

Şef'i dinlerken 
dun~tııı:t llabusı Milli Şef, • • • 

Savaş sonunda 
Alman gençliği için 

ne isteniyor 7 

Italgan politikas 
Türkiye Cümhuriyetinin istiklal 

ve hüriyetine riayet esasına 
dayanıyor 

ın uı<) ;•ilet -~\iirsü.sünden yumulmıyacağını bütün 
1 tine ğıı· ve guvendıği mil- gönüllere farahhk veren 
\e '-· ~ılabetti. Hııyatını JürUst ve k~sin bır dille 

uutun 1 anluttı. 
ıl 7..'ııer vu ığını vatan 

f l ıne Vakfetmiş Olun Millet Babası asil bir 
rıı ·l~ ıu hitabesinde hükfı· babanill evlHdına yaptığı 

111 t 1 'b k'ld l kan u ~ 1 etrği dış poli- şe ı e çok halılı olarak 
lıtıka: anahatlaranı, iç po biraz du ınill~tine s rzeniş· 

Berlin 3 A.A. - Bcrlin 
gazateleri A ınorikndan ve l 
rilen bir ht!ber uzerinde 
ıiurmaktudır. Bu hebere ' 
göre , Ame i~alılar, savaşr 
sonunda Almany.ı) ı zarar· 

j 

sız bir hale getirmek iç-in 
en ön ~~.a nı~mliketin t~ lnılundu ve iaşe işlari-
ku:ıu ö .~ ?ertıerini ront- nı düzenlemek, pahallılık 
l ti 6 g ruşıll'I milletin iÖZ bP.Ulsını mUmkUn oldu~u 
ı tiııj ~Une serdi ve çare- kadar azaltmak için hu O. 
ş fı e halkçı bir devlet metin aldığı tedbirlere iki 

1 

Alman gençlerinin yabancı 
· men ·etlere gönderilmek 
suret. terbiye edilm~!eri 
fikridir. Diğer taraftan bir 
Amerikalı yehudi Alnı n 

ll.ıillersıf at ile tıçık' açık yıldaoberi ce[]li yetimizin 
ç~~eknn\attı.. yardım etmedığindcıı şi-

llı,zı d . uvvetlı ve hepi- kayet etti. 
ren lıa~!n derin di\şUndü- k~rişilmez dchasıua, kes-
bll nutkı~atlarla dolu olan ~n ve engin örnek görü-
lo~ Unda Şef d" şilne bütün dUnyımın inan-

uşn asının , 1 unyu d y h 
Utıu k gene duru- ıgı Yi ayran olduğu Şef 

1 tle ısa ve veciz cüm- bu serzeniijlerinde. yerden 
ta anlatırken kil · göke kadar haklıdır. Evet, 

il harb. reyı l 
oı ıe h ı~ bir anlaşma acı 0 makla beraber itiraf 
' h' ul~edılmesi için bu- edelim ki, millet.bu bayati 

ıç bır.. · ve k h \'e 
943 

umıt oluıudığı- ço mu im işte bükO.· 
1 z lll" yılının daha in- mele yardım etmemiştir. 
sıni b \:C!adel3lerle geç- Vatanın seH\meti, yurdun 

il ,b eldernl•k g~rekti ve yurtdaşın faydaısı için 
1 Utıdau b' · "ı 1"b l k t ·

8 
. ır ınsan, bir ~ °' rı an anu !.l nizam 

~ltıuz.u ·~:tıı~. a~ı duydu· ve kararların tatbikinde 
her 1 urkıyenin bu- millet hükO.mitiııe destek 

llya hu~~~».ndan ziyade ve yardımcı olmazsa,o ırn 
Ilı du~Unu ıne Yaklaşmış nun ve nizamlardar. bekle-
~ ' tarar nçık~a izah et- nen fayda hu; bir zaman 
1 a duıl u·l·~ık politikamı- tahakkuk etmez. 
lık ~İni, f:k le devnm edi la.je itleriad& millet 
lıtıkilta ıncta :~ bfu kargaşa Uz.erine düşen vazifeyi yap 

ilsının l .. ra sızlık po· mamukla maal~sef vurgun 
0rctu~uuu lUkOmeti çok cuyu, muhtekıri, istifçiyi 
~ lnr}a he; hu durum kar ve soysuzu, bilmiyerek hi 
~ tlıınilrak ınahı-urniyete maye etmiş, onların doy-

llıand ~rdumuzu her muz ktı:ıelt'rini kür kursak 
\> ~ nn zıyade larını yiue bilmiyerelıc mil-
r.l:t Uvv0lli t ayakta 

Oldu'" utn:ıak zorun- temadiyeıı şişirmiştir. 
B gurrıuzu bildird' Milli Şef en ncı bir yara 

t ı. Undan '· ol bU Uk d 
t " llıızdan sonra iç poli- nn Y avuyı mill ... tiıı 

~ f, Yu d bahis bu~ ı: gözü önüne koy arken kadın 
o r uu L u · . er_kl·k'. küçUk ve büyük h"-.ı nenııı ug n ıı,;m "" 

~ıınıcs· ve Bilrutıe hal- pım1zı bu vatan işinde va-
ru ~ar~s~ .ı-ek~n en ınu. zife başına çağırmıştlr. Bu 
ı koy Uıerıue p r mu kutsal çağrıya canla baş· 
Un !.\ llıuştur. Şef kx la ko,mak "TU· kUm,, di-
ac ı alkınrnasını' "b~- yen, \.ıu vatanın hUr ve nıe 

tı 0 arak 1" ır sud h t luzunı guderken, 0 • avısını teneffils eJen 
~ tu krız undan fazla • lıer. yu_rttaşın başta gelen 

Plırrnu nruak ihtirasına vazıftsıdir. 
ld llıak ~ 

ıu ı ıııi sa lazım . Çok mUhim ve çok nıt 
tr.~te~nı'iy._ıi'ı ısoüç beş yU z:k anlardayız. Dört tara-
"' [ij t'.. ssuılıuııı fıı-nızd sa y lt u.ı a ç~t;n ve korkunç 
'ık b 1 e endıği pa- kasırgnlur kopmaktu ve 
hav e ilsıuın ın~ nıl'"'- b f .. 

sın b ~ u ırtıııanın ne zaman 
fclkat b ı ulandırdığı- n d ' 
" ''ı unların hakların :re e ve nasıl biteceği.ıi 
'°> 

1 ııec ~ · kınıs~ lristiremem kted;r. 
~ ~ llıak b' ı g~nı ve gözii Harbın i"inde değ'ılı'z. Fa-
lleıııarın ı rnı~un bu va- k t Ş :r 

Şerrıne artık göz a efin dediği gibi ya 
nn beklenmiy~n bir istika-

milletinin:; kısırlaşbrılmaaı
nı istemiştir. Bu haberler 
karşısında Alman gazet~· 

!eri diyor ki: 
"Bu caniyane f ı kirlere 

Alman ordusu cevap vere· 
cektir. 

Yunan çeteleri 
Londra 3 A.A.- Yuna

nistaııdan gelen hHberlere 
göre, Uçbine Yunan }akın çe 
ltcisi dağlarda mücad~!eye 
başlamışlardır. Geçenlerde 
bir Alman subay heyeti 
yakalanuıış ve d1ğa kaldı 
rılınıştır. Uunlaı rehine ola 
ruk tutulacaklardır. 

metten, bilinmedik bahane
lerle vatHnımızııı hhp,CJ 
bir taarruza uğramıyaca
ğını kimse t~min eden iz. 

Harbin dışındl olmak
la beraber bu dünya af e
tinin doğurduğu sıkıntılar 
bizi de sarmıştır. Bu sıkın
tılura katla11mak çart~siz
dir. Fakat bu sıkıntıyı 

milmkün o'duğu kadar 
azaltmak için hükmemtle 
milletin el e'e, baş başa 
vererek çahşması gerek
tir. 

Tarihte en çetiıı mese
leleri, kimsenin umına

dığa bir şek" lde halliderek 
mi!li felaketleri yenmiş 
bir millet olarak, milli bir 
birlik ve beraberliğ~-
mizin tek sembolü olan şe
fin çağrısıaa - her işte ve 
her şeyde olduğu gibi -
bir an bile ternddüt etme· 
den koşmalıyız. Bu nıilli 
bir ödev ve en kutsal bir 
vatan borcudur. Soyst1zla
ıın milleti soymesma ar
tık göz yumuııyacağız. Şe
fio bıze gUveııini yüzde 
yüz tahakkuk ettirmek su
riı ile bu imtihandan da yü 
zücnüz1n akile ve bilyük 
TUrk milletine yaraşan za
ferle ıknıak laıımdır. 

5. ÇELE K 

lfonıa 3 A.A.- 'tefani ajansı bildiriyor. 
ltalynn s·~asi nıuhfıllerine r,öre Cümhuriyetin 19-

uncu dönüm yılı münıısebetile TürkiyedP. yapılan şen• 
lik ve gösterilen tezahürat ltalyada ço'.,{ samimi bir 
ruakes IJulmuştur. 

Kurulduğu gilnden beıi dahi Atatür1'ün idar0 sinde 
Türkiyede bJşarılan kalkmma hareketini ltalyan 
milieti takdirle karşılamıştır. 

İtalyanın siyaseti Tiirkiyenin istiklaline riayet esası-
na dayanır. iki devlet arasında mazideki pürüzler, 
Lııska devletlerin tahrikile vuku bulmuştur. 

İtalyan f:azeteleri, Türk Cünıhuriy~tinin refahı için 
an samimi yazılar yazmaktadır. Musoıininin savaşın 
lıaşında dediği gibi, Italya, düşmana alet olmayan 
her memlekete daima hilrmet etmiştir ve ed&cektir. 

Mısırda lngi/iz 
taarruzu durak

ladı mı? 
Almanlar karşı hücumlarının 

muvaffak olduğunu söylüyorlar 
Berlin 2 A.A.-· Alman teblil!i: Şimal Afrikatda El· 

nlemeyn bölgesindt1 göğüs göğUse çarpışnıalnr olmuı 
ve kıtalarıınız karşı taarruza geçmişlerdir. bu karşı la· 
arruzlar Mihverin zaferile neticelenmiştir. lnaıiliz kuv· 
ıetleri geri çekilmeğe ve evve!ce işgal ettiği yerleriı 
terke icbar edilmitir. 

Kahire 2 A.A.- Röyter njarısının hususi nrnlıabiri 
bil<liryor: 

Bu seferki savaşlarda lngiliı komutanlığı biis bütün 
yeni bir tabiye kul!anrnaktadır. Bu tabiye, Çt>k şid
detli baraj ateşilo düşmanı yıprahıruk mayın sahala· 
rıııı temiz)l}mek, fasılasız hava bombardamanları yap· 
tıklan sonra açı'an gediklere piyade ve tu ıkları sürnek
dir. Hallıuki bunJan önce düşman hatlarında tank· 
lamı himayesinde pıyade kuvvetleri gedik açmağa 
çalışırlardı. Bu yeııi,tabiye dolayısile acele ve heyecanlı 
haberler bek!emek doğrtt değildir. Eğer Almanlar 
gerilemeğe başlaı-larsa müdafaa sistemleri tesirli ol
mıyacaktır· 

Lonılra 2 A.A.- Mısır cephesinden gelen haberler, 
bu C0 phede savaşların durakladığını bildirmektedir. 

Bir vurguncu bir istifçi daha 
Dün yıldırım cezasına çarpıldılar 

Belediyemiz, fiatlar, ihtikar ve istifçilik işleri üze.
rinde çok ciddi ve sıka lıir kontro'e başlam1ştır. Dün 
dükkduınua 13 teneke gazyağı o'duğu halde bucları sa· 
tı~a arzetmediği anlaşılan meydan çarşısında bakkal Ali 
Sönmez derh.ıl mahkemeye verilmiş ve s ucu sabit 
görülerek Ü\f ay habse, 100 lira ağır para cezasınu çar 
pı\mış, 13 teneke gazın mlisaderesine ve dükkaııınbir ay 
lrnp llı ka'm:tsına hüküm verilmiştir. Yine düu kasap 
lbrahinı oğlu Oecip kilosu 80 kuruşi satılması gere 
b:t·ıı keçi etini 100 kuruşa ssllığındau mahkemeye 
vtrilnıiş ve 7 lira para cezaı:ıına mahktlın olmuştur. 
Ayrıca etleri müsadere edilmiş ve dükkAnın bir ay ka· 
palı kalmasına da hUkUm verilmiştir 
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iki irfan ocağının açılışı Et fiatla ı 
B iedıye ll isl ğinderı: 

1uıdun b ·)Ol ··ne l r 
yıl il' ~ıı bi' i \(! ışı - - ı 
m 1l ri D 111\0 a \ u ı 
da Cümlıur y t h } rurnı 
Hataya altın ışıkhırım s ç 
•ı. Uu huriyct:n ugu lu 
e'i b'ze iki irfun e a~uı 

~t ~i 11.e ini 
t ri~o du ki .. 

{)~ı nm k 
~oşrn k 

öyle gös-

II zırl n·ın mut \: zi l ü-

3 11-912 tarihinden 
it barf'n etin mczbuhn ve 
k s ıplarda salış fıatı 
nşrğıd 1 göst<·rilmiştir. 
l\ 'ezbalrnı la Kasaplarda 

Balık avlama 
ilanı 

Hutnv deflt>rdurlığındaıı 
1-Akgöl ve bağlama 

mmtıka~ının mi'ntehası o
lan ve boğaz denilen mev
kid('n başlaynralc Ası neh
rile birleşen küçük ası 
(kara su) nehri Unvanını 
taşıyan ve eski Ma:ı hım 
Paşıı dalyanııe mecra n .. -
mı altındaki saha dahilin
de bent, dalyun ynpma
mak s .. rpme ağlarla ve el 
şebekelerilo avlamak şarti· 
le 1 O 11 942 tarihinden 
9-11-1945 tarihine ka
dar üç sanelik bahk bVla
ma hakkile 0 o12 1 saydiye 
ıesrni açık arttırmnya çıka
ritınıştır. 

f d n lıkö 1 r i~ıldi. 1 ura 
bıs ter ,. nef ı:ı IJaı )İy • 
port ı all ı ı ~en'ldı. U vul 
ye zurpns ı ay.1k uydurun 1 
kö~Jül r .. llpki , ç k
meğ b ş udılur.. Aral• rı
na karı~an s yıu Şdık 
Soyer, ~evazuile onlaıı oy 
le seyir dırdi kı, ncş"lendi
ler ve coşltılı:ır ... 

toptan pt rn kende 
fi alı fi ah 
kuruş 

120 1\0l llO eti k 
801.rçi eli 
snsığır eti 

kuyruk 

kuruş 

mi' siz 140 

" 

100 
6') 

220 
150 

lık ) UVo ı daha kL za dır
dı. 13unlaıd n b ri t umhu 
riyct Ha k P drtisi il rs Ko 
mite:;i t r f ın un H r ,y 
Merkez nahı~ eıind iaşu 
ettirilen beş sınıf ı bir i k
okul bınası, öteki de Ş u· 
kö~ do açılan GPzici Köy 
Kudın l\.ursudur. 

Bu ıki ön-ım i bilgi yuva 
sının açı ış ören nc.e bulun 
duru. t;ö siımu gururla 
kabartan bıı s.ımiır i top· 
lanlılarda göz crimd~ bni
ken ıki dam!a sevıaç yaşı 
nı zor zııptettim. 

Harbiy ·de iş iLİZ hıtince 
olon obillerim:z ~enkoye 
d, ğru ~ol almaya h şlndı 
:) nköy .. Adı gibi bul kı
da cidden şen insanlar ... 
Temiz h ı\'a, ıyi w,çal ş 

Kömür fi atları 
Belediye H is'iğind,.n 

17-10 942 tarihin· 
d n itib 11\;n kömürün çu
valhı kiloısJ Oll, dükkan
larda p rakf'nde kilosu on
iki kuruş o arak teshil 
edilmiştir. 

2-1\luhıımmen bedel 

l'ürk v~ Parti b:ıyrl.!kla
rile srs'em n ter l nıiz, 
sıhl 1 lıir bir anın knp s1 
önünde biz, Jtütiln Hı:ırbıye 
tıu çifte bayrı m günı.ino 
en coşkun sevinçle ıştirllk 
edi}ur, minimıni kö)'lii 
yzvrulamnın .. > üzhninde, 
parlayan gözlermde haki -
1'i b r bayrum neşesi oku 

nuyor. 
Köy çocuklarının .. Yaşa" 

avAzderi, Kız LisEsi i1cıte 
rimn gür s sleıi arasında 
Sayın V alı mızin o' omobıl
leri öoümuzJe dmdu.Yaı.ı
larında kıymetli Komutan 
ve ViUlyet e. kam ·olduğu 
halde V dlıruiz taleb yi tef 
l ş ttli. 

KUçuklerin söyled.ğı ls-
tıklftl f~JUI şından SODrU kil 
~tik bir köylü çocuğu ser 
b s ve çok di.ızgiın bır 
1 ur kçe ile lıü~ [ !erini S€· 

ıamladı. 
Çok kısı bir zanu.nda 

ana dılini öğrenen vt;j uen 
lıgine kavuşan bu yavru 
bize 'filr k gücünim ,nelere 
kadir oldl ğunu bır kerre 
daha ısbat eylemış oluyor 
du. 

' Vaılimiz !X>yerın ko~ :ule· 
.. re söyleı.uğı guz.eı l.ıılübe • 
aın sıtda 1 ~uuıara ışaı el 
koydum! 

.. . .• htıı bı~ e ıl r .S z.ıu 

kan viıcntl. r. '1 abiut 
buraya çok e nek hnrca· 
mış. Ciltl r parlak, gözıer 
canlı ve zeki bakışlı. 

l\.öy kadınları tlleıinde 
dikiş paketler.le bizi kar
şı adılar. (1 '!. ci Kadın Kur 
su Lurtıda hen z on gün-
lük bir mo m lık. Fa-
kat alımlı lrn<.ınları 
bu kısıı lldn uzun 
mesafe'er ulı... , ışı kuvra 
mı~, öro ... :ı: b ler•, çocu1' 
önlükle ı meydana t;ıkar
mı~.C ınd JD kzJhürler ara 
Eında ve başta S yın \ a-
imiz o dukhuı halde Kuı s 
k pısına l~eldık. Gı.irbüz 
bir köylu kızı burc.dcı bi
zi l'lelamladı 

Valimı~in değorJı l>'r 
söy evmden aklımd .ı kalan 
parçalar şunlardır.! ·• fllrk 
"adını b r pulanlı.dır. P.u 
pırlu1.ı t ~ ı dııimıı güzelleş· 
tırmek tstcriz. Köy kadını t 
da ş birli gıbi gıyinE:Cek, 
çocuğunun ve erkeg'nin 
ıhtiyacıuı larnamLyacakllr 
AmacımlZ köylü, dayancı· 
m1z yine köylüdur. Şen· 
köyliı.tır daima kahraman 
ve detinıa şen oluıınz .. ,, 
Alkışlar arasında korde-

la <esıldi. Koy kız arını 

şleri bi4şmdıı gören Vali 
nııı Kursn idare eden 
Şadiye Oz ıe teşekkür et
tı. ideal du~ gusıle yuı den 
Lcra köş erinde bi e can-

hızla fiat isteyenleri 
belt:diyeye bildiriniı. 

Çocuk dergisi 
çıkh 

Çocuk Esirg me Kuru
mu G~ncl Merk<=zi tarnfm-
dan çıkarılmakta ulan 
(ÇOCl K) adlı derginin 
29 ) Sayısı çıkmıştır. 
Yur y n·rularının sı:ığlık, 
s0sydl Kültiirel duru'llları· 
nııı inkişi.lfına hizmet eden 
bu kıymetli dergiyi çocuk
lara, çocuklu ana ve ba
ba!ımı t vE>iye ederiz. 

!ekiz bin lira ve muvak
kat teminat (600)lirad,r. 

3-lhale 10-11-942 
salı g.inü saat 10 da Defter
darlıkta yapıhıcakbr. 

4-Della'ıye ilan ve 
sair masraflar istekliye ait-
•• .ır. 

5-S;ıhŞ şartnumesi Va
ridut ~1üdür liğündedir. is
tekliler her zaman göre· 
bilir. 

6-lsteklilerin teminatı 
muva\{kate makbuzlarile 
birlikte Deftedarlıkta mü
teş0kkil komisyona müra· 
caatları. 

31-2-4-7 

~· Metruk 
._, -

mahsul sahlacak 

Hatay Defterdarlığından 
Cinsi Adet Kilo Muham· Müla-Köyü 

Ziri ~iftliği Portakal 
,, ,, l\1 ndalin 
Büyiıkdere Portakal 
,, ,, M ndl\lin 
ı\1ıığilrucık l\landalin 

Portakal 
" " 

63950 
3150 
1800 
425 
400 

1000 

Yoğunoluk Zeyt\udanesi, 400 

menBedeli bazal 
Lira Krş 
539 50 

31 50 
18 00 
4 25 
4 00 

10 00 
40 00 

747 25 Yekfü; 
Yokard ı muhunımen bede'i c us ve .köyleri yaz1h 

mteıuk bahçe lerin 1942 yıh portakal, Mandalin ve 
Zeytin danelii ımıhsurn 5-11-942 Perşembe! giinü 
saat 10 dıı açık arttırma suretile satılacaktır. Talip
lerin ° 

0 
7 5 teminat makbuzile Defterdarlığa milu:cll· 

antları iliin olunur. 24-29-2-4 
bizdt n ıı· ç far kıı ız l oktur 
~ız_de b zer gıb oıtb As
yadan gelen 1 urk ırkmdar
sınız. )'.alı ız ~u v r k;, s z 
ler bazı tesırlerle asıl d li· 
nizı unutup Araı,ça konuş 

i bııış u <; ı.,. uya g lt:n 
bu g ı \ ark.ıd .. şa memle
ket ve mes ek adınu teşek 
klir etmt.~i biz de bir l>orç 

ORTA TİCARET OKULUNA KA YiT VE 
KABUL BAŞLADI 

\1aınif ~lüdürlı· ğU d o. 

ILlJ~SUt:t:Z. 

"z s ze Lu iıfuı yuvesı-
ı: ı 'eı n tkle s121 .. ta dıli· 
r. ze bı.' u~hu ı) c,ı u .. -b z, 

,ben.bu ya~ar, bırlıkle ç .. -

bilm liy z. 
Hazırlanan bufedun ııefıs 
meyvaları yedik ve buz 
giti sular içtık. Davul ve 

r zurnaya ayak. uyduran 

1-Antukya Orta Tıcaret okuluna Maarif Müdürlü 
ğuod~ talebe kayıt va kabulüne başlanmıştır. 
2- l'a1ip olaolnrm &şağıı.:ia ye zıh vesıkalarla her gün 
idcsremiıe müraeJ tları: 
A-1 ko rnl dip'o nn:u v ya ortaokuldan taslikt\ame 
B-H iktlmet t!lbiphğinden sıhhat raptlrU 
C-llüviy t cüzdanı "Fotoğraflı" 
n- \şı kAğıdıdı 

1ışırız.llizıml~ beraber yaşa 
.. JOB)' an b zden değ ı dir. 
Yaşamcğa hak~ıda }Oktur., 
Bu ._ok kıyın tlı sözlerden 
sonra ~ord la kes· dı ve I 

., z yartl tdıkij P,er 

köy delikunhlarile bir ara 
da \f pki çektık ve Şen köy 
den çok r:eşelı, çok guzel 
ve çok faydülı bir günün 
cunlı ha ıralaı i.e ayı ıldık. 

Kız l..ıtresi 1 arıh 
üğntmeni 

Nah.ide Kovaca 

E-lliısniıh,d i muhab, ri 
F-4, 5 6 eb adında altı ... adet fotografi! 

29-31-2·3 

Vilayet rd~" 
1- Kırıkh811 

·ıo 
lunun7,C0 kl ot 
beton Ar[Jle il 
tırılruası e1'5 

muştur. ,-
2-MuhafllıJl 
.. 42 kurıJf• 
ııra it 
3-Bu i:te 8 

name vuare! 
leminde gll~ 
4-Taliplel'• lı 
akçasını uaO 

ındtl'• 
ları laıı oi 
5-Eksilt[Jle 

2 sıı• rio 94 Jıai 
da VıHiyat l• 
ninde ya~;_.... 
nur. 

Enılsk 


