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Perşembe 

Abone şartlar& ı 
D~hllde yıllığı 8 lira 

Vatancı memf katle~ 
15 lir 
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il nların her kelime· 
inden 5 kuruş alınır 

\ 

Ucret pe indir . 

~u" .. 
Sayısı her yerde 3 kuruştur 

GünO geçen sayılar 

10 kuruf\ur 

'"'" IUı /), •·•eseıeıeri: 

ııu'!rdenin ark sz 
""l fırnet Adr , 
.. ltri:\rn h . ıye, Beıediye ve hütün . " k 
ı~ .. I! aıı u lekır, vuı-guncu ve ~· ·rr . ·ı ı .... ra uv
~Utıd ıunsız bir 1 k , ı ı cı ı e miicadole 
~; 'Yl ~huri heıneı:aı~;r egteü ge~~ıi? ~ulunuyor. Bir knç 
~.. U11ıııuııaruk ınah' · n ır ıkı vurguncu ve istif-
.. ~C\f} ısemeye ·ı tdit ı diktt·n . ven mekte, hemeıı sorgu-

" erek k sonra bır kaç sıı t .. d 
u~ h ununa g.. a ıçııı e muhakeme 
lıtı llı~teket, ıııeını~>~:t cezaya çarpılmaktedırlar. 
htııu Ucadele piyasada :•e_sabı~~ şükrana lfıyıkbr. Ve 

l~~~or. esırlerını göstel'mrğe başlnnnş 
81\at · 

%ter Şırndiye kadar , k 
l•k· ? bakınca b 1 ~ a alanaruk nıahkOm edi 
L trcıkı , un arın hep e f 
~esiz k' er olduğunu örü r sna veya kü~~lık muh 
" ~uı ı, buntnrın haık1 l?ruz. Bunun sebebi de şüp 
tn~ Unıııası, ilk ö ea aımu temasta ve u'ış veriş 
hlııı bu Sütunlardng ~ c~rpanıar olmasıdır. Aylarca 
t~ııı\!ıı .kücUk esııafı~ıne . u meseleye dokurıurken 
~i b: ıcitı küçük esa~:!ııbafakat asıl y~lanın başını 
~lettı~U~ vurguncuyu y· k l· şka perdenın arkasında· 

11 
1~lık. u a amak gerektiğine işaret 

d uu g" 
u lıtor oı·Uşüınüz Uzerinde bu .. 
bi ist llz. Hundan k"' -k gun ısrarla ve önemlo 

t:.raı ediğımiz "b' bu~u muhtekirlerin ihmal edilme 
~I qıiz - gı ı ır manu ç k l ' il! , kuçük büy··k d . ı arı masın. 1ersine 

Olu u emı"erek h ıı rsa olsun istisna .. ı er nered"", her 
nı/llkalamak lazım ,g?~~tıneden bütün vurgun-

~.~ ı bı..ıgün bu , ll~_dıg! kanaatınduyız. 
~ a ıorıa me:>ele uzerııı :Je tl:Skrur .. 

c itki Ynn eey, asıl bü tik oneınle dur 
ı<ldı '-· \'urguncu ist'f . Y Yılanlara, peırde ar ku-

" ı.ıır h ' 1 ~·: ve muhteki l k k u~t · Ureket~ ge ··ı •w · • r ere arşı henUz 
~Ski11 ~~. ~Unyndu eı;\:0~.1~ 1~1 görnı!mizdir. 
b {illliz Otüşlü bir devlet r: e ı, en kudretli ve ~n 
tlasıh l sonteşrin tk d.am1 olarak tunına1 Milli 

~r..ı .... ı Yar t nu Un•la meml k tt b '"\ligin· b a an soyı~uzla ' e e e pn\ıahl ık 
e ,, ._.ı Utün 'I"· k .. r ~ayısının ile beş yüz•ı ge. k .ıOtq k' ur rnıılet ·ı v 
ilsJeyı .1 bu Perde a k llle ı ~rı ederken hiç şüp-

)ıı~uı~,~ış ve bunları~ ~:iınd~kı bü}•ük vurguııcula.ı 
b· Şahrin ~ ~cağı.11 da bildi ıı_et~ soymasına urtık göz 

ltı bir i ı.aşe işleri gibi c~mıştı. 
~~: le ir~ ~~d~ne. alınış ~~~n ~~f d~a~ik .v? çok mü-
r .ı Slati • ı bır surette ·ı ,. ~ e ye mızın d. bu 

ı> t z~ b bÇı.ılrnıştır. ı gılenerek harekete geç-
~erek a er v · ıd· ~.. He h erı ığine ·· 
'UçUı11s .. y aniye, Kırıkhagora g'"rek şehrimizde ve 
\lto.~la.rı -~nllye~~k derı>ce ·~ ve -~s~endenmda hiç de 
ltı'·' ardır K uQ mutıını mı'kt d Ca 'lClrı ~ • ' lSınen bU ük . ar 3 Zı\hire 

le:!ar ~lin~d fie <>ted9nberI s çtftçıleı· ve kısmen de 
fı ı tarafın e bulunan bu anb a~..ıt yap nış o' an tüc 
l ııt b kle dan s~tışa çıkarı a• .nrd !l(t z•ıhir~ler, sahip 
~\rtıeitte:l:rek gibi iusafsıı ~:a~~ıkt~.' _dn~n yüksek 
~o Uz\eıce . ç kotü bır ümit bes-
~ Ylenen b ve hatta binler 
r:Yet lab'' u Bloklr\nn s tce ton tutarında olduğu 
ıut da fi~~l olaruk tazyik aeji~oçık~rılmaması piyasayı 
}U•- \·erecekar b~e~ gUn durma~a unu.n ~eticesi ola-

~aeıiyo , Ulun tahmini . n, akıllara durgun 
tııtı::. r. 0" · erı aşacak b' · 

V<l Çık uu pıynsada b w d ır şekılde 
!~il dahalllıştı, Bu tazyık de:g ay l05, akdarı 55 ku· 
'~z Ürp!~ kkadar. YUkselec~~n··e~t.~r~e, ~ışın fiatla· 

bı ll lıöyI e tedır. ı uşundükçe tüy!& 
ıı b e olunc· b tıı UŞıncJ a, u gün .. 

~ilden ha a gelen bu önenıl_ıçın ıneml~ket davalmı 
tıı Ylenen ~ket~ gecmek, tıkılı meselede, istisna gözet
lı k b~kler~ kotu niyet'orle {;1 tıklım dolu olduğu 
~llıak, h ı en anbarlıırın k apılarına kilit Yurula· 
IQ 

1krop gfuf ~en~inliği gibtpıl~:ı~ı ardı_?a kadar aç 
. ıırn,ı gırecek kötUl"kl ıctunai bunyernize b" 
ı~· \.llt, 13 u ere ü ır 

1 lıiyet Sa~·~~ Şehrimizin değe l~ .saade etmemek 
ı " olau Heloctiye R .r _ı ~ır evUldı ve çok 

eısımız..Jen beklioruz 
Selim ÇELENK. 

EbedA 
Büyük Kurtarıcınuı 
ğu günün dönüm 

BüyükKurtarıcı ve koruyu·' 

• • 
lÇlll 

cu Ebedi Şef Atatürkün 
haya le gözlerini yumarak 
faniliktbn ebediyete intikal 
ettiği günün 4 üncii yıl 
dönümü olan 10 son teş· 
rin salı saa~ 9,0Ste yurdun 
hor yönünde ihtifal yapıhı 
c ktır. Bu mümısebetlA şeh 
rimız H lkevinde de bir 
program lıazırlnnnııştır . 

hayata , gözlerini yumdu 
yılında ihtifal yapılacak 

ihtifal programi 
1 - · Saat dokuzu beş geçe Atalürkürı o giin o sa· 

atta hayata göz1orini yumdukları kısa ve veciz bir 
ifade ile anlatılacak ve ayakta beş dekika saygı du· 
ruşu yapılacaktır. 

2 - Bundan sonra bir hatip tarafından Alaliıl'kiln 
hnyatı, büyiik insunlığı, kahramanlığı, büyük hizmet 
leri bJkkında oir hitabede buıunulncaktır. 

3 - Atatiil'k için yaZtlan ıki manzum parca oku· 
nucaklır. 

Törene ait prvgnını 
yna sütunumuzdadır.O gün 
Ankara radyvsu Büyük 
ölünün kutsal batırasıııa 

hürmeten müzik neşriyatı 

ynpmıyacak ve yurdun her 
yönünde intişar eden ga· 
zeteler baş sahifelerini si· 
yah çerçev~ içinde çıkara· 
caktır. 

4 - Bur.u müteakip Milli Şef ismet lnöniinün 
Atatürk hakkındnki boyannanıesi okunarak lıuradn 
ki toplantıya nihayet veri!eccktir. 

5 - Halkevindeki toplantı bittikten sonra Cümhu 
riyet meydanına topluca gidi!erek büstüne çelenk 
kom.cak ve buradu mcrıısirne nihayet verilecektiF. 

6 - llu ihtifal progrnmı, Askeri, .l\Jülki erkan ve 
memurlar, Belediye, Parti ve Hulkevi mensupları, 
resmi ve hum i teşekküller ve hnl~ icin çağırı yeri· 
nedir. 

~ 

lngılizle ı •• un 
kuvvetler leye a-

• arruz geç ıler 
Almanların bütün Mısır cephesi boyunca ge-

ri çekilme~te olduk,arı haber veriliyor 
,, man mahfillerin~ göre, Rornmel teşebbüs serbestisini muhafa
za etmektedir. CebelüHarıkta büyük bir İngiliz kuvveti toplanıyor 
Herlin 5 A.A- - Salfi- Berlin 5 A.A. - Al daha geçmiştir. Durumun 

hiyetli Alman askeıi m h mnn ı:Jskeıi mahfillerine uydınlanması için lıiraz 
fıl 'erine göre \htmdak ilngi- göre, Mısırdaki çarpışma· beklem&k lfızımdır. Fakat 
liz taarruzunun sekizinci gil lar en son şiddetini t bul· Honımelin ileride yapılacak 
nü erkendf'n lngiliz, Fran.. muştur. R.ornınelin bizzııt olan askeri hnreketJer için 
sız, Yunan ve yeni Zolnndal~ idarı: etliği b:r kurşı hü· t~~I u.ir leş ·bbü~ snbesti· 
askerlerden mürekkep lagı· cum l Pgilizleri ~taarruzun sını elınde tutdugu muhak 
liz ordusu bütün lmvveli· akşamına kadar ka· tır. 
le taarruza geçmi:;ıtir. Ge· zandıklnrı .. ~·e ini terke 

1 
Madrid 5 A.A- Cebe-

ce1yarısı başlayarak 6 saat zorlamıştır. F..ıkat biraz lüttarıktnn gelen haberlere 
süren çok şiddetli bir top f:Onra Amtıriknn ~tanklarile t göre, bur.\da büyük ölçU-
çu hazırlığından sonrn pi karışık I •ıgliz kuvvetleri de lngiliz deniz kuvvetleri 
yadeler Alman mevzilerine çok şiddetli bir hücuma l toplanmaktadır. 
hücum, eylemiş fakat bun 
lar kanlı ka)'ıphırla püs
kürtülmüştür. Bundan son 
ra tankların himayesinde 
hücuma geçen Ingilizler 

biraz ilerilemişlerdir. Ya· 
lımz bir saatta 11 Ameri 
kan ta~kı lahribediİmiştir. 

Londra 5 A.A.- llöy 
ter ajansının askeri yaza· 
rı Mısırda mihver kuvvet I 
!erinin umumi bir çekil· 
me yaprnaktu olduğunu f 
yazıyor. 

SNO DAKıKA 

Mısırda Alman ordusu intizam; 
sız bir şekilde geri çekiliyor 

Kahire 5 A.A.- Bugün neşredilen hususi \>i:- teb
liğde deniliyorki: ''Bütün "cephe boyunca Alman v" 
ıtalynn orduları ıntizıım~ ız bir şekilde ricat etmekte
dir. 9 binden fnzla düşman askeri esir edilmiş 250 
tank tahrip t-dilmiştir.F:ı ~z 300 düşman uçıığı da 
düşürülmüştUr. Seıdzinci ordu bütün cephe boyunc. 
ileri harekata de\"'am etmekted ir. 
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v.~~l!~!.:~~tepleri a:•~ Valimiz Soyer 
Bu sabah debağhane 
de incelemeler yaptı 

Valimiz ~ afik Soyer 
bu sabPh debbağhaneye 
giderek incelemeler yap-

: mış, yeui tesisutı gfüd~n 
geçirmiştir. Valimiz deh· 
hağhaneyi daha modren 
ve memleket ihtiyaçlarır.a 

karşıiık verecek bir şek

le koymak için gı:ıreken 
t dbirler hakkında dabbağ 
)arla görüşmüş ilJtiyaçları· 
l'l sormuştur. 

Şehir Meclisi 
Dün ilk toplar.tısmı 

yaph 
, 
Y eı i şehir meclisi dün 

ilk toplantısını yapmış ve 
bu toplantıda Valimiz Şe
fik Soyarde hazır bulıın· 

ruuşlur. 

Toplantıda B~lediye 
Mecli<ii Hcis \'ekillt'rile ka
tiplerin seçimi yapılmıştır. 
Mt'clis Reis vekilliklerine 
Cemil Yurhnan, Ştikril 

Melek, dıvan kfttiplikJeri· 
ne'de diş doktona Salabed· 
din Özal ve Nizameddio 
Yahya ~ilmişleıdir. 

Etiket işi 
Belediyfl istisnasız bü· 

tiln maddelere etiket kon· 
ması i~in gt reken tedbir· 
leri alo ış ve ilgililere teb!i 
ğat y&pmıştır. Yalınız yi· 
yecek madd~leri dtğil, her 
maddeyi sntan esnaf, bak· 
akal, tüccar sattığı ma!ın 

fialmı göstererı etiketi o 
malın üzerine koymağa 

merburdur. 

Bir İngiliz Belediye Reisi nihayet 
baklayı ağzından çıkardı 1 

Hess İngiltereye Hitlerin delegesi olar ak ve 

İngiltere ile anlaşmak için gitmiş 

Lon<lra 4 A~A.- Deyli j 
Meyi gau-tesinin bir mu· 
habiri!Gluskov l'-elediye Re· 
isi i e göriişmoş Te Hes· 
sin~ngil' e e~ lmf si hak· 
kıncht bir de almıştır. 
Belediye ReiEı Jemiştir ki: 

.,Hess lng .reye nazi· 
lerin ve Hit ..... rin resmi 
bir murahhası olarak Hit
Jer ve arkadıışlarmm mu· 
vafakatile lngiltre ve Al· 
manya arasında bir anlaş· 
IDd yolunu aramak üze're~ 
gelmiştir. Hess 48 saat için
de t~krar Almanyaya dö
neceğini umuyordu. 

Çorçil ve mesai arka· 
daşlarile görilşm~k istemi· 
yen l:Ii!SS, İngiltere ile an· 

lmsmak için başlıca şu tek· 
lifleri ileri sürmüştür: 

AJmanyaya bütiln 
müstemlekelerinin veril· 
mesi Hlzımdır. Hitlerin 
bütün Avrupanın başına 

geçmt:sını lngiltre kabul 
edecek ve Almanyaya taz· 
minat veree~ktir. Suriyi 
ve Fılistin Almanyaya terk 
edilecek, Korsik:& ve Tu· 
nus Halyaya taviz olarak 
bırakılacaktır. Fransız Fası 
ile CebellUltsırık ispanyaya~ 
verilnıe' i Süveyş kanalı 
Almanya ve Halyaya dev· 
redilmelidir. 

Hess, kendine harp 
ttsiri muamelesi yapılma
sına c mı sıkılmıştır.,, 

ilanen tebliğat ıSıra yaphnlacak 
C.H.P. Vilayet idare He· 

Asliye hukuk hnkimlığinden yeti llaşkanhğıoıiaıı: 

1 
1- Partimiz hars ko· 

Antakyanm Kullu ma· mitesinin tahsisatile inşa 
hallesiuden Abdulmesih ettirilen Harbiye nahiyesi 
Gıtzel oğlu Ilyas vokili avu- merkez c,ltulu için ihtiyaç 
kat Cemil Yuriman tara· görülen 65 adet ! sıranın 
fından 38 buçuk Osmanlı yaplnıası 21-10-942 ta· 
altın lirasının hihsili hak· rihindP.n itibaren on beş 
kında Antiikyanın Süvey· gün müddetle açık eksilt· 
d;ye nahiyesine basl'lı Zey- meye konulmuştur. 
tiniye Hırıstil·en köyünde 2- Behl3r s•ranın mu· 
oturan Boğus Taslakyan lıammmen bedeli 15 lira· 
< ğlu Serkis al&~ hine açılan dır. 
alacak davasından ~olayı 3-l~ale 7-11-942 cu· 
icra kılınan mi1'afaada: martesi günU saat 15 de 

Milddeaaleyh Suriyeye Partide yapılacaktır. 
g· tmiş ve oradaki ikilmet· 4-Sıralara ait şartna· 
2ahı miÇhul bulunmuş meler her ~ün partide 

Fon Pa pene sui- olduğundan d:.vet kftğıdı- ve Maarif 'Müdürlüğünde 
nın ilanen tebliğine karar görülebilir. k asd davası verilmiş olmakla muhaku- 5- Talipl~rin ihale 

A 1 hk menin muallak bulunduğu gilnü tam ı;aatinde Parti· 
ğır ceza,ma emesi ı .Je toplanacak olan hars 7--12-942 pazartesi gü·. 

temyizin nakz kararı komitesine mürııcaatları. nU mürafaaya gelmasi ve· 
d k ~ b' k'l ö 22,25,29,S na uy u 

1
, ya aounı ır ve ı g n· B b 

dermesi v~ davaya karşı a asın 1 arıyor 
Ankara 5 A.A.- Al· · · b·td' · ıa • 1 ıtırazı varsa 1 ırmesı · lstltnbulda büyük plısta 

man büyük o1çisi Fon Pıı· zımdır. Aks! taktirde mü· h d ı 

1-Vilayette okuyup yazmH biJıne~~ 
en kısa bir zamanda okuyup ya~m~ 

1
941 

biltiln ilkokullarda 25 ikinci teşrın ';iJ' 
başlamak ve 25 Mart 1943 de nihayet ,e 
millet mektebi dersaneleı·i açılmııtır. .1~,.a 2-Bu dersanelertt okuyup yazma bı r ~,,.r 
yrış arasındaki kadın ve erkek ınecbur ~ 
vam edecaklerdir. te tJf.. 

3-.l\lazeretsiz olarak devem t>tmeınek 11a 
ler ,,Millet mektepleri talimatnamesi,, /ı 
göre tecziye edilecektir. 1,,.... ;! 

4-0kuma yazma biJmeyen vııtaod•I,,..• 
den okul başöğret!Ilenliklerine J baş "ur 
ıını yaplırmalurı lazımdır. 

9 
ı" ı1, 

s, , 1 
Satılık metruk mahsll 

Hatay Defterdalığından: 
Köyü Cinsi Adet 

~~ 
Liri ~'f, 
ı•'· Levşiye Portakal 1 t47S 1~· 

" Mandalın t 50 'J'. 
,, Limen · 25 'jl.-, 
Zeytuniye isUlm Portakal 3,000 47

6
0., 

,, hiristiyan Portakal 40, 700 r 
,, ,, ~landalin 690 6 
" ,, Limon 300 ,o 
H. Habipli Portakal 3,000 6' 
Hıdırbey Portakal 6,300 ıoO ( 
BilyUk zeyluoluk Portakal 10,000 ttdl 

Yukarıda cinsi ve köylori yazılı ~ 
rin 942 yılı portakal, limon ve ma . 
na sürülen pey haddi layi k görülroed• .. ,;. 
temdit tadilerek iha'e 6/11/942 cuOJ• gıı 
bırakılmıştır. ~ 

faliplerin mezkQr gilnde Yo7,S te:,ot• 
1ile Defterdarhğa mUracaıthırı ilAD d I• 

Metruk mahsul saftı.- . ,ll 
Htttay Defterdarlığından, A 

Köyü Cinsi Ad.et pAı.,ttİ f 
Vakıfla Portakal 34750 
" Mandalin 1250 

Zeytuniye hıristiyan portakallOOOo 
,, ,, Maodalin 100 

Yoğunoluk-SUrutme Portakal1500 
Hacihabepli Portakal 6000 

'j41 ~ 
•' ıoO 

... ı 
ı5 

s~"" 
Yukarida muhammen beoeli cı.OS fe .~ 

h metrQk hahç_,lerin 1942 yılı p0r~, 
mabsulu 17/11/942 Sah gUnU ıaa~ tO -;.tJ 
ma suretile sıtılacaktır. Talipların .1j.t i' 
makbuzil Defterdarlığa milracaatla~,9,ıt. 

ilan 
pene kar"l yapılan au'ıkasd ' ane e te ğraf g'şesi me-

y • rtıfaanın gıyabında yapıla· A.J rr Se A l "" 100 . h 
davasına 21

.t kaı arın tem· ı k muru ıv uza er ö:t.en y 151 lıra mu am· 
c ığı tebliğ ma amma kA b b 

Me111"'' 
c~ 

Yiz muhakemesince mıkz l a &8mı arıyor. Tafsil4t men bedelli Antakya Sil-
in olmak üzere ilan ° uour. almak için matbaamıza d' b 1 edilmesinden :soma dün ' vey ıye arası otomo i le 

Ankara ıığır eeza mahke· ' D ~f mürac.aatı. posta nakliyatı on beş gün 
mesinue bu davaya yeni· ' o o r ç k 11 müddetle açık eksilt 'Deye 
den bakııma~a başıaıımı~- Rahmi AksevenJ ocu ve i erine ·ıeriımiştir. 
tır. Cümhuriyet Müddeiu Cümhüriyet ilkokulu baş Muvakkat teminat 90 
mumisi temyiz mahkem~- SüveyktH Kurtuluş (1ğretmenliğinden: liradır. Talipler ticaret 
sinin nakz karanna uyul· cıddesiude l Sal4bad· Çocuktan hakkında gö· odasında kaydı ve okur 
mseını muvafık görmüş dinin moayeı hanesi ya· rüşmek ve terbiyeleri hık yazar olmalıdırlar. 
su\·lulaıdan Pavlof hakim omdaki yeni uayene ha· kında kararlar almak üze ihalesi Hatay ·P.T.T. 
lerhı bibıraflığmdan şüp· nesinde hastalarını her giln re oku!umuza öevam eden MüdUrlUgünde 16, 11, 942 
he ettiğini söyliserek red· kabul eder. bilQmum çocuk velilerinin • pazartesi gilnll saat 15 te 

di hA imhilkmünde bulun· önümilzdeki 8 - 11- 942 l yapılacaktır. Şartnamesi 
muş ise de bu dileği kabul 1 ı Par.ar giinU saat tam 10 1 mesai gtin ve tıaattarında 
edilmemi.Ştir. Duruşmaya Neşriyat MüdUrU da okulumuza tt"Şrifleri Müdürlük kaleminde görD· 
~ 18 son tefrin çarcıamba Selim Çelenk 1 rica olunur. lebilir. 
IJİİDÜ d~vam edilecektir. C.H.P. Matbaa11 Anta&kya S,1 S, 9, 11, 16, 


