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llAnların her ke
limesinden Sku
ruş alınır. Ücret 

p~şindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. ııe ~ SAYISI 2 KURUŞTUR~ ~ 

:ıl; Valimiz iaşe Müste- Libgada 
i~r: ~~rlığına tayin edildi Alm.~~. ileri yürü 
r Hatay Valiliğine iaşe Müsteşarı yuşu .devam 
~ Şefik Soyer geliyor edıyor 
lııri Bu akşam Valimiz şerefine Halkevinde 400 Mihver .kuvvet.tfleri Der-
11 , 3• k' ·ı · k b- d I neyı geç ı er Jıll \i . . ışı. ı ır v: a çayı ver.i ~ cek Berlin 6 A. A. _ Mih· 

~ ıtlımız SökmensUerın madan, dmlenmeden, b1kma· ver kuvvetlerinin :Libyadaki 
uıü· ha~ MUst~şarl1~ma tayin~ dan hatld sıhhatini düşilnme taarruzu devam etmektedir. 

~a .kındakı Vekıller Heyetı den çalışan ve kendjsini bu Alman ve ltalyan kıtaları Der 
ı ~8 Qil~~ yüks~~ t~~k~ arze • i~e vakfedt>n CUmhurivet vu- ne~i geçerek ·düşmanı takip 

üC~I i~l' ış ve dun mıllı ıradeye hsi Sölrmensüerin H&tayda edıyor. 3750 esir ve çok mik 
;~itan eylemiştir. Kem .. ileri yarattığı sayısız klymetli tarda malzeme Almanların 

4iiıı' lıtın öğleden evvel saat t'serleri burada sayıp dökme eline geçmiştir, Malta adası 
eti01 t ~30 da şehrimizden ayrıla· ğe imkan yoktur. Bunu he· na arasız hava bücumlf..rı 

ıı.11 ~q İ~kt>nderuna gidecek ve pimiz göriiyor ve biliyoruz. yapılma~tadır. 
1~6~ İskonderunda geçir · Yalnız bu Mnlı eserler onuH d ~:hlre 6k A.Al- DPrne 
,q ten sonra pazar sabahı adım Hatayda ebediyen yu· 1 e~n1 =~em~ te 

0 anddAll~aı;ı· 
at 8 t ·ı A k h t k . . k ar ıne ıaşe ma e erının 

\ı. rem e n araya a· şa ma ıçın ço tur bile. Krıl- geçmemesı· 1·çı'n cU ti' h • 

::ıawwwaıt 

Ruslara göre 

Almanlar intizamsız 
bir şekifde çekiliyor 

Moskova 5 A. A. - Neş· 

redilen resmi bir tebliğe gö· 
re, cephenin merkez kesi · 
minde Rus baskısmıa şidde· 
tine dayanamıyan Alm.ınlar 

intizamsız bir şekilde geri çe 
kilmektedirler. Burada diiş· 
man 18 ~0 ölü bırukmış 170 
top Rusların eline geçmiştir. 
Cerıup kesiminde düşmanı 
kovalamakta ol ar. Rus kuv 
vetleri birçok malzemeyi ele 
geçirmiş, düşman burada da 
600 ölü bırakmıştır. 

Kimsesiz Fransız ço 
cukları 

•et d k . dı k' S"k .. dı re ı are lı ,t" e ece tır. 1 0 mensuer a yalnız ketler yapılınıı;ıtJr . Alman bam · 
·ıa "Yln A + k , H t d..ıı ı k " Paris 5 A. A. - Bir kı· ~ıı-.. neva.ana avuşması a aym ma u varı larında les1 şiddetini kaybetmektedir 1 

~ii·•ıUteakip şirin yurdumuzailk değiJ, bütün Hataylıların ttsil Bununla beraber lngifü:ler ye 810' lsviçre aileleri kimsesiz 
ı~11tılhuriyet Valisi olarak ge- yüreğinde ebediyım yaşıyacak ı d bir nfüiafaa hattına çekil 2000 Fransız çocuğunu barın 
~ SökmensUer Hatay dava ve babadan oğula, o~ldan mişlerdir. dırmt!yı kabul etmişlerdir. 
~~il başından sonuna kadar toruna intikal edecektir. Çölde kör edici bir kum \ Bu çocukların ilk kafilesi ya· 
t~\ değerli bir emektar ola- Sökmensüerin iaşe .Mils • fırtınası bUktim sürmektedir. kında yola çıkarılacaktır. 
li 1cahşmıştır. Aramızda va şarlığına tayini Hatay için m lli'' ı m 

~ f~8t~kbulunduğu30 aydan belki leJafi e~ilmez bir ka · 17ı·laAyet .,. /leclı·s nde 
ll ft ~ a bır müddet içinde tüken- yıptır ve bundan duyduğu • V ı JVI. ~ 
e. 

1 
~~b~ ~nerjisi, yüksek zeka ve muz teessür derindir. Fakat 

eı.ıS ı~i 1lıye~i, ölçüsüz yurtseve~- bu ~cıyı~ ~nun ~ütün yurda Valimiz Sökmensüer Hataylıla 
)Jıl li iİ derın şefkat ve sempatı ~~~ıl mühım hır memleket 

dtı~· v~ııe ~tnylılara yalnız bir ışının başına geçmesi tadiJ ra bir veda h ita b~sİ söyled İ 
MI ~, ~ır idar~ Amiri değil, etmektedir. 

;.ı~ ~r atlı bir baba, kıymetli Çok değerU ve dürüst bir »Asil ve kahraman Hatay halkından vazifemin 
~ı ll:ı~.rşit olmuş, Cümhuri idare ilmiri olan Sökrnensü rs! \;t>~eJınıinin ve Parti umde erin bu fevkalAde nazik an· ifasında gördüğüm müzahereti asla unutanıam 

etgı ~~~ 111 tutbikında kendisin • larda üzerine aldığı önemli Bu temiz ruhlu halk, Milli Şefin önünde de en 

1~$ ~ beklenilen büyük başa· memleket işini de tam bir b' .. k · t h t B d Ş f k çt)~ ~. Çok fazlasile göstermiş mavaffakiyetle başaracağına uyu ım i ana vermiş ir. en en sonra e i 
~ ~ l' kesin inammız vardır. Soyer gibi çok iyi bir Valiye, çok kıymetli bir 
11 jl .Urk inkili;bının yetiştir· Yeni vaz:fesinin başına vatan çocuğuna kavuşacaksınız 
e~s~ ~Uıide. bir idare adamı ge~mek ü~~e Hataydan ay- Vilayet Umumt Meclisi rin memnuniyeti a~~ıklamış 
ıı~ \i

11 
le şımdiye kadar ken· lır en ona ıyı yolculuk, sıh dün öğleden sonra toplan· Hatay mücadelesi başladığı 

1

11~ t\ı: •~enet edilen her işi had'Jt ~e çok yüksek başarılar mıs ve bu toplantıya Va gilodenberi her Tnrk gibi 
h~~ "ita Yuz muvaffakiyetle ba 1 erız. ı s (S 
''gJO. ~-liı~.Sökmensüerin 30 aylık • • * imiz ökmensilr .riyaset et· ııyfeyi çeviriniz) 
lr t~,jt;i, 20 yıl ecnebt bo- Vilayetimiz Valiliğin~ iaşe miştir. sO NDAKIKA 
f h~p llruğunda iııliyen ve ız· Müsteşarı Şefik Soy er tuyin laşe Müsteşar lığına t ayi· il\ m er 

1
• k ada 

fi~ ~~tt Çeken bu kırk asırlık edilmiş ve bu tayin kararı ni iolayıeile Hataydan ayrı· ., 
ııf· ~t d.Pa:çasının butün acıları da milli iradeye ,iktiran etmiş lacak olı.n Sökmensüer dün 39 milyarlık tahsisat 

kabul edildi ,l >,t~ı'lldırmiş, Hatayın bütün tir. Bursa ve Kayı;eri valilik mecliste sıcak ve samimi al-
~~1 l~ i~~ı Cümhuriyetin müş lerinde bulunmuş olan Şb k kışlarla karşılunm~ ve umu 1 ~'nil11 ıınamı ve onun elile Soyer, değerli idare Amirleri· mı meclis nzalaıma bir ve· Vaşington 6 A.A.- A· 
~./ ~t~ tn1ş, istisnasız bütün mizdendir. da nutku irad etmiştir. yan Meclisi 26 milyar 395 
Y ~~lı~ar ktıındisine asil bir * * * Sökmensil~r üç yıla ya· milyon dolarhk savaş tahsisa 

'\t~ .. gıbi dört elle sarılmış· Halk Partisi Vilavet ve kın bir zıırnnndanberi bfı tını heş dakikalık bir müza· 
.~ q ~U kaza idare heyetleri, Hatay raber çalışmakla zevk duy kereden soura kabul otmiştir. 

t-" ~ b~amn kanla yoğurul· dan aynlmakta olan Va1imiz duğu m~clis azasına teşekkür Bu Ruretle beş a~ da kabul t.ı· 
1 
t \r u 30 ay içinde bUtüıı Sökmensller şerefine bu ak etmiş, yeni ödevinin kendi· _ dilen tahsisat 39 milyarı bui 
~!Q e fevkahlde şartlara şam Halkevi salonlarında ni bu .zevkten mahrum etti· ı maktadır. Ayrıca Çine 500 
!Q~1:~ataya sıkıntJ çektir· 400 kişilik bir veda çayı vere ğini, Hataya ilk Cumhuriyet milyon dolarlık kredi de O· 

lÇın gece gilndUz dur· cektir. Valisi olmaktan duyduğu de naylanmıştır· 
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Sümerbank Yerli 
Mallar Pazarı 

Dün Valimizin bir nutku ve güzel 
bir törenle açıldı 

Silnwrbank Yerli Mallar 
Pazarının Antakya şubesi 
dün öğlroen sonra güzel bir 
törenle VH \alimiz ökmen 
süerin birnutku ile nçılmışlır: 

TörenJc Tuğgen"ral ŞJk 
rii Kanarllı ile askeri ve mülki 
erkiln, seçkin bir dav ... tli küt 
lesi hazır bulunmakta ldi 
Kordel~nin yar ısı Vn1imiz re 
diğer yarısı Tuğgeneralı Ka· 
nadlı tanfından kPsilm"ş ve· 
Unden 'forbiyesi Asoaşkımı 
Şükrü Oğuz tarafmdun söyle 
nen bir •ıutukla Y erlı Mallar 
Pazarının ehemmiyeti ve mil 
li ıklieıadiyatıruızda ovnadığı 

rol tebaruz ettirilm'ş, buna 
vnlimiz çok veciz bir nutuk· 
la cevap vermiş ve cümhuri
yet r~jimiude devletçilik pren 
si pinin giizcıl eserlerinden bi · 
ri olan Sürnerbankııı bilhaH• 
sa bu zamanlarda yurd için
de çok faydalı bir mües3ese 
haline geldiğini söyler.niş ve 

ı nutuk alkışlar arasında bit· 
miştirir. 

Bunıhı ' soıır:c1 duireler 
ayrı ayrı gezilmiş ve hazırla-
nan Z"'ııgin bir lJUfede davet
liler izaz olun nuşlardır. 

Dun merasimi miltakip 
Pdz ır sntı~lara bdşlamıştır. 

M. Korunma Kanu
nundaki değişiklik 

Resmi gazetede intişar etti 
Mil:i Korurınıa Kanunun 

da yapıl.ın ve Büyiik Milet 
Meclisince kal ul ediler. do 
ğişiklikler resn i g;ızetede 

neşredilerek ) üı Ur lUğe gir
miştir. BiıtUn vatanda~ları 

kendinin Je lıu gayeye var 
nıak için büyii deriıı .~mrin· 

de bıt kı tip gibi çalışıııa~la 
en buyuk zev~ i duyduğunu 
Geçen biiyUk savaşta kanul 
Sı:>ftırine giderken transit gpÇ 
l'ği Halaydan kahraman Ha 
tByhlarm ft'ragat ve fedakar 
lığına o.zaman şahit olduğu
nu belirtmiştir. 

Sökrrensüer iki buçuk 
yıl lönce Hataya gelirken 
Cümburiyet Halk Partisinin 
ultı umdesini b"raber getir· 
diğini ve her neye, lıntta ha
yatına da mal olsa, bu umde 
lerin bir an bile dışma çık· 
m'ldığı 11, r€'jimin halkçılık 
prensibine bir halk çocuğu 
olarak daima sadık kaldığı· 
m söylemiş ve sözlPrine şöy 
le devam etmiştir. 

"idarede tatbik ettiğim 

e.:uelar istiınasıı halka biz 

mettir. 
Ben bu memleketi kurta 

ran ve ayakta tutan Cümhu 
riyet Halk Partisinin tam ma 
mısilf' bir ferdi Vt' bir eriyif!!. 

Hataya Vali olarak gel 
diğim günden beri asil ruh· 
lu, temiz ııhJAkh Hatay hal· 

ilg:lendiri'n ve fevkaJ3de za 
mantara m~hsus olan bu ka 
nunun m~tnini y~randan iti· 
haren tefrıka hali ıde neşre 
başhyacliğız 

li ı dan gördüğüm vatanper 
verl"ği ve müzahar ti ğör· 
mes ·ydim vazifemde muvaf 
fak olamazdım ve l labty ıs
tırap ÇPkerdi. Kahramttn Ha 
lıtylıhırm önünde hürmetle 
eğilir vu böyle temiz bir halk 
kütlesine Vali oldu~umdan 
dohtyı k n limi bahtiyar ·sa· 
yarım. 

Mili! Şefin v ~ Büyük 
Miılet \lecli!'inin emrinde ol 
gunluğunu her ta nan ispat 
etmiş olan Hataylılar, bil 
yük kurtarıcı Aziz Mıllf Şe· 

fin önünde d-=' en büyiik im 
tibanı vermişlerdir. 

Y eıı i Vazifeme gitmek 
üzere içinizden aynhrkt'!n, 
buruda bulunduğum müddet 
çe vazifemin ifası için astı 
halkm ve münevver arka· 
daşlarımm bana ;-;österdiği 
mür.aharete çok teşekkür e 
derim. 

Henden sonra ~ok iyi bir 
Valiye ve çok kıyıa~tli bir 
vatan ~t cuğuntt kavuşacak· 
sınız. Şefik Soyer gibi bir Va 
linin Hataya bir b.ıhtiyarlık 
olduğunu size temin eder he 
pinizi sevgi ile selAmlarırn "" 

Nutuk heyecanlı alkışlar· 

Nahhas Paşa 
Mısır kabinesini kur 
ır.ağa memur edildi 

C O 

Kapı pencere 
yaptırılacak ııil6' 

Antakya C. H. p. it 
ğinden: 

Katıire 5 A.A.-- Kral Fa 
ruk siyası Parti Li Jerleri ile 
iki gün suren bir görüşme· 
den sonra V e.ft Partisi Lide 
ri Nabhas Paşayı yeni Kabi
neyi kurmuğa memur eyle· 
miştiı-. Mısırın eıı kuvvetli 
paı tisinin He isi olan Nahhas 
Paşa Kabineyi kurmak hu· 
susundaki gayret erinin neti 
cesini yarın krala bildirecek 
tir. 

• iO 
1- Harbiye nab1~11 

de inşa edilmiş blll 1e 
ilkokul binasmın kapı kfil' 

, pencerff inşaatı açık e 
meye konulmuştur .. (tSol) 

2- Keşif bet.lalı 
lira 40 ku-uştur. if' 

3- istekliler bu ıldi 
ait ovrakı Antakyıı:i 8:.eY' 
ye fen daireisnde. bilir 

' C. H. P. sinde göre 
Arjantinde yer.i ihti

yat tedbirleri 
Boenes Ayres 5A.A.- Ar 

j>ıntin l ll"'ti yf3 i ihtiyat 
tedl>irlerı .ıı -ol • Bu arada 
Uç kura ihtiyat efradı sililh 
altıııa çaA"ralmıştır. Memleke· 
tin müdafaası için geruk~n 

bütün ttıdbirler de alınmakta 
dır. 

Antakya Bayan
larını davet 

Yardım Sevenler Ce 
miyeti Reislığinden: \ 
7-2-942 Cumartesi gü- , 

nü sabah saat 9 da Halkt;vi 1 
salonunda Yardım Sevenler 1 
Cen•iyetinin intihabı yapıla t 
cağından bütün Anlttkya Ba· 
yanlarının teşriflt·ri rica olu 
nur. 

Kayıb nüfus cüzdanı 

Silifkeden aldığım ve il 
zerinde askerlik ihraç mua
melem yazılı nüfus cüzdanı 
mı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin kıymeti yok 
tur. 

Bezgtı Nüfus müdürü 
Ömer Gönen 

Kayıp ~ahadetname 

Belenin 6 sınıftı Rüştiye 
sinden aldığım şehadetname
yi kaybı·ttim. Yeniiini alaca· 
fl'ımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Mehmet ŞilkrU Hocaoğlu 
Ahmet Tayyar Tamer 

Kayıp ekmek karnesi 

ler, b't 
4-Eksiltme 41 s-t 

1942 cumartesi gil0~ l'· 
11 de Antakya C. · 
bina~ında yapılacaktır. ;ıııl 

Muvakkat telll 
\112) lira 68 kuruştufica· ' 

6- isteklilerin ıuır 
ret odasına kayıtlı ~uııı6' 
duklarınw dair evrak•.k,sa 
bile ve ehliydt vesır 
ibraz etmeleri ıazırndı ' 

28,2,6,10 

ilan 
Vakıflar MüdUrlüA' 

den 

. u1ıll' 
1- Vakıf zeytın 1• 

·ııı•r • rin muhafaza ve tı SO d 
nna. bakmak Uzere . tJJ~ 
ra Ocretli bir süv~ gti 
hafaza memuru t&yııı 
lecektir. ; 

2 - Memurun faŞI~ 
ğı hayvan için ayda . '-' 
ca 10 lira yem bedelı .,1 
rilectoktir. Taliplerin . 

0 -ti 
yar.ar olması ve zeytUJIB 
portakal iijlerindtiD aP 

sı, güçlU ve kuvvetli d 
ğunun ve at uzerio 6 

meğe vUcudunun 111 

bulunduğunun rap1>rla 
biti yaşının otuz 
fazla olmaması 11artdıt• 
k.ırliğiui yapanlarl ~e. 
kertikle çavuş rütbeSl~ı 
:tananlar tercih edil''' 
imtihanda muvaffak ~ 
nın evrakı Vakıflar (]~ 
MüdürlUğüne gönde~ 
ve alınacak emir 1;• 
tayin muamelesi yapl ,......Y. 
tır. Bu vazife için 12 ~ 
942 perşemoo gnno .. 

1 10 da yapılacak JJJ tJt 
ka imtihlnm11 1ıir1J1,_da 

lkiııci Kanun ekmek kar 
nemi kaybettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü ' 
olmadığı ilAn oluuur. t 

Habibinneccar camiinde 1 
Abdurrahman Öründü l 

1 
lar la bitmio ve bundan IOD· 1 

· ra Meclis Ruzoamesiımeki ı 
1 

maddelerin mür.akeresine baş 
lam ıştır. 

yt nlerin vakıflar ~ 
ğüne mllracaatları 

olunur. 

Neşriyat MüdOtll 

Selim ÇELEN1' 
C. H. P. Matbaası 1-ot 


