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23 TEMMUZ· 
23 Temmuz; fşirin yurd 

:purçusı güzel 1 Jatuyıu Ana
yurda lkatılrnasınm unu 
lulmuz hir tarihtir. 

Bu mesut giınünlin 
llr;iincü yılını su 1 1ı ve sü 
kOıı i~·inde tamamlayıp 
dördüncü yılına uyak atıır 
ken duyduğuruuz uçsuz sa 
adet ve derin kıv< nçla co· 
şarak içten gelen bir is· 
tekle bir hayranı gunu 
yaşıyoruz. Bu mutlu gün 
hepimize kutlu olsun. 

* * * 23 Temmuz; bu güne 
crişıneh için neler , çekme 
dik, nelere katlrııımııdık '~. 
Ana yurda katılan ve ar
tık nyralmaz bir purçası 
olan Hatayuı bu haklı du 
rumunu duymak isteme· 
yen kulaklara dııyurmak 
için o z ıman azını uğraş 

tık? 
Bağrımız yanarak içi

miz coşarak, kalbimiz çar
parak dilnyayu"lfatay una
yurdun ayrılmaz parc;ası

dır,, diye yıllarca haykır
dık. Nihayet kuvıetini 
haktan alım bu gürlejiş, 
kaynağını milli imandau 
alan, bu coşuş küçük bir 
cümle halinde sanılan bu 
ifadenin büyük va azamet 
li manası, bütün haşmet 
ve şahametile kendini gös 
terdi Türkün dediği ve 
Türklüğün isteği oldu ve 
yerini buldu. Guzei"Hatay,, 
Aırn yurda kavuştu. Ka
mmızclan renk alın ş, gö .-. 
deri h1 kalbimiıin derinlik 
lerine dayanmış olan , ay 
yıldızm süslediği şanlı bay 
rağımız semalarımızda dal 
ğalandı, biz Hataylılarki; 
lıu saadet ve bahtiyarlığa 
kısvuştuk, ne mutluyuz! 

b\et ne mutluyızki; biz 
Türküz, Hatay TürldUr 
ve ebediyen Türk kalacak 
lır. 

Bu mutlu günii tek bir 
kalp, tek bir imanla kutlu
~ o ruz ... At ati rk ,,ün ç·zJi
ğı allı okun izinde! ve 
1 öııii ,; ı üı! emrim.il! oJ ıı 

l'JI< rıuyraııı yapıyoruz . 

• * 
* 23 Tc.: mmuı: yıılııız b'. -

zi yirmi yıl yukaı.- kavu
ı .ııı hasret • tcşinin söııdii 
ğli hir giin uoğildi·. 

Eşşiı. "Atatürk,, ü , 

"lurk : sırlık Türk .yurdu 
düşman elinde kah.muz,, 
veciz.-sinin der;n mun sile 
tahalmkuuij iU\ıı et.Jen v 
Mil I ~erinin uğur!u dile 
Aııavetanm bıığrına U<tt:>ı
tan Hatıtyın sulh perisi hu· 
~inde kaldığını gösteren 
-Olı~mli bir gündür. 

* * • 
23 Temmu;z hu mesud \ 

günde her Tür1<ün kall>i ; 

ehir '1e emleket 

Bu akşam 
Hayır cemiyetler; faydas\na 

verilecek gardenparti 
Şehrimizdeki beş hayır Kuru nu tarafından ha:zır

luuaıı hüyiik Gardenp:ırti bu ukşam \ali Konağı halı
çesiııde verilececeklir. 

Gardenputinin fevkaHlde eğl enceli '..'C çok neşeli 
geçmesi için çok biiyiik fedakarlıklar yupılınış. zt>n· 
giıı biife, çok eğlenceli sürpriz'er lwzırl:ınnıışlır. 

Monfrö günü 
Evvel ak~am Halkevin

de kutlandı 
ttlotro zaferinin yıldö

nümü ewl akşam Halk
evimiz le yapılan bir tö
renle kutlanmış ve hatip
ler bu güııüıı büyük öne 
mıni canluııdıran nutuklar 
söylemişlerdir, 

Adliyede yaz 
t ati 1 i 

Adliyeı in yaz tatıı; 

evvelki gün başlamıştır. 

Tatil 5 eylfıle kadar dt..
vam edecektir. 

"Atatürk,,e kurşı bi · da
hu derin bir sevgi ve m·n
r etle çarpıyor, oııun b;i} ük 
ve ııziz hatırası önün· 
d~ saygı ile eğ;Jiyor. 

Hiç şüphe istemez ki; 
Hatay zaferi de onun ese 
ridir. -Atatürk,, hayatının 

son s~melerini bütün saat
lerine kadar "Hatay,, dava 
sına vakfetti. hastalıgının ı 
ağır günlerindo hekimleri 
nin kat 'il a vsiyelt rine rağ 1 

men Halayın eşıklerine ka 
dttr ~eldi ' ebediyete doğru 1 

gicierken bil gözlerini .. Ha· 
tay"ın hayulı üstüııe ka· 
pıdı . 

23 Temn uz; Tı.ir tur i
hinde ebedileşm iş lıPr z:ı · 
r~r d .. s•unı gibi l'tirk ef:,a· 
rıeledne karışacak ve .. H. -
t • -y,,ın kuı luluşunu ili\ ı 

ecl( c--k ulan yı 'döııüınihıii 

kutladığımız şu unda mu
hakak ki: "Atatürk,,ün ru
hu şad olacJklır. \:link .: 
onun ayrılmaz' urkııdaşı 
yorulmaz yoldaşı ı\lılıl ş -
fıın z ı üyuk ·· lııfüıii,. onıın 
başladığı detv:ı~ ı zuf t' rt• 

u · a~tırnıış ·'H ıl ıyı,, \n ı 

vatana kalmakla onuıı t'~e 

rini tamaml:ımışlır. 

Köylerde 
hububatın bir yer
den diğer bi,. yere 
nekli muvakkatan 

y3ctak edıldi 

Son kararların tatbikini 
kolaylaştırmak ve buğd .ıy 

alım sfllımım swrbest IJı
rakmak için yeni tedbirler 
alın:nışlır. Bu cümleden 
olarak harmandan hüku
ml'tr;e satm uhnac;ık kı

sımların süratle teslimi
ne intizaren hnhubatın bir 
köyden diğer bir ki;yc nak 
li mcsulesi muvakkaten ya 
sıık edilmiştir. Çiftçi hii
ktimelt' ol.ııı borcunu öder 
ödemez bu yasak kaldırı

hırak ve buğday alım sa· 
hnıı serbest bırakıhıcaktır. 

Lise kampı bitti 

Erkek lisesi kampı düı! 
sona ermiş ve talsbe'er 
terhis vlunmuşlur. lnıti-
1 unlara yarın lıaşlanacak

tır. 

ab 1 
ca 

Milli Sefimizle .,, 

Fransız c' evlet reisi 
arasında 

Anakaru 21 A. '\. 
rransrının 14 temn uz mil
li bnyrnmı n.ii ıııısebet i le 
Milli Şef Bümhurreisi İ ı;· 
met İnönü ile Fransız d ı>v 
let reisi M:ıreşcl Peten aı a 
sın da tebrik ve teşekk iir 
telgraf arı teali edilmiştir. 

Tönbeki ekimi de-
nemesi iyi netice 

verdi 

Yarıtı 
. ,,da 

iskenderLI 8, 
la rı Y 

su spor k 
Pılaca rı 

da ,a 
lskcnderun 

1 
rııı· ' 

r ı ı 
pılı c k su P uı 
ıJI, iç' ıı L ı f.ı ) ,ıı 

Ada11tı ~ 
Mern n ve , ıı 

leri lskend:ru~ ~lıl r.
1 Mcrsiıılı ~l ~ıer:;ı 1 

den Terbiyesi \tı 
ktıll 1 1 g si \sbaŞ tıaş~llıı 

reı ıı Tuı b::ıY.1~1'1' bır 
d 0 ve 12 ıuşı 1 .,.6111ıif 

u • ı· "lif'" ' huliııde bır •1 bı.J tıe} 
dir. 'porcul••r bir g 
ları esnasında . rtıişlt'r 

"eçır d ,ıı 
Karatoşla c. ısı.en e 
Kn ra taş ve . "ıılJll Geç n sene balı yerler

de mahdüt miktarda yapı 
lan tö ıbeki ekimı iyi ne
tice verdiğinden bu yıl t~ c 

rül>elerin daha geniş saha 1 
larda tekrarlanm ası kararlaş 

iırılmış ve Kus~yri ile Yay ı 
ladağında ekim y Jpılmış
tır. Neticenin müshd ol-

.. d ' kleı·i iY' ıııı gor u 11 o 
1 dolayı ınenıılll 

dır. "le ~r 

duğueşiındiden tahmin 
edilmektedir. Töu-
bekinin fial itib:ıril~ fazla
ya satın alındığı göz önü
ne nlınırsa zürraın bu çe
şit ekime a uka gösterece
ği tabiidir. 

17 kilo kinin geliyor 
Sıhhat ~lüdürlUğünün 

teşebbüsü üz ·ı ine Vekalet 
j Hatay için 17 kilo kinin 
göndermiştir. Ki ıinJcr yal kınd..t şehrimize ~el~cek 

·ve eczahanelere ı htıyaç 
nisbetinde duğıtılacaciklır 

Bir müddetlenberi pi
yasada buşlıyan kiı!İn sı

kuıtısı önlenmiş buluna · 
caktır. 

Hurdacılar bırliğ 
tasiyec.iler ııord' 
"t·hrirııız ·ıeri 
".( ·yeCI " ve kırıası . biri•"' 

d bıf t 
ara ların a ııefe 

muş ve. idfl~~r~ h 
mişlerdır. ! . fuıb' 
isliği ne ZP. 61 "ı.ııJlf11" 
lıkhıra Enver.

11
dsl1 

. r~ıı l 
dulganı Y-Alııııe 
Sabuncu ve. 16,dit· 1,~ 
ova seçiJrıııŞ ~~ 

açık te~~ı 
.,( lı " Babamız ~ııır· ı6' 

mü d ol ·•Y!sil~biıl l 
tup ve bızzıl tJıJlıl 
ınek lfıtfijude 1'~ıııtl 

teşe J 
ayrı ayrı 

1 
olu 

sürümüı rı1'?.~:1yıı1 01 
bu vazifeye olrtlı1SI 
zin vasıta 

ederiın. 

Hataylı! 
Bu sonsuz bahtıyarlık 

ve engin kıvur.ç iı;inde 

kutladığın bu kurtuluş lı ı\' 
ramı hepimize mutlu olsuı '. 

v k d k' . H t . 'h~ b" h . ~d•~, 
.1 u an a ı resın: a ay ıçııı tarı ı ır sa neyı canlandırn Jı•' 

Halayın Anavatana kavuşması için Türkiye ile Fransa arasınu:ı 1111 fO'~ 
manın 13 haziran 939 t1:1rihiııde An karada Hariciye Veldlletiınizde "t-J;t 

• sız murahhasları tarafından ~mza merasimini ~öster[1)6 ş. oGuz 



\.. YENIGN .~ \ 

~alinıizin çiftçileri Hatay ta ihin
v1~e heyannamesid --en bir ycİprak 

Akdenizde 
T orpillenen petrol 

gemisi 

~lıllli;z Şefik Soyer dün:bütün 

~ıij ·ı 23t .emmuz 939 da şanh ~ür .. k Çı erimize aşağıda ki beyan · 

b ra~İnın kışlaya çekildiği,gun \ıh. nameyi göndermiştir: 

Birkaç gün evvel Doğu 
A kc.lenizdc tuarruza uğra

yarak karaya oturduğunu 
yazdığımız ] ürk ~trol ge
misi hakkında şu rnaltl
·llıat alınmıştır. Çılerirnize: 

1 • . Antakya: 21 7 942 
1 ·~~le.r<: Ciimhuriyel hi'kOrııetinıizin )'t\ni bir kn· 

~., lld.rıyorııın. Bu kararla yeıiştirdiğiııız buıtdny 
flıikt~ahıut, nıısır, akdarı, arpa ve yulafın muayyt>n 

'1iı i:~ııı, bedeli mııkubilinJe hükOınet<" le<;linı et
r,t:slj lıza Ptmektedir. 

'rı ~ •~eceğiniı nıikdar hu mahsullerin ht>r hi-
0, 3 Uçük çiftçiler için yiizde 25, orta çift~·iler 

• \te b~· v.e büyük ~irtçiler için }~ 50 dir. Küçük 
bi~e \ı uyuk çiftçiler kimler olduğu ~aymakam ve 
2, ~.~1dUrleri b:ratından sizlere anlatılacaktır. 
tu~ Ult.GQJete teslim etmek mecburiyetinde ol
"'ıiıtı l'lıı~taıı kazanız merkezinde gösterilecek ye

\t ettıkten sonra geri kalan mahsullerinizi ser
~•tıdeğıbulabildiğiniz fiatıa satabilecc.>ksiııiz. Ancak 
.~ Dız miktarı teslim etmeden bu serbt sliye 

~tli~/Y~~ğıııız için köyünüze gelecek memuriar
'ltı• • 1htı~ar h•yetiuiz tarafından yapılacak ~orç 
Ilı ~'l.e_rıne borçlu olduğunuz zahireyi çabukça 
•der E!ııne Ketirip teslim etmek menfantınız ~ it 
Si1te d 
kil r el) bt,rç olarak saıın:alınacak baş buğdayın 

~ 1°;urıa HükOmet 20. Baş çavdarın beher ki
tııı bt · liaş mahltltun beher kil osuna 16. ll;.ş 

~.ı- ıs her kilosuna 16, Baş arpanın beher kilo
\...,._tıtıı Baş yulafın beher kilosuna 16, Baş 
~: beher kilosuna 15kuruş fiat tayin elnıişlir. 
~' ~ borcu tayin edilecek günden sorırayu bıra-

lle ed .. l Yarıya indirilecek ve kezalik bu mUd~tıl>riye geçirecek olursanız, lıorounuı bedels'z ~ tye tabi tutulacaktır. 
~ i . ~:re ~rcunuzu çabuk taşımanız lazımdır. 
~~ıı;, ~IDhurıye! HükOnıelimizio bu kararı çiflçi· 
~ 'hıı ıııu"1kıncnaNına ve refahına hizmet etmf:k için 

r~~ L Uğun,Jan bunun büyiik değerini göz öaünd~ ı~ uorçı . . 
Ytte t 

8.nacıığınız mıktarı hemen göstereceğı· 
".! ~ii eslırn etmenizi, gt'rek liükfinıetten ve ge-
1 rtı~11er rtıilşterilerdtm alacağınız bol para il~ ". 11uı ı.ı... • • 

"'~'et ."'Cnesırıe hazırlanmanııı sizlerden ister 
~1 

ve selamlarımı yolları'll. 

ay g. . ·1ı· mulıaver• llntııyda l'rıınsız (Aşagıdakı !arı ı K 1 . Türk bnyrağınm çe 
işgaline son ~erılerck ~ş ~y.a Sükrii Sökmensüerle 
kildıği aııdu ılk l lutn}'. da lısıl -;ı; • 'l'ug~rgenerul Şük 

il "lbesııı o )U uııan 
o zaman A lay ru . ı· Mo•ıe arnsın 'n 

l ' ı:'iız ( nern ı · rü Kanatlı ve 'mı· ' ' h · Hnt:ıym 
. t' J>u tarihi mu a VPreyı fıyan etınış ır. ) ' ı · 1 l ~e~ .. y ldönümünü kutludiğımız bugün, }ır ıu ıra 

uçuncu ' l uz O zamanki elkııp aynen mu olarak tekrar ıyor · 
hufaza edilmektedir.) 
Fransız bayrağı kı~ia-

doıı indirilerek yerme 1 
Türk bayrağı çekildikte~ 
sonra General Mone V ~lı 
Şükrü ökmsnsüeri tebrık 1 
ve biraz evvel Marseyyez 1 
çalınırken yine bayrağını ; 
selamlamanın tes:ri altın 
da duyduğu lef'ssürü s&-
mimiy~tle ifade etli. . 

Vali Gemralin sözlerı· 
ne cevap verdi. . 

-Biz bu sahnenııı 
bir daha asla bozulmıya· 

cak ohm Türk - Frans!z 
do.iti uğuna sağlam. ~ı ... 
köprii ve irtibat vazıfesını 
fıörmesini diliyoruz. 

ve müzaherete vesile ol
masını dilerim. 

Allıayı:nız Kanut)ı Ge-
nerale hihıp etti: . 

-Dost ve mültefık 
mi'letin temiz kalpli ko~u
tanıııı sevgi ve saygı ıJe 
selAmlar kalbi silah nrka-
daş'ığımı takdi~ .e?e~ ~~ 
bize karşı iyi hıs erınızı 
muiıafaztt etmenizi temen
ni ederim. 

Bumda Vali Kaleye 
döndi1 ve dedi : 

-Bu kısa günler için
de bende çok iyi ve unu· 
tulmaz hatıralar bır~ktmız 
Size teşekkür ederinı .. 

l'ıirk ~ancağını luşı~aıı 
5100 tonluk Antares Sar
mçlı petrol gemisi. Ha~fa 
ya akaryakıt almıya gıd~ 
ken Tral>lusşamın 24 mıl
şimalinde Puad adasının 
3,5 mil cenubunda meçhul 
bir denizaltı tarafından tu
arruza uğrayarak makine 
dairesinden yaralanmış ve 
lıu mevkide karaya otur• 
muştur. 26 kişilik m~ret: 
tebatından makinist Rı~h 
Salih makinesl Eyüp Oz
türk şehit olmuı, A
teşçi Ali l{eisoğlu ağır ya
rala11mıştır. Diğer mürette 
bat sağ ve sıılimdir. Bey· 
1 ut Baş Konsolosluğumuz 
mürettob&tım1zın sıhhat ve 
bakımlarile yakından al~-.: 
kadar olmaktadır. Geım ... 
nin acentasına ve mUrette 
butm ailelerine gereken 
malumat verilmiştir. G.!
ıninin kurtarılması için ge· 
rekli tertibat alınmıştır. 
Kurtnılnuıs ümidi kuv\'el 
Jidir. 

ı: Generııl- Eski. bir as· 
ker sıfatile sizfcle hısseder
siniz ki bir asker için bay 
rağmın inişıni-her n;A şe· 
kilde olursalolsun-se am
larnıık acı bir vazifedir. 

Burada Albay Şi\krü 
Kanatlı l;;!merale hitap et 

Bu iyi lıatırnyı kalbım 
de ilelehed mu haf dZ!! ede
c .. ğim. lyi yolculuk ve 
parlak b"r istikbal temen 
ni ederim. . . 

Kol~ bu temenmye ış Dereceleri terfi tirak etti ve Valiye te~ek 

lnhisarlarda 

kürtlen sonra Albay Kıı- edilenler 
natlıye dönerek şunları Hattty inhisarlar Haşmtl 
Röyledi. . z k · Kara· 

ti: -Sizinle bır senelik dürü Bay '~ erıya . 
-Aziz General ! Uu teşr'ı'·'ı mesaiden çok iyi aslan (SO) Hraya, Mu~ası· 1 ... k Fransız ts 5 'h ı Esen m•nıara ur - hatıralarla ayrılıyorum. bi Mesul M. iı ey . ordularının büyük ve sar· Albay Kanatlı - bu (

5
1) liraya. satış şubesı il· 

solmaz bağlılığını canl•~.ı- teşrikinıesaiıniz esnasıı ~· miri Durdu Keleş (4)) lira 
dıran yüksek bir tezahur temiz kalpleriniz'n ,.e sıl~h ya, Yaprak tütün şubes_i a· 
değilmidir. arkadaşlığımızın kıy -ıetlı miri Fevzi Toran (35) !ıra-

-Ben de böyle anlıyo- . hutıralnrını muhafaza ede- va ve Behçet ünlüce_ (25) 
rum. Buna rağmen biz'._"• ooğim. Bunu size bütü~ k~I İir.oya ıerfi et•ııiş'erdır. 
asker kel"iıni•.'n duydugıı bimle ve sanıiııııyet.nı c 1 e b" 

e,.l
• d b • k . 'lfth ur- l tem·ın ederim. 1 Fıçı ile şarap v ı. h hüznu de sız, 81 . k ·~ e lr arar kadaşınıın asker yüreğıııe Size her iıinizd' ve ra gelirtilace 

lQk k ifade etmeliyim. • lıer vuzifPnİld ~ mu..,nf jf :l inhisarlar idare . .;iı ce alı s ad 1 n a ya k k a b ı 1 a r 1 - llislecin iz; ~uradu k iyet dili y<.>ru m. _ ıı il rndn nan led birler ii zeri nA fıç~ 

Hatay Valisi 
Şefik Refik Soyar 

\ı.:ı, 1 y·u·rel<t•n duvuyoı um Çii.ıı y•nyana gaçiıdiğ mil_ s•l •h i•·iııde hi•a ve şarop ge~ı-1 q Pı rnas k d"ld' .ı ı. 1 ·k·d·•şlığı veasker!ık ha .. ·•mıa t k' 1 ya sa e 1 1 kü : sker knlp eri lıqı v r aı ' • . . 1 . rilıııesino k :rar verı. •• 
O 1 

1 

yatı, herkes için en ıyı >1.: ıı S11 eli erkek ayakkabılarını•ı yapıl- dir.l'u sım'ın1Aı nııılı ıvere nisr.ldır. ~ize çok teşekkkur tir. ·stı·yenler Haşmü 
as d ' cd•ı-inı ve siz len lıir nr a ~ar ap ı 

t ilt" -... ı~ıa· a müsaade edilmiyecek <levaııı 'derkel'. gd~~t-~ıı·I d,ıştdn ayrılır gibi ayrıhyo dürlıi;{c- ınürncaat etmeli~ •·~d... ~C•ret •tı ı llu cihet haklı görülnıiiş bir ar •lı k \'' 1 ive __ 
1 

on J , ru ın dirler. ~lu · llerıle tenoas 1 aynca ultı. çilt kat ~ö•ele ve lıu g"iıdı•ıı ılnareıı "ı,.,. n. nıukt ··ı··"' ... l)u l ı· k k kk ı d . t c s-
" •• 

1 
... ~ • ı eı ·t' • uya un.arının e v r u 

l. ış ol k t · l '"tı t · ı ''
11 

ayukkıı. \' •p. lrıı" nıusıua ve ınaıılur li m e.llikleı i lıü ij m< ış ' • 
• 

1 

•t•niıula dün islıurııiıılerio yııs.~ <"dil rinde keudıleriııe şııııslnr 
t 1 rn ~sine kanır verilmiştir. vJ lll'J\?nfr •kİ)cller le lle '.l \>~. İl<.l'... ' v ı· . 

t ltı 'l{oııt· KÖr• ı Cetıri len halk t. pi • ynk ııisıude buluud u · a """ ' 
4

1ııı ;j~•tıılar kun. 1 kabılar ılıı uy"uıı görül- şu cevabı vcrdı: • lı,,ıu 
1 

•klor i 
11 

i Ye· nı üştür _ Ücii nıÜzıJeki kış 1 • Bu u un l'ür k- I• ~· ı_ı· ıı,~ltıuşıor~ır. A· nıevsınıinde erzıı edilıiôği 1 sız dostluğu için ebedı bır 
'ihh der, renkleri- takdirde altı tahta erkek tııı"İh ve Şans olınasıııı le-~-'•k Ve kahve iskarpinleri de y:ıpıtne•k· 1 menni ederim. ~tu .. _ tuhdidini, lü es lır. Çocuk ve kadınhır Gt:neral-Bu hft<.lisı:>nin lb... --qı \'e . k . 

~· la ıs arpı- için de •hı tahta syakka· şahsınız ve menılek< tiniz ı leınıılerdir. hı y •pı la bilecJ ktir. ' için lem bir m< m ou ııı yet 

23 T E fvt MUZ 
· ·· st iin D ğ.·ri c.ıııını:,tl:ln rl:ılıa :ı7.ız \'<" u .. 

z.'ıfer lim,,,uli Bayrak, erdi H.ıtu)a hugım 
l' di muhafiılaı ı, hepsi yıldırım atlı, 
,uı Al '-.:ükrü Kanadı. Başlaıında kahraman, ası ";( 

. . '·uplndı rrönülleri. S:ılm :rnzıı ısevıncı, .\ t> .. il . 
\urdun her köşesinde, açtı ueş .. gu en. 

Dün rı dünya olulı, görmedi biiyJe düğün .. 
O ! .. ..;. ı Hataya kavuştuğu lm şen gun.:. 

z ...ıayı a~u ' Lı\tif Gün al 
f 
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.[~ponga Almanya IKurtuluş Ba ramııtıııl 

Bır kaç hafta Türkiyeye dost- nası/ k l ,;Jzt 
ya !s_adar Rus- lı k bağlarile Bugün ut agaca/j/ 

yaya hücum e- bağlldır 
decekmiş 

Bern 22 A.A.- Lon
drııdaki lngiliz siyasi 
mahafiliııt• göre Joponlıırın 
Husyuya karşı bir taarrn
za gı>çmeler i muiıtemeJdir. 
J ıpoıı taurr~unun uni olo
rak lıaşlıyacnğı • sanılıyor. 
l zakdoğudaki füıs kuvvet 
Jermden önemli lL>ir kıs
mının Almuıı cephesine 
gönder ilınesi tahmin edil
mekle berı:ıbar Jopon sınır 

larıııdaki Hu. ordusunun 
bugünkü durumu luıkkında 
hi~·Li Şt'y bilinmemektedir. 

Almanlar 
Stalingrada ilerliyorlar 

Herli.• 21 A.A.- Al
man tebl iği: 

Hus C"phesind~ Alman 
ve mütterik kıta'ar Hostu
fa karşı batıdan, şimalden 
•:e ceııupt:rn ·taarruz haliıı 
de olup doğu istikametin 
de süratle ilerlemı::kled r
ler. Ordularımız Stalingrad 
şehrinin butısıııd.ı 80 nıt t 
reye kadar yakla~mışlar
dır . Şuraya buraya dvğı

lan düşman kıta hm } ok 
edilmektedir. 

\ oronrjin şima1 inde 
düşman tfüırruzu pi:skur
tiılınüşliir. Cepııenin orhı 
kC'simiııde bir Hus pıyu

.Je tümc·ni kuşatılmış ve 
yokeı.lilmiştir. Göğüs göğii

se çarpışma lardırn sonra 
105 diişman mevzii z p'o
luıımuştur. Hava kuvvet· 
lt•ri miz geceleyin Jskende 
riye d >layl rmdaki diişmun 
askeri hedeflerine taaarruz 
t ııda bulunmuştur. 

1 giliz ve Rus basını 
larafıııduıı Voronr j doln.)'
larınclaki duru n lıaldn •ıdıı 

yuyıluu hul>nler hJşlanlı.ı 
~u. uyduı ınudır. l3u kesim 
de kıtıılar ımız Don nehri
nin hPr lnrafına çeiklme
diği gıbi Vormwj şehri ve 
ki>?rü başı elimiz Jedir. 

Marsa Matruh 
Bombardıman edildi 

Berlinde Türk gaze
tecileri şerefine bir 

kabul resmi ter
tıp edildı 

Bc .. lin 22 A.A.- Al-
maııy:ıda bir saynhat yap 
nıak üzere Alman lıüku 
nıeti tarafından dııvet ecli
len Türkiye matbutı umum 
müdürü 'elim Snrperin 
reisliğindeki Türk gHzete 
ciler heyeti buraya gd
miş ve Almun mall>uatı 

şefi tar,Jından .Şereflerine 
l>ir kalıul resmi t~ıtip l cm 
miştir. Alnrnıı mal ıu ılı 
şe fı bu P~ürıasebelle söyle 
d ğ• hir ııutukta demiştır 

ki: 
"-Alnıuıı r.ıillt'li l'üı k 

milldine.dostluk Vt' samimi 
hislerle bağlıdır. l ·i mil
letin g~ çen büylik harpte
ki ınüşrerek mücaddesi 
ve silah Hrkaıiaştığı bu 
dostluğu kuvveılendirrniş

tir. Yerıi e kal~ıııınak i-.i ı 
yaptığımız sav .. şlar Liz .. 
ğurur ve iftihar vermekte 
dir. 

JJitıcr Hayhıştağda süy 

lediği nutuktu Kenıa ' Atu
türkün idare elliği iııkilfi

bın ve Türk yapıcılığının 

hayraııı olduğunu öylem şti 
Turk ALrn.ın kalkınmu ha 
rekt!li bu~ ı başına ııyı ı iki 
hnr.ku olnıukla l>eraher 
ayni hedefıeıe mütcvt•cih 
tir. lld ıııillet hirbirleriııe 
karşı samimi dostluklu 

hağlıdırlar. Alman basını 

iki devl~tın Lu yo!duki 
miinascıuelleriııi kuvvdlen 
dirmek i~·in gereken vaz•
f sini yapmış ve Alman 
mıltetini Tiirk mılletiııe 
h k ihi çelıres göst• r
mişt;r.,, 

UJ nokıuya eevDp ve· 
reıı Selim S.u per, savaş 
içinde huluııun hiı· rııen:

lekelle o'<luklarıı ı hi~~ b' r 
zaman unut nıy ıc.ıklun ıı 
v .. Ttir-Alman du:->lluk 
lıuğıııın şi mdi her zaman 
dan ziynde kııvveUi oldu · 
ğunu, bu gibi kurş·lıklı 

ziyaretlerin bu Justlıığ.ı 

ku vvetle"Jirı c ğinrJe ş'iµ
hesi olmadığını, Aln u ı y ı 
don toplay ca!darı iııtiln -

1

111 çok kuvveti olacağı 

ııı ~i>ı:ı o ndı~ı nısö/ 
lemişf r. 

ı 94 
llatayıa Anavatana kavuşmasının üçüncü yıldöı~iimü olan 23 teaınıl1 

şernbe günü. aşağıd.uki maddelerde tespit t'dildiği ·ş"kilde kutl:.•n ar:1k~ır hırl 
1- '22 temmuz çı.rş:ıml>a günü öğledt>n sonra resmi ve hususı bına 

1
, ar 

diikkan•ar, çar~ı ve meydanhklar süslc>nect- k. yalnız o giin bayral' ıısılı~3·(,1' 
23 temmuz perşembe xiinü s:.ıhahleyin s ıat 7 yi 47 thıkikn geçeıek nlı e iş 
top'n lıütün ı csnıi ve hu~uı;1 binalar bayraklarını asmak sun ti le Sİİ!:iıe.nı 
ımımlanıış olacaklardır. 

2 -Tören Kışla ünündeki mey<l:.ınlıkta y:.ıpılı t'd ktıl'. . tkl" ~e 
3- Geluliye , Cümhuriyet Halk Partisi, Halkevi, Kurumlar, ce ını~ e 

ııaf birlikleri s,ıbalıleyin saat 6 dan 7 yo kadar Belediye h.ılıçr>sindekı 
lnüı ü lıüs~leriu~ çelenk koyııcaklardtr. 0~ıı1 

4-Türene şehir ve miilhakuttfn biitüıı halk, kumın'ar v e teşekktiller, 
katılal'aK gurnizoııda bulunan ııskori kıtalar işliıak edect-klenlir. ,,de· 

5 Tören t 11n saat 7 yi 46 dakıku geçe kışl>ı lrnpısınd ı ki hayra il go ~ı~ 
tiklfıl 111:.ırşih~ bayrnk c;ekılmek surelile başlıyacaktır. (Bu nn üç yıl ~' .c~lı' 
ki Frusız bayrağ111111 indirilerek yeı iııe Tiırk bııyrnğwm çekildiği d ıktk~idB g 

S ı:.ıt 7 ye ku<lar askeri kılar. lll1lk ve davdliler teri ip lıeye ı i ııce krO !{O 

rilen yerlerini almış buluıı .ıcuklar. Tanı saat 7,30 da Vali ben.ıh rirıd~ 
1 

tef 
ve 1urli Ht!isi oldt>ğu hulde meyd.aııdu yer almış o'nıı askeı1 kıtnl:ır.' 111• 

teri Vtı halkı teftiş ederek selfinılıyacakl.ııdır. Vali ve l\.Omutaıı t fl ı ŞI çl\I 

yerlerini aldıktan sonra bayrak kıtaısı bayrak gönderinin l\cırşısınd 1 ıne 1 
euk ve ask,..ıi kılal.ırla halk ta yüzüı'ü bu göndere çevirecek le. dir. snrı.şile 
dakika ge<;e atılacak bir topla b:ınJo t.ınıfınd rn ı;..ılınucak islikHil n~a~ıı 
ber güııaere lıa) r k ç·,kilecektir. Bayrağın çekilme:siı;i ınukal,ip bu ~l.1 11 ,.eıı 
maı asım CD.nlandmrn bir hitabe söyknccek ve hu hitabe) i geçıt İ) 
kip eyliyecektir. Ceçil Hesmiue esnaf birlikleri temsili ~ekilde işlu iik e~ f dl 

t.: - Kışla önündeki türenılen sonra H ..ı Lıy llavusı uğrunda canh.ırı 111 • 12,r 
ş0h tleıirııİlin yeni mezarlıktaki abideleri 1iyMel cdıl <: ce'<. ~·p ' e ııli' ıer 1'

01 

hir lıitıbe ile ruhh.ın tuziz olunacaktır ıJI 
7 Cümhur iyet Halk Parıisi Vilayet idare Heydi tarafıııdsn 23 terıı 11 

şembe giinü mis fırl rle d lVdt!iler şerefıne Turizm oteliııd bir n;tte y 
rilec~ktir. 1 

8 - Üğleden son ra saııt 15,3 J d.ı ı :nmhuriyel 11tlk 1P lrtisi li n ı t; ıfl 1 

katıul t dilecektir. . 1d 
9 - Akşam snat 21 de gençlik l ıı a fıııduıı 1 ir fenı•r altıyı terllP 1 

l•eııer alııyı Parti lıinusı iiniiııde loliplenr-cek VP k ·priiden J! ~· "r eı<. t 
des'ni la!iibeıı Kışla - Kurtuluş l~addeı:ıiııi dolaş l ıktuıı scrnrJ hi tecı•l,tır· 
yını K:.ızu Parti idare Heyeti tertip edecektir. 

10 - 23 'foı11ınuz günü ıı~şmıı Şt•hrımizd ,,. k • beş hııy•r kıı 

konağı lıalu; .. sin•le bir gaıdcııparli veı ileceldir. 11 
l 1 - Hulkevi hopırlörü 22 leınınuz üğle<lt'ıı ilih .ırec: fusı lı ı a r 1 ı l 

nasıııı canlandın.ııı kıs·ı hitabeler ve vec;zelel'le neşriyat yupııcııktır· 
1 

12 Tört:n y~rinde davetlilerle mis.ıfır!c•r için lıazırlaıum yerlere r 

kartları dıığıtılı.ıcaklır. ııt 
13 - ·ı ören y r indeki in:iz•ı.m E~ıııiyt-l M~i~iirliığüııce lemin ~dil~~il 
14 - Bu programın t ksıksız saglannıası ıt;uı b r Jı ,.. ~ t tprlıp 11 

he) el , Binbaşı Hııu Durnıun"ın lı ... şkunlığıntla P.ırti adıııu ~lalıınu l ~ ~ş(lİ 
den E. Md. llumi ~unman ve bir haşkomis~rdt•n miir<'kkPplir. lleyete 

8 
' 

6 dan itibaren kışla öııünde toplı.ıııarnk VJzif · alıııış buluıı ac ıld ıı dır"· 
mızın tertip lleycıtinin tav.:ıiyPletiııe ııymalan rica ohaıur. 

ı 5 - Bu program lıütü ı yurtdaşlar i ~·iıı çağrıdır. 
9illlm ................................ ~--2iiail~RilllılieıjE:ıaıi~ 

Etüv odası 
yaptırılacak 
Antukya llı.ıs~aneFiHuşla 

hipiiğiüden: 

l lasta:ıade yu plıı ıhmı b. 
suhit Etüv odası binası 
inşaatı münakc..suya konul 
muştur . 

1-.Keşifuel li(l4J?)li
ra (8 l) kuruştur. 

2 • ~luvakkat temin al ak 
ç ısı (112) lira (50) kuruştur 

3 - Hu işe ait evrak has 
tane baştabipliğinde ;-~örülür 

ilan 
~Ailtııky" :.ıskeı i s n t ı ıı .. ı.ıl
ınu kom isy<.:ııundıı n: 

1 -Aııtukyıı gJırıizomı 

i~· : rı 8 7 9 l2 gtiııü ilı .
ley(' konu'un 750 ton sn· 
nı.ıııa talip çıkmt dığımhn 
li - 8-942 g-iinii pıznrlı!d,ı 

salın alıırnc·ıktır. 

2 -T ı.ı lı · ıı il Pli 1 il fi t 
5,50 kuru~tur l\luvuld, ıt 
teminat (3093' ı iru 75) ku 
ruştur. 

lskenderiye 2'1 A. A.
Marsa Matruh limanı dün 
lngiliz donanması tarafın
dan şiddetli bir bombardı 
mana tabi tutulmuş ve 
yarım saat süren bombuı
dımımda limuna 40) mer
mi atılmıştır. Bu bon bar 
dtman şimdiye kudur ynpı 
lan bouıbardınrnlarıu en 
şiddcliaidir. 

1 
4· Eksiltme 31 7 942 cu sıncJa kayıtlı o!duklurına 

------------- ma giinü saat ı Jll) dö An- 'dair vesika ile nıuvakl:<at tP. 
J takya hastanesi haştababet 1 ıninalmakbuzu!ve ehliyet vesi 
, odasında yapılacaktır.~ _ kası ihraz etmeleri liizımdır 

Neşriyat Müdürll 
Selim Çelenk 

C H P. Matl>oası Antakyıı 5- lı:ıteklilerin Ticaret Od~ 15, 18,22,27 


