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c-;--~n~ s SAYISI 2 KURUŞTUR 

v d 

__ Ç_arşamba 
A'-ene 9eırtları ı 

Dahilde ylllıih 5 lira 
Yab ncı memleketler• 

8 lira 
l''ınların her kelime

sinden S kuruf alınır. 
Ocr t P•findlr . 

BOnO geçen: ••yılar 
10 kuru,tur 

4nkara 9a. a .. 1 ürkige Cümhurigeti hükllme~ 
1'ii.rkigenin bitaraf lığı ı, tahaddüs eden genı 
,_ ihtiliifa teşmil etmeğe karar vermiştir. 

et ................. ~~~~Iw::~~~ım11~!:3E~::!D!!lliıi:Ulili&Bi~!ılllırmıım11 .. amilm ..... _.~~~ 

~l k 'k .d l J 1 ·· İngiliz ve Ame- 1
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c.,· e trı l are e apon ara gore 
1 rikaiılara göre 

.,.İnin Belediyelere 2~0 Ame Japon 

Ruslara göre 
ııwı::s -

Almaıı-
ların devri işi başlıyor rıka~ ,e 

1 
baskını 

tı~ktrik idareleri Belediyeler mzsz Muvaffak olmuş! kagzbı 
~. ı· ~ 1 Müsadere 1 Amerikan tebliği mü- 1 6 milyon asker. 

ır ıgince bir e den idare edildi him kayıpları itiraf 115 bin tank 
olunacak ediyor 13 b" . t ~~af V Japonya Almanya- Singapur 9 A. A. - 1 n ayya re 

tleq· 
18

• eknıetince!IIatay Helepiyeler birliği bu işi nın Amerikaya sa- lJuıksr.rk Jngiliz tebliği : ... 
~ık ~Yeıerine satılan Elek üzerine alar<Ak kendi ser· .

1
, t . . ~lalezyanın şimafüıde 14 bi h fop 

~e~ uraııarının Heledı 1 mayesile işletecektir. vaş ı an e mesını 
~ te de . bekİiyor Japon askerlnile lngiliz 

~aqqt lıe vrı işi lıu~üne Haber aldığımıza göre, askerleri arasınoa şiddetli 
.,.1 alrnıQtır. Huna se· 1'okyo 9 ~ A ll "l'kt "' Belediyeler Birliği dünya ''· .- es· çıırpışmalar olmuştur. Du-

biteırı rik idarelerinin durumu müsaade edın ce mi teLliğe göre, Jap~n li rum halfi karıQudır. Japon 
Q' 'ter, l d 80 "' % ta rni, yoksa her bele Defne şelfi lelerinden Elek man arın a ve tutarı lar Siyamın lmzı noktaları 
'ılatee ~fından ayrı Byrı mı trik istihsHl edecek ve D.!f bini bulan 20.) Amerikan na yeni çıkış hareket!eri 
~it1· ~~~eceği hakkındaki neden Tophoğr-zına kadar gemisi zaptedilmiştir. yupmağa muvaffak olmuş 

1 ~uQ.. Tokyo 9 A.A.-Hesrni 
])·u vUnteler olmuştur dö;;:f'.,ecek bir hava voli· }ardır. lngiliz takviyeleri · 

~ il y· . " J Japon söıcüsü, Almanya· 
il V~l· ılayet makamın le Antakya, lskcnderun, nin yetişmesi beklenmek 
~·~~<ı ı ırniz So"knı".nsu··erı·n .... nm Aınerikaya savaş ila d. J l S "~ - ' lleleu, Kırıkhan, :::So/!uko· te ır. apon ann iyamı 1 k tıl 1 ~ n•nı .l aponyanm pek tabii 
lk. t!f1 rJ erı;,l.1d:ı. Antakya, Iuk ve N~rgislik ışıklandı olarak bekl..,dix-:ni beyan ele g~çirmek için harp ge 

1~ IP11 1 
un, Kırıkhan ve rılacakt ır. Bu arada Kı · etmiştir. 1 milcri .himayesil'd~ 25 ııak 

1~ırq~il~lelediye reislerinin rıkhanuan heyhaniyeye de Tt)kyo 9 A.A. Şinı- liye gemisinin Siyam kıyı· 
~ rıııu.1 .Yapılaıı bir top bir hava yoıu::ıun uzatılma diye kadar.hiçbir düşman lurında dolaştıkları göı ül 
~ 4ı t> llıl:ay( t bu vrüz1ü sı proJeler arasındadır. tayyares· Japon toprakları müştür. 

'k ·1,ı""ğlanrnış ve elek- '- apılan hesaplara gö ·· · ı t J Vaşin!!ton 9 A. A. -ı.ı ~a ı uzerım e uçmamış ır. a· ~ 
ı~te (!~~:erinin bir elden l'e bu işler için 300 hin pon tayyareleri bu sabah Amerikaıı tebliği : 
~ 'nttıışı 1 nıesi kurar altına lira kadar bir masraf git S'ngapura tekrar hücum Fılipin ad alarma hücum 
rı~~. ~.r. Alınan karar:ı mekledir. Uu yapıldığı tak etmişlerdir. eden bir miktar Japon tay 
~t lı~u • 1e~t~ik kurulları dirde E ktrik fiatı bu fokyo 9 \.A.-Siııga yaresi ile denizaltıları tııh-

l ~in gıbı Helediyeler günkü fifilın yarısıudan a· pur radyosun 1 göre Japon rip edilm iştir. Bizim d ~ 
e devrqf l k şağı düşecektir kuvvetleri t\hılezyaııın muh kuyıplarımız ağıl'dır. Bir 

h ___ , eı:e. ve _ telif ııoktalarınu ansızm muharebe zırhlımız batmış, 
.f · '' • muvaffakiyctli hücum bir torpidomuz berhava lirk u a Kuı·u ıar ynpmışlardır. Burı-tda edilmiştir. llin;ok tayy~re na v . kanlı savaşlar olrnalda· miz kullumlınaz bir hale 

~~ .. )·ha ,yardımlar dır. gelmiştir. Fitıp:n takım 
"'l, L LI BYADA ad.ılarına huva takviye 

U ku ıvetleri gönderilmiştir. 
s~,, · At h ~ 11 . k" TA~~~- S\ VA [ DEVA.\l Vaş"ngton 9 A. A. -ti ,J .11 n a an OQ U arı 1 1 n EOI\ OH Amerik<ıdaki bütün Japon 

~~ ~~f Cl 2QQ lira feberrÜ effiler Kahire 9
11
A. A. - kl..!rullarile bankalarına el 

~·~ ı Hesmi tebliğ: konıııuştnr. 
t~~~ l~ fltd~ Türk Hava Kurumuna 2 )0 \lira teberrü I...ihyada cumartesi gü- Arjantin bıtaraf ka 
.,~~ ı )~ey~n Atalı an oğulları ik.ınci def.ı ?lar~k Ku- nü b şlıyan tank savuşı df" lacak 
t 11~~ 'l · lıra teH~rriı eylemişlerdır. Bu hanııyflth yurt· vam etmektedir. Sollurıı HoenesAyres 9 A.A.-

~'İı... U:-1( Hava Kurunıu t"şekkür etmekte ve zen kışla lan şimdi Ingilizleriıı hf'II .. A · 
·•ıı~ ... na'ce t ma ı_ ere gore, nıerı 

\ 
ornek <>lnıa"ını dı'lemektedir. elirıdedir. Hava kuvvetleri k J d 

..ı "' • on - ıpon savaşın gar 
~: ı.ı~,. d . I' d' miz düşmanı hırpalamakta 

l ıt1-111~ ••a a bir fabrika 5 bın ıra ver ~ ve bombardımanlarla ağır _jantin bit.ıraf kalalacaktır 
t ,~ lta;a A.A. _ Adana :\lilli mens~cat fabr~k~sı kayıplar verdirmektedir. niden akmlar yapılmış, in· 
~~lıt'i l(urun•una 5 bin lira lt·berru eyleı~ıştır. Bu savaşlarda 6 düşman fiHlk ve yangınlar çıkmış· 

1tı~ l\ Kurumu bu teberrüden dolayı fabrıka sa· tayyaresi düşürülmüştür. lır. 8 Tayyaremiz bu hü • 
1~klrnr dmektedir. Italyada Napoli üzerine ye cumdan geri dönmemiştir. 

Moskova 9 A. A. 
:Moskova radyosuna göre, 
beş aylık savaştan sonra 
Almanların ölü ve yaralı ol 
rak verdikleri}kayıp 6 milyo 
askerdir: Almanlar bun 
dan başka 15 bin tank 
13 bin tayyare ve 14 bin 
lop kaybetmişlerdir. 

Rusya - Amerıka 
sefederi kalktı 
Şunghay 9 A. A. -

Amerikanın batı kıyılarile 
Husyanın Sibirya kıyıları 
aı asında işlt:mektc olan 
bütün Hus gemileri Ameri 
kan limanlarına dönmek 
emrini almışlardır. 

SON DEKİKA 

~Japonlar 
Bir İngiliz zır~ 
lısı bahrdılar 
Bir Amerikan deni 
zaltısı da batınldı 
Tokyo 10 A. A. -

Hesmen bildirildiğine göre, 
Mt1lezy anın doğusunda 
Ingiliz fılOsu gürürırnüştür. 
Bu filo gürülür göriilrnez 
havulanan Japon layyareJe 
r i :;ant 14,30 da lugilizle
rin eıı büyük zırhlılarından 
birini bir ka~~ dakika i~in 
de batırmışlardır. Bu zırh
lı 324(10 ton hacminde idi. 

Tokyo 10 A. A. -
Bir Anıe ikan denizt·ltısı 
batı rılmıttır. 
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lVIodern savaşta 
piyadenin rolü 

'' t J( r~ 

Japonyanın 
Beşinci kolu 
Filipin adalarında 

iş görüyor 
Nevyork 9 A. A. 

sz 

Çörçilin bir 
nutku daha 
İnği\iz işçisinden d;ı 

ha büyük gayret 
isteniyor 

• :azı s 

· ı ı · ., at ı anen teb ıg 
ıt\{:(ll 

Asliye Hukuk H" 
liğinılen . "6' 

Antakyanın ~el1irlı . 
.. d o . .::adfiddıll yun en ervı:;J vvı 1'1lt 

kııı vesile v~kili b \fil ıı 
Amerikan ordu\arında yarım 
otomatik,yeni sistem tüfekler 

ku\\anılıyor 

Pasifikte Avustralya man
dasındaki bütün adalara 
Japonlar hücum eylemişler 

Londra 9 A. A. 
İngiliz Başvekili Çörçil 
dün tA vam • Kamarasınd~ 
söylediği nutuktan sonra 
Jün akşanı Radyo ile bir 
nutuk daha sölemiştir. 

V d
. '1" .. L" ba'-1 tat e ı .~ uııur "'ara ~; 1811• 

fmdan Antakyaoııı rı t""iŞ 
s~n mahal lesinden. oe ıat 
Sevfiddin oğlu Selı111 11 

,, . """ dir. 

Pıyade asli smıftır, sa· 
r şın lıülüıı yükleri onun 

· sı~tıı.dadır. Düşmanı Yl 
eşliği yuvalardan süngü· 
~ü ile ::söküp atan odur. 

şekil s-.ı)esinde omuz boş 
lıığuodu otomatik tüfekle 
rin hasıl elti~i geri tepme 
tesirltıri hafifletilmiştir. 
i\işan almakta ·kolaylaştı· 

Bir Japon müf rezel)i 
Filipin adasma ç1km1~tır. 
Japonyanm Beşinci Kolu 
teşkilatı Fili pin ndu lurınd a 
faaliyettedir. Filipin talcım 
adalarının birçoğuna .J apnn 
askerleri çıkarılmıştır. Piyada, topçu, tayyare 

tırhlı vasıtalar, istihkam 
ıhülfisa her sınıf la birlikte 
çalışır veya blitün sınıflar 

ı ona yardım etmek zorun 
dadırlar. Piyadenin elinde 
güveııdıği silah tüfektir. 
Makineli tüfek, el bomba· 
sı va öteki yardımcı silfi.h 
lar onun saldırguııhk 
ve deliciıik kuvvetini art 
tırıı·lar. Hulbuki tüfeğin 
o~·nadığı rol ilerdenberi 
tanınmıştır. Bunu kimse 
inkar edemez, hele büyük 
hızlı ve yatık mermi yolu 
olursa ... 

Şimdi biz ideal bir tü 
fekten bahsedCCt'ğiz. insan 
zekası bütün takat ve kud 
retiyle bugün savaş silah 
ve vasıtalan üzerinde !ş· 
lerked bizede bu bahis hiç 
de yen;iz sayılmaz. Birin 
cisi tip silah : yarı 
otomatik bir tüftıktir 

rılın ıştır. 
Kısa namlu olduğu 

halde gaz sürgü kolunun 
gerisine konmak suretiyle 
nişan hattınm uzunluğu 
arttırılmış, kilc;ük z\Viye 
ler ile uzun mesafelere 
atış imkan içerisine ahn 
rmştır. Yani namlunun kı 
sahğmdın dolayı nişan hat 
tı uzunluğu. kısalacak yer 
de uzatılmıştır. Tüfeği do\ 
durmak için~kaba nİŞ'l.01 bo 
zulmaz. do\duruş ortadan 
kaldırı\mışllr. tüf(!k ömrü 
boyunct. 30 )JJ fışek atar 
otuma tik tüf ekler ise 1 O,COO 
fişf'k atımından sonra çı.ıp 

tan düşer 
UugıhıkU tüfeklerin 

mesafesi 20 )\.) metredir. 
Sivri fi~eklorle bu mesa 
fe 2500 metreye c;ık~r. 
bir insanı sav.ış dışı ede· 
bilmek ic.~; n 8 ki'ogrametre 
(1) ve bir hayvanı savaş 
dışı edebilmek için ise 16 
kilo~rametrelik biı· kuv 
vele ihtiyaç vardır. 

1 tlir okka nğırlığındaki 
bir şeyi bir metre yukarı 

Fılipin adalarının mer
k"'zi olan l\laniltıdan gelen 
haberlere göre, diinkü ha 
va hücumunda birlrn<; da
kika içinde 100 sivil~ölmüş 
tür. 

Tokyo 9 A. A. -
Resmen bildirildiğine gö 
re, Manillıı koyunda h;r 
Amerikan kt>şif gemisi ha 
tınlmış ve 350 kişilik mü 
rett .. batı ölmüştür. 

Japon kıtuları Siyamın 
merk\!ı.İ olan Bankok şeh 
rine dün akşam gece yarı 
sına doğru girmişlerdir. 

Amerikada 
Savaş aleyhinde rey 

verer. tek m\~bus 

.laponyanın Amerika ve 
logilt .. reye harp ila.1 elli 
ğini bildiren Çörçil demiş 
tir ki : 

"- Japonyada iktidar 
yeri gizli bir askeri cemi 
yetin dindedir. Hu ceıniyet 
lıeğenmediğı nazırları öl 
dürtmüştür. Uzak doğuda 
beliren fırtmuya karşı koy 
mak için her şeyi yapak. 
Şimdi hem Uzak doğudaki 
savaşlar için, hem dl~ Hus 
ordusunun kayıplarinı te· 
lafi etmek liçio logil' z iş
çıs· nden daha büyük gay 
ret istiyorum. ,, 

Zeytun danesi satılacak 
Hatay D..tfterdarlığmdan; 

A vakiye köyünde ltı-
san Cüneydiden metruk 
ağ ıçlarlia top\anınaını, 35) 
kilo zeytin danesi açık art 
tırma ile satışa çıkarılmış 
tır. Muhammen b~deli 24 
lira 50 kuruş ve muvvak
kat tenı'ırnt 1 lira 84 ku 
ruştıır. 

hine Antakya asliye hı.l 8\ıt 
mahkemesine a~tığı 
C8 k davasında ~8\ifll 

~Jüddeialeyh ... \feti 
hakk·nda vkarı!un da rtl 

Yl-!teteki tebliğ ınenıtı Jf1 
1 ı.ar 

nun meşruhatıns ~t il<tl 
müd<l ... ialeyh sa\iııll0 • 0ıı 

.. l •llllSI 
metgah1 ıı1eçhul o .. tflıl' 
mebni hukuk usulu 141 

11 ı.ııı hakemeleri kanu ıı.J • j\ll 
ve 148 inci madd~ıe_~111Jıl 
kt.mına tevfikaP .hll~ın.ııeı1 
mahalli gazete ıle ı .,.e 

kuraf 
teb'igat icrasına Jurll~ 
rilm•ş olduğundan 1 ........ 94Z 
ma günü olan 27- sııııt 
salı günü 1(Jle· 
9,3JdajmahkeıneY~ g~eı.il 
si veya tasdikli. bır tınlİrıd~ 
göndermesi akS1 llfl!l1e' 

hakkmda kcınuni oı teblİ~ 
·1~ neo 

le yapılac.ığı ı a 
olunur. 

ilan 

H i r l e ş i)~ Amerik~ 
da şimaH Amerika askeri 
birliklerin böyle bir tüfek 
le cibuzlandmldıklaı'l111 

öğl'eniyornz. 

' 

kaldırmuk iç·m lazım o~un 
ekuvvet 

Vaşington 9 A.A.
Cürnhurreisi H.uzv eltin .Ja · 
p')nyayn savaş i\a eJil· 
mesi hakkındaki mesajı 
Amerikan Parlamentosun 
da 1 muhalif reye karşı 

388 rayle k .. ~"' edilmişti 
Savaş ilanı nleyhiııda ıey 
veren te1~ 01 ~~us bir ka 
dmdır. ve918ıieA.merikamn 
harbe girmesi aleyl.;ne de 

lhale 19-12-941 gü 
nün saat 10 da Defterdar· 
lıkta yupılacaktır. Talip 
olanların leminal. ile bir
likte müracaatları. 

Uellaliye. ilan vesair 

Uu tüf~ğ·n namlusu kı· Halkevinde masraflar alana aillır. 
10-12-15- 17 

sadır. Tüfek t t lıhğı za 
n an f ,şt ği ilt:.ri süı :ip dı· 
şa atan bal'ut gaı.laıı tiÜr· 
gü ıwıunu da tazyık· 
ederek geri iter ve boş 
kovaıı: u.şarı atar. süıgü 
koluylu beraber bsılan 
yay tekrar kolu yerine ge 
tirırken ığne y.ıyı tekrar 
kurulur. oDlu fışek nam-

Seri konferôns\ar ren vermişti. Parlamentoda mesajın 
başlıyor kabulü alk:şlcırırken bu ka 

Halk~vimiı.de kış ,'rog dın meb11s aya~a kalkma 

Çe\tik satış ilgası 
Devlet Ziraat işletme· 

leri Kuru 'lıu H ıtay Çift· 
liğinden: 

\. luya girer, tüiek tekrar 
kapanır. :Kendisi ateş 
ahırnz. Tekrar tetik çeki 
lerek ate~ ed i l m e s i 
lil7.ımdır. Tabancalar gibi 
Hu esnada tüfek ateşe ha 
zııdır. Huzne boş, yani 
i<;inde f .şek yoksu sürgü 
kolu tüfeği kapamaz. açık 
kalır. 

Tiıfok dolu bhışariö le 
doldurulur. Şarjdrimde .. 
kiı. fişek vardır. Çok fışek 
ntıhııcu namlunun kızacağı 
nı hesalıa katmak Hlıun 
dır. Gen<: askerler turafın 
hevesle kullanılması i<;in 
hu ideal tüfek S8l1e ve ha 
fif oh,rak yapılmıştır. Ui 
ğer Amerika tüfekleri ara 

ramı için hazırlanmış bu mış vtı alkışa i~tirak eyl., 
lumın seri konferansların rnemiştir. 
birine ::;i bu akşam s~at ~leşhur Amerikan tay· 
20,30 da verilt•cektir. yarecisi. L'midbarg ,lemi!$ 
" Türk lnkiU\bı nert"n en tir ki: Uir.'! sllA.hla hücurL 
büyük inkiıaptır ., mevzu edildi buna silahla karşı 
lu olan bu koııferansl Ma- koyacağız. 
arif müdürü \lifat Ne('det BUZY~LT BUt;ON Hm 
Evrimı~r hırafından verile NOTÜK. SôYLlY~CEK 
cel{ ve istiyen\er bu koofe Vaşington 9A A.- ı\ 
ransı dinliyebileceklerdir. merika Cumhurreisi lluz· 
Y ardımseven\er Ce velt yarın saat 3 tn rnd· 

kk 
yo ile Amerikan mil\Jtine 

miyetinin teşe ürü hitalien b:r nutuk söyliye 
Yardımsevenler cemi- cektir. Yarım saat siire· 

~Plinden: cek olan bu nutukta Huz 
• Uııyan ll~mz\ye Müftü velt Japon hücumunun sa 

cem;yelimize 5 lira teber ' h 
rü eylemiştir. Fotağrafçı \ fohahnıı dair da a geniş 
llaç eryan iki uyt~an:beri ya 
pılan syhk tevziatımızın 

fotoğraflarını pılrasız Ç'" k 
mişlir. Ct•miyefürıiz kendi 
terine teşekki\" etmekte 
dir. 

Cemiyetimiz pazartesi 
günü 70 kimSL'S

0

W et da· 
ğıtmıştır. 

Meteoroloji asista:.ı 

muhimat verecektir 

Bulunmuş para 
Bu ayın altıncı günii 

Antakya Pmıtane gişesin 
de bir köylii pRrasını kay 
betmişti. Bu p::ıra posta 
idaresine~ bulunmuştur. 

Parayı kaybeden köy 
lüuün ht>men posta Mü· 

1 
dürluğüne başvurarak pa· 
rasını alması bildirilmekle 
dir. 

1 J ilk kanun 1941 
ç. -ırşamba günü açık artır 
ma suretile satı\ac ığını 
iian etiiğimiz dörlyüı wıı 

~ltik Vilayet ihtiyacına 
tahsis edilmiş o\du~und m 
açıka attırnı ı surelile satı· 
şından s ... dınuzar edilmiş 

tir. ' 
Ayar memuduğu kursu 

llatay Mıntaka Tir!a· 
ret ~lüdürlüğüııden: 

Belediye ayar memur• 
luklarına tayin edilebil 
mek hakkırıı iktis::ıb içın 
yapılacak imti!ıan sonunda 
ehliye name alabilmak il· 
zere Hatay ~lıııtaka Tica· 
ret Miidiırıüğiinde 6-12 
941 tarihinden 21-12-
941 tarihine kıldtır devam 
etmek üzeı e 15 gün! ü k 
bir ayar memurluğu kur 
şu açılacaktır. 

Bu kursu birincilikle bi 
• tiren ehliyetname satü· 

binin münhal bulıımm 6) 
lira ücretli lskenderun 
grup merkezi Belediye a· 
yar memurluğuna tayini 

sındn atış ve vuruş kabi· 
Jiyeti yüksektir. Tüfek tek 
nik savaşın b"itün icapla 
rı göz önünde tutularak 
ona göre değişiklik yapı\ 
ruıştır .. Kundıığa verilen 
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Asistanı Hamdi, birinci sı 
nıf asistanlığa yükseltilmiş } 
ve aylığı 25 liraya çıka· 

rılmıştır. , 
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Vekalet makamıııın tasvi · 
bine arıedilecektir. 


