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p \'ENeGÜ~ 
~ l.ltbolkumpa ıma 
~J!~rın yapılacak 
~ll\' tc!nız tarafmdan konulan kupa içiH futbol 
~~tı~8' maçlarına yarın Gençlik kışlasında başla· 
lı~ . 

~~~l~aç . Antakya Blrin<:i Gen~lik Klühü ile Lise 
~lik ~kıın.ıa~ı arasında, ikinci mı:ıç da Jı;kenderun · 
~I'. lUbü ıle Garnizon takimları arasında yapi 

~çlara 1) ~_:~n saat tam 12,33 da başlanacaktır. 

~ ' ilci yerli 
&Uar haftası 

Savaş mesulü 

kim? D .. 
~--~a~" açı\dı 
~. ~~il l2 A.A -
~-~llau adına Maliye vı1· 
~ ~ l'll 1-ht ı\ğrah bugün 
'~\i M lkevinde 17 in· 
'-. "-tt 1 allar ve arltlr· 
·~~tasını bir nutukla 
\:~· 
~ ~~~1~ ~çılış törenin 
~ ı\b 1ıllet Meclisi 
~ dlUhalik Henda. 

Almanlara gört.~ bu 
duruma •sebep 

Amerikadır 
Berliu 13 A.A.- Yarı 

resmi bir kaynaktan bildi 
riliyor: 

Almanya ve ıtalya ile 
Amerikıt arasındu harp ha 
li ilanından so:ıra bunlt. 
hangi taraf sebep olduğu 
hakkında şu mülalt a var-
dır: 

ilk ateş emrini Ameri 

Yozgat Mebusu Sım • 
lçözün Be~ arlık vergisi bak 
kında Büyük Mıllet Mecli· 
sine yaptıb11 kanun teklifi 
üzerine sıhhat ve içlimat 
mu venet Encümeni tara· 
fından yazılan mazbata mem 
leketimiıde nüfus meselesi 
nin bugünkü durumunu 
pek güzel aydınlatıyor. Hu 
matbatanm ilmi tedkikle· 
re dayanarak ortaya koydu 
ğu hakikat şudur: 

Tilrkiyeda doğum nis 
beti vasati olarak binde40 
olup bu nisbet Avrupa ve 
Amerika Birleş~k devletle 
ıinden daha yü"sektir. Bu 
sayede ölüm nisbeti tersine 
olarak faıJa olmasına rağ· 

enıııı mtın vasati binde 18,9 dıa 
Vaşington 12 A. A. __ . rel}eSinJe olan nüfus art· 

Amerilra l J ııriciye Nazm ma nisbeti ayni memleket 
Hall beyanatta bulmliı.rak lerinkinden üstündür. Şu 
demiştir ki : hale göre Tiirkiyede doğum 

" Rusyamn vazifesini ve artma cibetl~rind&n bir J 
yap:ıcağı ve müşterek teh nüfus endışesi olamaz. 
dide karşı mukavemet et · Eğer nüfus artışı ayni 
mek için hürriyeti seven ııisbette yani binde 18,9 
bütün mi1lt'tlerin yumba • 
şında bulunacabıına hiç 
şüphe etmiyorum ... 

Hal ya ile Fra n-

sa arasında 
Almanya aracı\ık 

yapıyor 

Amerika 
Fransa ile mü 
nasebetlerini 

Kesiyor mu? 
Alman kaynakları 
nın verdiği haberler 

teyid edilmiyor 

Cumartesi 

derecesinde de Yam ederse . 
memleketimiz bir . asır son 
ra nUfus miktarı 100 mil· 
yonu bulacaktır 

Nüfus artişı bakımın· 

dan Türkiyeain beynelmi· 
lel durumu hakkında da· 
ha iyi bir fikir. edinmek 
için Almanaya,Bulgaristan, 
gibi A vrupad.a nüfusu en 
çok artmakta olan memle 
ketlerle kısa bir mukaye · 

yapmak kafidir. 
Doğum Ölüm Arttın 

Almanya 19,7 11,8 7,9 
Bulgaristan 22,8 13,7 9,1 
Romanya 29,6 19,2 10,4 
Türkiye 40 21, l 18,9 

işte bu rakamların ilı· 
liva ettiği belağatlı ifade 
biıe yüz milyon nüfuslu 
bir Türkiyeden bahsetmek 
ces:ıretini veriyor ve eğer 
yüzde 21,1 nisbetini buum 
ölüm derdine bir çare bu· 
hmacak olursa bu milli 
ülküniln bir asır bile bek· 
lemeden gerçekleşebileceği 
ni v;öst..,riyor. 

Ferlt)r ise bir asırlık 
ömur milyonda .... değilse 
de yüzbinlerde görülen 
nadir hadisedir: fakat ha· 
yatı ebedi olan. milletlerin 
lıayatına~nisbetle ehemmi 
yetsiz denilecek derecede 
kısa bir zaman mesafesi
dir. 

Onun için Cümhuriyet 
Avrupada bir yerden 

12 A. A. - Siyası müşa
hitler Amirnl Darlan -
Kont Ciyaııcı mülftkatının 
Fransa ilo ltalyanın bir 
anlaşmayn varmasını isti· 
yen Almanyanm isteği ü 
zerinP yapıldığını sanıyor· 
lar. Yine samldığma göre, 
Almaaya Fransadan ıtalya 
ya bazı tnvizlerde bulun -
masını istemiş, Italya da 
Fr1ınsadau isteklerinin b'r 
kısmından vazgeçmesi ge 
reğini hissettirmiştir. 

Vişi 13 A A.- Birleşik 
A •nerikanm Vişi Bilyük 
Elçisi Amiral Liğiuin 
Fransız Devlet Reisi Mare • 

hükGmeti yüz milyon nU 
fuslu Türkiyeyi kendisi· 
ne nüfus ülküsU olarak a· 
hrsa hiçte mtibalagalı bir 
httyale k~pılmış sayılmaz. 

Ancak böyle Tilrkiye
yi yüz milyon nüfuslu bir 
Türkiye yapmnğı bir millet 
Ulkfö~ü yaparken idari, 

Ayni müşahitler Fnıusamn 
ltalyanlara Tunusta bazı 
kohıylıklar gö. tereceğini 
ve halta donanma hakkm 
daki batlı hareketi değişti 
receğini ummaktadır. 
Siyasi mahfiller J,ıpon bu 
şarılannın Almanya ile 
işbirliği yapmak istiyen 
yeni bir koz vermiş oldu· 
ğu kanaatindedir. t>uriye· 

şal Peten tarafınJ.an kabul 
ooilmiş ve Amiral Darh n 
la da görüşmüştür. Ami · 
ral Uginin bu ziyaret ha 
beri Berlin radyosu tarafın 
dan vt rilmişt!r. Barlin rad 
yosuna göre bu ziyaret 
bir veda· ziyaretidir ve A· 
merika ile miinasebetleri 
ni kesecektir. 

siyasi ve içtimai ltedbirler 
le l!akiki bir nüfus politi
kası tutmak da lazımdır 
ki esaslı bir şağlık teşkil!· 
tı L)unların başmda gelir 
ve bu teşk1ldt şehirlord 
bütun köyleri de içerisin 
almalıdiİ-. Zira Türkiyede 
en çok doğumu olan yerler 
köyle· olduğu gibi bilhas 
sa küçlık yaştaki çocuk· 
lar arasında en ziyade ölun 
\'aknları da yine köylerde
dir. 

Şu hc-Jde köylerde ço· 
cuk ölüml ... rinin miktarını 
ne kadar azaltabilirse 

\ı~i :1,.Sekreleri Dok 
~: l üı.er, müstakil \ 
~'1\~\i Rana Tarhan 

~lrKl.ı~UoLJ. uuu 1·}'afttt:"c1Kirt! oJ '~"YıuY&· 
' . 

'°'lfl--. .dfio~o ve Jn11ilteı 

Vi:ıti 13 A.A. - Anıeri· 
ka büyiik Elçisi Amiral 
Ligi ile :\1are,şal Peten a· 
rusrnda ynpıluıı görDşme· 
de, Amirbl Ligi Almanya 
ile Itulyamn Amerikaya 
harp ilan etmesinden son 
ra Vis\.Jııükfi.metinin ala· 
m~nsul" l:S mebuSwu OU§· 1 e tmı!jıcı u r. ,. • · '1'' ,, 



ŞuD~n~:~ i~~~~i~ün s QV • ş ha 
bugünkü durumda çevre· b l • 
mize bakıp ibret aima!IllZ er er l 
:~ok gerekli bir öde"·dir. • 

AvrupnJa patlayıp, ı\~-
yaya sıçrayan, Afrikada Resmi tebliğler 
}angın çıkarıp Amerikayı 

sarım harp havadan, kara· 
dan. sudau, loprakh.ın in · 
sanların başına yağdırdı -
ğı ateş, çelik tufaaınm, 

b r de tabiatın kur ve yağ· 
mur fırlımılur:ıe şiddetJi 
sovukhm arasında kalun 
yüzlcıce milyon insanların 
açlık,-srfalı•t, yoksulluk, 

.. mahrumiyet derya~.;ın~. bo 
i ğul,Jr ve kans ellerinde çır 
pınırkcn tanrıya şükür biz 
refah içindt', yiyecek ek -
ınek. yakacak odun, kö 
mür, içeceksu, kullanacak 
malzeme, giyecek kumaş, 
uyakkubı yapacak deri, 
vclhasil yaşamak için ge 
reken her şeyimizi bulu -
yorrsk, bunu Cünıhuriyet 
hükumetimizin kurtluğu 
<•lwnomik siyasetin sağl:!m 
hğıva ıe tuttuğu yolun şaş 
mazhğınn horçluyuz. 

Hükünı~timizin böster 
diği bu yüksek idam ve 
siyaset karş sında bize diı 
;sen ödev bu işleri kolay· 
1aştırıcı yardımlarda bulun 
1naldır. 

Bu da, evimizde un 
varken, çarşıdaki fıımldra 

yükleıımem~k, :yakacak 
udun, könıürümüı yığılı 
iken p.,zara koşmamak, 

~;undığımızda giyelek ve 
kullauacak elbise, ~:amaşır 
'ur kon bezirgan dükliilnla· 
r.nı surmumak, k ıhv<', ı.;ay 
ş:~J,er ilı iyacınııı ~ okken 
bakk ıl dükkanluı ı ı boşJlt 
nıamak, çuv.ıll .. rla sabun 
kilerimizde saklı iken s:ı 

lıun l ulırnuını ynatrua · 
m~lı:. 

Yu tdaş ! 
Ekonomik swaş yeni 

başt lll lınşlıyor. Bu şavaşhı 
n uvaffuk olmak için bütün 
milletin elhirhği, gönül ve 
lrnfıı birJ ği yap01a~ı şart 
tır. Ekonomik sav ştnki el 
dil, gönül, kııfa, iş Vt' .EÖZ 

b"rlikled zafer p:ırolasıdır. 

Japon tebliği 

Tokyo 12 A. A. -
Japon lt•bliği : 

Filipin takım adalann
dak\ har" ketlerde 2v2 A
merikan tayyart'si ~tahrip 
edilmiştir. Zayıalımız yal
nız beş tayyaredir. Hafif 
Japon krovazörJeriuden bi· 
ri ehemmiyetsiz hasara 
uğranııştıl'. Bir düşman 

mayın tarama gemisi ba· 
tırılmıştır. 

Deniz vt hava kuvvetle 
rile işl.>irliği yap·ın Jııpon 
kıt.ıl arı buglin şafo ki an 
CV\:e! Löjon ndasının cenu 
buııd karaya çıkmağa 

~muvaff cık olmuştur. 
Tokyo 12 A. A. -

Japonya ile Fra::ısız / lH11· 
diçiııisi arasında nskeri 
bir anlaşrr.ıı pazartesi gü 
nü imzalanmıştır. 

Amerikan tebliği 

Nevyork 12 A. A. -
Heı-:men bildiril<liğin~ göre, 
Amerikanın Asya filosuna 
bağlı s1vaş fit osu ile Japon 
savaş gemileri arasında bir 
deniz savaşı lınşlarnış ise 
de. J ııponların kaçmHsı il· 
ZPl'ine nelİCP alına marn iŞ 
tır. 

İngiliz tebliği 

Singapur 12 A. A. 
Hesıni tebliğ : 

~1alezyrda ve Hong 
Kongda son 12 saat için· 
de durumda hiçbir d~ğişik· 
lik olmamıştır. 

Kai.ire 12 A. A. -
Uı taşark lr.giliz tebliği : 

Şimal ve butı istikam'=' 
tindeki ileri hareketi bü 
tün şiddetile her tarafta 
devam etmektedir. Tobruk 
taki Yenizelunda~ kuvvetle· 
ri Gm.ıılenin doğusunda 
bir noktaya varmışlardır. 
500 kudur Alman ve !tal· 

Parolamız: yerli mal 
kıılhwmak ve arttırmak • 
UlJsal ve şerefli bir ödev 
diı. Hepimiz bu savaşta 

~~devimiz: ynp·ılun. 
Ş. OGUZ 

yan esir €dilmiştir. 

Alman tebliği 

Ilerlin 12 A. A. -
Rus cephesinde dün- de 
mahnlli savaş faaliyeti ol 
muştur. Atlant\kte Almun 

Tayin ve terfi 

Ynyladağ hakim mua
vinliğine hukük mezunla· 
rmdım Grı1ip Durusan 35 
lira asli maaşla tayin edil· 
miştir. 

Kiz EustitlisüMüdürü 
Baya ıı f-..adr~ye Ersayı · 
nın maaşı . 35 liradan 40 

• _J 

1 
d,..niza:tıtarı topyekOn 270 
bin tonilatoluk 4 lngili:t 

1

, gf:'misini baıırmış, ayııca 

ıki rnuhuf zıt gemisini ha 
sara uğratmışlar. Irıgiliz 
tayymclni dün gürırlüı ı\l 
manya koyuna v,ece de Al· 
rnanyamn şimal ve batısı 

na karşı yıpranma hücum 
Jar1 v.Rnmu~l•rciır. lkLtlihı· 

f 

Toplantıya· davet 
· lefl 

. yapı '~srh~o 
Hata\' Defteı , ltİ\e 
Bapturuıı ~3 ~t3d~ 1 

Hatay Tiirk lş Anonim Şirketinden: 
Şi~ketimiziu tnsfıyesi hakkında '16 ikinci teşdıı 941 

tarıhınde ~apılan toplantıda ekseriyet hasıl olmadı 
ğından müzakere yapılamamışllr. 

:Nafıtı ·~1 ı 
sı Vilayet 41 tıırı ~ 
ğiin ün 29, 1 ,9 ·bitıcll 
şif raporu ~ucı 
ettirHecP.ktıl'· . 316 Şi_~ketimi~i~ t~sfivesi h11susunda ikinci bir toplantı 

ya luzurn gorulrlılğünden hissedarların 12 s0n kilmın 
K ·r bedeh ~~·1 
eş tJ\'a ,.. dan 942 pa1.artesi .g~inü saat 14 ite AbdulJah Şeyhoğ 

lunun Sabunhanesıne teşrifleri rica olunur. 58 kcruş ve rrı A l{tlrc• r a 7'l tır minnt 23 ;r 12 941 · ...ı 
icara verilecek emlak Iha le 2· • 'pefteı" 

.ie saat ıo d:tıf'· Vakıflar Müdürlüğünden : 
-~ş:ığıdrı. yaztlı vakıf yerler icara v rHrn~k üzere 

~.u~yede~ e konul ıuştur. lbalesi 22, 11,941 pazartesi 
. gunu sı~at. 14 te Vakıflar id-tnsinde yapılacaktır 

Istt!klılerın müracaatları ilan olunur. · 

lıkta yapılaca ..,jfıJ 
. l tew ·~ 

Istekliierıı \'eS 

Ça ve ehliyet caııt 
urıı 

ile b!rli kte nı ~er fJ 

Vakfı !\Jovkii C"' . 
1 

- ınsı 
Keşif rapor•.~Jorlii~ i 

Milli EnıHik nıu t3, 15· 
Na.rcıırlar nıt?SCidı Nec cır p:ızarında Od:ı 
Alıçavu~ mescidi Uzun çarşı Oda görülebilir bab 
:'.lemot enis Yonta köyünd.. fhhçe zı:ıytiıımnhsulü Tarla ve 

hariç diğer mahsul 
Abd~llab Bağdadi küçük dulyan Balıçe 
~~kıye Hasan ~ .eşre ,, Nısıf bahçe 

icarı 
reıarlı~ 1 mıtay LJefte 111riS 

Kurt fukı vakfı ,, Bah((e Zeytuniye 
11 

66,5 
k"" .. de ceuıa t.ı~ Dalyıtn Çerkes Dalyan Çerkes Ti!rla oyun sındıl • 

Portak< ve 

mand::ine sa
ttlaca k 

Hatay Defte'"darlığından: 
Vakıflı köyiiml n O 

hanes Kartıınyan o~lu To 
mas ve Boğos !\'.ic1duryan 
oğlu Dikrandan metruk 
hahçelerde 575 > adet ı'or 

takal ve 75 adet manda 
lino rnalısulü satışa çıka 
rılmıştır. · 

~Iuhammi>n bedeli 43 
lira 88 kuruştur. .Muvak 
kat t.mıinatı 330 kuruştur. 

ihale 15-12-941 giimi 
saat 10 da D..ıfterdarlıkta 

yapıl1ıcnktır. Taliplerin ay 
ni gUnde komisyona mü· 
racaatları. 

(De!hlli~1e, ilan ve sair 
masrafJr:r muşteriye aittir 

3-5-8-13 

incir nakledi-
lecek 

hl,isarlar Başrn üdür· 
lilğünden: 

Arsuzdaki 5 r) ton in-
cirin Jskenderuna nakli 
eksiltmeye konulmuşsada 
talip zuhur etmediğinden: 
bu kerre 13-12-941 ta 
rihıne mü:ı1adif cumartefi 
nün ti saat l O da pazarlık 
la talibins ihalesi kararlaş 
tmlmıştır.Isfr klilerin Haşrn u 
<ıurlüğümilz satış şubesine 
müracaatları iHln olunur. 

·--------
Amerikan tayyare 

kayıbl ağ'r 
.Manillu 13 A.A. 

Amerikanın Asya fılosu 
komut.mı b~yanattu bulu· 
rnk demi~tir ki: 

Japon savaş tayyurele 
ri Filipiııdeki Amerikan 
hava kuvvetler!ne büyük 
hasar verdirınişlcrdir. Ya· 
nıl;ın !lıom"vırchm.:n•brrls>n 

13,16,20 

ilanen tebliğat 
Antakyada M:.;ıal Huri 

,vekili Avukat Ahmet Sır 

tar rnes:ıha 8ç11' 
ağaçlı t~.r~ala!ueli[{ 
ma ile uç R ırn•~ur· 
satışa çık11 r1 ,;011tt~ 

Senelik . 50 
\., d ı· 697 ıırıı ıı''' rı Hocaoğlu tarafındau ..1e e ı 1.•• 01 

A k 
- ·· se•tt' 1~ rı .~o 

n.tn yanın Affan mahal ve ·~ç , 6lirıı J.J f 
lesın~"rı Ihrahim seyfiddirı tP·,..·rıat·1 ~6,12,941 fl 
aleyhın11 Antakya Asli_yl~ 1 oalt> ı-0 da pe 
hukuk nıahkem&ıut! ııç 1 gunü saat

1 
cııgtır· ,, 

ğı alacak dııvasmda : lıkbt/~pı 8180 ııırıll 11i1 

Jlüddei aleyh lbruhim ~alı.~ 0 ui• ıı~t·~n~ ' 
seyf ddiirıin ikametgfthş tetml ıoavtı :.ııa i,B ıt .rıS: a arı v ··ş ti ~ 

mechul oiduğu hakkında . ~srafıar nıul6 191 
çıkarılan davetiyedeki tel) ~~ m 13, ' a~ 
!iğ memurunun meşruhn: ıpr. f kal S 
~n.ıdan aolaşılm~sına me', 0( a k 
m h~kuk usulu muhake· laca )ı~ 
mr.lerı kanununun 141 ve } fterJ:: ıS 
148 inci maddeleri ~hkfi· HataY 1 e. uedelı 
mına tevfikan hakkında Muhanııı:ıe0 

mahalli ,gazete ilt» ililnen 75 kuruştu~· 
tebligat icraRına karar ve· Adedi 25

8 tıık:.tl 0 
rilmiş olduğundan durırşnrn Cinsi por etrtlk 
günü olan9-2 -942 tarihi Kimden ~:dotlS~tl Jlli~ 
mı raslny:m pazartesi günü Mığırdıç ı\dtı ciı1s1 ıı 
saat 9 da Antakya Asliye yukarı btıf11tl1~ ~ 
hukuk mnhkemesine gel. ve ıuu rtnl\11 ıeG' 
meleri veya tasdikli vekil deli yaıı.lı tı:. (llfl z6 l 
gönder moleri nk:i }talinde lü açık art r ıııı:ı1° t Jl 
hukkmd l kanuni muanı~ çıkarılmı~ ~Ünil ~~ııl~ 
le yapılacağı il~eıen tebliğ 941 cuıni k r~tıliP 
olunur. defterou~ ~dllil ııiol 1 

1 
ya pılaC8f!l 7 S tel 1 rı tJ 

an tarın 1o ··'rncil1~ıg( 
Antakya Asliye Ce~.a mah bırlkte 010 sııir 
kemesirıden . Iiye il~ .1 ;~ ııiltir7,....tl 

Mil1i Korunma kanu· mijşterıY 15,....lt!f r 
nuna muhalif harekc<ten 

13H..- A ~I" ı"'ıı 
A t k Ş T' "ıtib',ı ~ maznun n a yanın enbük ~ 

mahatleı;inden Ömer oğlu Bu gil,°dÔ~t\\{~ ' 
Fatmadıın doğma 32 yaşın DENiZ f' -ve ıfe0de 
da Mehmet Can hakkında Gray Coılper dJt ( 
Hatay Asliye ceza mabke- G ij f1 ı ~ı 
sinde yapılan duruşma so jtil19~~ fı\ 
nunda: YarındilrıSıJlı(l ~1et11 

Fiat Mii rakube komis· GüLı'lbZ _1ılıır ı ıı~ 
Yoııunca ArpJnın pal'8ken ve Vntnu:;, dllıı ııı' ' 

-,ııJI rj!J, }l 
de b~her kilosıına altı ku· butund~g eeııı oıı~ıı ,~. 
ruş fiat konup ilan edildi ı ığır paıa -ve ıl e ~,, 
ği halde nıaznuımn 15-1 ı- rniyetiııe ··dd'tl "(ı ıı 
941 tarihinde iki kilo ar di gıiıı nı u ıı>fl# e 'P \~e " fd 
payı 33 kurnşa satmak ınusıııtı ııı.Jı; a~ 
suretile Milli korunma ka me ail O·(IJ~" 
ııununa muhalif hareket yı .. gc<; .

110 
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