
yadan gelen haberlere göre, 
Libyada Ingiliz 01dula11 
büyük bir süraatle llerliye 
rek Alman ve ltalyan kuv 
vetlerini kovalamaktaJır. 
Alman kıtuları Bıııgazide 
toplanmışur. Bingazi kapı 
lannda savflşlar olurken 
Alman kuvvetl~rinden bir 
kısmı hala Bardiya ve Sol 
lumda dayanmaktadır. 

münasebatını boz 
makmış 

Moskova 22 A.A. 
·' l'.lvestiya,, gKzetesi yazı 

yor: 
Önümüzdeki giin\eriçin 

de üçüncll bir !'ürk tica 
ret vapuru, milliyeti biJin 
miy n bir denizaltı tara· 

fmdan torpillenerek batın 
lacak ve bu geminin tay 
falan kurlatılacaktır. Hu 
Türk gemisi"de bir kaç 
Alman şahidi bulunacak 
ve gemiyi torpilliyen deni 
zaltıda Hu işaretfori gö· 
rünecektir Bu alçaklık 'l\\rk 
Rus miinas,.betlnini l.ıoz 
mak için Almaulnr tara 
fıııdan ulınan bir t dbir 

dir. 

Hava Kurumu Kurb .. n 
Hayramındu butı\n vatan· 
duşlardan kuvvetli bir alfi 
ka beklemektedir. 

Londra 22 A.A-Tay
mis gazetesinin askeri ya 
z::.ırı şu mütaleayı yürüt· 
mektedir 

Libyada Alman başku
mandmı Rummel kurtul· 
mağa Çdhşıyor. Onu kova 
lıyoruz. ltalyanlar Libya· 
ya büyük takviye kafileıe 
ri g çirdikl0rı ıi söyluyo:-
hır. Bununla berab r Yu
narıistandcı çok miktarda 
Alman takviye kıtalarıcın 
toplandığı göz önünde lu 
tulursa, yakında Libyada 
şiddetli suvaşların başla 
~acağım kabul etmek ge· 
rektir. 
İtalyaya yeni kuvvet-

ler geçirilmiş 

Londra 22 A. A. -
Libya kıyılarındaki Kirne 
körfez\nde lngiliz deniz 
kuvvetlerile ltalyaıı deniz 
kuvvetleri arasmdu bir 
çarpışma olmuı~ ve bu çar 
pışmada düşman kuvveti 
gdri ÇE>kilmt ğe zorlanmış 
t\r. ltalyanlar bunu mem
nuniyet verici bir haJise 
diye karşılamışl<lrdır. ÇUn 
kil bu esnada ltalyaıılann 
Afrikaya )'eni kuvvetler · 
oen mürekkep bir kcıfile}'i 
geçirnıeğe muvaff kolduk 
ları anlıışılmökl dır. 

Alma .• iar dayanıyor 
Moskova 23 A. A. -

Hus kıtaları kuvvetll suret 
te tahkim edilmiş olan 
Alman mevzilerine hücu 
ma devam ediyorlar. Al • 
nıc.ınlar inatlı bir nıukave 
met göstererk mevzilerin· 
<le tutunnıağa çalışıyorlar. 
Buna rağmen Huslar 4 iUl 
6 buçuk kilometre genişli-

. nde. gedikler uçnıağa 

ınuvaffok olmuşlardır. 

Japonlar çok 
geniş ölçüde 
harekete geç-

tiler 
Hong Kongdaki İn 
giliz filosu abluka 

edildi 

Tokyo 22 A. A. 
Japon filosu Hong Kong 
çevresine bilyük bir hücum 
yapmış ve buradaki lngi
liz savaş gemilerini abluka 

Bedin 22 A.A:-- Res· 
mi Alman tebliği: 

Doğu cephesirıde bir 
çok y6I'lerde düşmanın bil 
cumlan muvaffakiyetsizli· 
ğe uğramış ve ağır kayıp· 
lar verdirilmiştir. Şimal 
Afrikası:ıda mühim hare
ketler yoktur. 

Atlantik denizinde bir 
Alman denizaltısı bir ln 
giliz tayyare gemisini tor· 
pilliyerek .batırmıştır. 

İngiliz - lran 
anlaşması 

eylemiştir. Bu gemiler talı Pazar günü imzalandı 
rip edilmekten kurtulamı· - _ 
yac3klardtr. Tahran 23 A. A. -

Pazar günü · imzalanan 
-ıran - lngiliz ittifakının 
annyollan~ şudur: : 

'fevyo k 22 A. A. -
Manilladan bildirildiğina 
{!öre, japonlur Filipin ada 
larma karşı ç:>k geniş bir 
ölçüde • .h ırekete geçnıis 
görilnilyorlar. 8) nakliye 
gem"sind~n mürekkep bit· 
Japon kaf tl~si karaya as -
ker çıkarmaktadır. 

Tokyo 22 A. A. -
Löjon adasına Japon donan 
masmın himayesinde çok 
büyük kuvvetler çıkarılmış 
tır. Bur ada çok şiddetli 
savaşlar olmaktadır. 

Tokyo 22 A. A. 
J pon ordusu Singapura 
300 kilometre kadar yak· 
laşmış\ardır. Bozgun hafüı 
de geri çekilmekte ohm 
Ingilizler Japon kuvvetleri 
tanıfından takip edilmek· 
tedir. 

Vaşington 22 A. A. -
Filipin adalarından gelen 
haberlert~ bah.'lhrsa bu ada 
lar şimdi en ağır bir · nıti 
hanı g~irecektir. Japon\~ 
nn her ne pahasıııa olursa 
olsun Fılipin adalarını ele 
geçirmE>ğe knr&r verdikle 
leri anlaşılmaktadır. 

, 

Iran ordusu yalnızmem 
leketin 7llüdafa ve iç asa 
yişi i~:in kullanılacaktır. 

Irand::ı. lııgiliz ve Rus 
ordularının birleşmesine 
•ıran hükumeti sesı;ıkarmı 
yacak fakat bu kuvvetler 
barış veya mütsırekenin 
imzasından 6 uy sonra Ira 
nı terkedeceklerdir. 

Iran hükumeti mütte-
fik orduların Iran toprak
larırda serbestçe yayılma
sını ve bu işe Iran işçile· 
rinin de yardım etmesini 
kabul etmektedir. 

lrun, mihver devletle
rile ve işgal altındaki 
memleketlerle siyasi mü· 
nasebefü~riui kesecek ve 
he h~ngi bir devletle in 
giltere, Rnsya ve Amerika 
aleyhine bir anlaşma im
zalıyacakhr. 
- · Iran tr~msit yollarının 
b ullanılması için yapılacak 
mllli görüşmelere anlaşma 
nın tatbikinden sonra huş· 
lanacakl\r. 

·-- - ~ -------- ' 
SON DEKİKA - HITLER · 

l K~mandayı niçin aldı? 
L-0ndra 23 A.A.- i· 

y&Eil mahfillere göre Hit 
lerin l'aşkumandan\ığı eli 
ne .ılmasının iki sebebi 

• 

vardır. 1 - Vaitlerini ge· 
tirnıeınesiııin nwsuliyetini 
yilkliyecek birini bulmuş
tur. 

2- Almanyadaki garip 
şöhretinden istifadea ederek 
tukrar halkın itimadını ku· 
z. Lmak. · 
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Atatürk koşusu prıogramı 
27 bi)'inci kanun 1941 cumartesi gUnü yapılacak 

Atatürk koşu.s.una ait program 
1- 27-12-941 cumartesi günü saat 9 da {Bele 

diye önünd~ Atatijrk bUs!üae Beden Terbiyesi Hatay 
BlSJge b şkan'ığı adına bir çelenk kon:ıcaktır: (Bu 
~·.elenk mer:YRiminde Beden terbiyesi mükellefleri, Li· 
selerden talebe gru~ları, Garnizon sporgücU, memur 
ve .halktau arzu edenler buluna~uktır.) 

2- ÇP-leıık nwrasirninJen liilOora toplu olarıık h~· 
kO.met konağı önüne gidilerek plan mucibince m evkı· 
ler ahnacakhr. 

3- Saat 9,45 te Beden Terbiye~i Başkunlığı tara· 
fındau bir söylev verileceklir. 

4- Saat 9 ,55 teBorunun(Ti)işart til~E.'bedt $f Ata tür 
kilo lıatır86ını tcızizcn 2 dakika tazim sükfttu yapıla· 
caktır. 

5- Saat 10 Ja hareket ca.mirinin tabanca işaretile 
koşuya başlanacaktır. 
6-Koşu park~ru hükQmet konağı önünden bnşlı· 

yarak. Inönü, Köpı:ü Gündüz caddelerini bıkiben ls· 
!<enderun şoeası üzerinde gidip-dönilş olarak 4003 
mPJrelik bir mesafooe yap1lrtcak ve yine hüktlmet 
konağı önünde sona erecektir. 

7- Atletlerin derecelerinin tespitini milteakip Sa· 
yın HölR~:_Başkanı Sök(Ilensil 0 r tarafından i!1 der~ 
a1aıı ferUve'takımJara merasimle mükAfat verılerektır. 

g:_ Bu· meraı;hne, Antiıkyfüla mevcut askNt. mülki 
ve adli biltün daire, mektep, teşekkül ve müesseseler 
davetlidir 

9-Bıı program davet yerini tutacaktır. 

Hakem Listesi 
Müsubaka Direktöril : Kem(ll Seçkin 
llaşbukem · Ömer Ekenel 
i\l&lbuat deleges; : Seıim Çelenk 
Müsabaka doktoru ; Cltv:d Yuı'ln~an 
Starter ( Hareket amiri ) : Akif Ezer 
Mu..;abaka umurnt katibi : lsrnail Uikmen 

" ., 
,, 

Klltjp1eri : Fı-zıl Baita - Mcızl(inı Keser 
Baş komiseri : Adil Tosyalı 
Korniser!t'ri ; Halit Kuşçu - SaitAkurçay 

Cehil Melek 
Kronometre hakemleri : Saba4allin lzbul -Şahap 

Balcı - Adil Örge 
.FiNıl lwlrnmleri : Hikmr~ Aran .- Şükrü Duy.ıangan 

Hüsey;o Çelenk • 
Not: 

Hakem arkr..daşlar ınils ıbaka hakkında son görüş
meyi yapmuk ilzere 26,12,941 cuıııa güoU saat 15 te 
merasim ve müsabakayı idare etmek üzere 27,12,941 
cumartesi gUnü saat 8 de Beden Terbiyesi Bölge Baş
kanlığında hazır bulunamıklar.dır. 

Kayseri futbolcuları 
Kayser~ futbolcuları •B:ı.yramın 2 inci ve 3 üncü 

günleri iki rmıç yapmak ilUıre şehrimize geleceklerdir~ 
llirinci maçın Antakya şehir ruuhteliti ile, ikinci rna· 
çın du llalay muhteliti ile yapılması futbol Aj:mlığın 
cu te,spit Edilmiştir. 

Kayseri takuDJ. geÇf)n se~e :ScY:han Bölgesind~ ş.am 
p:yon takmıımızı O - 4 gıbı bır farlıla yenmıştı. 

li'utbolcu\anmız cok çalışmış ve muhtelit •>larıBk 
misafir tal.um karşısına çıkacaklardır. 

Her iki mrçın da pek beyecımlı geÇ1'c.eği ve kulu· 
balık bir seyirci kütlesi bulun cağı muhnkktır. 

- --- ---~- - -----------
Voroşilof Uzak Heri ha;eket d~vam 

Şarkta ediyor 
Stoldıolm 22A.A.- Bu r\1osk:ova 22'A.A .-Cep 

ra<la doluşan şayialara gö heıle Hm; oıduları çok şid· 
ıe, l\hucışal VoroşHnf U· dn!li savcı~lar vererek ileri 
ıJtk d<rğudaki Hus· orduları hurekcllnrine devam edi 
Ba~kumandanlığına tayin yor); r. Yer idt-n l ;r~ok 

yerle! :.ılm . .mhırdun geri 
edilmiştir. 

Maı eşal l>u tıölged~k1 alınmıjlır. 
Rc.s ordularını tensik . ide lJrıJan Ingiliz tnyyare genıi 
cektir. si 938 de inşa \.dtien ve 

,Batırılan gemi lngilterenin en modern 
1
-· Bedin 23 A. A. - gemilel'inden biri olan 5 
Sa:Abiyetli kaynaklara gö· gemiden biridir. Gemi 23 
re, AUac tik denizinde ba· bin tonlulçtur . 

• 

Kızılay balosu 
Yılbaşı gecesi verilecek 

Her yıl olduğu gibi Kı 
zılay Cemiyeti bu yılbaşı 

da bir balo vermeğc k a· 
rar vermiş ve YardJmse· 
venler cemiyeti ile anlaşa 
rak baloya hu cemiyetin 
de i~lirAk etaı ':!ini karur· 
laştırmıştır. 

Balonun hasılatı bu iki 
hayır cemıydi arasında 
paylaşılacaktır. Valimiz 
Sökrnens.üerin himayesinde 
verileeek olan balonun 
çok zengin olması İ(İn ha 
zıı·lıklnra başlauroış, bilet
ler de satışa çıkarılmış bu 
lunmaktadı~. Yılbaşında 
hem eğlenceli bir gece ge 
çirmek ve hem de iki ha· 
yır Kurumumuza yardım 
etmek :istiyen hayırsever 
yurtdaşlara tavsiye ederiz. 

İnhisarlar Başmü 
dürü değişti 

Vildyetimiz • lnhisarlar 
Başmlidilrü Dursun Yurda 
kq1 Erzurum lnhisurla~ 
Başrnildürlüğiine nakledil· 
miş yerine lımir Şarap 
fabrikaları MUdllril Zekeri 
ya Karaarslan tayin olun 
muştur. 

lskenderun merkez 
mithat Paşa ilkokulu öğ· 
retmenlerinden Saniye Ci
velek Ue Antakya merkez 
ısnıet PaŞa IIUokulu öğ· 
retmenlerinden l )emir te 
k:n becayiş edilmişlerdir. 

Hususi muha-
seba binası 

Geçen yer sarsıntı
sından s ·katlandı 
Geçen haf t~ içind~ vu-

kua gelen yer sarsıntısı 

esnasında Hıısu 
f't Muhasebe duvarlarında 
t~hlik~li çatlaltlar olmı1ş • 
tur. Binayı gözd~rı geçiren 
Nafı~ Fen heyeti bu bina 
içinde oturmanın t&mami· 
le tehlikt-li olduğun~ ve 
boşaltılması gerek olduğu 
na dair rappr vermişlir. 
Bu rapor üzerine binanın 

boşaltılması için hazırlıkla 
ra başlanmıştır. Hususi 
Muhasebe başka bir bina 
aramaktadır. -Tarla ve b hçe icara 

Hatuy Defter arlığından: 
Zeytuniye Hıristiyan 

köyö.ndo c ... :naıı 66,S hek 
tar mesahasmda lt.ırJa ve 
ağaçlı tarlalar açık arttır· 
ma ile Uç Renelik icarı 
satışa çıkurtlmıştır. 

Senelik muhammen 
bedeli 697 lira 50 kunış 
ve üç senelik muvakkat 
terninut· l 56lira 93 ~kuı uş•ur. 

ihale :l6,12,941 cuma 
günil saat 10 da Defterdar 
lıkta yapılaCc.lKlır. 

Talip olanların % 7,5 
tenıinatile birlikte müraca 
atlur., De!lHlıiye il:ln ve.su· 
ir masrııflar müşteriye ait 
tir. 13, 16, 19,23 

t lıtıtı. 

Tonla daVU_~,,ı· '·!~; y L>' r (' Seı1r1 
Mersin lhraratçi've ithalatçı birlikleri UIJJ ı 'ıafe) 

tipliğinden ııd3 ~ •\t Yıt 
A Qağıda isim •eri yaztlı hil'li klerin kar.şıltıfl dil a ~ ıı;'.!rıda 

" ;tO ll':ldlh 
terilen gün V:! saatte Mersinde birlik b~oa::ı oıuoıır· l;eı-ı 
ve Umumi Heyet toplantısı yapılacağı 118° ' 

Toplantı 

4 
, 

Tarihi Saatı Günlerı Birliğin ismi ., .. ıı~~ 
. t ... J ı·ı·l 

4 1 942 10 Pazartesi-Hububat B klıYll 0ir ı: 
' ' t ·ıtnr• , tohumlar ihraca ı.:: 011 b~. 

C u·ı~ etıerı crı . 
" " 

14 ,, ,, - enııp , • uy b'rliğı 
van ihrncJtcrhır 1 ııır b r 

-~!anifatura itJı.ıiatcı llle 5,1,942 10 Salı 

': ,, 14 
6.1,942 10 

" ,. 14 

" 
,. 16 

Ruslara göre çok 

ağırdır 
Moskova 22 A.A-

Pravda gdwtasine görP, 
Almanlar yalnız ~losko· 
va cephesinda 1 O sonteş· 
rind.,n 16 ilk kflnuna ka· 
dar 117 bin subay ve as· 
ker. 2213 tank, 12JO knm 
yon' 17SJ mitralyöz vo 
çok miktarda harp mulze 
rnesi kaybetmişlerdir. 

Alman baş~umandan 
lıgı meselesi 

Berlin 22 A.A.- Ma· 
reş tl lkovin\!in ordud n mı 
yoksa yalnız ' başkurnan· 
d~nhktanmı çıkarıldığı he· 
nüz belli değadir. Man·şa
le başka bir vuzifo veri· 
lip verilmediği hakkında 
da bir lıaber yoktur. llit· 
ler başkumandanlığı eline 
aldıktan soura Hitlerle 
Bronniçidrasuıdaki vedalaş 

ma çok vekurane olmu~ 

tur 
Amerikada askerlik 
Vaşington 23 A. A. -

H.uzvelt 18 ile 64 yaş ar.ı 
sındaki bütün erkeklerin 
askerlik kutilğüne yazılrmı 
}arı ve 2(• jk, 45 yaş aı a 
!-'ındakilerln tle muvazzaf 
hizmete almrmıtarı hakkın 
ıhıki kanunu imzalamıştır. 

··~1--i'HUMili •• 
Satıl•k ev 

Ik tay Defterdarlığ1ı1d :m: 
Parsel 10. : 800 
Mahallesi: Şeyhmehmet 

Kimden metruk oldu~u: 
K<ızancı Habo kız\ !\1eryem 
vcre~"'si. 
l\tuhumımm hedeli : 300Lira 

Hisse miktarı : ''ı ama mı 
Yukurıdn ynıılı gayri 

menku\ün m ıilldyeli fl\~ık 
nrltırma ile satışa Ç\karıl 
mıştır. 

ihale 26, 12,941 günii 
saat 1 'du Dcfterdnrlıkta 
yapılacakltr. 

Sabş bedeli peşindir. 
Talip olanların yüzde 7:5 
p:y akçasilo birlikte ıhule 
günu müracnalları. 

( ilan de1Hlliye vesair 
masraflar müşteriye aittir. 


