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~~~~1'tbo/ı Maçı . 
\,. temiz tarafından konulan 
, ~~~.\ıı dört klüp karşılaşacak 
~ ~" kı.ı Olduğu gibi bu yıl da gazetemiz tarafın 
' ' ~ Pa konmuştur. l~ölge Futbol takımları a· 

l~!~•l~~k mu<_.Jarda birinciliği kazanaı! .. ta~ı 
l>it Uzer~ konulun kupg maçlarına onü· 

~~ l~~ gilnü başlanacak ve bu maçlara dört 
il~ ~lıra.k edecektir, . . . 

1
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'_ lt'utıwı 'takımı karşılaşacak ve. bunu 
ttı· Gençlik klübü futlıol takımı ılf\ ,şeh 
;~rıu Futbol takımının karşılaşması takip 

~· 
~nlı olacağı anlaşılan bu morlar hakkın 

lza gelecek sayıhtrımızdn tafsiHlt ver& 

Ruzvelt ordu ve do 
nanmaya müdafaa 
planlarının tatbiki 

ni emretti 

Vaşrngton 7 A.A. -
Amerıka Harbıye ı ezareti 
Japonların havai adaJanna 
ıvyarelerle hücum etliği 

ni bildirmiştir. 

Tokyo 8 A.A. - Japon 
haberler Bürosu ikinci He 
isi Tokyoda· derin bir le· 
sir U} andıran bir beyanatta 
buluoarak dmniştir ki: Ja 
ponya A vrup.ı harbine 
karışmadıkça Çin müşkü 
lalı tıalledilaıiyetektir.,, 

Vaşington"8A.A.-Cüın 
hurreisinirı hususi ka.tibi 
tarafından v :ırilen kısa bir 
tebliğde, Japonların Hn\Tai 
Adalarının merkezine de 
ııizden ve havadan Japon 
Jarın tüı!llm ettiğini, Fili
pin adalarmın merkezine 
de yine karadan vo deniz 
den hücum yapıldığım, 
birçok tesisatın k.:ısara uğ 
radığmı bildirmektedir. 

Reisicünıhur Huzvelt 
dün akşam saat 20,30 da 
Amerikrt kabinesini fevka 
iade bir toplantıya çağır· 

mıştır. G~Jen haberlere 

göre, Japonların Bonolu 
lu şehrine yaptıkları hü
cumdu işidılmodik husar· 
lar olmuştur. Keresto yük 
li\ bir Amerikan gemisı 
torp"llencrek batırılmıştır. 

Vaşington 8 A.A. -
Cümlıurreisi Huzvelt, ordu 
va donanmaya hitaben neş 
neşrettiği bir emirde Ame 
rikanın müdafaa planları 
nııı tatbikini emreylemiş· 
tir. Ve Amerikada sefer· 
l>erlik ilan edilmiştir. 

... 

A.1kara 7 A. A. -
Dıiıı Fenerbahçe ile karşı
Jaş.lln IngiJiz takımı h~t 
ikiye btjrabere kalmışbr. 
Bugiin Galatasarayla oynu 
yan Ingilizler ikiye karşı 
dört golle yenilmiş ve mı:ç 

İngiltere 
Romanya, Finlandi 

V 13 Macaristana harp 
ilan etti 

Londra 6 A.A- Fin· 
Jandiya, HomaPya ve Ma 
1\facnristnna verilen Ingi· 
liı notalarına verilen kar · 
şılıklar Ingltereyi tatmiıt el· 
medlğiBüyük ıçin Britanya 
hilkumeti bu gece yarısın 
dan itibaren kendisini bu 
üç hükumetle harp halin· 
de ilan etmiştir. 

Ottavadan. gelen haber 
lere göre, Kanada lıükıl· 
rnt:ti de Jngiltereye uya· 
rak R·Jmanya, Finlandiya 
ve l\lacaristana harp iliin 
etmiştir. 

Yugoslavyada çete 
faaliyeti 

Belgrad 7 A.A.- Al 
nıan ajansı bildiriyor: 

(;azett:lere göre büyük 
bir komünist çetesi dağ· 

hırda 'fualiyette bul unmnk 
tadır. 

Hunlardan yüz elli .,ko 
münist öldürülmüş, bir 
çoğu da . yok edılmiştir. 
Çete elebaşılarından biri 
de yakalamınk öldürülmüş 
tür. 

Yunanistana 
Riyecek maddeleri 

gönderiliyor 

Atiııa 7 A.A.-Buğ<lay 
ve başka yiyecek madde· 
lcri tağıyan iki ltnlyan va 
puı unu' gelmesi i\zerine 
iuş0 işi kissedilir derece 
de iyiliğe yüz tutmuştur. 

Ilımdan başka Almanya 
dan Yunanistana buğd.IJy 

ve şekerle lu l>in ton kö 
n.iir gönderilmiştir. Aynca 
10 'bin ton buğJayida 
yoldadır. 

baştnn sonuna kadar çok 
heyecanlı olmuştur. Şiddet 
li bir sovuğa rağmen 25 
binden fazla bir seyirci~ 
kütlesi bu maçı derin bir 
alaka ile takip etmekte 
idi. 

Libyada 
Savaş devam 

ediyor 
İngiliz tebliğine gö 

harekat memnuniyet 

verici bir : safhada 
Kahire 6 A.A.- Ingi 

liz tebliğine göre Libyada 
harekat devam etmekte 
dir. Hiirgobi cıvarmda· 
ki lngiliz kıtalaıına Al· 
man ve itaıyan kuvvetle· 
ri hUcum etmiş ve harp 
ay ışığında da devam et· 
miştir. Uu hücumların ne 
ticesine duir raporlar he
niiz gelrnemiştır. Ingiliz 
kuvvetlerinin bazı mevki· 
ler elde ettiğine dair em· 
rnarf-:ler vardır. Hudut höl 
g·sindeki harekAt memnu 
niyet verici bir şekilde in 
kişaf eylemektedir. Seydi
razak kesiminde düş 

man durmadım izaç edil· 
m6ktedir. 

SON DEKİKA 

lngiltere 
Japonya ya 

harp ilan etti 
Almany l ve İtalya 
da Amerikaya harp 

ilan edecek 
Londra 8 A. A. - lrı 

giltere hükumeti Japonya
ya bu ·sabahJıarpı iUln et 
miştir. ~luhasenıat "bu .sa
halı başlamıştır. Juporı kı· 
tatarının Şaoglıaydaki ımli· 

yazlı kıtayı işgal eylemişler 
dir. 

Herlin 8 A.A. - Japon 
yanın müteffiki olan Al· 
manya ve ltiılyamn bu ak 
şanı Anıerikaya harp ılan 
edece'kleri haber verilmek 
tedir. 
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Ruslara göre 

Alman
çekilme 
goluke. 

sildi 
Rus hücumu 
karşısında Al

manlar kaçıyor 
~ Yollarda yüzlerce Al
man tank ve vağonu var 

Ruslar Volga nehri-
-ni geçtiler 

Moskova 7 A.A. -
Hus tebliği : Dün bütün 
gün Rus kılalım cephe 
boyunca düşmanht çarpış 
mışlardır. Evvelki gi.inkü 
savaşlarda düşmana ",it 
70 ·tank, as'<er taşıyan 330 
kamyon, 7 sahra· lopu, 9 

. benzin kamyonu, cephane 
yüklü 200 den fazla for· 
gon ve iki piyade alayını 
ve 300 suvari yok edil· 
miş veya dağıltılmıştır. 
Kalenin isitkametinde bir 
k&;imde Almanlar birkaç 
köyden çıkarılmış, 35 J 
den razla düşman subayı 
ile eri öldürülmüştür. 6 
top, ve birkaç makineli 
tüfeK ve l>uyük sayıda 
cephane ele geçirilmiştir. 

Uunıda Almanların baraka 
ve top,·ak sığınakları yap· 
tığı görülnı uş, bunlar çe· 
Leler turafmdun tahrip r'un 
muş ve Almunlar J J 

sığınaklardan koğulmuş 
}ardır. 

ı\loskovtt 7 A.A.-Dün 
akşam cepheden alınan 

haberler göre, General 
Renzofon kumandasındaki 
56 ıncı Hus ordusu Saza• 
ııof yarırnadasın<ı varmış 

ve Almauların çekilme yo 
lunu kesmiştir. Alınanla 

rın ta nk ve tayyare yar· 
aımı ile yaptıkları karşı 
hiicumlar }{us iltri hare· 
kelini dur duramamıştır. Hu 
gayretler sonuuda yıpra· 

nan Almanlar kaçmağa 
başlamışlardır. (;eneral 
llenizofun kazak snvari 
birlikleri Alman birlikle
rinin bir kısmını aııa kuv 
vetlerdeıı ayırmıştır. Al
manların ~ekildiği yollar 
kamyon ve vu~onlarla 

doh.ıdur. 

Batıya doğrn çekilen 
Alman kollarına karşı şid 

detli hava hücumları ya 
pılmıştır. 

Londra 7 A.A.- Mos· 
kova radyosuna göre, Rus 

Milli piyango 

Du:.kü çekilişte ka
zanan numa. alar 

Milli Piyango dün saat 
16,15 da Ankara Sergi 
evinde çekilmiştir. Bu çe 
kilişte kazanan numaralar 
şunlardır: 

En büyük ikramiye a· 
lan 25 bin lirayı 386284 
numaralı bilet kazanmış 
tır. 

10 biıı lira kazanan 
numaralar 

244116. 24521)5, 366256 
5 BI~ LiRA KAZANA~LAH 

219144, 95714, 104766, 
212662, 75140 

2 Hll'ı LIRA KAZANANLAR 

Son beş rakamı aşağı 
daki rakamlarla nihayetle 
nen biletler 2 şer bin lira 
kazımmışlardır. 

0328.1, 19715, 6867J, 
114 71, 82154, 25 259 
86968, 92446, 33227 
67395. 

100\) URA KAZı\· 
l\A\LAR 

Son beş rakamı aşağı
daki rakamlarla nibayetle 
nen biletler Biner lira ka· 
zaı tmışlardır : 
64786, 95855, 
34892, 18588, 
98936. 88738, 
11882, 96945, 
27454. 75694, 
80211, 64301, 
15759, 67915. 

16392, 
32980, 
32119, 
4Jl56, 
91'151, 
8614J, 

50(t LiRA KAZ \i\ANLAR 

Son dört rakamı 1254, 
5325, 5285 le nihayetlenen 
biletler 5 er yüz lira ala 

c1klardır. 

5) VE ı co LIRA KAZA 
NANLAH 

Son üç rakamı 787 ve 
228 le nihayetlenen bilet· 
!er 10) er lira, ~on üç 
rakamı 488,775, 740 hı 
nihayetlenen biletin 50 
şer lira kazanmışlardır. 

Son iki rakumı 21 le 
nihayetlenen biletler onar 
ve son tek rakamları 2 
veya 5 le nihayetlenen 
biletler de üçer lira alacak 
lardır. • ---= 
da şimal batısındaki Al 
man hatları bir noktadan· 
yarılmış, bLtr Jd t l>ir köy 
geri alınmıştır. Heri hare 
ket devttm ediyor. Bu ke 
simde düşman bnskısı ha· 
fiflemektedir· ikinci hü
cum cenup lıatıda yapıl

mış ve iki Alman tümeni 
. a~ır kayıplara uğramıttır. 

lluslıtr buz tutmuş olan 
Vo1ga nehrini g\; ... 'Ti işler
dir. ileri hare"et devam 

kuvvetleri Kalenin kesi· ' 
minde ;\imanlara iki hü· 
<:um yapmıştır. Uk hücum etmektedir. 

Kudüs Müftüsü 
Musolini ile görüştü 

Roma 7 A.A.-Kudüs 
Baş Müftüsü Haccı Eminül 
Hiiseyni bugi>n ltalyanBaş 
vekili Musolini tarafından 
kabul edilerek kendisile 
Arap memleketlerini alaka 
dar edtıenrneseleler:hakkınd: 
uzun müddd görüşmüştür 

Bir İtalyan yalanla· 
ması 

Roma 7 A.A- Husya 
da Donez bölgesinde harp 
etmekte olan iki Italyan 
tümeninin esir olduğuna 

dair çıkarılan haberler ya· 
lanlanmü.ktadlr. ltalyan 
tümenleri bu bölgede mü · 
kemmel surette harp d· 
mektedir. 

ELEK'j ı.ltC CEREYANI 

Elektrik motör!t-rindeu 
biri tamir edilmekte oldu 
ğuntan şimdilik yalnız kü 
<;ilk motör çalışmaktadır. 
Bu yüzden ~ehrin bazı Remt 
?erinde sıra ile bazl kısımh 
rın cereyanı kesilmekte 
olduğunu gözönüne alarak 
halkımızın ihtiyatlı bulun
ması lazımdır. Tamir ışı 

birkaç güne kadar bitı•cP.k 
tir. 

Portakal ve Li
mon satış 

Hatay DefterdırlığınıJan: 
Av in ieme•c köyün ie 

Mihail Basil Huri kızı Rem 
ze ve ispirden metruk 
bahçelerde 5416 portakal, 
66 Limon ve 324) l\lan 
daline mahsulü satışa çı· 

karılmıştır. 

Mubamrr1en bedeli 56 
lira 39 :kuruş, mııvakk ıt 

teminatı 4 lira 23 kuruş 

tur. 
Ihale 15-12-941 gü· 

nii saat 10 da Defterdar
lıkta yapılacaktır. Talip 
olanların yevmi m('zk1lr 
de müracaatları. (OelJatiye 
ilan vesair masraflar ala· 
na aittir.) 

4-5- 8 - 12 

Yapı işi 

Kırıkhan Cumhuriyet 
Halk Partisi !da.re heyeti 
Heisliğinde : 

1- Kmkhan Halkevi 
Binasının 5155 lira 99 ku 
ruş keşif bedeli ik tnali in· 
ş ,ıatı açık eksiltmeye ko· 

konulmuştur. 
2- ihalesi 20- 12-

941 gün saat 10 da 'Parti 
Hinasmda teşekkül edecek 
komisyon fa )iapılacaktır. 

3-Ilk teminat 386 
lira 70 kuru~· . . Şartna
mesi ve sair evrakı Parti 
Reisliğıu. ·· ·~örülebilir. 

4-Taliplerin muktıı.i 

Çam enkazı 
satılacak 

Ormar. Bölge Şefli· 
ğinden 

Hatay Vilayetinin An· 
takya merkez Kazasının 
Sunberi Köyünün 15 kilo 
metre şımalinde (Fiskeli 
yazı) Devlet ormanından 
(7303) ketal çam enkaz 
odunu 28-11-941 l\lri 
hinden itibaren (15) gün 

, müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

1-Arttırma 15-12-
94 l tarihine raslayan pa 
zartssi günü saat 14 de 
Anlakya ürman Bö'ge Şef 
liği binasıııda yapılacaktır. 

2- (100) kilosu b:r 
kental itibari:e beher kt'n · 
talın muhammen bedeli 
(12) kuruştur. 

3-~luvakkat teminat 
(65) lira (73 )kuruşlur. 

4-Şartnarne ve mu· 
kuvt:le projerleri Ankar:! 
Orman umum ~lüdürlüğü 
s~yhan Urınan Ça~rge 
Müdürlüğü, ve Antaky 
Orman Bölge Şefliğinde 

görülebilir. 
5- isteklilerin teminat 

makbuzu ve evraki cııüs 
bilesini 15 - 12 941 gü 
nü saat 12ye kadar komis 
yon reisine vermiş bulu· 
na<:.aktır. 

6-ısteklilerin ticaret 
odasımlan alınmış 7esika 
sile birlikte belli ı!dileıı 
gün ve saatte komisyona 
mürac~atları (ifa vasika 
köylülerden istenmez). 

29-4- 8-12 

ilan 
Iskenderun ~ .asta! mu 

hallesindeıı Terzi Dikran 
~ lazlumyana : 

lskenderunda tüccardan 
llyas Ezrak tarafından aley 
lıinize 9 nisan 938 ~ünlü 

ilamın dosyada mevcut 15 
nisbn 941 gün ve 669 sa
yı ile Fransızçadan J'fürk· 
çeye teı·cürne edilen surdi 
ne nazaran zabıtta yazılı 

olduğu veçhile ilanen teb· 
liğat yapılmasına rağmen 
gelıaediğinizden müddei . 
nin yüzüne kar.şı ve sizin 
gıyabınız·fa yapı lan telki -
kat ve duruşmada 12 Türk 
altın liraı:ıı ile 18,11,937 
tarihinden itibaren faizi ni· 
zamisi ve masarıfı muha
keme ile birlikte tahsiline 
dair verilen kararı hııvi 

ilamın 3713 suyılı kanu • 
nun 3 üncü ımırdesine tev 
fikdn ten f izine ve işbu 
tenfız kar.ırının mfü..idei 
taraf•ndan ililııen tebliğine 
müddei lınkkında vicahen 
ve hakkınızda gıyaben kabi 
li temyiz. olmak üzern 
8.9,941 tarihinde karar ve 
rildi. 

evrakla birlikte muayyen 
gün ve saatte korrıisyoada 
bulunmaları. 

8- 12-15-19 


