
OgloJen r .. , r 
TA~ltfl 1~2 YIL 14 SAYi :3214 
79 Po ta kuh;su 24 

Çarşamba -=----Abone şartları s 
Dahilde' yılhliı 5 lira 

Y b ncı memlaketlsrı.. 
S lira 

llSnlcrın her Kelim•· 
slnd 1n '5 kurut alınır 

l Ucret peşindir~·· 
GünQ aacen aayua!:} 

10 kuru9\ur 

alkzmıza 
Vilayet Makamından 

29 Hıri •ci .t şı in 1942CilmhuriyetBayramında bütiln 
rl'Sn i d:ıire,Mü<'SScs~Crııiyet ve teşekküllerle dükkfin, 
mağaza ve evloriu Tiirk b:ıyrağile donatılması gerek 
liclir. 

Sürnerbank Yerli Mıı'lar Pazarı Hatay Şube~ü ka
nuni ebatta bayrak getirmiştir. Kgnuni cbad ve ev
s1fta olmıyan baynıkların kullanılması yasaktır, 

'rn !ananlar hakkında takibat yapılacağındam matlup 
evsafta bayrtığı bulunmıyanlarm lüzumu miktar bay 
rak temin ederek bugünün ehemmiyetini canlandıra
cak şekilde donatma işine ehemmiyet verilmesi ilan 4 

ve lPbliğ olunur. 

an savaşı uzun 
sürecek 

Meşhur bir isviçreli askeri 
yazar böyle diyor 

Bu yaz bir milyon asker kaybeden Rusya 
hala ayakta b•Jna mukabil Alman manevi 
yatı ınükemmetdir (VJüttefiklerin ikinci cep 

he açması çok pahalıya mal olacaktır 
Borıı 21 A.A. -lsviçronin tanınmış ve ençolc be

ğ nilen us'n ıi yazarlarıudan Baver "94 lte-şrininde as 
ke i ,fonım ,, mevzulu bir konferans vermiştir. Ba
ver muhte'if cephe'erdeki durumu gözden ge~~irerek 
demiştir ki: . 

'·Doğud bu yıız bir milyondan fazla ölü, yaralı 
Vf'. esir veren Kızılordu hala ay.tkta durnınktadır.Hus 
.,Hke leıi fevkalade bir kabiliyet göst~rmiştir. Fakat 
buna muk~bil Alman ordusunun maneviyatı du 1941 
h. zira mdaki kadar yükı;ektir. 

Yakm9arkhı lngilizlerin durumu şüphesiz ki iyi'eş· 
mi~tir. Hava üstünlü~ü h ıla ınilttefık:erdedir. 

D ğ •r taraftan İngiliz vapıır kafilelari, uğradıklan 
ajır kayıplara rağmen yerlerine varmıştır. Alnıanıor 
Malt yı znrars z bir hale koyabilirlerse yeniden tuar( 
ruz l o-e<;meleri mümkündtir. Aksi tak<lirdelngilizlerin 
tnarruza eeçme1eri münıki.ndiir. 

İki c· c plıe. meselesine geliııc":D yc:>pte lkinciccpho 
l urrr k "<;in teşebbüs yap~ık'1ıın doğı u dı:ığiJdir. Hu 
p n ö c d,.n he.zırlanmış denemeden ibaret idi.Şimdi 
kir c.i 1ir Ct>phe cıçmak hirJeşmiş milletler için çok 

p ılıalıyıı mal o':ıc aktır. Çtinkii y ılmz bir köpriibuşı 
b.ur ıakla cephe idame edilemez. O duyu takvi~·e 
vt i. şe mes lesi çok önem idir. 

\lnı.ınvayn yapılan hav.ı akınları geniş ölçüde de
v Hil t·d • se bunun Alnıungadu oldukça endişeli bir 
h ı d ğurac. ğı şi•phesizdi ·. 

f{ıj U'il 194 l kışının h ışında SÖy° "U0C !k tek bil' 
keh m 0 c V lfSJ o:la Cİh<.ın sııvaşının dııbu çok uzun 

ta ingrafta şiddetli çarpışmalar 
Nl >::l ·ova 21 \..A.- Mozdok bölv.esinde ilerlemeğ"~ 

~:.ı ı;Jllll A'mt1nıar1u şiddetli sıvaışlcr olmaktadır. S~n· 

ling · t v~ "lovorosısk bölgPsinde de çok şiddetli ç~r
pı;srr a Hr devam etmekte \"'e Huslar karşı hücumlarda 
bulunmnktııdır. 

~e:lın 2 J \. ı\-· ... taliııgratta yağan şiddetli yağmur
lar şehrin sokaklarını bataklık haline gt:tirmiştir. 
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n l Ford \Amerikan uçak 
larının evsafı 

·Yılda bir dolar ücret muka
biliı .de kafasını ve zekasını 

hükumetine kiralamış 

Mihver uçakların
dan üstün olduğu 

iddia ediyor 
Nevyork20A. 1

\ -Neşre l 
dilen birtresmt rapord!!Anıe 
rikan uç.t1klarır1J11 durumu Amerikada bulunan gazefecilerimızdt!n Ah 

met Şükrü Esmer. yazıyor hakkında mufassal uıalfı· ı 
mat verilmektedir.Bu ma·f".' ev} ork -- Arneri ka- f işlett' ği tank fabrikusım 

ııın meşhur s~nayi mer- gezdik, Burada otuz tonluk iiimnta göre amerikan or
dusunda şimdi kullanılan 
muhtelif u~·akl rırın mahi
yeti şudur: 

kezlerinc.len biıi ola.ı Det· tanklar yirıe sı;ri usulü ile 
yopı!ıyoı ·Fabrikadaki ima 
IAtı yakından htkibettik. 
Taze taze çıkan tnukların 
tPcrübd ı ini seyrettik. Falı 
rikaların imalatı lıakkm

da r ikam zikrine HJezun 
değili:t.. Fakat tahmin edi 

ro tte g çird ğımiz ilk gtin 
bir insan dehasının kendi 
m..,mleketimi: v dünyaya 
neler 9kuzandırabilc~ğini 
biZP. öğretti l 03 sent" sin 
lf P 30 kadem mural bu ık 
bir kuçük di.ık andtı iık 
otomobi ini t k b şına } a
p.m Hanri Foı dun bugün 
~ iızbinlerce ış~i işleten ve 
günde binlerce uç.t.k } p m 
muDzı.om f brik 1 ı ı kur
muş v hükumet· n malı 

olnd l u fa~rika mı kendisi 
işlctm~d lJ şlumışlı . Ford 
ıiehasını ve dimağını ı.;e ıe 

de bir dolar ücret muka
bilinde rn~mleketine kira~ 
lamıştır. Donanm ... ya işçi 
ve usta yetiştirmek iç:n 
kundi keht•siııden bir rnek 
tep kurmu~tur. Bur da 
senede binle c ... usta işçi 
ye.tişmel.:t dır. Fordun fab 
rikı laYından ıkisiui içlerin 
de 1.. ornobille dolaşa 
rak g~zdik Bunlardan 
yal ız il rin&n içind 50 ki· 
lomctr lik ŞOS:l yol ve 2CU 
k' ometre.ik dtmiryolu, v.ır 
yed yi z deltar arazi i~g J 
tdi}or. Kocaman bomb 
t. ~ y rf>liri seri usu ·ıe i 
mal diliyor. bir taraftan 
f. brıkayn girtn ham ma<l 
de dı~er tar ttftan tayyure 
olar k ı;ıkıyor. Fordun 

' başka fubrilıcaH la top 
hariç her tlirlü haı p n al
zemrni ve motöriü v. sıln 
yı pı)or. }) J l>ir Lbrik ı 
değil, onbinleıc i,.ç•ıı:n 
knrınc' gibi ve i:an uv
wti yerııı mDkinenin ktı l 

o auJtu bir şelıirdir. Yeni 
fabıikaluı ~ ı dırım hızı İl· 
b'r . ç y ç'ndeMısır 
111h1rl yt'nne yoktun Vdr ecJı 
nıışlir. Fort k ndısi seks n 
yuşmdu o1duğu halde çaıı
şabıldığı ıc;in m lesı ·ara, 
sında 7u-8J }uşmda ıh i 
yarlar, g•nı; ve y:ışlı kcıdırı 
hır birçok sakat lıotta 687 
kör çahştırınaklaııır. İşçi-
lerine ayda ÜÇ} üz dolara 
yukın para vttrdiği iç'n ka 
dın erkek öğretmenler a
mele y zılmışlaıdır. Ford 
mektedinde. d rs gördük IE n 
son a nı kine b tşın g \ -
mekledir. 

D troıt'te ikinci gün 
Krays'er fabrikusının on 
bet •1 evvel yeni kurup 

J n mi tarlara varılmış hut 
ta geçilmiştir. llııdson 

fabrikusı donanrnd ıçın 

harp levazımı yapnuıkladır. 
D tro·t ŞAlırioe yPni ge en 
ama'e ile bir senede nüfu
beş }ÜZ kişi artmıştır. Dot
ro't•t9 coğu otu:1 yıl evvel 
gelmi~ vs muhte if fli.briku 
ve iş!erde çahşae yüzlerce 
vatdnda ımız var. Unlarbı 

da bir akşar.n Çocuk Esir
geme Kurumu şı.:besiııde 
topl!!mp görüştük P.al{ s ı 
vi.eJılt>r, Biz de gurbıı1tteki 

knrdeşlurimızi görerek pek 
me naun oldu!{. Bu sami C. 
mi h· s lihalden tatıı bir h13-
yec n duyduk. 

A.Ş. lSMEH. 
DIM'** EM c 

Savaş başlarke• Ame
rikan donanmasındaki u 
çaklnr çok eski model idı. 
Savnı,m bnş1angıcmda mu· 
vaffakiyetizlik bu yüzden 
olmuştur. Halen serviste 
bulunan bir kısım uçuklar 
bugünün teknik şartlarına 
uygun değildir. Fakat av 
uçal· larmın atış kudreti 
bıitiin dünyadaki av uçakla
rının ktıdretinden üstündür 

Amerikan ordusunjaki uçan 
kaleler en ehemmiyetli 
bir kısmı teşkil ediyor. 
Dünyanın en süratli bir · 
bonıhardımao uça~'J o•an 
bu uçan kaleler giindüz' 
hücumları için yııpılmıştır 

fakat gece hücumlarınduda 
kullanılmaktadır. 

Fransada 
Durum giinden gü 
ne gerginleşiyor 

Londra 20 A.A.
"Deyli Telgraf ,, gov·tesi 
Fransad rn Almımyaya işçi 

Amcam Abdürrahmaıı gönderilmesine karşı Frnu 
Çelt>ngiu ölümü dolaytt>ile sada vukua ge'eıı yer yer 
bizza. v ya mektupla l iz- ayak1anmnlsrdnrı bahsede 
teri t z"yc etmek ve acıla reLr demiştir ki: 
ı ımız ı ortak ol .ak IOtfürı 'Frnnsada gUnden gii· 
de bulunan s-ı.ygı dt>ğer ne gerginleşen bir vaziyet 
dostlum ayrı ayrı t~şekkü. var. Fransızlar Almanya 
ı'e t s.irürnüz mani oldu- hes1b1t <ı işçi yaz1lmak ve 
ğunrl,rn ı~er:dilerine 6 

Yeui Alman yada çalışmak iste 
{!.Ünun bu mütevazi köşe- miyorlar tlu yandan f ran· 
sind tPŞPkk~irlerimı ibHlrr sade yer yer isyan çıkmış 
ed r acı gün görmemcle;i tır. Lav alin A lmauyaya 
ai llılerim. verdiği sözü tutmak için 

Se'im Çelenk buuu kabul ettiği anlaşılı 
~:ı;x;ıı:;==----.:..-- - yor.FakHtFransnda bunn hlf 
f(a nsere çare Şl umumi muhalefet \"il dır 

Luva1 ve hempalarıMılleti 
b U (Un U yor rlahn acı bir feU\kete siirlik 

lemek istiyorlar. Müttefik-
lngil ı ve Amf rika tıp Ierin Fransızlnn hürriyet 

nlimleti miışter ken yap- iç"n mücade[ .. ye çağırmala 
tıkları uzun tecrübelerden rı zamanı lıeniiz ge1memiş-
sonra kanserin• tedavisini t" ır. 
imkfin dahiline alan )t\Dİ AlmanyanınD Fransa 
mctodhır bulmak üzerı.ıdir· dao 150 bin işçi istern<>Sİ 
lar. Bu suretle b3~erijtle Alman iş. kudretinin azal-
yUz binlercıı kur bun verdi 1 dıaını gösteren canlı bir 
ı en bu meşum hastalığm hakikattir. Sunu Almımhır 
tedavisi bulunacak ve tıp da arlık itiraf ediyorlar. 
nJemiı de büyük bir irıki-

1 
Amerikan ordusu 7 

tlp yapıhıcaktır. 
Kanadar.ın gündelik \ buçuk mityonu bulacak 

ma rafı ı Vaş;gton 20A.A.-As-
Roma 20A.A.-Neşn k•rlik yaşımn 20 d<'n 18 e 

indirilmıs: üzerine Ame
dilen istatistiklere göre, 
Kanada hükOmPtinin gün· rika ordusunun m~vcudü 
delik savaş masafı 9 mi • 7 buçuk milyona çıkacak-
yon doları bulınaldadır, tır. 

Gümrüklerde 
bulunan tüccar 

mallan 
Sahıpleri tarafından 

çekilmeye zorlanacak 
Ankara - Gümrükle· 

re ge en ve S'.lhiplerince 
çelcilmiyen mal'ar hakkın 
da yapılac!lk muumel ye 
dair Tıcarer Vekaletine, 
yeni bir talim01tnume ha· 
hazırlanmış w~ İcra Vekil 
le>·i H-3yetinCt." de kabul 
edilmiştir. 

Buna göre, gümrükler
den her hangi bfr sebeple 
çekilnıiye ı ve memlekc
umumi ihtiynçları için lü-• 
zumlu olan ınallurını biı· 
hafta içinde giimrUldPn 
çekmesi, selahiyetli .Mıııta 
ka Ticaret Müdürlüğü \a
rafıadısn utakaiıya teuliğ 
olunacaktır. 

Alfika'ı tarafından biı· 
hafta içinde gümrük an· 
har ve antrepolarından ~c 
kilmemiş malları Vekalet 
lüzum gördilkç6' Mıntakn 

Ticaret Müdürlükler vasıta 
sile alakalılar ıııım ve he 
snbına memlekete sokacıtk 
tı:-. 

Bu malhırın ne şekilde 
ce~ileceği hakkında tali
matnameye esaslnr kon
muştur. 

Reyhan iye 
Kaza kongresi 

Vilftyd dahilindeki ka
za kongreleri devam et 
mektedir. Yarın Heyhaniye 
kaza kongresi yapılarak 
hılkm dilekleri tesbit e ... i
lecık ve yeni idare biyel-J 

leri seçilecelıctir. 

Cuma günü Yaylada· 
~ı kaza kongresi yapıln
ca k ve 24 ilk teşrin cuma 
ertesi ?günü de Antakya ka· 
Zd kongresi yapılmak su
retile kazn kongreleri so
na ermiş buluaacaktir. 

~ 
~da 

Sırbisf af1 1 ~ ··şk" 
İtalyanlar rttda 

dururYl 20 ~ ~ 
Stokho!nl gellfJ 

Yugosla vyadull ılfl1 
berlere göre~ det'Oiı~,J 
BelurJt -Terıııe ıo'-.AI 
nu o çetelerJeOO ,st.t!,,.",; 
için gündlJ 15 varı 
etmektedirler· oi 

rlerı .Aı 
vatanpprve . itl fl" 
dan atmuk ıÇ oıc~. 
beyhude Y.e: 3çı (1JI l 
sonra denıı tardır· 
ruııda ı~~l(l}~~stıır>J• ..J 

şimdi Hırva .ı ı<ıl'\"'' 
biıı kişilik bır cburijf 
luııdurnııık ıııe t'.tlr~ 

cete )' ~ 
ka'mıştır. ~ ı;ts 

trııe 
rı devam e 1 rİ"i yun kuvvet ~8"tıı4' ~ 
duruma sok çsts" 

Bir SırP dı 
yakala;,;\· 

Berlin 27 çetft._ 
bur bir Sı• P ·~i ~~ti 

. . nd!t ı tr.J 
ma,cıvtııı · Jsll 
bir çarpıJı:Jl~oe ~ 
maıılarıD ". ye 

SunY8 
,k 

Amerıkarl ~~~ J 
kıtalar 1 g,,,. '1J 

B ı 21 f!.'-·ı 
a o• 

çıkan :NasY0 ·~'!' . surır .. 
gazetesı ~e P, 
kan nç~k IJIJrıl 
geldiğini ~ea•~ 
sınds zene• ...... 

... "13ı;....:.; 
lundugunu ' • 8 
-~ı '::'"k bl~ 

Satı ıtei'~ 
HslediY6 tı•~' 

3_ .. .Mant8 ~~ ~ 

sel ~~yılı b~::,ıı~· ~~ 
m a ile satı O. 

942 ma 2 11 5 te ı8 
·· il saat 1 1~cV- ı 

gun . s.PI •• 
dairesıııde 'i ,,t.,. 

. b\J ' kklilerııı . jO 
l.ıulunmalafl 1 

,sr 
Zeytirı daf1 

ıııt.IJ 
Milli eın Ui!{ 

.:l n. ,Alı 
GöliCe~~, • 

'],lY . -k d 207 ağıı~·tu ,11e 
ıs en eru n pos- ye ııuziıı \ 0,,,, 

b 
1 danesi 22- rıll 

ta oto ösleri de .ıçık aıttl 
Her gün akşamları saatr:ı 7 s ıtı acaldır· 

.. • te:ı'.l 
de Şehirmiz fon 1skende· Taliplerı11 

rune getm~k le olan pofita• 
otobösleri şimdiye kadar 

1 

Emniyet ğarajindorı hara
ket etmekti idi. 

Otobüsler bu günden 
itibaren yiue ayni saatle 
postahane c'varındaki l{alk 
ıtar:ıjmdan hareket edt'Cdk 
tir. Sııyın yo1culnrın mala 
mu olmak üzere i fin 'oiı1-
nur. 

Neşıiyat Müdilrü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Anbtkya 

. Iı!{le 
uuzile hır ııırl 
ğ.ı rourac:ıllt ~ 
ııur. 19,,,. 

11-
dil 

l(ayrP t:~ 
Hata)' fıS 


