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~ Abo"a ,artları 
Dahilde yıllıöı 5 
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llAnların her ke-
limesinden 5ku-
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ruş ı:ılınır. Ücret 
peşindir 

Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. SAYISI 2 KURUŞTUR 

10 Milg·~· ~ın /f,.~j~k- RusÇa ii; i~gil-
• tere arasında 

4 l~f ikraz tahvili bir gerginlik mi? 
A 9Unde tamamen safllarak bitti Rusya savaşa devam 

g r0
11;urJt 11 A.A - Maliye \'akaletinde., bildırildiğine için İngiltereden bazı 

ltı; rnart cuııi<lrtcsi sal ahından itibaren 15 mart ak· 1 · t• 
t (tıı 011 .k 1dar !;'atışa çıkaralan D yarbakı:- demiryolu ist•k· şey er ıs ıyormuş 
~ftlaa aıt ikinci 10 milyon lıralık istıkrdZ tuhvi.lc ri bugün Stokholm 10 A. A. -
l(ı~ :ıe~ Sutılurnk bilmiş ve lJ:ı akşamdan itibaren satışa Bir İsveç ~azetesi ıin . yazdığı· 
~i ferıJn1iştir . .\!aliye \'13kfi eti sıyın h ı!kımızın gösterdi· na göre, Rusya ile lngiltere 
l4.evkalade rağbete teşekkür etmektedir. ardsındı bir gerginlik başla 
'"lıll" Ş f • k b 11 mıştır. Rusya, savaşa faal 
~ 1 e imiz lnönünün a u eri olarak iştirake devam ıçın 
~ llkara 11 A. .- f\lilli Şef Cümhürre'si Ismet Inöııü savaş sourasına ait bazı ga· 
b~a~t 15 dH L>ir)p.ş" k Amerika hükO. netinın yeni Anka· rantiler İ8temektedir. Bu is 
tr/~k E çisini kabul buyurmuşlardır. Bı.iyük Elçi Cüm tek, Atlantik durumuna aykı 
as:eırnize itim·•dnaınesiai takdiıcı etmiş ve bu kahul rı ve aşırı bulunmaktadır. 
nıuıı~a Hariciya Veki. · Şükrü Saraçoğlu da hazır bu Bu suretle lngiltere hükfime 

ş ur. ti ya rus müttefikini koybet-

J r .l A M ı · mek, yahut diğer milletlere v l aııet ec ısi karşı giriştiği laahhütlere iha 

D '.::I net etmek zorundadır. 

,b Un foplant1S1na devam etfi Bu meselP şimı.ii Ingiltere 
1\ h ile Amerika arasında görüşü 
D ~y aniye »Kasabasının adı «Rahanlı» ve lüyor. Londradaki Amerikan 
~~İt~prüye Ee ~hitH köprüsü» adı verildi Elçisi Amerikaya bunun için 
~ Y<.'t Umumi 4 Meclisi ve «Deınirköprfömün de yi· gitmiştir. 
y leden S')nra Reis Ve· ne tarihi adı ola «HiUt'"köp· 
~~ Munur Karah~yın rüsü» olarak kabuh.\ isten 

de\> e loplann-ış ve işi- mekte idi. Umumi Meclis 
~ tanı etmiştir. /Vıeclıse her iki takriri de ittifakla 
1 ilkrı ı ') ·ı· .. k b 1 . . lilte 1 er ı gı ı encu· a u etrnıştır. 

kısım havale edılrniş ve Meclis yarın sabahleyin 
ltıişr lakrirler de kabul toplanarak bütçenin müzake 
· :ı,.:~ Kauııl edih~n lak resine başlıyacak ve ö~leüen 
qtl(clll ı~Ja Bahri Bahadır sonra d~ bir celse yapılacak· 

İki .. ~ 111 ı.mıfınd<ın ve tır Yarın bütçe nıilzakere~i· 
k•ft llıiihir?:? tauır de bu· 
4'dı nin bitirilmesi ve cuma gil-

~'" ı,. _ r. Bunlardan bi .

1 
.. d l\I 1. • E .. 

Y•141rı Ye>' K nu e ec ısın • ncum~n se· 
\>!! •ft . , azuasının . . . 
J> <tıtıht adı olan «Ha· çımım ynptıktao sonra da· 

~ ~ adlandırılmusı ğılrnaFı muhtemeldir. 

jtdırn Seven- ' Gazetemiz 
\ ~t Cemiyeti 

1 varın :ıan itibaren es-
~l'i.." k du··,. ki büyüklükte çıkacak 
''' 1 ongre4ii ıı 

Kağıt sık ıı'ısı yüziindcıı 
~llıık Yapıldı 40 günd 0ııberi küçük lıuciııı· 
-~ ~l ara 10 A.A.- sayın de çıkmakta olan g.ız ... temiz 
hııq evhibe Iuönünün yiik Matbuat Umum Miidürlüğün· 

~ıııı ~elerinde baJunan ce temin edilen kfiğıdmıız 
1 ıq 'Yenler Cemiyetinin bugün geldiği ic;iıı yarından 
~~ erkez "k· . A • L .... ~i ı ıncı umumı itibaren tekrar eskı rncimde 
ltlıı8 bugün toplırnm1ştır. ı ıUşan.ı başlıyııcaktır. 

llo~esintle bazı değişik 
'tetk llra 15 kişilik umu- Çocuk Esirgeme Ku· 
~~ler~ı. heyeti seçilmiş, rumu kongresi 
~ ~1le ~17.e tazim ve bağ· Çocuk Esirgeme ı~urumu 
\,' 'ir\ .. ;ekilmesine ve Hatoy viliiyt ti kongresi 15 
, '~a ısıneteşekkür edil lılart 942 pazar günü saut 15 

rar Verihnıştir. te Halkeviııde y.1pıl.-ıcaktır. 

11 Çok az ve 

çok geç il 

Bir İngiliz muhabiri 
böyle yazıyor 

Londra 11 A. A. -
Höyte • Ajansının Hanguadaki 
muhabiri yazıyor ; 

" Çok az ve çok geç. İşte 
Rangundaki savaşlar hakkın 
da bu dört kelimelik cümle 
her ~eyi mey,Jane koyar. 
Hnngunda çok az askerimiz, 
çok az malzememiz, çok az 
uçağımız 1vardı. Bunlarla be· 
raber beklemediğimiz nisbet
te çok şiddetli lıir Japon hü· 
cumıle kaış•laştık takviye 
gelmeğ başladıği zan an çok 
geç kalmıştı." 

Sayın üyelerin ayni g"jn ve 
saattıı kongrede hazır bu:un 
maları rica edilmektHdir. 

Tıfüs tamam~n geçti 
Bir.buı;uk oy evvı:~l şehirde 

, giirülen bir kaç Tifüs vnka· 
sıııd.ıu sonra alınan t' dbirler 
neticesinde tifüs tamameı ıgAÇ 
miş ve bir aydanbori yeni hiç 
bir vaka görülmemiştir. 

Japolar çok 
zulüm yapmışlar 

Avam kamarsında E-
denin demeci 

Londra 11 A.A.- Japon 
lar Hongkongda birçok me
zaliın yapmışlardır. Bu Me· 
mezalimi gözlerile gördükten 
sonra kaçmtğa muvc1ffak O· 
lauların ifadesine göre Japon 
lar renk ve ırk farkı gözet 
maden bütün dünyanın nef re 
tini hakkeden bir barbarlıkla 
50 Ingiliz subayının el ve a · 
yaklarım ba~ladıktan sonra 
süngülemişlerdir. Avrupalı 
kadınların namuslanmı teca· 
vilz edildikten sonra bunlar 
öldürülmüştür. Nihayet bir 
çin mahallesi umumt bir ma 
halle haline getirilmiştir. 

Londra lOA.A.-Hariciye 
Nazırı Eden Hongkondaki 
Japon mesaliminden bahsa· 
den demeci Avam Kamara· 
sında okumuş ve demiştir ki: 

"Böyle bır hrtdieeden bu
rada acı bir mecburiyetle 
bahsediyorum. Japon asker 
!erinin mertliği hakkındaki 
iddialar iğrenç bir riyakArlık 
tan ibaret { lduğunu ve düş· 
manın mutlaka yenilmesi i· 
cap ettiğini bu hal bize is 
pat eylemiştir. 1Ilu· mezalim 
den yalnız Japon ordusu ~de· 
ılil, Japon hükümeti vetJapon 
lmparatorn mesul tutulacaktır 

250milyonluk yenitahs isaf 
Londra 11 A. A. - lu· 

liz Mı.liye Nazırı savaş mas· 
raflarına karşılık olmak üze· 
re yeniden 250 milyon lngi
li z lirnhk tahsisat istiyen bir 
kanun layıhasını parlamento 
ya vermiştir. azır, savaş 
masraflarının iki yıl evvelki· 
ne nisbetle iki buçuk kat faz 
lalaştığını bu münasebetle 
söylemiştir. 

SON DAKiKA 

Fransanın savaş 
gemileri meselesi 

Almanyaya verildi mi 
Verilmedi mi ? 
Vaşington 11A.A.- Gaze 

tecilerin sorduğu bir soruya 
karşılık veren Hariciye Nu • 
zır Vekili Velz, Fransanın sa 
vaş 1.emilerini Almanyunm 
f'line teslim ettiğine dair res· 
mi bir malOmat olmadığını 
söylemiştir. 

.,. ..... 



YFNIGt''N 

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
- ikinci kısım -

lsadan once 330 yılına kadar 
-8-

Bu ülkeye yaptı~ı sefer 
niba)et bir harp seferi oldu 
ğu için dikkate deA'er bir 
kUllllr bırakmamışlır.Buoa mu 
kabil Mezopotamya ile mUna 
sebat tirarete ve muayyen 
ölçüdııı sanata inhisar etmiş

tir. 
Şımdl 2000 yıhna ınıy•> 

ruı. TellecüdeyJ0 deki 10uocu 
"'" dokuzuncu tabakadayız. 
Bu tabakalarla bundan evvel 
ki tabaka anısmd~ dıkkatı 

celbedecek bir hususiyet tyok 
lur. 

9 uncu ve 1 J uncu tatJa 
kaya göre Hatav o z•man 
ki tarihi adile, Mukişh. Bu 
tahilkada Hatay evvelkilerden 
bilhU!le büyllk bir hususiyet 
taşır. Odı .,nadolu Be Asu· 
larda müştert-k bir hususiyet 
teflf an Anataoraça denen bir 
UlQhiyetdirki bunun kadın· 
hk uzvu resimlerde fazla te· 

barüz ettiriliyordu. Gariptir· 
ki bu eoo tdbakalara kadur 
böyle bir resme te8lldüf ed 1 
miyordu. Yalnız 9 ve 1o:un 
cu tabZJk luda bunlara tes ,. 
düf ediliyor. Bunların resim 
tekli gayet iptidaidır. 

Artık 200) yılından it! 
haren tarihim:zi c ınlı bir p 
kilde tasvir ededebıliriz. Şim 
di Açanaya geçiyorum. 

A)Di tabakaların t~l'ecU 

de1d -ide olm ~una rağmen A 
çan.ıda ayni tabakalar daha 
v zıh ve daha zengin bulun 
maktılJtr. Hafir VooUey dahi 
yane bir nllfuzu· aza ileAmık 
OY'18lm kaphyao 178 küyUk 
ten buraBmın mf>rkez olduğtı 
nu kfQJfetmiştir. Mamafih 
hafriyat gereğ"nce de,.inleş 
m•mi,, bir- B'tray ve bir ma 
b d çıka1lmıttır. Bu m rk• 
ıeohrln o mmabk1 adı Alal 
labb. Mlltalea etmekte oldu 
~urnuz devrin orta81ndu yani 
18 JO yıllarında Babilde çivi 
yaı.ısı yazılıyordu. Bu tab 
letlerden 1 JO tane kewfedil 
miş fakat yalnız bir tanesi 
refredilmiştir, Bunlardan da 
ha yüzlercesi toprak altında 
dır. Bu devirde 3 btıyük 

l 

alm1şhr. 
ikinci bilyük devlet Amud 

Pierdi. Bu çağlardc 3 Uncu 
Sami gl)\•üm tabdkasıj Me-to 
potamyadan buralara şamil 

olmak üzere geniş bir saha)l 
işgal etmişti.Fakat bu 3Unr.il 
tabakayı teşkil eden Samile 
rin ve Kenanların yayılışı 
askeri bir uferden idarettir. 

· Halk kaJim lisanı kulta· 
myordu Burarla da o zaman 
bir haylı tekAmül eden Silmer 
kUltUrü numune ittihaz edili· 
yordu. Hatay hudutlarında 
Hurri dili geçmekte idi. Bu an 
dan itibarenlHurriler~de mem· 
leke akın etmıye başladılar. 
Marn. fi sil Hurrilerin göçü 
mil 1600 den başlar. Şiındi 
bu t.-haka ara dP.' am edelim. 
4 ür CÜ ve 3 tinCÜ tahakadan 
itlharen Hurriler kendini gös 
termiye b8şhyı:>r burayd gi • 
çen Hurrilerio uzerinde Hin 
diehndan gel n yabancı bir 
tab.ıka hftkim bulunuyordu. 
liurril r devr"nd ~ d~vl t t Ş· 
kilAtı fevkalA le gevşek bır 
manzara arıediyordu. l\1f1\Zİİ 
krııllara f zla isliklAI verilmiş 
tt Hurrıle in göçüm ·lalgala 
n ve ne suretle Suriyeye ya· 
yalc.hkları açıkça belli değıldir. 
Yalnız Halep hilkUmdarmın 
satvetinin 16')() yıllarında 
çöktüğü. ıü biliyorm~. Bu çağ 
larda Eti IE-vleti büyük bir 
iok•Ş!lf götermişti r. (Sonuvar) 

1 Şeker geldi 

1 

Çarşıda sarbest satılacak 
Muhtel f firmalar tarafın 

dan ısmarlanan şekerlerden 
iki vagon dün iskenderuna 
gelmiştir. 

geriye kalan üç vagon da 
yakmd l gelf',ce ktir. Haber al 
dııtımıza ıtöre, ş kerler yarın 
dan itibaren bakallara dağı· 
tılncak ve çarşılard.t serb .. st· 
ce satılacaktır. 

Şehircilik mütehassıs
la11 geldi 

D11hlliye VeS.Aleti şehirci· 
lik mf1teha•ıslanndan mü· 
rt!kkep bir heyet d&n Adana 
dan şehrf~ gelmiştir. He
yet Aqapacla şehir pllnı Uze• 
rinde incelemeler yapmış ve 

d~vlet v .ırdı. Buol.ırdan biri ı 

Kurgamıt, H ılepte, diğeri 
mahsi yakınında, öbDttl Kat• 
llums idi. Halep hükümc.'a 

lıataydaki rhirleriıı planları 
nı incelemek üzere şehrimild 
gelmiı bulunmaktadırlar. Bu 
incelemeler sonunda şehir 
plloıod;ı değiş\klilller yapıla· 

ceA'ı aanJlmaı.tadır. · ı ın adı da Htamur.ıbi idi. Bu 
Halep hDkUmdarı udmı devri 
nin bOyOk bOkOmdarı vazı· 
ulkanuo Aumurabi göre 

eşrıyJtt Mudüril 
Selim ÇELEl K 

C H. P. \la b ıttsı Ant ıky 1 

Meşru kar nis
betleri 

Yeniden tesbit edildi 
Ankara : - Ticaret Ve· 

kdleti butiln Hha!a1cı, toptan 
cı ve perakendicilorin meşru 
kAr hadleroi yeniden teshil 
etmiştir. 

Pamuklu mensucat (kaput 
bezı hariç) ithalftt<'ı kArlar1 
ak editifli yüzde 25, akredi· 
tıfsiz yüzd~ 20, top'ancı yüz 
de 7, perakendeci yüzde 1 S. 
Erkek için ve kadın } ünlülı;r 
pamuk iplikl 0 ri ve kaput l:ıd 
zi: lthalAt kftn akred?tifli yoz 
de 20, adreditifsiz yuzde 15, 
toptancı kttrları yüzde 10 
perakendeci yüzde 20, pamuk 
iplikleri, kaput bezi toptancı 

kArları yüzdf' 3, perakende 
ci yüzd,~ ıs yiln ipliklikleri 
toptancı karları yüzde 1 O pe 
rakendf'Cİ yüzde 20. 

Makaralar Top ancı kArı 
yUzdt'! 3, parak,.ndeci yüzdelS 

Her nevi yaş VH kuru 
ham deri'er v yardımcı mad 
del"'r ilhtthltçı kAr maddP.leri 
alrredıtifıi ydzde 20, ıtkreditif 
siz yiiz Je ıs işlenmiş dt-ri ve 
köselelt'r akr~ıtif i yüzde 3), 
akreditifs"z vüz le 2 l. 

Kilğıt, mukavva ve tatbi• 
kalt: BilQm J•n sargılık kA 
ğıdlar, gri. sarı mukavvalu 
ve gazete kağıd ithalAtçı kilr 
hadleri yiııde 20, toptancı 
yUzd 5, p0 rak ·nd~i vOzde 
21, IJğar hiltlmurn kağıtlar 

itba'A ç1 kAr t ... rlleri yüzde 2S 
toptancı yüzda lS, peraken· 
d~i yüzde 30. 

Çuval ,kanaviçe ve jüt 
mamuJA•ı: Bil-Qınum nıı.tdde· 
ıer ithalAh kArı meqteınden 
yüzde 20, topt arıcı yüzde 5 
par"ke ıdt>ci y jzde ıs. 

Çay ve kııhve : Çay il· 
halatçı kAr hadleri menşein 
c.en yüzde 15, topd:mcı yUz· 
de 6, perakendeci yUzde ıs. 

Kahve, ithalAtçı kAr had· 
leri yUzde 4, ara m'"mlekel· 
lerde yüzde 4, todancı S, pa 
rakendeci 8 

221 paket sığara saklamış 
Dünden itibaren tUtUn vz 

içki fiatlnrmm yükseldiği v 
bayilerin ellerinJe'i miktt1rı 
biJdiren bir b'"yanname ver
maite mecbur tutuldukları 
malQmdur. inhisarlar idaresi 
dün s3b1 htan itib..-en beyan 
name veren bayt1erde ı şüp· 
belendiğ kims ter nezd•ode 
araştırmulara ~tamış ve 
Dutdibi malı.ut.in le bayi 
Salih Şı.m kulea ,aınria be 
yann1me dış Jl4.t 221 paket 
sığara yakaJanar* hakkında 
tutulan zııuıt b rliklt! mab 
kemeye verilm~Jr· Araştır 
malara devı1m ticlllm~ktedir. 

Almanlar 
Rus mevıil• 

Berrn ıo A.A.-16 
Do~u cepb 

man dün de~ 
bir mııvaffakiY t 
devam etmiştir. 
gesindı:1 hucum 
dUşman;n mulJJl 
nen bir kaç bal 
ranlanmış olan tl 
riııi yanoıtJardl( 
lUn S2 uçak . 
biz"m kaybımız. ~it 

Şimal dedı'1 
gemisi betınlrn•tJf 

Şiınal Afrika~ 

liyeti olmu,tur.d~ 
sinde düşman 

hatlarına ilE>rl rtıf 
mış karı h kayıp 

Ruslare 
16 ıncı Rus o 

saran çember• 
Moslrova 11 ~ 

Röyter Ajııns1 bi 
Stray • 'u .;B 

16 IOC\ l ıs d I 
\'P&ini sarttn ç 111• 
dar?lm !dadır. ~s 
nan m.ı O 11 ıt<t tl 
beuı iç:ndc:k 6J 
lerinin wı !\tarı 
arası odadır. 

Şeker ve un 
Antakya Fi~t. 

Komisyonu ReiB 
Pirinç, un -qe 

rile un kırdı 
aşa4ıdaki şekildeb 
miştir. Aksine ' 
ı.1r hakkında k•11 

yapılacağı ilan ° 
Şeka.. fiatlan 

Toptan kesme ıe 
,, toz '' 

perakende kesrJJ8 

kAğıth ı ı9,.S ~ 1 
kağıtlı toz şeker 
Perakende k~ 
me 118,S Toz 
de kAğıtsız 99 

2-Un fıatı 
A~e 95 r~ 

kiloluk bir çu 
valsız fabrika S 
kuruıtur. . 

3 - Bir kı(O 
masraflar dahil 
reti 1 kuruştur· 

4 Kamali 
ci n .. vi kırı 
tan kilo sal•I fi 
kende 46 kul'll 

Düıe 
Dünkil sa 

fıatlarmıo yeoA
1 dirmiştik. Bu 

bir yanlışlık • 
listede hıee 6 
2S kurut olar 
hrtlbuki 25 ol 
tur. l>Uz3ltir 

Gün 


