
Rusların 
Yılbaşından bugüne 
kadar tayyare kayıp 

lan 1597 dir 

Berliı 18 A.A. -
Askeri lrnynaklardan öğre 
11ildiğiııe göre, Sovyetler 
1 sonld\rıundıtn 7 murta 
kadar 1009 u h va muha 
rebelerind e olmak üzere 
1597 tayyare ku} betmiş -
tir. Bu devrede lngiliz ka -
yıpları 3l9 dur. Alman 
kayıpları 129 hıyyaredır. 

Berlin 18 \.A.- \i
man tebliği : Kerç yarım 
adasında yeni diişmnn hli 
cunıları kısrn :.n geri püs· 
kürtülmüş kısmen de topçu 
ateşi ve hava hlicumlerile 
daha lıamket mevzilerindt3 
imha olunmuştur. Şark 

cephl-sinin diğer kPsimle
riude düşman dün 'de olduk 
ça mühim kuvvetlerJo muh 
telif noktalarda muvaffaki 
yetsiz hücumlaıda bulun
muştur. 15 ~fortlu 16 murt 

partizanlara nişan ve rd 

~ioskova 18 A.A.-
Sovyetbirliği yükBt!k Sov· 
yet nıeclisı rei~i Kalenin 
bir çok partizanları uişıın 

la tsltıf elmiş ve onlara 
şu hararetli hitapta bulun 
muştur. 

"Sizi Kızıl ordunuıı en 
kiyrnetli_muavinleri olarak 
telakk' ediyorum Çete mu· 
lıarebesi düşman ballının 

gerilerini ve muvasale 
yolhu ını bozmak bakınım· 

dan önemlidir. Çete muhn 
robesinrle kazanılan rnuvuf 
fakiyetl""r nhal!nin s m zı 
fer hakkındaki kunaahnı 

kuvvetleşlirir. 

arasında düşman şaı k cep 
hesindn 131 tank kayb,.l· 
miıstir. Sovyetleı;ıien 56 sı 
hava muharebelerinde ol
olmak üz re 68 tayyare 
kaybetmiştir. Bir layynre· 
miz üssün dönmernişUr. 

Ruzvelt 
MakartuninAvustral 
yaya tayir.e dair bir 
demeçte bulundu 

Vaşington 18 A.A.
l\fakarlunın ~vuetral· 

yaya Başkumandan tayin 
edilmesi dol&yısile ttuzvel 
tin yaptığı demecin mel 
ni şudur. 

"Birleşik Devletler de 
bütün erkeklrr ve kudınlar 
.Makaı tuıın FilıpinlerdE:

askerıeril~ beraber sonuna 
kadar savaşmak azmi kar 
şinda bı>nim gibi hayran· 
Jık duymuşlardır. Bun~n
la beraber bütün ehemmi· 
yetli kararlurm harbin za 
ferle bitirilmesi yolunda 
olması gerektiğini herkes 
takdir eder. Eğer her A·
nıerikaııya ayrı ayrı Mak 
artım memlekette en iyi 
nerede hizmt t edebilir di
ye s:>rulsa verilecek tek ce 
vabın şu olacağma eminim 
"Avustralyadan 

Bombalanmasının se 
bedi neymiş? 
Londra 18 A.A.- füı

dosun bombardımanı isti· 
Hl altındaki Fransız liman· 
larma yapılan taarruzu an 
dırmaktadır. 

Londra 18A.A.- Ro· 
dos Kıbrıstnn 480 kilomet 
re uzaktadır. Bu adada is
tila hareketlerinde kcllanı 
lan küçük gemiler inşa e 

dilir. Bu da ilkbahar la· 
nrruzu için önemlidir. Ho· 
dosun bombardımanı Hit· 
ler kıtalannmın muhtamel 
bir taarruzunu önlemek j .. 
çin yapılmıştır. 

SON DAKiKA 

italyanlar 
Rumnelin Şimal af 
rikası Başknmandanı 
olmasından memnun 

değil 
Bern 19 A.A.- G~ııe· 

ral Humnelin Afrika ordu 
ları Başkumandanhğma 

J resmen tayin edilmesi -
Italyan askcıi mahfillerde f 
na 'rnrşılnnmıştır. 
Homqel vakıa şimali Afri· 
kuyı l{endi başına idare e
diyordu. 
Fakat Başkumandan ltal 
ynmh. Rumnel hundan 
böyle p1aulıırını yaparken 
ltalyan Başkumandanım 
haberdar etmiyecek ve 
belki de arkadaşını ihma 
ederek onun Rommı 
d.önmesine sebep olacakt 



t 

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
- İkinci kısım -

İsadan once 330 yılına kada 
-12-

Resmi tebliğler 
Sovyet tebliği 

Moskova18 A.A.-Sovyet 
tebliğim· ek: Cenup batı 

\ \ oolley gPrek 1600- bununlr övünmeye bıışl~mış cephesinde bir kaç tank 
180~ aıasındaki Hammabi }ardır. Burada canlanan hücumu olmuştur. Hir tank 
çağına gerek 1600- 14 JO Elilik vakıa eskisi gibi de birliği Almanlar tarafından 
arasmdaki Hurri ve dala ğildi. Fakat yine eski ile tahkim edilmiş u· r köye 
s o n r n k i çağlard olan bir irtibatı vardı. Ve kadar sokulmuştur. 6 blok 
uit muhtelif heykeller bul yeni Eti küıtiıı ü ı,:evrelerin havz ile düşmanın bit· ta· 
muştur. Hamurubi ç ğına deıı en mühinımini Hah:sy bur karargahı tahrip edil · 
ait bulunan Kral heyk(.. 1 ka teşkıl edi~ ordu. Telciide~·de miştir. Bah cephesinin baş 
rakterıst ık VüStflar taşır: de yapılan hafriyat bize kabir yerinde de 16 blok 
)ı,..y kelın iıstü yazılarla do buranın lJirinci d ğilse bi havz tahrip olunmuştur. 
ludur. Hurrı çağı ıçın Je mühim bır merkez o ı du· Duşnrnmn in adcı mukave-
Alnluhın kapısında t·le ge ğunu göstermiştir. Bu ha metini kıran kıtahmrnız 
çen çirkın biı heyktıl bir valideki Eli devletine Ha- hedeflerine varmışlar ve 
.Eti hükümdarının tanrıya tana adı veri.irdi ve ı 100 300 den fazla Alınan öl· 
tapmmas nı gösterir.Aldlalı den 7JO yıllanna kadar dürınüşler, 10 top,7 havan 
tıı Eli yazısıııı taşıyan ve cevam dm iştir. Yaktı e topu ve çok nı iktarda as 
ehemmiyetsiz bir me buı ası Eti Inıparc:ıtorluğu, keri malzeme ele geçirmiş 
tin i 1tiva eden bir tabet na bağlı idi. FHk .. l bunun 

1 
!erdir. 

ele geçClJiştir. tesiri sathi olmustur. Ayni İngılız tebliği 
12JO yıll.ırmda Eti ha zamand« buraya çok kuv Kahire ı 7 A. A. 

kimiycti oı tadan kalkmış· 1 v tli nüfus akını da olmuş Orta Şark Iugiliz Hava 
tır. Artık 12JJ de büyük tur. Buraya gelfn ~eni göç· tebliği : 
muhacim devir huşlar Bu çağ menler yerlilerle ırkdaş S. renayıkteki av ve 
da Bogaz köy Kılık} alılar t bulunuyor fak..ıt onlara hfi bomba tayyuıelerimiz dün 
tur"fmdun, ~\lalnh ve l garit 1 kim oluyorlardı. Aı tık bu bütün giln ta .. rruz hareket 
de bir denizlkovmi larafm killtür eski ç~vi y zısını leriııe devam etmiştir. 
daıı yıkılmıi ır. Bu kdeniz kullanmıyordu. Vakıu es ·,ıartob1.da yerdeki tayyu 
kavimleri ;ok kanşik insan kiden bir Eli resim yazısı relerden 5 i tahdp edilmiş 
ıilrdan:terckküp edİ.)Or ve vardr Fak t bu umumt hava muharebelerinde bir 
ııcemilerle ~!ısır, Fenike ve k il d i1.ld ,uçak diiı:ıürıilmüı:ı, birçokları 
Tar~us linıaıılarına akın· u anmJ yazısı Pgı 1 

Y Y 

lar yapıyorlardı. • Hususi yazılarla fcari se· hasara uğratılmıştır. Ro 

l 
netler Je l<ullmıılırdı. dos adasındaki \laritza ve 

l\lıs.rıılur buniara da • Kalalu nı evzileri ndo ve · ( ~oru var ) 
nız kavmi di}odardı. Hun ------•mmtm-• Kandiyaduki hedefler 14-
ar yüksek külturhl b r ı" k b ·· .., · 15 .Mart l,t:Cesi bombalan· 

yerden g lemt-zlerdı. Bun pe OCeg 1 ruıştır. 13ir uçağımız kay· 

lar buyük bır ihtimalle Tohumu geldi 1 ro.muştur. Pılot kurtul . 
Dalmaçy d vev d , Sardonya 

.ı .. Hursadöll şehrim 'z Zi· muştur 
l sahiıkrmden gelmiş o ab\-

raat Bankasın ip k uöceği Almaıl tebl'ıgv 1• lırlcr.Uu demzelrnvimlerı mtit 
h. h tohumu gelmiştir. Tohum Bedin 17 A .. A -
ış arubiye sebt p oltın 

bır k-.vimdir. Herşeyi mut hır 292 kuruştur. Senet Tebliğ : 
hiş surette ortndau kal ır· mukabilinde ve haz'rı nda Keıcte dü~rnun taarruz 

1 d Ç bedeli öje ınıek ilz re Zı· ları kmlnıı" ve 33 tank 
mı~ ar ır. 'ukurovuya ve Y 

h . . raat B.ınkaı:;ınduıı verilmek tuhrip edılmiş•ir. Bazı ver onuu şınıal avttlisıne ıkı u .ı 
kavmıu bu denız kuvirnle tcdir. !erde göğüs göğüse şiddet 
ri old: ğu zannt;dilnıektc Açık feşekkür ri muharebeler olmuştur. 
dır. lluı Iardan bı ı 1 .cisi Diğer bölgelerde tekrarlu· 

J 7 3 - 942 tarihinde • nan dlişnıan akı ıları k~ın· 
Kuve, ikinc'sıı:;ı de fmık h .. ı · · b d a~·ata göuerım e e ıyen . lı kayı••larla püskürtülmüş ku udını taşırdı. llel r 

kapayan lise talebelerindt>n ı eningrattaki hedefler ve 
kı de .Kihkyu kelimesı 

Amca~ oğlu Ah•nct Mur yürüyüş kolla·ı bombalan 
bundan çıkmıştır. !:>onun • 1 sa oğlunun Antakyadu ve mıştır Kuvvetli tayyare 
da çille K. bulunması bu 

ı Kırıkhunda ccm zesınde bu te.:kı"lleı··ımı·z Sovyct kıtala 
ık n z kav mlerioi ı 1ususi· "' 

luıınn bütün rtknıbnlnru rını daX-ıtnns, icıŞ'! yollun 
yelini göstcrebiliı·. işte bu 5 • 
çaglardu Hah.p ortuda.ı dostlara, lıseh gençlereKı· nı bombalamış ve 70 tay· 

ku kıy r. Çünkü büyük 
rıkhau ilkokuiuım ıninnHl yflr s'ni düşürrniiştür. 

bir ihtınıa le ·deniz kavim darız. Ayııca lrnrtlarile t"l Şıma i Afrıkada keşif 
grafJarile ve bızz,.t yasımı t.-şkillrric:wiz düşman kuv 

len Halebi yıkarak ) erine ı 
za iştiriiK tdtm zutlura can vetleriııi püskiirtcr~k esir ı Kutikka adını taşıyan ye· 

nı bir şebır kurmuşlardır. d rn teşckkürümüzmı tcbli· al'.11ı~ ve 11 top t ı.lırip edil· ı 
Hakıkatte bu deniz kavim ğini sayın gazetnıizde.ı mıştır 1 
Jeri tarihte yakıcı ve )ıln· r.<a edi oıuz. El k k "d 
cı olmuşluıdır. Uu da ta· .Murs..ıloğlu ailesinJen: e f rİ 1 a re Sİ 
rıh bakımından oheınmi • Amcası : Kamil, Anası : 
yet ..ılır. Maınafı denız ka <.;üllü, Amosı oğlu : Halit, 
vimlcrinin <,;Ok genış olan Jrnrdeşleri Lütfü ve Halıl 
yakıp yıkıcı devrt leri bi b I d 
zım devreye dahil dt ğild r. Yağmur aş a 1 

BıH1kis Karganıişteıı 8ir kaç gündeııberı de 
Hamaya kadar uzayan vam ed~n ılık bahar hava· 
çevre içınde eski Eti kültü ;:,l evvclgün değişmiş ve 
ru sapas ğlam kalmıştır. yağmur başlamıştır. 
Hutta onlar bu andan itiba Hu yağmurun darı e· 

Belediye biııasına 
taşındı· 

E'ektr~k idaresi bulun 
duğu binadan 23 marl942 
pazartesi gününden itibaren 
Belediye Binasına neklede 
ceğiıı~n elektrik işleri İ· 
çin müracaat edeceklerin 
13~kdiye duiresine gelmele 

Metruk emlak 
satışı 

Hatay Defterdarlığından 
Antakynnın Vert ma· 

hallesiııde 274 parsel iJU 

murada kayıtlı Nikola 
lleyruti oğlu Hanna Yu· 
suf ve karısı l:emileden 
metruk hanenin tamamı 
açık arttırma ile satışa çı· 

karılmıştır. 

:\1uhammen bedeli 30 
liret olup isteklilerin 31-
3 1942 sah günii suatlO 
da % 7,5 p ·y akçalarile 
müracaatları 

Dellaliye ilan ve sair 
masraflar müşteriye aittir 

19-21-24-3a 

Tahrirde unutularak 
yazılmamış olan bi

nalar hakkında 
Vilayet YükseK makn· 

nıından : 
Merkez ve lskend~run 

ve Dörtyol kazalarında ya 
pılmakta olan umumi bina 
tahriri ikı ııal edilmiştir., 

1837 sayıiı bina vergi 
si kanununun 38 inci mad 
desinin surahutiJ:e göre : 
Umumi bhrirde unutula· 
rak yczılınamış o.an bina· 
ların vergisinin t~diyesiyle 
mükellef olanlar keyfiyeti 
lllhririn tıitamiylo verginin 
almmıya başladığı maJi 
senen ın niha} etine kadar 
bir beyanname ile ihbar 
etmiye rm:cburdurlaı. Bu 
suretle haber vermedikleri 
takdirde o mahalde lıu ka 
nuıı tatbikatında maktu · 
miyetiniu meydana çıkarıl 
dığı tarihin rnüsadif taksit 
müddeti hitamıııa kadar 
tahakkuk edecek vargi 
% 25 fazlasiyle alınır. 

19,21,23 

Alman hatlarını yar 
mak isteyen Ruslar 

püskürtüldü 

Berliıı 18 A.A.-Asko· 
ri bir kuynaktaır bildirildi· 
ğinc göre, doğu'jcephesinin 
orta hölgesınde Alman 
lullarını· y.ıruıağa teşeb· 
btis eden buyuk dı.işınan 

teşkılleri yok edilmiştir. 

UtıJşeviklclr.ıı ılerlernesı bü 
yük kayıplar verdirilerek 
durdurulmu~lur. Şıddetla 
bır tipi ve sıfır altı 45 de 
r-.ceyi bulan sovukla düş 
maııın ıkı piyade ve 4 sü 
vari tumeııi o kadur lıırpa 
lanmıştırki gen C(jkilmek 
zorunda kalmıştır. Düşmun 
15 bin ölii, 20 bin esir bı·" 
rıı.kmışrır. 133 top ve pek 
cok ağır ve hafıf piyade 
silahları ela geçirilmiştir. 

Hal kata 
ren kendılermın Eli mille kimine ı.:ok faydalı olace· 
~1 olduklarını anlamış ve ğı tabmin eJilmcktedir. 

ilan olunur. / 
19-20 - Huak~umZevk t,enıısi 

I 

• 

Bina taf11İ'' 
rd•~ 

Hatay \Defte 

ğından: d · 
Vilayet Nafıa '-

ıct• olarak kullanılrrı9 t 
binL 16-2-t94~billee" 
keş;f raporu ın.lıc• 
~ir dtil'ilecekt~r-245 .ı_J 

Keşif Uedeh \'8~~-
62 kuruş ve fil~ ~ 
teminat 18 lira 4 

1
942 ç 

olup ihale 1-4- ıJ 
Şdmha günü sa:.ıt 
yupılacaklır. . al 

'I'!ıliplerin terıl1?k,s 
çası ve ehliyet 'Vesı 
le müracaatları ~f llİ 

KHşif rapo~u 'b"' 
lfik miidiirlüğıınd0 

man görülebi jr. ve 
DelUlliye iJi\n jttit· 

masraflar alana 8
2

6,...... 
19 -21-

ila nen tebliğ 
tı.ırııı:ı 

Kırıldı m•a 1.. •
1
. 

t. S· d , "eli' ı m , ı ı ıt~ a ı . . ııııe' 
vcki!lerindeD :\h J 
rafınean Kırıkhanıfl .fi 

·otı.ıt'" mahallesinde 1 • 

· ıuı • iken h~kkı hıyar ıı 
lehine is\imal edere b 
ikametgahı meçbu~ 'f) 
Simon s~dıkyan ·b~ı:ı 
hi aleyhine Kırık ·od' 
Hukuk malıken1081 
lan tenfız davasınıtl ,fi 
mekte olan duru~ıJl 

' rasııı'.ia : ' . 
ı ~lüddeialeyh v:ı · 

1 
ikametgahını~ ~tC il 
binaen kendısırıe ~ 
tebl ğat icrasına k 

91 
rilmiş ve duruşrıl~ 91 
942 salı gilnil s:ııı il 
lik edilmiş olduğı.ı · 
tebliğ olıınur. r 
ilanen teb ~ 

Kmkh -ında otıJ1~ • 1 
tin Sadikyan v~k' (l 
vekillerinden Alı 

0 rafındun ~Kırıkhaııı r 
mahallesinde !Ol~ 
iken lıakkıhiyarıtı ~ 

lehine istimal ede.
len ikametgahı 5,6' 
bulunan SimOJl ·tJB 
kızı Dirohi alsyb1(J1,~ 
ban Sulh hukı.ık 
sinde açılau Jört~,ıı 
osmanh altını al3 ol-' 
sının göriilnıekte 
ruşması sırasıııdıl 1Ji 

Müddeialeyb ~ 
ı kamet~ahıııın tJl ·,,S 
ntt bina~ıı kendi.,ı~ 
tebligat icrasına ~ 
rilmiş ve durl!Ş~ 

9
,; 

-942 salı.gUoU f 
talik edilmiş oldıJ 
nen tebliğ olunur· ~ 

GündDı 
Pek yakında 1/I 

Neşriyat ~ 
1 S.Jim Çh 
C. H. P. MatbcıBSI 


