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Pazartesi 
Abo"a •artları: 

Dahilde yıllığı 5 
liraYabancı mem 
leketlara 8 lira 

ilanların her ke
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ücret 

peşindir ;-ı 
GünJ geçen sayı 
lar 10 kuruştur. ~er·ı Qerı 

- ... ' rrıez 
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SAYISl 2 KURUŞTUR 

lerj I~~ Şereflendirdık ÇU eri pOn mallarına ya da asker 
~I Qunü,ı yıl dönümü Bir Alman radyo is-

I~o··rı' ıı5r.s. in ı A.A.-Milli <..:ef El konduğu haberi <~ıkardılar n ';C tasyonunu tahrip ettiler -
dikıe, .. u~. Mersini ;şerefltındir Loııdra lA.A.- 27_ 28 yalanlanıyor C :.>l I J I 

1 g - ava l ar apon isti a 
Olan 2 Unün yıl dönümü şuhal gecesi lnv,ilh~ deniz,kn ~loskova 1 A.A.- Nav• 
~d b' 8 Şubat l\brsinde ınes rıı ve hava kuvvetlerinin yur york Taymis gazetesi Isviç sını sükunetle karşılamış 
beyA ır bayram günü CJlarak dım:Ie Havr yakınındaki lıir redeki l{ar.etelerden nttkl~n Londra 2 A. A. - Uzak 
~~b~nla kutlanmış, bu mü· Alman Hadyo istasyonuna bir haber vermiştir. Bu ha· Doğudan gelen haberlere gö 
bayt tle Ş ... hir baştan bnşa indirilen paraşiitçü kıtalar bcrde Husyacfaki Japon mal re, Japonlar Cavu adasının üç 
~rar~klar_ıa süslenmiştir. Ht-r parlak bir ay ışı altında ö !arına el konduğu ve Japon noktasına asker çıkarmışlar· 
~ahra Mılli Şefin zafer ve devlerini yapmış ve düşma sınırmda büyük stratejik: ted· dır .. Çıkan Japon askerleri çok 
akk rrıunlıklarla dolu hayatı nın şiddetli mukavemetine birler alındığı bildirilmek· iyi yetiştirilmiş seçkin kıta· 

ferarı 1.~da nutuklar lve kon· rağmen radyo i1'itasyonunu tedir. Tass ajansı kabaca uy lardan milrekkeptir. Ad~da 

H
s ar Verilmiştir. tahrip eyledıkten sonra &'erni durulan ve Nevyork Taymis savaş durumu karışıktır. 

1 k d 1 l.· m·Qıe J. 111 ff k. gazeteüi t.ırafından neşrerli· Bazı kesimlerde Japonlar iı•e v a evı' n e eıe ulll ı... r ır. n uva ll 1 , 
1\ yetle başarılan bu harekette len bıı haberin kesin olarak riyt~ doğru ilerlemişlerdir. 

'vo.ıı..1ılay ve y ardımse- Ingilizlerin kuybı azdır. yalan o1duğunu bildirmektedir Buralara takviye kıtaları gön 
'"rı e f b derilmektedir. Cava balkı is· 

ı:ı'ı r men aatine ir Vurguncu Bir> yerli Mallar tiıayı sükunetle karşı1amu11tır. 1 
e toplantısı yapıldı Bütün memurlar ve polisler 

l<ızıı h h P 1 d ·enı· ay ve Yardımsevenler a S 1 n m U a a Zar a rl n a her no olursa olsun yerlerin· 
~i a~~·etıeri tarafından evvel kemes"ı Memurlara nasılı eşya den kımıldamamak emrini 
1 t Şanı Halkevinde bir tıi· 1 k ? almışhudır. ON satı aca . ~a\' .. 

11
. antısı yapılmıştır. y Rangun ve Nibarsta 

" ll B 1 h k erli ~ollar Pazarı şirn 
..r) .. h"".er ge>" vııktu kadar ac. ıyan mu a eme d ı 0·· rf"ı ı'dar e ' ""•u ~ ~ iye kadar ya nız cumartesi 
~fllitnj:Ş~r~ir. Toplaııtıyu ye yarın da devam günleri memurlara satış yap· H.angun 2 !A. A. - H.an· 
i\ h .e _ık Soyer de gel • edik~cek makla idi. Vılayet makamı gunda askeri idare kurulmuş 

Uııe p·er ıkı cemiyt3l menf~a bu hususta dairelere bir ta· ve idare ihln edilrniQtir. Ja • 
, 

1Yango çekilmiştir. · " L.J 180 bin kilo zeytiny.ığı mım göndermiştir. Bu tamime ponlar şimale doğru ilerle· 
1 la 1 k evi K 1 r - stoku yapan ve geçen haftn gö ·e Yerli Mallar Pazarın melrte çalıştyorlar. 

tevkif edilerek ı\lillt Korun· dan mal almak istiyen me Diğer taraftan Nibars 
koşusu ma kanunuıw göre mahke- murlar, daire nıutemcdleri şehri de dahil olmak üzere 

D.. meyA sevkedilen vurguncu vasılasile ve daima llmirinin Hindistanın doğu çevrelerin· 
un sabah yapıldı Hinhas Kl>udi ile bahası ş ,. tastikli bir listesile Yerli mal de frfi idare ilan edilmiştir. 

~ 30oo ya Kbudinin muhakt-mesirıe lar Pazarlarından ihtiya~·lart J 1 b 
l\ltk ·metrelik llalkevi nı satın ı;lacak ve hu Ruretle apon ar 12 gemi a-
.ı Oşu8 d başlanmış ve evvelki ~ün de 
11 • u ün sabcılı smtt 11 •J cumartesi günleri de halt.:a tırdılar 
b Yaı.ıılrn bu çok önemli davuvu bakıl 
uı1.ı ış ve Gençlik Klü- J satı~ devam edecektir. r ~ ~eıı ru mıştır. \'ok enteresan tmfha· " okyo lA.A.- Japon 
a so ~ .ıem Açar 11 daki Jar gösteren bu muhal.eme· Halkevinde donanması ile müttefikler 

ltııştj sla~ıyede birinci gel · d d donanması arasında Cava ide 
~qıı· r. kınciliği 12 dakika 3 meye yarm a evaı~ edile Konf eraos ve müsamere 
hr.

11
•1Ye ile ~l .. ·staf.• Kuı·t<•ol·e cektir. , nizinde y a p ı 1 a n deniz ~ n"' •• ,.,u Lumaıtesi günü saatl6dı-: ~ ncuı.. .. ' - savaşında Japıınlar 3 krova· 

hı uğu 12 dakı·ka 42 s Dig"' er tJraflaıı Llınhııs yal HalkevindA bir 1·onferan~ ve· .ıe il ' 11 
- zörle 9 muhrip batırmışlar· 

Untı e lbrah·ın1 • ·u··1al do·· nız stok yıırlmak sureti}~ l\ 11 •.'. rilmiQtir. Ankara Dil tarı·h ... cuı .. ,,. v ' r· 1 ın • ... dır. Bundan başka 4 'krova 
~h· ugu de 12 dbkika 47 li Korunma Kanununa mu ha ve co~rafy:ı fakültesi doçent ··ıy · F- zörü de uğır hasarn uğratıl-
?.a111n e 

1
11e f uri Karabului. ka lif han~ketb kıılıocımı~, ]pek )erinden .Şükrü Akkaya tara 

t ı~ Utd . f d ., mıştır .. 
illıtd!•}-ı, ır. Kazananlara imzası ve dığer işlerdeki ka m nn vemen konferansaı 
ı.. "Yal l'l d SON DAKiKA ''1ijı ~er arı neşriyat Miı<lürü zaııcı gizliyerek kazanç ver mevzuu,, ' ı urumu hakkın 
~~tilnı· ım Çelenk tarufmdan gisi de vermemjştjr. Maliye da ödevleri niz,,dir. 
D· •Ştir. ce yapılan tahkikatla Binha Bu mühim konferans 

1Yarbak K k sın 15 bin lira kazanç ver büyük bir alaka ile dinlen 
~.:ı. • ır ır oşusu miştir. "" gı k gisi borçlu olduğu anlaşılmış 

"· rece atletlerimiz Dün ak.Jam da yine Hal· 
~ h~ 

ataıı. ~<ıtbakırd& Bölgeler kevindd gözet hir müsamere 
,, " 1 ktrk Gittikçe dikkate değer bir verilmiştir. Askeri vazifelerı· 
-~·- <>şusuna iştirak ede h. 1 b 1\ ol mu ıyet a an u yuman vur· · k ·· ·d ~iıı .. r· un atletlerimiz ek·zer• nı yapma uzere gı ecek O· 
ı. " 111 • guncula!"m mulıakf'mıesi hirçotc ı "ğ t ı ıı.ır. 

17 
e devam etınektt dir • an o re mf n er tarafından 

li Höı meraklıları muhnkem~ salo 1•.azırlanan milli oyunla", mü 
ta~ , .. ~ .ge atletlerinin iş· nuna toplam 0 ktJ ve ıııulıal\·e k · ~ ~e ;-.. " zı ve pıyes baştan sonunu 
llnı.u ct',,i bu ko .. sulura mt> g·· ı · ı ·ı k ·ct ~~ " k un erı sa<. n ı e orı or kadar muvaffakiyetle yapıl 
tt oşuda derece ulan lar insan kalabahğile dolup mıs ve hiiyük bir alllka u-

liUet girecektı'r. taşmakta lır. yandırrnıştır. 

CAVADA 
Şiddetli savaşlar oluyor 

Uatavya 2 A. A. - Ca· 
vada karaya çıkarılan Japon 
askerleri zırhlı o~omobiller le 
ilerlemekte ve r: ·~tefik kuv· 
vetlerle şidt..etli ç:.:rpışınalarda 
bulunmaktadırlar. Japonlara 
ağır kayıplar verdirilmiştir. 
Bununla \ıeraber adanın bü
yük bir kısmı Japo lların elin· 
dedir. • 



)fNIGt'N 

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
ne bir bakış 

-3 -
l3ir1iği teşkil etıo iş )lan 

bir kavmin bu adları, vermiş 
olması muhtemf ldir. Bu 
mevhum kavim hemen bütün 
beşeriyete me1eııiytıt tohum 
)arın. al.RD olmuştur. Ve ben 
sahsın katiyen eminim kı 
bu ülkeleri"• ir. ötedenberi 
ırnudune bir surette muhafa 
za etttiğı var lığı, ibadetleri, 
:ınane va ule lerı bu eski 
kavmden çıkmadır 

Şimdi bu havaliyi bir 
bavzu olarak kulıul ederek 
fou nziye 1:1ahasır ı terk ile müs 
pet sah ıya geçelim lfotay 
bavulisine göçmenlerin bj
ıiııcisini ve ıı mülıw:ımini 

Van havalisinde oturan kav 
min gelişi teşkil eder. Buula· 
ra bazıları Subarlar bazıları 
da Hurrıler der ki ıkisı d .. 
ayni şe) dır. Mamafıh ilk göç 
men dıye mılatıığımız kav· 
min göcüm tarihı '· oalıdır. 
Ben bunlarııı göçüınit ..ı 

er zamanlara koymak tar.ıf· 
dar1 değilim. Bunların lsadan 
2 bin yıl önce Jelnıiş ol· 
duldarı kabul edilebilir. 2 
in::!i göçmen kafilesi Anacto
ludan gelir. Uu Arıadoludan 
gelen göı.:meıılerin taşıdığı 
Endus veyahut Aşşa ek· 
lerine göre bıınların yerl-'ri 
istidHll olunabilir. Bunlar 
ya kadim Anadolulular ya 
buttu Ludilerdir. P.u kadim 
Anadolulular Arıodolunun lıa 
tısında çok ilerilere kadar 
gitmişler ve:adaları geçerek 
Yunanistana kadar yuyıl-

n ı1lardır. Bu kavim tak'riben 
2 biu yıllarında Aııadoh .. mm 
ş.ırk ve c nubuni\ sarkmaya 
başlamışlardır. Bunhırın aı a 
sında diğer bazı kü~ücük gö
cüm tabakası vardır. Fakat 
önemi ink d leniyd ı üçüıı 
cü göçUnıi. \rabistan yarı 
mııdasındaLd sa~ilkavimlara 
t~mas ettiği umumen kabul 
edilmiştir. S:ımi kaviıalerin 
menŞfİ Afrikadır. Ve bu 
kavmimin göçmeleri genel 
olarak beş dalga halinde 
ol muştur. Fukat bunların Ha 
tayın bugünkü hududunu gdÇ 

medikleri zannedilmekteılir 
Üçilncil göçüm Kenanlar ta· 
rafından yapılmıştır ki bun 
lar hududa kadar g~I ınişler· 
dir.lve 2 bin yıllarında Hale 
be hAkiın olan ~.enanlardı 
Bu sırada F~nike limanları 
Samiler laraf ından işgal e· 
dilm:şti. Kenanların hududu 
bugUn"ü Hatay hududunun 

yakınından geçer ve Ugarit 
F eııikelilerin en şimal Liman 
ş0hriui teşkil eder. Sami 
kavimlerden dördüncü gÖ<,:
nıe Aramlar tarafındun 12 JÜ 

yılldrında yıtpıl mıştır. l-'dkat 
bunların asıl Bulaya yayıl 
m&hırı umumi göçüm halin· 
de olmayıp sonraları yayıl 

ma suretile olmuştur. 
işle arzetmeye çalıştığı · 

mız türlü göçiimler, llataydu 
muayyen halitnların teşekkü 
lüne sebdp olmuştur. Kavim· 
lerin hangısini hangi zaman 
!arda hakim mevkide idi ve 
zamanın münasebell~rine na 
sıl bağlı bulucu) ordu '? Hu 
rnütale-ı eaiğimiz devirlerin 
gerek si yas ·ti, gerek kültürü 
her vakit için türlü birlikle 
riu muayyen bir adetini lt ş 
kil etmiştir. 

Taş devrinin son zamu n 
larınd:ı Toroslardan Dicle 
',oyunca inen g niş bir kül· 
~ür çe\ resi kabul rfüebilir. 
Bura Tclhalef külturü d~ııir. 

Şimdi çere •vesini çizdıği 
miz eski kültiir sahası ayni 
1.amandıı ayni dili konuşan 

milletlerden teşekkül etmiş 
ve 200 yıllarına kadar dı;,vao• 
etmişti Ele geçen bu bulun 
tuJara göre bu bölge Anado
lu ile sıkı bir kültür ınünasc 
betinde idi. 200 yıllarındau 
itıbaren vaziyet aydınlanıyı r. 
Bu çı:ı~larda Hatay lıavalisi 

nin adı Mukişdi. O zaman 
Hatay Bam Hatta denil~n llu . 
leple bir l>irlik teşkil euiyoı·

du. Bıımhalta Hıılelı n içelini 
teşkil ediyordu ve d<ıha hu 
çeğlurda yerli kavimlerin dil 
leri ( 1800 ve 14 O yılları 
araı>ında ) Hatay merkezi, 
Mardin ve Urfa Subar ilinin 
hakim olduğu bir milletle 
vı·hdet teşkil ediyordu. Bura
lar 1400 den itibaren Etiler 
tarafıudan iş(.al edilıııiştir. 

Sonu var 

Acı bir ölüm 
Cıimhuriyet Halk Partisi 

Kırıkhan idare Heyeti Heisi 
Haydar Kılıçoğlu, klsa uir 
hastalıktan sonra evvelki gün 
akşam üstü tedavi edilmekle 
oldu~u şehrimiz haslnesinde 
ölmüş ve Cf'nazesi Kırıklıana 
kaldırılarak orada gömülmüş 
tür. 

Haydar Kılıçoğlu, Kırık: 

lıunın tamımı ış sim alarmdan 
<ıahşkan, değerli ve yurtse • 

Metruk emlak s~hşları 
Hatay Defterdar lıc i•dan J(iıtl' 

Mesalı Muhammen H!~oeldlll 

Parsel 
No. 
167 

den ın· 
Köyü Cinsi il. Ar. Sn. Bedeli ~iktıırı 

\vakiye Turla 
Liru-KuruŞ 8 

36 95 2 50 2-.0ıııa 
Addullmesih Asur ~~otili 

rı ı\lberve Arıs 
" 169 " " 1 60 56 10 00 " " 

242 ,, " 2 25 61 50 00 " " 
254 " ,, 1 95 23 50 00 ,, 
314 ,,B~hçe ev 57 13 57 14 2-

7 
·: 

315 ,,Bahçe 24 99 15 50 
2 

:_g 1,. 
342 ,,Tarla 1 35 64 15 00 ,, 
343 ,, .. 2 15 43 30 co ,, " 
344 ,, " 76 82 11 25 " " 
34 5 " " 65 83 l l 25 " ,. 
363 ,. ,, 1 49 66 12 50 ,, ,, 
386 ,, ,, 1 54 39 18 7 5 ,, ,, 
41 o ' ,, 1 48 77 15 00 ,, 

Yukarıdl: cins v~ rnuhammı?n kıymetleri yazılı gaj~ 
rneDkullerin s ıtı~ı on gan daha uz.ıtılarak ihale\e 6-
1912 cuma günü saat o a oırakılmıştır. ıs· 

pey ak<iB it Satış bedeli p·şindir. Tulip o!aul•rııı %7,5 
ilftn veSS riyle O~fterd1rhğa müruc1utları. (IJ.!lUlliye, 

masraflar alana aittir.) 

Fabrika satışı ilnaı 
Siımer Bank Umumi l\lüdürlüğünden jll 

1) Bunkarnızu ait Tosyada kain Ç91Hk fabrikaı:-ıı, ~ 
p;ıra ile \ kap tlı zarf usuliyle arttırmaya çıkarıl~~ş~~tı' 

2l Satışa, l{·\ ar""Sl ile binası ve bina dnhı~~J1 ,lJ' 
makineler, te.;· tcft ~ruatı t3üncü m;ır•de lıükrnu 111 

fuz olmak üzere)dabııc.ir. "6 
3) Fabrikada bulunan iş\et ne rna\zem ıle yedekler de' 

muhtelif malzeme defterlerimizde mevcut kayıtlanJJa ve0_, 
vir tarihindeki rayice göm teshil edil,..cek bir tiaL 
rinden alıcıya devredi\ect'klir. . fr'' 

4) \1uvakkat teminat 6 250.- (altı bin ikiyüz e1l\) 
1 

dır. . uon 
5) ihale 16 mart 1942 tarihine ınüas.ıdif pazartesı ~ ı,r 

saat 15 de Aııkarada Sümer Bank Umumi Miidürlilğil ti 
nasırıda y<ıpllııcuktı.". Muvakkat temimtta aıt makbuz ,,_e d' 
banka te 1ııiııat mektubunu rı.ıuhlovi ve usulii dııiresııı~ 
kapatılmış teklif z trflarının, ilnle s ıatinden bir sunt ~rıııif 
Umu ııi Mü lıirlüğüıuüz Muhaberut şubesine tevdi edı 
olması Ulzımdır. r( 

6) Satıştan miitevellit bilcümle resim, masraf ve bll 
lar alıcıya aitir. 
7)13anka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8) Arttırmaya çıkarılı·n emlaki görmek veya bu hu9 ~O 
faz 1 iz ~h" ı.1 111 ık ist~y !il e'"i ı L'o ı-y ı Ç ... ~tik fabrikası 

dü_r_ı_uğ_u_·_ı,~rn_J_·r_J_c_lt_t_ıa_r_ı.~~~~~~~~~---~ 

Dünkü maç 

B<>l~e futbol ~rup birin· 
cilikleri hazırhkları için ek 
zers;z mahiyetinde dün Genç· 
lik klübü tal<ımı ile Lise fut· 
bol takımı arasmda uir maç 
yapılmış ve 2 ye karşı 3 
golle Lise takımı galip gel · 
miştir. 

veı· bir partili idi. 
Kılıçoğlu aHesinin keder· 

!erine ortuk ol Jr ve kendile· 
ı ine baş sağı ,lileriz 

Kereste 5atıf1 

Urm:ııı Ş fliğinden: "~ 
S.ıhibi m ·çhul olarll "-· 

tulup 1\nt.ukyu ildlediye~ -
bu\u'lall 3 l) purç!l Ç~[llp' 
rdsle3i ı~ -3-942 ncı ı 
te3i gii ı:.i sa ıt 14 tn 'aÇI 

11 
tırmt il~ SJtılac.ı~ındll 
hcıt alın lk istevdnleriıı 0 man Bölge Şafliğiııe r1I 
.ltları ilfto olunur. 

27,2,6, 12 


