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10 kuruştur 
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tt;a akır 19A.A. -
<tte A. Yapılacak olan 
lrı~ • tletizm birinci· 
~ ışr 

bol ırak etmek ü· 
°'~ıra g:lerderı Di. 

r..ııe gitınek üzere ha 
iı,r ll atletıerden Ha· 
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.\~res~ Umumi Mü 
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'.l1\li ın Ö.z~en at 
ışr, k edıcı sözler 

r n· lll<ri ığer lıö'ge 
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Fransızlar si
yasi bir bozgu
na doğru ko

şuyorlar 
Gayda bir makale 
sinde böyle diyor 

Homa 19 A. A. -
Gayda bir yazısınd.ı Fran· 
sızlara uskeri yeniliğı az 
gelmiş gibi şimdi d .. siya 
si tam bir bozguna doğru 
koştuklarını imzuladıkları 

mütarekeye riayet t.'lier 
giLi görünereK halen ken· 
dilerini harp dışı saymadık 
}arını Almanya ve ltalyu 
ile henüz barışmadıkları 
gibi bunlara karşı ~uikast
larda bulunmaktan ve mu 
vaffakiyetsizlikleriııi isle 
mekten de geri durmadık 
!arını yBzıyor ve diyor ki: 

" Fransızlar büyük lıir 
şuursuzlukla milli me ıfa· 
atlerini hiç hesaba katmak 
sız,n kendi kendilerini nıah 
kum ettikleri mukaddera 
h öyle görünüyor ki yine 
kendi ellerile hazırlanı ık 
istiyorlar. 

Amerikalılar 
Japonların 8 gemi

sini batırdılar 
Vaşington 19A.A.

Bahriye Nazırlığının tebli 
ği: 

Amerikan ve Avustrnl 
ya rnvvetlerinin son müş 
terek h :ırr-ketlerinde 8 J ı 
pon harp genıisinın batırıl 
dığı veya lrnsaru uğratıldı 
ğı sanılıyor. Bunlardan 
başka Japonların 5 gemisi 
husara uğratılmış ve 3 
deniz uçağı da düşUrill· 
ıailştür. Ilir uçağımız dön 
memiştir. 

Amerikan bom 
ba uçaklan 

Yakında8€r
0

in ve Ro 
mayı ziyaret t!de 

ceklermiş 

Nevyork 19 A.A.
Nevyork San guzetesi A· 
merHrnn b mba uçukları 
nın yakımla Tokyoya gide 
rek ıığır zttı beler indirece 
gini ve Berlin ile Homa· 
yı da ziyaret eJerek Hit 
lerla Musolininin rııhatla· 

nnı 

yor. 
kaçarac·aklarına yaiı· 

Si YISI 2 KURUŞTUR 

Yeni bir kumandan 

lığa tayin ediliyor 
Londra 19A.A.- Deyli 

~leyl gazetesinin iyi haber 
alan malıfıllerden öğrendi· 
ğine göre Gneral Veyvil 
yeni bir başkumandanlığa 
tayin edilmek üzeredir. 
Yeni ihdasedilecek Kuman 
danlık muhtemel olarak 
Hint Okyanusu bölgesini 
ihtiva edecek Avustralya 
Hindistan Iran, Irak ve Su 
riyeye şamil bulunacaktır. 
General Veyvil stratejik 
ruesu1iyet\e i üzerine ala 

cak veGenelkurmaymı g .... nç 
Generalleri~ subaylardan 
seet•cektir. 

GÖRiNG 
Alman köylüsüne 

hitab etıi 
Berıin 19 A.A. - ~1a· 

reşal Göring köylülere hi· 
tap eden bir demecinde 
Alman köylüsilne yiyecek 
temini bahsinde başardı~ı 
büyük işlerden dolayı bu 

. tün millet adına teşekkür 
etmiştir. Göring köylüye 
yardım için işgal altında· 
ki memleketler işçilerinin 

seferber edilec· ğini v~ uy 
ni zamanda yabancıla· 
rın ve harp esirlerinin de 
çalıştırılaCbğını söylt!miş 
ve" işiniz cepht!Cieki aske· 
rin işi kadar ehemmiyetli· 
dir demiştir. 

aBmaıiE:mE&l!Zlll 

Kahveveçay satı 
şı hakkında 

Vilayet Makamının tebliği 
Hatay Valiliğinden: 

1- Yüksek Koordinasyon ht-yetmin 310sayıh ka 
rarına göre hnr nevi ç1yın toptan s \lış fıatın l kilod'l 
yttdiyüz elli kuruş ve her nevi kahven'n toplan satış 
fiat•na kiloda üç yüz kuruş zam yapılmıştır. 
2-16mart942 tarihindeki toptan ve parakell'le her nevı 
çay fıatlarının beher kile.suna yediyüz elli kuruş ve 
her nevi kahve fıultarının beher kilosuna üç yüz ku· 
ruş zum yapılmuır suretile 19-marl -942 tarihinden 
itibaren Vilftyet dahiliude çay ve kahve satışı ser 
besttir. 

3 - Yapı'an zamdan meyduna gelen fark tutarla 
rı alflkalılar tarafından ü~ ayda ve üç müsavi tak • 
sille Ziraat liaııkasm.ı yatırılacaktır 

Bir lngiliz gazetesi 
ne gore 

Orta ve Uzak 
-Şarkın emni-

yeti 
Almanların Rus cep 
hesinde hırpalanması 
derecesine bağlıdır 

Londra 19 A. A. ·
York Şayer Post gazetesi· 
nin askeri yazarı diyor ki: 

Büyük Britanya Cebe
lüttarık, '.\lalta, Mısır vo 
Hindistanın emniyeti Al • 
mantarın Rus cephesinde 
hırpalanması derecesine 
bağlıdır. Kış muhart~beleri· 
nin sonu Viyazmadan Ri· 
yeve kadar.uzanan ve hn 
yati lıirer merkezi olan 
çevrelere inhısar ediyor. 
Bu suretle Smolenski ihti · 
va eden derin bir cep h · 
sıl olmtıştur. Alman mer 
kez hattında açılacak bir 
gedik bütün dilşman hattı· 
nın stratejı k b:ığlı: atısını 

baştan ba~a yıkabilir. Ha· 
len Rus ilerleme:,i yJvaşla 
mışhr. Bunun seb::bi Al · 
munların ihtiyatlarını cep· 
hey~ getirmiş ve bunu an 
layan Sovyet Başkumandan 
lığının dıı ihtiyat telbirleti 
almış .. olmasıdır. Almanlar 
ııisanrla taarruıa geçemiye· 
cektir. Hitler tümenlerinin 
boşalan kadrolarını doldur 
mıık için ~iih ver ortakları· 
na başvuruyor ve Uulga 
cistanln İspanyayı tazyık 
ediyor. Aniaky lkınaı 

Hatay Valiliğinden -s-oN_o_AK-,K-A __ _ 

1 - Nisan uyı ekmek -tacil etmemesi )fizımdır. Romen-Macar 
kartları Martın 23 ıin<len 4 - Ekmek kartı al 
ilibaı en d ığıtılnrnğ l lı:ışla nıak için bu bürolar.ı gi m Ün a se betle d 
nacaktır. derke ı luılkın nüfus hüvi· 

2 - Kartlar ,,Antakya y~t cüzdanlarını ve \1art 1 
merkezindeki sekiz mahal ıayı ekmek karnelerini be· 1 
le mümess:lliği mınt.ıkasm raberinde götürerek bilro 
da açılacak olan birer biı· memuruna göstermesi şa,..t l 
roda le zi edilt.cektir. tır. 

5 -. üfus cüzdıını olmıyan 
3 - Hangı mahalle ltJr \e)b nüfus cüz ianı çı 

halkımn hangi güode keıı kartmakta olduğuna dair 
di nııntak&sındaki büroya üfus Mııdürlüği.ınden ve 
m ünıcaat ederek sika getirmiyenler ekmek 
ekmek kartı alabileceğı kartı ahımıy.ıcağından bu 
aşıığıdtt göst~rilmiştir. vesikayı taşımıyanlarıa bil 

Sn) 111 balkın mcnsub rol arı beyhude yere iş~al 
olduğu" mahalle için bildi· etmemesi lilzundır. 
rilen tarihte mahallesinin 6 -A~ır işçi kartları 

gdediyedelci daimi büroda 
bulunnduğu mıntakadaki 1 J> 

Vt' İ ec0 klir. JU ~İbiler İçin 
k>ırt levz\ bürosuna ınüıa mt-n ... up oldukları Jnire, 
caat etmesi ve tayin edi· müess .... e voyn birlikler 
len günden başım bir gtin Vilayetçe ta')(}ik edilmiş 
de müracatmı tehir veyu Sonu 2 incide l 

YE\I BiR ~AHIAYA 
GlRMEK ÜZEREDlH 

Uükreş 20 A.A. 
ajr:ınsı bildiriyor: 

Ofı 

Başvekil Muavini ve 
Hariciye .Nuzın Antoaesku· 
nuu nutku siyast mahfiller 
de ehemmiyçtle karşılan 
mışlır. 

Har'ciye Nazırıııın 
sözlerinden, i\1aca-
ristann illıdk ~dılen eyalet 
lordeki Horneıılerin vbziye 
tiuin fena olduğu anlaşılı 
yor. ~imı:!iye kad r Tpan
silvanya ·mest•h: s'ıi ı h p 
sonunu bırakıldığı zann 
liyordu. 



yet 
ma 

~ayfa-2--· )ENJGCN 
E -----

Haf ayın 3000 yıl önceki tarihi Makartür Çir sözcusune göre 

Japon kuv-
Elektrik id8 

Belediye bi 
taşındı . 

- İkind kısım Stratejik planlar ha 

zır lıyacak İsadan once 330 yılına kada 
-13- Melburn 19 A.A.-Hes ı 

mi mahfiller General Mak 
artünün Anzak bölgesine 
Başkumandan olmasmı 

vetleri Elektrik Jdarei~af 
duğu binadan 23 ·ti 
pazartesi günündell ~I 

Ari.ık memleketin umu 
.. mt ytlzısı ve dili de asıl 

manada Lti idt ğildi, onun 
bir hemşiresi demek olan 
Ludi c.ilı idi Eli "kültürü 
Asurlar dolayısile ortadan 
lcalkmıştı. Daha 1100 yıl 
larııı la ilk asur hükümda
rı bur.1}ı w.ptedrniş fukat 
lJir tesir ytıpaınamıştır. 

' bir ülkeye sahip olun Hata 
yın verdiği haraç hiç te 
ehemmiyetsiz değildi. tiçün 

Rusyaya hücum ıçın 

hazırlanıyorlar 
Çünking 19 AA. 

Belediye BinasH~8 :ıJ 
ceğinden elektrılı e~l 
çin mürac at cdeC gel 
B<·lfdiye dairesine 19 ,,, 

Asıl Atiiur futuhııtı 9 uncu 
asırda başlar .Burada asuı lııra 
ait ıkı hükümdarı söyliye
ceğıın. Bu.ılar Adapıruır ve 
Salman sardır Fakat bun· 
lar yerli hükumdarlara mti 
essir o umamış ardır. Hat 
Hl ~erli hüktimdurlar gerek 
umumi külliırlerinde gerek 
ibadetlerinde taıııarr.en ser 
b st kalmışlardır. Onlar 
ist dikleri gibi hareket et 
mışlerdir. lstıUlcıların biri 
cık istedikleı i şey haraç 
almaktı. Mamafı küçı.Hr 

Antakya halkına 
Başı 1 incide 

birer listeyi aHlkdlıların 

nufus kllğıllan ıle birlikte 
Belediye daimi bürosuna 
b'r mutemet gö.1dermek 
suren~ ekmek ktırtları a· 
lınabiıc:ccklir. 

7 - .. ısan ayının bi 
rinci güou ~isau k~rtı ıle 
ekmek a abılınek içın .Mart 
ııyı ekmek kartmdau art • 
ınış µarçanın fırınldrn tes 
lım edılmesi ş<ırt o1duğun 
dan bu par\~nın muh.ıfa -
zası lazımdır. 

Hangi maluılleler· n h. u 
gi tnrilılerde ekmek kar 
lı alac klaıını bildm:n lisle. 

23-M ıt 942 
Cun hurıyd, Ulucvmi, Ga 
zipaşa,)em er, Şehitlt:r, Sel· 
çuk, Meydı n, Orhun. 

24- Mart-942 
Cuml uriyet, Sdnlılur, Giin· 
lUk. Mah en Islam,Şiriııce, 
Akbaba, 'Y olbaşı, Barbaros 
haraparüEıı. 

25-Mart 942 
Cumhurıyet, l ncular, Ot,rüt, 
Alt.bey, Cmcıhölüğü, Binı 
ciler, Aıt1ok, ı:lurgut. 

26-'-Mart 942 
(um ıriyet,)aıron, Kurtlu, 
Gül, 'lunh ş, Güney, Gtin 
uk, K nra Ali Bölüğü, Sa· 
karya, Altınöz, Altay,Gün· 

gör. 
27 Murt 942 

( ebruıl, Mutlu, Fevzipdşa 
FevzıÇtlkmuk, Sarılar, Ku· 
yubölğü, Kocaubdi, Alven 

28 Mart- 942 

cü Salmansara gönderilen 
haraç şunlardaQ ibttretti : 
90 kilo altın, 300 kilo gü 
nıüş 900 kilo demir, 1000 
tane tııııç kazan, lüOO z • 

. memnuniyetle karşılamış· 
lcırdır. General Mnkartür 
stratejik plarıl11rm tatbiki· 
ne nezarAt ve yardım ede 
cektir. :\lilttefiklerin mıh 

telif bölge erdeki hbrp plan 
Jarı henüz hazırlanmamış· 

tır. 

rıf kumaş, bol çeyizli bir 
kız, 500 öküz ve 5000 ko 
yun.. Bunlur bır defayd 
mahsustu. Yıllık 90 kılo 
gümüş, 60 kilo boya ve 200 iSVEÇ 
sedr ağacı ker stesıdir. J 
Bu Asur hükumdarı Asur İ Yunanistana yiyecek 
dan Hataya gelen )Olları maddesi gönderil 
ayne ı tasvıı oder. Bunlar · d d 
d 

ı: . . 
1 

b·ı· b mesı · e yar ım e ecek 
an uıı ı şıma sı ı ı oyu ı 1 . 

cu ge ir ve Belenden geçer _Yaşmf?1°0 19A.A- lH 
dı. 1kincısi Fırat uzerinden veçın Vaşıngton ~,lçisi Velzi 
gdır ve Kark.ımışte ı ge 1 zıyaret ederak kendisile g5 
\ erdı. Bu Ç.ığlardu t-lttta). rilşm üşttir. Velz gazeteci 
da hüküm sürmüş olaı hü ler toplantısındu lsveç El 
küındarların ı:;ilsıkmınıt w çisi1e görüşmesi hakkında 
rnıi t~sbit edebiliriz. llk şunları söylemiştir. 
Hatay lıük11mdorı Sopolo· ·'Görüştu,;ümüz mes .. ıe 
ma idı. Uu eskı Etı hukünı ler arasn da Amerikrn me 
darının değışmiş bır adın· şeli malların tercıhnn lsve 
dun ıbı:ır ttir. DLıhıl 3 imcü Ç" gönderilmesi ve Yuna 

nistano giriec k yiyecek 

Çin sözcüsü ilkbaharda 
Japonyanın Sibiryaya ta· 
arrıız edeceğini gösteren 
delillerden bahsetmiş ve 
demıştir ki: 

"lki Jı-pon tümeni Ko 
radan~fan~·uri e gönderilmiş 
tir.Sahalin adasının cena 
bundaki Japon kıtaları şi· 
male gönderilerak Soyyet 
hududu karşısında toplan 
mıştır. Japon Kurmıty Şef 
leri de Mançuriye gelmiş· 
\erdir. Eğe ım1lttjfiklerden 
malzeme alabilirlerseÇınlile r 
Sıb'ryaya licıvüz etmek 
iç n J apon\ara hücuma lu 
zırdırlar, 

Romen hariciye nazırı 

Antonesko 
İki nutuk vererek Ro 

ilfın olunur. ( 

Aile Ookt0\ 
MESRUR ffA'f ı\~ 
Doktor Mesrur . 

Uzunçarşı bllşındskJ 
· de muuyenehanesıll 9 

l h 
.. 1 saat 

urıııı Ar guıı 18 e 
12 ye ve 14 teı' ı·r ••t0' 1 
dar kabul etoıe" ·u 

ı ·ı ,,..., 
Abone usı ı e .1 .. 1. fsı" 

torluğu yapar ıı 
kendisine müral'.ıı•l 
lidir. 

Katip ahrıB 
\'akıfh r \Hi hirli1, 

(15) l ru asi 
0111vı 

k~t'p alın:ıcah1ı · 94' 
ııun içi o 26-3 -
hine müsaü:f par 
nü saat 9,5 da 
idaresindt· irnli~80ıııt 
caktır. Memu:ıo 

::SalmunaSdf z manında, 9 
uncu asrın s.Jnlarınu doğ 
ru, Asur lıilkümdur ığı gdv 
şemış, Asur hukünı<lurları 
artık eyale lerine hakim olu 
lamaz ·olmuşlardır. 0.1lar 
la artık harpler b.ışlJillJŞ· 
tı.Faku HJ.ay uth .. sustu lıiır 
dü ve ist dıgı gıbi harekvt 
ediyordu. Nitekim o zama 
nııı en nufuzlu hüküa.d.m 
rıııa kaı ş• bir c.1kın yapıl · 
mıştır. 

manyanın harp arama 
Cdığını söyledi ve T ransil 

vanyadan bahsetti 
B.ikruş 18 A.A.-U.N. .. maddeler inin ISVt'Ç'İn işbir 

ı:ğile sevki vardır. Bunun 
için Isveç VHP.Urlarmdan ı 
istifade edilecektir. Yuna· 
nistım:ı gönderiıec•k yiye· 1 
cek maddel ri. kısme ı A. 

mt rikad m lemin edilec ·k 

tir. ı 

U. <\ ntonesko bugün üni· 
vcrsitede söyledığı ve rad· 
yo ıle yayılan nutkuııdu 
Ho nanyanııı harp aramadı 
ğmı, fakat 1940 yılında 
Bolş.wıklerin tecavüzüne 
uğradığrnı söylemiş ve Be· 
sarnbya ve Uukovin,Y~Hılll 

(4) maddesinde .}·~ 
saf ve şeraiti haıı .. 
dan isteklilerin Jl)ıl 
ları ilan o\uour· 

20,23 

G .. d~ı 
un • 

aslı' Bu gcc Ş:ırlo loJ', 

3 uncü Salmanas<lr z ı· 
manıııda buruya Umku de· 
nird. ilu i\wkı yani Amık 
tır. Sa'maıı .. ınır d24 yı ında 
<!muştur. 

l ~oı u var ) 

İngiltere Ame-
rikaya 

Amerika da İngilte 
reye ferah verici 
haberler yolluyor 

Londru 19 A. \. -
.ı. ıvz Kronik] gnzetesi ya 
:tıyor : 

·' Ingillere Amerikaya 
Aiııcr koda uize feı ah Vel'i 
ci haberler yolluyor. Bata 
ğan Aı sıanı Muk Arluı üu 
Uzak ~a"kı kumaııdün ta 
~ lni bir isabetten de fazlı 
bir şeydır 

Loı<l Hal fol.s lngille· 

Rus cephesinden .\1- 1 

man yaralıları Dani- ı 
markaya geliyor 

Bern 19 A.A.- Kop n 
lıagta ı bildırildığine göre 
Hus cephesinden D himar· 
kaya her gün Alman ya· 
rdlıları geliyor Bu yaralı· 1 

lnrı ycrl,.,ştirm~k lçiıı bütün 
Dan nltlrk,a h sıuhant:ler i 
ne el koııulınuşlur. 

Mak Arti.ir hakkında 
Loııdrn 19 A.A. - DPy 

lı Ekı;;peres guzetesi i\lak 
Artürün yetJİ vazifesiı den 
bı.lısed~rek eğer gennralın 
elinde i. i tecbiz edilen 2 ) 
tümen, 10 O, tayyare 50 
deniz altı bulunurı;a Ja 
ponların s.:ferb(;lr ededecek· 
leri kuvvctlerm miktarı ne 
olursa olsuıı Avuıslralyayı 
nıüdufdu edebileceğini ya-
zı) or. . 

Ruslar bir şehre 
girdiler 

:::itukholm 19 A.A. 

gusuedildiğini hatırlat· • 

larda ve asri ıarı l 
ci kısmı yakırıd3 

rnıştır. Antom'sko sözlt.rı· 

ne devamla Romuııyauın 
Bolşovık t cnvüzüııün vıı· 

ku hulacağu ı ve bunun 
yalnız kendi8ine mütevec· 
cih kalma)- anık bütün Av 

l'\eşrıyat. ~l~ 
Selim Çh /. 

C. H. P. Matbaası 

rup~yı _hedef tutacngını· 
çok çabuk anladığım ve 
kedni.rnevkiııin bütiln Avru 

Avustralyaoın 
dafaa~l 

Mellmrn 19 ~ 
şimdiden açığa ~fi 
na göre, son g ,_ 
merikaıı tayyareC 

panın kuruyucusu oluruk !. birçok vapurlar 
uyaklaııuıı Bitlerin ve onun J38ıl 
lurnfındaıı sevk vo idare ya gelmiştir. de A vustralyahl. 
edilon AJn'anyunın lyanın- Amerikan askerl,i 
da olduğuna karar verdi· Asıl mesele Aıll~oi 
ğini belırtmişlir. eıı iyi kuvvetle~ 

Bukreş 19 A.A.- Ofi tralyanın nıüd0 • e 
ajctnsı bildirıyor: Horıciye derip gönJerf11 1~ 
nazırı Anlendsko Viyana , bunların z1nıall~1r 
hakem koar.mııdan sonra rilmesi ıneselef' 
ılkdeftı olarak b r,loplantıda t Amerika - ' 
Transılvauya meselesinden 1' ya yo!"'ı 
bahs derek demiştirk: Londra 19 /Y-; .. . te 
Romen •Jrdusu ne yaptığı li Ekspres graıe 

. m Li c a~el~de! ne Üçlü ' rikadan Avusl..,J • 
pık. lıilkımıt:rıııe ne de şu· zeme nalıdi için~ 
refııni1..e uymayan yazılurlu yolun mildafatıSI 
I\hacdr ~azelelerinin ~ıaka· tralyaımı mudaf 
retıne uğramıştır. Herkesin ehemmiyetli old 
~ilıııesi gerektir ki kalbin· zıy•>r. 
cie sevg• Laş1masını bilen , 

Cebrail, Sak , Kublay, Zen· 
ginle r, SUnı etler. Oruç\Jö 
luğü, Kocaabdi.. 
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red~kı baş trıları pek uz 
söylemek adetini ilk defa 
le kedere!{ harp gay. etleri 
haklund.ı dünyayı aydınla 
tacak izahat 'er.niştir. Bu 
bakımdan Lord Halifaks 
tebrike şayandır. 

Doğu cephesinde hafif Sov 
yel u rlik eri Viyaı.nıanm 
60 kilometre doğ•ı şima· 
luıd Cuzef:ikoya girmişler 
ve bu ikı şehır ardsmda· 
kı deıııir~olunu k smişlor 
dir. 

l ~· umen mili ·ti kin beslt,. ------~., 
mesioi de l>ıhr. l{omen- riay~t eJecQld1 ~ 
Macar sulh anlaşmasına luııanlar blr 9'""11 

1
. Macarlıil'll1 riayet gösterdi Transilvany.ıı11 

Dutdıbi,kardeşler, Kocaab· ği ınudc.etçe Hornunya da haykırmışladıt• 

di. 


