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CeJ11han taştı Sofyadan ge- Deyli Ekspres ga- Göbelz b;r nu 

ADRES ı YENıGu -- ANTAKY4 - Telefon 1 • 46 Po:ıta kutusu 24 
S'\YISI 2 KURUŞTUR 

::; zetesine göre 

26 köy sular altında kaldı çerken Suriye veya tuk söyledi 
' F.. Dapen Kıbrısa bir ta- Bütün şiddetine ra ı ı men kış mihverin 1 

Bulgar gazetecile- larruz yapılmak hirıe olmuştur 
'leyhan nehri de taştı 26 köyü' sular bastı 

le Adana 24 - Sou gün kısmının halkı s~atletce tde 
bi .k Yağan yıığmur)ardan ağaçların l>a~ında imdat 
r~\.:n sellerin tesırile beklemişlerdir. Diğer tn · 
Rr. ~•l(Jn nehri kabarmış ve raftan Seyht·n nehri de ku "l:\tjy • 
8;ı esınden 6 metre 10 barmış ve 8 köyü sular 
@ıı~lin1 Yükselernk 26 ki y basmıştır. Su altmda ka 
ba ar altında kalm1ştır. Su lan köylerin halkına ace]e 
gı:ı ~n ekilmiş tıırJaların yardım yapı1mak ÜZl'fe p,e 
S~Otşliği 100 bin dekar Jır. rekeıı bütiin tedbirler ah'n 
~ylerden _bir_ mıştır· . 

t'1illi Şefimiz 
stanbulu şereflendi- ı 
rerek üniversiteyi 

1 ziyaret etti 

Ellerinde zey 
finyagı ve pa 
muk yağı bu 

lunanlara ~auı Shuıbul 23- Savarona 
larıb~ 8Yın 20 nci günü ls· 
IJ Şe~·lu. şereflendiren ~1il f111tay Valiliğinden: 
~et '~.ız Cümhurreisi Is 1- Yeni bir tebliğ ile 
aı.ı~ ~nonu Çoşkun vo son il~n 'dil inciye kadur her 
'~rırıı ır ~eyecanlu knrşı çeşit zpytiııyağı ve pa· 

ışJardır rnuk yağları toptan sahşl.a 
' ı A-lillt Şef: · b · l rı yasak edılmiş ve aşağı 

t~11huı Un· ıın~tz .u~ün. S· da bildiriJ~n esaslar dahi· "l ıversı esını zıya 
' tde k !inde mevcutları beyana ~nflı re tleftişlerdP. hu 

~~l uş ve talebel~rJe has tabi tutulmuştur. Ancak , yV8Prnış'ardır. p .... rakendecilerin aıamt beş 

1 
kiloyu g çmemek üzere 

~ a imiz 1 müstehliklrre yapacakları 
~f~YHANIYEYE Gl'ITI satış!ar serbest bırakılmış· 

~ 11 ;·ıtniz SPfik Soyor tır. 
'il'r. '11ed . ., su 1:-. Hı ylll· 2 -Elinde veya emrinde 
~ t ~~ g'rJ ı·l k 1' ız 1 işleri- yirmi tenekeden ve~u hu 

111 
1 ş n tiktcıı s0nra ak na tekabill eden miktar 

~. ş !!ırirniz~ dönmüştür. dan fazla her çeşit zeytin 
''ieıriyat M.. .. .. yağı v? pamukyağı bulun 

urumuz duran zeytinyağı ve p:ı· 
Ca geldi mukyağı müst•ıhsilleri iJo 

'ıı ~Ut.eleye ait işler için tass"rhaneler vo fabrilrnJar 
b 11 öuce Ankara ve hı pernkendeci yaı ı topt:ıncı 

111a ı(t veya topt:ıncı tacirlerle ko 
l ~IU11·· 1 

•• uıiş olar:~(lşri misyoncular ve depocdar 
~ Urunıü:z S 0 1im Çf'• 

Şeb · bakkallar ve rehin almış 'y rımize dönmüştür· olun şahıslar ve mUessese 
lr. qvrularımız Jerellerinde bulunan zey-
"" H tinyaı'tı ve pFmuk yağları 
~~ ava Kurumu Dı ilan lJrihiııde'I itibaıen 
ş Yardım ediyor Belediye hudutları dahilııı 
~1rır11iz Ulus ilkoku 

0

de o1anlar ilanı takip tj• 

~~ ~s~ Kurum kumba· der1 güuün akşıı uın tı kr 
\ ıt116t\ rıktirmişoldukları dar yani 26-3-942 ak· 
~.< kuruşhlKurumuıı şanıma kad u v,. Beledi~e 
~ı.,ıne Ytttırm ı:ı) d hudutları lmnc· ııı1 ola ı 

"ldenberı' ı,..t ar ır. lar da nihayet 28 -3 942 
uı nıun azamnn . 

t~t· erde ı 1 lk . akşamına kadar bır bey<tn 
~ 1darırn •u unan. Uçuk rıamtt ile Vilayet~ bildire· 

lcı~'"kk~za Hava K~ru· 1 ceklerdir. 
r etmekledır. ı 3-Bu btyanııamelerda 

N~evi sabun amillerine . -
C~r k Hatay Valiğindeo tt~bliğ: 
~"r:ıc Vilayet Dahi- ertesi sab:ıhı Antakyada 
~ Vilayet dışma ' Iaşe ~llidürHiğüne Jskende \tı C:ıpılan ~abun su· 

ı · ita · runda Inşe amirliğine veril 
~~at aıt fatura örnek mesiniıı usul ittihaz edilme~i 

ış Yapılan günün 

rlne bir demeçte • hf. ı · d Berlin 25 A.A.-

b 1 d I ima I Var lr belz dUn Nasyonal 1-5<> 
u un u ve Jist Şeflerinin toplantısı 

"TO RKiYE Kıbrıstan Mısıra ge bir nutuk söyliyerek u 
çilebilir ve Suriye- uzadıya askeri durumu 

harp istemiyor 
ve tarafsızlığını 
müdafaa ed~

den irak petrolleri latmış, 1941-1942 kış 
çok ~iddetli olduğunu 
lemiş ve sözlerine şöyle J geçer 

cektir,, de.di 
Sofya 24A.A.- D.N. 

B. bildiriyor: 
Fon fapen Bulgar gn 

ıetecilerine yaphJ:rı beya 
natta Bulgaristana karşı 

en iyi duygularım bildir· 
miş veakim kulan suiknst 
lar ,üzerine memıekeıeriı lden 
den birçok tebrik mektu9 
ları aldığını kaydederek 
demiştir ki: 

Londra 24 A.A.- A~· 
kert durum lan bahseden 
gazetelerde hıikim kanaa· 
ta :{Öre mihverin Ortaşar ~ 
ka bir hücumu Leklenme 
lidir. T.ahmin edildiğine 
göre Mihver kuvvetleri Yu 
nanistandan Kıbrısıt ve 
~uriyeye taarruz ede· 
Ct!ktir. Deyli Meyi gazete
sine göre l\lihverin Libya 
da bir harekete geçıodk 
ihtimali vardır. Bunun _i· 
çin de ınanma ve hava kuv 
vetlerinin Rados adasına 
karşı gösterdıği faaliyet bü 
yilk olmuştur. Bu hareket "Türkiye hükumeti 

mücrimleri pek çabuk ya· 
kaladı ynkı .• da muhuke· 
meleri yapılacaktır" Bü 
yük Elçi Türk Aım:m mü 
naseb .. tlerinin bilhnssa ikti 
sadi yöndtm günden güne 
iyileştiği ve Demiryolları· 
nın tamirinden sonra da 
ha sıklaşubileceğini ililve 
ederek sözlerine şöyle· de
vam etmiştir: 

"Türkiye haı p istemi 
yor ve tarafsızlığını koru 
yacaktır. hUvnk Elçi ge
çenlerde Türkiye Reisicürn 
huru.,.lsm t lnönü ve Tilr· 
kiyenin Berlin Hüyük El· 
çi::;i Husrc. Gı.:rede iie gö 
ı üştüğünü bild:rdikten 

sonra Si\ ı-.i mulıiy tteki 
dığ r sorul ıra cev ıp vPr 
nı miştir. 

beyan edilen zııytinyağ'l ve 
pamuk .ciıısi ve nevileri, 
mikt.,rları non•de bulun· 
dııklvrı, kiıue oit o1d1.Jkla· 
rı kapı a mm cinsi ayrı 
ayrı ve açıkç 1 gösterilmiş 
olacaktır. 

4 - Hesmt müstehlik 
müess seler beyan kaydın 
dan müstesnadır. 

5 -Beyan Jııme verme 
si icnp ederken veı miycn 
Jer vey& mevcutlarını nok 
san veya yanlış bildirenler 
Millt Ko unma Kanununun 
Elli Beşinci maddesi hük
milne r;öre takibata tabi 
tutulacaklardır. 

_bize buralarda diişrnan top 
luluğu olduğunu göster
mekteuir. Eğer Mıhver 
Kıbrısı ele geçirirse .Ingi· 
lizl~r zor bir durumda ka 
hrJar ye ı\1ısıra bir taar· 
ruz yapılabilır Taarıuzun 

Suriyeye de yapılmak ih· 
timali vardır. Çünkü Su 
riye lrak .petroller"ııe ~ gi· 
den yol üzerindedir. 

Deyli Ekspres gazete· 
si Mıhver planının Jngiliz 
kuvvetlerini bir kıskaç içi 
ne almak için bir taraf 
tan Mısır Suriye ve Kuf 
l!asya ile Hiııdistana taar 
ruz etmek olduğunu Y• zı 
yor ve şu cümleyi ılfive 
erli yor. 

·'A'manların 1942 pa 
ro JlSt ) tt hep, ya ,hiçtir .. , 
MakArtürün tamasları 

Melburn 23 A.A.- ı 
General Mak Artür1e dün 

• Harbiye Nazırı ve A vuHtral 
ya Kur!!!ay Laşkanı arasırı 
da bir konuşma olr!:uştur. 
Kurmay Başkanı yııplığı 
btıyanatta Mak Arlilrün -
yaluız mümtaz bir askeri 
şef olnıadığım,ayni zaman 
da fevkaUlde zeka ve ha· 
sirele sahip bulunduğuı u 
söylem ş ve müzakere es
nasında bilhassa A vustral· 
ynya yardım meselesinin 
genişletilmesi ve zafere 
ait planlar hakkında konuş 
ulduğunu ilave etmi~lir. 

vam etmiştir: 
"Düşman bütün kış 

yunca mukavemetim 
kırmak için fırsat ara 
Fakat bütün ümitleri 
rişan oldu. Jııponlar yıl 
rını süratile muvaffa\~i 
ler kazanmakdır. BugU 
Hindistan ve avustraly 
kapılarına dayanan Japo 
lar buraları tehdit ediyo 
lar. Bu kış bütun 1iddeti 
ne rağmen Mihver lehi 
olmuştur. Ağır kayıp 
dü~mamn maneviyatı 
rinde yankılar hasıl et 
miştir.,, 

Meşhur bir 
edibin 

Oturduğu ev ta· 
mır edildi 

n~rlin 24 A. A. -
Straya Hussa Alman aske 
ri lıomutanlığı meşh~ 

Hus Edibi Dosteyvskini 
yaşamış olduğu bUyük a 
şap hinayı tamir etmiştir. 
Bu binaJa 8 aile oturma 
ta idi. ihmal yüzünde 
binanın duvarlı.rındaki k 
ğıllar kopmuş, sıvalan 
dökülmüştü. Ye burad 
Dosteyvskioin otur.tuğ 
mı göstere,ı yalnız p1sb 
bir plaka vardı.. Alman 
Kemutanlığı buraya me 
mer bir pla~a koydurmu 
tur. 

SON DAKiKA 

lsveç boyun 
eğmiyecek 

AL\1ANYA ISVEÇ DO· 
NANMASINI ELE GEÇiR 

MEK JSTIYOR \lUŞ 
Loııdra 25A.A.- Isveç 

sözciisü demiştir ki: 
"-Isveç her hangi ?,ir. 

tehdide boyun eğmiyecek• 
tir. Seferbirliğimiz devam 
ediyor.,, 

Jngiliz mahfillerin 
göre. Almanya lsveç do. 
ııanmasırn ele geçirmek is 
temekte. lir. Bu donanm 
Almanya için bir ganim 
olacaktır. 



yet 
ma 

-
İngiliz basını ve 

Kr.-.1 B< risin Berlini 
ziyar~ti 

Japon sözcüsü 
HlNDISTA. 1 il E BIRl\/IAN 
YA AHASI"UA Ki Mi -
NAKALENIN GÜÇLEŞ· 

TIGlNI SÖYLÜYOR 

Londra Büyük Lord Aleksandr' 
Elçimiz J Radyo ile bir nutuk 1 

Londra 24 \. ~. -
BulgJr ~ rulı Hııı isin 13n 
rn ziy relinden bahSPden 
Tuym·s gc:ızptesi diyor ki: 

Bu:ziyaret A \man ricali 
ı in mü terek gayretlerilli 
kuvv tlcndir!nck ınaksadi
e tn\ıı erini dııv t elliği 
göl'l şmel \' hı"ımma girer. 
~ snslı toprnk muldifa\ı el 
d d~n Bu1Jarisl n rneş· 

ti'll ~olda A mırny.ı}I bir 
ke ct h ı, kıp c.tmiş ir. 
Hunun mul afatı kcırşıhğı 
lng ıtere v Ameıikava 
harp ilan t 11 k suretıle 
öd dı. l'ukt l u hnlokl be· 
del sayıtmuz. o. dan daluı 
fazhı ft.dukilrhk ıst(mi}or. 
Hulgaı oepola1 ı buşJl ılmış 
ve ışçılerı \lrnan fabrika 
lu 11 da ç.ılışrn aya gön dl ril 
nıışlır. Fakat Bulgaristan 
Husyaya kaı şı harpte Al 
manyaya Htıhak etn.t"IDİŞ 
vu doğuda i~g.ıl ldHen 
toprakta ı:polis \ uzife~i 
ıçın bıle \iman~. mn t>m· 
rine asker veı ınemiş ir. 
Bundt n doh.ıyı Kral l'oris 
Alrı au~uya ver!len avansı 
fid memiş olun kusurlu 
bir lıorç\ıı gibi gidiyor. 
l\lmnnl.ır Bulgar slanm dn 
Dol-{u c.-plws· ndeki hı.ırbe 
do , ·udu l d( ğruya işt ra 
k• çin ısrar ediyorlar. 

N 181lki evvelce berabar 
Sııvaoya ve S1ovak ordu· 
sunun fed.tkHrlık lıissesiı.i 

Lorıdru 25 A. A. -
Japon umumi kar:.ırgahı 
B.1 sın Şefi olan bir binbaşı 
askeri durum hakkında şu 
demeçte bulunmuştur : 

Rangunun kuvvetleri· 
mi7.e teslim olması Birman 
ya ile llındistan arasında 
ki ıniinnkaleyi çok gliç 
bir duruııld sokmuştur. 
'; .. m~l b tı hö\gP ind hore 
ket yolları kesilen diışman 
kıtV\('tl ri kaçın: ya devam 
odiyor ve kıHiyclli miktar 
da esir uırakıyorlur. 

J \i'UNL ~H Blll AD\ 
Y \ ÇIKTll AH 

l'ok~o 24 .A.- Jupon 
Bahriye ı; lph end ızlaı anın 
Banka ad ına 10 martla 
çıktıkları resmen bild ril· 

miştir. 
JAPONLAHlN ÇIKAR\1A 

H \HEKEfLEHl 
Tokyo 24A.A.- Jılpon 

kıtalurı Kuantung eyaletin 
de Şung -King bölgPsiı e 
çıkınışlı.ıı dır. 

Sovyetlerle Al-
man kuvvetle

ri arasında 
Yüz tümen fark 

varmıs 

Raut Orbay Londra 
ya yetişti 

Londru 24A.ı\.- Tiir· 
kiyenin Londr.ı Biiyük El 
çisi buraya ge~rnişt\r. 

T aymise göre 

Yeni Londra 
Elçimiz 

Türk-İngi1iz dost\uğu 
nun uz<:1ıı zaman 
müdafıi olmuştur 
Londra 24 A.A. - Tür

kiyenin yenı l.ondra bil· 
yük ~lç sinin buraya gel· 
m si münas betile Taymis 
gam f'Si hüyük E\çi H"uf 
Orhav h ıkmda yazr\ığı bir 
makn'ede cvv la hayatın· 
don bahsed rek diyorki: 

"l{auf O bay bir kap· 
tanın oğ u ur. Oı buy 11ba· 
b.ısııun yolund t ·yürümüş· 
tur Kendisi Avrupa ve 
Aıner·k. y J yaptığı s ya 

• hut~arla mı1.&ri bılgisin11 lrc 
riJb iri le İIUVP1Cr yııpmıŞ· 

tır. Oı hay ~lir kaptanın 
oğiu olduğu iç·n bir kıp 
tan gıbi snbe!3tçe konuş 
m ktndır. Bilyük Elçi deniz 
kuvvetl ı inin kıymetini 
takdir eder. \'e uzun:zaman 
l t ı\ lngilıı do tıuğu rnn 
müdafii ulrnuş\nr. 

Londra 26 A. t\. -
York Şayri, Pıı~l gazftp~İ 
Hitl"rin llkbaharda büyük 
taarrıı'I yııııacıığınm zanne 
dilmcdiğini yazıyor v~ şöy 
\f> devam ediyor : 

Huslnrm yP.ni Sihirya 

\ki Japon 
• • gem ısı ne 

O"dulnn lwsab3 katılırı;;a 

söyledi 
Lond .. a 2t A A. -

Amirallık birirci Lordu 
Aleksımdr Hu~yoda verdiği 
bir nutukta ezcümle demiş 
tir ki: 

'·Karşılaşmamız geraken 
zorlJklnrı 'küçük görme 
nıek Hlzımdır Biziııı gemi 
lere yine gemil~re ihtiyacı 
rnız vardır .Snymadan para 
vermelis:niz. Deniz kuvvet 
!erimiz ağır kayıplara uğ 
radı. Fakat ııek çok ge 
miıer hizmete girdi ve 
çok ıhtiyutımız vardlJ'. 
Fransız filosunu yardımı 
nı k.ıybettikteıı sonra Al 
manlar tarihl.e eşi r,öriil 
memiş büyük bir denizaltı 
muharebesi yapmışlardır 
~Balıriyelilerimiz hiç şika 
yet P.tmedl-ın hunlara azim 
ve ces ırette karşı koy 
muşlıırdır .Ş,rndi ölçülmüş ve 
biçilmiş Japon hücumlarile 
karşılaşıyoruz. Donanmamız 
dı...n isteklerimiz artmıştır. 

Ma\taya 
Ş;mdıye kadar 1600 

Hava akını yapı1dı 
l.o dra : 24 f\.A. 

Y·>rk Şayı post gAz .. tcsi 
yazıyor: 

Fransız fılosu son tamir 
v • haz•rlıklarını ikrrıal et· 
mek iızere 1 ulundu topla o 

k lıul etmesinde ısrar eyle· 
miş f'ıd•.Bundan başka 8er 

linin Hulgnnstcım 1 Crkiye 
)e karşı trşvıke çalışdığı 
lu hrndu b111.1 belirtil r var 
v ıdı . Bulgaı

0

is'ana kurş1 
b r l iırk tel didı hakim da 
. ofyuda glıluı ç ş. yı.ılar 
dUnuyor. Bu glf{eb\e Bul 
garlar turnfındun ınemle 
kdlcrıuin Ht b) .. ) a karşı 
harcl,t r:,·z kal ınasuı 
nHızur göstermek fıkrile 
yapılmış suf~·u bir ltşebLüs 
olub.lir. Bu şayıalaım di· 
ğ r hiı tdsirioi de imkan· 
ı:-ız göı n!emeı dır. Cenup 
Husyası kad, ı lurkiye.,de 
Alı1an iht'nslaııuın V"' 

setratej~sinin yolu üzer nde· 

lmanlar1a lhıs kuvvetleı; 
niıı fıırkı 1C'l tümene çı 
kar. Hitler için el vr•rişli 
o\m1yn:-ı amillerden biri de 
hall•ne m cbur olduğu c s 
ker mPsP.lesidir Hcılkanla · 
ra göndeı uiği memurlar 
asker toplamak için taı · 
yik y:ıpnrnktııdır. 

Uçar kale1er tam 
isabet kaydettiler 
Vaşiogtl n24ı\ A.-Buh 

riyeNazırhğıııın dünki1 teb 
liği: 

Filip~nıerde; \ı1 .. nila ko 
yund<ı düşrr.an bataryala 
ra linrnn ve müdafaa üsle 
rımız alt>~ cıçmış\a. •hr. 
Bir obüs birçok kimselerin 
öhlmUno sebep olmuştur. 
Bunun dışında başkft ha· 
sar kaydedihnemişlir K:ı 
le~erimiz ateşe mukahe\P 
etmiş\aoir Butııgunda kı~ 
talarımız ynhuz keşif ha 
rekcl'e i ynpmışlaıdır. 

maktadır. Fılo her an de 
niz .. nı;ı\alJilir. yaloiz Hit 
lcrin gö;•ı·receği hedef .. 
vara bılip vnramıyacağı 
bdli değildir. Malta hu yo· 
lun üv•rinde bulundukçcı 
böyle bir hareketin ı nuvuf 
fakiyetle ner celeneceğin 
den emin olunamaz Şim· 
diyı:- kadar Maltaya 16 O 
hava akını ynpılnıış fakat 
l\I ıta adası tehlikeli bir 
arkcı kııpı olamk ka!mış· 

dir. 

İnön•'j ~:ırkoşusu 
Onümüzdeki pazar 

gi nü yapılacak 
1nönü l< ırkoşusu önü · 

miizdeki 29 Mart pazar 
glıniı saat 15 te yapılaca~ 
lif. 

3000 metrelik bir me· 

Hil'erin bu ı:'on leşeb 
büsü 1 üdoııdrof'un trŞ"lı 
biisünii andırıyor. 

Bir Fransız Roman
cısı öldü 

v·şi 24 A. A. - :\leş 
hur Fransız Hompırc sı 
Victor:\larguerite ölmüştür. 

Kayıp nüf Ü cüzdanı 
Süveydiye nüfus nıüdür

Hiğünden aldığım nüfus 
cüz(h•nımı kaybellim."Y eni 
sini nhıc ğımd 10 eskbh"ıin 
hiiknıü Y'>ktur 

Ft>rit Yıldız 

ge nıe olac ıkhr. '""' 

Avus•ruly du: 2 Y"ni tip 
britunyu harp tayyar si '\a· 
haı ·lda bir di.işman gf: mi 

· siaıi torpillemiştir. 
Uçankalelerden 4 tane 

sinin iştirAk ettiği bir hü 
cumdıı iki Jııpon harp ge 
rr. isin tem isnbetler kay 
dedilmişti'I". Hun\nrdnn biri 
muhtemı•l ~arak b ıtmış· 

lır. 

ı tır. 

Gündüzde \ 
Bu akşamdan itibaren as· 
ri ta11.anın tekmili birden 
Pekyakında Yasusın Aşk 

,, 

" 

safe ı.izerın lP ynpılm•a k 
olan bu koşu Ha\kev·mız 
önı.ind11ll başhyarak Antuk 
ya ls\(e derun şosası 

\ z ı inde 15 O metrede tes 
bit edilecek yere kadargidip 

Koşuya herkes iştirak 
odebılecef!inden girmek is 
tiyeuierin 29 mart pdZ r 
günü saat 12 ye kadar 
Bölgeye mUr ıcaut etmeler\ 
lazımdır. 1 

l'\t'şrıyltl MudurU 
1 

Selim <;EL~'.'iK 1 
C. H. P. Matbaası Antakyl 


