
/1ılmaniarıh ilk 
bahar taarruzu 

Kafka sya istikame
tinde olacak 

Lorıdra27A.A .- Aske· 
ri yazarlara göre Almanya 
nın asker yığma şekline 

bskılmıa illcbahar laiirruzu 
Kafkasyaya olac?:tklır.Ay· 
n; znm:mdıı Akdenizde 
plaı örlerle taş1rıac ık Al· ··- -

nıan \)rdularıı Mısıra 
Sur~yeye, Filisti e ve Kı 
rısa da saldırabilecektir, 



ÜZj 

bi~ 
k 
et 

Kıztlay eşya 

piyangosu \ 
Kızıluy C.,miyeli Antak 

yıı Subesi zenı:iıı bir eş· 
yu piy ngO:fü tf'rlip etmiş 
tir. ip kli ve çok güzel 
ktı.ınuş:urı da il--f va eden 
bu ııiyaı goya iştidik et 
nıelnini hayırsever bütün 
hı lk11ııı111 tavsiye ederiz. 

Havatar ısındı 
Bir haftadan\ eri devanı 

etmekte olan ş dd tli so 
ğuk dalğası ~ çmiştir. Dün 
dcnberj hava ar ilkbaharı 
undırncıık lrnöar .- ısınmış 

ve güzelleşmiştir. 

Kınin azlığına çare 
Ankara : J)üııyanın bu 

günku durumu dolayısıle 
dışarıdan kinin g~tırll ne 
ısı gt cleşıoiş ve stok ruik· 
daıı da cok dikkatle kul 
l ıma~ı ç p tliımflye 
baş .. HnıŞ 1r. S hhııt v~ iç· 
ttmbi Munven~l V kaleli 
hu uu um karşısmd led· 
b rler aluı ak ik ı ci b:r em· 
e k da" kinin te\..avisıni 
LEŞ güue indirmiş, hıç b r 
yerde koı un u kinini veril 
mE.S'ni )USak etmiş e sıl 
malı olduğu 1a lrnııaat h.1 

sı l dilenler e A tebrin ve,rı 1 
ınesine k rar .vermiştir. 
Zaruret olma; ır.c.a . hasla· 
lınLlelerdt! kinin lrnllnın\ 
mıyaceı.l<lır. 

Dağıtma ,Ofisi işe 
başlıyor~ 

T carel Vekfilet ne b ({ 
lı -o .ır k kur Jhn değıtma 
Ofısınııı t şkiHlh soııa er 
miştır. ur s 10 m:lyan li
ra sermay ile işe başlııy:ı 
CJk \ e halkın ihtıyncı ol ıı 

ht>r madde üzeriı d~ da 
ğllmıı işlerini idare edecet. 
tır. 

Berber alırıacak 
Anla ~ a lfohlı m t;İ Baş 

l bipi ğ n ıen: 
lfostunemize (2 )lira aylık 
ücretli heı b r alınac:ık, la 
lipleı ın lınstnneye mihı.cn 

ati rı 

Askeri 
Doktor 

Te 1/ik 

Kurlu1 uş(Affon) Cl~ 
de ~ııde 142 numara .. 
d·ı haF;talannı hergün 
kauule başlamıştır. 

Muayenehane.sinde 
mevcut l bon.ıluvarın · 
da: 
Kan. ıdrar, batgcım 
ve maddeigaıta 

tnhıilleri yupılır. 

.:::ıyfa-2-

Akdenizdeki 
Son savaşı İngiHzler 
bir başarı sayıyorlar tana 

Londra 26 A. A. -'-
Ingiliz amırallığı neşretti· Bir ziraat heyeti 
ği bir bildirik ile .son de gönderilecek 
fa Akdeııizd(' ltalyan ıto- Vaşington 26 A.A.-
nanınası ile, \lultaya bir Yakında Suudi A rabistana 
gemi kafılcsini ğönderen bir Aıııerikan ziraat beye· 
Ingiliz s.ıvıış gemileri ara 1 ti r;idccektir. Heyet ziraat 
sındaki ç~rpışmayı lıir ba işlerini düzenliyecek ve 
şaı ı s ymnktu,vebu hususta bu iilked bazı nohutların 
btfS lat vermek~edir. llk VPtişip vetişmiyeCflğine Pa 
\ ücum pJzart~si günü ya kncak ve inceliyecektir. 
pılmış ve bu saldııış Zdrar Amerıl<anin Milli 
sız plis· iirtülmüstür. Öğle borçlari 
rlen sonra büyuk kuvvet Vaşington 26 A.A.-
lerle tekrar saidıran di.iş Amerikanın ~iilli borçla· 
man ile &ıvaş geınılerimiz rı ,111 yekllnıırıu 125 mil· 
arrnmıda buyuk bir fark ~rara çıkaran kanun proje 
olrnasıııa n ğmeıı gemileri si aynn meclisinde konu· 
miz Ltu yan donanmasına şu)mıığa başlanmıştır .. i\lil 
hücum ctmış v düşmana li harçların bu~ünkü tuta· 
torpille suldıl'mıştır. ır rı 65 milyar dolardır. 
ltalya ı zıı h ısına orta y~ M ı\CA R · HU~IEN 
rioden torpil isabet eyle , ıü t\SI .dSTLE.lU 
miş. 'bir krovazör d h ısar Hud ıp •ş "l> A.A. -
J..ıı y pı!ınışlır. Bu s tv ş Homcn lhıwekili Genernl 
lcı Q.a üç lngiliz destroyeri AntonPskunun nntkundun 
ile bir krnvo2öre hasar Vf' Homc n b ısımnm Mac 
olmuştur )ns,rn kaylıı çok ristana k ırşt ağır ydzılu· 
değ:ldir. Ert si gOn tel<rar rından S<Jlll a b')t.in diinya 
kafıleye saldıran uiiş b11sını lıu iki hUkOmet a· 
mania IJ"r çarpışma daha ra~ıı rlrl<i miimısebetledn 
ohm ş, Bu çarpışmada kıı •1urumu ile meş~ul olma· 
ftlel}e.kı bir gemimiz bat ğa ba~la TlJşlır. 
mıştır. Macar ınnhfillerine gö· 

Düşm.ın havıı ı •v t~e re Homen busınımn yu~1la· 
rinin de g.miş ö1çüde iş rı ha.k •4'd.r ve hu yazılara 
tirli~ ll 1ğı bu s ıvaş1 ardan ne Mı CJr lmsıııı ne ııe i 
lııg lız fıic u I> l ıı ~!r ba 1 car hükümeti hiçbir k.ırşı 
.:ıarı v1.1 çok nz irnsat.a .çılc ' l t "'fh:~ktedir. Çün 
'i k J { Vt>rmeıı, ... -
nıış bulunı-::'ı.ı tadır. • kü Mncııriet ırl, bugUn 1\0 

Jfaşvekil Çört;il bu ha 
4 

manya ile bir anl ... şmnzhk 
şarıdsn do1ııyı filo kuman çıkaı nıay1 Avrupalıhk aley 
danımı h'r telgraf çekere•< ~ tılnde bir h~rekı·t saymak 
k •ndi~ini tebrik rylemiş tad r. 
tir ı 

Alman planı 1 Alh:~~a~k,~~giliz 
Hangi hedefi gü- Londra 27 A.A- Bom 

düyor bardını.ın uç.aklarımız dün 
.akş ım Alrnnnyayn akına 

J ondrn 27 A.A. - Ir gi· <i v ım etm' ve !{hür en 
)jz b sın•, Japonların Bin· dnstri merkezini bombala· 
gal'" ki ı ftızinduki takım adııların işgali Hindista· nııştl. ) iizlerce homburdı 
tırı doğru ablmış bin ud•m mm ııçıığımtl iş iriik t3ttiğ: 
olnrnkvasıflamdırmok~adır. bu akında ığır hasar ya 
Jı1giliz basıınna g"re sa• pılnıış, nkıı dan 11 lıonı 
vıışın kes'n nefer.si Avru hardı 1van uçuğı gP.rİ dön· 
p,da ve Hus c phesiı de ın işlır. 

... !-

Belediyd t<eı::uı~.. . 
1 - Y1ızhk :teriyntw arttırılmast ıti1_'' rr~· 

ududu içinde bütnn evlere çiçt-k ekilnı1Ye dj 
~ yerine sebze, pat ıtt-'.s, gibi yiyecek rıııı.e~ 

_ ____,,, 

1
... ir veyn bir kaçı dikUecektir .Her e\Tııe 
den ı... 4,.ru sttir. ~8b~ 
tayinde ::, '·imin :\1ilıi bir ödev olarak ·r ~ 

2 - }<.ı_.. '"llysait ver olduğu halde ı~ıı r 
evlerinde ekime , ''<\lediyeet~ ve lüzunıuıı 11 i 
m\yenler hakkında ı,,.. ., Antakya halkl

0 

müdahale edilec~i sa~ ı. 

lunur. - "' -.tışı 
Dut yapragı sc.. 

Hatay Defterdurlığınd ,n: 
Bulunduğu köy Hut ağacı M b d H 

ndedi Ura 

Zeytuniye 8) 6 
450 ıs 
300 40 
300 34 

" 
L.evşi)·e 

,. 
1130 95 

Yukarıda vnzıh köylerde lm!umın dut 

d i l. • .. • d ' . fi uınıa ı· muhammen be .ı.ert uzerıcı en flÇi•\ • 0 r 

çıkarılmıştır. S.ıtış bt-dcli pPşind'r f9J~~ % 7 ,S l)~y n'<ç ılarile bırlikll· ~O -3 - , 
gunli ::.aat 10 da i .fterdai} 1 i!.ı m l"' ı • .. l ı 
ye ilan ve sair m lrııf miişt riye altiir. 

2.§-26 27-28 

-il_a __ n_e_n_t ~-:ıb ........ 1-iğ---:li~Tu;;;;tY~ 
Giyap karari hrılac8 

Antakymun Zeuginler 1 VilAyet maka2, mahuHesinden f\lihail oğlu ı _ Antak~'~ııc~ 
Nec p paşa tttrdfıtdan malı okulunda yaP'rııği 
san hiristıyan muh.ıllt»sin rak açık paza 
den S ba Beylımi ve ibra uıuştur. 0 
lıinı p ışa kızı Efdükya a· 2 _ 1uharnrI1j; 
lPylıJerine Antakya Asliye 436 ilk tumiuat ·t 
Hu u ~iti h.·meq:ne a~ı 3 - Hu ise ı11 

l il - ı /J : i iııit11 
ıp ıJ e.,us uumurnaınn me Vilayet v- g6 
k.ıyd bdılcm alacak dava· men kalernirıd~ 

• .. ,-t ': 4 - Tulipler,ın o 
'l:lıu-- l"'\~ı:ıqrnda l:11"!J 

~iüddeialeyhleı·den Saba v-..-- --1 bı' 
Jl13yhmi ve Efdükyaya ma dair veyahııttı• 111 

halli gaz ·le ıle ilanen te'> li hulundu~ltır•IJ~I 
liğat yapıldığı halde gelme v~ uil·f haı~ 
dıklerindeıı d vacımn isle· luzımdır. 

5 - Eksittn1eiJ 
ğile h ıkıarındu gıyap ka· g 
rarı çıkarılmasına ve uu 942 perşernhe p.ıi 
kararındt yiue mezkurga 15 le Viluyet ı•' 
zete ile ıliiaen tebliğ1Jıe meninde yifP• 
karar verilmiş olduğu ıdau olunur· '},1·'3 
H. U. M kııı...ıunuııun 400 ı·ı • 
ve 4 J3 üncü madde a'1d~ 
leri ahkanıısu tevfihen ve Hatay Defter M 1 

ilfl ı tarihinden itilıuren 2l1 Harlıiye, ı~iğı1 
i\1ugoyrun ve " 

gün içinde ya:ı.ı ile itiraz leri dul yupraaı~0 
etmek ve duşma giinü o· giin uzıı\tılarıı!{ l~ 
lan 4.5,94.l pıızurtssi günü günü saat ıo ıı 11 
mut 9 da mabkeıneyt! ~el Satış t.ıede 1 meniz aksi takdirde hak- r ı 

• kınızd1 lrn uo'.i muamele Talip. olant.~ ;~ıı~1~ 
KHhıre 27 A.A. - ~le yupılacdgı t.füıon tc::bliğ o· çası ıle nıur ~ıı 

anhış,J. caklır. Alman pla· Mısırda 
mnm ilk .,fınan lng'lte· 
renin istilası dı ğıl, faiıt!l 
l{u ·yu ve O hış ırlr bulun,. 
maı..tadır. 942 de kesin ne 
ticeyi u'mak ve zı feri ka· 
zanmuk iç;n si rut. H'izını· 

bus seçimi sonn e .. miş hu· lunur. Kayıp ~~~ 

dJr. 

U.zak doğuda 
c;un•<iı g 27 AA. 

Çın sözr.ii ·ü ıe göre, iki 
i<u,,.vetlı Çin kolu Tıı} lund 
çm h 'rİni g çert>k Tay'lirda 

1
. r, miş erdir. Uu~"dn id ' 
detli savaş\ar olmukludır. 
BurLıdakı Çin bJs1<ısına 
karşılık, a·ğer ccpbJlerde 
Japon baskısı artmışur. 

unnı ktadır. Ht:sn iv~ bı Adıma rıı.tll ~ 
ti netice lıeulız an ~l Libyada mü kaybettilJl· 
m tlll k\a her har hefıd pJr S k borcum yoklt.1

1
'1' 

b 1 avac: ızıc:tı d 
ti i gen'ş ir çoğun uk 0 lde "# .. cıkaraca<h01 8 

t b 1 · Kahire 27 · A A. t? r e mış ı uuuyor. s çım hükmü yoi.:lll ~·ı~~ 
lı r taruftu sOkOıı içimle Bır Jngııiz tel>liğin(j göre ··~ı 
geçmi~, hulJ<m bir kısmı ~legılı vo S.cimıni bölge· , 
sonucu d ha evvelden bil· !erinde dü~maıı zırhlı kol G .. rıd~ 
fliı'.{i kin ilgi göstermemiş ve lt!rırın g •niş ö.v ide fııa li· U ,1 

sandJklı.ırın yunııuı yaklaş yeh göriilrmiş, zırhlı Günlerdnııb86~, 
mıştır. kuvvetl...ıimız L>ornbıırdı ğimiz Türk'v~4: 

V~fd p l'lisiııiı1 264 maıı edilmiştir. Uir .kısım şarkılı ('ı'. A':<~ ....... . 
Vt; diğ<'r pa tiıerin de an· kuvvetlerimiz baskı karşı eşrıs~1t.~ 
cak 2v mPhusluk kazıındı s1. <lıı gni ~ekilmek zo SeJinı C)-
ğı ı:ınlaşılmaktadir. runda kahnışlurdır. C. H. P. ~JutJ>91 


