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S1'YISI 2 KURUŞTUR 

H atayın eski 
tarihi hakkında 

Yeni bilgilere dair.

bir konferans verilecek 
Ankara 27 A.A. - Ge 

ç ntc.rde Halaya giderek 
orada Hatay tarihi hak· 
kında bir S0 ri korıferttnS ve 
ren Prof t'SÖr Lendsberg 
Halke\ inde "Hnt&ym eski 
t.ırihi hakkında yeni bilgi 

. lar mevzulu bir konf erftrıs 
: verecektir. 

4 milyon 465 bin lirayı 
bulmuştur. Onar lirulık 
hisse senedlerine hu yıl 
birer lira kar dağıtılacak 

Uugiin ~elen haberlere 
giire, Bulgar.8toıı hükO.me 
ti Hus cephesine asker yol 
mağa karar vermiştir. Fa 
k. t gönderilecek askPrin 
miktarı hakkınLa kesin 
bi .. ıakam verilmemekt<'· 
dır. Diğer taraftan Bulg,ır 
parfomentosu yarın(bugün) 
son toplantısını yapacak· 
hr. Bu top'untıd1 çok 
önemli kararlar a)macak 
ve Bulgaristunıa savaşa ka 
rı~ıp kurışmunı sının ~o 

nuşulncağı sanılıyor. 

(Hadyo Gazetesi) 

On iki günlük Al,. 
man kaybı 

Moskova27 A.A.-Al 

Cum::idesi 
Abo artl•ıe• 

Dahilde yıllıöı 5 lii'a 
Yr .. ımcı memleketler• 

8 ""• 
llh,f· ~~allme-

alnd n 5 ~c.?ruş ... lınır. 
'Ocrat ne,indil" . 

GDnl.l ttcçen & yı!al" 
tO kuruştu,. 

,/\merikada 
endişe var 

Japonlar Hindi~tana 
hücum edecekler mi? 

Vasiagtcn 27 A.A.
A morıktlrı askeri nıBhfille· 
rinin kanaatını. göre, Bin 
g11le körfezindeki Adaman 
takımudalennm Japonlar 
tarafınd!ın i~gal:, Japonya· 
nın Hi.ıd!stanı işgal için 
bt:.zır!andıkları:ıa bir delil· 

-- '311 udalar ayui zaman 
1 dıı deniz taşıt yollarını da 

ı b!il:eye koyacctkfordır. 
i~u adaların elden çıkma8ı 
:jr.. m!i bi:· · ·D ısayılma k 
lodır. 

/ımerika şimal afr.ikaya 
yiyecek gönde, 

Vaşington 27 A.A.
Vışi hükQmetinin veıdiğ; 
teminat üzerine Amerikan 
hükOuıeti Şimal Fransız 
Afrikusına yiyecek ve di· 
ğer nıadcteler gönderılme, 

sine müSllaJe eylemiştir. 
Vişi .tıükümeti Libyadaki 
Almuu kuvvetlerine hiç 
lıir şey verilmiycr,eğine c.Ja 
ir Amer!kaya yeniden te· 
minat vermiştir. 

m:ın ord~!arı Kalenin böl 
ge-sinde 12 u-üc ::üı·en sa. 
vaşlarda 18bin öliJ vermiş
lerdir. 
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f"1 u arip devlet 
leı in iaşe 
durumu 

' 

l 
H şi 1 incid 

gillere 110 d ·rec~ bol ise, 1 
lngılten yr naz ~ran\rnerika 
cta o kad r l o?dur. Es SPD 

Amerikanın sıkıntı tedbir
leri çok ~e id"r. V • me 
rika · büylik b"r ıstıhsnl 
memleketi olduğundan hiç 
bır Ztıman dığer d ·vlt tler 1 

derecc>sinde zorluk karşı· 
sında k. lmıyacakhr Ame 
rıkad<1ki kısıntı tedQir'eıi 
büyük ve şrnüuHu olmuş 
tur. Bu da Amerikanın si
Hlh altına aldığı orduların 

•{'ok hü) i k oldıığunu an 
latrnuktadJr 

Husyu ıaşe bakımı ıdan 
harpten evvel de iyi bir va 
z ~ette d ğilJi. Esasen iaşe 
darlığı, Hus~ adak i Kom il 
nisl rf'f min"n bir hu u ... m 
ği11i teşkil etmiştir. Uu, ön 
celeri, z· raat işletme usul· 
J riuin Rus halkınca haz
ruediln emesiı den ve müna 
kale zorluklarından ileri 
gelmiştir. Bu yüzden yir
mi St>lle l adaı evvel mil 
yonlnrca iıısJn açJılttan 
< ldı.i. Gerçi ziraat istihsali 
y <lVUŞ ~ avoş artmıştır. Fa
kat Hus halkının temami 
le do~duğu "ddıa edilemf>z. 
Yirmi senedenb~ri Husyada 
tatbık cdılen planlı ıkti· 
sat, memleketin muayyen 
bölgeleriude mu yyen moh 
sulüıı islıhscılini gu·t>klrş 
tirmukleair. \1esela Ukran 
ya büyük buğday miıstah 
silı, 1 urkıst:ın da panrnk ıs 
lı ıs..ılcisi iJi. llöylc olJuğu 
na göre lmğday istihsal eden 
Löl)(elerın eldt ıı çıkmac:ı 

Husyanıo durumunu biı8bti 
tun zorhıştn mıştır. Çüuku 
hiç bugd.ıy c>knıi~ en ve 

~gunl k tkmeğıni Ukrnyua 
cıuo gc lCtb buğdayla te
mm rdf n dığ r l ölg~ler 
halkı, 19:l0 ve 1921 kış-
urıııı undı ran bir t.ıÇhğ.ı 

m ı uz bu uwuaktadır. Bu
ııuı la beral r, Husyadakı 
ı.ışe daı ıg ncdk ge eet.k 
kı~ uylcri'. '.' udc bütiın şıd 
dt:lıle du~ ulucaktır. 

Avrupuyagelir!C; bu 
radu vaziyet memlekete 
göre Jeğişıı.elüt:d.r. Her 
tardfta bii;iik dariık oldu 
ğu muhakkaktır. Fııkat bu 
darlık bazı memleketler 
de açlığa lrndar varmakt..ı 
ıken, :ba:z.ı .. memleketlerin 
daha rahat oldulnarı 

.._a•lluşılın.ıktadır. En dar 
vazi}elle olan memleket· 
lerrlenLiri Fransa dır .Franı:;::ı 
da ius.ın b şına günde yüz 
gruın t·kmek VPrilmekte· 
dır. 1şci\er için bunwı iki 
mıslı ıığır isçiler için de 
iı<; yüz elli gram verilme· 

.. ayfa-2-

Yeni bir karar 
Talim için askere 
alınan işçilerin ay

lıklar vP.r ilecek 
ı\.ııkara -lktisat Vekil 

liği maaş kanununa bir 
madde ekliyen yeni bir 
kunuı HivJhusı -hazırlamış 
tır. Bu H\yıhaya gitre, ta
lim ınaksadile askeıe çağ 
rılan işçilere aylıkları ve 
rilecektır. Ek mndde ay
nen şudur: 

''3659 sayılı kanunun 
10 uncu maddesi hükmü
ne tabi nıüstuhdemlerden 

odacı, kolcu, bekçi,.evrak 
ınnvezzii, g mı miiıelte· 

batı, tahsild<lr, daktilo, stc 
nu ve mekanograft.:ın b ış 
k biıtlin ıoüst h 1 .. mler 
hakkında 4161 numaralı 
kanunun lıilkumleri latUik 
olunur. 

si karar i Liz1sı isode hu un 
intizamla verilm d ğı b"ldi 
riliyor. Seine!dairesi sıt h t 
bürosunun r poru ıa göre 
Fra.nsnda ölurrJ nisb ti ror 
n alin o~ 49 üsltindedir. 
Çocuk ölümü 0 

0 50 art 
rnıştır \eren gittikçe aı·t 

ımıkladır. 
lt.ılya'du gunlük eknıe1" 

t ıy;ni 25 ' gnmdır. ve bu 
du iııtızrı n averılıniyor,ı\v 
rııp 'm l g ırbınd..ıki uçük 
mPml ketler h rp en ev 

YFNJCt~ 

Alman hazır
lıklaını önlemek 

. . 
ıçın 

Ruslar büyük bir ta
arruza geçtiler 

Moskova .. 7 .A.A- llk 
-bnhar Almıın taarruzunu 
önlemek maksdile Hus or 
dusu ~rnolensk bölgesin· 
d, g·n·~ ö\çid} bir tt· 
arruza geçmiştir. limen 
gölü civarmdada f.!VHŞ kı
zışmıştır. 

Rusyaya Amerikan 
yardımı 

l\ıevyork 27 A.A.-
Cumhurreisi Huzv,,.lt me· 
tnurlarla Harbiy~ ve h· h 
riye . azırlarınn birer mek 
tup gö'ldt!rernk Husyuya 
p merikaıı s vaş malzeme· 
i gö'ld rilm .. sini kolaylaş 
tırıoak için h r türiü en 
gellcriıı ortadan kaldırıl 
m .. ına ça 1şıln4n. mı iste 
m~tılir. Bug .. n Husyı:ıya 

y te · miktarda rr a'zeme 
ı!.Öuderilı ıekte is de bu 
miktarın yakında nrbıcağı 

anhışılmaktadır. 

sika il veri!rnekt dir. Ve 
gtinlük tayın da azdır. Av 
rupa mem 1ı~ketleıi ar<'lsmd a 
en kötü vdz·yalt ~ol ııı Y ı 
rıansitn ıdır Bur adı aı tık 
darlı klan dıı df'ğ•l de • çl k 
tıw b1hsediımektedir. 

Almanya'mn iaşe vazi 
yt-li, diğt r Avrupa mem 
I C' ketlerıyle kıyasları· 
dırıbıc1k ol11rscı, daha iyi· 
<lir. Bunun \Jir krç sebebi 
Vdrdır: Bır dufa Alrnanlaı· 

bu harbe büyiik stoklarla 
girmişlerdir. ikincisi, i~· 

g ıl ettikJcri memleketle· 
r;a stoklarırını Almanya· 
yJı hışırnış ar<lır. Üçüııcüsü 
AlmJnyJda ~v~ daha bJ 
yilk bir intizamLı yap la
b' rn kl •1 ır. Bunu~-ı h •ra· 
ber, sol h ıfta iç wle Al
ın nlar d.1 b..,sin maddele· 
rinfla yı-ıııde.ı lnsıntıhır 

yapımık zuı undu kalmışlar 
clır. B •rlin'd •n verilon mn· 
lumattu, g çen sene mrıh 

sulümiıı norrnulden aş: ğı 
olın .ısı ve p ıl..tlt-s ,mahsu 
lüııiin de urnul..ın miktarı 

bulmıımosı, bu kı. mllya 
se11t>p o' r.ık gös~eı ilmek 

tedir. 
Sözün kısası Almanya 

dd büyük darlık içind dir. 
Bu dur!ık:A iman harp gııy 
rc~i üzeı inde 1:esirlarini gös 
lermekl h9nıb r, her hal 
d .. ş·ınuılik, Almanya'yı 
yıkacak uer~ceıle hfid de 
ğildir. 

A. ~· LS \11'..lt 

ı 

Gayrimenkul satışı , 
Huhıy J) .. fteıdarlığından J( ~ 
Cins· Mevkii Parsel Ku.No.:\lınta M· 

1 

L· 
l 788 15 S 120 

H,ıne Şe\ lıme 1rnet 50 
,, " 798 25 ,. ıSO 

802 31 ~ 3Q ,, ,, 
Arsa ,. 805 " oO 

1007 11 ,, 4 
) " k 10J8 " 

30 
1 örlnya 50 

" 1010 " 

" 

,, c .. ı· 1279 278 18) Dukkfin ema ıye ,. 
Harabe " 1254 23) ,, 3~ 
Hane T.Sofularislam 1678 17 ,, ı;O 

" " 1683 60 " so 
" Şeyhmehmet 772 18 " raıııfl 
Yukarıda mınteka, mevkii, p~usel nunW[lleo 

zılı hazinei maliyeye ait 12 p ırça gayrı jlt 
mnlkiveti 6 -4-942 hırihinde açık arttırrtı~ a 
lacaktır. Talip alımların % 7,5 pe ıı~lif 
le ihale günU deflerdnrlığa:mürarautları, LJe 
hilcüm le masraf müşteı iye .aittir. ·~ti1eıı 

Evleri görmek ve fttz a ızahat almak 1
• 

Millt t-mUlk miidürıüğiiııe mıirac3ıfıt\arı 
8

....,..,0 
24-26-2 

Dut yaprağı satışı 
i\101! I lahıf Deft erdarhğı nden: 

Bulunduğu köy })ut ağacı 1 lwd 1i 
nded i L ra bl 

7..Rylunİ)e 
8) 6 1 -4nı r8. 

45J 15 1- 4 ı-tı-ı~ 
300 40 1-4 ııaı' 
300 34 2-4 

., 
Levşive 

" 1130 95 il 
Yukaı ıda yazılı köılerde bulunan dut Y il 

muh~ mmerı hNlelleri üzerinden açık artt.ırn3 ol 
çılrnrılmış'ır. Sallş b .. deli p!!Şindir TalıP 
% 7,5 p{jy ııkç larile birlıklt• 3~-3-942 
günii s'lst 10 da ddfcerd1rlığ-t müracaatlar•· 
ye ilan ve sair ma~raf müşt(jriye aittir. 

25-26-27-28 

Moloz taşı 
siltmesi 

ek--

Devlf·l Denıiryolları Ada· 
na 6. ncı lşletın ~ Miidür 
liiğii A.E. Komisyonu 
Heisliğın len: 

.\luhammen bedeli 
2S89 lır.ı ol n 8!>3 M-3 
mşaat moloz taşı lskenderuıı 
isb1syoııu ve limunı,dahilin 
de ihzır ve te lim!~dilınek 
ti?,,rt.ı şu lıı ınıesi ve~:hile 
31 ~3 -942 salı giinii s.ı:ıt 
13 da. açık eksi lnic usu· 
lile Adun ıda 6 ocı işletme 
~1üdürli.iğü o:ı.usmu .t ::;atın 

alınacaktır. 

llu iŞ'! girmek isteyen 
lerin 216 liralık :muvvak· 
kat temiııul uk<;nlariyle 
942 yılı Ticaret Odası ve· 
sikası vı.ı nüfus ciizuanlar 
le b rlikte ın~r .tcaatlerı la 
zundır. 

Şartnameler komisyon 
laröfınJıııı beJelsiz 'olarak 
7erilrn .. ktedir. Taliplerin 
muayyen g..ın ve saatte 
lş'etme kom i syo·•uııa mü· 
r acaalları 1 üzurn u ilan olu 

Aile Do~r' 
il·~ 

MESllUH ""( 
Doktor MeS ~ 

Uzunçarşı buşı~ 0e 
muayenehanesıll ,ııl 
tarını her gün 9 ıS 
12 ye ve 14 teı~t 
d~ır kabul etrıl~te ı 

Abone usa!\,ıı; 
torluğu ya~~ J1.ı.'lşl 
kenci isine m ura 
lidir. 1 

T amiat yaP 
Hatay N::ıfı9 

,ı 

ğünden : 
1 _ Kışlıı 

sl1 

yapılacak es'1 ıO 
işi pazarlık usll ııf 
sil •meye konul~ 

2 - Keşif 
t••'· lira 38 kuruŞ·şe 

3 - Uu ~sfıl 
keş f evra~ı .:~ 
lüğümlv. go,.ı.J1 ~o 

4 - EkS!!t~ 
942 salı güo~.Ml 
Nafıa MüdUrlıııı;r 
yapılacaktır. 'i' 

1 

nur . 

Kayıp iplık vesikası 
iktisat dııiresinden al· 

rnış olduğum 3 -9 nurna 

s - Mil~ 
nal 295 liradır·,;-

6 - TaliP1' 
odasına kuyıtlJ.ıı' 
larına dair "esı 

. ~ll 
vakırnt tenı 1 rı ., 
t"kl . . ..sıerı 
ı erını go 

1 

v ı, çok yuksek bir yaşa 

rna s ıviy s~n VJrmıs hu· 
luııııyorbrdı. ~u noktada 
ı·'l yıiks1k seviycye v ıran 
da Holaııdu iJi. F.ıkat 
y ·nı kıtlığı yt.izüııdcn hav 
vanlarıo biiylik kısıııı ke· 
si diğınden Holmıda "da 
büyük d ırlıK v.ı dır Ç>ıv 
ve k.ılıv h"ç oulunıııu 

yor. ])Jniımırkada da ~ü 

yük h ş'ı havvunl..ır, d\) 
muzl.ır ve tuvıık'ar kesil 
miştir .. ü le dtğine gö e. 
yalnız Kop •ııhag şehrınd•! 
noı nlJI olarak giiııd.. üç 
hin domuz kesiliyoıdn. 
Şimdi gürn P 1um•uk üç <lo 
n•uz'< •:s n •\<le 1ır. • l ırp 
ten vvcl .m şehir rr.czbn 
husınd ı gı1nd 2533 bliyü { 
baş ı h av ıı kesuirk n, hu 
gün anc k es kiz hn~ vaıı 
kesilmektedir. l\orv ç'te 
balık h"l m başlıca be. io 
macidesını t< şkıl e 1mektey 
dı. Fak ıl şimd b:ılık kıt
lığı vardır lskandH üvyah 
larıı~ yemek mas.ı\arııı<.lan 
ıısla t>ksik olmaycın tere 
ynğı t iç yoktur. Onun ye
ı· ue bir müddet m.ırgariıı 
verilmiş ise de geçen son 
kilnundun beri murgerin 
de huluıınıu~or. Ekmeğe 
Sf".lüloz karışlınldığ 11da11 
mide ve bağtrsak h.ıstalık 
!arı çoğalmc !dadır. Ro· 
manya büyük b r ,buğday 
istilısalcisi iken, ekmek ve 

\ 

ralı iplik vesikM:ıını kay 
bettiın. Yenısini alacaf,rım 

----~~------------.-.,.. 

1 

dan eskisinin hükmü yok mÜ.:>1l;l" v · eh 
sı ihraz ctıııel" t"Şı ıyut ludurü 

!:ieliııı ÇEU·.:l\K 
C. H. P. Mtıtb..ıusı Antakya 

tur. · Ya ctu köyü den 
- - Hasan baklacı - ~4, 


