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ODnU geçen sayı 
lar 10 kuru,tur. •rilrnez SAYISI 2 KURUŞTUR 

l'ü;:f İ-lava Kurumu 
V;/ô.get idare heyeti 
Dün Valimiz Şefik Soyerin baş
ı kar.lığında bir toplantı yaptı 

Yunanistandan 
bir feryad ! 

« Ya buğday, yahut 
tabut istiyoruz! » 

Londra 3 A. A. - Lon 
drad-ıki Yunan hükumetinin 
Yunannistanın açlık ~re Heyetinin geçen bir yıllık çalışmaları göz 

k~n geçir ildi ve Valimiz İdar,, Heyetine teşek 
~ ~tti - Bir yıl içinde Antakyalıların Kuruma " Yunanist~nda hergün 
l agışladıkları para 20 bin lirayı geçiyor 900 ki~i açlıktan ölmektedir. 

durumu hakkında neşrettiği 
bir muhtırada deniliyor ki : 

~Yet 0
1
rk Hava Kurumu Vi yardımcı üyelerden toplanan Atina ve Pire sokak lam ıda 

lıtlll dare Heyeti dün ak· taahhütler. GJrl8i de m üte . günde 320 ölü toplanmakta 
t.

11 
8il8~ ~8 de fahri Baş ferr~k hasılattır. Bundan baş· ve bunlar toplu bir haldeçu 

a~İ&IY~Iınıız Şefık Soyerin ~a ı.fdre mmmıflarında 613 kura gömillmektedir. Dört ay· 
lıeı 1~• altında yıllık topbı.n hra 55 kutuş ta ... arruf temin da açlıktan ölenlerin sayısı 
tt. 111 ~apııııştır. Bu ,toptanlı· edildiği anlaşılmuştır. 1 Mart 40 bini geçmiştir. Açlık çok 
t• bızarnname gereğince t~ başhyan yeni yılın bütçe feci bir duru 'lla girmiştir. 
~~ bir yıllık çalışmaları sı yakında hazırl~oara~ Ge· Siros şehri \halkının Atinaya 
~k.en ~eçirilmiş ve bütçe· ~el Baş~anhğa gonde~ıl.ecek çektikleri bir telgrafta şu 
~ 1 175()() liralık muham tır. Yenı idare H~yetını teb eümle vardır. : " Bize ya 

en gelirin 2500 r f l . rik eJer, Önümüzdeki yıl 
I~ 20 b' 

30 
. 1;~ 82 a içinde kendilerine başarılar buğrlay veyahut tabut göo-

'lltak ın lıra kuruş dileriz. deriniz ,, 
ll'-llft tahakkJk ettiği anla· iiiiiiiiö--=-==iöiiiiiiiiii==============---
lbıı ~~r: Fahri Başkan Vali Hususi mahkemeler işe başlıyor 
~il 'i fık Soyer idare Heye 
ı-. ~~~~en yılki çalışmaları Şimdilik 8 vilayette kurulacak olan bu mahke-
-~kllı ır. ederek üyelere te· ler nasıl çalışacak? 

1>. lerıni bildirmiştir. V 1 • 1 d'". 
ıı... ~ l urguncu arınış e ıgı sur· bu mahkemeler Milli Ko· 

~~~i..:11 • oplantıda Kurumun ı b k k u ıu ... , ı rt ara a ma zere zum runma kanunumı aykırı ho 
aı a tırmak için karar 8 .. ,.._ "'ın görült.an yerlerde hususi reketlerın silratle cezalandınl· 

~~1'· rnış 'e nizamname k 
''l~~ee yeni idare Heyeti man e.ne kurulması ıçın masını temin S~yJlyeceklerdir. 

~·ı..ıış~· 
11 

Adliye vekilletine selahiyet _Hususi mahkemeler şimdilik 
•
1 

.ır. are Heyeti Re • 1 
la ile verilmiştir. Istaobul, zmir, Ankara ve 
"lllıtı'-.. eski Heis Neşriyat 
1L, ~nır c_. Bıı Mal·akemelerin yerle- Zonkuldak gibi ·kaıabalık şe 
ll(İh... .uz .:Jt:Slim Çelenk, 

t.ı..::1 n l"ğ ri icabında deg' jı:ılirilebile· birlerimizde kurulmaltlıidır 
... ""' , . eıs ı e Ticaret Odası v H ~ 'llı ö bilecr-ktir. Hususi muhake· usust mtthkeme bulunma· 
Lı~..._-:• kteo, milrakipliğe melero bakacak hakı'nılere yan şebirlerdu vurgunculuk 
""1;ruar Bedri Rnkuııt, aza· 

a Vilayet Jandarma Ko maaşlarından başka ayrıca suçlanna diğer mahkemeler 
ı y maktu bir ilcret verilecek ve bakacaktır. 

ili arbay Mucip Sözen 

V;laycflere 
~et Müdürümüz Jbrahim 

' Maarif Müdürü Rifat 
i Evrimer, Beden Ter· 
~ Böıg. Asbaşkanı Şük· 
!Ilı uı, Vilayet Daimi En- ithalat eşyası dağıtılacai< 

~ · aıasında Suphi Bedir 
'Ye E ' Ankara - Ticaret Vekft· 
&An· ncümen azasından 

~i -.....Uınişleı dir. leti, yerli istihsal maddelerile 
~-.. ile bu toplantıda K~ru idhl' lat eşyasının vililyetlere· 
~en bir ~ ılbk çalış • dağıtılması için yeni bir ka· 
~ blAn rar almııtır. Bu karara gö 
(( ÇOSunun bııslırı· re, dağıtılacak madde erin 

h_' k<ı ltruma bağışta bulu cinsi ile miktarı venerelırA 
" )lUlere dttğıtılmaema .., . verileceğini teshil için 3 iUl 

l'ha ~ılıniştir. 5 kişilik bir komisyon kuru· 
'kkuk ,eden 21) bin lacak ve bu komisyon~ tica 

li ın 5552 lir.ısı bağış, ret ovası reisi başkanlık ede 
12 ~1181 tutkallı makbuz, 

1 

cektir. Bu komisyon ayni za. 
"ası fıtre, 4909 lirası manda Fiat Murakabe büro-
derisi, 1046 lirası sile işbirliği yapacekbr. 

Almanya Fransa
ya serf davrana

cakmış 
Istokbolm 2 -A.A. 

Berlinden buraya gelen ha· 
berlere göre, Almanya Vi 
şinin durumu hakkında sa 
hırsızlık gösformektedir. Al. 
manyunın Fransaya karşı sert 
bir cephe alacağı sanılıyor. 
Berliole Vişi arasındaki ger· 
gınliğin gittikçe artmakta ol· 
duğu anlaşılmaktadır. HiUer 
Mareşal Petenin mütereddit du· 
rumundan ve amiral ,Darlanın ı 
kararımız icrdalından mem· 
nun değildir. 

Birmanyanın 
pirinç tarlala 

rında 
Çok şiddetli savaşlar 
oluyor Japonlar Bir 

manya yolunu kes.tiler 
Tokyo 2 A.A- Birman· 

yadan bilJiriliyor; 
Beş Çin tümeni Çin ile 

Birmanya sınm üı.erin le top 
lanmıştır. Japon kuvvetleri 
henüz Çin tümenlerile tema· 

·sa geçmemişlerdir. 
Tokyo 2 A.A.- Bu sava 

şın en şiddetliNi şimdi Bir· 
manyadaki Pirinç tarlaların 
da cereyan etmektedir. Ja · 
ponlar Çine giden Birmanya 
yolunu kesmişlerdir. 

Japonlar Cavaya na 
sıl asker çıkardılar 

T<. kyo 2 A.A.- Resmi . 
tebJiğ: 

Önemli miktarda Japon 
kıtaları diln sabah şafakla be 
raber Cava adasının doğu, 
batı ve mf'!rkez bölgelerine 
çı karılm;ştır .Şiddetli,bir muka 
vemete rağmen Japon kıtale rı 
işgal kesimlerini gen!şlet· 
m~ktedirler. 

Tokyo 2 A.A.- Japon 
sözcüsü Cava denizinde ha 
reket eJen biltün düşman ge 
milerine teslim olmalarını, 
aksi takdirde vahim akibet 
lerin kendilerilıi beklediğini 
biJdirmi~tir. 

Japonlar iki gemi daha 
batırdılar 

Tokyo 3 A.A.·- Cava de· 
nizindeki savaştan sonra ka 
çan Ingiliz, Amerikan ve Ho 
landa savaş gemilerini ko· 
valayan Japon donımması bun 
larrlan bir krovazörle bir tor 
pido muhribine yetişerek ba 
tırmıştır. 

SON DAKiKA 

Rangun alevler 
içinde yanıyor 

Birmanya yolu da kapandı 
Tokyo 3 A.A.- Birmaa· 

ya cephesinden gelen haberle 
r~ göre Rangun şehri baştan 
başa yanmLktadır. Halk va· 
ruşlara doğru kaçmaktadır. 

Londra 3 A•A.- Japon 
bt-Bkısı B irmarıyada artmış 
ve Bizmanyadao Çine giden 
yol kapanmıştır. 



~r. f: -2-

Hatayın 3000 yıl önceki tarihi 
ne bir b~kış 

-4-
12 )Q yıllurında ( Dan iz I ridin sanatkflrane rnaddelt ri 

kavimleri ) adı verilen kav rıi değil, ev dııvachınnda Gi 
min Anadoludaki.Eti lmpara rit uslılbunda resimler bu1u11 
torluğunu yıkan hadıselerden muştur. Hatay<t hariçten gft· 
sonra burada Eti ananesi de tenlerin mühim tesir~er Sü· 
vcım etmiştir. merlerin terıilHridir. 1800 yıl 

120) yıllarında bu deniz larında Hatayda Siimer yazı · 
kavimleri kendilerini Hatay- sı kullanılırdı. Ve bu Sü· 
da gösteriyorlar. Alalah ve mer yazısı buralarda yalnız 
Ugariti harap ediyorlar Ilur r<"smi yazılarda dt•ğil ayni za 
rilerin bu havaliye hakim ol manda ferdi muhabare ic;in 
duğu çağlardaAlalah meri.\:ezi de kullanılırdı. lsadan önce 
nin Teli Açana Hüyüğünde 16~ 'de başlıyarak 2000 yılla 
olduğu tesbit edilmiştir. Bu rıoa kadar devam eJe:ı çağı 
Tell Açana Cisirhadit yahut na Hamurnlu çağı denir. lfa 
ta Etı köprüsünün yakı rnuralu vazıı kanun olmak ü 
nındadır. Gerek lJgarit gerek zere şöhret bulmuştur. Bu 
Alalah deniz kavimlerinin eli· çağa ayni z 'ıınaııda şahsi 
ııe geçmiştir. Fakat 141JO den 1 hiirriy ~ tin inkişaf etmesi. 
itibar~ ı Etilerin biiyi.ik vah ferdin servetinin revaç bulma· 
deti tamamen ortadan kalk- sı dolayısilµ, hurju' a devresi 
mamıştır. 1100 yıllarında r"' diy biliriz. 
Balayın Eti varlığı "nrulrnuş ı\çdm.da de geçen vn Ha 
tu. 1100 yıllarınd..t. bu murahinin krnl oluşum• n3s 
adı Hateııaydı ve merk ... zıni ter n tahlct naz ı dikka"i 
Kumluva adını taşıyan yer caliptir Fakat lıu 0 rnalfirn 
teşkil ediyordu Hatenayın so- Hauıurabi değiJdir. Devrin'.hü 
nuııdaki ek cemi manaya gel kümdarlarını tems·len kiiçiik 
nıektedir. Demek ki Eti an beylerde onların adlarım 
anesi Hatayda okadar canlı alm tk bir moda idi. Halehin 
idi ki buraya Eti ülkesi adı ve sahihi Yanihat bu Harnurnhi 
riliyordu: Bundan 'sonra le 
şekkül etmiş olan ülkelerden 
en kudretlisi Hataydır. ;;ım li 
sözlerimızi hülasa edecek 
olursnk eski kavirr.lerden ol 
rnak ılzer~ Hurrih~r ve i!;tiler 

"l:ındrn önce 700 yılına kadar 
d~vam etmiştir. 

700 yılında burası Asur 
lar tardından zaptedilmiş ve 
Lir Asur eyaleti kurulmuştur. 
Asurların kendilerine lıas 
nüfus politikası vardı. Uu da 
yJrleştikleri vaya z ıptettikJe 
ri yerin ahalisini gdniş mik 
yasta bir raftan diğer tara 
fa nakleder rdi. Hatay 60J 
yıll11rınd1 yeni :ortaya çıkmış 
ulan Yeni Hauil;n bir eyaleti 
ve daha sonra Ja lrunlıların 
bir vilayeti olmuştur. işte bu 
noktalar Hatay tarihinin en 
kalla hatlarla yapılmıf tLrih 
taelaiJ.dır. · 

idi. Çağmın }' iiksek kültürü 
gr rck iktisadla gerek Maarifte 
müessir olmuştur. 

Sonu var 

Bedirgede bir pazar 
kuruldu 

Bedirge Nahiyesint" her 
p:ı~~ar günü hır pazar kurul
ması karar altına ahnmış ve 
geçeıı pazu günü ilk paz:ır 
yPpılmıştıı·. 

· Sıhhat Vekilimiz bir 
inceleme g zisi ne çıktı 
An 1nıra 2- A.A.- Sıh· 

hat vo içtimai Muavenet Ve 
kili DJktor Hulusi Alataş 
garbi Anadolu Vilayetlerin· 
de bir incelPme gezisine çık 
tı. 

Almanlara göre 
Askeri durum bütün 
dünyada Mihver lehi 
r.e gelişmekte ~ ir 
ilerliıı 3 .\.A.- Alman 

ajıınsı askeri durum hakkın
da şu nıütaleada bulunmak 
b.ıdır: • 

Bütün dünya e~phelerin 
de aslı.eri durum son zan.~n 
}arda mihvf::r lehine okad~r 
mükemmel hir surett~ geliş 

mişlir ki, bundan duyulan se 
vinç büyüktür. Ruslar doğu 
cephesinde he3 a psız iı-;rafla 

Alman Başkumandanhğının 

isteklerine hizmet eylemiş· 

tir. 
Rusl ırın bir takım zafer 

iddi ıları unıuıııi efkarı oya 
lıırn .tk için yapılan propa~an 
dadan başka lıir şey değil· 
dir. Bunun s 0 hebi Ameri· 
kan ve Ingiliz yardımını hız· 

lacdırmaktır. Husların son 
zamanlarda kı.tlandıkları in 
san ve malzeme kayıpları 
Alman Haşkumandanının müs 
takhe\ plan~arına çok büyük 
hizınet et t:r Yak•11 hir 
istiklml du rıe olaca 
ğırıı hütün o .. 
cektir. 

İJİğer taraftan Atlanlİl\: 

ve Pasifik denizlerindeki sa 
vaşlar da öyle Lir devreye 
t-;irıniştir ki bu lı tl hıgiltere 

ve Aıııt~rika içiıı bir felaket 
olnıaktaJır. AvrupLtd,ı ve 
doğuda son logiliz kaleleri 
uiıı önüne gelmiş bulunu· 
yoruz. lngıliz lmpuraloduğu 

nun daınal'ları artık k·>p· 
maktadır. Jıkbaharın çözü· 
len k:ır hrile A nglosıkson 
kaleleri de yıkılacaktır. 

Alm.an teblıği 

Yit.k para ciit 
danı 

Ve ı 71780 nuınaralı 
piyango bileti . 

2 -3-1942 pazartesı p 
nü saat 14 sıralarında 58 Jl 

·~arı 
yu kahvesinde veya cı rı 
da meşin siyah renkli b~r 
not koymaya mah~~s ~\a 
ra cüzdanı düşürulrnuŞSll 
Cüzdanın içindeki hatırı ıa 

1 ltd 
lır kadar para, bu ana . İfl 

· olsun. Yalnız llulalllD 1~ 
0

b1P yaramıyacak fakat sabi d 
kıymetli ve gerekli ola~ bİ 
ğer evrakı ve yüz yetrnıŞ 

8
r 

bin yedi yüz seksen nu(ll 
Jı Milli piyango biletin; ~~ 
baa nıza herhangibir şek• y 
getiı ir veya yollarsa hern d 
tireni minnetdar, hern 
vicJanen .rahl!l eder. 

Sönmemiş kire 
allnacak 

Uevlet Demiryolları 6 ın; 
işletme A.E Komisooııu 
isliğinden: 

2
7.._ 

Muhammen bedeli dl 
hra olan 1 80 toıı sönrn°7 kireç .mesi veçh·~e 

88 3 - 942 , ..amartes: günu tU 
10 da açtk eksiltme ususM 
.\da ıae a 6 mcı lşletnıe 

1 diirlüğü binasında satın a 1 

caktır. 11 
llıı işe girm~k isteye 

rin 202, 50 liralık n:ıu/3 
kat teminat akçaları, 942 
lı Ticard odası ves· k~l~i 
ve nüfus cüzdanlarilie bır 1 
lt-! eksiltmede bulunmaları 


