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peşindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. V• 'l'lleı:.. SAYISI 2 KURUŞTUR 
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%J akşam Ingiliz bombardıman ngı lZ er İngiltereye karşı çok ağır bir 

1 
çe E ·· · · kı P · b ~ ncumenı ıncc uça arı arıs ölgesi üzerin dıl kullanarak şunları yaz · 
~elerini bitirmek de uçarak çok miktarda yan n . . maktadır : 

.. gm ve infilak boınlıaları r ar ıs l " - lngilizler, eski müt 
ViJay tuzere atmışlardır . Önt-ımli miktarda tefiklerinA karşı insanlığa ig· 

~tad .e umumi meclisi o .. Jü Vt> yaralı vardır. b b a ık· om a rençlik veren harekette bu-
d!l""nıl gün toplantıları Vişi 4 'A. A. Du"n ak -v,. lunmuşlardır. Ingiliz\erde ah· 

~~ler etmr>kte Vt' encü- şanı Iny,iliz uçaklarının bom lak ve centilmenli~ten eser 
uı~ de çalışmaktadırlar. bardırnunı ."'onucıında sı'v1·1 l d l eı:ı u ·~ a l ar olsaydı bu bombaları sivil 
~~lld c meni 942 bütçesi halktan 61)0 kişi ölmüş ve Fransızlam değil Uzak Doğu 
rrııeı. ~~i incelemelerini bi 

I{ Uze d 1000 kişi yaralanmıştır . Al - 600 kı'şı" o"" ldu"" da Japonların üz~rine atarlar 
1~ ol re ir. Bugün topla man işgal kuvvetleri derhal dı. Bu hareket yeisla İ>ılenen 

~iı ~n umumt heyete Va " 
~ıı,,·1Şefık Soyerin ~riyaset yaralıların imdadına koşmuş 1000 kişi ya- bir cinayettir. Yese düşen 
~ rn h ve ankazları kahlırmağa ve her tarafta yıkılmakta o-
tn . u temeldir· başlnmıştır. Maddi zarar çok r a 1 an d I Jün Ingiltere Parise hücum 
tdi;.urnen incelemelerini büyüktür. Bir Porselen fabri emrini vermiştir. Bu, Inı:ıilte· 
~Un 1 

takdirde bütçenin kası ile hir nıüze hararap Maddi zarar çok büyük renin müttefıklerine her za -
~, nı'1nıumi heyete v~ril olmuştur Alman t,asını man yaptığı harek~ttir. ,, 

VUrtıkün olacaktır. Mareşal Petenin te- rJ Eski Yunan diplomatı 
D.. al;miz essürleri İngilizlere ateş öldü 

\:~.Y.ayladağına yitti Vişi 4 A. A. - Paris püskı"jrüyor 
t 1rnız Şefik Soyer, Vi- bölgesinin lagilizler tarafın 
~t~ahilindeki inceleme dan bombardımanı haberini 

ıııe d . ll:ıi· evam etmektedır. geceıtin ilk saatlerinde haber 
ladı ,,.dün öğlerlen sonra alan mareşal Peten durumu 
ö Ş:gı ~az· sına gitmiş vye telefonla takip eylemiştir. 
q~ak ~koy nahiyesine .ug· Pariste hasar önemlidir. 

qb b •nceleme ve teftiş- Fransız Devlet Heisi JZtu·ap 
Ilı Şe~l~n~uktan sonra ak· ve açlık giınlerini takip eden 
~ rırnıze dönmüştür. bu felaket karşısında ölülerin 

1\, aşvekilimiz huzurunda saygı ile eğilmek 
u~ tetiir. 

t-1". Tahran Büyük 
'çırrı· Yalnız sivil hulka indiri· 
~tık. ı;zj kabul etti len bu ağır darbe büvüktür. 
h ara A. A. - Başve P t ·· · ı 1 '.l\lk e en zarar goren aı e ere 
~ r1~ 1~<~r Refik Saydam yardım işine başlamadan ön 
~. Uen sonra Başveka ce cenuze gününün milli mu· 
.: llıe-l 
• 1ııı· Unen TtJhrandan tem günü olmasını kararlaş· 
Uk ~~ .. ~~imiş olan Tahran tırmışhr. 
~h Çırnız Cerr.al Hüsnü· Meşhur "Sevr,, Porselen 

lıl et . . 
mıştır. fabrikası ağır hasara uğramış 

l~y t 1 tır. Buradaki maddi zarar 50 
e efon rehberi ~la milyon frank tahmin edil • 

i lI telgraf ve telefon mektedir. 
~hı;~ay için bir tele· 
~ t .rı hazırlamaktadır. İngilizler ne diyor ? 

~atı )tr aya kadur bo sı Londra 4 A. A. - lag i· 
Oneıeredağıtılacaktır. liz uçakları dün akşam Al· 

~~y .......... •••--• man işgalı ultınua bulunan 
~h~ kanalına hücuıri Fransız endüstri merkezlerini 
t~~e 4 A. A. _ Neşre bombardıman etmişlerdir. 

,~ tı ~l bir bildiriğ~ göre, Bilhassa Fraı ·sız hava endüs· 
~ş ı.Çakları dün akşam trisi Almanlar iı;in her liiı lü 
ı· "& 1 ıtı<l nalına ve Iskende malzeme yapmaktadır. Fran 
lfl ı.ı.ttıınu hücum ederek sız fabrikalarında Almanlar 
k~t\~ışlardır. Gerek Sü hesa' •ma 2 J38 uçak yapıl • 

-~i,, a ınJa ve gerek Is maktadır. Almanlar iş~al al· 
t "e ı· · •rnanıada zarar tındaki Fransayı ltaly:ıdan 

daha. verimli bir hale getir· 

nıeğe uğraşıyorlar. 

Herlin 5 A. A. - lngiliz 
uı;aklarmın Parise yaptığı hü 

Hindistan 
meselesi 
İngilterede ilk 
plana alındı 

Mihverin Hind.star hak· 
kında ki ·niyeti nedir 7 

Londra 4 A.A.- lngilte· 
rede Hiadistamn Japoayaya 
karşı mUdafansı mesel .. si en 
ön ·pıana uhnan bir iş ol· 
muştur . . Mihverin Hindistan 
hukkındaki niyetleri son za· 
manlarda büyük bir şidetle 
başlayan radyo n~;iyatile 
görülmektedir. Alman radyo· 
larl Hind d'lile masajlar neş 
rcderek Ilindislanın kurtaluş 
gününün yakın olduğunu pro 
paganda yapm11kladıı·hır.Lord 
lar kamarasında bu hmıusa 

Vişi 4 A. A. - Tanın 
mış Yunan tdiplomatların· la l 

olup uzun müddei Yunanista· 
nın Paris Elçiliğini yapmış 

1 olan P0litis ölmüştür. 

SON DAKiKA 

Pek yakında 

Alm 7 nya üzerine şid · 
detli hava akını yapılacak 

Lom .... ra A. A. - Hava 
Nazırı demiştir ki : 

" - Almanya üzerine 
pek yakında hava akmları 

yapılacaktır. Uzat~ Doğuya 
tehlilre gözönüne alınarak u• 
çak gönderilmiş, Rosyaya da 
çok miktarda uçak yardımı 
yapılmıştır. 

bir menfaat olduğunu belirt· 
mişlerdir. Kamara Lordıı baş 
vekil Çörçilin Hindistan hak· 
kmı.ia yakında bir demeçte 
bulunacağını söylemişitir.Lord 

, !ardan biri de'lliştirki: 

dair açılan müzakerelerde , 

"Çinliler Japonlara kaı·şı 

yurdlarını II!üdaffa için nasıl 

dövüşrnüşlers~ . Ilindliler:de 
Japon istila.sına karşı öyle dö 
vüşmeliJirler. Eğer Hindista 
nı Japonlara karşı müdafatl 
etmek isUyorsak Hi ıdlilere 
itim ad ederek o:ıları sililhlan 
dmnak gerektir.,, 

Hindistan işinde müt~hassıs 

olun bir çok Lordlar söz al· 
mışlardır. Burılar Hindistan 
daki muhtelif dinler arasında 

1 

ihtilafın azalması 'Ve bu ~su · 

retle Hiııdistanın müdafaasının 
bizzat Hindliler için hakiki 



YENJG(N 

Hatayıİı 3000 yıt önceki 
ne bir bakış · 

-5-

tarihi Cavada durum 
çok nazik 

Holandalılar ümifsiz 

bir mukavemet göste 
riyorlar 

Demek ki bu Ç3ğdan iti 
burPn hattı muhi d~ııi 
l\jn çivi yaz.ısı herkesin ulin 
de gPçri , olan bir yazı idi. 
Vt! 1400 yılına kadar bahil 
<'!inde çivi yazısı kullanılır 
ddı. Eti çağında ancak resmi 
yazdur içi-vi yazısile yazılı· 
yor hunu mukabil HiyorJğ 
lif denilen resim yazılar hu 
su:ıJ ve licart işlerde kulla 
nılıyordu. Bu resim yazısı 

ta Astırlurın bakim olduğu 
çağa.kadar vaılığını mulıofa 
za ede". Demekki Hataym 
geçmiş zamanlarında en mü· 
hl n te'sri Sümeı ve Ha 
bil kültürü yapmıştır. 

!\fomnfıh Fenike kültürü 
nü de istihfaf etmemeliyiz. 
yüksek mitolojik tasvvurlari· 
le hurri!er Hatay hstıutların 
da hakimken bir taraftan da 
Fenik~ tesiı leri kendini gös· 
teriyordu. Anadolu nüfuzu
nun esaslı amil olduğunu 
eli merkezinin buraya gelme 
sinden,. önce söylemiştim 
Son olm<ık üzere son zaman 

:ıarıia haddinden fazla incel 
miş olan silmer saı •ı ela 
mü~ssir olmuştur. Şu h 
ettiğim levhalara göre si:;at-1 
türlüJmü .lddelerlt) bu kdfgaşa 
lığm;içindED bir Hatııy tari 

~hi çıkarmaya imkft.n varmı
dır '? Şurası benim katiyen 
ilmi kaoaatımdır b i siyasi 
veya bav mi kültürel tesir· 
lerin hepsi Hatay sekenesi 
nin sathma lettir Edebilmiş 
ve katiyen kalbine nüfuz e 
dememiştir. 

Hataylılar Suriyı>de ve A 
m:doluda olduğu gibi ta öte 
denberi tuvaıet ettikleri a 
ananeler~ sımsıkı saı ılırlar· 
uı. Vakıa Halayın "sal iç ben 
Jiğini te!!!sil edıp asaletini 
kurmuş olan hususiyeti açık 
~h anlatınakf' güçtür. Bunları 
ancak elde, kalan sanat e 
serlerinden i.!ıtidlal ederek 
anlata bil voruz. HatayYunan 
lılara kad var lığını koru 
muşlür. ll""·· ı en mühim de 
lili yahudi müteakiben IHırıs 
tiyan dini çıktığı zaman ç~
ıin harpleriH olmasıdır. Bu 
halkın sı:mldığı anane yani 
kendi olduğu t-;ibi kalmak 
gayretinin başında tabıt din 
teıAkkisi gelir. O zaman ülu 
hiyet ruofnumu ya bir tış 
yahutta bir ağaç içinde ola 
rak taavvur edılirdi.Bu taşla 
ra, ağ..ıç\ara dolayısile su kay 
nukltu ma ve ırmaklara olan 

tapınma ta Anadolu içlerin
den şarka kadar geniş bir s:ı 
ha işgal ediyordu. 

Eu ha' ali aynı zanrnnıla 

boğaya tapılan hı.ıvali idi. Kuv 
veli, kıırtreti ve heyh ;ti ile 
dehşet veren boğ 1 ilah s:.ını 
lıyordu. 2 O~ yılbrıııdıuı iti 
haren iiluhiyetiıı insan şeklin 
de ortay l çı kınasıı.a rağmen 

buradan eski a11aneler kalk 
mnmıştır. !\les0 Hl vaktile kut 
sal addedilı•n bir taşın kutsi 
yetini idame için üze.-ine bo 
gaııın boynuzl,ırı bir insan 
başın<1 konuyor ve:: şöyle düşün 
ülı.irordu:Taş yine bizim Allahı 
mız anın, r.mdemki yeni şekıl 
boğadır. (Souuvar) 

Abdullah ve Nas 1 

rettin Cilli 
Serbest bırakıldılar 

Loııdrn SA.A - Burada· 
ki Holandu mahfili ~rine- göre 
J ıp rnlur B.ıtı p,,sifik deni· 
ı=ndc; her ı11mııııdan ziyade 
şin <.li hfıkiın bir durumdadır 
lar. Bilhassa lrıgiliz donan 
masın ı indirilen ağtr ıarbe· 

)erden sonra da çok kuvvet· 
Jenıniştir. Holanda Hindista 
nına gidt•cek hütiin takviy~ 

ve malzemenin denizden gön 
clerilme-si zaruri o1duğunch n 
l u hnl Cavadaki Holandu 
mu!\avf·rneıiui ~ ırsrn ıktadır. 
Buradaki Hohmda mukaveti 
artık ümitsiz müc.ıdeleden i 
bnı·ett i r. 

Uununla beraber Holan 
datılar sonu.uı kadar muka 
v ... nıele devam edeceklerdir. 

Japonlar ilerliyor 
Sing:ıpur 5A.A. Cavadt• 

motörlü Japo 1ikollanmn ileri Geç.f'n Pıızartesi günil SU 
veydiye<le bir cinayet olduğu 
nu ve kurşunla vurulan ada 
mın kendisini vurırn, "B 

Snvaydiye Be c 
di)O Reisi Abdullah Cilli ile 
karJaşı Nasreddinin leş~ k 
eyle liğini ~·öylt:d~ i yazmış· 

1 

har kPti gelişrnekiedir. Japon 
uça klan kesin bir üstiinlü" 
muhaf.ııa ederek ile li~ en 
molörlü kollara ynrdım et• 
mektedir. 

lık. B::!dis ... ye elkc yan sorgu 
Hakiınliği Abdullah Cilli ile 
kaı a ... şi Nasreddini sorguya 
çektikten sonrıt mevcut de· 
li!l~rin bunlaı ın mevkufiye 
tini icahettirmediğine kanaat 
getirdikten sonr.ı serlx,t;t bı· 

rakmışnr. TPhkikata de\1am 
edilmekte lir. 

Ruslara göre 
Şarkta Almanları ku
~atan çenber gittikçe 

daralmaktadır 
Moskova 4r\.A.- Lenin 

grat çevresinde Rus baskısı 
devam etmektedir. dün bu 
rada 650 Alman öldürillmüş 
tür. 

Straya Husada ve 16 ın
cı Alman ordusunun kuşatıl· 
dığı yerde şiddetli uir kar 
fırtınası hüküm sürmesine 
rağmen Rus kıtaları baskıyı 
arttırmışlardır. Almanlara 
uçaklarla eızak svaş mazelme 
Fi ve hatta takviye gönderil· 
mektedir. Fakat Rus çem· 
beri v:ittikçe daralmaktadır. 
Almanlar~ o alzeme gönderil 
mesi giiçleşnıektedir. 
eılı8 1'11ı6.iil'lllO..•-·: 

ı eşriyat .Mudürü 
Selim ~~.Ll.<:NK 

C. H. P. MalbilaSı Antakya 

Amerikada yeni 
tasarruf tedbir-

ler. ıd ı 
Pantolonla 1.1 , e 

ı~~r yeleksiz olacak 
Vaşington 4 A.A.- .\me· 

rikn hiıkfın:eti kumaş istih 
lakmi azaltmuk için yeni tasar 
ruf tedlı;r eri almıştır. Bu ted 
birlerin bazıları şudur. Pan 
talonların avaklarmdaki kıv· 
rımlar kaldırılarak düz ola· 
cak, çaprazlı cekHtler için ye 
lrk yap·ımıy:.ıcaktır. Pttlto VP. 

ceketlerde uzun olmıyaklır. 
Fırak tamamen kaldırılmıştır. 

Ot ve saman 
fiatları 

Antakya Fiat Mürakabe 
Komisyonu Reisliğinden 

Saman, ot, k unafüıo, pi 
rinç ve çeltiğin.fıatları 4-3-942 
tarihinden itibaren a.Jğıdaki 
şekild~ tespit edilmiştir. Ak 
sine hareket edenler hakkın 
da kan.mit l at yapıhıcağı 
ilan olunur. 

1-A) lnce ve temiz ~em 
lik kuru çayır otunun istih 
&ıl bölget-ıinde dökme beher ki 
losu 6, bal yalanmış 71rnruştur. 

il ) Yeı 1ı Amık bölges: 
mah ulü yemlik karu ..t is • 
tilısal bölgesinde dökme be
her kilosu 4 ve balyt.lanmış 

ilanen tcbli 
Giyap kararı 

Anlakynda Dokt{! 
Huri vekili avukat l 
dııc Dui tarafından ja.tı 
suf Ma · ve ı\]uşıl 

. e ·A 
~lar!n ,leyhlerın e 
ısliye hukuk nı1:1hkd 
l ~'.lığı alucak davasıJl 

Mtiddt.ıialey h ıerdell 
ı\luşiljn ikıımetgahJ•ırl 
lıul olduğu tahakkuklll 
ııi ım!lınlli gazete i~~d 
tebliğat yapıldığı h~ v 
kemeye geln1ediklefl 
ret d;ıhi beyan etn~~ 
ve t.ısdikli vekil da U 
dormedikleri anlı.ışı 
meni davacı vekilinin 
le huklarında giyaP v 
çıkrırılmasına kanır 
olduğundan hukuk us 
hakemeleı i kanunundl1 
401 ve 402 neli Ula . 

tevfikan ve tebliğden~ 
10 gün içinde istida 
raz edilmek suretHe 1 

s ılı günii saat 9 da 
kemeye gelınt.niz v3 

dikli vekil göndermen 
halinde her i k 
hakkmdıı kanuni ~ 
yapılacağı ihlnerı teb 1 

ımr. 

Kayıp ekmek ka 
17016. 17015, t 7Jt4. 
17012 numaralı ekrtl 
nelerimi kaybetti(J)· 
çıkarııcağımdan hiik1 

dığmı ilaıı ederim· 
Münür DolıJpÇ' 

Oğr en vekil 
nacak 

Maarif idaresi LfS 
taokul mP.zunlarınd~I 
ka(,lar öğretmen vekl 
1ır. lskklilerin elle ·r 
saikle birlikte maarı 
lüğüıH~ müracaat el· 
zımdır. 

Kereste s 
Orm:ın Şrfliğindeıı: 

1 Sahibi meçhul O 
tulup Antakya Beled 
bulunan (34) purÇll 
r13stesi 14-3-942 il 
tesi günü saat 14 to 
tırm:ı ile sııtılaca~1 

hat almak isteverılel' 
man Bölge Şefliğiııe 
atlRn iı8n olunur. 

27,2,6,12 

5 kuruştur. 
C ) &!yalanmış 

olun Ant tkyada teSt 
kilosu 5,50 IskB 
teslim 6 kuruştur. . 

Ç ) '>amanın isl 
gesinde di kme beb 
4, balyalanmış S ktl 

D ) l3alyalanra~ 
nın AutakyaJd teslı 
kilosu 5,50, lsk 
teslim 6 kuruştur. 


