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SAYISI 2 KURUŞTUR 

en.zin talıdidatı 
9 Hazirana kadar uzahldı 
~a 6 A. A. - Baş· ı 

bildirilmiştir : 

~IQ~ 94i den itibaren 1 
1erine konnn ve 9 ikin· 

ci teşrin 941 tarihinde iJAn 
' dilmiş olan esaslar dahilinde 
benzin tahdiJab 9 haziran 
942 tarihine kadar devam 
edecektir. 

Çok yerinde bir tedbir 
~' eşya yap1lması çok kısalhlacak ·ipek 

l(edın çoraplan da artık yapıloııyacak 
a - Bugünkü yafia ı eşyanın istimalin~ de mUsaa· 
nda görülen buhra de edilmiyecektir. 

lf etmek için yeni Kadınlar tarafından süs 
tedbirler etrafında olarak kullanı.la~ ve geyil~n 

Japl} kt ld ~ eşyaların tabdu.lı, yapılan m 
rna a o uAu celemelere bilhassa mevzu 

lınektedir. teşkil etmektedir. 
-_iki · · · ipekli kadın çoraplan sa· 

e~ ~etıcesı ol~ tışmıo men'i dilşUnulmekte, 
eşya ıstımah tabdıt fabrikaların yalnız iplik çorap 
hilyen zarureti icap yapması iç!o bir takım karar 

en her türlü giyecek lar almacağı söylenmektedir. 

ini tefti$ effi 
Şefik Soyer dün 

ne giderek teftişler· 
it, smıflan birer 

ve okulun ihti· 
... 'JWl:Jnn,da incelemeler 

İngilteredeki 
fabrilcalar 

Yer altar a naklediliyor 

Loodra 6 A.A. - gaçtn 
kııtaki bombardımanlarJan 
alınan dersler üzerine savaı 
malzemesi yapan fabrikalar 
yer alb tesislerİDt\ nakledil 
mektedirler. lngiltereye ile· 
ride ne kadar hava akınları 
yapılırsa yapılsın, malzeme 
yapımı durmıyaeaktar. Yarıl· 
tı fabrikalanndan bir kısmı 
iılemeA'e baılamııtır. Diğer 
bir kısmmm da bir aya ka 
dar faaliyete geçeceli tah· 
min .!diliyor. 

Atina ve havalisind.a,kesilen 
ekmek daA'ıbrnına tekrar 
batlanmışbr. 

Aç Y unanistana un 
gönderilecek 

Londra S A. A. - Yuna 
nistana 2500 ton un gönde
rilmesi için lngiıtere ile A 
metika aruuada bir anlaşma 
mayda ıa ıtılmiflir. 

lsveçfen yükse
len bir ses 

almanyayı kuşkulandırdı 
Berlin 6 A.A.- &iki J.s. 

veç subaylarından biri 'Yo
dığı bir mak&lt'de Finlandi· 
yanın tek başımı hane ya~· 
rak Isveç ve Nomıçle blrlee 
mesini vo Norveçin de Al· 
mantar tarafından tahliye e
dilmesini ile.ri silrmOftUr. 

Yan resmi Alman kay 
n aklan bu isveç gar.etaainin 
nptriyatını nazarı itibara al· 

mak zorunda olduğunu çün 
kil bu euretle Isveçte Ingiliz 
lerle Amerikalıların bir cep 
be kurmak istediklerini be
yan etmektedir. Bu suretle 
lsveç hükO.meti de savaıa bu 
!aşacak ve >jimalde bir cep
he kurulctcaktır. 

Londraya göre 
19 Alman tümeni ha 
la çenbar içindedir 

Londra 6A.A.- Saılhi 
yelli bir kaynaktan bildirildi 
ğine göre Straya Rusaada 
19 Alman tümeni Kwloı du 
tarafından çevril niş bulunmak 
tadır. Bu tümenlerden 6 sı 
piyade 2ai zırhlı ve biri mo
törllldilr. Tafsillt çevrilmiş 
bulunan bu 16 mcı Alıoan 
ordusunuo U.killb hakkında 
alman ilk haberlere dayanı 
yor. Çevrilmiş bulunan bu 
16 ıncı Alman ordusunun ia 
şe ilslçrinden beslenmesi i· 
çin gereken taııt yolları 
timdi dar bir alandan geç 
mektedir. Fakat bu yol da 
timdi Rus b•pçll8Wlun ateıi 
altındadır. 

Berlin ne diyor 
Berlin 6 A.A- Alman 

resmi tebliği: 
Doğu cepbesininin muh· 

telif kesimlerinde meV't.U 
dDıman taarruzları tiddetli 
savqlarla pOskllrttllmDflür. 
Ucaklanmız Sivutopol ve 
Moakovadaki askeri tesisle• 
ri bsmbardnnan ielmiftir. 

Deoizalblanmız Amerika 
sulannd·ı 81 biıa ton 12 • ge· 
mi ile bir torpid<. muhribi· 
Dİ babrmıtlar. 

Japonlar 
Cavanın mer
kezini ele ge

c~•rdiler ;a 

Avustralyada 60 yaşı 
na kadar herkes silah 

altına çağrıldı 
Tokyo 6A.A.- Cavanm 

doğusunda bulunan Sumbaya 
deniz üsail Japon tehdicl al• 
badadır. Bu tehirle Adanın 
bab kesiminin muvasalam k., 
s'lmiştir. 1119hirJaponlann 
elindedir. 

Tokyo 6A.A.- dQfmamn 
gösterdiği ıiddetli maıkeve · 
mete rrtmeo Cavaouı idare 
merkezi olan Batavya dGn 
akşaın saat 21 de İfiıl ı · 
dilmiştir. 

Londra 6 A.A..-AVUllNI 
ya hllkameti bir kararname 
ile 60 yqına kadar bOtQn 
Avustralyalılan ukerbk biz 
metine almata karar vermif 
tir. Bu tedbirden maklat İfOİ 
leri de ask«ler (dbi dieipline 

allfbrmak ve seferber ede
rek işçi tabudan kurmaktır: 

Bir kişiye k,.rıı ıoo 
kişi asddı 

Londru 6A.A.- Val'Ş()· 
vadaki Alman Valisi bir be 
yanD11me neıJfdderek iki Al· 
man polisine yapalan tecavüz 
den doları lOJ Wılinin kur· 
pa dizil filini ilAn etm-ıtir 
Aln•an pofüslerinie'1 biri öl· 
müş 4ileri yaralanmlıtı. 

almany•da Komünist
ler çoğaf yorrnuı 

Berlin 6A.A.- Nasyonul 
Zaytung guet.asine göre, son 
günlerde Almanyada konıü· 
oıOnisiler ~ğa bqla· 
mıttır. Zürihte 12 ·komttıist 
tevkif ~ilmiı Berlinde det 'v 
killer yapılmlfbr. Hunlar ._ 
ki Alman KomOnist partisi
ne mensup adamlardır. 



Hatayın 3000 yıl 
- İkinci kısım 

İsadan once 330 yılına kadar 
-7--

tinad Mezopotamyadan Hata· 
ya silindir mühürlerinin ·İl · 
hal edilmiş olmasıdır. Silindir 

çık teşekkür 
Ailemizin büyüğii, Kırık· 

han l:. H. P. idare Heveti Re 
isi Haydar Ktlıcın ı.ns~zın ha 
yala gözlerini yumması mü 
nasebetile acılarımıza işr:ri\k 

eden dostlarımıza ayrı ayrı 

teşekküre durin le .. ssiirürnüz 
mani olmaktadır. Cenaze tö 
"enine iştirAk Pden, m~ktııp 
ve telgrafla bizi taziye lo.t· 
fünde bulunan dostlarımız;ı 
teşekkürlerimizin iblağına 
sayın ;.;azetenizin vmnt::ı ol 
masım dileriz. 

ilanen tebl 
ı Yemin ihbarnaff' 
\ Antakyada Nafi l{ıı 
I fından Antakyanıo ze~ 

ı 
köyünden Hanna ~ 
alehyine <\ntakuya 1 p 
kuk mahkemesine aÇI 

1 

268 dosya nuınarasın' 
alacak davnsındH: difl' 

Müddeia,eyh Ha1111~ııl• 
~ın ikam(oıtgahımn JJl ıo•. 
tıne mebni hakkınd8 t6b' 
li hazete ile ilAnen . ııt 
yapıldt;tı hald ~ da-vetl ·ğilJ 
niyoy~ icabet etcn~1 

ft 

Ht~y~uniyenin yakınındaki 
Telcedidtde Amerikan hnfri· 
yatçıla-ıııın yaptığı kazılarda 
tarihi safha safha mütalea 
etmE.'ğe imkan vardır. Biz ta 
rihin en eski devirlerine ait 
rakamları ~Telcedidedeki haf· 
riyal tabakalarına müsteni • 
den 'eririz Bu münferid ta· 
bakalar içt>risinde ihtiva etti 
ği karakteristik vasıflar 

biılıussu çömlek ve mühür 
lerle tebarüz eder. Uu ele ge 
çen .buluntular, bir hadde 
kadar bize tarihin izini ve ra 
kumlarını vermiye yaralar. ' 
Telcet..idedeki hafriyat 14 ta 
bakadır. ve 14 üncü ttbaka· 

, mühürlerini de 13 üncü taba· 
kadan itibaren buluyoruz. 
Fakat 13 üncü tabakada bu 
muhijrlor gayet iptidai hir 
mahiyet arzeder. Bu çağlar 
d& mührün varlığı bize ayni 
zamanda şahsi servet ve mül 
kiyet mefhumunun varlığını 
gö3lerir. Mesela bir anbarın 
veya deponun içi.ıdeki malla 
rın kime ait olduğunu göster 
mek için kapı mühürlenirdı. 1 

( )ğlu Kardeşi 
ı Sabri Kılıç Lütfü Kılıç 

hakkında giyap:karıır101 
miş ve davıet dııVB81 1 
tan izharı aciz ·~dere~. 1 ııı 

en a'tmd dır. Bu 14 üncü 
tabaka lsadan 5 bin yıl ön · 
celerine varır. Bu . tabakanın 
dördünün temsil ettiği husu 
si yel Taş devridir. insanlar 
bu t ış devricde muhtaç ol 
duldan aletleri taştan ve ka 
ba ç~mlekler vücude getir -a\ 

mişlerdir. Bu çömleklerin 
üzerinde de çizgiler vardır. 
Hu çağlarda insanlar köy'er 

1 

de ve belki de şehirkrJe , 
oturmıya başlamışlardır.' 
Gariptir k1 bu devreye ait \ilezo 
potamya gereı-se Anadolud:ı 1 

buluntular ele geçmemiştir. 
Yalnız Mersind<3 bu çağa ait 
olduirça kalın bir tııbaka keş 
fedilmiş fakat hı nüz hafriya 
lı yapılmamıştır. 

l Boş teıleke satılacak 
Vilayet D timi ene ; meninden 

\ 

teklif etmeı;;inc mebtl
1 

111. 
keme 13 4-942 P3 

o 
ı saat 9 a talik ~il.~ıf-qe 

12 inci tabı- ka dığer cihet 
ten maden tekıjiğ.nin fevka· 
lade tekamül elliğini ve bun 
dan başka &yni zamanda Ila· 
tay havalisinin Kıbrıs ve Gi
ritle münaseb.ıt tesis ettiğini 
gösterir. Uu tabakada ele ge 
<;en madeni eşya iki maden 
insan heykelinden ibarettir 
Bunlar tekııik itibarile Giritle 
ayni çağa aittir. Ve Giritte de 
bu türlü buluntular ele g.-ç -
nıiştir. Bu iki heykddı>n bi-
ri erkek, diğeri de kadmdır. 
Erkt ğ·n beliııde kemer vardır 
ve sünetli bulunuyor. 

11 iaci tabaka, burada 
Mezopotamyadan - önce ü 
zerinde durduğumuz - mü 
hürlerin i•haline devam edi· 
liyor. Yine bu çağda bu ha· 
va\ide Mezopotamya stilinde 
mühürler yapıh}or fakat bun 
lar üzerinde yerli motifler ta 
şıyordu. Bu tabaka diğer ci 
betten Anadolu ile münase· 
sebat tesisinin başlanuıst ba· 
kınımdan ehemmiyet kazanır. 
Bu Anadolu ile münasebat 
başlamaRıı ın ddili kömiirleş· 
miş olan dışırısı kara, içerisi 
kırmızı çömleiilere Anadolu 
da tesadüf edJlmesidir. 

1- ViUlyet hizmet oto-
mol>iline ait 126 adet boş 
benzin tenekesi açık:aı·ttırrnaya 
konnulmuştıır. 

2- .\rttırma 23 mart 942 
pazartesi s tal 15 dH Vilayet 
Lhıınıi Enciimeninde yapılaca 
ğı ilan olunur. 

7-10 - 15-20 

i 1 a n 
Yaylada~ının Kurtulu~ 

mahallesinden Osman oğlu 
r .\lümin Gülşen 18-2- 942 

günli.i is:idtt ile 'ı'ayladuğı nsli· 
ye hukuk hakimliğıne mil· 
racnallıı : Dı•delerinden irsen 
in ti kal Pden Vf' mirasçılar 
nrARınia yapılan taksimdıl 
Habeş ormanında ka.in do~usu 
yol ve Hanifi hoca veresesi 
giint~yi kendi tarlası batısı Ha 
nifi hoca veresesi ve kendi 
tarlası kuz"!yi dere v~ aşkar 
Ahmet veresesilt· mahdut 43 
dönüm bahçe ve tarlatıının 
şahsına ait olduğu iddia eyle 
mekte ve bu gayri menkulün 
namına tescil ni talep eyle 
rnekte olduğuna göre hu gay 
ri menkulde bir hak ve ala 

\ 

ğundaıı mezkt1r gurı f.O 
ta yemia etmek uzere IJ;t 

ya sulh t.ukuk ~a~,Jı 
ne gelmeniz !aksı d 
yeminden kaçınmışa 81jl 
rek da\·aya sabit otıı 1 
kılacağt i laneıı tebliğ. 0 

ilanen tebh9 
Yemin ihb 'l roer1' 

Antakyada Nafi 1' 
rafından Antı.ıkyanı06., 
niye Hiristiyen k / 

Süleyman Koca oğlU 
aleyhine Antakya 5f 
kuk mahkemesine 891 

269 numa;-ah dosyaSI 
edilen alacak da\'ass~lt 

Müdddaleyo i 
Koca oğlu NikolaoJ11 

. e 
gahınm mechuliyetı~ 
hakkında mahalli g ıdl 
ilanen tHbligat yaP1 

de daveti kaouniy&f
6d• 

etmediğinden bakkf fJ 
kararı veriimiş v~ ~ ~ 
vasını isbaltan ııb -
ederek yemin teklif z1 
binaen mtihakeme _aat f 
942 cuma günü ~ 
talik eC:ilmiş o\duğtıO 
ktlr gün ve saa·te -
mek üzere Antal:cY8 

13 üncü tabaka ise taş 

ve bakırla karışık devri tem 
sıl edt!r. Fakat bunda da 
taş habimdir. Yine bu tal•aku 
irerisiudf} tabii cam damek 
olan Opsidyan taşından ma 
mul kullanma ve ı.inet eşyü 
sına tesadüf edilmiştir. Bu 
çağ Halayın en büyük kü1Ulr 
çıığıJır. Huna Telhalef kültü· 

. tür denir. Ttilbalef kültürü 
~ömlekçilık sahasında inetıl· 
ILekle ltma} üz etmiştir. 13 
üncü lc!baka A ve B diye iki 
kısma ayrılır. B kısmmda 
Muoı1otam~ada birdenbire 
ortaya 9*• kDlUltJ,e kaqı 
la11yonıs. Bu MezoPotamyada 
cUz'I bir 111tetle ortayı çıkan 
k Ult~ biriııc$i JIZIDUI, 
ı kmcisi h ybltelt kllltlrOn 
ortaya ç lıaaMır. 

Taş ve · baku devirlerini ' 
240J le 28JO yıllarına irca 
edebiliriz. 2400 yılın lan iti 
haren lllrihi devir başlar. 
Bu öyle bir çağdır ki artık 
muayyen kavimlerin a·.llarını 
krallan,. taonl(tn, tanıyoruz. 
ip bu oağlaı da methur A 
kad hükQ.mdanmn Amanos 
dallara, 4 fani Hatayın bu • 
lundulu Ulkelelere yayıldığı 

ka~n oulunaı;ıların~duruşrnanın 
bırakıldığ 19 -3-942perşem 
t.e günü saat 9-20 de evra 
kı müsbitelerilt.ı birlikte Yay· 
dağt asliye hukuk hakimliği · 
ne müracaat eylemeleri ve 
duruşmada bulunup itirıızla· 
'rını beyan ve evraki müsbi· 
lelerini ibraz ;etmeleri lüzu· 
mu ih\a olunur. 

kuk mahkemesine 
yeminden kı:ıçınaılf 
davaya Stlbit na 
cağı ilanen tebliğ 

Günd'' 
Halkımızın bekledi 

DoktorSokrat ve de~ 

Otel ve Kaplıca 
Reybaniy., · MalmDdOrlilğllnden: 
Cil)ŞJ Mevkii 
Otel Hallly HamAmı Kögil 
Ktpüoa " ,. ,, 

Yine bu ıs tbıdl tabakada 
Bakır çalı ~ ilumı laa 
dan &ıce 2800 - S000 Jll 
lanna irca edebitfiıW; Bu ta 
rüal ko7maya medet oldD il-

Dl b\UJOfUZ. 
{Sonu v41r) 

Neırıyat MUd.Uril 
• Selim ÇELENK 

C. H. P. Mat*81 Antakya 


