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Pazarteis - --· ---Abone şartları ı 

Dahilde y&11ıl:h 5 llrı 

Yabancı memlakatlar• 
8lira--

ll!nların her keJlmg. · 
•inden 5 kuruf abnır. 
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r \'e k 
ık ı. asabalarm ek 

tı.. llOıı\e · 
"il so 0litnı üzerinde 
h'r t n tedbir muvak· 

"dhir olup Vilave 

timizin de ~dahil bulundu~u 
cenup Vilayetlerinin istih 
sellerinin devletin eline~ye 
tişmiş bir hiile gelmiş bu 
Junması bu tedbiri bir kaç 

0za Satış Koope 
,.<ı.tif i emrin~ 

~~.~~O bin lira gönderildi 
t lian~ arıın Satış Kooperatifi emrine ~el~rimiz Zi
r lıur,r a~ıııa 200 bin lira gönderilmiştir. Koope· 

~rlıkıaUnler~~ satınalma işlerine başlamak üzere 
l\'lüpn rını bıtırrniı:ılir. 

"tal' f' "' tıı,.Ctk 1 ın umumi Heyeti 28 mayısta toplantıya 
ve idare Heyetini seçerek işe başlıyacak-

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Bu arada vilayetin bütçe 
sinin maaı if kısmma yapıl 
musı düşünülen ynrdım hü· 
kllmetç.ı yerinde telakki e 
dilmiştir. Bu itibarla önü· 
müzdeki ders yılımı öİt 

1 
maaş farkı ve mesken be 
deli gilıi alacaklarının da 
lıükfünclçe ödenmesi kurur 
laşhrılmıştır. 

Defne şellale
lerinde 

Su dur umu inceleni
nıyor 

lt\niyet komisyonu. 
D,h,

1
! Oplantıları sona erdi 

Elektrik etüd dairesi 
su meheııdislerinde n 
Muhiddin dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir . Müben 
dis Muhiddin Defne şella 
lelerindeki su durumunu, 
elektrik istihsal kudretini 
tnceleyere k bir rapor ha· 
zırhyacaktır. 

ilkokullarda 
. "Ye Yek·ı· · R · 1· · · d 25 V ı· ~ iştı , . ı ımn eıs ıgın e ve a ı-

rakıle yapılan bu top1antıda önemli 

lllltıiyet . kararlar alındı 
t<er~·teşk.llltı ka· 

1 

dalı ve önemli kararlar 
t1 i ı\rıkar~~ce r,eçen alınmıştır. 
~ flıiıin • n. patıiliye . .. . . . 
"Yr~ aııan Theı8J~ğı allıı · · Partı Mufettışımız 
~ IJ işit . nı.n.ıyet Ko Parti Mufettişimiz Fah 
\ ~r. ıı bıtırerek da rettin Tıridoğlu vilayet 
t'lıttıiz Şe. dahilindeki Parti teşkillltı· 
1 ~S Va/1~ S~y.erle na ait teftişlerini "bitirmiş 
~~'~ topı 111111 ıştırilk Ye evvdki gün Iskende· 
., a.ntı 10 gün d G · b · . lll 1 flıernı k . run an azıante e gıtmış 

,~f! aea . ~ ~tın em- lir. Fahreltin : Tiı·idoğlu 
1 ilııkk;~~ı ıle umumi Gaziantrpteki Prti teşkil ti· 

a çok fay- tını teftiş edecektir. 

Ders kesimi 

llkoullarda derslerin 
kesilmssi tarihi ilk tedri· 
sat meclisince kabul edil· 
miştir. Vilayet dahilindeki 
ilkokullarda derslere 30 
mayısta son verilecektir· 

Yerli Mallar Pazarı 
na ayakkabı geldi 

Yerli Mallar Puzarı 
Beykoz fabrikasından hazır 
ayakkabılar getirerek satı 

şa vıkarmıştır. Gelen ayak 
kabılar erkek ve cocuklar 
içindir. 

Çörçil 
Dün akşam 
bir nutuk da-

ha söyledi 
Almanların Ruslar 
ra karşı zehirli gaz 
kullanmaları muh-

tem~lmiş 

Bu takdirde İn-
giltere de ze
hirli gaz kulla 

nacak 
Londra 1 lA.A.- Baş 

vekil Çörçil Avam Kama· 
rasınrla radyo ile İngiliz 
milletine hitabed~m bir 
nutuk sövliyerek Aiman· 
yaya ihtarda bulunmuş, 
Hus ordularuı selamlıy3rak 
d,_. miştir ki; 

"Şimdi çok ciddt bir 
meseleyi bııhis mevzuu e 
diyorum. lh&slarm kana
atımı göre, Almanların ö· 
nürnüıcleki taarruzda Rus 
ordu1urına karşt zehirli 
aaz kullanmaları muht·~ o 
meldir. Almanlar tarafın· 
dun ku\lanılmadığı müJ· 
detçe bu menfur silahı bız 
kullanmıyac ığız.,, 

Almnga 
veltalga 
Savaşın sonu
nu tayin ede
cek büyük bir 
harekete ha-
zırlanıyor 

Mihverın yıldırım sü
ratile muhtelif istika
metlerden taarruza 
geçeceği anlaşılıyor 

Berlin 10 A.A.- Ana 
dolu Ajı:ıusınm hususi mu 
habiri bildiriyor : 

iyi haber alan mah
fillerde söyler,diğine göre, 
mihver devletleri s ıvaşın 
bonunu tayin edeck kesin 
harekete geçmek için si· 
yasi ve askeri hazırlıkları· 
nı tamamlamak üzeredir. 
Bu hareket topyekOrı sa· 
vaşın özfü1ü teşkil eden 
yıldırım silratile birdenbire 
muhtelif istikametlerde ge 
lişecektir. füinci bir cep· 
be kurmak bakımından 

mihverin daha çabuk dav· 
ranaceğı ve hareket saha
larını sçmek lıususunda 
ilk teştJbbüsü karşı tarafa 
bırak01ıyacağı anlaşılıyor. 

Çörçil ~savaşın başın· 

dan beri lngilterenin bir· 
çok felaketlerle karşılaştı· 
ğını, bu aradı Muso\in ı ni n 
hesabı yanlış tutup Fran· 1 SON DAKiKA 
sayı arkadan vurmak iste-

diğini söylemiş ve s?zl.eri· Yunanistandan 
ne şöyle devam etmıştır: 

"Biltüu llilnya, hatta 
en iyi dostlarımız bile ö
lümümüzün gelip çattığıııa 
inanmıştı. Faku biz sarsıl 
madan vazifemir.i yaptık 
ve kendimizi kurtardık. 
Itclynn lrnparatorluğunu 

fethederek Hab .. şistana is 
tıkHllioi verdik. Suriye, Fi· l 

Almanyaya işçi gönde 
riliyor 

Atina 11 A.A-Alman· 
yada çalışmak üzere Yu· 
ııaıılılardan mürekkep , ilk 
işçi kafilesi 16.., mayısta 
Almanyaya harekat eae· 
cektir. 

listin v~ !rakı muvaffaki· ' 
yetle hi:aa 1e ettik. Kah· ISVEÇ KRALJ ÖLMEDI 
raman Yunanistanın yar· 
dımına koşarken ciddi mu j 

vaffukiyetsizliklere uğrıya ' 
rak birçok zarbelcr yedik 
fakat ı:;arsılmadık. 

Stokholm l 1A.A.- Is 
veç Kralı Giislavın öldü· 
ğü ve Stokhı •lmda karga· 
şalıklar çıktığı hakkında· 
ki haberler resmi mahfil· 
lerde )'alanlan m akladır. Yenilmemek için .da· 

yanmak liizımdır. Şimdi 
yanımızda kudretli bir müt HUZVETIN MÜMESSILI 
tt.-fikiıniz var dır. 

Bütün tarih gözden.ge
çirilirs~ Diktatörlerin hü · 
cum ettikleri Demokrasiler , 

Sonu ikıncide} 

Beru 1 lA.A.- Yeni 
de1hiden bildirildiğine gö· 
re Ruzveltirı şahsi mümes
sili Conson yakında Ame· 
rikaya dönecektir! 



Libyada 
t sstıf' 

H u bu b a odıırı 
Vakıfıar ~l 

nşı birincid,-') 
l en d!lhn çok hata yaptık 
lan göru ur. 

Biz qus', a L ılfü b. -

~~1§-!~~~~~~~~..w.~u.jsfita'de kal1aşlığı kur. ık , 0 ·Nazi· 
.,. , lığ'i yıkmak içın Hnhştık. 

~;ı . din nlere kal"ŞI Hitler Husyada bi"ıyiik hu· 
....,-~ talar yaph ve kışı unuttı... 

f~l! 
<Ezalar konuyor Ge~en kış Husyarn k·ç n ~'-T" . . 1 

milyon Alınan öle:. •iııü 
u usta yerıı bır kar.;-.n projesi kimse bilenwz. 

. ,.. hazırlandı Alma ıyanııı dahili cep 
U ı d ı l' d · t• hesine ağır zarbeler ındir-
Fevl a a e ıa er e.• ıs ı cektir. Beyanname isteme 

fade ed rr>k şa'Psi menfaat hakkını kanun alakalı ve ı mek için hava lı uvvetleri 
· k d"l ı d. ' ~miz eskiRinden daha bü-

tF-mım ma S· ı rl ma e ı· killere veya onun salahiyet 
nen memurlar hakkında li lnlarağı kimseye ver- ' yök bir gayretle çarpışa. 
hükumetçe bazırJ&nan ka· nıektedir. Askeri şahıslar caldardır.,, (Nutkun devamı yarın) 
nun projf~Si encümenlerdn hakkında ise, hazerde Ge· 
geçerek Meclis razmame· ııelkurınay Başkanı, seferde iskenderiyeye hücum 
sine alınmıştır. Hükumet harp kuvvetlerinin kııman 1 ~.ahire llA.A.- Res 
lıu ıniıhim projeye ekledi damdır. \ mi tebliğ; Dün sabah er· 

~ ği gerçeklt>r mazbat ında, Verikcek beyanna 11e· 1 ken s:ıatlarda Iskenderiye 
son zamanlarda bazı uhlak ye şunlar yazıiacaktır: l üzerine akın yapflc: · liış· 

1- Alakalının ve karı nıan uçaklarının attığı bom 
düşkünlerinin de\let ve mil yeya kocasile veiayeti al balardan 22 sivil ölmüş 
lct aleyhine olarak bazı su tmda bulunan çocuklarının 40 k'.şi de yaralanmıştır. 
istimaller yapnuya baş mülkiyetinde bulunan bü 

1

1 Bulgaristanda yahu 
lıdıklrm ve bu suretlegay tün mallar. 
·i meşru iktisaplara kal 2_ Bu Sa)ıian kimsele di düşmanlığı 
kıştıklarıı m işitilmekte ve · t 1 

1 Sofya 10 A.A.- Da-rın yaşayış arz arı l 
görülmekte olduğunu, bil- 3 B l biliye Nazırlığı , Yahudil~ 

- u ma lfmn ne su 1 rin devamlı olarak olur
dirilnıeklt'dir. De' anılı, mu ı etle kaz~nıJdığı, yaşayış · 
vakkat, ücretli; ücretsizme tarzının nasıl temin edildi 1 dukları yerlerden başka 
mur veya n-usta 1 ği ve bu cürn:eden olnıak yerlere gitmelerini yurnk 
hizmeti görenler eği;;r • .. ..ze~ kendisine ve karı "Çe: etrniştır. y Slhudilcrin de· 
kalade hcillercte haksız ula ~8 koca ile velayeti 2ıtında • vamlı olaı:ak oturdu klan 
rak mal edinmiş olurlarsa bulunan çocuklarına ait bil 1 y~rler. Polıs .tarafından. ta 
bu kımun hükUmlerineçar tün gı;,lırlE>r yın edıleC•!knr. Yahudıler 
pılacakl rdır. Bu kirnsele· 4- l eylUI 1939 dan ancı:ık önemli sıhhi sebep· 
rin kendilerine karı veya itibaı en alakalı ile karı ve lerlele baş' a yerler~ gide-
kocalcırının veyahut çocuk ya koca~ının ve vc-13.yeti bilece derdir. 
larının yaşayış taızları, mal altmd:ı bulunan cocukları 21 Gemi batırdılar 
dururnlariyle gelirlerine nın ellerinden çıkardıkları Herlir. 12 A.A.- Al-
uygun olmayanle:ırdan dev malinr ve bu ıların dedel- man Başkumandanlığ'mın 
kt beyannam"' istiyebıle· lerine ait !ll<ılumat fevkaltidP. tebliği: Düşman 

nı: ~'üRlJ!'J'fbti:B gt>milerine karşı Alıııan 

ı Zafel·ı(~rı· nde denizal11ları tan.ıfından 
_. Amerikan suLırında ve 

Meksika köı fezinde yapı 
lan harekat f:!Snasında tep Yurd için can veren şehitlerin 

hahrası tebcil edild~ 

r n erin : ?ıı 
tır · 1 g p rJak l ·r 

tören\ l ci d r işf r 
Büti ili ·n ö üm di 
rim , ıvıısı ıç·n ay. !dandı 

ğı matem bavasile başlan· 
mıştır. Diitüt 10ğüslPr, ka 
z •ıı1 '11ıŞ b"r z föriı1 hatıra 
FJ v· şme ı kurtarılreış 
bir yurdur hür havasi e 
..,iş,n kt' idi. Uir hava fi 
!omuz sav::ış s:.ıhasınm se
n ı ~· d<:a dair ler çizıyor
du Üt.: dakika herkes va· 
tan uğrunda can veren ı 

-mutlu fusanh1r için v'cda 
nında asil bir gıpta ç duya 
rak heyecanh uyak· 
ta durdu. Bütün hatipler 
fo(\nü zaferlerinin ·muzaf· 
fer komutam Milli Şef Inö 
öuü~ün etrafıada bütün 
milletin yekpare bir kütle 
halinde toplandığını be 

yekun 118 bin tonHetolk 
hacrn inde 21 v:-:pur 
batıtılmı~tır. 

· Alma ·ıların bir müda-
faa zaferi 

Beılin ll A.bı.- ()fi 
ajansı b1ldıı i~ or: 

Alman r,H!yosu, umu· 
ır i l·arargahtan gelen ra 
porlara dayananı merkez 
c,,phesind3 bil" ınii i ıfaa 
Z'lferi bildirmektedir. Hu 
cephede Donelz g ç neğ~ 
muvaffak olan Ruslar -çe· 
kHmek zorunda bırakıl· 
mıştır. Harkofuo şimalin<.'e 
s.ı\·aşlar oluyor. limen gö 
1i uün cenubunda Hu8 hü· 
cumu pUskih tUlrnüştür. 

Eldiven kaybedenlere 

Sıcak yüzür.den ha 
rekat durdu 

Be :in 1 A.A. - t:.eçen 
hafta şi al ıAfıikasmda 
fanliyt)t çok uz olmuş.ur . 
Bu bölg dt:ı s•cıkl r t_:uk 
artmış ve hararPt 4) dere 
ceyc yukselmiştir. Su ve ' 
yiye:Cf k nakli atı hu v 1den 
aksamaktadır. Bu Şcll tla 
ra rağmen hava faaliyeti 
vard!r. 

•UUC A 

Dut yaprağı sa
tılacak 

Hatay Defterdarlığındun. 
Bulunduğu köy: Akbay·r 
Dut ağacı adet 100 
Mahcırnmen bedeli 6 lira 

50 kr. 
MulJl azat: 'Hazine hissPsi 

1 2 
A kbayır köyündP.ki dut 

yaprağına talip zuhur et 
mediğinden müzayede on 
gün uzatılmış ve satışın 

16-5- 942 cum·1rlesi gü 
nü saat 10 a talik edi1di· 
ğinden talip erin dt fterd..ır 
lığa müracaat! ırı ilan (ılu 

nur. 
* * * Hatay ıiefterdar\ıcrındaıı: 

Bulunduğu köy: llacihabipli 
Dut ağac!: adet 270 
Muhammen bedeli 28 lira 

Hacihubiplideki dut ynp 
nığına talip zuhur etme· 
diğinden 7-5-942 tari· 
hinden itibaren 1 ay içindf' 
pazçtrlıkla satılac:.ığındc=ııt 
taliplerin defterdarlığa mü 
racciat elmeleri ilan o1unu. 

Vilayet maka .. 
mından 

1- Oörtyd~i. tas yon şo 
sasının esns'J tamiratı e\csilt 

mej·e konulmuştur. 
2- Muhanı ııen bedeli 

5910 lir? 14 kuruştur. 
3- Bu iş" ait şartname 

ViJttyet Daimi t'OCÜmen ka 
lemiurle göı ülehilir. 

4- Taliplerin Iir.<\ret 
odas1ı1da kayıtlı oldukhmna 
ve_y ahutıa bu işin ehli bu 
lundukhı ma daiı· vesaik 
ibıazile iJk teminat 450 
lirayı birlikte getirmeleri 
laz!mdır. 

5 - Eksiltme 14 mavıs 
942 perşenıbe günü saat 
15 le vilayet daimi ent:ü 
meninde yapılacağı ilan 
olunur. 2,6,11,13 
Kayıp hisse senedi 
Hatay Is Türk Ano:ü ın 

şirketinde bulunan bir his· 

ğı Vt' kurtuluş r; .. yt si , ğ 
rmıdu tek bir kalp hal;n· 
d"' çarp ığı günlerin hatıra 
ı rı unılınış, tar"himiıin en , 
unutulmaz savaşımn~parlak 1 

bir zaferle bittiği ~eniş sa 
hayı do1duran on ;binler• :e 
insan yakın tarihin heye· 
canile ö. pererek milletin 
kurtuluş beratını kanile 
i nzalayanların Ulanevi hu 
zurunda P~ilmişlir. Yakın 
ve uzak vililyetlerd n he 
yetl~r gelmiş, törene saat 
11 de bandonunun çaldı 

• li rtruiştir. 

förenden sonra hı.zır
Janan kır sofrasında davet 
liler öğle yemeğini büyük 
bir neşe içinde yimişleridir 

Sabipsis bir çift eldi
ven bulunarak emniyet 
müdürlüğüne teslim edil
miştir. Sahibinin emniyet 
müdürlUğüne müracaat 
ederek alması lazınıdtr. 

seme ait ol.ın senedim kay 
bolmuştur.~ 

Abdulgani Türkmen 

Gündüzde 
i\lür.ür Nurettin ve hir 

leşen kaelpler son olarak 

dL•D: tll f 
Heynel Hıır3P ı.J 

d va• 
çük Dalyan 8 

8rp 
!erdeki buğdBY~ ıırtllr 
lu malısulii açbı •esıZ 

I ııı O 
çık .... ılrnıştır- guı:ı 
-942 perşerrıbe ·dB;J 
14 de valnflnl' ~ıJt 1 

Yapılacaktır ~ınf IJlı.ıb ·n 1 f si memJekelı o• 
yerlel'ine ~e caııtı~.ı 
koridoruna ası ıı 3 bP' \, 
cte 7 5 t"'nıinatl o'"oı l 

' ·1411 8 ı, 
müracaatlurı 1 5, v~ 

t1lac8 kı 
Taş sa .ı1-u ı 

d··rlO" Vakıflar ıııii u abıJıte 
. ı'l·· ·dayak ıtl ·ı· 

01 Cafllı 
Ş~yhmehcnet.. ti.ilde 1 
na ait arsa uıe ııçı~ 
halindeki taşltı~ştı'· ~ 
mava çıkarıl~ tirli 
me~ bedeli 23 ıirad

1t 
kat teminatı 42 sııl' 
lesi 19 -5-9 •·ıf ıır 

1 · dıo Vli' 
satıl ' ... ktır· 
sinde yap1JaC 3 ııırı il 
l 
... ,. .• &t gl 

erı o m ura..,.. 5, ' 
nur.· ,, . 81ı 

Telefon dir"9\leo· 
ıskendcr011 

mutanhğırıdall: pı· ~ 
lskenderuU te 

. > ;\del .. ~ 
mına 7 J 1c;ı~v" 
reği satın alıil iste 
Iarı vernıeğe 

1 
rırıııı 

teklif mekt0 P 1
11 1,-

. tu ı 
tar, boy ve tıO ~ 
suretile) k?~~esiıJ 

çok tez bildırı 

ilan 
·ıı id• 

Beldiye elektrı lWeB 
Jihaktan 811 

mizJe abonenı 19rl~ ıc;ı olaıl t 
yapmam " bııJJt 
tan sonra ııer ıJJıf 

Poı' it 
kcnturat ya ıere~ 
.rm idareye ge ıı~9' 

)ııfl, 
vele yıtpnıa ·~ 
d . . 1 r·ı bı e ısım e ·ıı 

·ıer1 
" ı ılan bu r,i\>1 ejt 

!arının kesileC (lljj 
dikten sr>nra bir ıı. 
d~ceklerdel1 ~1 ı~ 
ücreti alınacı:ı"' 

nur. 


