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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Madagas:1j aponlar 
karın İşgali Hindista.na mı. 

\ 

Ocret patlndlr . 

Ruslar 
J 

• ~ili Şefimizle 
'.tler arasında 
'.~~e teşekkür telgrafları 

Cenupta bir 
taarruza geç

mişler 

[ 

Fakat bir netice ala 

. yoksa Çıne mı 
Fransada hıddet h.. d 

le karşılandı ucumkle e-tı~ı A.A. - l m yıs bahar bayramı mUna 

~let r:'r.ı~iz CUmhJrreisi • ismet lnönü ile 
le gr f leıs1 Adolf Bitler arasında tebrik ve 

1iı SA.~ 1~ t~ti edilmiştir. . . 
llU}iik El, ~lıllt Şef Cümhurrcı::.ı Ismet Inönü 
1 e~0 çısı l\üf aili bugün kabul buyrmuş ve 
buı asında Hariciye vekili Şükrii Saracoğlu 

Peten ve Darlan a- ce er 
dadaki Fransız Ku Avustralya veya 
mandanına lngitizle RuCiyaya hücum et 
re şiddetle karşı ko meled muhtemel 
nu\masını bil lird!\er Londrı:ı SA.A.- Bir 

madan ağır kayıplar 
vermişlerdir. 

Stokholm 5 A.A. -
Doğu cephesinin cenup 
kesiminde Mar~~al Timo 
çenkonun Hıırkof çevresin ta sı\nrnuştur. 

O tn:~- Japon Imparatoru:ıun doğumunun 
• !ehr~nasebetile Milli Şef Inönü ile Mikado 

manyada ilerlemekte olan 

Darlan İngilizler Japon kuvvetleri Çin yo· 
lunu tamamile kesmiş ve 

de çok şiddetli bir taarru 
za goçtiği habar verilmek 
tedir.Fakat buana kadar ge ve teşekkür telgrafları taati edi\m"ştir 

Qoı·if v ekilligv i 
len haberler bu taarruzun 
-menfi ndtic~ vı~rdiğini ve 

için "yo\ h ırS\ZI., Çini tecrid eylemişlerdir. 
Ingiliz as\cer! mahfil l~ri· 

diyor nin kanautına göre bundan 

~' kt 'apları hakkında güzel 
Vişi 

6 
A.A.- 1areşal sonra foponıarm dört tanr 

Peten Mndaga
3
kardaki Fran ruz hedefi vardır, naha ön 

sız kara, deniz ve hava ce nereye saldıracaklarını 

Hus kayıpl&rının çok ağır 
olduğunu bi\dirmektedir 

Japon\ara göre 
Doğu Asyadaki İngi
liz nüfuzu kaybo\muş 

~ok Yerinde bir karar aldı kuvvetlelerine bir mesai şimdiden kustirmek miim 
gQ.ndereMk Fransız e~refi- kün değildir. i lSA.A Ö d k. k"t l .. . d 

-'· der ·- • e ı ı aparı uzerın e ya 'ltıt181 8 Yılı iı;inde zıh fıattan mu11vy~n bir 
nin ve bayrağının muhafa ilk olarak hatıra gelen 
zasım bildirmiştir. Bu me şey Japonların Çine hücum 

1 
f V nı. önlemek'\ ııisbette indirdikten sonra 

~irı ek1lliği şim kooperatif vasıtusile arka 
br alrnışhr. daşlaı1na satacaklardır. 

~l ~ tedbirle e Hali vakti yerinde ohn ta 
'kıt·trıu ellerin; lebe arzu rde~se t1linde"i 
ıı \':I>larını iyi ku~- kitnlıı fakir arkadaşına ar 
n hunhn k mağan olacakllr. 
t So~ra arkad~n ı Bu suretle kl'~ıt pa 

eQ 1ı~ftııı tutmi\tş 
1 

hrıhlığt yüzünden kitap fi· 
oı~k, h ... H " ~~ •

1 

atlarının yükselmesine kar 
)'\j~:n taleheıe 8 ı şı oldukça mülıim ve ye· 
\: SOnra"-~I ~1 rinde bir tedbir alıun:ış 
tYl "' erın bulunmaktııdır 

d. uhasebe veBe-
~~1Yemize yardım 
G Yıs aylıklarını ödemek 
~r~ Maliye vekilliği 

tıı11t bın lira gönderd 
l\ n~ilıı11~lıklunna şu- diyelere yardım yapmıığa 

l'ıılatd ıtıbaren yapı karar verm~ştir. 
~~aae~~ dolayı hu Hu· cümleden olarak 

ltıtle Ve belediye v"ıHlyetimize 15 bin lira 
1ni .. B<;ık baş gös gönderilmiş bulunmakta· 
~·y-~:k~niinde tu· dır. Bu yardım parasın· 

11lı Öde ıll.ği mayıs dan 12 bin lirası husu i mu 
tııı.ıh ltiek üzere lıasebey~, 3 bin li rn ıJa be 
~~belu lediyeye verilmiştir. 

di~run ~~- ·Ehli hay~anlar 

l.'njda deniliyor ki: ederek Çiolmeselasini birer 
taraf etmeleridir. ikinci 

"Madağaskara Ingillzle ihtimal Hindistana hücum 
rin tanrr ızu, kayıtsız şartsız tesHm teklifıne Ku dur. Ü~Uncü hedefin Avus 
mandanın verdiği cevap tralya o\ması muhtemeldir 
yerindedir. Adanın m~uın Nihayet en kuvvetli 
sivil halkına, askerlere hu 0

1

an dördüncü ihtimal Ja· 
vacılart\ benim ve bütün ponların Uzakdoğudaki 
Franuı.larnı selfimlarını bil Hus lop,.aklarına saldırma 
d

. · · larıdır. Mihverin teşvikile 
ırınız.,, 

Amiral Darlan da a· JapJnlarm Rusyaya taarruz 
da kunıt1ndanına gönderdi etmeleri en kuvvetli ihti· 
ği mesajda şunları yazmış mal olarak göze çupıyor 
tır: Son Hitler Musolini gö-

" Bir kerre daha lngi· rüşroesinde bu esasların 
lizler dtişmanlarile savaşa· kararlaş•.ırılrnış olması da 
cak yerde Anavatandan u kuvv"Ui bir ihtimal dahi 

zak bir Fransız müstemle lin ledir. 
miştir. Adadaki FraniıZ 
kuvvetlerı bütün teçhizat 
ları tUkeninciy~ kadar sa 
vaşa devam eder.E-kle.rdir. 

kesine hücum ve ucuz 
bir zafer elde etmek isle 
mişlerdir. ıngilizlere, bu 
yol hırsızlarına tecavüzleri 
ni pat!ahya mal ediniz.,, 

Vişi 6A.A.- Mtıda
gaskar umumi Valisinden 
gelen bir telgrafta adaya 
önemli h:wa kuvvetlerile 
tecavü~ edildiği, Paraşütçü 
kı~nlarm ıngirildiği İngiliz 
lmvveUerin1n 20 bin kişi 
tahmin olunduğu bildiril· 
m~ktedir. Adadaki Fran 
sız kuvveti uunun ancak 
üçteJbir1 kadardır. 

Vişi 6A.A.- Madagas 

lngi\izler ne diyor 
Londra SA.A.- Bu· 

gün öğleyin neşredilen res 
nıi bir tebliğde, Madagas· 
karda harekatın devam 
eUiği ve bir batarya mev 
ziinin ele geçirildiği bi1di-

rilmeki:eciir. 

Ada niçin işga\ 
ediliyor? 

Tokyo 5 A. A.- Uir· 
manyaiıın Japonlar tara· 
fımldn işgali Japon mah· 
fillerinin kanaatına göre, 
Ingiltcrenin doğu ı\syada• 
ki nüfüıunu tamamile kay 
betmesine sebep olmuştur. 
Düşmanın son ümitleri de 
boşa çıkmış bulunuyor. 
Birmanyti seferi yakında 
son safhasına girecek ve 
düşmanın ümid bıığladığl 
yağmur mevsiminden önce 
netice alınmış olacaktır ]a· 
pon orduları şimdi artık 
Hındistan kapılarına c' a· 
yanmış bulunmaktadır. 

SON DAKiKA 

Lav al 
Madagaskar işi
n~ görüşmek için 
Y akındaBerHne gidiyor 

Vişi 6A.A.- Başv~kil 
muavini Luval, Madagas· 
karın \ngilizler ·tarafından 
işgali üzerine doğan durum 
hakkında görüşmek üzere 
Ber\ine gidecketir. 

lın Reıs! sergısi 
~tı<te~ a etti 17 mayısa tr>hir edildi 
.hdı.ır~n Beladiye 10 mayısta açılması 
~\ita alıı:nan Mursa kararlaştırılmış olan ehli 

1 
ittir. ederek .köyü hayvanlar sergisi, hazırlık 

karın lngilizler tarafından 
işgaline duir buraya gelen 
haberlere göre, m Utecaviz 
ler adadaki Fransız Valisi 
ne 7 saatlık bir ultimatom 
göndererek adanın tesli· 1 
mini isteıııişlerdir. .F'akut 
Fransız Valisi teslim olmak\ 
tansa dövüşmeği tercih et ' 

Vaşington SA.A.- A 
merikan siyasi ına\Jfill~ri· 
nin kanaatına göre, Malla 
gaskarm lngilizler tarafın 
dan işgali Japonya ve Al· 
manya için büyük bir zar· 
uedir. Bu suretle yakııi· 
da Uz:ık doğud~ ba1l• 
yacak olan büyük savaş 
lar içio ada büyük bir rol 
oymyacaktır. 

Lava\ diln yabancı ve 
yerli gazetecileri kabul e· 
derek kendilerine bu l ıa· 
dise hakkındaki vesikah· 
rı okumuş ve Fransaı·ın 

•. Ame ·ika ile kati mahiyet 
te bir harek~te geçmiyece 
ğini söyledikten sonra de 

miştir ki: 
"- lngiltere ilk defa 

\. ~~~ .l\ei ~~ık kalan lar sona ermediği için 
~" t(iıye ~ gt vekaleti- 17 : oayısa tehir edilmiş-

~11~ ctı aşldltibi Bııs lir. 16mayısa kadar kayıt 
lltltııu~~akkaten te ve k.ıbul muamelesine de 

Ur, vam edilecek 

olArak harekete geçmek 
için Dögolcuların arkasma 
saklanmıyor ·n 



Sayfa-·2-

Dünkü sıcak 
Dün ş0hrimizde < <iuk· 

ça şiddetli bır sıcak dalga 
sı hüküm siirmüştür. Mev· 
simin en sıccık günü olan 
dün sıcaklık 30 derece 
yi bul ı uş tur. Yağın ur bek 
len irk ln baş' ayan bu rnev 
simsiz s ıc ı klar hem yaı. 

!ık e<inlere lı~ rn dt• h~nüz 

çicek halimle bulunan zey 
tin mahsııliine zararlıdır. 

Y ard m Sevenler C 
miyeti piyangosu 
Yardım Sevenler Cemi 

yeti tarafından Halkevin
de açılan elbiselik pı yr.n· 
go levanı etmektedir. Pi· 
yango biiyük bil' rağbet 

gömıüşlür. 

Arap ayg rı getirıfdi 
Voteriner Müdürlüğü 

J.\leı cim ek harnsından saf 
kan bir arap aygırı~ r-;e e 
tır rrı ~ tir . Bu aygırld kıs : 
ra• lara sıfat y <.1 p1lmakta 
dır. Sıfat yeri Rcylıaniye 
caduesi uzerindkı "'lozlu 
lrnhvı ,,dir. istekliler Yete· 
riner miıdmh.ığüne müra· 
caatla kısraklarını yazdı 
rıp Sıfat yaptırac ·ıkJurJır. 

Kayıp mu hürler 
Auınııza mahkuk zati 

milh lılcıimizi kaybettik 
}'""ııiı .rırıi a lı:ıwğımızdaıı 
t>Sl.ııenniıı hükmü ~ob tur 

)' akto köyhncteıı 
Mansur Ahmet Hıial 
'e Ali Ahın 'l Bı!fü 

Ka~şılıklı ha~a ~kıni arı 
Londra 5 ı~ .A .- Al· 

nan tJ<;a kla.rı <lün gece 
lııgiltereııın Cllnubunda bir 
r;ıelıre hucum ederek bomba 
lıtr alnıışiard.r. lr.san ka 
yıl.>1 ve maqd.i zarar var· 
cıı . 

llerJin 5 A. A. - Dün 
g€ce cenup Almanyada ba· 
zi şehirlere lngiliz UÇdkla· 
rı yııııgın ve inf lök bonı· 
baları atmışlardır. Sı. ille!' 
arasında ölü ve yar.ılı var 
dır. 

Ma:-.aşta şiddetli bir 
Hava savaşı 

l~er!in 5 A A .- ,Manş 
denizi üzerinde Ingiliz hu 
va kuvvetleri yeniden l. ir 
yenilgiye uğramışlardır. 
Dün 50 av uÇ>Jğııuu him a· 
yesiııde Frdnsız kıyılarına 
hiicum eLınek isteyen ln· 
giliz uçaklaıı Alman kt v 
vetler! tara fır.dan kaı · 
ııarak sa' HŞa zorlJı 
ve ılk bt>Ş d akikada 7 L 
giliz uçağı düşürüln.ıuştiir. 
Üğleuen sonraki hücumda 
du yine beş dakikad 7 
uçak kaybeden lngilizlt r 
hiç bir ~ey y.ıpamadan 
geldiklerı yere dönmeğe 
zorlanmışlardır. Bu savaş 
larda iki A\mau av uça 
vı kaybolmuş. ur. 

nmnrnns=an:w .._ 
t-;eşrıyat Mudurli 

Selim \,l:.Lbl\K 
L..H. f>.Mutbaaısı Anlak.ya 1 

YENJGUN 

Bir muamma 
General Jiro ne ya

pacak? 

ı ilanen tebliğat 
Sulh Hukuk hakimli· 

ğinden: 

Antakya la Mikail Fakı 
vekili avukat Cemil Yurt· 

Londra 5 A.A.- Al 
manyadaki esir kampından 
kaç:ın general Jiro mesele 
si hala esrarım muhafaza 
ctmektf'dir. Fransadan ge 
len haberler, Ceneralin iş 
gal edilmemiş Fransız top· 
rnklarında bulunduğu ve 

f 

man tarafından Anta!.ryanın 
Bedirge çerkez köyünden 
Salıh Çerkezoğlu Ömer 
ç ... rkes aleyhiue Antakya 
sulh bukuk mahkemesine 

y e n i d e n silahıı 
sarılmamak, lngiltercde cfö 
ı#o!cu ' et iltihak eyleme· 
mEık içı n yapılan teklifleri 
reddeylediğini bildirmekte· 
dir. 

Jiro niçin serbest 
bırakılmış? 

L nclra 5 A.A.-Frc.ln · 
sız gent>rali Jironıın Alman 
lar tarafımhm lngilizler 
aleyhinde çalışmak üzere 
kaı,dPn S.:!UCst bıı·akıldığı 

hnkkındaki hııberlere bu· 
rada ehemmiyet verilme 
n,ek tedir.A.1cı-..k lngiliz mah 
tilleri Jıronun samiıni bir 
Fnwsız vatanperveri ol· 
duğunu işaret btmektedir~ 
ler. 

açılan a)ac!lk davasmda 
l\hidd~ialeyh Ömerin 

ikametgabıuın meçhul ol· 
duğu hakkıada çıkarılan 

davetiyedeki tebliğ memu 
runun meş ·ubatına binaen 
mahalli gazete ile hakki!. 
<la iLıneu tebliğat ıc:·1;1sına 
karar verilmiş oldLğlmdan 
Il. U. K. 141 ve 148 inci 
madde.sin ~ tevf:kan ouruş 
ma günü olun 1,6,942 p~· 
zurtesi saat 9 da mahkc· 
ıneye gelmeniz v~ya las · 
dikli vekil göndermenizak 
si halında hakkınızda ka· 
nuni n uamele y.ıpıhiCağı 

ilanen tE>bliğ.ıt olunur. 

Vilayet maka-
mından 

1- Döctyo1 i.;;tıısyon ~o Fransızlarla Japon
lar arasında 

Vişi 5 A.A..- Bir kaç 
güııdenberi Lıunıya gelmiş 
olan iki Japon Amirali 
Fransız devlı>t adamlarile 
göruştükten sonra uı,:akla 
Hel'lıne hareket etmişl er· 

sasının esas ' ı tamiratı e~silt 

ı meJ'ö konulmuştur. 

1 
2- Muhımınıen bedeli 

dir. uu z.iyı.uete büyük uır 
önem vc: rilmektedir. 

Lomlra 5 A.A. - Ber· 
im ve !\omadan sızan ha· 
bt>rler, iki Jı.ıpon Am ir:lli· 
nin Fransız deni;~ üslerini 
teftiş edeceklerini bildir. 
mektedir. Fakat Mııdagns 
karın 1 gilizlcr tarafmdan 
işgali üz.erint: Amiral Dar· 
lanın bu planı değiştirmesi ı 
muht~meldir. 

5910 linı 14 kurnştur. 
3- Bu jş • ai t şartname 

ViHiy,.t Uaimi ~ncümen ka 
leminde görülebilir. 

4 - Tul iplerin Tir.Met 
odasıı ıda kayıtlı oldukla.rma 
veyahutta bu işin ehli bu 
lunduklarına daiı· vvıııaik 
ibra zile ilk temi rıat 450 
!.rayı birlikt~ getirmeleri 
laz1mdır. 

5 - ~ksiltnıe 14 mayıs 
.942 p3rşenıbe güııü sıat 
15 le vılayet daimi eneü 
meninde yapılacağı ilan 
olunur. 2,6,11,13 

Gayrimenkul sahşları 
Hatay Defterdarlığından: 
Uulum.luğu Parsel Cinsi 3 Senel ı k .Muh1 m. 

köy No 

Bedirge Çerkes 
" " 
" " 
" " 
" " ,, .. 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " .. •• 
'· " 
" " 
" ,, 

212 
209 
2ou 
182 
187 
104 
276 
269 
257 
247 
244 
242 
221 
218 
213 

Tarla 
" .. 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

men icarın lutarı 
L. K. 
1, 50I'emanıı 

18,- . " 
4,50 " 
3,UO ,. 
4,50 " 
7,50 " 

21,- " 
1,50 '" 
6-, " 1,80 ,, 
3,3LJ " 

60,- " 
1,80 " 

. 12,- " 
4,50 '' 

150,9J ff ekun 
Yukarıda köy ve parsel numanılan yazılı hazine na 

nn11 ı tapuca kayıtlı gayri menkuller rııubamrneu be· 
dellerı üzerindeı:ı açık arttırma ile 3 senelik İCbrı sa· 
tışa çıkarılmıştır. lı:tır bedeh pöşindir. Talip olanların 
%1,5 pey akçaları iJe bilikte ihale günü olan 13- 5-
1942 Çarşamb1 güııü s..ıat lO du Daft ·rd,lrlığ~ mür ı · 
caathırı D:dlaliye ilan ve sair masnıfl .... r alana aittir. 

6,7,8,9 

. rlsrı 
Gayrimenkul ıca 

M ili Emlak müdürlüğünde~ fllılııJı 
Bııl u nduğu Parsel Cinsi 3 senelıksrı 

köy No icarın tul 1·aııı' 
Şeyh Hasan 152 tarla tSO SO .~ 
Ellezi 2 ., 94,oO b'ıı 
Av~klı 388 3 ı, tBwıı 

,. 
,. 

" ,, 
Ahı han 

" 
" 

" 99 bahçe 9, 
80 bahçeJi ev ıso, 
81 ev 75, 
82 bahçeli6P.V 60, 

~30 tarla ıs, 
31 ağaçlı tarla yJ, 
32 tarla 22,SO 

.. 

.. 
,. 

33 7, 
:' 703 5 ' .,ııll 

I 1 1fl ~ 
" 

Yukanda köy ve p:ırsel nuoıur:l •.11~eıı 
3 

nıenkuJler muhammen bedeileri iıZ"r\rı:ıışfl' 1 tırma ile 3 senelik icarı satışa ç.ıkal~k tıı~5 
Jeli 3 müsavi taksitie ötienecektır. ,.jlwıl~ 
d. 1' · 1 · ·· d 7 5 ey akr d~o ır. alıp o anıarın yuz e ,. P tesi t1 

ihalH günü olan 11-5 -1942 Pazar 
t 

10 dn uefterdıJl'hğa müracaatları 1~118 ' 

De11aliye ıta t ve s:ıit· rnasr.ıflar' 8 

Arazi istimlaki 
Belediye Reislig inden: kii: G 

istimlak edilec .'.- gayri menkuliin meV babçıı 
Cinsi: Tarla, Sebze bahç.:!si, nğaçl• oııJfııb 
TııkdT edH<ıu lnymet beher nıet~e 

Kuruş SantıeJJ t~ 
1 ıs se~ 
2 o?J~ 
3 eıaı~' 

Sahiplt-rinin ismi P1;1rseI N°· tBf ~ 
Vehbi V"'reS'-!Sİ 218 " 
Abdullah oğlu Şahut 461 l seıttP 
Iluseyin ŞJhut oğlu Süleyma .• 217 6 uı'~ 
Ş ıh ut o1"rlu H~hbi 345,34 t''I' 
lfalil All Allbas oğlu Hüseyn 216 uır18 
Ş:lban kızı Aadice 347 " 
Ali :)alıut uğlu Necim 174 " 
Ismail oğlu Osman 213 

" " " 214 
Haydur oğlu Muri 215 
AH Hiiseyin oğlu Süleyman 135 
Şah ut oğlu Isrnail 311 " 
Süleyman cizdan oğlulskender136 5,.bı~ 
lsker.der oğln Abdussamat 134 .,ıe 

3 se 1,r Süleyrmın( 'ızdan uğıu lskender 13 ıar 
Haydar Şaban oğlu Ismail 310 8ebP' 
Hascln Isa oğlu Halıl 127 tarl• 
Şaban oğlu Hm an 120 s6~e 
Şah ut oğiu Ali 118 " 
l\Iustafu Vennus kızı Şerife 117 1 ıtı61 
Hüsnü Halef 116 ağ·aÇ 1 

.. ıı setıll" 
Şaban oğlu Hasan 111 ,, 
Şelı Şahut oğlu Memet 66 . 1 · ,, ıS 

Saban oğlu Ha:>an 67 . ce 
Su iş~eril4üncü şlibe müdüriyel!11

1eri161 
karar Vdrilen cini v~ evs ıfı v~ sıtııp te b.A 
kullerin ıı·Zdsıı·da bedellerle is~irolak~ı.ı gilV: 
olduğund m itiraz elmek istey~nler Jiitl 
ren 8 gt.in zıırf ında A ıtakya Bele ~ 

müracaÔ~f ıa~ ~~~ ~ ğ ı safı la'' 
Hatay Defterdarlığından: 

Bulunduğu Dut ağacı 
köy 

527 
100 

rrıe~ 
1\Iuba!ll 1. 

bede 1 
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