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SAYISI 2 KURUŞTUR • 

Ocrat peşindir . 
aono gec;en sayılar 

10 kuruştur 

dedevam e ilecek 
diğ' n • söyledi. Omerin fotoğ 
rafı Kirkora gösterilıııce 

bu odamı tanıdığım ve her 
zaman pansiyona Kornilo 
fu görmeğe geldiğini ifade 
etmiştir. 

Kirkordan sonra Ojeni 
ayni şeyleri söyledi Ome· 
r iu...fotoğrafı kendisine gös 
terilince bu udamm her za 
man Korn:ıofu ziyaret etti 
ğini anlattı. Vaktin ~ecik· 
m esine binaon muhakeme 
öğleden sonre. bırakılmış ve 
öğleden sonr.ıya teknırde· 
vam etmiştir. 

Öğleden sonra başlayım 
mubaksıne ııkşam geç vak 
ta kııd&r devam elmiş ve 
diğer şahitler dinlenmiştir. 
Suçlulardan Kornilof· Kir· 
korun aklından hs.ısta oldu 
ğunu ileri sörerek şehade 

' tıne itir, z etmiş ve mua 
ayeneye ~evkedilrnesini is 
temiştir. .1üddeiumumilik 
bu istfğ:n kabul edilmemesi 
ni i~wmiş fakat mahkeme 
Kırkorun muayeneye sev· 
ki 1i karar altına almış ve 
vaktin g cikmesine binaen 
tatil edilmiştir. Muhak me 

ye busabahsaat 9 da davam 
edılec-Rktir. 

Rostok Şehri 
harebaye döndü 
Lo ıdra 30 A. A.-- in 

giliz uçaklarının üst üste 
yaptığı alnnlarl.-ı harap olan 
Huslok şehri ııden lsveçe 
gelen b;r nıilhcnd s, borr. ·!J 
bardımanırı dehşet verici 
sa hfalarını unla tına kt.ıdır. 
Bu mühendisin anlattığına 
göre. In~iliz uçakları Al· 
man müdafaasını gafil av· 
lamış, bombalar, tehlike 
düdüğü çalmadan atılmış· 
tır·. HuoJok ters ne1eri ar· 
tık alevler içinde birer 
harabed'an başka bir şey 
değildir. Halk dehşet için 
de 1-, ce.kıyafetlerile sokalc 
)ura fırlamıştır. Akınlardan 
sonrn halkın hemen hepi
si şehri terk ederek kdÇ· 

m ışlardır. 

Amerikan /\
yan Reisi di

yor ki 

e 
istiklal ve top-

rak bütünlüğü .. 
nü müdafa:. ya 
azmeylemiştir 
Hiçbir propagan~a 
Türkiyeyi korkuta
mamış ve aldata

mamıştır. 

Savaş dışı ka 
lan Türkiyenin 

bu asil hareke
ti b·1tün dün
yada takdire

diliyor 
Vaşington 30 A.A.

Amcrika Ayan Meclisi He 
' isi Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin kuruluşunun 
~'ıldönümü münasebetile 
Ayan meclisind(j bir nutuk 
söylemiş ve yeni Türkiye 
nin vıicudı• getirilmesinde 
Atatürkle lnönil gibi iki 
eşsiz dahinin büyük hiz
m etlermi belirtmiş ve d~· 
mişlirki; 

«Türkiye savaş dışı 
kalmak suretile barı~ yo· 
luııdaki mesaisinde mu· 
vaffak olmuştur. Türkiye 
bu suretle Almanyamn 
Şarkn doğru g:mişleıoesine 

engel olmuş ve Alman 
propagandaları Türkiyt1yi 
usla korkutamadığı gibi 
aldalamumıştır. 

Türkiyede beşinci kol· 
da faaliyet gösterememiş 
tir. lnönü geçen 'nutuk· 
!arından birinde Türkiye
nin milU sınırlar dışında 

lrir karış toprak bile is· 
mediğini, başka bir nut 
kunda da Türkiyenio hiç 
kirnsPye tnarrruz niyetin 
de olma~'ıp kendi varlığı 
nı korumağa azmeylediği 
ni belirtnıiştir. 

Amerıka, kiralama ve 
ödünç verme kanununa 
uygun olarak Türkiyeye 
bir haylı n•ühimmat vermiş 
tir. 

lııönü yine bir nutkun 
da Türkiyenin hnz1rlığ1n· 

Almanya 
İtalyasız zaferi kaza

namazmış 

Roma 29 A.A.- Gay· 
da, "Clyornale Ditnlya,.ga· 
zotesinde neşrettiği bir baş 
yazıda Hitlerin nutkundan 
bahsederek ,mılıvercil~r 
arasındaki dayanışmanm 

kesin" cev.!Jbı getireceğini 
yazdıktan sonra diyor ki: 

"Rusların Vaşington , 
ve Londrada çağıra bağıra 
istedikleri Avrupada ikin· 
ci cephe düşmanların al· 
tından kalknınıyacağı uır 

iştir. Almanya ve ltalya, 
~phelerde yan ymm dö 
vüşürken, sıyasi ve iktisa· 

'di sahalerdede işbirliği ya· 
pıyorliir. Savaşın azametli 
bir sahfasının başlangıcın· 
da bulunuyoruz 

Musolini 
Ekmek sıkır.hsının 

önleneceğini ~öylüyor 
Homa 29 A.A.- Buşve· 

Ruzvelt 
debirnu
tuksög

ledi 
Amerikanın 

günlük savaş 
masrafı 100 
milyon dolar 

Niçio çarpıştığını bi
len Amerikalılar is
raftan "1 vazgeçmeli-

dirler 

Muhahfve ha
inlere ;ıman 

yoktur 
kil ;\lusolini valiler top Vaşington 29 A.A -
lantısına reislik etmiş ve Cilmhurıeisi Ruzvelt bugün 
kıtal ır arasınduki .;arp1ş· söylediği bir nutukta 5 ay· 
malardan bahseyledikten danberidevam eden savaş· 
sonra dahili .işlerG doku· ta malzeme istihsalının 
narak en önemli mesele çok arttırıldığını, Akdeniz 
nin iaşe~nıeselesi olduğunu, de durumun daima göz 
savaş için ie bıılunan bü· önünde bulundurulduğunu 
tün Avrupada ve h~tHl sa söylemiş ve sözlerine [şöy· 
vaş dışı kaJan devletleriiı · ıe::devam etmiştir: 

' de iaşt· işlerinin çok müş· "Fransa cümhuriyeti 
kül bir durumda olduğu· diye anma~a alıştığımız 
nu söylemiş ve Italyan mil Fransadan bir çok haber· 
Jetine ekm~k tedariki için ier geliyor. Burada bir hü 
t~birler almacağmı bildir· kumet değişikliği yapıldı. 
miştir. Musolini ltalyaıı p1 Fransıı mill(':tinin ~kendini 
rasının düş.nesi meselesi· doğru yola götüreceğini 
ııide izah eylemiş ve alına umuyoruı. Pek yakında 
cak tedbirlerle enflasyonun uçan kalelerimiz karanlı· 
önl~neceğini söyledikten ğa boğulmuş olan Avrupa 
sonra sözlerini şöyle bitir· da görünecektir. .Hirman· 

-mjştir: d 1 b ı ya :m ge en ha · er er iyi 
"Bütüıı gayretlerimiz değildir. Bununla .beraber 

sava:2lll muvaffakiyetle i·Ia Jııpoıılar ağır kayıplara 

me~ine hasredilmiştir.,, uğramı~lardır. 'foky·>, Ja· 
dan hiç kımsenin endışeye poıı tarihiude ilk defa ola 
kdpılmamnsı hlzımgeldiği· 
ni ve bunun tamamile yur (Sayfeyi çeviriniz) 
du müdafoa temeline da· ı ••s•o•N•o•A•K•l•K_A ___ _ 

yandığını itan' etmiştir. 
Türkler kendi istiklal Birmanyada 

ve toprak bütünlüklerini 
müdafaaya kırar ve. miş- Japonlar Çir. cep 
lerdir. Amerika için bü· hesini yardılar 
yük önemi olan bu kara· 
rı memnuniyetle karşılıyo Bankok 30 A.A.- Ja· 
ruz. Yi!nn savaş bitip ba· pon kıtaları cephe boyun· 
ı ış masasına oturulduğu ca Çin hattını ynn~rak iler 
zaman Türklerin tercih ~t l'!mektedirler.2000 esir ve 
tiklari bu vakar ve şeref ren Çinliler geri çekilmek · 
yolu biitüıı dünyada llk· te ve malzemelerini bırak 
dir edilecektir .n maktadırlar. 



,. 

1'Et\JGUN Sayfa-2-_ _...,,. 

19 1ayıs Gençlik bayram hazırllğı 
Gençlik teşkilatı ve okullar zengin bir 

pro~ram yapıyorlar 
19 ~ ..ıyıs Gerçlik ve 

1 
progra!"ll ha7.ırlamakta<lır 

ila~ı · \ 
Hatay .Nafı Müdür

0

liiğ"ünden: 
Vilayet ı.l:ıhilind~ kara· t 

taş, Hllep'\ g~diği, K\ados • 
t~andun, Ü'"rnirköprü, Se 
larn, Beysun, Oomuzburu· 
nu mevkılerindd (8) adet 
Gümrük karakol binaları-

spor bayramı için hazlrhk lar. Ogün ,muhtelif spor 
lara hızla devıım edilme\: ~österileri yapılacak ve çok 
teJir: Gı>ı ç\ik teşkilatı ile 

1 
giizel bir spor günü yaşa 

okullar lıavramın parlak ve 

1
ı nacaktır. İdman ve prova 

layık olduğu iinemle kut· lara şimdiden b::ışlanmış-
lanmas1 için zengin bir hr. 

nın iı-şası l<apaltzarf usu 
lile eksi \tmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Keşif bedeli (36890} 

Çocuk haftası 
bugün bitti 

İlkoku\lar dün bir kır 
eğlencesi yaptı 

(.ocuk lrnftasının son gü 
nü o1an dün ş~hrinı:1, ilko 
kulları kıdara çıkarak eğ
lenceler tertip etmiş ve ak 
şama kadar tğlenrni~ler 

dir. 
Çocuk haftası bu yıl ha 

va\arm çok müsait gitme· 
ı;i dolayısile iyi geçmiş ve 
yavrularımızın bayrnmı bü 
·yük bir neşe ile kutlan 
mıştır. 

MtVLUDONEBEVl 
13u akşam Ulucall 

yatc;ı namazmdi! u sonr" 
merhum Melıdi Kovacımn 
ruhuna ithaf edilmek üze· 
re mevlCıdunebevi okulu 
tulacaktır. Arzu eden din 
daş1ar gele bılirler. 

iskenderunda 
AM/\NOS 

it l d 
lira (48) kurııştur. 

Q ya Q ,. 3 - Eks~ltme 9,5,942 
Cumartasi giinii saat (11) 

~ Faşizm reı"imi de Nafıa Müdüılüğü oda· 
__ " sinda yapılacaktır, 
· h"I "'ı · d" 4 - Muvakkat teminıü 

....r.11 n 1 a ~e ıyor (2766) lira (79) kuruştur. 
İtalya Kralı Musolirti ~ 5 - llu işe ait k<'şif ev 

- u - rakı Nafıa müdiimiğündt. 

1 
11
ile ~geçinemiyormuş .D görülebiliı'. 
~ londral30 ,A.A.-~ltal- 6 - Taliplerin ihaleden 
ya Kralının Musolini ile en az üç gün evvel bu işe 
mürıasebeti kestiği hakkın benzer inşaatı başurdıklcı.· 
da Rumadım sızan haber· rına dair evrakı müsbite 
ler eğer doği'U i~e, ıtaıya- \erile birlikte Vilayete mil 
d.ı Faşizmin inhila'I'1 l bir racaat ederek alaculdarı 
belirli sayıldığı Ingiliz mah ehliyet vesikası.ıı 2490 sa 

yılı kanuna uygun olarak 
f ıllerinde söylenmektedir. hazırlıyacaklan teklif mek ~ 
Şurası hatırlatılmaktadır ki, tuplarıııı ve bunlarla bir 
esas~n daha Munih buhra liktc teminat mektup veya 
nında önc:!de Kr..ıl l\losuli makbuzlarım ve ticaret o· 

ı oi ile ·~eçinemiyerek tah· dası veı:;ikesını ihale günü 
tan fordgıü tehdidinde bu" saat 10 a kadar kornisyun 
lunmuştu. Cenubi ltalyada riyasPtine makbuz muka· 
ki Alm.rn tahıkkümü, Ital bilinde \eritecektir. 
yan lıalkı:urasmda derin bir Postada olan gecikme· 

le · kabul, edilmez. 
hoşnutsuzluk doğurmııştur. Lomiı'a 30 A.A.-ltal Kayıp Ekmek karnesi 
yada faşist rei iminde bir Ailemızin nisan ayına 

ait dör ekmek kuruesinı 
buhran olduguııa dair .ge 
len hub~rler burada ilıli kaybettim. Yenisini ala··.a 

Y
atla ka'rşıbmmaktadır. ğimdan hükmü yoktJr. Dink bahçesinde 

ltalyadaki ho;nutsuzluğun 

Esıf·1 ş ... elı'ır K•u-·bu·· lo· ı._· • ki. . 7numaralı evdeMehmotL·gün 
"' 1 uır ısyan şe ım aıması 

kan tası yine birinci sınıf henüz mevsimsiz görül- Kayıp ekmt.":?k karn :'> si 

lokantası 

VdZİyetiı:i muhafaza ede mektetiir. Çunkü ltalyan Nisan :.ıyına mahsus 5 
rek daha mükemmel bir milletinin maneviyah çok büyük ekmek !karm~siai 
tarzda ve (A rnanos) ad\ e sarsıl rn1ştır. knybettim. Y ~misini alaca· 
nçılrnışllr. Ankarap ılns bi YEii ğımdan eskisinin hükmü 
ti~iğinde denize nazır ferah Kayıp ekmek kar11esi yoktur. 
Jı rnevkHndc nefis yem~k· Nhıım ayma ait üç bli. Kocaabdi mahs?lesin len 

Bahçe ve tarla ica'' ~ 
Haiay Deftcrclarlığrndan: 1110!1 •1 1 

Köyü Parsel l\levkii Cinsi mulı1110 
• ~r· 

bedeli ı..ı~ oO a~ 
Ayıııcamus 104 Tahtdark bahçe ev ;, 7',50 ~-~ 

f't.vk tlsıkır bahçt1 5,50 ~ 
" 
" 

112 
114 ,, ,, tarla 63,co 11 , '" 

rııı' ~ ı 
ıarı ) ·ı~ ~ 

Yulrarıda köy ve parsel numara. deıı ıı' ı ~ 
ri menkuller muhnmmeJJ bedelleri i.izerı;~ıştır· ~ı 
tırma ile iiç senelik icarı satışa çıkarı r pi;~~~ 
bedeli peşindir. Talip olanların o/o 7,5 pe)si g~ı111 

birliKt'! ihale günü olan 4,5.942 puzarte 
at 10 da UeftenJarlığa müracaatları- 11tif· 

Dellfiliye rlt! sair mfü raflar alaJl3 a k 
Dut yaprağı sahlaca 

Hatay Defte~rlarhğmdan: l .1 rı:ırııe.1;, 
Bulunduğu köy Dut ağacı adet i\lU 46 11 

Karam~nl~ köyü 582 28 ) 
H. Hab;lılı ,, 270 74 ~ Ok 

852 dLlt ~:ıP·ıe ~ 
Yukarıda yazıh köylerd~ bu\unaı~ ttırnı3 ~ ~~t 

muhammen bedelleri üzerinden açık ar 4-94 
D lar 

tışa çıkurı\m1ş ve ihale tarihi olan ıy-;eııit1 1 
f 

tesi günü talip zuhur etmediğ'ind3n ıhı:ı 0'011 0)'fı 
uzaltı1arak salışın 7-5-942 perşeınbe {'trı il~ 
ğm lan talip olanlarıtı % 7 ,5 p!Y al<Çl li pe~ıll' 
te defterd<Jrlığa müracaatları, s·ıtış tı.;d~ atir· 

Deilaliye vesuir masraflar aıun• 8 Ş 

·· lkiyet s_~!!~ 
Hatay Vakıflar müdürlügurı ~ 

~ 
O

. ~ ~ 
z - :.;e ·;;j ~ ~; 
~ ~ > ç ~ p 
..: ~ Q) ·c; ~ 

ti) ~ s /,1 
1 ..-".': ıt 

1
-2 k-.k .. K ı· b'Tğ"M ~Tarla '}.·

6
7
5
7 1

1 
şe crcı c::ımıı ara a 1 o u l1 • • • rı.:2· 1 

2 Kantara camii Şirince ınahallesı arsaıncır.' z.91 ıi 
1 Antakya rnc:vlevi Kanevet İslam 19ıeytırı '}.-95 ı ~I 
6 Şirince M. 1 " IJ.q9 1 • 

1 O Halil ağa cdmii arsa z-101 1.ı 
11 Kanevül İslam •• 2JOg ııi' 

3 2_115 ~ ı 
8 arsa 3.51• ı 
7 Alevi v ıkf, UMahzan islam arsa 4.ız5; )l 

14 kantara camii şirince m. arsa 4.ı4! jlı' 
4 agca camii kara ali Bö. m. h. 4,ı42Z11 '. 

5 " " " ,, 1463 p 
17 Şekcrcik camii K:ırnalı böltiğJ \1:~1 4

·4_1676 ı ' 
ıs Şeyhali .. Sofular islam M. duka11

4 __ 11z7 .,ıı. 
19 Zekeri:,•a nıe:.cidi rekabiye M. ,, 4,ıı:;O~ j 

lerı ve muntazan, lüks yük ekmek karnesini kay Mustafa Çakmak 
s ·rv·~1ıt' z•wk erbab.1m lut ilettim. Yenisini al,1cağım. KAYIP EK:-ıtEK KARNE':)i 
nıin etmektedir. 1 dan eskisinin hukmü yokt ı Ailt>mizln ii<; büyük .:k 

15 Şehali camii ;, ,, arsa 4,1&0~ ı. 
9 " ,, " " • 4.192 1; 
13 şeyhal.ı cami! rekabiy~ M. d~karı 4..bb.t .1 
16 şeyh,llı eaum kaCckibrlı M. dukan ıJcl"1 

Tf>crübe an yanılmaz Cmci bölüğıi mahallesin mek karnesıni kbybeltim. 
lılı rnıü vermenize kif.ıyet d.eu Fııtma Çiğnel' Yenisiı;İ alacP.ğımdan hük 
eder. KA YlP EKMEK KAllNESI mü yoktur. 

~~~--~......,,.,,,,-....,-~1 

Yukarıda yazılı VJ.kıf Mayrı~eı~kt.1 ıhıııe'~ 

~ 

ı ak bom bulanmıştır. 
Biz niçin çarpış 1 1ğımı· 

Ni!>:lll ayına aid beş Kara Ali bolüğü ma• 
IJüyük hir küçBk ekmek hulle~inrlen FeddDişbudak 
karnesini kaybettim. Ye.ıi KAYIP EKMt:K KAH.NESI 

bir hafta miiddetle temıilt ecli)roıştır· dı1 ,.ı 
gününe rastlıyan salı günü saat ~O jıl >"'1 
resinde ihale olmıacağrndaı1 isteklılerUJ"ııc~ 
buçuk teminat akçasile birlikte 

111 
r,1 

zı bi!ı:;on.ız. Savc;ış, Ilitle 
rin islco.iğı topyı:'kO.n s:ı· 
v~ş olnıuştur. 

sini aLıcağım<. an hükmü Ailemize aid beş bü-
yoktur. yük bir küçük olmak üze 
Cliınhuriye mahallesinden re altı ekmek karnesini 

Ahmet Istanbulli kaybettim. Yenisini alaca 
KAYIP EKi\lEK KARNESl ğımdan hakmü yoktur. 

Ailemize aid ve nisan Kıınleşler mahallesinden 
ayına mahsus beş büyük Fethiye Zeybek 
e'mıek karnesini kaybet· Satlık ev 
tim. Yenisi.c.i . alacağım· Cümhuriyet mahallesin 
dan hükmü yoktur. de ve Cümhuriyet cadde• 

Urhaniye mahallesinden sinde alll odalı bir ev sa-
Abdulmecid Üsso tılrnaktad1r. Suyu ve f:llek· 

Erzak alınac;.ak tdği vardll'. Satın tılma.k is 

olunur. . at y'r 
Kayıp ekmek karnesi T aıııır pefte~, 

Nisırn ayına ait 4 bil· Hata)' roıı f, 
yük ve bir küçük ekmek l{:ıplt.lt l'~ 11 
kartını k;ıybetlim. Yenisini sı VililY

8
9/1 

~lacağımdan eskisinin hük rrunilll '2 por'~ 
mı\ yoklur, Uuhlilıi Malı. }i keşif r~rileV 

Abdullah Üz"• ·r etti A "'" tamı tıev 
Kayıp k., rne l(eş·f ~a 

.Lf sm ayı ekmek karne S8 ~ll(11! 11,~ 
mi kaybettim. Yenİ8İUİ al:i ·r.at 2' 1J&~ 
cağımdan eskısinm hükmü mı ıtıı:ıl~ ~~,ıl 
yo~tur. Kurdaşlur malı. 942 pJ~e~' 

~imdi gündelik savaş 
masrailarımız 100 nıilyoıı 
doiarı bulmuştur. h.abul 
ettiğımiz savaş tahsisatı 
tcınıamen ve fazlasile -har· 
caııacuktır. Amerikalılar 
u:;ı aftan v3zgeçrneli ve ta 
sarruf edecekleri ht'r do· 
larla .mü lafaa bonolatı al 
mahdn hır. Bütün ;gayretle 
rimizi savaşı kazauarcığa 
hasredeceği:ı. Hiç bir ınu
halif,korkak, hain veya gü 
rültücü insan bu gı:yrete 
engel olmamalıdır. Buna 
karşı elimdeki IJütün sala 
\ıiyetleri kullan:ı.cağım.,, 

Hastane Baştabipliğin· teyP.nlerin Cüınhuriyet c~d-
den: desinde bakal Mahmud 

Mayıs 1942 ayı içinde vasıtasile Nıhad Ekmekc.;i 

lsrnail Uğrnş W dıı ..-ıe 
'ayıp mühürler ıacaı,ur· 1ıe''~, 

Adımızı mahkuk mühür ıst~ı; ~ı/ 

Neşrıyat Mıidlkü 
Selim <:;ELENk 

C. H. :LJ.:Matbaası Antakya 

Hastanenin sebze ve sair uşıaya müı-acatları. 
ihtiyaçları satın alacaktır. KAYIP E.K \lEK K:\.RNE:Sl 

isteklilerin 4 mayıs 942 ~isan ayına aid ekmek 
pazartesi güuü SJat 10 da ; karnemi kaybettim. Yeni
liastaııe idaresine müraca· i sini a\ac:ığımdan hi kmü 
atları ilan olunur. ~ yoktur. Meryem Sdçma 

!erimizi kaybettik. Yenile , ,1ı e jll 
rini çıkaracağımızdan eski· ça~ı. ·lİt;te 1-f 
lerinin hükmü olmadığını le b(t~eşıf. ~ 
ilan ederiz. l\lıll1 ~ 

Yaktu köyünde Nasır rua~ JB ıf 
Mansur Güler Ali Güler lüğU11 


