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1 

Kar~-~·Us ™ıünU bi:=A ~;ny;ı • 
Büyük Mil 
Meclisin 

k r B 
Amerika ve İn-

108 a:rın o giltere ile an-

Valimizin gazetemiz vasıta· ıaşmak m• is-

l h 
tiyor? 

Si e alklmlZQ öğütleri Alman resmi makam 

.. Bu . ..fedbir, şunun veya bunun dedikodusu gibi ları bu haberi gü-

k 
lünç sayıyorlar 

e meklik zahire stoklarımızın tükenecek ·r hale &rıin 12 A. A. -

gefmiş olmasından değil,fakir halkın kursağına da 
uzanan muhtekirin elini kırmak için alınmışhr,, 
« Bütün~ Hatayda bir tek yurtdaşın bile zahiresi varken ekmek 

kattı .... aldığını veya mevcudünü sakladığını görmek beni için son -
suz~ bir: acı" kaynağı'"'olacak ve bu yurtdaş hakkınd• istemiyere~ Milli 

Korunma· Kanununun ağır cezalarını tatbik zoru da kalacağım » 

Yarındım f "itibaren şilrUldUğünü ve hele bazı benliğini vilcelten kahra 
tatbik edilmesine _:başla~~- i ülkelerde haftanın iki gü- rnan Hat~y ve Antakya 
!!ak oJan ekmek kartları 1 nünde ekmek yerine hnlka çocuklnrmm hükOmetin bu 
hakkında .. diişüncel~rini öğ Mısır lıanıuru yedirildiğini tedbirine uymayan veya 
ren~~k uzere bu _sab~h göziinünde tutars&k Cüm uymak istemiyen hemşeri-
Valımız Sökmensilerı evın huriyet hOktlmetinin va lerini öğüt veyu telkin yoli 
de ziy~r"t ~"rek._,~endisi taHdaşm gıdası için ne Ka· le yola getirec,,.klerini ve _ ı:. göruştilk. Sayın Sökmen dar isabetli tedbir aldığını eğ•>r insanca yapılan han' 
suer bu me~zuda sorduğu görmüş oluruz. k~tlerden dt!TS almıyanlur 
muz muhtelıf sorulara kar Sizin vasıtanı~'la çok olursa onları hükumete du 
Şılık olarak bize şu demeç sevdiğim ve saydığım a . yu•·manı 1 ... ıusal bir ödev 

Yarı resmi bir kaynaktan 
bildirilmiştir : 

Nevyorkta çık~n " Nev 
york Post ,, gazetesi Al -
man Genel Kurmayınıu ye 
ni bir barış taarruzuna ba 
zır)anmakta olduğunu, 
Rusya ve Japonyaya karşı 
Amerika ve lngiltere ile 
anlaşmak yolJsrmı aradığı 
nı, bunuu için de H\Ueri 
ö!dürmek üzPre bir pl!n 
hazırladığım yaz~ıştır. 

Yehudiler tarafıııdıın 
idare edilen Amerikan pro 
pagandasıımı bu haberi 
sad-=oo gülüııç bir yalan ~ 

dun ibarettir. Bu haber ay· 
ııi zam ar.da . cenubi Ame· 
rikao milletlerine karşı ~a 
bir hakaret Bayılır. Va~ 5 

Dünİ<ü mÜzaker 
Ankara 12 A. A 

Büyük Millet Meclis 
gün Refet Canıtezin 
ği altında toplarımı 

Türkiye-Fransa-1 
re anısında yapılrr..ıt 
iiç taraflı a n)aşmay 
lı kredi anloşıncısın 
bikinP. hakim er ka 
mm 120 inci madd 
Cleğiştirilmesin e ait 
Ja.y ıhahırımn birinci 
kereleriui yapmıştır. 

1 
Hiyar hakla 

l kullanmıya Bun~arm tekaü . 
hakkı tanınıy 
Ankara· Hıyar ti 

nı Suriye ve Lübn 
hine kulhmmıyarak 
vatandaşlığnıa geç 
lnnıı tekaütlük 
bmıyan bir kanun 1 

~ . 
bazı rlanara k:meclise 
miştr. 

tondan yapılan bu 
mm gibi haberlerin 

1 kelimesi bile do 
dir. te bulundu : ziz H11taylılarm ve Antak olduğunu unutmıyacakları· 

- Kart usulilc ekmek yalıların bu iştt3 de Cümhu .m sanırım. Biltün Hatay ...,_ ~ -~ ""'!!~~-~.,~~~ 
dağıtımı güzel yurdumuz riyet hüktlmetinin etrafın· ve Antakya çocuklarının lurın herhangi yanlış bir dti Almamayan kuponla 
için kuvvet ve emniyet kay da bir ve beraber buluna· ·her güzel ve ·ulusal işle ol· şünrkyeı;:apmalaı mı önlemek edilir ve a~hk geçm: 
nağı olacaktır. Cumhuriyet caklarına ve emrine tam duğu gibi bu işte de bana için verPkleri bey,lnnuma l lerin kuponile ekm 
h~kü?1eti bu eşi, gör.ülme ~ uymuş bir halde bu işten ve Be?ed.iyelere yardım e deki kendi ail~ ihtiyaçları ı' namaz ve : ahnma 
mu~ cılııın sav11şında kendı de ak alınla çıkacaklarına deceklerme vJ yanımda na ait olan ekmeklik za· Bir kısım yurt 
kuvvP.tin61, dürüst ve değiş hiç bir şüphem olmadığını butunacakl rına t>ll ufak hire ve unlarınu kotiyen şu şiiplıelerin uyan 
mez poli.mrnsına da~ana - ve bu yönden gönlümlhı de b·r ~üphem bile yoktur. dokunulmıyacağını vo an· sanırım: 
rak ayakta duran Turk U· kendilerilH beraber oldll _ 3- HPr yurtdaşa ayrı cak zahire me\Tcudunun --Misafirim g'" 
lusunun bu durumda da· _ğuııu t1nlatmuk isterim. lan f~rın[ rd n ekmek alır bu aileleri hangi.güne ka yapacağlm·t 
ha güvenl:d. k~la.bilmesini Şu kısa tavsiyelerimin ke~ ınt zama riayt:'t elrt1ek dar idare odebilec ğini an Alınan tedbirler 
sağlamak ıçm ıstıhlakta.gö· f gazetenizle yurtdaşlaı a bil hu ış~. ~nuv ffak olmaııın lalmağa yarıvncağım ve ya da dış:ırıdan veya 
rülen israfı önlemek ve ih f dirilmesini dilerim : en b ıyuk Ş 1 t dır. '-4:sas0 n pıhıcak defterloru bu gi- di~er bölgelerinden 
tiyat mevcudunu arttırmak ' 

1 
_ B··t·· H t d hP.r fırını• günde e. çok 150 bi ailelere hangi günden her hangi bir yurtt . . 1 u un a ay a l'' 200 k. . ı. ... 1 l<;ın bu tedbiri almıştır. biı· tek yurtdaşm dahi faz 1 u ışı. u. Ş\1Ur c gın başhyanı.k eknrnk kartı yahat kartilt- g"" 

Bu tedbir şunurt veya ' la. yani evinde ekmek ilk d n hnrhJngıbır yurldaşın -..erm • g~ ekeceğini tes· den kmeğ"inl b •ra 
hunun ,dedikodusu. gibi un veya buğday .Tarken <: krnok alama nnsır.ıa im kilo pit iç;n olduğunıı bildir g tiriyor demektir. 
ekmeklik ZKlıire stokları . kart almasını veya verece- yoktur. Hu yöndı:.n yı~ırı mek isterim. k ,rtı yoks:ı t"Vinde 
ıım tükenecek-bir hale gel ği beyannamede mevcudu 1~r ~~p?r k ynrtdaşların S -Bu tedbirlerden ~'ap rn bir yurt i iş o 
·ııiş olmasından dolayı alın nu hi\kiimetten sakladığını h rh rını ız ıraba ve ı ııı istifade ederek gPrek ·evle- dan bir gjn lik gi 
rnış d ei(i ldir. Fak at "niha· görmek benim için sonsuz hyn sok mıyncu k lı rını uma rin deki z ıhi r. sin den ek. geziler iç' n ek 

• Vot fıkır h.llktn kursağın 1 bir ıztırap kaynıırrı olacak rım mek yJpınak suretil, ve evinden getirebilir 
da muhtek~r elinin uzındı· tır. Çünkü bu ;urtdaşlar 4 - Her aile bab'..l:ınm gerek k rtla u dığı ihtiyn günden çok geziler 
~ı. ekmek ve ek:neklilı_ hakkımlu ıstemiye is\emiye veya biiyüğünün rvindo cından fa1.la olan ekmeği bu y...ıt·tıhşlur ge 
ınaddeler~e~ ihtikar_ y.o_l~- onun yavrularınııı ve aile ve rınb1rJ lrtnd n Lulunan diğE>r vatanddşlara parn devam edeceği gün 

1 
k 1 l 1 b ğd sıncu ekmeklerini 

na sapıldığı hissotunduğu yuvasının düşec ği kötu ve f' "me r 1 u ny ve unu ile satmanın çok uyıp ve 
b

. b·ı k "k rnak icı l bE-lediyt:ın 
zaman bu iş üzerinde p'3k acıklı durumu düşüne dü- nu ır gram 1 e <' sı il tayh'ık ruhun ı ve kah· • 

1 
yahat kartı isteme 

• 
caniyan~ .yapılan ihtikArı ~üne hakkwda ~ok ağır o maksmn, dünkt.i VıUlvet rarnarılık karakterine, yurt )' bl · d na maliktirler. 

"durdurmak jçin bundan ceza getirecek Milli Korun le ığ•n e işare~ olunduifo severlik fazilet ne yal.iıştnı ·b· b. l ·1 Bazı vatandaşl 
haşka yap1lac:ık tesirli· hi{ mu kanunun hükümler ini gı ı ır ıııvann·ıme ı e yan kötü bir lınrekfJt oldu 

d 
ş.arıdao getirdikleri, 

tedbir d0!-1i1nUlem. ezdi. Hü- tatbik zorun a k lucağım. Mç durmaks zın ve ğumı ve Hı:ıl.ıyhlar arasın •7 "'·' balıkçı, t,:iftçi gibı 
ktlmetçe cocuklar. normal 2 - Milli Mücadelede g 'C knlm-ıda ı perşProb dn ba öUl gidişte h ,. vardır. EğPr bu v 
Ysşt·ıkilPr ·ve 11~1r işçiler ve Hatay savaşında hiçbir g inünden ltiharPn Beledi- hangi bir insanm yeri olım anharındaki z·•lı r 
için verilmekte olan ekmek fedsk9.rlıktan çekiıım ·yıln, yenın Halkevinde açacağı yac.ığııu göz önüne koy 1 111 besley c k d 
ırniktan herhangi hir ·insa Vdrıııı yogunu Cümhuriyet hiiroya bildirmeleri bir mak isterim. değilse bu ılar içi 
nt doyur~ak çokluk tadır. hükOrnetenin emrin ama • vurt borcu ve yurt<laşlık ô Kart sahipleri d ni ist ·ınek h:ıklmıa 

Başku ülkelerde bu mik de tutan ve bu yönJen ana de.ıi olduğun öylemek . gii ı ü' ılıliyaçltlrınd.ı 1 · ı: El verirkt bu 1şte 
larm 150 grama kadar dü : vat11na kavuşnıal... sureti le isterim. Bu mevzuda yurldaş tık ek•n ·k almamalıdırlur. ' büı.·tt 1 "İU. 



Ekmek karnelerinin dağıt
ma yerlerinde 

Yeni bazı değişiklikler yapıldı 
DünkU sayımızda ekmek karnelerinhı dağllma yerlerini bildiren bir listeyi neş 

retmiştik§. Gazetemizin çıkmasından sonra dağıtın ı yerleri ad~ b zt ufa c d~ği~ k· 
likler olmuş ve bu dP.ğişiklik bell'diye tarafından gece dağıtılan el ilanlımriJe halka 
bildiri imiştir. 

Bu el ilanını görmeyen yurtdaşlarü bir kolaylık olmak üzere yeni listeyi bugün 
tekrar bidiri~(lruz. 
. 'o. Fırmm Yeri Ftrıncının adı Vereceği mahalle --Cümhuriyet Mt hrnud Muğarnis Umum Cümhuriyet 

2 
3 
4 
5· 

Istiklftl Hasan Ali 
Köprü Sabri Yıldaş 

lstikJfil cacidesi, AJven, Haraparnsı 
Ulu cami, Jmren, Cebrail 

6 
7 
8 
9 

Inönü Şükrü :Bağdadi 

HükOmet lbrnhim Kanuncu 
Kışla 

Kurtuluş 
Erler 
Affan 

Necmettin 
Mahmut Bayırlı 
Selim Sabit 
Abdülgani Arıkan 

Kutlu, l\1utlu, Şembük, Zengiler. KubıHiy 
Gazipaşa, Öğüt, Kiinlük, Alt• t ş 
Fevziçukmak, aşağı v yuk 11 "' .. merlP.f 
Kurtuluş cadd si, Güm y .Leuiler 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Şirince 
Kantara 
lpliı< P. 
Yolbaşı 
l:zunçar. 
Uzun\ar 
Meydan 
Şilk.Sök. 
TenekeciP. 

Ganim Saat 
Ömer 
.Derviş 
Hasım Mürit 
Sadık Özdemir 
Yusüf Ze}'dan 
Mebn et Karaç1yh 
Reslan Anı• 
Hamdo Kaçar 

Erler caddesi, Gül mab. ı:,i 
Affan, Günlük, Kuyulu, Fevzipaşa 
Tiimtaş, Atabey, Sarılar 

~irincı>. Cinci Böl· ğo 
J) ıtdı , Karuali Böliığü, Kuyu BöHiğü 
Binicılt-r. Rurba os; Turgut, Kordaşlar 
Yolbaşı, Orhan, Gün ör 
Derbus, Cemııliye, Sakarya, Selçuk 
Sunalar Aitmöz, Uııcular 
Kantara, Suha 
KocaabJı, Meydan, Oruçbölügu, Akbaba 

Gülbabçe 
• • .... .-ıl'lll!Vıılil:.,.. __ 'S__ ız• --.- ·--- ._..... ~ 

Beyanname verecek yurtdaş- Müttefiklerin 
ların nazarı dikkatına iaşe meselesi 

Vililyet makamınada: Bir İngiliz gazetesi 
ı- Yenigün gar.etesinin 12-1-912 günlü sayı nin tavsiyeleri 

smda c;ıkan ve ekmek işlerine ait olan teblığde geçen 
"Buğday ve un,,tabiri yerine,, her nevi ekmeklik za· Loııdra 11 A.A.-
hirP. ve un,,tabiri konacaktır. ..Sundiy Taymiş,. gazetesi 

2 -- Halkın vereceği beyannamelerde mevcut buğ savuşın idaresine ve milt· 
day, mısır d1ırıs1, ak darı, kum durı, aıp1 \"e diğer tefiklerin İnıj mes•l sine 
un yapılmağa elveriş i l ... r nevi zahire·yazılmış olacaktır. dair yazdığı bir yazıda 

di)Or ki: 

3-Herkes verec..,,ği beyaım·ımoJeki zı:ıiıire miktarı 
kad lr hububatı ieğirm mlerJe ö:{ütebiı cak ve 
fazlasının öğütülmesine m ·sande edilmiyecektir. 

Sakarya Kırka 
şusu 

Paıarfesi yapılacak 

Sakarya savaşını an-
mak için Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün 
1941-1942 Atletizm faali 
yet programına göre hazır 
!anıp bölgece tatbik edile 
cek olan "Sakarya kırko· 
şusu,, 18-1-942 pazarte 
si günü saat 15 te yapıla 
caktır. 

6500metre mesafe üze 
rinde yapılncak olan bu ko 
şuya askeri mahfel öuUn 
de başlamp Inönil- Köp 
rU-GündUz caddelerini 
takiben 3 üncü kilometre 
taşına kadar gidip gelmek 
suretile tatbik oluPacaktır. 

.Hu koşuya girmek isti 
yenlerin 17 -1 942 cu
martesi günü akşamına ka 
dar Gençlık kışlasında be 
den Terbıyesi Bölge Atle 
tizm Ajanlığına adlarını yaz 
dmp numarala"ını almala· 

rı Jbımdır. 

Almanyada 
toplanan k!ş
lık hed~yeler 
156 milyor. parçayı 

buldu 

Bf'rlin 12 A.A.- Al 
muny da askerlere dağıtıl 
mak iizere toplanmakta 0 
lan kışlık hediyeler diln 
nkşc:ı ı k panmış ve bun· 
hır 156 milyon parçayı 
bu 1 n· uşlur. 

Almanyada tevkifler 
ba~ladı i ? 

Bern 12 A. A. - Doğ• 
ru haber alıtn Isviçre kay-
ııaklaı ına göre, Alman 
Genel l urmuy Başkana 
Mareşal Kaytel hıtstalan • 
rnıştll'. Dığer taraftan eski 
Uuşkomutaıı vlareş ıl Brav 
diı,: n bazı dostları ve iki 
yaverı de tevk:f olunmuş 
tur. 

1\P'-' ·yat N durü 
Si Lı\ıl <;ELEN!\ 

C. H P. lcltl aa. ı An ıkya 

·'-Strateji meseleleri 
ve iaşe maddelerinin da· 
ğılılması gibi işlerden da 
ha ön mli meselelerle uğ 
raşacak bir müttefikler a
rası konseyini lüzumlu 
gösteren birçok sebepler 
vardır: 

Rusya Japonya ile sa· 
vaş halindo olmadığı gibi 
Holanda Hiııdistanı da Al· 
manya iltı doğrudan doğ· 
ruya savaş yapaca { bir 
durumda bulunmuyor. En 
iyi biçim iki ayrı konsey 
kurmaktır. 

Bunlardan biri Alman 
yaya karşı SaVIUj yapan 
devletlerden diğeri de Ja· 
ponya ile savaş yapan hi\ 
kümetlerden müteşekkil 
olmalıdır. 

Malezyıda struteji yan 
lışlıkları olduğu açıktır. 
Tanı ve kesin zafer bizim 
olmalıJır. 

Almanlar 1Jkrayna
ya takviye] ~gönderi 

yorlar 
Moskova - A .. A. -

Almanlar ı far kof bölgesin 
de Mar~! •cıoçenkonun 
muhtemel bir biiyük taar 
ruzuna karşı koymak için 
Ukraynayaa .;eni takviye kı 
talan gOadermektedirler. 

ilanen tebliğat 
Giyap kararı 

Sulh Hukuk Hakimliğinden 

Antakyanın Dutdibi ma 
hallesinden Bekir- Kasap· 
başı oğlu Ahmet tarafm· 
dan sabik Harbiye nahiye 
si müdürü Şakir Kavvas 
oğlu Cemil aleyhine An
takya Sulh Hukuk malı· 
kemes;ne açlıb'l al11cak da· 
vamnda : 

Müddei aleyhin ikamet 
gahınm mwchuliyetine 
mebni mahalli gazete ile 
ilanen tebliğat yapıldığı 
halde mahkemeye gelme 
diği vekil dahi gönderme
diğinden Hukuk -usulu mu 
hakemeleri kanununun .. 4JO 
ve 401 inci maddelerine 
tevfikan davacının istPğile 
hakkı ııda giyap knı arı çı 

karılmasına karrır verilmiş 
olduğu.edan iHln t rihinden 
itibaren S gün içinde isti· 
da ile cevap ve itiraz edil 
mek ve duruşma gu ıu 
olan 12-2-942 tarihine 
raslayaıı perşenbe gunu 
saat 9 da mahkemeye gel 
meniz veya tasdikli vekil 
gönJermeniz aksi halinde 
hakl·ınızda kanuni muame 
le yapılacağı iUlnen tebliğ 
olunur. 

Ruslar durma
dan Almanları 
kovalıyorlar 

Bu arada Almanla:
bütün ağırlıklarını 

bırakarak çekiliyorlar 
Mo:ıkova 11 A. A. 

" Izves~iya ,, gazl'!tesinln 
K1tlenin cephesindeki mu· 
habiri biJdiriyor : 

" Sıgariçnuyı boşaltan 
Almanlar. tanklarını, mo 
törlü arabal11rını silah ve 
mühimmatlarını bırakarak 
cenup batıya doğru kaçı -
yorlar. Sigdriçnadan çekı 
len Almanlar Volga nehri 
ile il~rternekte olan Hus 
ordusu arasınd..ı. sıkışmış 
bulunmaktadır. Bu yiizden 
Almanlar acele piyade ve 
bava kuvv.etleri.getirmtlk 
zorunda kalmışlardır. Rus 
birlikleri Almanları kova· 
laaıağa devam ederken, 
hususi kıtal~r derniryolla 
rile ~na yollan bozarak 
Almanlarm dönüş hattını 

kesmeğe çalışmaktadırlar. 

Yunan denizinde 
Londra 12 A.A.

Yunan Jenizinde asker 
yüklü büyük bir taşıt ge 
misi lngıliz denizaltlları ta· 
rafı ıdıın bııtırılıntşllr. Bir 
iaşe gernisiııin de battığı 

s~nılmaktadır. 

Halkta 
llu akşam iki he"ecanlı 

fılm birden Hudut korsan 
hm v~ •. eu acorsanlarmın 
2inci kısmı 

1 

"I A tebliğ 
1 a ne n . e f1ıı1'~ 
lskederun AslıY ~ 

mııhkernesindeO !J(ısl 
Iskenderunu~kola a · 

mahallesinden .Nı .. ""',rd 
d tu"" · Iskenderun 8 . . 58 

t'rnıl botros veinJı arı 
Aksoydaa tarafıod 
lıi . 'k oıunaP 

nıze ı ame iJ ·ne cak davasl uz.eri •ete k puJllJ 
yapılan dave:i. ~zdel1 ~ 
icabet etmedığın1 

1 
~ 

kınızda giyap kara~le 
miş ve icrıt dosyası l 
dosyada rnevcut~oe1' 
ve tetkik edilınesın~ · 
verilmiş v • bunun 942 
mahkeme 30-1I'k 
ma saat 14 de tıl 1

·bi · 
d tarı 

mış olduğ'un an un 
dan itibaren be!cı~ğillİı 
fında itiraz etaı 1 1' 
rette mahkemeye t 
olunamayacttğınız 

.ıuri L A N~ 
fokt!nderun Asliye 
ıoahkemesindeu: Ç'Si 

IskendP.ıunun 

hallesinden AkOP 
yana. cf,81') 

lskenderun til ~ 
dan Enıil Uotros ve 
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