
" Üı,: ny evvel Alman 
!arın r 3fkasyay1 istila c<lo 
ceğinden korkuyorduk. 
Eğer etselerdi p"trolü ele 
geı,:irccek ve Türkiyen:n 
cmniye•i tehlikeye girecek 
ti. Sü rnyş kanalı da tehli
keye düşecekti Biz yar -
dımlarmıız ve teşvikleri -
mizle bunu önledik. 

Uzak doğuda ha~ırhlr 
sızlığımız hakkındaki ten-

('3onu 2 sayfada} 

Mesulerden 
hesap soru

luyor 
Japon baskınına kar 
şı tedbir almıyan ku 
mandanlar muhake 

me edilecek 
Vaşington 28 A. A. -

Japonyanın Havai adu.1arı· 
na yaptığı ilk haskın ne , 

t·c) s il'lde oatırıhm Aıııeri · 
• kan gemileri ve bunun ne 
ticesi olaraK başiıyan mağ 
hlbiyı:-t bakkıııda beş kişi· 
lik bir komisyon tarafın -

_dan yapılan tahkikat ıapo 
ru diln neşredilmiştir. Me 
sullerin tesblli içiu yapılan 
bu tahkikat raporunda d2-
niliyor ki : 

" - Ilavayi adalarında 
ki komutun ile Pasifik fi· 
losu Amirali vazifelerini 
yaprnamtşlardır. Bu husus 
ta 1800 d"D fazla Ş'lhit 
dinlenmişt\r. Bahriye Nazı 
rı Albay Noks daha birin 
ci teşrin ayında gerek! fi· 
lo amiralin~ ve g~rek Ha 
vuyideki kumandana Jupon 
ya ile Amerika arasında 
nıünas •betlerin garginleş~i 

( Sayfeyı çeviriniz ) 

lngiliz Avam 

Kamarasinda 
TENKlDLER ÇOK UZLJN 

'.SOllEt:EK 
Loadra 28 A.A .-Parlu 

mentoda Jün Başvekil Çör 
çi!d~ıı sonra söz alan işçi 
ve muhafazakar liderler 
8avaş durumu hakkıııda 
şu h•nkidlerde bulunmuşlar 
dır: 

. 
Uzak doğuda birçok 

hatalar ynpılmıştır. Jngiliz 
mi11eli geçmişteki hatalur 
ve yanlışlıkları tekrar et
miyf'cek iş adamlnrı iste 
mektedir. S~vaş Ct"phele 
rind<'ki durum lngiliz mil 
leline.le haklı kaygılar do 
ğurmuştur. Savaş iktisadı 
nı arttırmak, islihsalı ço 
ğaltmak ve önemli değişil\ 
likler yapılmalıdır. Sı.vc-!'1 
daha şiddetle devarn ooiie 
bHmesi için Çörçitin kab· 
nede duhu aı:;İ\ kimsel 
işbaşma getirmesi lazım 



' "d ' t• .. ı aeJeı :. ı~merİ k ~lılar 
Birliği K nfe-.. difi~ or 

Kabin d-.-f ı bazı Na 
zırlar ışının eh1i 

değilmış 
Lon r. 27 A.11. Siya 

.si 11 abfJ kr Cıı kdcJtuda 
ki bulm n ve genel savaş 

durun t: h t kında Çfüç: l 
k hi t-s· i ş'ddetle tenki 
de ( vı m etme <dır. Bu 
nı h ı l n t ıı idl ri in 
he as 1 şunu : 

"Uz. k < oğud. Luhnın 

a g ışı r Japoı lar 
b ı.· buıad ı h zıdı~~ız yn 
k n ıştır. L hyn s, v, şla· 
ı da gc {f'n l Ilm IF cı üt e 

ler nden deı s nlmadığım1z 
u ıfaşılıs o L1by. d.ı hazır· 
1Jklarım1z tarnamlanm&dan 
taarrnza y.ectik. Çörç·ı Ka 
lJı :sındeki aza ı rı b1r kıs 

ı şin'n ehli G ğil r. 
.Eğer ' &şvekıJ ~ ı pıl~n 
• 1 tenl ıtl ri resuba ka 

r ve , rk d şu ın 'an· işi 
li ı ehli oln JSEJnJa ı f da 
td rse m et mızu ında 
da ı ı , ı l, } uk bır adam 

" ıgı lltJtic ~e gör , 
ı· t ... r \'0 ta\IS y Jt;re 

ı.ıg • ı mtidıJ cd ı 
ımdc ço { l uyu t f. sik 
1 r vardır. Bu iki Kon u 
tam J. poı lıtım tskeıi bd· 
e ,t4e intizar t y Ç!"{lfkle 

beruL : H· v }i ndula 11üze 
n e uır huv hücumu lı k 
uıeJ ki rı ı: sily'cnı şlt>r 

dır. f~ord oı ul ıı l\.oınu 
t nı ve rdıği ifaul dt, . uda 
kı J .ponlarJ ı sıkı bır k n· 
ı ol altına ... r dı H'ı,' çün 
u bu su et'e Japo.ı lıulill 
ıetıı ı ku.Jkula dırrnakta 

Japon hı ı u meril!..ı 
le J pl)r.ya ar sındu s:.ıvaş 
şl d gı hi:.s ui ve ·nıek 
n ~ekiı a'ği i, Japo l 

onsolo uua bağlı 20~ k ı.· 

r J pon c su:muun da 
kı kon rol aıtı :t alınma 

dığu ı itin.f C} emiş e;ıci r. 
7 llk I; linLır. du Jr. J < n ı 

~ ı ı ~lum.!dan 43 
.k ı ( vv l o· r J pon 
iz Ih l ~n k bblf. ye 

ransı 

Almanj - 1a göre su 
ya düşmüşfür 
B lin 28 A.A. - Yu 

rı resmi b. r lrnynaktnn 
hildırıfyor; 

Hiyo dö J.me-~ roda A 
mer ku ıl r Hı.!liği konfe
ransı ha'ykmda Alnımı Ha 
ı i iy eıar injn giiı üşü 
şuduı: 

C ııup \ın rikusımn 
on büyiı k d vl Un i keıı· 
di' riı i Vaşir HlO l h Ji
din Jrnp ırmamış ve kendi 
ni i ıı · f t tlt3 mi göı ö 

nünd utrnakt!! dt:ıv<lrıı 
etm ·ş ı dir. S vuşt. o son 
ra A:m n .ı ıh• vldüğu gi 
bı J l .• 1 ve J p.my, i e 
Cenup Anı ı'kası l>e'1letled 
rıra u nıiinas b ti• r çok 
gelış c k ve İ) i'~ş~ 

cekrr. 

J p) } ' 
• ya karşı 

düny 
ve ·n.ek içtn 

tı ·. Bıl'lcşik 

An ik:ı c. up dıw etleri 
ui -ş· ddetlı tehd ti rl bir 
:ıl ş n ç1 e atrnı.ık iç'.n uğ 
raşı or. B~ eş' Amerika 
bm1J 1 u a f .< o a Da· 

m ştır. 

,'\merika u-
larında 

Alman Denizaltıları 

nın faaliyeti 

B•J'n 28\.A.-Ame· 
rik n sulQrı du Alman d~ 
ıı'z 1 ı l ı1f1'.l-i n son 
gi.a • rd bat ılan top yer 
~Oa 103 Lin le pltık 12 

m& ık n Kemis' h kkuı 
d.i !\l.nno gazete <;,rİ şu 
müt~leaiarı yilrütm( kt dir 
leı: 

B:.ı hal, Çörçil ve Ruz 
veltin sav. şı biıllln üil ya 
ya ya)mııl genişetm k :. 
ç ı yap ık!ım suikastların 

noı mai ııef c sidir. I g rz 
v A•ne .. ik..ıiılann bu gün 
lerd l>rı:ok Alman deni 
z ltıl,ırı n:ı batı ıtmış oldu 
ğuna dair yaydıkları ha 
b rl. r, 12 Aın rıkun gemi 
siu· n b:.ıtırılm~smdan dola 
yı ef ldl ıumumiyede ha· 
sı ola ı j ki&ırı önl nıelr 
için h Ş\ urulrnuş bir tı:.k· 
tıktir. 

ralı 1 u lıftd sa tiz ri ne 
orc1ya b'r to p·do rnuhrilJ; 
gö d ıerek l hk knt yap 
hrmış, fakat tionl'J m ·yı 
a·rnıı başı emr;ııi v r nıe rıa'ş ve b ıh 1lmış ır. F3 

t Amerikuı filosu ami· , m'ştir. ,, 

lr nda 
Rus - lr.gilız - İ. an 
ittifakı tasdik edildi I 

Uzak doğuda 
Japonların yeni ba 

~arılan 
Tokyo 28 A.A.- Jt.· 

Satılık entca;. 
Reyhaniye Malıll 

lfiğUuden: 1ılf" 
Tllh an 27 A.A.- Iran l 

ParJnmentosıı Husya, lıı· r 
giJtere ve Iran arssında 
imz;ılnnan ittifak munhade 

J>O'l kı..vvf:U~ri Malezya f 
cephsiade 620" kişiden j 
müreklrnp bir lngiliz tüme 
nini lamumile yı>k ..,tmiş· 
Je,dir. 

1- AptalbilyDk 'f' 
deki metrt}I( binala~ 
karılan '3nktız ma .,.~ 
teslim edilmek uze~. 
arttırmaya konuJın ~ sini bug'irıkü top1mıtısıııda ı 

müzakere ve ka ul eyle· 
mişlir. Bu an) şma 5 
mu ıalif v 8 mı"stenkife 
ka şı 80 r •ylP- k bul edil 

Diğer taraftan! Nışini'i 
gı:zelP,sinio C(•pheden :aldı· 

ğı haberlere göre, Luzou 
adasının cenup batısınJa 
ki yarım Hda şiındi lama· 
mile Japonlann eline geç· 
mi~ butuumaktadır. 

m'ştjr 

Libyada Almanların 
efine geçen gani

meiler 
He"lin 27 A A.- Al· 

man t 11'1 ğ' r·n ır5r ', son 
Libya h rek tinde Ing'liz· 
1 rd 'D ğtinom ed l u sa· 
v ş ına z m si arasu da 
183 tank, 4 3, ot >mobil, 
18) lop, v · -!ı.. Bunlnr 
24 sın kil· u <tan 26 son 
kôrıuıı ak~ınuna kud,u· 
jğ i am edil n Inrd;z mal· 
z m.os·a· . 

İngilizler Lıbyi::da 
geri çek 1iyor 

Anim· 27 (Hadyo ga 
z t 8İ) - tU Hl 1111 g rıiş 
ölç b r ta· r uza geçti· 
ği anl ılıvor. Bu huskı de 
vum eJ :r ve Alnı ı ordu 
su şir al • doğru ilerlemek 
tt hızı. m sa lngilizlerin 
13 g. ziyi boş ltm.Jaıı za 
ru dir.,. 

KÜTLE HAl..11 DE AKIN 
~ungbuy 27 A.A.-Ja• 

pou uçal{iJrı dJn klltle ha 
liııde yeııideıı Runguna bü 
.}uk bir akın yapmışldrdır. 
Havu savaş'arında 10 uüş· 
man uçağı düşürü1.uUştür. 
Japo ılartn klybi b:r tay· 
yarl:dcn ibaretlir. 
Pasifık denizinde 

Tokyo 27 A.A.- Bir 
Japon tebH~me göre Japon 
dı>nız.Jıbları 13 düşman 
g~mismı ~o. pilley{·r\ k ba
tıı mışlardır. 

l Vaşiııgton 27 A.A.-
Ar a 1)c:ı:bri~ e nazareti 

f ıı'. i ıt.~ eh~. Ameri 

1 
.k&r a ıması Uıakdo · 
ğuda faaliyete gf,.nıiş 

1 
bulunmaktadır Bir~ok Ja· 
pon gt-mıleri mühim suret· 

----+-..-.,;...~.__._--=:;;.....;..;~-.-.. tt>· lı snra uj'.tr mış v~ 5 
Çorçif hin ton'uk bir gemide batı 

( B şı 1 ine· 6 l fada) rılnnşlır. 
k'tl r~ cevap v riyuru ıı. Al ı· an. aya hava 
Bu-~ da J pon den·z tlıslun akıhları 
Hiğil daha bır z ırnun do 
v.ırn edt c ktir. Fakat bu 

Berli:ı 27 A.A - lntri durum çok uzak olııuyan " 
IJir gelfC kte ve yakın liz sav ış uçaklan dün ge 
h:ıf alurdd degişec.Cjk ve ce şimal Alınanyadaki ba 
tersıne dön cektir. Siııga zi şehitl r üz ·r)uo hilcum 
pur adım adım müdafaa ederek bir miktar borubu 
ed·Jmpf..L dir, :ıtroışhırdır: Sivil halktan 

Biz bir Imımratortuk ölü \e yaralı vardır. Bazı 
harp anb'ıı ş· t şkiUnı;, ha f:;Vlrrde hasarhır olmıış, 6 
z•ı ız Fal zt bazı Ş bsiyPt· dJşman tayyartSİ düşU· 
Jer ynl.ınd ı Londıaya ge· riılmilşlür. 
Ju~k bu kabine1e iştirfik 
edebilf;ct-k durumda d~ğıl· Bir İ.ıgiliz zerhlısı 
lerdır. battı 

An erik n y.ırdıım ge Londru 26 A.A.- Bir 
reği gibi kendirıi gö ;ter • 
r ıiş v miilıim m"kta. da lngiJiz zırblısımn torp'lle 
Amor k 11 suvaş :.ayya esi neıek ba•u ıldığ· resmen 
Ing'füıreye gebıiş•ir. Bun· ilAn Edılmiştir. Bu ,zırhlı 
Jar Ingiliz adaJarını mü m hangi torpille batbgı 
daf.ıa ve Alın nyaya ya • ve ismi henüz meçhuldur. 
pıl c':...k t.u.rruzbr.ı işlirAk 
e.i et:k.erdir. 

Amerikadan ayrılırken 
k n.1isile çok samimi va 
niuhım Ş"yler görüştü~üm 
Huz' ell kuvvetle e\iıni sı· 
kıır k b na şu lrrı söyle 
mişli : 

" Biz b·ı s waşı her 
neye m 1 o'ur a olsun so 
nu n k d u· gfüür-eceğiz ,, 

Çö ç· in nutku uzun 
alkış! nımş ır. 

l }arın Avam .f<'a· 
ma ı d ı itımnd istiye · 
cekti . Kamaıanın itimnd 
reyı v ec ği kuvvet e u· 
mit edilmektedir. 

Kapı pencere 
yaphnlacak 

Antakya C. H. P. Reisli
ğinden: 

1- Harbiye nahiyesin 
de inş:ı edilmiş bulunan 
i'ko m\ bina.sının kapı ve 
pencen· iuşaıtıt açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2- Keşıf b&lali (ISOl) 
lira 40 kuruştur. 

3- istekliler bu işe 
ait tlVrakı A ıtak~a B~Judi 
ye fen d11ireis!lde ve~a 

2- Mubamıneıt 
li 160 lira 30 kurutl~ 

3-Ihale 31-1-;ialif' 
gilnü saat 10 da 
dairesinde y11p1laCjJı~· ı, 

4- TıJip ol~ 8 bit' 
7 ,5 teminat okçasıle 
Jikle mUracaatıan. aS(8fJI' 

De1laliyf", iUlo IIl 

rı 11Jana aittir. 2s 
21-23-26-

Sahfık ev 
Hatay Defterdarlt 

ğır.dan ıtJ81ı· 
Antakyanin 58J4o f8 

mut ııuıhallesin~e ıı•· 
641 p.usel numarada olhl 
yılh Şalıin Cebbar~ eııiJJ 
Şahinden metrOk baP p 
turnamı açık arttıroıa ştıt· 
rPlile satışa çıkanlnı1; '1f 

Muharurneıı bede 
llr adır. 
· Jstt-klilerib % 1,S 1,..... 

nkçasile birlikte 30; ı 
942 cuma gilnil saa 
dq Defterdarhğu mur• 

it 
DeılAliye iIAn ve ~ttit . ,, 

musrafla.r me~ter!ye 2'9 
20-23-25-

ilan 
H:ıtayValiJiğipae;J ;r 
Oıerliden Uöt~Y.1~ tasyon yoluna getııı ,çı~ 

ve kaldırılıacilk taş ~· 
eksiltmeye konul.ııı(f 5151 

1- Keşif bedelı (1 i8f 
lita ve ilk teminat 
Jira, (5 l) kuruştU_r· ~r•' 

2- Bu işe aıt 8 fi' 
Dı.timt EncUmen ve N• 
da görüle bilir. ·rA 

3- Taliplerin dil~ 
odasına kayıtlı bulun ıdd~ 
rmıı ve bu i~in e~l 0 li'ff 
Jarma drıir ve8afkı 
bulunmalar• llzırildır· ı,....... 

4- Eksiltme 31~ fİ 
942 günü saat ıs d~ıod' 
Jiyet Daimi EncilOle fi/· 
yapılaClJğı i14n ol&Jll 

Diş tabibi I 
Salahattin O~; 
Kurtuluş ca .. 14e9~8.,,_, 

muayenehan,.siode (Olft.JI' 
!arını kabule başla 

Neşriyat Mild~ 
SEL1M ~11)f1 C. H. P. MatLaaai J\O 

'c: H'.P.:İ~ ~ 
ler, 4 ~t · 4-Eksiltme 1 

11 
~ 

1942 cumarte&i g~ ft. ı• 
11 do An akya ~., ı 
binasında yapJaca te~ 

S- Muvakkat &Jt. 
(112) fü.:ı 68 kur~'l ~ 

6- JstekWerııı lJIP_M. 
ret odasına kayıtlı ııi ;.;, 
dukları.ııı1 dııir e~rıı 'I, 
bile vo;ehliyt t ~411! 
ilm z l·lmelt- ıi ıaıı 

0 28,2,6,1 


