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Pazartesi 
AboW\a tartları 

Dahilde yıllıOı 5 
liraYabancı mem 

leketlere 8 lira 
llAnların her ke· 
limesinden 5ku
ruş alınır. Ücret 111• gön

~lidir. 
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GDnD geçen sayı 
lar 10 kuruştur. ı" Qerı 
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SAYISI 2 KURUŞTUR; 1 
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'anışf ırma çayı 
Qlkevinde Valimi~ şerefine bir 

1 Yunanistandaki Singapur 
açlık faciası Japonlara tes-

çay verildi 
· llllıuriyet Halk Partisi 
~t idare H ·yeti tarMfm· 
t\>.\'elki akş,mı saat16da 

1 salonlarında Valimiz 
Soyer şerefine bir tıı· 

Q il Çayı verilnıi.stir. 

9 ~ ~topıantıda Hayır i'.rum 
re heyeti üyeleri ve 

18 
lge birincilik 

koşusu 
Dün yapıldı 
~ terbiyesi Hatay böl 
~koşusu airinciliği dün 

19 ve koşuya sekiz at· 
"ak ~tmiştir. 
~il g"nçlik klhbünde Et 
.°9ar 28dakika30saniye 
l'inci, lbrahim Gülal 

\, t\uri Karabuıut ıiçün 
t.{ M~taf aKurtceoo 4 Uıı 
~ rtıışlerdir. 
koşunun hediy< si olun 

~lllar ve Bölge Bayra 
~Urtliz Şefik Soyer tara 

atletlere bizzat veril r. 

~-1.iroizin tetkikleri 
~'rtıiz Şefik Soyer cu· 
~ günü lskenderuna 
~~ hnanda tetkikntyup 
6 ~kşaır. şehrimize dön 

ır. 

ılarımızSüveydiy eyi 
r • 1~aret ettiler 
~İZde misafir bulunan 
~rnıız dün Parti Mü -

b~'I. ve Belediye Reisi· 
~ 1"likte Süvediyeye git 
~ gcım işlerdir. 
~ cılkevinde 

partililer hazır bulunmuş, \ 
linıiz bütün birlik Uyeı,~rile 
ayrı ayrı görüşmüş, işleri, ilı 

tiy açları ve dileklerile u·zun 
uzadıya meşgul olarak bilgi 
ler almıştır. Samimi bir ha· 

. va içinde geçen bu toplan· 
tı çok faydali olmuş ve saat 
18 e kadar sürmüştür. 

Manştaki mu
harebe 

Nasıl cereyan etti ? 
Londra 15 A. A. -

Manş karıalında Alman harp 
gemilerin•' edilen hücumda 
Ingiliz torpido muhriplerine 
kumanda etmiş olau yüzbaşı 
Pize şu tafsilfitı vermiştir : 

" TorpilJerimizle tam isa
betler irnydettik. Almaııları 

önlemek için emir aldığımız 
zaman torpido muhriplerimiz 
ateş talimleri yapıyordu De 
niz fırtınalı idi, sis yüzündrn 
görüş şarllerı iyi değildi An 
cak 5 ve 7 kilometre arasın 
da bir mesafeyi görmek 
mümkün oluyordu. Torpido 
muhriplerimiz torpilleriııi at 
madan önce şiddetli biı ba· 
raj ateşine tutulmuştu. Tor 
pillerimizi attıgunız zam.m 
di!şnıan gemilerinin yakının 
da bulunuyorduk. Fakat bun 
Jardan hangisinin Şarn !fors 
v.-ya Gnazyer olduğunu tayin 
edemedik. 

Yüzbaşı Pize Muharebe • 
nin yalnız 10 dakika devam 
ettiğini ilave etmiştir. 

Romanya 

İlkbahar taarruzuna 
hazırlanıyor 

Fr ar.sızca kursu • 
~ açılıyor 

~~~r aldığımıza göre,şeh 
~:Skevinde bir Fransızca 
-~ lrnasırıatkarar verilmiş 
~l'lesi[günleril~aat)l 7 de 

Bükreş 15 A.A.- Resmt 
mahfilJerde 1Iitlt1rle Antones 
kunun Rus harbinin ilkba
hnr taarruzları hazırlıkları 
hakkında görüştükleri söyle· 
niyor. Sanıldığına göre Ro· 
m2nya Husyanın tamamile 
çökınesi için yapıkcak hare 
reketlore mühim kuvvetlerle 
işt:rAk niyetindedir. 

la ~e cuma günJeri 
~de yapılacak olan 
~ girebilemek için 
~~. Halkt•vi kfttipliği 

'"\.caat etmelerini tavsi· 
'I., 

Açlıktan Atinada bir lı"m oldu 
günde 2000 kişi öldü 
Bir ekmek 1800, bir 
o~ka şeker 4000, bir 

kilo süt bin sekiz yüz 
kuruşa satıl yor 

Bern 15 A.A.- Atinadan 
buraya gelen bir mektup, Yu 
nmislandaki açlık durumu 
nun tiıyler ürpertici bir şekle 
girdiğini göslermektooir. llu 
mektupta deniliyor ki: 

"- Şimdi 80kaklarda so 
luk benizli vtı zayıf insanlar 
dan başka bir şer göremezsi· 
niz. Sefalet tasavvur edilemi· 
yecek derecededir. Geçen pa 
zar günü yalnız Amada açlık 
tan 2000kişi öhnü~tür, 

Bu müthiş durum daha 
ne kadar sürecek? 

Kış şidetlidir. e odun 
ne kömürUmilz vardir Bir ek 
mek 180 )drabıaiye, bir okka 
eker 4003 drahmiye &ıtıl 
maktadır. Sütun kilosu 1210 
drahmi, l>ir cift ayakkabı 

30 00 drahmidir. Adanı ba 
şına günde 30 gram ekmek 

SON DAKiKA 

Çörçil bir nu
tuk söyledi 
Londra 16 A. A. 

Ingiliz Başvekili miste Çörçil 
dün akşam bir nutuk söyle· 
nıiştir. Başvekil bu nutkun
da ezcümle demiştirki: 

"Ağustos sonlarında yap 
tığım beyunattao bu gilne 
kadar cereyan eden hadise· 
Ierden en ınilhimn•i Atluntik 
demeci diye adlandırılan 

siyasi vesikayı hazırlamak 
ol:nuştur.Bu sırada Almanlar 
Husları parça parça ederek 
Husyada ilerlernekteidiler. 
Amerika yalnızdı ve birleşik 
değildi. Rusler geriliyor ve 
Almanlar arazi kazanyordu. 

O günden bu gilna kadar 
iki mühim olay vardır. Bun· 
lur<lan biri birleşik Amerika 
devletlerinin harpte bizim sa
fımızda yer almaları ve za 
fere veya ölüme kadar bizim 

Tokyo 15 A. A. - S.-at 
14,30 da dört Britanva zabiti 
ıllerindo beyaz bayraklarla 
Japon karargAhına yaklaş -
nı ışlar ve 13ritanya kuvvetle 
rinin teslime hazır olduğunu 
biJdirmişlerdir. İngiliz Hey~ti 
teslim şartlarını tayin etmek 
ve 17 ,30 da dönmek Uzere 
karargahtan ayrllmıştır. 

Tokyo 15 A. A. - im• 
paratorluk u!!!umt karargfthı 
mn resmi tebliği : 

Singapurdaki lngiliz kuv· 
vetleri bugün saat 19,50 de 
kayıb:ıız ve şartsız teslim ol· 
muştur. 

Londra 15 A. A. - Sin· 
gapurun tesliır. olduğu haberi 
hakkında salAhiyetli Londra 
nıahfillerinde deniliyor ki : 
" Mümkün olmıyan bir şey 
yoktur. ,, 

-=ı;;;::;:;o;ı;;:;;;;;;;:;;;;;~---=;;ı;;m;ı;;;ı;;;ıı::::;;s;ı;=..., 

alıyoruz. Sazan bu da eli 
mize geçmiyor. Artık sarsıl 
maktayız dayunamıyoruz.,, 

Yenigiln : Bir drahmi bi
zim paramızla takriben bir 
kuruştur. 

le berabar dayanmıya azn3t 
miş olmalarıdır. 

ikinci önemli olay da 
Rus ordularını ' yenilmemiş 

olmalarıdır. So\•yetler şimdi 
mJzaffer bir halde ilerliyorlar 
Almanlar zafer terennümleri 
yerin~ felAketıer başgöster

miş ve dondurucu bir sovuk 
rüzgarla kar tarafın fan kar· 
şılanmıştır. 

En karanlık olan lılraf 
Japonlanıı harbe girmiş ol -
malarıdır. Li~:}a çölüıde ya· 
kında belki mühim harpler 

remyan edecektir.Yeni bir düş 
manla y ılmz kalmamak için 
mümkün olduğu kadar Jap'.ln 
yayı tahrik etmdmeye çalış· 

tık. Jııponların hainane bas · 
kınları Amerika.un bizim safı 
mızda yer almasına sebep 
oldu. 

Ç<>rçil sözlerini şu cümle· 
lerle bitirmiştir : "ıBerı si~ 
sakin ve kolay şeyler vadet· 
medim ve etmiyeceğim de." 



Radyomuzda 
8i1 kıstm neşriyat kal· 

dırıldı 
Teknik seh ~ pler d0luyı:;i 

le radyırmuzda bir kısım ııe~ 
,.riyal kaHiırıtmıştır. 

Sabahlatı Paal 8,30 evin 
saatı konuşmasıilA Nalınlı 

pmgramı IOllae Teeektir. 
Ôğle neşriyatı iki sMı.l· 

tarı bir SQatu indirilmiştir. 
Hundl:ln yalnız pazar günleri 
müslesnndır. 

Akşam neşriyatı yine al 
tıda başlısracak 'fnkat 22,45 
to sona errc~ktir. 

Gazeteler için yıızdırma 
servisi bir defaya hasredil· 
m iş ve Raat 22,45 ten 23, 15 
e kadar yapılmasına başlan 
mıştır. 

B. Ruzvelt 
Askeri şeflerle gör üşiü 

Vaşington 15 A.A.- Uay 
Ruzveit dün Amerikan ve in 
giliz askeı i şefler ile göriiş 
milştütür. ~Beyaz Sarayda 
toplanan kooferansda strate· 
jik mahiyetteki meseleleri 
müzakere ~tmiştir. Vaşing 
tondaki müşabitlt·rin sandı 
ğına g6re konferansta Alman 
filosuna metlsud Uç geminin 
Manaştan geçmesi üzerine 
Atlantikdeki d u r u m 
gör üşlHmüştür. Bu gr.milerin 
geçmesi müttefik deniz kafi 
lelerini tehdit vu Jzlandanın 
kontrolü için tehlike teşkil 
eıier mahiyette görünü yor . 
Tedkik ooılen başka bir me· 
self'da Singapuru11 kaybı tak· 
dirinde r Pasifikte alınacak 
tedbirlerdir. 

AnnaJiste göre 
Japon ilerreyi~i dur

durulamadı 
l.ondra l5A.A.- Aska· 

rt muharrir Aıınelist harp 
ha&Jtında ıu•lan yaztyor: 

Uzak doluda harp rıez· it 
bh· safhaya gir.mietir. Düş· 
mlloa Singapur öolerind._ a· 
ğır,t.ayiat verdiriliyor. lngi .. 
liZ' kuvvetleri her tarafta düş 
mana mukavemet ermekte· 
dir. Dntman Herl~işi dur· 
mamış yalnız yavaştarrı11 
tır. Bu da multmmetin art 
tığını gösterir. 

Müttefik kU\1vetler hiçbir 
iarafta bezgun hali .de değil· 
dir. Bazı eessret Vftri'ci belir 
tile!" de vardır. Dftşrtıanın pa 
lembaka- paraşütçü iodtrnıe· 
sı ve mıker çıkarıoasa ciddi 
İŞi111 teı,ebbUsiloe l'aşladığı 
nı göSterir. Buralara takvi 
kıtaları geldiği zamar: J .ıpon , 
ilerleyip durdurulat aktır. 

Fransız-Alman 
müzakereleri tekrar 

başladı 
Londra 15 A.A.- Afi: 

lJi taraf bir kaynaklan og· 
rrmJeği nize göre, Almanların 
islf'ği üzerine F arns1z-A lnuın 
müzakereleri tekrar b:ışlam ış 
tı;. Alma·1Ltr şirnal Af rik.ı· 
sında tuşıt kolaylıkları ve 
ı\lman fohriktıları için yeni 

.l< rtnsız işçileri istiyorlar. Uu 
na karşılık olarak hudut hat 
tının düzelmesini ve Paris 
v vresinir.ı Oise dep0rtmırnın 
daki Orele k11dar boşaltılma· 
sıııı teklif ediyorlar. 
Japonlar da paraşütçü 

kullanıyor 
Londra 15 A. A. -

Höyter Aj:msının Batavy tdan 
öğtehdiğirıe göre Japonlarla 
Pailembuk 1 adasına 700 pa· 
raşiitçü indirmiş ve deniz ten 
ı.1 karma ybpmışlardır. Palem 
hakta yaı•ılan tahribatın ma 
hiye'i bilitımiyor. Eğer bura 
daki ııetrol Jppolan berhava 
Adilmiıs~, dDhyanm en büyük 
tahribatı yapılmış d "mektir. 
Çünkü bu adnbın s~nelik 
ı~trol istihsali olan 4 milyon: 
250 bin to ı p~trolüo yüz · 
do 55 bm·ada muhafaza edil 
mekte idi. 

Arner;kada 
Trilyonlar konuşuyor 

Vaşington : ıs A.A.
Mümessiller meclisinin tahsi· 
sııt komisyonu gemi inşıısı 

için 2 trilyou 850 milyar 
S O milyon dolar tahsisıt 
derpiş eden kanun IAyıhasile 
kiralama ve ödiinç verme 
kanumınnn tatbiki için y(.ni 
den 5 milyar 43) milyon 
tohsiılat gösteren hlyıhayı 
kabul etmişUr. 

Sat~ık Z~inyğı 
Antakya Rum Ortodoks 

k'isesi vakfımt ait olup Şefik 
Sabunr.uya emaneten teslim 
~ilrtıiŞ otan 897 kilo zeytin 
yağ1 atthrma ile sahlacakbr. 
Itıel~si 25 şu1 ıat çarşamba gil 
nU sa:ıt 17 de yapılacağın · 
d1n isteklilerin S:ıray c1dıi& 
sindeki m utevelliye müracaat 
ları ilAn olunur. 

12, 16,2 ),24 

Keyıp karne 
Şubat ayına ait ekmek 

karnemi kaybdtim. Y eoisioi 
al~ğımrlan eskisinin bükmU · 
yoktur. 

Alınöz mahallesinden 
Mehmet Aklan 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C. H. P. Matbaası Antakya 

Memur alınacdk 
P 'l'-'f ~1 .. d .. }"O-.. d . . . ~J. 

• • t\ u ur u0 un en. . 'tıf6~ 
1- Idarernjzde münhal maaşlı ve ilcretl~ ;jlo' 

yetlere orta mektep m13zunları müsabaka 1 e ·.i 
caktır. ~,,.. 

2 1ils8b:!kada muvaffak olanJarm jdaT 
lif rder,t ~ ı·fl ~ mt::'liıriyet kabul ~f 11cieri pttJır~ayılı ~ 

3- Müsaba k:.ıd u. muv&ffak <1Ulara 365 rrııjjCJ"" 
ımn hUkmüne göre 15 lira asli maaş veya60 1 

, 

v~rilecektir. • ı nıJll 4. 
4-lstekJilerm 788 S'1y1Iı m.-murin kanunu ııri 

cii maddesindeki şartları haiz ve devlet nı~(IJ 0ırıışll 
ilk dda girt cekl .. rin 30 yaşını geçme(IJJŞ 
n lftzımdır. at 

5 - l\fösabakaya girmek istiyenler18 şub 8 
ç arşamba günü akşamına kadar ·dilekçe ve ıJl 
müsbitelerile birlikte imtihanrn icra olunacağı 
lüğUmüıe müracaat etmelidirler. .. 
· 6- l\lii&tbaka 19 -2-942 perşembe giln

5
u 

mı saut 10 da yapılacaktır. 24-5-1 

Gayri m~nkul satışları 
Hatay D ·fterdarlığmdh ı : tli 

Muhammen aı·tı Mesahası 
P~rsel Köyü Gnsi H. Ar. Sn. Bedeli 1

"
1 

No. Lira Kr. 
ı67 Avakiye Tarla 36 95 2 SJ 
169 " " 
242 " .. 
254 " " 

1 60 S6 10 
2 2S 61 50 
1 95 23 SJ 

314 ,, 8.Jbçe, ev 
315 ,. Bahçe 
342 ,, Tarla 
343 ,, ,, 

27 13 51 
24 99 1S 

ı 35 64 ıs 
l ıs 43 30 

14 
50 

344 ,, ,, 76 8:l 11 ı~ 
345 ,, " 6S 83 11 2.5 
363 ,, " 1 49 66 12 50 ' 
386 " " 1 
410 ., " 1 
Kimden metrQk olduğu : 

54 39 18 75 I 
48 77 16 __ .• ld 

Abdülmesih Azar~ 
ber ve Aristotili 

Yukarıda cins ve muhammen bedeli yazılı.13 
ri menkulün mülkiyeti açık arttırma suretile sa*?J 
rılrnıştır. 5atış bedeli peıfndir. Talip olı.nların io 
akçası ile bırtikte 24,2,942 sah gilaü saat ıo da 
lığa müracaatları. 

DellAliye, ilan v. s . masrafları miiş-teıiye attri't· 
0 Faıla malftmat almak istiyenJerin MilJI El'll14k 1 

lüğüne milracaatlısr. 13,16, 

Açık eksiltme ilan 
Kirıkhao Belediye Refsli· 

ğinden : 
1 - Kırıkhanda umumi 

bir abtlesth 1ne hirıaRı inşası 
açık paz ırlık sureti ile- eksilt 
meye k'onulmtJŞfur. 

2 - Eksilhne 26 şubat 
1942 pe11embe gilnü saat 11 
de Kırıkhan Belediye encü • 
men s ılomıoda yapılacaktır. 

3 - ilk keş· r bedeli 
1969 lira 30 kuruş·ur. 

4 - Müvakk'.at teminat 
ı47 lira 70 kuruştur. 

5 - istekliler bit-işe ait 
keşif evrakı ve Proj~j'i Kırılt· 
han Belediye Muhasebe ka· 
lemind(, ,. b"Jirler. 

6 - ~ tı. vYtJ iştinlk 
edeceklerin, ehliyet ves' kasi 
ile muvakkat teminatı tediye 
ettiklerine dair evrakı müsbi 
Le ibraz etmeleri lAzımdır. 

11, 16,20,24 


