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P Yn run Umanı Devlet Demir 
~ alları ldayesine Bağlandı 

Qfl) k . 
lJ ıpliklerinin satış ve dağıtma işlerine aıt 

hu!.( sermaye 2 milyon liraya çıkarıldı 
k~~ çıkacak Kl ordinas üzere liın·mm idareısı De l t 
tinı~ııa~csilo pamuk Ü"mi"yollnrı ıdur~ine verilecPk 

Oi ~'Ür'~.ıgıtı~a. ve satış tir. Btından ba~ka y ui b'r 
Olan u_ mel~ ıçın . kon- oord' nasyo ı kararı laşo 
~e ·k~ır .mılyon lırahk miisteşar\ıgrı kadro id rem 

Ilı ı l ınıı l' . \ 

1 

aktad ır. yo 0 ıray • çı raflar_.ııı kn rşı 1 "m ak ~z re 85 

11 bugün . k . k bir bın hr. y.ı ynkın bır piir.ı 
tıarne ile lslçı daca 

1
. tnhs'sin· ,diğer bir ka arname 

d 
\en erun ı . 

1 rcs:te büt. . p 't d uhş lp evlerın sıg > t ı e 
ler yüı·üı utt!11~aın:~k c.Hlmesinı temin etm ktir. 

tkill'l seferber

~ liğinde 
ı ~~in öğretmen ve 

ılyon talebe yar-

~·r dırn edecek \ 
ı~ 0~ - Maarif Vekill'ğino 

ııllurda 26hin öğretmen 
•t n ·1 tdıt lı .. Yonu aşın talebe 

l;ı · Koy erde uulu ıan o 
t ş~·ııı ht>psindt> ekime el 

kıı 
1
,1 toprak vardır. Bıitun 

1akı arın elinde bulıına ı top 
1 lı~ın boş bırnkılmaması 

lırjJsa c.kı.m ı·lunı haline 
~' lllesı ıçm Maarif Vekil 
ışt~~.ı.ığıdaki kaaanarı ver 

ıı \r:- Okullard. Lnlebeııin 
k us }eri olun lnsımdan 

r " lmhçt•, ars.ı ve t, rla 
~aınaıncm ckiı .. ccktir. 

l()r - Okul topraklarının 

11 
~l'tıesinde Vf> ürünlenlerin 

.. <uıındsında müdür öiTret 
"ll ' ö 

lı r)jğ~e hademe .arasında iş 

3
1 ~apı\acaktır. • 

l\!ll - llu iş için gereken 
l f; r okul idareleri, koope 
r fer v himnye he)' tleri 
a •nllun temin edıl ceklır. 

b 4 Bu topraklarda mu 
lllıın ozel\i k lerine gör bakı 

it .. 
f lll Umkün patates, mısır, 
tişr ~e, bakla giui şeyler yo 

ını(!cekt' 
5 

ır. 

l~ı; . Okullarda ekim iş 
İçi nın .~uş~rı ile yiiı iil.ülrr.e 

ll Illufettışlcr., Maarıf Mii 

Loiidra büyük 
Elçimiz 

Dün akşam va zıfesi 
başına gitti 

Lo d Ankara 28 A.A. 
ra büyiık Elc.;ılığimiz tayin 
edilen l{:ıuf O bJy v z fe.si 
başına gılınek üzere dun ak 
şanı saat 23 50 de Kahi e 
yolile Lundraya lıarel\et et
miş.ir. füluf Orbay ·s uS\OO· 
da Vekıl\er, <.tımlıurı ısı~' 
Umumi Katil ı KL'nrnl G de 
lec, ariciye umumi l\atibi 

uman \len nıencıuğlu, a-
riciye crkam, tanınmış şa ı 
lar, lngiliz buylı k l l<;ısi ıle 
C:lçilık orkanı taı afı ıd· n 
uğurlanuşlardır. 

dürleıi, ~laarif m muılarile 
gezic~ Baş·;grelm ııler gere
ken har turlıı y rdıını y pı 

caktır. 
6 - Bu ltınıiı le ılgılı 

iş ~ı in dıiı.en\c.nn sı ıçın 
v lılik mel'k zl rınde vah lJn 

kaz~ılJrda kayma um rın 
bc.ışkan.ığı ultmd l r r (Okul 
e1'ırn işll'ri koı ııısyonu ) ku· 

ru!uc ktır. 
7 - Ol~ull rda e im, bi-

ı;im okulun norm l öğretme 
şartların \e d fb ~ılı S.J esı 
ııi değıştirruı}eC l\, ögrelın 
ve ders progrnmları o\dugu 
p;ibi kalacaktır. 

u 
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.... 

Yeni tertip e 
mek fiatları 

olunur. 

Ağır işçilere 

3018 

Cumartesi 
Abof'a şartları: 

Dahilde yıllıöı 5 
liraYabancı mom 

leketlerc 8 lira 
ilanların her ke
limesinden 5ku-

\
ruş lınır. Ücret 

peşindir: 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

-..-:-~~ 

vinof_ 
• ki ıyo 

Almanlar ilk
baharda Rus
yaya büyük bir 
taarruz yapa 

caklar 
Bunun için Rusyaya 
mümkün olar. yardım 
tar yapılmalı. Batıdaki 
orduları da har"~kete 

geçirmelıdtr 
\ u:ı nJt n 27 \. - \ 

merilrn~ ı E ç ol rak geld:k 
t0 n sotır.ı L\l\11of ilk s"yl 
~i nutku söylt mışt r. Litvi 
uof bu utkundtı demiştir· 
kı: 

'l-lıtlerm orduları ik\ cep 
h d ıı lıırden y.ıpılacak bir taar 
ruz har 1 etı • ortadan kal
dırıl bılır. \lnı.ıu.urm ilkb,ı-
h rda g ı ş cekl rı ta ar, uz 
\1 hv · c l l'l yu z ıfore veya 
b >zg:un.ı gotür C')k kati bir 
ha elwl ol e&klıt. Aitler bu 
huk" lrntı anla nı:lllr. Ôniiml\z 
deci ilkhalut ta.ırruı.\ h r· 
bin en öneruH h~t· ı.-ıuftıasım 
teşk l oyliyec ·ktır. l3unun i 
çın Husy.-ıya mümkiln o~an 
bütun yaı dımlur yapılm.ılıdır 
HiH rin siyaseti savaşı Avru 
padu tek bir c •ph ye inhisar 
ettimıektir. Doğuda savaş de 
vam ededr n, batıda !!!ükem 
mel t çh'z cd lm'ş ordu\arı 
boş bırakın ık manaınz bir 
şey olabi\ir.,, 
Hındistana muhtariyet 

verilecek 
Lon lra 27 .\.A.- Hin· 

dıs an işini elin~ almış olan 
<:förç H nd"sta uı muhtar bir 

Bun arın duı umla. ı tedkik 
edıl ıkten sonra ancak 

kartlar verilec k 

id vdrilmesi ilz'3rinde ince 
l y pmal.\tadır. Hu ınuh 
t t·ıye b ·ıtün suHlbiye lN i 
Hint ile .. fı veren bir idar ola 

cakt1r 
~tı ., s •l rJ ç ı ı~acı a ır 

i çile d n b munf rit su-
l'e tf" ç h~ n gır şçıl in k rt 
ldrı ancık bır komisyon 
tarafuıd n ' c l ııdikt n ,son· 
ra verilece \tır. Bu gibilere 

ş'mdilık 3 >O gra nhk kart 
vE>rilecck ve ancak \.ıir kaç 
gü ı sJnru dmum\urı incele· , 
nerc>k ağır 1şç· olanları ı kart 
lurı d~ğıitıril ec~ tir. 



Hatayın 3000 yıf önceki tarihi 

ne bir bakış 
Sedrin garip bir hassası 

da kendine mahsu'i bir ko
kuyu:d"yandı!ı müdde'çe mu 
hdaza etmesidir.Sedrin keres 
tesinden başkalbirdeSllmerlerin 
sedr çamı dedikleri hem u
ıaresi 1 heınde sakızı ıoak· 

bul bir madde iui. Bu usare 
den sürünme yağı (Parfüm) 
elde edilir ve dikenlerinden 
bohur yupmak sureti le duma 
nı bohur ııddedıliı di. SU 
merliler sdre o kadar itibar 
göetermişlerdir ki, mabedle 
rind lsuni sedr ormanları ya 
parlardı.Seılrin kerestesi ge· 
mi yupmaya elverişli değildi 
Eski çağlarda gen ıi yapmak 
için bu kavalidek i selvı ve i 
Halep çamı adı verilen ağaç 
ların kerestesi kullanıhrdı. 1 

f>ı.ımek ki şu saydığın ıız zen 1 

gin kereste membalan mem 
leketin ithal maddelerini tev 
zin edebiliyordu. Bu ülkede 
bulunan yün karşılığında ha 
riçtti inkişaf etmiş olan ma 
den sanııyii içi.p önemli olan 
kmny ve bakır ittıul ediliyor 
du. .Hunları da kısmen kıh 
rıstan, hısmen de Anadolu 
dan temin ediyordu. Bunun 
la beraber Isadan 2'\00 .,:yıl 
önceden bari kal•) • i 
tespit edilemiyen Şarkta bır 
yerden Jeliyordu. Bu mil· 
badele!er dolayısile memle
kette bir l•ayh servet toplan 
dı. Fakat ticaret yollarının 
nerelerden geçtiğini sorarsa
nı1, itiraf edeyim ki kaynak 
lar bu hususta susuyor. Ta 
bii yollar bugünkü bulunduk 
ları yerlerden herhalde baş 
ka Vf!.y& uzak taraflarda Je· 
ğildi. Mesela B"lenden geçen 
yol eskiden de vardı ve mU 
him bir milnakale hattını teş 
kil ederdi. Afrin ilzerind"n 
Fırata ve AmanosJardan Ha· · 
lehe giden yol herhalde ay· 
ni şekilde işlerdi. Fakat ta· 
rib tabminl~le tertip edile· 
meı, ancak vesikalara isti· 
nad edebilir. Şuraı:ıını da i· 
liraf edeyi o ki o devrin Hn· 
tay liuıanlan da henüz tespit 
edilmiş d ~ildir. Bunun iç!n 
eski deniz • / ureti hakkında 
bir fikir vermttye imkan yok 
tur.1 Biz Isadan önce 2 bin 
yıllarında deniz varlığını bili 
yoruz. Çünkü bu buauata bi· 
zi tatmin edecek deliller var 
dır. Ihtimıtlki bu günkü hudu 
dun 30 kilometre cenubun 
da H.asışamra IİII!ant ile Mine 
tillbayda adı verile.ı ve h~r i 

kisine birden Ugarit Jenen 
Jiman vardı. Bu Ugarit 1928 
den 1938 P. ka') ır ynpıl:ın 
hufriyat sonunda esaslı hir 
Ş"kilde tespit edilmiştir. U 
garit ticaret merkezi •)kadar 
çok rPğbet ~örmüştür ki, b' r 
çok kavimler buralarda lrnlo 
niler teşlıril etmişlerdir. Uura· 

daki ticaretinı, bakır, at, kızıl 
Vü viyolet renkli boyalar teş 
kıl ediyordu Bu cenuptaki 
Ugariyet limammı rekahet 
eden Hijtuy limanlarının ne 
derecı:ıy• ' ka•.iar muvuffak ol· 
duklarını bilmiyoruz. 

1938 yılmda lngiliz haf· 
riyatçısı VVooJly Ası nf'hri· 
nin döküldüğü yerJe garp 
ile şark Rrasında muvasala· 
yi temin eden bir liman bu
lunduğunu tahmin ederek 
hurada hafriyat yapmış ve 
Elmina adını taşıyan yeri 
keşfetmiştir. Burası lsaduıı 
öne"', 8 inci asarda bir ınamu 
re halini almıştır ki bu bizim 
mütalea dliğimi~ , levrin 
sonlarına te.sadüf eder. Yu· 
nanlılardan kalau bir Miryan 
düs limanından bahsedilir. 
Bu adm hşımakta olduğu 
( Eudüs ) eki dil bi.l kımın<lan 
Fenikelilere ait olmayup Klik 
yuya ait bir zün eni ı ver· 
miş olması liız\mdır. Ve ak· 
hı eıı yukm olaııı da budur. 
Bu limanın nerede oldugu 
hala miinnkaşı edilm ktedir. 
Bazıları fskenderunun yakı· 
rımda ( Aynelbarameyn ) 
adını taşıyan yerde olması la 
zırn geldiğini ileri sürdüler. 
İkinci bir k1S1ın tarihçiler de 
Aynellıurameyn adını taşı 
yan yerde olduğunu reddede 
rek ası nohri ınansııbıııın 30 
kilometre c~n. olduğunu söy· 
lediler. Bu liman .eski Yunan 
Ko1o .ıizyasonunun Akdeni • 
zin şark sahili boyuııca bir 
tek nümuııesini teşkil eder. 

Şurasını ifade etmek :a. 
zımdır ki denizci olan Yu 
nnnlıler onlarda··:daha yaman 
olan Finikeiilerle rekabet 
edemiyorlar ve yan çizerek 
Yunanlıların nüfuz mıntaka ı 

dışında kalan şimalde bir 
mıntakay a yerleşiyorlardı 

Hatay cograf yasıum bir 
tas' ağını böylece çizdikten son 
ra şimdi nüfusuna ~eçiyorum: 
Bu ülkenin en kadim sekene 
sini anc&k P"k de emniyetli 
olmıyan ftıraziy.elere dayawırak 

tahmin edebilinz En eslıi bir 

Oçünc:i kon
ferans 

Dün akşam Halkeviode 
verildi 

Şehrimizde bnnmakta olan 
Ankara Dil Tarih Edebiyat fa 
kültesi prof••sörlerinden'Lf..nd· 
berg~r üçliııcil v~ son kon 
feransmı dün akşam ~mat 17-15 
de lfolkevinde verniştir. Bun 
dan ~vvelki konferanslar<la ol 
duğu gibi pı ofesiirün bu son 
konferanS4 ela derin bir ala· 
ka ile takip edilmiştir 

Bu akşamki konferans 
Bu aks.ım saat 16da An 

kara Dil Tarih Edebiyat fa. 
killtesi de-çentlerinden Şükrü 
Akkava "Dil durumu hakkın 
da ödevlerimiz,, mevı.ulu bir 
konferans verecektir. 

Elektrik direklerind •n 
birir de yangm çıktı 

Dün akşam saat 22 de 
elektrik direklerinden birinin 
başında kontak yüzündt·n 
yangın çıkmış ve şehrin fbır 
kısmı c.fün akşam saat 22 den 
sonra karalıkta kalm1.,tır. 

~· ....... .:...,. 
ltalyada yabancı radyo 

dinlemek yasak 
Homa 28 A.A . - Üün 

n -'~ ·e:l ı len bir kanunla düş· 
nıun veya tarjfsız rnem le ket 
lerin radyo neşriyatını din 
lemek yasak edilmiş ve kanun 
derhal yö ür lüğe •gPcmiştir. 
Düşman ,, 'U tarafsız rad· 

yo istasyon!: 1 ı J;n'eycııler 

4 bin liradan -.O bııı liraya 
kadur p.ua cez:ısıııa çarpıla

c.ıl<lı:> rdır. Bu hükiimlerin te· 
cili yoktur. 

Musoli11iniı1 bir yazısı 
Stokholnı 27 A. A. -

i\fosolini, Alman g-'z ·lelerin 
de çıkac bir y~•zısında di)'or 
ki : 

"Vatan bir ölüm ve ka· 
hm mücııdt-lesi yapa ·ken, ba 
nştan bah~den kimse, bil& 
rek vt1ya bilmiyerek düşma
na yardım etm;ş olur. Ölü· 
me karşı koymasını bil ıniyen 
bir askere yüzuin top bile 
ynrdını edemez. 

adı ve kavimlerden biri Mukıt 
ve diğeı i de Haleptir. Şimdi 
size farziye olmıyan bir nok 
tayı arzedeceğım. Buranın 
en eski kavmi Prolotigüs A· 
nadoludan \su ·ıleı in içlerint-: 
kadar yayuan hır kavimdir. 
Bu çeıç"'vesini çizdiğimiz sa. 
hanın yer adlan bir birlik 
arzediyor. 

Sonu var 

Sibiryad' 
··,,o 

Ruslar bir rnaJ' 
·y""""''' yapı vr• 

Tokyo 28 1ı.A• 
rın Japonya .~·~·~..d
ve bilhassa c.;:ıb•rr-

.. ude jino hettı vuc k l• 
üzere c a l ı Ş ~ 1 Bil 
ber ver'hıekted~ 
ğın bir Japn taıır JtJIB~t-6' 
şı yapıJdığı ttnbıŞ' 

Denizlerde .,,,,, 
Tokyo 27 A· ~~~ 

deniz savaşlarıı da dfltt 
nizcilcri 4 düşınallkrO" 
rini batırmı~, 2 'fi 
hı.sıra uğrntınıştır- da 
adaları açıklarında 11 
bin tonluk bir dülJl1l8 

si bıılıl'llmıştır. ·(U~ 
FH /\NSIZ - A~g IS 

MÜNASEBATl TEffL 
A 

_ 8 
Vişi 27 A. · Jar' 

ısrarla dolaş~n . PY18
01i, İ re, Amerika hilktllll ıJ 

1 
deki Elçisi Amiral 
geri çekecektir. 

' Kömür fi atla 
~ . . St"tincıeı' ~ Beledıye Rıya Ut 
1 Memleketle k~~ 
j fiatı ıışağıdak~ şekıl ~ıırl 
I diye enciimenınce ka b 

rılmışlır. Hilafında y• 
edeceklerin ağır C'"21~tı 
pılacakları malQın ol 
z~re ihln olunur. 1ın' 

Kömür ı:ımbarda 
5 kuruş. tetJ,.. 

Kömür köyden ge ştı>t 
lerden kilosu 4,5 kuru B~ 

Me ur ahna~;I 
Iskenderun LirI1811 1 

me MüdürHiğilnden =~I 
idaremizin anbar ~ 

luğu, deniz Jıuvantl'~IOJad"
diğer vez'lifinde ıs~tırl 
t1t..ilmek ü7,ere Orta ,ı~ 
mez Jnları 'dan rue01ur 
cağından i.aliplnin :. t ~ 

A - Nüfus hUvıye 

kası ~ 
B - Mektep şehsd 

mE>Sİ 
C - Askerlik vestkaSI 
D - Sağlık rapor:.ı ~ 
E - Hüsnühal va..rs if 

rile şubat 942 nibayell'::af! 
dar idardmize tahriren 
caatları ihln olunur. 117 

18,20,23,25,li t 

Hademe almaca~ 
) {as!abaııe Baştabibliğİ ,. 

Hastahane için badeıJ18 ~ 
caktır. YRzıp okuma lbile t.• 
le kadınlar tercih olun" ., 

isteklilerin haslahalle 
resine b<ış vurmaları. f"' 
~ <iLBZ SWll il 

Neşriyat Müdür 
Selim ÇELENK aJJf 

C. H. P. Matbaaaı Ant 


