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Viliıget Umumi Mec İngilizlere göre 

döndüler 
?rı gUn t»vvel Ank1-1raya 
~ Olan Sayın Valimiz 

Sökmensüer dün ak
Arıkaradan lskenderuna 

• ~ Ve geceyi orada ge 
'lltr. Valimiz bugün öğ· 
d<>ılru şehrimize c.lön • 
. tdir. K&ndisini çok 

.-ve sıhhatli gÖtmekle 
lldığirniz Şükrü Sökmen· 
hoş geldiler rleri:t.. 

~rit saklayanlar 
ve dükkanlarda 

:ıtırmalar yapılıyor 
ıbrıt ve şekt·r sakladık· 
~n. Şüphe edilen bazı 
erın ev ve dükkanla· 
İki günde lberi araştır· 

t 
........ _ . .._

1 
Yapılmaktadır.Bn araş 

'ıı ar ~eticl!sinde ol~u~ 
·tnlı miktarda kıbrıt 

, lrıtış ve bir miktar da 
~tnesiz şeker yakalan· 
t. Kibrit ve şeker 
s11ıııar mahkemeye ve 
~ eer_dir .. Araşlırmalara de 
I ~ılcnektedir. 
'1.dıren köyünde 
ı.."~ar ağacı bulundu 
bısarlar'Uumum Müdür 

budına şiş~ manta:ı ya· 
ecek ağaç arayan bir 
tnüh~ndisi vilaye1imi· 
iş ve orma.ılarımız 

~enıeJt!r yapmıştır. 
tı Ormanlarında en iyi 
ş·ş~ mantarı y~pıla· 

~açlar bulunduğu anla· 
\'e bunların örnekleri 

~~Ya yollanmıştır. Zira· 
. endisi Seldiren çevre· 

1' '~llllc~\emcleriııe devam 
""'-· Eldır. • 

~Anadoluda 
etli kar ve sovuk 

~ ~üküm sürüyor 
lıadoluda ıjiddetli kar 
t h'Ve çok şiddetli so · 

liküm sürmektedir. a· h ıle Kayseri arasında 
l~ Yerlerde ikibuçuk 

\.~ ~ buıduğundnn Anka. 
. ~dana ve lskenderun 

katarlar işlememek 

/isi dün toplandı Almanlar 
ilk taarruz için 

Milli Şefe, Başvekile , Dahiliye 160 tümen ha-

Vekiline ve Genel Sekretere zırlıyorlar 
tazim telgrafları çekildi Sonkanun Ruslar içir. 

Valimiz 3ökmensµerin adı saygı ve sevgi ile 
,anıldı ve Meclisin ~ükran duygulara kendisine 

telgrafla bildirildi 
Vilayet Umumi Mtıclisi · mişlerdir: 

dün öğleden sonra adi toplan 1 Bütçe Encümeni 
tılarına baıslamıştır. Toplan Sllleyman Bahri Özel 
tıyı Valimiz namına Vali Mu Ali Ökten 

muvaffakiyetli bir ay 
olmuştur 

Londra 2 A. A. - Dey 
1i Meyi gaz,.tesinin Alman 
kaynaklarına dayanarak ver 
eliği bir habel't' göre, Hitler 
ilkbahar taarruzu için geniş 
ölçüde hıtzırlıklar yapmakta· 
dır. Bu labrruz için tam.ımhı 
naıı iki ordu 160 tümendeı:. avini ve Vali Vt'kili Emin Re· 

fik Kırış açmış ve VilAye 1.1 

hir yıllık mesai raporunu 

okumuştur. Bundan sonra 
ikinci Reis ve Diıan katip 
likleri seçimi yapılmış ikinci 
Heisliğtı Vedi Müailr Kara· 
bay, KAtipli ki ere de Fevzi 
Şemsettin ile Bahri Bahadır
lı intihap olunmuşlardır.\ılec· 

Bahri Bahadır 
Ahmet Tümkaya, Haydar mürekkeptir. 

lisin toplcıntıyd başlaması 
münasebetile Milli Şefe ve 
bUyUklerimize tazim telgraf 
ları ç ~ kilmesi hakkındaki 

teklif alkışlar arHsında ka· 

bul edildikt~n sonra birinci 
felse sona ermiştir. 

On dakika sonra açılan 

ikinci celsede söz alan Vedi 
Milnür Karabay toplantıda 
buiunamıyan Valimiz sök
mensilerin ndmı saygı ile 
anmış ve 30 aydanberi Hata 
ya yaptığı unutulmaz hizmE-t 

· lerinden bah&E>derek Mecli· 
sjn samimi şükran duygula 
nn Ankarada bulunan 
Şükrü Sökmensilere bildiril 
mesini teklif etmiş ve bu 
teklif alkışlar arasındu kabul 
edildikten sonra eııcum~le· 
rin seçimine geı.~ilmi~tir. Giz· 
li reyle yapılan bu seçin: le 
ti~sinde Encümenlt;re aşağı 
Ja adları yazılı üyeler seçil· 

te ve Uç gündeaberi Ankara 
postası gtılm~rnektedir. Istan 
Lul trenleri işlemektedir. 

Diğer taraftan Ankara ile 
şehrimiz arasında telefon ko·_ 
nuşmaları hatların bozukluğu 
yüzünden hala yapılamamak 

1 tadır. 

Tüm kaya 

Maarif Encümeni 
Vedi Münür Karabay, 

Suphi Bedir, Bostan tt'lercım, 
CelAl Selçuk 

Nafıa Encümeni 
lzz~t ZekeriyaGüçlU, Mab 

mut Kuşçu, Rüştü Tiyek, 
Ahmet Hamdi ÇanJır 

Sıhhat Encümeni 
Seydi Oğuz, Doktor Ba 

sU Huri, Bayau Fatma Ce 
maH 

Ziraat Encümeni 
Tayfur lkizoğlu, Fevzi 

Şemsettin, Usman Telli, Ta 
"lip Ünal, Ökkaş (;öktepe 

Encilmonlerin ReÇiminden 
sonra celseye son verilmiştir 
Meclis perşembe günü saat 
15 te toplanacaktır. 

Libgada 
l\lman kayıpları 
Ii~GILlZLERE NISBETLE 

UÇ KAT FAZLA 
Londra 2 A.A.- Taymis 

gazetesi yazıyor: 
" - Libyeda ergeç muza( 

fer olacağımıza şüphe yok 
tur. Alman ve ltalynnların 
lnKan ve malzeme kayıpları 

ıngilizlere nisbfttle Uç kat faz 
ladır. 

Hava kuvvet!el'imiı o de 
recede olNaydı Rumnel Kir 
körfezini dönem z ve kuvvet 
leri yok edilirdi. 

Londra 2 A. A. -Deyli 
Ekspres gazetesi yazıyor : 

K 1zılordu Doğu cephesin 
deki Almiin müdafaasının 
dayandığı önemli şehirler • 
den beşini ele g~çirmi' bu 
lunınaktadır. 

Sonkilnun L .. ~dar ıçın 
rnuvaffakiyetle 1....olu bir ay 
olmuştur. Sivastopol ve Le· 
ningrat muhasaradan kurla 
rılmış Moskovayı tehdit edeıt 
tehlike ortadan kaldııılmıştır. 
Ruslar Alman oı dularını iki 
grup-ı ayırarak yok etmek 
istemektedir. Başlıca maksat 
düşmanın demiryolu müna • 
kalelerini al~ üs\ etmektir. 

Hitle·in planlari alt 
üst olmuş 

Loııdra 3 A. A. - Höy
terin askeri yazarı şu n•ilta 
leada bulunmaktadır : 

Hitlerin planları bütün 
anaht.tladle gerçekleşmemiş 
tir. Hitler, Balkanlardaki mu 
vaffakiyelteG sonra lraka 
bir şeyler yapmak istemiş, 
Suriya ve lrımdan fJzla ümit 
lerle veni olay~ar beklemişti. 

( Sayfeyi çeviriniz ) 

SON DAKiKA 

Doğu cephesinde 
Alman taarruzu ba~ladı 

Berlin 3 A. A. - Alman 
kıtaları merkez cephesinde 
taarruzlarına devam ederek 
Rus hatlarında bir gedik aç· 
mışlardı ... Rus kuvvetlerin · 
den bir grup tecrid edilmiş· 
tir taarruz hareketi muvaffa
kiyetle devam etmektedir. 
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Mısır kabinesi 
Bir talebe :nümayişile 

düştü 
Kahire 3 A.A.- Jfüse~ in 

sırrı Paşa k bineş. ünivt-ır8ile 
talebesinin kabin a'eyhiııde 

yııphğı bir nurn1yi~tcu sonr.ı 
istifusını Krala vermiştir. 

Bingazi nasıl 
boşaltılmış 

Buradaki bir İngilız tu 
ğa} ı geri çekıldi 

Kahire 3 A. /\- 29 l 'on 
kanun gecesi Bingazinin \düş 
man ku\'Vetleri tarafından 
sarıldığıı ı gören şebirdt"ki 

lngiliz tuğay komutanı, ş h· 
ria h men boşa\ıluıa 'kararı· 
nı vermiş ve çok zor şart· 
lnr altındn ciiretli bir çıkış 

hareketi yaparak çölde 320 
kilometre geriye yol almak 
suretil~ 1..:Sarett"n kurtulmuş 
tur. Bu arad l dü~m 1ala çar 
pışmalar da yapılmış ve esir 
11lınmıştır. 

F ransada Y ~hudi düş 

manlıgı 
Vişi 2A.A. - Hoçi1de 

ait 700 he lıtaı lık nu.ılikaneye 
el konmuştur. Roçi!d 940 
haziranında Frı os1d n kaç 
mış ve sonra Frdnsız tabiiye 
tinden çıkarılmıştı. kendisine 
ait •zmgin ko1le ksiyonlar da 
miısadeıe edilmiştir. 

Alman muka., emeti 
Berlin 2 -A.A Askeri 

kaynaklara gelen haberlere 
göre, Bolşevıklcr 30 son ka 
11unda Sivastopolu çevirmiş 

olan HO'llt"n kuvvetleri üze 
rine bir alem yap nış ve bu 
akın Bolşeviklere çok ağır 

kayıplar verdirilerek pilskür· 
tülm üştiır. 

Rus çeteleri 
Harkof şehrine girerek 

bonıba attılar 
Moskova 2 A.A.- l u 

ceteleri Almanların işgalinde 
bulunan Hı r l e 
Alman lıatları a a Jndan J 
rerek Alman gen°l kuı may 
heyetmin buluudugu bin11yı 

bombalamış ve bu binadaki 
Alman subaylarının hepsini 
öldürmliştür. 

H tlerin başlıca hedefınin ham 
madde ve petrol kuynukları· 

m ele geçirmek o'duğu şı.lp
hesizdir. Çünkü son zaman 
)arda Libyada ele geçe ı ka 
ğıt\ar, Almanların çok bil . 
yük ölçüde benzin sıkıntısı 
içinde buhmdukhırınını gös 
termektedir. 

TF~ J(jrıK ·----
Singapurda 

JAPO::\ BA KISI DUR \1A 
D \ ARl YOI:l 

Tolq o 2 A. '\.- Singa 
pur savac.jı başlamıştır. h· 
pon ordusu Sinyapur üzerine , 
nehir boyunca ilflrlemektedir 
Bütün lng lız askeri h defleri 
le Jla\ nı;}d:mları J ıpon R 

teşı altındadır. Japon ordusu 
malezya hnrekôtımn hJşladı· 
ğı 55 gllnde 50J kılometre 

den fazla iin emiştır ::Sınga 
!'Urdaki 5) bin tonluk Jngi· 
liz yüzer havıızu Japon bıya
relerinin siddetli bir akını 

ıle batırılmışlır. Birrnanya· 
nın idare l!!erkezi J !pm'arın 
olindedir. 
JAPON GAZETELERININ 

NEŞlUYATl 
Tokyo 2 A.A.- fapon 

gnzuteleri S ngapur savaşı 

münase~•ile şunları ya;,;mak 
tadırlar: 

" J ponyanıo elinde son 
suz BRvaş malz11me~: ve stok 
vardır. Jngiltere ve Ameri· 
ka dünya uz •• 111e hAkim ol 
maktan çıkarılmalıdır. 
BlR\1 NYANIN MERKEZ! 
J APONLAHIN ELiNDE 
Tokyo 2A A.- Birman

yanın idare merkezi v~ bu 
bölgenin en mühim şehri Ja· 
ponların eline geçrniştir. 

Japon kuvvetleri Juhölun 
20 ~ ilometre cenuhuna ka· 
dar ilerlemiş, Singapuran su 
yunu temin eden su haznesi 
df Jap1nlar larafındım işy,al 
edilmiştir. Smgapur radyosu 
sel•ep göstermeden dün ak· 
şamdan itibaren neşriyatını 
kesmiştir; 

Çok miktarda Japon tay 
yaresi durmadan Singapur ü 
zer inde uçmaktadır· 

J .\PON -AMEHIKAN DO 
NAN\1A~I ÇARPJŞfl 
Tokyo 3 A A. - B r kro· 

vazör v bir çok savaş ~~mi· 
}erinden mürekkep Amerikttn 
deniz kuvvetlerile Jı:ıı.un s:ı 
vuş gemileri arasında Man· 
şun adol rı vu m b·r çar 
pışma olm tur. B.ı çarpış 

ru da bir \, rikan Krova- , 
zorü yakılmış, d ğ.:>r gemileı· 
dP ağır h s ra uğramıştır. 

Bir Jııpun yardımcı gemisi 
h:.ıf f sıır tte yaralanmıştır. 

KÜTU: HALiNDE HÜCUM 
Tokyo 2A.A.- ]dpOlil 

teb iğine göre J •pon hava 
kuvvetler• Sıngapura kütle 
halinde b'~· hi'cum y.ıp'11ış. 
askeı i t s sleri tahr'p ettiği 

gibi 19 !oı(liz uçağını da dü 
şUrmüştür. 

Şimdi füıng< na karşı hw 
yük hir hucum bıtşlamc.k il· 
zeredir. 

Yt.. "st ,da 
Aclık n guı1de 2000 

çocuk ölüyor 
Londr:ı 3 A.A.- Yuııis 

tandan buraya gel •n hal:ler· 
lere göre, fakir hıılkııı duru 
mu artık ümitsizdir. Yiyecek 
ton sonra ilActa kalmamıştır 
BilhtıSH.t çocuklar araı::ıınd1 

açlıktan her~ün 2 l:JO ölü var 
dır Yiyt>cek maddesi arlık 

yok gibidir. Birçok intiharlar 
7a1dır. Sokakl8rda açlıktan 
ölenler soyulmaktadır. ._,,_, ____ ._.. __________ _, 

Aile Doktoru 
Mesrur Hatay 
Hastalarını yeni mua 
yenehanesind • kabu

le başladı 
Uzunçarşı bnşında Ilısan 

Uncu ouığ<tZ smın yamodaki 
yHni muı.ıyem·haneijinde ya· 
rıntlan itibaren lıergün saat 
9dan12ye ve 14ftjn 18 e 
kadar hastalarını kabule baş 
lıy:ıcaktır Cuma gUnleri fa 
kiı lt-r için p:ırasız muayene 
yapılır. 

Ayda iki defa bütiin aile 
efrndmızı. yemeklerinizi ve 
evinizi sıhht kontrolden · ge 
çirınek v htstalarınızı teda 
vı ettirmek için her oy ü~ 

lira mukubilinde abone yuzı· 
labilirsiniz. Bu suretle abone 
kaydedileolerden hastalarının 
tedav"si için aynra ücret a·ın 
m ız. Fazla tafsiliH için Dok· 
tor Mesrur Hatrya müraCüat 
edıniz. 

ilanen tebligat 
Gıyap Kararı 

Antakyada Hüseyin Hüsa 
mettin vekili avukat Hasan 
Sadık Dai tarafından Antak· 
y:ının Kurtuluş caddesinde 
ölü ilyas oğlu Jozef ve arka 
daşları aleyhil!ıe Antakya As 
liye Hulfok mahkemesine 
açtığı alacıt k davasında : 

.Milddeialcyhlerden llyas 
<ığlu Joz~fm ikametgahı meç 
hul olduğun lun hakkında 
gıyap 1 çı ı ı ruasına 
ve. bu k nP. mahal· 
li g :lZel ' a ıc~ ı toblığine 
karuı vdr.lnıiş olduğundan 

hu~uk usulü ınulıakemttleri 
kanunun 40J ve 403 üncü 
rnaddelttri mucibine ilan la 
rihinden ilıb ıren 10 gün için 
da istida il" cevap vermok 
ve d1,1ruşma günü olan 10,3, 
942 salı günu s:ıat 10,5 da 
mahkemeye g lnıeoiz veya 
lastikli v kil ıösternıeniz ak 
si halinde hakkınızda kaııur:ıl 
mu<lmele yapıl.ıcağı ilanen 
tebliğ olunur. 

(" e borçP'; 
İng 1 ere ve Arttfi 

0 
ya. dımda buluıı~Y,,, 

\ ş ngton 3 .J\. •. 
Huı.velt Çm hıi fi!lletat• 
miJyoıı doJar uorÇ t~ıııı 
rilınesini koııgreY0 i>'ll o 
lem iş ve bu teklif ktı 
muş ur. ııı 

Londı a 3 A. A· .. ;orı1e 
liz hiJk\lmeti Çin h~liı lir 
ne 5) milyon Ing• çıı 
ödünç verecegini ve ·ıı e 

· · te[ll1 
savaş malzemesını . 
Jiyec ğini bildirmiştı~· J• 
plra ile Çm hüktıroe!~f1J 
yaya karşı savaş ıil 
m karşıhyacaktır. 

Sığır eti alınaC 
JıırıdJ 

Hatay Seyyar ı'O 
birlikleri satımıinıa 
yon undan 
Cin i : S1ğır oO 

gar J Miktarı: 54 
Tem'rıatı : 1417 
kuruş, ~luhaınmen jıı 
18900 lira, lhaleJl 
suretle yı,pılacağı: 
zarf usulil 

H'ltay Seyyar 
m11 ~ıirlikleri için Jıt. 
du mikldl"I ytızılı 51 ~ 
kapalıznrf usuıile Stl 

nacaktır. ,., 
Eks'ltme 9-Z 

. .. U sa.at paz ırtesı gun 
dörtte yapılac ktır. 

Talip olanların ° t 
1··care ., 

teminatları ve ı eS' 
sından nıusaddak ", ~ 
rile birlikte An~ak>'5,ıı 
sın fa müteşeklnl 

1 <18 
ma komisyonuna · 01"! 
aamt-'Yi aalamuk d"rl 
ıay Jevazım ıııil ı:ıo"'' 

müracaatları 26-.7 

ilan 
Hatay ViUlyetiod?° 

Öz0 rliden Dörtyo\ 1 ııı 
yolun.ı getirilec9k -~~e 
lacık taş aç k eksı 
nulruuştur. d 11 1 

ı - K~ş·r be 118 
lira ve ilk teminat 
50 kuruştur. e 

Bu işe ait ~' 
o~ıı t:ncüıueııde "~ 
görülebılir. . 1c 

3 - Taliplerın 

od·1sında kayıtlı btJl~ 0ııi" 
rına ve bu işi eıı 1 

rma dair vrsııık ıb 
l ri lAzımdır. ı 

4 - Eksiltrn°.1 günil saat 15 te Vı 
mi Encümeninde 1' 
iUln o!unur. ~ 

Neşriyat M~l\J~ 
lSelim ÇELU" 

C. H. P. MatbaaSI 


