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ilanların her ke
limesinden 5ku
r uş alınır. Ücret 

pp.şindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. '"ilınez '>AYISI 2 KURUŞTU~ 

&iitllr -Amuk-~;,~sl 
u da 

Ekin er çok zarar gördü 
Köyden köye ancak kayıklarla g"dılebı m k 

te ve bazı köylere ekmek yollanmaktadır 
~ rn n b"r aydanbı>ri arn 1 Antakya ·ı R •\h n· e ar·ı 
Ilı d n y.ığao şidd tli yağ sındaki şo:s an üz rınden 
1~t ve kar yüzündı n ka ~~an bel s~l~rının yu 

lıflhir ~ularıle ı\mık gö gı 60 s1 lı nı bulmuş oldu 
il swiv ·si yuks lmı~ ve ğund otomo li 1 gi iip gö 
b e r 1fıwh ki b t i ı tar lem m,, l (l\r e 

l'J Fu hasrnıştır. Sular n ylap Ç"Vre erındı· "V~ ~i 
etrğ eki miş tarlalar· ve zu ı nında lıın t dhır· 
tn z111 ta r ık ~ok ol· ı-.r s y ,~·n e can 1 ıyı ı v " 
öz e h {}ı k auır. ur 1 k 1 ı d p k ll l 

Yıld n • i gö u 11 m·ş Kızda s 0 y fipz d l e k· 
k lde vukuu gel n bu r:ne ı.: gön eı·meğt> clevam et· 
~ Arrnk ç f ç·s~ · çin ha mekted r Bu suların ç kilme 
b
1 
ır afet h iı 1 almış ır s· içın bi kaç ay 1 ı kl mek 

~ki gi.ın Şı hv ro çıf liğı- lazımdır. Bu itrb.ırl ı sular 
hr &l ı da ka lar k f\öy altmda kal n ekini re artık 

dün Lıelediye tar, f n yok olmuş göz.ıl b kmak 
eknıe.k yo Janc ışbr. H'izımdır. 

er/i Mallar Pa.zarı 
~ Yarın törenle açılacak 
Q~ r n açılış törenıne Valinı iz rıyaset edecek. 

Pazar en çok halka faydalı olm k için 

tedbirler aldı 
tnerbanlmı ) erli Mal· 
Z rının ş. hrinıizd kuı-
tarar veıdıği şubenin 
azııhkJarı son e m·ş, 

~ S~lıliJCJk mull.ır da 
ır. Gtçen p z 11 t si 
~ılru sı tak..ırrur t niş 

l>iz r bır k sım eksude 
tnarnıanrn:mıası yi zün 
<ltınkı perşembe günü 
llkılrr ışl.Jr. 
.,_ r n ~ çı'ış tö mine 
~~Sı>krn nsü r ıyi sd 

181 \re koı dt::lu~ ı L izzJ t 

1 
k(·sec ktir. • 

q Mullar p z uında her 
0kuı rı, yuı ILi ve p ı 
ı , h er~ucat ıaatı cc.ıktır. 
e .. Ş0} den t•vvel, ihti 

1 ~ olan ve h.k r 
0 la h ılkın gıyım ş 
ilın..ı. ·c;n tedbiri r 
~ Ş l erını on ı gore 
1 lr 

I') Oı 1& \e f ld S ıf 
&1>-ıın <: şy.:ı.su ı ı..oı mal 

fiatla t darik edec gı ve ıhti 
karla müe; dele ışıı Le e!l 
faal rol O,fnıyac ığı şüph siz
dir. 

Londrada 
i1alkevi 

19 şubatta töre ·.le a 
çılacak 

Londra 14 A .-Lo 
Ja aç l asuı ı { a \ 
Turk Hal.uNiııin açılm tö 
terenı 19 şubattı yupı uc k 
ve bu ö e ı Tu kiy uvü { 
E ç·si 'l vfık R_üştti Aras ba~ 
kanlık t decl l"li . Cürı hu i 
yet Balk Partisi tar frndan 
Bulkev;ı o çok g z J t.şyaLr 

v bay dk ar yo l ıı ı~ v • 
bu .cşyal .. r l ond , ~ v ı ış 

lır. 

H lk v 
nasının y kı m c1 gt z 1 l> r 
binuda kuıuJn al.t< dır. 

- --.. 
imanlar 

tibyada kuvvetli bir 
su ett ı eri yorlar 

d 3 . \ - Inr;"liz 
s ~ıı n • ş hit erı LitJya ha

nda şu uıütale· 

ada bulunrnaktad.ır 
Rurnnel her ne kadar 

kuvvetlı bır 8 ırotte ilerliyor 
sa da bur la h nüz bir nıey· 
dar rnuharebt:s· veriJmecriştir. 

Bıı bölgedeki lngil z ku'V 
vetleri intizam içind~ geri çe· 
kiliyor. ~eticede mihver kuv 
v ~tıerinia yok edileceğine 

h., yoktur. 

lngiliz Habeş 
muahedesi im

zalandı 
İngiltere Habeşistanapara 
yardımında bulunacak 

londra 4 A.A.- 31 son 
kanu d ı \disababnda lngil
tere ile Hab.;ışistrın arasrnda 
bir an şma imzfJlanmı~ ır. 
Iki yıl "çin i ı zalanan bu an 
l şm ya gfüe, Iugi tere Ha· 
beş stana b rincı yıl bir mil· 
vo • ıkinc· yıl yarım mıl· 

yon Ing l"z lirası p ra yardı 
mı yap8l aktır. 

Habeş;standa bir ·ag"liz 
aı;keri h~yeti bulu rncak, sa· 
vaş devam tığı müddet~e 
muhafaz<ısı gtırnkli olan yer 
lerde hıgiliz skeri kalacak 
adaldin tevziiue yardını et
mek üzere H.ıbı:ış Impuato 
runı.:n mrine lugiliz bakim· 
leri gönderil. Cwktir. 

Hab ~ ordusunu ı 1 alyan 
hırdan alınan malzeme ile 
techizi karor'aşmıştıı-. ltalyan 
es·rıerinin naklini de lngiiiz· 
er y pacı:ıktır. 

Mareşal Göring 
(" lusolini ile gürüştü 

tona 3 \. \.- Alnı ın 

}{ ı ı v• Hrll\j in mu 

Hitler 
ilk hedef olarak 
l\afkasyaya hü-

cum edecek 
Petrolleri ele geçir 
me1< ve Kaı c:derizde
ki Rus donanmasını 
yok etmek için uğra 

şıyormuş 

Londra 3A.A.- Taynıis 

gazetı:~sinin askeri yazan Al 
m·ın -- Rus savaşı hakkırı· 
da şu müta!eada bulunmak 
ta lır. 

Hitler,ilk taarruzunu Kaf 
kusyaya yapacaktır. ilk u 
m Jmi t·ıarruz ilkbaharda o· 
181 aktır. Almanhr Kafkas 
Petro'l.,rini ele g çirınek ve 
Kı:- radenizdeki Hus donanma 
sı •ı y.ok etm ıstiyorlar: 

~8.itler, bunun i\~ın Kırııı·ı 
bi r:basarnbak olarak kullun· 
mık kararınd 1dır: Almun 
or lusu Sivastopolu le geçi
re nerııiş, fakul Hu!.Jlar da 
Kırını yarımadasını geri ala
m mışlardır. Bu hakımdaıı 
la ıiltere Türkiyvyi 11üratlc 
ta .:viye etmekle kalmamalı, 
In ~iıiz tankl.mmn Tıirkiyeye 
VJrmaı:>ı ~çia mümkün olan 
k1. laylığ'ı yap-nıı'ıdır. 

Rus - İran dostluğu 
Moskova 3 A.A.- Ingi· 

liı, Rus, Iran muahedesinin 
tdsdiki mUnasebetile ~talin i· 
le Furugi Han arasmda sami 
mt tehrilr telgrafları teati e 
dilmiştir. __ _ 

SON UAKIKA 

Almanya 
Nerede"' para buluyor? 

v ıı :\lareş 1 Gürıng l ugi"n Berlin 7 AA. - Alman 
lta ~ u Kralı Vıktor Emanuel Malive Nazırı Almany anın 

1 us..>lıni tarafından ka · 
bu cJ imiştir. _jJaıeşaJ bir 
k ç J n evvel Sicily.ı adası 

k oradakı Alman 
hav u vet er ni eftiş eyle 
mış ve d ı t krar RoI!!uy.ı 

ş ur. (;ör·ng Roınaya 

savaş masrafını k:ıpamak 

için b ıŞvlltduğu usulleri suy 
n11ş, :\hittefıkleriıı hülyaları· 

nı:.ı iflas eltiğ ni, g"'çen bü· 
yük savaştan dersl~r alan 
Alman} anın teşkiHltlandırıl 

l ·n tuk n ısoıı ı bugün Mu maı::ıı s ıy sinde p irayı rıerede 

so ı ı ı krar ve uzun ı balursa or:vJan nldığınm ı;öy-
mü iJet go uşmu.Jti.ır. !emiştir. 
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Nüfus hüviyet 
cüzdanı 

Halka nası1 verilecek ? 
Niıfus müdürli'ğı;, g -le · 

c k uy ekml'k karnel~rinin 
kesin olıırak nüfus hüviyet 
ciı d:ım karşıl•ğında verilme 
Si laık\cmdaki 1 t.n rı göıönÜ 
ııe ah.ırak nüfus clizdanı ol 
ı~ıyı n vcıtand,ışlaru yetecek 
lrndar nüfı...s ciızdam isıec iş 
ve bu rfüıdıml nhm bir kısmı 
gelmiş, isUycn leı e ilm ge 
bac:lanmıştır. 

A ı l'a k cüzd.ınl ı ın 'e 
mesiud intiı'lmı leı un et 
rn . fazla knlttb(llığa ve lti 
zumısuz te iişa me~d ın ver 
memek 1çin ş•1hirdeki mah..ıl 
leler l öJg .. lere aynlmış b11 • 
lunmJkhıdır ilk olarak Ulu 
{!llmİ Şey ımehıoet, Kantara 
ve Orhaniye halkı mahalle 
)erine ciizdan Vl rilmektedir. 
Hunlar t mamlamnca, sın 
ilt> d"ğeı mahallelı:>r halkına 
verilcc k ve bu rnahallel"r 
~ün"i gü üne ilı.ın erlilec"ktir. 
Hu itib.u lıı şimdi bu döı t 
mahHlle halkından başkasıı:m 
nufus cLzddnJ almak içuı 
beyhude ~ere miiraCd ~ etme 
melcri gc ektir. ~ üfus mü 
dür lüğii, nnhi) c erdeki nüfus 
momurlı rını d mnkez l çt• 
ğırn ak cüzdan dağıtımını 
sürallcnd rmişlir. Bu aym 
sonuna krrlar hi · kimsenin 
cüzd nsız k..ılmam ısı tc n:n 
ed i kcek lır. 

Çeltikler 
Pırinç yapılmadan da 

satın alınacak 
1 icaı et \ ~kaletiuce <-'l ko 

mın çeltiklerin s1hipleri t rn 
rıııdan p"rin~~ haline getiril -
dikten soma Toprak Of •i 
tarafından Ralın nlınnmzsı ka 
rarlaşmıştı Ancak \"ilfiyet 
makamı nn yaı ığı t şebbüs· 
le bu iş·n güçhıgünü vu çel· 
tik sahiplerınin zararını mu· 
cib olaCDğmı düşünen Tıcn • 
ret Veka eti bugün ~eni lıir 
kararla el konan Ç"ltıklH·n 
pirınç yapılmadan da satın 

ahımıası için Topr;ık Ofisi e 
f'IDİr vermiştir. 

Gençlik Klübü 
Yeni ida;-E: heyeti seçildi 

Şehrin iz Bir"nci GePçlik 
Ktubü ıdure hPyeti yeniden 
teşkil edıımiş ve reisi ğe 
) erli mallar pazarı Antuk~ a 
mağaza ŞPfi Enver Adalı, 
Cınumi katipliğe ayni koru 
mun muhasibi Ekrt:m llgezdi 
Idaıe amiri ğ"11e ziraat ID9 
murlarından Ahmet '1 oksoy 
seçilmi~leldir. 

Yeni idare heyetini teb 
ı ik eder, başnrılı.ır dileriz 

Fransada 
Bolş\"wik aleyhtarlığı 

nümayiş\eri 

Uçan kaleler 
Uzak Doğuda faaliyette 

Vaşington 3 A. A. -
Hesmi te3liğ : 

Cenup batı bölgrasinde 
Am,.rikau Uçan kalt>ler filo
sundan bir grup akınlar yap 
mış, Malezyaı:iaki tayyare 
'.'neydanlarına hücum Htmiş· 
lerdir. DUşraana ağır kayıp -

Paris 3 A. A. - Bolşe· 
;vik ere kar$ı müc ıdel~ lt>Ş 
kiHltın& metısup 15 bin ıc·şı 
Jile bir grup bir mitini!. yap 
mıştır. Fransız Halk Partisi 
Rei i bu mU·ıasebetle ~öyle 
diği nutukta dı!miştir ki : 

lar verdirilmiş, 9 Japon tay· 
yuresi düşiirıllmüştılr. 

"Uçan De iz,, 
İngiltered yeni b r t p 

uçak yapıldı 
1 ondrJ 4 : A.A.- "l1çan 

<len iz,, adı ver len bıı~ ük d~ 
niz uçakları lngilız hüküm · 
tınin emrin , verilmi~'ir. Bu 
uç klarııı kanat uzunluğu45, 
h<>) 35 vr yilksfkliği 8 bu· 
çuk meh •rlir. Sjrati saatta 
375 kilo'Il tre o up 15 mü 
retlt-batt vttrdır: Başveki: Çör 
çit son \ uer kırn se.yahatın 
dPn bu uç..ıklnrın birile döıı 

nıüstiir. 

Japonlara ağır kayıp 
lar vert irıldi 

Vaşin?,lon 4 A. A. -
Amerikan tebf ğı : 

11 ili pin adalarıııdrın Hata 
han kı> ılaı ma J ıJ•Onların 
,,s• r çıkarma teşcbbüsli a 
kını bırak.ı ılmıştır. Bu hü· 
cumlurda düşman insan ve 
ımılzemo bakımınJan ağır 
ku) ıplara uğr.ımıştır. Karaya 
çıkarılmış olan düşman grup 
J,m yok ed imek üz redir. 
Son bir kaç ~ün içinde 6 düş 
man uçağı dOşürülmi"ştür. 

Batınlan gemiler 
Tokyo 4 A. A. - ~inga 

puıdan cenuba gitmekte' 
'llaıı üç bin tonluk bir hıgi 
rz g miı;i batmlmıştır. 

25 Ssnldhun .. kadar 571Jiııton 
hık 14 düşmar g~:ı isi balırıl 

mıfır. 

Mısır ~:ab!nesi 
Nıçin istıf a etmş 

Londı·a 3 A. \.-Hüseyin 
ırrı Paşa kabinesi ,;\lısır 

Kralı Fu uk ile Par'iln e to 
eru ... ında çıkın ihti ar yüzün· 
den istifa eylenııştir. Hüseyin 
Sırrı Pnşu Kahinesınin istifa 
sı 1 ondrad11 hiçte iyi karşı 

lttnıoamış ır. Çı.inkü bu ka· 
b"m, lngillere ile çok ıyı 
g ç·nmr.ktc ve düriist bir si· 
ya t takip ey'emekte idi. 
Kr.ıl l•uruk }eni kabineyi 
te._.b ile ayan ~ıeclisi Re:Si 
\1ul mmet H ılili memur ey· 
lem 0 Şlir 

eşriyat l\1üdi.ırü 

Seli < H ~ 
C. H. P. Mutl>aabı Antakya 

"- Avrupamn Botşevikli 
ğe karşı gi11ştiği savaşta Fran 
sız gönüllüleri de yer alacak 
tır, Bununla müşterek medl7 
nıyeti mUdaf ta ediyoruz. 
Tehlike sanıldığından daha 
bilyükt •ı B lşevıkli· 
ğe kar~ı ·mekle 
yalım. \ ı sayı 
değ·ı, hütun Avrupayı kurla· 
racı ktır. 

Aile Doktoru 
Mesrur Hatay 
Hastalarını yeni mu
a~ enehanesinde kabu 

le baştadı 
Uzunçarşı brışında Hasan 

Uncu mBğözuı;ının yumadaki 
ydni rnuayemfome8inde has· 
t a l a r ı n ı h ı gün SJat 
9 dan 12 yt: ve t4 t.m 18 e 
kadar hastalarını kabule baş 
lanııştır Cuma günleri fa 
kirin için parasız muayene 
yapılır. 

Ayda iki defa bütün aile 
efra'iımzı. yemeklerinizi ve 
evinizi sıhhi kontrolden ··ge· 
çirmck ve hıstalarınızı teda 
vi el lı rmc · çin her ay ü~ 
lira mukabi inde abone yazı· 
la\Jilirsiııiz. Bu suretle abone 
kaydedılenJerden hastalarının 
tedavisi için ayrıca ücret a·m 
maz. Faz\a tafsilat için Dok 
tor Mesrur Hatrya müra~at 
edıniı. 

Ellerinde yapa 
gı bulunanlara 
Hatay Valiliğind,.n: 

rcra Vekilleri Heyetinin 
17-1-942 tarihve2-17174 
sayılı kararnaınesile kabul o 
lumtn K-257 sayılı Koordi· 
nasyon heyeti kararı mucibin 
ce Vilftyet hutlutlı.rı içinde 
ellerinde yaplğı bulunan bi 
!O.mum hakil<i ve hUkmi şa· 
hıshı.rın bu yapağıları Ziraat 
Hankası tdşkiHltı bulunan ka 
2a1ar içindc>kiler bu teşkfülta 
Zir ant Ban kası teşkililtı bu
lunruıyan Kaza1nr içindeki· 
ler de Kaymakamlıkla~s mü 
racıuıt ederek 26-1-942 
tarihinden ıtibaren 15 giln i 
çinde birer ·beyarınnme vere 
ceklerdir. Ellerinde yapağı 
bulunup·a beyanname vermi 
yenler hakkındu l\1illi Ko· 
ruumu Kanunu hükümleri 
dairesinde katıuni takibata 
girişilect>ği ilan olunur. 

i ia nen tebli9 fid 
. ~y :tı 

Autakyada DervıŞ f ~11 
din kızı vesile guıel r;,t>'Y 
avukut Vedi :\1Uııir .1'9 ~1,ı. 
tarafından Antakyauın JJe'" Ş 
sen rN.ıhallesindeıı 161pi· 
Seyfıddin oğlu Salinl 8 

11~~ 
ne Antakya Asliye J-{18cıı~ 
mahkemesine açtığı 8 

davıt~ıdda: S lifllifl 
Müddeialevh '\dıJğıJ 

ikamengahı meçhul 0 k~ıfl 
anlaşıl mısına mebni )ltııGt> fi 
da mah ili gazJt ıle 1 

Jl18b 
tebliğ ü ynpıdığc bald~ e~ıl 
kAm .. ve gelmediğı ve lb ~· 
dallı ,..,··ndermed;ğırıdeil ıa 

karı 
kın °) ab knrarı çı aıe 

· ıe g .. 
sıua Vl' kar rın dı:ı Y11 1'3rB' 

te ile ıliin n tebliğine kıl~ de 
verilm · ş olduğundan bOL1rııJ' . k~Il usulü muhakeıneJe:-ı 3dd 
nun 4 JO ve 403 tincu !il j}ıiO' 
!eri mucibince un~. t~~·od Qu 
den itibaren 10 gun ~ 

istida il itiraz eınıe·ıiı -' 
duruşma günü olıln 16 ıı~ 
942 pazart si güuüJıie 018d1ı 
meye ge'meniz vaya t.J:;h 

vek"l görderme.ı z ak~1 rıı 
de hakl<ıııızia kanuoı teb 
mele yıtpılacağı i aoe.ı 
olunur. 

İlan siı 
Kmkbun 1 ıhisarlur Jdare ıd 

Kırıkhan lnlıisarlıır ,ısı' 
resi anb:ırınıia rt•j .ıu(ll 1 
dan kalma sahipleri bB 'I 

( k tüttıtl 1 lJJ) kilo yaprı b8fl 
dır. Bu tütünlerin .an e\ııı 
da kalışı iki ~seneyı ~t · . 

oldulTnndan kt nılere 91 
of l'I \' 

mın tarihinden itibafC
3 ıltJI ' 

i:;inde Allerindeki an~1\k~ ~ 
hnberlerile birlikte ~~.ıcJ ' 
inhisar idaresine 01 ~ )' 
etmeluri ve tiltünlericıı (lltrı 
rak tütün almağa ııil ~l 
tüccarlara satmaI:lrı uıı t 

Sah"pl"'ri çıkın1Y311. t ~~ 
lerin Inhisad r ıdare:1111~ ~ 
fıadaıı 3437 Sbyılı :dele"'..1 ~ 
46 ve 4 7 inci nıa J1 
uyularak resen satıl~~~ı .-
al·cısı bulunmazsa > l 
ğı iHln olunur, ~· 

h··r 
Kayıp Mü .. o ı.1'i 

Şahı:.i mührüıı1u Mıı 
tim. Yenisini alacağıOlt 
kisinin hükmü yoklıl .Jı~ 

Süleynı~Il l~p 
KAY1P EKMEK ~r\~9rı1 

Şuhal ayına. ~ıt "ıııc 
k.ıybetlinı. Yenısı111 •• -;oV. 
dan eskisinin hiltt 1111~efiİ Atabey uıuhl:l 1 t 

Meh ne ~ıır~ 
KAYIP KAtil'J ıl 

Son kfinun aY111'ı•jıJ' 
mek karnemi ka)b8J 
bat karnesini nl~~ 11 

·ıııv sonkiinuu karnesı rı111 
olmadığını ilan ed01ı •_.tı 

Dutdfüi nıah3 ()'1" 
Abdullah 


