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peşindir 
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t yük Elçimiz A imanlar 
l1l,Q QTİ-. tanda Bir nutuk söyledi 

ı~ı;e·ı.iılı lesı•nde açlık Nevyork 4 A. A. --"•' Tiirkiyenin Vaşington bü 
yük 1:. \İsi Münür Ertegün 

J~· J~ Amerika birleşik devlPtleri 
1ı118 Ponlar Singa Sokakla~da aç nin yeni Ankara Büyiik El-
ıe· Pu I çisi şerefine verilen bir i>ğlı~ 

ı~ııf d ra geniş ö ÇÜ lıktan ölen ço- ziyafotinde söylediği bir nu-
1\ll~ ~ b' h tukta Elçinin tayinini tbü.yük 

1 ıı11' L\; lr ÜCUma cuklar SÜprÜn- bir memııuniyetle karşılamış 
dd~ ~a ( 1 ve kendisine bugüıt selefleri 
hW° ~ ~lr anıyor ar fÜ arabalarile ne k.ırşı Türkler tarafından 
İlid~ lJ hücum şehrin ruu gösterilmiş olan yüksek iti . 

~c k dd toplanıyor harı belirtmiştir. Rüyük Etçi 
3/ a eratını tayin sözlerine şunları ilfive etmiş 
ıı~e l edecek Bir yumurta 110 ku tir : 
di~ ~da0ndra 4 A.A.- Singa- ruş, Süprüntü _teneke " Diplomatlarınnın hah 
ol ~l fırtınadan evvelki dur· r11s1 yalmz arşivlPrimizde de· 

11~ ~ 11~u andıran bir sükO.net lerinin başinda yapılan ğil, kalplerimizde de yazıl • 
ol Q ır. Japonlar ellerindtıki kavgalar rnış bulunuyor) 

11 kara, hava ve denjz Tiirkiyen,in başka millet· 
Bern 4A.A.- "Gazel d5 etlerini kulJanarctk .,bil· lere karşı nldıC-ı vaziyetin 

b·· Lozan,, Yunanistanm çek ı· şırtları bu milletlerin 'leu . 
ur hücuma geçecekler ' s· ği çetin ıstıraplar hakkında rtinlicri veya kudreti dea,..,~il, 

JJ 1 ıngapurun mukadd~ra· "' r. ta . şunları yazıyor: milletler arası alanda takip 
oıP ~N Yuı edecek bi.lyük Yunanishmda yiyecek ettikleri yol tJ;ibi yüksek ma· 
lir' 'D an savsısı yakındır. .. .... ·ıı d" 

\ap maddeleri iizerinde kontrol nevı amı f'f ır. " 
~· ~L"~ ı.ırun müdafaası me· • • , • 1 

(1 :~;ı geniş öl<;ilde kullanıla edilmiyen bir l.ımıpnar var lngı iZ er 
ı1ı'• r •~ tayyarelerine bağlı· dır işgalden önce fiatı dört Derneyi de boşalttılar 
ı~ ·x· drahmi olan bir ~umurla Lonnra 4-A.A Güveni-

yl'1 \~1llgapura en yakın Su- 110 drahmiye satılıyor. Bak· lir bir kaynaktan bildirildiği 
ılrV '~n 11~aki üslerdir. Bu üs kallarJa yalnız tuz vardır. ne göre, Jngiliz kuvvellel'i 
ut~ ~~S~n.gapur üslerini koru· Yunan çocuklarının açlık ıııtı Derneyi buşaıtrmşlurdır. Bu· 
trı ~ 1Çırı gereken av uçak· raplaı ına nihayet vermek için nun manası, Bingaziden rnn 
)'~f t~ ~1 toplamağa yetıniyeceği Yunanistana 4 Normandi ge ra Jngiliz kuvvetleri çölde 
eı aşılıyor. miiinin taşıyacağı kadar yi 28) kilometre geri çekilmiş 

,ııd~ 'h~lol<yo 4 A.A.- Japon: ı yE>cek göndermek Jazımdır. bulunrnnsıdı.i". 
tıı1 ~~sının bHdirdiğine göre, Atina ve Pire sokaklatında Mihver kuvvetlerİılİn 
t ~k al>Ur1t umumi hücum ki çocu~ cesetl'Jri süprüntii çekilişi bir manevra idi 
ııO ~[l!) Yakındır. Bunun için arabalarıle toplanıy( r. Homa 5 A.A.- ltblyan 
&" ~~ 11 &ttkeri makamlarınm Bazan süprüntü teneke· askf'ri kavnakları, Libyada 

'~Yı;ıo.si üzerine Juho şehri lerirıin başında kavt-;a eden l:aşlayan ileri hareket dola 
~1111 lılarak halk emin bir insanlara da rastlanıyor. yu;ile kısaca şu mülaleada 
~!\eye t 1 1 1 bulunmaktadır: ~· a~ınıyor. ta yan ar ltlgnpura yapılan ha Rumnelin ilk ç~kilişi va· 

İrıgilız Habec:. muahe IngiJizleri üslerinden uzakhış· s· va akını y tmnası bir manevradan baş 
\~1 llgcıpur 4A.A.- Salı sini nasıl tefsir ediyorlar ka bir şey dt>ğildUJu sevkul 
'~ıııı Singapura yapılan hava Romh 4 A.A.- Stefani ceyşin uhemm ıye~i şimdi an· 
~~ "ı arında 70 kişi ölmüş ajansmın 'diplomatik yazarı !aşılmış ve lngilizlPr çok ağır 
h~ ... <.OQ kiQi yaralanmıQbr. 1 z1~1at vererek geri Ç"kilme 
~'I ~ '"' '"' lngiliz- Habeş an aşmıısı İ· ğe mecbur olmuşlardır. 
·"'tı ~ece ve bu sabah düş· çin diyor ki: 
~~lı~<tva faaliyeti olma· "-Bu anlaşma Habeşis· SON DAKiKA 

~ıt tanı bir Ingiliz sömürgesi ha Singapura 
~anyada yeni bir yol line koymuştur. lf:ıbeşist 111 

~?.(l rıdra 4 A.A.- TaymiH lngiHz memur, asker ve ha· Umumi taarı uz dün 
~si yazıyor: kimlerin gönderilrnosi, iç iş akşam başladı 

~ırt!!anya yolu mn kay- Ier le lngiltereye nüfuz temin fokyo 5 A. A · - Singu· 
~t~ ınesi zafer sanlını geçik· edir. lngiltere başkasına ait pur umumi tuarruzu dün ak 
~i b~ii için Çine doğru ye· olana t-l uzatmakta acele et şanı saat l8 de başlamıştır. 

'
ır trol yapılmasın'-' baı;ı· . t" .. k'" h ~ Singapur kulesi dündenberi 

J a '"' mış ır, run u savaş en uz 
IQ}Qlır. Japon topçusu ıun ateşi altın 

..,, bitmemiştir. dudır. 

'iVu Kı~111K uır veaa çayı vere 
cektir. 

ğini, Hataya ilk Cumhuriyet 
Valisi olmaktan duyduğu de 

bir şehirde 12 
bin otomobil bı

. rakmışlar 
Rus baslc.sı a1}ında Al-, 
man orduları ağır ka 

yıplar vererek çekiliyor 
Moskova 4 A. A. -

Pravda gnzdesinin husu~t 
muhabiri bildiriyor : 

Rus kuvvetlerinin ele ~e 
çirdikleri Ukrayna Demiryo 
lu rzerindeki Lnzohya şehrin 
de Almı:ınlar m ülıim miktar 
dd savaş malzemesi bırak • 
mışlır. GanİrnP.t}er arasında 
binlerce motörlü taş · t, bir 
çok aske11 malzeme ve bir 
<:Ok top vardır. Yollar yüz · 
lerct' karnvon ve otomobiiıe 
doludur. Şehrin stadyornun 
da da 12 bin otomobil bıra 
kılmıştır. Bu otomobilleı in 
birçoğu ı\lmanyadan yeni 
getırilmiıt.ir. Almanlar Genel 
Kurmayın evrakını götürmeğ~ 
vakit bularnad:m alelacel c 
şehri terketmişl •ir. 12 ağır 
top ve biı çok h fı f tank ci · 
var ormanlardan birinde ele 
geçiril mi~tir. 

Moskova 4 A. A. -
~loskovcı cephesini cenup 
kesiminde bulunan 1zve5Hya 
gazt-lesiıı\n muhabiri yazıyor: 

Sı~oleııel! çwrEsinin bir 
çuk ehemmiyetli mevzilerin
de şi<idetli suvaşlar oluyor. 
Hus kıtalarımn baskısı altın· 
da düşman bu kesimde çeki 
liyor. 

Hus tanrı uzu devam edi· 
yor. Smolcnsk çevresinde 
birçok Ş' hir ve kasabalar 
l.ÜŞm~ndan kurtarılmış bulu 
nuyor. Doğu cephf's1nin sa· 
vaş b ·ıttı batıya doğru çok 
iledye götıirülrııüşlür. Kızıl· 
ordunun yaklaş•ığını hisse • 
Jen işgal altındaki köyler 
ahalisi Alm:m1nra karşı mu
kavem~tlelinl artmyorlar. 

Rusların bir tabur 
karargahı 

Ber lin 4 A.A.- Askeri 
kaynaklardan bildirildiğine 
görJ, 2 Şubatta '·Kork,, un 
şimnl doğusunda bir tabur 
karargahı Aln:ı anların eline 
geçmiş 5 subayla bir komi· 
ier esir edilmiştir . 

milyon dolarlık kredi de o
naylanmıştır· 
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Mallar Pazarları müessesest 
HATAY MAGAZASI 

1 - Mnğazamızın beş Şubat 942 w·rşPımbe günü saat 
14 le uyın Valimiz tarafından resmi küşadı yapılacaktır. 

2 - i\fağazamlZdun mal almak istiyen sayın halkımı 
zııı L>iı.zt1t hüviyet nüfus cüzdanı ( ecnebi ise ikamet tez· 
kereleri ) ile :\ierkez Affan karakolu ve Hulkeviı de t sis 
Hdilec k olan tevzı bürolarımızdan bırine müracaat ederek 
niıfus hüviyet cüzdanlannı kayd~ttirıoeleri n ecburiyeti 
vardır. 

MezkOr bürolaıa rnüracnnt edilmeksizin mağazdla 

Almanlara göre 
Berl n 5 A. A. ~·d· 

: detti ı~a r v • sovuğa rağm .. n 
JJoğu C< phcsinde savaş de -
varrı t.'dıyor Huslıır şin,diye 
ı. dar buyük lJir sırat. ji ha 
reketi ynp rrıarmşlardır. Çok 
oğır ka)'ıp ura ve insan zJyı 
alına b km. dan yapılan hü· 
cwrılar a ,<he nıiyelli bir 
ıl ıleme 1 d flememiştir. 
Sılirya ve K f ~ ı<l n , 
r len } e alel ('e ~· 1 zır) ı mı~ 
olan Hu. 1 m ç ı~ 
yuk ku. ıphır u ış 
Shıliıı ıı l ütun ku ır ı 

top ıyı r: k ~ aplığı lıu hucum 
1 rın bir hul ı ltş ~ 1 edıp 
dmedığ son amıh şıl <'Jk ır. 
Alman kaı şı lılicumu başlu· 
d•ğı 1.anıaıı ~ t;ıl n ~ap ığı bıi· 
\ iık hata} ı arlı ııc ktır. 

Mısır Kabir.esini kim 
kuracak 

Kah re 4 A.A.- Kral J a 
ruk yeni k11binenin kurulma 
sı iç n l arlfimentodakı ş fier 
lf danışma ara başlamıştır. 
Km l bugün V rft Par tisi R i 
si Nuhhas paşayı da kabul 
etmiştir. Hu kabul büyük 
bir alaka uyandırmış vo 
i\ahhas Paşanın kabineyi 
teşkil eder"ği kanaatı artnıı:,ı 
lır. Nıılıhas Paşa, ParHlmen 
toda en kuvvf Ui Pdrtlnin Li 
deri olııııılda rnb •r şimdi 
y~ k daı· hiçbir kalıineye g"r 
mfmi~tir. j 

Tarla ican 
l fotu:Y Ddterddrlığım1ıln; 
Aş· gı ı\~ di köyünde 

lıazitıt)P ııil ceman 21 hek 
tm mEı,abas nda 13 parça 
taı lanııı u.; senelik ıcarı 
c çık aı ltıı ma ıle3atış ı çı
karılmış ır. 

enı>lik muhammen 

ilanen tebligat 
As H Hakimlığınden: 
Antakyada Hamit Urfalı 

Vekili Avukat Hasan Sadık 
DHi tıır fıudmı yine Antakya 
nın Salihiyn mahallesindun 
Circis Abduş karısı Mari a· 
leyh:ne A ntukya Asliye Hu· 
kuk mahkemesine açtığı ala 
C'ık davasında; 

~1l\ddHinleyh M ırıaı'l ka 
mel>!uhı mechul oJ u u r:dına 
çı rnrılan d •t.t y le tebliğ 
memurunu mP.şr h Jlından 
aı a .. ılmar.ın ehni hak kın· 1 
da mahalli g z"le ile ilanen 1 
teblı(:at icr11sıaa ka ar veril \ 
mış ol iu~ıından hukuk usu· 
lü muhal.emel ri k3mınunur. 

148 inci madJesi rnucibinct-ı 
tebliğdP.n ilibareıı 10 gün i 
çiudc cevap vermek kaydile 
duruşma günü olun 1 O 3 942 
salı gunU s at ıu buçukta 
m· hk n oy gelmeniz veya 
l sdikıi bir vek l vönderme 
niz aksı hcilde hakkınızda ka 
nuni muamele yapılacuğı ila 
ııen tehli~ olunur. 

Tarla icarı 
MilJi Emlak ~1Udürlü-

ğilnden: 

1- Karım nahiyesine 
bağfı Batıhın köyünde lıazi 
nove ait cemaıı 12 hektar 
39 ur Vf! 45 Sdntiyar ıııe 
basında 2 p•rça tarlanın 
3 senelik icarı açık arttır 
ma ile satışı çıkarılmıştır. 

2- ~enelik muham· 
men bedeli 45 lira ve üç 
s nel k muvakkat terni.1a 
tı 1) lira 12 kurutur. 

3 !hale 13-2-1942 
cuma günü s .. at 10 da Def 
terdarlıkta y.ıpılacaktır. 

Tal'p olunlnrın ~o de 
7,5 tennnatile mürıcaalh.ı 

ŞEFLIGINDEN : 
ıııır•· 

nmıza gelec0 k müşterilere hiç bir surt-tle mal satıla 
caktır. ~0 

4 - Devlet ve nı üessesat memurlarının ihtiy.a~l~~ .,ıe 
zq nüfus hüviyP.t cüzdıınlarına işaret edilmek şar~Yte(l)iO 
dairel"r alfab 0 sırnsile her hafta cumartesı güıılerı ıcıir 
olun~caktır. Bu hususta dairelerle ayrıca temas edi.lect ~ · ~ 

5 - üfus hüviyet cüzdanına kayıt muamelesı ys klir 1 
maksızın bilaistisna niç bir vatandaşa mal verilroiyece • 

Memur alınacak 
P.T·T. ~lüdiirlUğünden: uf'I 
1- idaremizde münhal manşlı ve iicretl_i me~ııı' 

yctlere orta mf.'kb~p mezunları müsabaka 1le 8 ~ 
caktır. . t# ı,_ı 

2 l\Iüsabakada muvaffak olanların idarenın 'ıt 
lif edeceği yerde mernııriyet kabul etmeleri şarttır. Jıl :r 

3 - Miisabakada muvııffak olanlara 3656 saY1!.1 rİ LI 
nun hüknıiine göre 15 lira asi maaş veya60iira uC -.u 
vPrilecekıir.. 

4
at ~ 

4-lsleklılerın 788 sayılı m~murin Jrnnunurıu~ · 
cii maddesindeki şartları haiz ve devlet memurıY ~ ~~ 
ilk d fa gir celdt rin 30 yaşını geçmemiş olrıJ 
rı ıa ı ~k 

5 k, ya girrrek enler18 şubat "-
ç< rşarıı ... g alı al>s.1mına kadar dilekçe ve e!dt ~ 
müsbiteler le birlıkte imtihanın icra olunacağı nıu \t 
H ğümü1.f· müracaat etmelidirler, f ~ 

6 - Mii'ııhaka 19 -2-942 perşP.mbe günü alı 
n ı saut lv dıı yapılacaktır. 24-5..:_ 15 , ., ~ 

ilanen tebliğ ilanen teblı9 ~ 
Aslive l lukukHfikiml ğinden: Asliye Hukuk J-IA ~ 

Antakyanm Zengııı!er ma ğirıdt-u: ~ 
hallesindeıı Mihail oğlu Ne Antnıtyanm z .. 0ginler 
c;p paşa t11rnfından yine An hallesjnden l\lihail oğlU ft 
h1kyanın Muhs .. n Hiristiyan · f yiııe 
mahallesindeH Saba beyluui c•p plŞU tara ından t' 

takyanın mahsen Hırıtı ve Jbralıirn paşa kızı Efduk ae1 
ya aleyhlerine Antakya Asli· 

1 
mahul1esinden Svba dil 

ye Hukuk mahkemesine aç· ve lbrahirn paşa kızı El si 
tığı alacak davasında: aleyhlerine Antakya ~ 

Müddei aleyh Suba beylu Hukuk muhakemesine 1 

n'nin ikıımetgahı meçhul ol alacak davasında: 
duğa adına çıkanJan da\eti Müdde~aleyh lbrabiıtl 
yedeki meşrubattan anlaşıl kızı Efdukyanın ikaıtl ı 
ınnsma mebni hakkında ma meçhul olduğu adına çı 
haIJi gazete ile ililrıen lobli 
gat icrasına ırnrar· verilmiş lan davetiyedeki rne@. 
olduğuudtt hukuk usulü mu tan anlaşılmasına me~~; 
hakemelerı kunununun 148 kındu mahalli gazete 1 

inci maddesi ahkamına tevfi nc;!n tebliğat icrasına tııJ 
kan duruşma g!inii olan 23 - ver. miş olduğundan 
3-942 piizurtesi saat 9 da usulü muhakemeleri 1',0 
mahkemeyd gelmeniz veya nun 148 nci maedesi 8 

tasdikli vekil göndermıJniz na tevfıkcın duruşmil ~ )' 
ve tebliğden itibaren 10 gün olan 23-3-942 pıı '-' S 
\çinde cevı.ıp vermeniz aksi ha saat 9 d:ı mahk~meye ~ ~ 

kıymeti 150 lira 8 > kuruş 
, P iiç ~nolik rnu\•nkknt 
tr.n matı 33 lirn 93 kuruş 
tur. Hıale 7,2,1942 curnar 
te, i gUnü s ıat 1 da Def 
terdarlıkta yapılucaktır. 

rı Dellaliye, ilan Vılsair 
lllJsraf alana aittir. 

3 -5-8-12 

lında hakkıuızda kunuııi mu meniz veya tasdikli .,ı~ ~ d 
J amele yapılacağı iUlnen teb göndermeniz ve te';,rj 

liğ olunur. itiburen
1
10gün içindece ~ i 

• 
'J aJip olanların ) iızdc 

7 5 temiı alile mlırncaatla 
' ıı: Dellfıliye, ilcın ve sair 

mı..sraf alaıw aittir. 

Kayıp ekmek karnesi 
lkiııcı kfiııun ekmek kar 

nemi kaybettim. Şımdi yeni 
s·n· ıtlac"ğımdan eskisin bük 
mn olma lığını i an ed rim. 

Dutdibı mahallesinden 
Cemil Kısa Kamil 

Kayıp ekmek karnesi ıueniz aksi halinde ~ 
j SoknAnun Byı ekme' da kanuni muamele L°' 

karn s'ni kaybettim Şubat cagrı ilanen tebliğ otuJJ ~l~ 
ayı karnesini alacağımdan es· ~ 
kis:nin hükmü yoktur Neşriyat MüdiltO 

UJu, ami mahallesindeJ\ LSelim ÇELEN1' ~ 
Şerif oğlu Nuri c H p M tb A'D ~~ . .. La aaeı i 

~ 


