
k7tz-;;;;üe~ büg"7ik 
coşkun tezahü

flt /a uğurlandı 
~~ 
t lıs~eşa rlığın ı tayin 1 isken derun Halkevinde Sök· 
~~1 V11zifesi b cı ş • ııa mensüer şerefine 308 kişilik 
tıı & Hataydan ayrı bir veda çayı verilmi~tir. 
~tıU kmensüer cu Dün sabah sant 8 treni· 

b şehrimizden Is le lskenderuudan Ankaraya 
~t ~ekdet etdmiş ve ha reket eden Şükrü Sökmen 
ı.., ey anın .t çok .. . t d b 1, ... 
11ır halk kütl~si ta suer ıs asyon a aşta ug-
8'1tıirnt ve sıcak te· general.Şükrü Kanatlı olmak 
n~lirlımmıştJJ". Par i üzere 3Skeri ve mülki er· 
ılıye Reisi Ahdullah kan ile Hatayııı her tarafın· 
layhiarın şükran 1 dan (,elen binlerce zevatın 
lf~de eden lıir nu· ve kesif bit halk kütlesinin 
ış, kendisine iyi iyi yolculuk t~mennileri ara 

~e büyük başarılar sında ayrılmış şehrimiıdtn 
· Sökmensiier ken· ve lı:ıkenderundan birçok :ze-
larııak üzere topla- vat kendisine Adanaya ka· 
~eda ve teş~kkür dar refükat etmek suretile u 

ra iskenderuna ı;urhı · rnıışlardır. 

~si günü Sökmen· 
t" 1 tt'ı e YardımSt·ven· 
·' 320 fakir ''OCU 1tti y r. 

\ günü akşamı 

11\'\sevenler ı 
. rtliyeti 
ldcıre heyetini 

. Seçti 
tıı Yardımsevenler 
llıart~si günü An. 
arının iştidlkile 

t' ~apmış ve yel'i 
•rıı seçmiştir. 
llıhet Hilgin, Mu· 

~:t Siliöz, vt:znedar 
t' ftu, azalar Vesile 

~e Okay 
e Heyetine nu 

~ ~ dileriz. 

f· 'Pek kozası 
'cıtları 
t:l~d6rt kilodan bir 

llran kuru koza 
8(}::> ;kuruştur, 

1 ş- 1 

ki Alman ta 
~~~'.' müsebbi 
' aırniş 

ı\.ı\.- Bütün 

Hatayda ölmez hatıralar 
ve eserler bırakarak ayrılan 

Sökmensüere tekrar iyi yol· 

culuk, sıhhat ve yeni vazife 
sinde başarılar dileriz. 

Ruslar 
İlkbahar taarruzu 

için hazırlanıyor 

l\foskova 8 ıA.A.- [Mare· 
şal Voroşilof ve Budyeımi iç 
H.usyada ilkbahar taarruzu 
için büyük ordular hazılıyor· 

lar. Pravda gazetesinin verdi 
ili malumata göre bu ordu 
lar Başkır bölgesile Ortausya 
da ve Ural sıuırlarında talim 
yapmaktadırlar. Buralar~a,ge 
niş ölçüde kurulmnş'. olan harp 

4 
s~nayii durmadan çalışıyor. 

gazeteler General llumn('lin 
LihyttJaki karşı taaruzu• m 
başlıca müsebbibi olarak te· 
lakki ye bununla.beraber Ma 
reşıJ Peteniıı şimal Afrikada 
olan bitenlerden haherdar ol 
madığına hükmettirtıcek t:m 
mareler buluadıığunu ve Ma 

reştlla hakiki Fransızların 
Amerikaya kurşı dost ks lmağa 
karar vermiş ,<.ılduğunu ilavt' 
ediyorlar. 

;ez-

1 1 İngiliz gazetesi 

Libya sa
vaşında 
Niçin mağlup 
olduk diyor 

Gazeteye göre bunun 
6 St!bebi var 

Londra 9 ~- A. - Pil. 
zar günü çıkan Londra gaze 
telerinde tenkid yoktur. Yal
nız Stmdey Ekspres gazetesi 
Libyadaki vaziyet hakkında 
h •kt1metten tafsilat~istiyor ve 
yazısına şöyle devam ediyor : 

Şimal Afrikasındaki hare 
katın kum çöllerinde yol 
ol!Iladığı, nakliyat zorluğu 
ve iklim şartları yüzünden 
inkişaf edemediği söylenip 
dı;ruyor. Niha;y et. Almanlar 
da daha büyük güçlüklerle 
karşı karşıyı:dır. Alman ordu 
sunun üçte ikisinin yok edil· 
diği bildirilmişti. Fakat bir · 
denbire biz bizi Tobruk kapı 
larında görüyoruz. Böyle bir 
takım boş şeylerle ,vakit ka. 
yıp edeceğimize niçin ma~ltl 
bi:>'elimizin sebeplerini keşfe 
çalışmıyoruz ? Bu akıl almaz 
bir şeydir. Biz orada Alman 
bira harp vermek değil Al · 
manlar bize harp vermeli 
idi. Bu mağHlbiyetlerimizin 
sebebi her halde ş.ı alta mad 
de ile hülasa edilebilir. 

1 - Genr!ral Kaningam 
llabeşistanda yorulmuştur. 

2 - Tanklarımızdaki si 
!Ahlar Alman tanklarına kar 
şı çok hafıftir. Bundan evvel 
ki s1vaşlarda bunun t eCl übe 

SON DAKiKA \ 

laponlar . 
Singapur adasma · 

3000 

Pazartesi 
Abo"a ,artl•rı ~ 

D•hilde yıllıtiı 5 
liraY•bancı mem 

leketlera 8 lira 
ilanların her ke· 
limesinden 5ku
r uş alınır. Ocret 

pefindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

- 1 ::!!!& -

Kerçte 
Tem izleme işi 

genişliyor 
Hükreş 8 A.A.- Son 48 

sata zarfında Kerç yanmada· 
sındaki temizleme hareketi 
~enişlemiştir Sovy~tler hir kı 
sım kuvvetlerini tahliye et· . 
mişlerse de bazıları haJA 
mevzilerir1i müdafaaya çalış· 

m~k i~~in yartm adadu kul · 
mışlardır. 4 şubatta Alman 
ve Romen kuvıetleri Sovyet 
müdafaa hattım yarmışlar· 
ve blr tehri (işgal etmişler· 

dir. Alman uçakları düşman 
taşıt gemilerini batırmakta· 

dır. Sovyetldrin tutınlmak. is 
tediği YenikaJe lim~m ve 
şehri işgal edilmiştir. 

si bize çolr pahalıya mal ol · 

muştur. 

3 - Tayyarelerimizdeki 
toplar Alman tanklarına tesir 
edecek çapta değildir. Bunla· 
ra niçin daha ~ır toplar 
koymadık. ? 

4 - Tamir sistemimiz 
Almanlarınkile mukayese ka 
bul etmiyecek derecede geri 
dir. 

5 - Rumnel harbin dur· 
gunlaştığı sıraJart...a durmadan 
çalışıyor ve zamanı geldikçe 
darbeyi indiriyor. Alman sü· 
rati bizim silratimizle muka· 
yese edil1...mez .. 

6 - En mühim sebeıı 
bu son noksaııımız1ır. Tank 
lara karşı iyi teknik henüz 
bilmiyoruz. Harbiye Nezare· 
tindeki ib~iyarJar yerlerini 
daha gençlere bırakmttdıkça 
bunların önüne geçmek im· 
kAnsızdır. 

ajansı bildiriyor: 
Japon kuvvetleri Cuhor 

boğazından geçerek Singapur 
adasına çıkmışlardır. Pcızarı 
paz!lrtesiye bağ'lıyan gt: ce Sin 
gapur atlasına çıkan Japon 
kuvvetleri ş:dddetli topçu a-Büyük miktarda asker 

çıkardılar 
Singapur 9A.A.- Resmen 

bildirildiğine göre bu gece J a 
pon kuvvelleri Singapurun ba 
tısında karaya çıkmıştır. He 
rıiiz tafFilat yoktur. 

1 teşile karşılanmış fakat sürat 
le arazi kazanmağa başlamış 

tır. 

Singapur 9 A.A- Domei 

Sin1.apur 9 A. A. - Bu 
gece SinKRpur adasının butı 
kıyılarına çıkarılan büyük 

s.ıyfvyı çeviriniz 
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Sabun hakkında 
Hul8y Vilayeti l'iut Mü· 

rdka~Komıs~ onu Hiyasetin· 
den : 

l - 940 yılı inıaHllırıdan 
oJup son dtıfa beyımounıeye 
tabi tutulan şabunlann du 
il<iııci dt fa olarak n o lJ u 
JJatay VıJay"ti ihtiyacına, Fi· 
at Murakabe Kornısyonunia 
evvelce tesbil ve ıUlu edılen 

fiall rla sahlmak üzere Vılft 
yet emrine tahsis ~dılmiştır. 

2 - Beydnnamelerde 
göst rilt' ı mütebaki sabuı.l,ı· 
un 6,2,942 tarihinden ılıbat • 
ren defn • yuğından yapılmış 
olanl:ırm toptan beher kılosu 
70 kuruş ve perakend~ be 
her kilotu 72 kuruştur. 

3 - ZPytin yagındun 
yaı•ılmış olan sn bun 
laım topları beher kilosu 68 
kuruş, perakende beher kilo 
su da 70 kuruştur. 

4 - 941 mahsulünden 
una edi miş ve edılecek sa 
bunlaı da 940 sabunları gibi 
fıala lubıdir. 

5 - Evve'ce y<ıpılmış ve 
oodema yapılmusı menedil 
mit olan loprakh sabunlarm 
fiatları e~ki tesl..ıit ve ilftn 
edılmiş ·fiallar üzerinden satı 

lacaktır. 

6 - Hutııy haricine sa • 
hun ihracı 7 ,2,942 tarihinden 
ılibanm Stjtbcstir. 

Kamalino pirinç fıatları 
Hl!lay Vilayeti F ıat Müra 

k-ıbe Komisyonu Hiyase~in· 

den: 
Kamalino Pirinç fiattarı 

hi.lkkında 

!16- 2-942 tarihinden iti 
baren Hatay mahsu'ü kama· 
lino cioE:i pirincin lekende 
run ve Kınkhan fabrikala 
nnda çuvalsız toptan bir kiJo 
nun satış fiatı 38 kuruş ve 
peral,cnde bır kitooun H ıtay 
Vilôyeli hudutl tı ı,,1nde 43 
kuruş olarak tespit edıld ği 
ılU ı o.unur. 

mı t*S ·== r rza ' 
miktarda ask..-rlerin harekeli 
dt'vam eidyor. Adaya ask~r 
~ıkarıl nıusı durdurulmamıştır. 

Singapur 9 A. A. - Pa· 
zar'esi günU topçu faaliyeti 
çok arlrrı~ , buna bizim mü 
d11f:Mmııın mer:nj yağmuru 
karşı ko} muştur. Bombalarla 
müd<tfaaya iştirak eden kuv· 
vetlcrimiz adanın ş:mal botısı 
nın doğu ucıı d r nliğine ka 
dnr ateş açmışlardır. Kuvvet· 
leı imiz f. zla mt>rmi israıf etme 
mek i~in yalnız hedeflt>re 
ateş açmışlıırdır. Bir kaç 
dPfa ularm işareti verilmitae 
de şehır lı mbardımaıı edil 
memiştir. 

Sığır eti alınacak 
Hatay Seyyar J ndarma 

birlikleri saımulma Komis 
yonundan 
Cinsi : Sığır eti azamf as 

garf, Miktarı: 54 00 kilo, 
Teminatı : 1417 lira 50 
ku uş, Muh:ımrn~n bedeli 
1890) lira, ihalenin ne 
Ruretle yı pılacağı: Kspalı 
zarf usulil 

Hatay Seyyar Jandar· 
m,ı birlikleri için yukarı· 
db miktarı yazılı sığır eti 
kı.ıp1lızarf usulile satın alı 
nacaktır. 

Eksiltme 9-2-942 
paz:trtesi günil Sıtat on 
dörtte yapılacc1ktır. 

Talip olanların o günde 
teminatları ve Ticaret oda 
sından musaddak vesikala 
rile birlikte Antakya ~.ışla 
sırı 'a müteş .. kkil satınal 
ma koırıisvonuoa ve şart· 
nameyi anlamak üzere a 
lay levazırn n üdürlüJ'tüno 

müracaatları 26-30-3-9 

Odun, kuru yaş 
sebze alınacak 

Antakya hastanesi Baş 
tabiplıJliııden : 

Antakya hastanesinin ku 
nı ve yaş sebzt'sile süt, yo· 
ğurt, ekmek ve odun ihtiya 
cı 10 şubat 942 sah günü sa~ 
ıt 14 le pn.arlıkla satın ull· 
nacaktır. 

Aylık ihtiyacı karşılamak 
Uzer~ taliıtlerin ayni gün ve 
saatta hastanedeki komisyo
nu müracaatları 

ilanen tebligat 
Anlakyada tüccardan ifa· 

naniyt1 vekili avukat Suni 
Yener tarafından Antakyanm 
Bedirge Çerkes köyünden 
Ömer Faik aleyhine Antakya 
sulh Hukuk mahkemesine 
açtığı ahH~1k davasında:: 

Müddeiı l<>yh Ömer F!ii • 
kin ikametgahı meçhul oldu 
~u hnkkında çıkarılan dave· 
tiyedeki tebıiğ mt murunun 
meşruhatır.dan anlcışılmasına 
mebni huktık usulü muhalle 
ruelt"ri kanununun 148 jnci 
maddesi 8hktirnına tevfı~n 
duruşrıu, gUnti olaıı 4,3,942 
çarşamba günü s~ at 9 da 
mahkemeye gelmeniz veya 
lasliklı vekil göndermeniz 
aksi halinde hakkınızda kanu 
ııt mu ... ur.ele yapılacağı ili 
neu tehliğ olunur. 
Kayıp ekmek karnesi 

• Şubat ayına ait Ueş ekmek 
karnesi kaybettim. Yenilerini 
alecığımdan eskilerinin hük 
mü yoktur. 

Pazar hanında asker 
Hamdi oğlu Ihsan 

Bütün halkın 
diklcat nazarına 

H tay N aliJiğinden: 

An ta ky duııt 
)i ıindeıı 111 uhlll-lı 
tararından ay~ 
Kiğork oğlu 1 \1ıkı uhi aleyierfO 
Asliye Hukuk f 

açılan 'ala~tJk ~I 
Müddeı alt'/ 111 

ruhimn ikaaıet':ar 
olduğu udırnı çı 
liyedek fJl 
rue .u11 tıaJaı 8 ro,; 
meb 11 hakkında 
- tel zete ife rnınen ., 

Kartla ekmek::. :verilen 
~hir ve kasabalarda bulun:ın 
halk elindeki buğdlty, Çflv 
da:-, mahlut, mısır vtı sa're 
git i ekmeklik ve y meklik 
hububat ile urılanna hükQ 
metçe el iıonulrrruştur. An· 
C'lk el konma lı kmü dışın· 

da kalan ve beyana tabi tutul 
m&yau miktarlar aşağıdaki 
miktarlar oiub bunların fez 
las•na sahip olar far ellerinde 
ki mevcudu bildiren bir be· 
yanuomeyi iki gün içinde ma· 
hallin en bü) ük mülkiye ilmi 
rine biJdirm~ğe mecburdurlar 

na kardr ver l~il 
l dan lıukufc usu 48 

Ieri kırnuııunuıı 1 .,o 
t desi abkAmına ~e .~ 

t

i liğdcn itiba~ll ~1d~ 
cev b vermek ıt,,. 
ma günü olan ~ 
pazartesi saat 9 ,b 

Beyana tabi olmayan ve 
el konulmayan miktarlar şıın 
lardlr : 

Asliye Hukuk JJJ_...,ıır.1.._ a) Ekmeğini kartla furun 
dan alan milslt-hliklerin elin· 
de bu'uınn un. arın beher nü 
ffüı buşuıa bir kiJo he 
sah le mevcut miktarı. 

gelmeniz VHY• ·~ 
1 vekil göndera>eO Jı 

J nde bakkınır.da caıı 

(\1ısıl : Cört kişilik bir 
aile el:nde bulunan dört kilo 
un el konrnu hükmü dışında 
•>lup lm"lun f-ızlasın1:t el ko· 
nulmuştur) 

b) Ekıreğ'ni evinde ya· 
pıp kı•rt almvyan şeh!r ve 
kasJba müs'ehliklerınin yen( 
hasJd mevsimine kadar isitih J 
kakı olup beher nüfu~ gün 1 
lie isabet edecek aşağıdaki t 
miktar. 

Un Ekmelik hububat 
Gram. Gram 1 

Ağır işçi 531 veya 538 
Büyük 265 veya 279 
Çocuk 132,5 veya 139 

Yukarıdaki a) ve b) fık· 
ralarmda yazılı miktarlardan 
fazla ekmeklik hubııbat.\eya 
unu bulunau halkın ı ki gün 
içinde mevcutlarını birer be· 
yannam .. ile M ıhal'in t:n bil 
yük Mülkiye 4miritıe bildir· 
melf>ri idir. 

Bildirr l h hkında 
Millt Ko u ı anunu hU 
kllmleri tatbik edilee811 Hi\n 
olunur. 

Pasta Çörei< ve benze
ri maddeler yapanlara 

Hatay Valilı~·nden : 
2-17199 )ayılı ka arname 

ile yürülüğe gire ı 255 sayılı 
karara göre, 

Hububat, Bakliyat, pata 
tes ve pirincin un ve ezme· 
]erinden pasta, çörek ve bun 
lora benzer maddeleı in ya· 
pılması v~ sahlmusı Mıl i Ko 
runma kanununun 21 inci 
maddesıne duyamtarak yasak 
edilmiştir. 

muamelA yapıla 
tebliğ olunur. 

" . • Antakyanın ~ 
yCndan Mahroud 
mil vekili avuk'~ 
ney tanıfından 8{ 

Haci Kiğrk 0~ il ,J 
ve eşi Makruhı IJ)IJ 
:\ntakya '8SbY8 b 
kemesine açtJ#ı 
smdu: 

Müddei ale1 ·,,J' 
ğork oğlu IbrabJ 
gahı meçhul old 
da çıkarılan da 
liğ me uuruouIJ 

l sı.P• dan anla,ı ma ~ 

kuk usulil a>U~ 
nununun 148 .P 
t e v f i k ca 'Je 
mahalli g&IBte k~,r 
liğat icrasına ıil 

olduğııod.ı~. te~~ 
len !Ogün ıçınd 
kayd le durlll~!o ı 
27 942 g.w 
mal. neye ~tl 
tasdık ı bir ~ 
n'z uksı halinde ıe 

• aıl'.18 .. ~ knnum ~u 
01

..., .. 
ilftnen teblığ 

ilif1 p 
tıil~ .:.il' 

SoğukSU dl.,,,..~ 
mütedavil set ıd 
395 kılo sus• 
ma ile s.ıtıı17 5 
Taliplerin °; ' 
bırlikte 1 
günü K~rıkb110 
resinde h sır 
ilAn olunur 

Nt- rıY 
SelİiJl 

~· C. H. P. 


