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lrzncı l eri j D~~~~~~A~~1~E· Kahi!uı , ~·1r!i~e\ı!;,,-E. bŞ ,,,,_,.İmizde hazır JtkJarn ll•y•ut !SA. A. - tahiyyettar rı Irak Hariciye Nezare 
Ofi Fransız Ajansı bildiri· le göre Suriy tme bir mesaj göndererek aş/andı, garışıı 9 bo .. lge yor: m~t ve. yollard k. J gılterenin İrakın istiklali 

Suriyedeki Fransız Ko tın teşkil ettigi nu v ne r·ayt-t etmek niyetinde t~t. Ak d. miseri General Oenz bir metle karşılaş mut. fı o'duğu hakkında teminat 
y r 1 ra e ıgor karaıname neşrederek bü kuvvetler yavuş y .va iler vero115 vo lra .ın ref hıoı arışçtlar 22 haziranda şehrimize gel •ün devleı memurlarının harekete devsm etmek· temin •d·bilecek biitüo 

• izin almadıkça vazifelerin· tedirler. tedbirlerın alınmasını ve 
h llıış bulunacaklardır den ayrılmamalarını bildir Kudüs 15 A.A.- As· yabımcı . bir mütecavize <J· ~ Vclce d 1 

k.'Rinıit ib· c ıabt>r ver- cektir. miştir. keri sözcünün hıldird,ğine karşı İrakın müdafa .ı edil· 
'

1

Y• bisiıJ 1

• bu yıl Tür- Evvelki gün sayın Va Şam ve Beyrutıa ıükıi · göre, Suriyede müttefikle mesi hususunda lngiltere • 
b'!• 12Q k 7t birinci ti ği ya 1 ô mi zin ri ysseti nde levka · net vardır. Halk şehirleri re t esi im ola ıı ve yahu! nin işbiı Iİğİ y 

8 
pmnğa ~a • 

8 °
1
2 •ııı iıd ıloın etre olar ak liıde bir içtima akdeden tah 1 iye ederek dağlara m üttef ıkl erin eline geç mi~ zır olduğunu bildi rmi, tir , 

Ilı~ ~"'•ıt:kr•pılacaktır. Bedeıı terbiyesi bölge İs· çekilmektedir. Sokaklarda olan Vişi hükümetinin su· iŞGAL EDiLEN ARAZI 
Y~ tıı llılid .. Program u. tişare heyeti, gerek misa- mütemadiyen iandarma dev l·ay'arile erleri Almanla- Kudüs 15 A. A. _ 

~lllıiıı;~rlukteo Bölge lir sporcuların şehrimizde riyeleri dolaşmaktad.,, ra kar~ı kinleri "çıkça Suriye topraklarındao 
'JU • kalatklau müd leıçe istira Şinıdıye kadar hiçbir vu· bildirmekte lngilizlere kar şimdiye ka ~ar mtlttefikıer hr, lltoo-r h 1 • · · · k k t 1 t h h" · 1 
la A • ""'• naıareıı at e:mın temııu, gere "' o mamış ır. şı asımaııe ıs,.y.ı ta:ı· toralıııdan işgal edilen ara ~"''r, u."k •ra, t stan bu ı, yarış esnasında alı nacak SUR 1 Y L VE LÜBNAN m ad ık ların ı ifüd e etmek· zı 6500 kil om etro mu r 
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b, 
\ıttı~i~li, a:1a1, _Eskişehir, sıhloi, idaoi ve inıibati HÜKÜ.\1ETLERININ BE· te, fakat mareşal Petene baı yer tutmaktadır. Çöl· 
0, 1 ı,t,t b· kesır, Kocaeli tedbirleri karar nltına al • YANNAMELERl sadakatl.rını izhar eyle· deki kıtaatın kontrol <ili• 

lınııı"kı olgelı!rİ dahil mış ve bir program hnıır Şam 15 A. A . - Su· mektedirler. ğı arazi lıuııa dahıl değ!l• Yı. •dırı lanmı$tır. riye hükümeci Başvekili Sı·rı'yel1 eki askeri ha· 
L" •tı ar· • ' dır. işgal allıo Jaki yerler "l1kı llııa, id Y • rışla biri ncô, ikinci ha ika hi ta b on bir beyan · re kil tın bu gün kti safo sı ll'ıi de 22 h arecilenle U name neşre Jerek, şimdiki d~ bulunan Surıy .. h tuccu o.' • h .. •ıiranda şehri ve üçüncü gelenlere, • Sıydadan Ş u. k d r 

1 
rm Mısır vo l'olı tınde 

1 oık 1 •1'11l k mum ınüdiırliı,ıun namına nazik şartlar alımda hnU:ı olan hatta dlize'tmek safh 
Cc'- Ctıtıd. Ilı üzere verılecek mükafdll"r bac:ka, su"kunete davet eylemiş ve ~ m etlrme.erıne muı:ıact• " \' l ll ha k d u .1 sıc~ır. Buııd n dolavı di· 
•• (! ı. te ete ,. s··ı . d d 1 h d . . b" 1 de ea''ılmı'li:tlr. "'<'tı C .. r~da k o ~emız a ına a ~üze e en ışeyı mucıp ırşey o· lYer kollar çık.ntıları izal~ v 
at 

6"İd C: Yarış omi diyeler v .. rilınesi kuarlaş madıüını ecnebilere karşt ~ AL 1 ı\N NO ~ f At N ı\_. ~'te ava n .. ~ ederken, sahildeki kol bun z R1 \, tek k ıuraca· hrılmıştır. iyi muamele edilm~sinı bü ~ A 1

~· llYdolıınacak • y kumetin her fürlü emni • ları beklemele mabadile Berlin 15 A. A. -r' ar:şa Bölgemizden d yerinde 'durmaktadır. b ı. k 2Gı1 ıı tış 2
11 

1 
• işli dik edec,·kJ .. rin sayısı yet tedbirlerini al ığını Yara resmi ir ~ "ayna tan 

" a "1 rıa Ki~venin şarbnda Yll· ltıi~d ''l 7 3 
7

·•ran sah tahdıt edilmemiş olmakla ilan etmiştir: bildiriJıyor : Ctı 1 

O d ı b pılan bir çevirme hart-kc· ile bm1 a şe ıri • beraber Ü•· veya azıımi Diğer taraftan Lü nın Suriyedeki Fransız mu ~eh · -~ 1Yac k y ti neticesinde Vışı katıla· 
t ıni .. d 

1 

veyi· dört yarışçınıı~ hazırlanma lıu"'kucnet Rdsi Vekili Ah· kavem~ti hakkında Alman 
.. e '

1 

rının ikinci müdafaa hattı -....... sona ere- ğa başladıkları öğrtııİI· med Daulc ta Uibı~an hal ~iyui mehahıinin kanaati 
miştir. h b b" b zaptedilmiştir ve haleu ile 

Elektrik 
idart::leri 

BELEDIYELE!{E DEViR 
MUAMELESiNE BAŞ 

LANDI 

Hııtay Elektrik idare• 
leriııini beledıyelere devri 
hal:kıııdaki karıuna uyarak 
tes s \ta fiat koymak Vt

devr rmınaıelesini yapmak 
tiıere leş'!kkül edl!n ko· 
misyNı mesaisine başlomış 
tı... Evv la lskenderun 
Vf"' Antakya elt"ktrik şebe 
hlt"rİle tesisahmn {iatları 
komisyon lar fıı.dan tes· 
Pİt edilmiş ve bu günden 

·sonra devir ml!amt"ltsine 

başlanmışhr .Bu mcıaınelenin 
bir kaç gtine kadar bitmesi 
ınuhteıneldir . T ,.spit eJi
ı,.11 f"Saslara göre Aııtak· 
Ya Vt> lskcndt"run b·ledi 
Yel ri 47 sene mü-.:idetle 

b" ner lira öde'mt-l sureti le 
Nafı,, Vekal C"tiııe bo\irlan· 
nıışlardır, · 

kına ita en ır eyanna· ri hareket devam t"tmek· şudur : 
m~ neşrederek hü~ nme tin tedir. Askeri sözcü mulra Bu mukavemet mü es • 
vazifes'ini yapmakta oldu· sir ulsun o!ması;:ı mübtm· 
ğıınu, ,.mit ve ~ umandayı ve metin dahılde ve ezcüm 
ele alan General Denzin Jo Şıım etrafında daLa d ir. Almanya bunun mKne 
emirlerine itaat edilmesini kuvvetli oldul>unu kaydet vi c .. phesiie alakadardır. 

ı bil ir mışhr. v d · · nıi~t-ır. Asıl mesele, Fransız - in· 

Sayda duc-şiii Akdenizde gıli.z dostluğununuu ebeJi 
yen mdbvoluıuı bulunma· 

iLERi HAREKET DEVAM INGILIZ Dr.NIZ ALTI sıdır. 
EDIYOR 1..1\RI FAALlYE tt. GEÇrI ~~~ 

Vişi 16 A.A.-Fransız Londra 15 A. A. _ SON OAKTK~ 
resmi tt-bliği dun Sıtycla 
şehrinin IPgiliz ve f?~gol 

kuvvt:' ileri tarafından ışgal 
edildiğini bildirmektı:dir. 

Londra ı 6a.a. lmrarator 
lu'' kuvvetleri dün say fa
yu varmışlardır. Dephe· 

nin mt>r kez le ısınrndcı şi· 
nıale doğru ileri hareket· 
devam etmektedir. 

Nev . .-ork 16 a .a. - Bt> y 
rutt.Jn öğrenildiğine g )r~ 
lngiliz topç••.su Sayda seh 
rint" kurşı şidJetli hir a· 
teş a ~ mış, dokuz harp ge ın 
si de bu bombardımana işi 
tirak eylemi~tir. Kisvenin 
t4:kilometre şarkındaki 
mt"vziler lngiliz kuvvetleri 
tarafından •şgal edilıni~tir 
Bu kuvvetler şimdi Bekir 
vadisine girmeğe çalışıyor 
lar. f rausız mü,fafaa hat· 
tı yarılmış•ır. 

1-{ esoıi te .ığ : 
AkdemzJ ~ 

nakal :sile nı 
denizaltı! 

Matta ve 
Kisve 

ticeler v MOTTEKIK KUVVET· 
lunmu~la L :{ TARAFıNDAN 
balıkçı ~t..ıı Z~PTEDILDI 
sinde ikı du.., Ku J 16 .A.-Röy 
<len itlÜrekkt.'t t~r aj nsı bıldiriyor: Ordu 
görülmüş ve h.ır , ~ (Le .ıı 1ınıuuıi karurgahınm söıcü 
de top ate~ le b.ıt rı aıı;ıtlr. su Surı ed ki harekat hak 
Bir denizaltı ~e 11 om 8 >ıu kı d şunları :;öylemiştir: 
tonluk bir 1t ya petro Müttefı.c kuvvetler ile· 
gemisini torpıl e niş beş ri harekı::tlerine devam 
bin tonluk bu.~ı.:.ı bır hal· ederek Kisvenin şimalişar 
yan sahrın-w geını i ~de tor kisir de ve Sı..?'a 16 kilo· 
pill .. nerek has.ıra ug~aa_ıK metre mesııt~ Cfe bulunan 
tan sC1nra lstaııbula gıtTtŞ· Mattayı işgal etmişlerdir. 
tir. Biogazi lu..ıaıırnda bu· Kısve de zaptt-dilmiştir. 
lunan silahlı .. b_~r lta:

1
ynn Iraktan bareket eden 

ticaret krovazoru brpı lerı 1 k 1 . . D 
. M'd·11· lımamndııkı ıki İngiliz uvvet erınm ey• mış ı ı \ ·ı • b b · 

yelkenli ve bir iaşe gan• rıoru zdap ·:1tdtı.-.lerı a erı 
botu baurılmışlır. doir u eğı ır, 
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Madde 19 - Su verilen mülkün başkuına ft'rağ 
t-"'ıldiği veyahut intikal eylediği veyahut müstecir 
de!!i$tiği takdirde su mulcav~lenamesi münfeiih !ld· 
dolunur. Yeni· sahipleri belediye Riyas~tine bir h:ıf 
ta zarfında tahriren müracuıtla form":lite41İne~ göre' 
yeıı iden mukavele yapma~• mecburdurlar. Aksi hal 
de suları keıilir. 

Madde 20 .. - Ayda 10 tondan üç ay zarfında 30 
ton su 11rfetmiyen aboneden dahi 30 ton ıu ücre· 
ti istifa kılınır. Belediye ile mukavele akdeden abo· 
ne, bu miktar su sarfetm~yi taahhüt edt'lr. Abone· 
lerin rs11rfettikleri ıuyun bedeli aşağıdaki tarife üze• 
rinden hesap olunur. 

A - Ciheti &!keriye dev.&ir ve müessesatı resmi· 
ye, meabit için bir metre mikap sudat.n 6 kuruş. 

B - Senai müesseselerinden, imalatbane.l~rden, fab· 
r' kalarda, bamım\arda kullanılan suyun bir m~tre mi 
kabından 7 kuruş. 

(.; - Alt-lumum halkı!: hane ve ticartstlıa ı ıelerin· 
dPn aarfettikleri ıuyuu bchr.r metre mikabmdan 8 
~ u·uş alınır. 

Madde 21 - Aboneler l.orçlarrnt su tabıildarı 
tarafmdan verilecek resmi makbu ~ mulcabiFnde füfo 
meleri lazımdır. resmi makbuz muk&biliaue olmayan 

ı tediyatın hükmü yoktur. 
Madde 22 - ~u lıorcuııu vermediğinden doJayı 

suyu keıildil.ten sonra .. borcu• ödemiyanlerden su 
kesme ve uırakm~k ücreti olarak ayrıca 2 lira ah· 
narak suy l aç•hr. Su saati dahi çıkanlmış ise S\• 

at takma ÜC! eti olarak beş lira istifa kılınar. 

Madde 23 - İşbu talLmatnamed~ yazalı mıddelere 
müsteniden suyu kesilmiş olan abonenin tekrar su· 
>unun açılabilmesi bilumuru borçlarrnı ödemesine ve 
su açma ücretini dAhi vermesine mütevakkiftir. Her 
bangibir abonenin herhangibir ıuretle suyu kesmek ve 
o rakmak Belediye _Riyasetinin tahriri müsaadcsile 
olur. 

Madde 24 - Bel,,diye umumi su şebekesini, ~eya· 
'1Llt berhangibir abonenin hurici su tesisatım tamir 

c,; ın müstacel ballt"r müstesna olmak üzere ' keyfiyeti 
~ · zete ile ilan ~uikten veya h~r mt!klupla aboneye 
ıh lar eyledikten S<•nra bila müddet ııuyu kt"sebiıir. 
: uyun kesilmesio<len dolayı abonelerin zarar ve ziyan 

ı meğe hakları yoktur. Bu gıbi t.usuutta beletliyeye 
bı r ~üna mel)uliyet ter~tlüp etmez 

-ladde 25- Masura ile suya mutasarr1f olanlar· 
dan, i:tilıkakh.ıraııdan fazla sarfettiklt!rİ suyun be.lelile 
su ; cbektsinin lıcorunmut için beher matıurado n se· 
nevi beş lira koruma parası dahi işbu talimatname 
de gösterilen Jört taksite ayralarak muayyen olao ay• 
}arda tabsil olunur. Tapu ile suya mutafarrıf olan şı· 
ht , suyunu mülkii Jc1hilinde dılediği şekilde istimal et 
mc~ hakkrnı haizdir. F ıakat tasarrufunda bulunan ıuyu 
ıfnz ederek biç kimseye satamaz. Velev biıa bedel 

olsa dahi kendi mülkünden hariç bir mahalle isale e· 
demez. Tanrrufundaki suynr. belediyeden aldığı be
dc::h kadar su işlerinden beledıyeye dt<:yni olan şıh· 
sın, borcunu tamamen öJeyinc<?ye ki4dar suyu kesilir. 
Masura ile suya mutuarnf olanlar, suvu•ıun ademi 
kifayeiinden dola} ı ayr:ca ıiıukavıle il~ su a&mı:k tale· 
binde bulunduğunda işbu mukavelename abkamuıa 
aynen riayete mecburdur. 

Madde 62 - Tevzi şebbekesi olmıdığı halde anı 
borıılardan alanmış, v~ bir b3 İ i!t tt :1 ı ın ıt ıt lif 
yerlere verilmi~, bir l>inadaı: diğerine ge;iriimi ş bula· 
sa defne suyunun emniyet ve•ıdameti rıoktai naıa• 
rrndan mah1urlu görülmekte bı.1lunmu~ oııuı gayri 
fenni tesi.satların islalunı talebetm ... ye ve bu. tav. iye 
kahul edilmediği, tesisatlır ~eı<li ft ra,1iye ifrağ kılın·. 
madığı takdircie bu gibi mahallerin sularını kesmek· 
te beleJiye ıerbeıtir. 

ı\ltadde 27 - Abonel-:riu harici su ksisatlaraoda 
belediye tarafmdan kuHaoılacak malzemeninin bedt-1· 
lerini royice göre tanzim etmek belediye encüm~nine 
aittir. 

Madde 28 - Belediye hu afından yapılan 1932 tarih· 
li (Antakya bolediycıi defne ıuyu niumnameıi) bü· 

Gençlik Klübii temsil heyeti tarafından 

Y ardımse,venler 
Cemiyeti menfaatine 21 haziran cumartesi akşamı 

G !llÇlik kışla!ıı sahnesinde verilt'!c:ek miiaamere>i ka· 
çırm~ymı:z . Davetiyelerinizi şimdiden tedıtrik ~diniz. 
Hem güzel bir gece geçirir lı~m <:ok hayırlı l:..ir yar· 
dıma katılmış olursunuz. 

Program 
1-- Sporcu cücenin Monologu 
2- (Gömdüğüm o cihanJlçtimııi facıa) perde 3tablo 
3-(Zor nikahı) Vefik pa~anm büyük şaheseri komedi 

Erzak satınalınacak 
Iskenderun hastane~i baştabipliğinden 

a~her kilosu:rnıı 

Miktarı Fialı Tl!tarı Tttminah 
Cinsi K. K. L K. L. K. 

Birinci nevi ekmek 7000 14 980 74 70 
Koyun eli 2520 50 1260 94 50 
Sade yuğ 300 140 . . 420 30 75 

Tere yağı 010 110 011 82,5 
Fabrika pirinci 800 ~ 30 240 16 :ıo 

Bulgur 100 17 Ol l 1 28 
Makürna Birinci n,.vı 300 45 135 10 13 
irinci nevi ş~hriy e 100 35 035 02 63 
Patates ~00 09 072 ( 6 40 
Marttş fasulyası 460 21 096 60 07 30 
Çekilmiş Mercimek 150 18 027 02 03 
tleuly,. 150 25 037 50 02 82 
s.ı~a 100 12 012 00 90 
Soğan 300 03 009 00 78 
Çekilmiş tuz 100 5 005 oı ) 38 
Taze sebze 4000 10 401J 30 00 
Hoşaflık üzüm 140 22 030 80 05 31 
Pirinç unu 100 55 055 04 13 
N işas la 072 34 024 118 O 1 84 
irmik 050 24 012 · 00 90 
Kesme ve toz ıeker 700 5 l 357 26 50 
Seyleıı çıyl 006 600 036 02 70 
Kara biber 002 155 003 00 24 
Limon ve portakal adetlOOO 04 040 03 00 
Edirne peyniri kilo 030 50 O 15 O 1 13 
Kaşar peyniri ,, 020 80 Ol 6 O 1 20 
Dan~ zeytin ,, 025 35 007 50 00 57 
Süt ve yoğurt ,, 3600 12 432 32 40 
Sabun " 700 47 235 12 12 
Buz ,. 1080 01-S7 270 20 25 
Tuvuk adet 100 70 070 05 ·ıs 
Ağaç kömürü kilo 15000 03-50 525 39: 38 
Maden kömürü ,, 8000 03-30 264 19 30 
Mes" odunu ,, 30000 01 300 22 50 
Yuğlı çıra ,, 100 04 004 00 70 

1- lskanderurı ~as'a•1esin\ıı 941 mali yılı ihtiyacl 
olırn yukarıJa cins v~ evsafı yc1zılı 35 kdeın er:z: ık 
ve yakacak ve saire "Yrı ayrı olmak üzere 28 - 5-
941tarihinden 16 - 6 --9-U tarihine kadar 20 gün 
mü~detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 2490 sayılı kanunun tarifah veçhile taliplerin 
teminat akçaları ve banka makbuzlara belli günde 
lıastabam·de müte:,>ekkil koınısrona vermeleri 

3- Şartnameyi Hastahane idaresinden öğrenmele 
ri ilan olunur. 
---------- ---------- -

HÜR FRAN51ZL t\R t\ 
GÖRE 

Londra 15 A:A. - Bu
radaki Hür Fransız me· 
hafüine göre, Suriyo<leki 
hür Fransız kuvvetlerinin 
bugün veyahut yararı Şıt· 
ma girmeleri bekleııeuilir 
Suri11ede müttefik kuvvet· 

kümleri mülgadır, 

ler şimJi cepla ! boyuna 
1/iıjİ kuvvetlerile temas ha· 
tinde bulunmuktadır. Ha· 
lep tayyare meydana bom 
banhman edilıniş ve bu· 
radaki büyük hir almırn 

tayyaresile avcı grnpu tıb 
rip o)urımuştur. 

Madde 29 - işbu talimatname ahkamı mevkii me· 
riyette bulundu,ça ayrıen tetkik o 'u1ac~kllr . Tali· 
matııame haricinde her htngi bir kırar ittibıu;ı 've - . o karara gore mu1mele ifası haklan ancak belediye 
umumi meclisinindır. 

Kadde 3(J - Otuz maddeden ilnret olan işim (An· 
takya defne suyu tesintı işletme tıtlinutna ınesi ) ga· 
zete İle ilan edildikten ·sonra 1 haziran 19l1 tarihi ıı
den itibu~n tatbik ıah'aaın11 aeçecektir. 

SON 

VekaletteP 
azil 

'h ( 16 Şubat 1940 tarı ~ 
1172 -404 numaralı _,, 'b ,. 
27 -3~1941 tar• 81' 
2083- 1293 numaralı ~1 
rut noterliğinden ;:§ıP 
bulunduğum Vedi (j• 
tarJfıııdan Antakyant11 eor 
zipa~~ malıall e: sind~11 ,' 

cos oğlu Rufail Hurı~e 11~ 
rilen her iki yekale rıf 
Mumai!eyh Rufail rı;l 

Halep n:>terliğin -Jen 2~ ~J' 
294 ııumaralı ve yed1• ot 
zinn l 9 11 tarihli tııııı ~, 
<luğuın umumi vekale.t0;ıı1if 
ye istinaden aııettığ~ıı'~ 
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