
lan viicude getirilmesine 
a'lla müs11ade edilmiyecek· 
tir. Bu hususta da 'lazı'JI 
gelen lJütün t~dbirler alın· 
mıştır. lcab ederse cezri 
surette hareket edilecek· 
tir. 

Bulgurluk buğday m ~ 
selesine geJi ııce : Hükfı • 
m•t bu mesele üzerinde 

de ciddi ve kati tedbirler 
almışt:r. Vataııdaşlarrn bü 
tün ihtiyaçları zamanı ge• 
lince karşılanacaktır. 

Görülüyor ki. Hatayda 
mahsulün azlığı ne bir kıt 
lığa ve ne de sıkıntıya mey 

dan verece'< bir amil de· 
ğilJir ve vata1Jaşların eıı 
dişesi yersizdir. 

----·----~--------------------------------

Yoksullar için 
Şef kat Saragı 
Valinıi.ıin!şahsi eseri olan 

bu çokmhaqırlı müessesenin 
temelleri yakında atılncak 

Valimiz Şükrü.Sökmen 
süerir• şabsi leşebbüsile 
'iicı de gelen ve iki !:ene 
ye yakuı hir zama;ıılaıı beri 
her gün .ikiyüzc..lt"rı fazla 
)Oksu lun karnıııı <lo}ura· 
rak en nıüh; m ve hayır 1ı 
lıir çtinıai müessese hali 
ııi elan y krnllara yardım 
cemi) e..ti için bir .. el kat a· 
tayı kurulacağını evvelce 
lı~ber vermiştik· Oôyle 
bır şefkut yuvasının 
kurulmasmı kendısioe bir 
ide.ıl y.ıpan Vulimiz Sök
r~ensüer, lıu hıtyırlı ve ay· 
111 Zdnıanda fayc..lalı iş Ü· 

:C!rİııde mütı madi) en dı\r 
ıııuş ·ı ve 111 ıavet menıı.uııi· 
Jet~e Ö?r~ııdi~inıiw göre 
erırı Lır ıhtiyacı kMş1lı· 

Yac-ak olao Şefkat Su .. ayı· 
rıın tem lı . . 

e erıuı atmağa ka 
tar ve . b" 
1 rmış, ınanın plan• 
arıııı da hazırlatmıştır. Bi· 

11
•
8 nıütıusiı' bir arsa üze· 

Hrıc şimdıtik tek katlı ola 
tak ta t . 

şan ın~o edilt"celr 
tnüıı . . .. ' 

ıısıp bı:- fırsa.tta iizeri 
ııe bir kat daha ckl~nr-• 
Ct-ktir B · · · y , 
& } ' U iŞ IÇlll O.<· 
ıı laı a )'a d . . . 

h 1 r anı cemıyeltnın 
il cıı barıkad9 5500 !ıra 

Pürası bulunmaktadır. 

1 
ki 1 Ş:fkdt sarayı yaJoız fö. 

r cr 1 L 

b' n •arnanı doyuracak 
.._'r darüıaceze değil Fa· •t i~ . , 

1
'" ıaınanda bir aa· 

rıat müess~sesi olacaktır. 
Burada beslenecek fa~İr· .. 
lcre t.tt · ırcıhk sepetçilik 
V("; d<'kunıa<·ılık gibi sanat 
lar öY,reıilerek çalıştırıla· 
caklarJır. Bu suretle kısa bir 
zurnan içinde müessf!S! 

kend ıni idu re edebilecek 
Lir vaziyete gdecekt.ir. 

'fllmamen Valimi.tiıı 
şahıi eseri olaıı bu hayır· 

lı yuvamıı,Sökmeıısiier oJuu 
Hatayda ebediyyen yaşa· 

tacl!k canlı bir eser ela· 
cağrna şüphe yoktur. 

- • i&.7 

lcr<ı Vekilleri 
Heyeti 

DU~ OGLEDEN SON
RA TOPLANDI 

Ankara 5 A. A. -. , 
icra Vekilleri b~yeti bu· 
gün Öj)leden ıonra Ha~ve 
kilelte Baı\'t"kil Doktor 
Rdık Say<lamuı riyasetin· 
de haftahk nıutad toplan· 
tısına yapmıştır. 

BÜYÜK MILLEf MEC· 
LISIN!N YAZ TATıl..l' 

Ankara 5 - Büyük 
Millet Mecliıi 20 Huziran 
da altı aylık faaliyet <lev
resiı i bitirecektir. Mecli· 
sin o tarihte yaz tatili ya· 
pıp )apmıyacu~ı henüz 
bdli değildir, 

2796 

Cuma 
Abone •artları : 

D•hllde yıllığı 5 lir• 
Y•bencı memleketlere 

8 llr• 
hlnlerın hem;: kelirne

alndan 5 kuru, alınır. 
Ücret ·pefindlr . 

GDnD geçen aayılıar 

10 kuruttur-

---Yeni Mahsul Çıkın 
Clga !Kadar 

Bııgünden itibaren ekme 
ğe ıırpa ve çavdar unu 

karıştırılacak 
Ankara 5 A.A.- Başvekaletten tebliğ edilmiştir: 
Hükuıuı:t 6 haziran 9 1U lıtrihiııc..len itibttrtıı yeni 

hisada kadar ekmeğe yüzde otuz arpa ve yüzde yir· 
mi çavJar k.,hlmısırıa lnrar vermiştir. 

Bu tedbir, balkın ve Milli müdafaanın ekmek ilıti• 
yacım tam ve sağlam bir teminata bığlamak maksıı· 
dile !alınmıştır. Yeni tip ekmeğiıı gıda bakımından 
t•ski tip ekmeğin vcısıflarırı tamımile haiz old,:ğu 
fenni tablıllerl e t.,spit edilcı.iştir. 

Memle"etin birçok mıntakaları.1Ja yalnız arpadan 
yapılmış ekmek yenilmekte olduğundan bu. te~birl"r 
sddece buğday istihlak edeu mıntakıların ıhtıyaclOı 
kıs<letmektedir. 

Yeni Tip ekmek hakkmdcı al~ k.ıdıtr makaınlarra 

gereken tedbirler ahnmışhr. 
Yf.NlG')N : Hısber al~ığıruııa göre, rlatayJa çav· 

dar hemen heaıen bul ınmıdığı İ\~İıı hı ud ınevsimihe 
katar burada ~kmeğ"e yüzde kırk :ıis'.>ctinde arpa ka 
rı~hrılm:ı 11\ii kaı ar vaılmi~tır. Tatbikıtt:t yarın .lan 
sonra geçilecek ve yeni tip ekmt:k l>iualu Jılıa u· 
C\.:Za mal olacaktır. 

Sur iyede 
f'RANSl KOMlSERI 

BiR, NUTIJK SÔYLl:.DI 

Beyrut 6 A.A.- Fıan 
sanın Suriye ve Lünan 
fevkalade! Komiseri Gene· 
ral Denz dün akşam saat 
yirmide l3t'yrut radyoıile 

bir rıutuk söylemişt:r. Bu 
nutkunda Yakınşarktaki 
Fransız ask -rletıııe hitabe 
<len General Denz her ten 
likeli cUI il\ Oİltl•.gu llbl 
Franııızları Htıhada davcl 
eylc:mış, Fransızların Su· 
riye-den çıkacağın af r ansız 
askerl'!rinin yerme Alman 

:sıılh laf ıarı 
! Gittikçe fazldleı,ıyor ~ 
J Zurıh 5 rl. A. - Röy 

ter Ajın~ı oıldiriyor : 
laviçre gazetelerinin 

yazdığına gön·, Hıtler pek 
yakında yeni bır sulh ta· 
arı uzunda bulunacakhr •. 
Bunun sebebi A .ıerikanın 
müd4hetesini bertarat ec • 
mektir. Hıtler, buıJnkü 

vaziyetten ıonr • lngıltere 
ye Karşı ... uhareocye Jo • 
Villldtl Al ·•4•Aj !ıllO UJ~11• 

bau olm,aı~ıul ilan ede· 
cektır. 

..;Qı:...lii~l~,._,;L~~~i;A.ııj~ 
SON UA"IKA 

ıskerler:nirı ;el('Cf'ğ:ne{ / 

Uızikiye ve Beyı '1ta Almıın 
askerlerin· n ç1 .. 11rıldığmı 
dair -..ırtaya ıthlaıı şayıaları 
yaİaPlamış, ancak b..ıı t'C • 

nebi ta} yareler inin gr.çen· 
!erde garpten geforek Su· 
riye topraklara üzerinden 
ŞarkH geçtiklerini, .bunla· 
rın şimdıde şarktan g r 10 

doğru uçtukl .. ranı beyan 
etmiş ve Fransız. mu:;teoı· 

lekelerinin Fransız aslı: er• 
lcrile müdataa edilet eğini 
ilave eylem,ştır. General 
hit~bt"sini şu sözlerle bi· 

ili ler 
A \JE.t<I '.A. il TA l'ıvllN.:O 

ÇALl~lYOı< 

tirmiştır: 

Size her şeyi 
beni dinlediniz . 

baıuu1! 

söyledim 
Vaıife 

VaşınitOn 6 A. A. 
Anıerikaıı mecmuaların • 
dan birinin muhaoırı der· 
lıııde ti.tıerıe mulaK<aı YciP 
mı~tır, l h:t ... ı dell.lı,..u Kı: 

• - G · ını ""'''ıc::ll sıs 
temu.uı ttmerıkca llll ötın· 

dan t-obulu harp deın~" 

olur. 
Avrupanın teşkilatlan· 

mıısı Atmauyay• p4ZU te 
mın edecektır. Alrqanya· 
nın müstakbel ticar,.ti Al 
tınıı detil emtia mübıdek· 
ıi eı .. ınna dayanaca"tır, 
Çünkü altınlarımız elımiz· 
den alınmıştır. Alman <Jıi· 
vası Amerıkay& mubalit 
değildir. 



rıilli t!f e 
AFG NIST N KRALl 

ARASINDA 
Ankar 5 A,.A.- 27 

~ayıs dost Afiaııistanrn 
mılli41bayramt münasebetiıe 
Cumhur Reisi ismet lnöuü 
ıle A ganistaıı Kralı ara· 
suıda tebrik ve teşekkür 

tc>l~rafları teati edilmiştir. 
MUGLADA ZELZELE 

DEVAM ED!YOR 
Ankara 5 A. A. -

Muğlada zelzele fasılah bir 
surette devım etmektedir. 
Yeni basar ,yoktur. Halk 
evltrini terkedederek ça
dırlarda olurmttktadır. 
Z b.c!ieden vilayet dahil: n 

oe .:>26 ev tanıamen harap 
uıwuş, 539 eY kısmen ha 
sara uğc amıştır. 3 ölü, 6 
uutıf ve 6 ağır yar ah vaı -
tlır. 

~LA STıK GELDi 
Haber aldığımııa go· 

re ficaret Vtkateti dığeı 
vılayetıerde ol hı u gıbi 
hiltıtyın lafıtık ihtiyacım 

karşııamabu kurar vermı~ 

ve ılır. pani ola· ak buraya 
._ 36 .ııuhtelif ~badde oto· 

mubil ve kamyon la: .tiği 

gondermiştir. Uunlar ibti· 
)öÇ nı.sletinde şoförlere 
te ... zı edıh~cclı. ve yakında 
yıne lastık gelecektır. 

ıA~E MUS fEŞAlU GLTTl 
Uün ıabah şehrımıze 

gelen la~e müşte~an Şdık 
.::>oyer tedkikleri nı bıtu miş 

ve bkendcruna dö : müş· 

tur. Miısleşar ls"endruıı· 
dan Adarıöyll ve orıu.laAn 

Au kar aya döııecr.ktır. 

il U !:>n,L:,.r~nı-.ı Y kG.v1UK 

uuıılc eül>C: ll de~caıu 

tme .. le olnn ~ıcak141 dan 
s onril havalar ser . ıı l c: mış 

~c ou sabah lıafıl yagmur 
)c~uııştır. 

<_:ıhçıniıı <lort gözle 
L .c ı gı bu yağmur az. 
o.uHı • u bt:ı uta.r t.> ı~:ı .. c1 

z.ey tııı v o ıı mn .:ı wıu 

çuı \-ok fo)u u ıuır . 'ıflllÇ' 

yı se vı , Jırmı~ur. 

skenderige 
'er hame tsiz
ce bomba

Laııdı 
Ç01'..,01..U. VE., Y Al<A-., 

Lı VAK 
Kahire 5 A. A, - . 

Resmi t('bliğ : 
Llürı gt:ce llikeııderiye 

§thr i Alman ayyart leri 
~tarahndan hucuma uğra -
nu~tır. 'J 8)Yaı e deli topla 
rı taahyt:te geçerek ateş 

• 

~.&c.ıı ış, şehrın_üzerine yuk 
beK ıııhlak ve ysngw b >nı 
llaıaJ.1 alllmıştir. Uu hucum 
ınsanca bü) ük zayıata se
bebıyet vermıştır. Y iızden 
hızlı. ıusau ölmuştür, Ya· 
ıah arın mıktan hcııuı bd 

Romangada 
YASAK Şc\RKl SÔY

LELv1ENIN CE.ZASl 
Bükreş 5 A. A. -

R~smi bir · tebliğden :~ 
Bazı Romen gençleri, 

Almanlar tarafından ya -
sak edil~n bir şukıyı söy
l~dikleri . için tevkif edi\e· 
rek di vam harbe gönd(' ril 
miş ve 3 sene ile 15 sene 
arasında ağır hapse muh· 
kum edilmişlerdir. 

ROYIANY ADA SIGI • 
NAf..:LAR Y APIUYOR 

Bükreş 5 A. A. -
G1izeteler RomanyBda yer 
allı sığmakla rı vücucle ge 
tiriımesine başlandığını 
yazma 1~tttdırlar. Bu hazır· 
lıkl u halk a~asında bir 
endiş~ doğurmu> ve Ro
manyanın yalcında bavd -
dan IJir taarruza uğraya • 
cağı şüphesini uyandırmış 

tır. 

Yunanistaıı-
da tethiş 

ALMAN ASKERLEKl 
HALKA ATEŞ AÇOI 

Kahire 5 A.A. - Bu· 
raya g"len haberlere göre 
Y ı.rnın standa Alını.ı ılar 
Atincrnınl )Ü <ilon!~r! uza· 
ğında bir şehir baikına ateş 
?tçarak ar.ılarınucl ka.:lııı ve 
çocL•k bulunan bırçok kım
sel~ri öluürwtişlerdir. 
uunun s ·bebi şudur: 

Almanlar Yunanistan• 
du topladıkları yiyecekl~r· 
den hır treni gö deril· 
it:• keıı yctpıl.rn teh Jitlere 
rai!men aç bulunan halk 
treni bo~altmağ"' kalkışma~ 
ve b u n u n uzerleri 
ıı~ ateşa.çılmı~tır , 

Uıger taraftan Atiııada 
feıtkııade tr.dbırler alın· 
nıı~'ır. Yüzlere ~ Yuııaolı 

tevk.if edıleı ek divanı hurp 
lere sevkedılıuekte ve 
idam olunmaktadır . 

Filistin de 
.:>UK1 l' r.. ULt-:r<1 ı~E HA· 
LIKLll'\LAr( J\/ll VAK '( 

"UllUS b A. A. -
Hur Fransız kuvvetlerinin 
yakı :ı şark k"'man.Ja nı lie 
ııeraı Kutru dun chyfay4 

gıdeı ek Hur Fr aıısızlar 
LH.frrı G~ııeral uu,ol ıle 

göru~muştür. Uu gorüşme 
oeu ıaonra her ih.ı Geıı er.ıl 

Fıhstıııd~ki lngılız ordula· 
rı tlu~k.u n.uıt.Jını ıl~ bir 
mi.ılakat yapmışlardır. 

UMMAN Uüı"1JALAN0l 
Kudüs 6 A. A. -

Fn.-nsız lıpıııdckı tayyare· 
ler d~ıı akşam ~ıtr kı Urda 
ııl:rı mer kezı olan Umman 
şt:iarirıe bombalar atıııışlar 
dır. Uurıun ıki gün evvel 
lııgilız tayyarelcrı tarAhn· 
<..lan tseyruta )' apılcsn bom 
bardımaııa cevap ol ... uğu 
za rıncc!ılıcektedir, 

Ji degildir. Lir çok evler 
yık ılmı~tır. 

fENIGOr.; 

Fransa 
MOstemlake!erin; müda· 

faı edecekmit; 
L.o 1 lra 5 A.A. - Fra ıı · 

sız hududun<ları b' l<lirili· 
yor. Husu\İ müşahidlere 
göre Alman tazyıkı altın· 
da hareket ed~ıı Vişi hü· 
kumeti Fransız müstemle· 
kel ~ri ile S!lrİy~yi bir lı!· 
giti1. iga~irıe brşı m'U t· 
faa için hazırlık } apmak· 
tadır. 

Fransız müstemle:,ele 
rinclf!n Dogola iıtihak 
eden kısımlarında istirdadı 
i~iıı Veygaıdın idaresinde 
tedbirler ahnmaktl\dır. 
lNGlLTEREDl. HÜ.<U· 
ME.f MC.<L\'J tZv1!\.)t 
BASİTLEŞ TlRlLECE K 
Londnı 5 A.A.-Avarn 

Kamarasın yakındı mü· 
:zakerelerine başlayacaktır. 
Bu müzıtker~lerde Girid 
meselesi konuşulacak ve 
kati z~feri teınin için bir 
istihsal ve makine sefer· 
IJerliği yapılması hükumet· 
ten istenecektir. Üiğer La· 
raft m barbin sev\... ve ida· 
resini dah ·1 iyi şekild~ te · 
min için hükumet mekani t· 

.;masının basitleşti rilmesi ve 
n ı 'ı 1 ! t ~ ı l l ' r il ırt> kt· 
bine.si vücde u getirlme si 
teklıf edilecektir. 

'1 U,\JUS VALl.:>ı D~ VlŞ I · 
Yt. GI r n 

V şi 6 .A.A.- Tunus 
umumi V •hsı buraya ge· 
lereıt ıvJı:ıre~a1 Pett:ıı tara· 
tıııJ.ı ı ıca l>..ı: ed ı ltn ı ~tır. 

\..Jc:ııercd Vey t• ı ıJ lıcU"eke 
.. tıııı c uıurte:ıı aıuauııc: e· 
nıı· eyl.rnııştır. 

AMt. ı\.ll'\./"'\ l).{ÜJ.) Uı'JA 

JU. ıVlJLYKt\.Llı<. fAijı. 

~A 1 LJAr1r\ 
Va~inc:toıı ö A.A. -

Aınerıkcuı nıelJuSdll mech
:il i.HJ.ı ı.; ı ıl J ıı .tf.H :J .uıı· 

yoıı <..lolctrhıc lrt ·~ıutı kaoul 
etıııışlır. Uu raKuııı iCeÇ .: ıt 

tıuyu" tıarpıeııtaı ~uruı· 

uıc uıı~ ueı c<.: c Jc Kc1u,u ıKıır, 

l;j ı.;:n ıırkcuıoı i.ııoa euıl
ıııış 

1 okyo ) J-\.r\. - Japoa 
iljlJ ll;jltllU Uıh.lll UlJ!:lllt' 

~oc e , ~ıııd e hclr c KC.U..ı ou· 
1 llllll J •1'-' •1 

:so u ,ıtUıue r.ı e L> ı; u JırK.4 

.. ~lıll A ~d .u ,t .ıı t: i l ' ti • 

ııa etıııı~, lutırKa ua suu.1 
vo 1erı e rııı..ıcu .uıı ıt.u uır 

kısıuıııı Kc&Jll~yıe .ıı ı ~tır .• 

lı\JulL fc. ~ t: UlrAı<lı"ı.:. 
-il ı.J ıJ .C. 1 Ll ô l ı\. t\ı,iı" 

Lo.ıuna .) A .A .. - ıJu 

{tC = lugıH-:re uzerıııut! 

Aluııaıı ııctva ııücuıuu ı;oıc 
~enı~ lJır sutuyı ı~.saı el· 
mı~ ve clleın.uıye uı o.l· 
rnu~tur . Uıeukrııı çoıc: )UK 

:-ek olıııct Jı g ı IHıuırıııyor. 

ııe1sı&r ıallitr. LJ.; ı~ı ı ıı.aıı 

h&yyarc.sı uu.uruı.n ~lur . 

Halkta 
duguııdeu ıtıbdreıı qsıL <lı.iıı 

ya şaııeserı ıVl-\.ı/1 fJ.'<IA 
~AK.1'.l~J für"'çe scil.lu ve 
~ar kUı hı ıuah kaçn mayıuız 

Erzak satmabnactl~ 
Iskenderun hastanesi baştabWlig 

Beher kilosu:1u11 
Miktarı Fiatı Tntarı 

Cinsi K. K. L i<· 
Birinci nevi ekmek 7000 14 980 

Koyun eti 2520 50 1260 
Sade yağ 300 140 420 

Tere~ya~ı 010 110 011 
Fabrika pirinci 800 30 240 
Bulgur lOJ 17 017 
Makrtrna Birinci nevi 300 45 135 
Birinci nevi şehriye 100 35 035 
Patates HOO 09 072 
Manış fasulyas1 460 21 096 69 

Çekilmiş Mercimek 150 18 027 
Bezelye 150 25 037,, 50 
s~ı~-a 100 12 012 
Soğan 300 03 009 
Çekilmiş tuz 100 5 005 
Taze sebze 4000 10 400 
Hoşaflık üzüm 140 22 030 BO 
Pirinç unu 100 55 055 
Nişasta 072 34 024 4S 
lrmik 050 24 012 
Kesme ve toz şeker 700 51 357 
Setlen çayl 006 600 036 
Kara biber 002 155 003 
Limon ve portakal adetlOOO 04 040 
Edirne peyniri kilo v30 50 O 15 
Kaşar peyniri n 020 80 O 16 sO 
Dan~ zeytin ,, '. 025 35 007 
Süt ve yoğurt ,, 3600 12 432 
Sıbuıı " 70J 47 235 
B\IZ " 1080 01-57 '270 
f11vuk adet 100 70 070 
Ağaç kö nürü kilo 15000 03-50 5.tS 
Ma<lc:n kömurü ,, 8JOO 03-JO 264 
Meiti' odunu ,, 300\JO Ol 300 
Y 1:1ğlı çıra ,, ıoo 04 uo4 . i'ıı 

1 - lif.can Jeru'l lıe1:i~a ·1esinin 9 t l ıııah ıe
ol•rn yukd ·ı ~h c ı ns v.: ev.s.&fı y uılı 35 "ı e 

·· ıe· 
ve yakacak ve saire ,,yrı ayrı olıııuk ı.ı dı' 
94ltarıluııdeıı 16 - 6 -~Hl tarıhıne kil 
mü i<letle taçık eksıltmeye ~oııulrnuştur· ·ıe 1 

2 - 2490 sayılı kanunun tarıfah veçh• b( 
teminat akçaları Vt! bırnka m.akbuzları 1 .. rı 
l ıastahant·de mütc~ekkil koıuısyona vt.r111 c: o 

3 Ş . . Jc•' - artııamt:yı r hstahaııe ıdare3111 

ri ilan olunur. 

Asker aileleri 
aleghiııe işle -
nen suclar -Ankara : - A:JJiye vekaleti 

C • ıı!ı ırıy et ıVldddeı uınurni 
lıklerın ~ yaµtııı Oır tel>llg· 
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