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cenazesi Kall~yla görüştü Almanlar ~ ~ ielerinden Berfinde büyükme fü:dapeşte 7 A.A.- tazyiklerini arH:n-
r' Naip Horti Fübreri ziya· 1 tofesa·· E . Q f 1 D rasimle kaldır:ldı ret eden Başvekil ve Hn- yor ar 
(\ r mın na a OÇenf BerJin 9A.A.- Hayd· riciue Nnırı K&Uayta gö- Sivastopol 10 A.A.- Ati 
Vrh ol Aı"aosı !:>ildiriyor: Kraına · Q n I • · b" . ld rihin Cfmaze merasımı rüşmPştı.ir. Bu görüşmede _ ~rık n prOjeSI ırınci O U çok pr!'lak olmu~tur. Da· Kallay A!ma.n Devlet Re· ya Sveza gaz~tE.sinin .Si· 
ra iltn 9A h a ö ğ l e d e n iti- · ·ı ..... R"bb 1 vnstop0l muh:ıbiri Alman 'il~tt(! .A.- Haş· ikinci olmuştur. ısı e ve ı ıın ı entrop a 

il teblij! d'J . ı 2 E b:ıren ı 'asyonal sosyJlfüıt yaptığı konu~malar hak- hızyikinia metuG1u bir şe-
e ı mış· • - SJSen bu üç pro l)artis! .. zaı'arı· cenazenı"n kilde nrttıgrır.ı ve ınihver 

l ı · d k bT t b' ... kıbda :zahut ve:-miştir. ' ~bea~ JP. e a ı ı at ık görU!· genııcegvi yollrtra ılizilmi~ Ak küvvetlerin:n açr.ıay.1 mu· ~ap. 1 1 Şl'f Atatürk mediC1inden birlnct' olan \"' .., ş ım üzeri toplan:uı Na 
1 Pi 

1 

urı A 1 
6 

J d' c · k bll ük J ı· · d · vaffflk olduk aıı Lir g~Ji· ı elirıct nnıt- Kab:r ' projt! de dahil . bunlardan er ır. enazeyı ço i' ıır ar ınec ısın e aynı 
"r>>. en · b·ı kal l 1 k t lı:. t · .. .. N ı d · l ğin akşamdan evvel .~apa 11uru1 lllükftfata Hl· hiçbirininin tutbik edilmtt· r 8 ıtt J J rıp e mış· goru~me ı azır ara a IZl ı 

e q en 3 p · :ı ' tir. Alman sözcüsü bütün edilmiştir, tıldığını bildiriyor. .l\luoa· -ı' p rOJetJP.n , mesine 
iJ111" ) rofes>< E ı Alman mı·.ııe•.ı·ni -1 

.... rı'n rna "ld.. "I R t 1 . bire göre Rus karşı hil· •15r t. n0" 0 ur min O .' 3-Birinci gelen proı·=' · u... o uru en us çe e en 
ev ~ t O - teme u~ratan bu kaybın cuml ırı muvaffakiyetle 
(11.11!' b_' bitinc·ı it rhamn S;\hibinindt• iştirak ile bir mu Bükreş 9 A.A.- Din· devam e:liyor. 
ı"' f • Al le· hassıs heyet' · b' husule getirdiği teeBsüre ter- y· esteric ötesinde 50 den 

dJ • l\ n:ı " ın yenı ır ceman olmuştur. almanlar ~er İ~!' i_, a-ıı ~ti . an Ve ltalyan proı·e uaprnasma karı:ır'· fazla Rus çete:;i iildürül· tıır erınin . . J .. J f h . 
d~ qı· PfOJeler1 verilmiştir. a pon arın nıüştilr. Bunlar hususi SU· metten ücum edı-

ı;tBf , 'fl'li~ Soye .. -. Zehirli gaz kullan- rette baltalama hareketle yorlôr 
.. ~· l~lak 1 .$avaş ri i~in yetiştiriien ve Rus Moskova lO A.A.-Cep 

av N h mandıklarmı iddia kuvvetleri buralardan çe l d K l y ı . t .. da a iyesıne ıe en ızı . ı dız gııze e· ıı Çinliler tarafından kilirken kRsden bırakılan · l h b ı · ~aı· . 9ittı S b h ft sıne ge en a er ere göre 'llııı . 0 n İ r a a tekzip ediliyor Ruslardır. Almanların uçak ve tank· ~~il} Şefık Soyer Çunking 9A.A.- Ja· Libya cephe:. larla Sıvastopalda yaptık 
, Ye~~ ((ışlak N ahi- İÇİ n de ponlan n ÇinJe z. hir li !arı hücum 1 ar cesaretle 
~~il} Yapılan yol B c gnl kullanmadıkları iddi· sı" nde kal'Qılanıyor. DüQman tank •k lln teft' · ütün ephelerde bir- "V v "~· Gı.e ışınde bu asııım doğru olmadığım ve G~aklarmın.desteklediği ~ı~ ı ". Vaı:". oraya git den şiddetlendi ispat için Çin hfikQmeti Almanlar iki yeni bir hücumda muvaffak 

0
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~~ y ~ d~ıı akşama Londra 9 A.A.- Hnzi birçok vesikalar elde et- taarruz yaptılar Iamayınca diğer taraftan 
O~ ~th öne.cek!erdir. raınm ilk haftası Libyada mi~ olduğuııu bildirmişlir. loıı ra 9 A.A.- Lib- taarruz eJiyor ve durma· 

1 : .. 1 ~ p fl1 a il a ( Aiman ordusu ile sekizin- Hunlar Çin harbinde eHir yadaki Alman kuvv~tleri dan yer değiştirerek birçok 
il" f', ~~ ci Rus ordusu arasında, edilen bir Japon subayı iki yeni taarruz daha yap istikametlerden hücum edi l~i ~~t Clrında Rusyada Sivaetopolda, Al nın üzerinde bulunan ve ınıştır. Bunlardan birinci yı>r. 
·~o l.ı lııdq0 • b mantarla Ruslar arasında zehirli gaz kullanılmasını si log;liz topçusu tarafından Kuvvetlerimiz mevzile• ·ıl ı lııı ıli aren garp cephesinde Almanlar bildiren talimatname, pat güskOrtülmüş, Birelhaki- rini muhafazaya devam el :~ ~ ~bb.,";1dbaşlıyor la lngiliz hava kuvvoııeri lamıyan zehirli gaz obüs me yapılan ikinci hücum mekt,dir. 
111~ aıı~ ığınııza göre anısında çok şiddetli mu· leri ve ölenlerin zel •irli da hür Fransız kuvvetle· 
1 Z/ :4ıta ~a Yerli i\Iallar harebeler olmuştur. Her gıızla öldüklerini bildiren rinin şlddeUi karşı koy İngilterede 

1fJ 'lıııuk1:ı•dan itibu tarafta yeni bir canlılık Çinli ve yabaııcı doktorla ması üzerine akim kalmış Cvcuklara çay ve-~lır. satışına bdş göze: çarpıyor. rın reporlarıdır. tır. T 

ıı~k Ver··· . Midvey deniz )ıarb Mi dvey zaferi Almanlflıın mayn sa· L drilm9iyAoAr 
'~oıa ~,ısırıin artu h!tkkıoda mihverin silkO. hasınde. açtıkları ged;~ on ra .-ı . . - 17 
iltıı:ı ~sııe Pamuklu tu manjl!ı1ır. Jnpoolt:ı şim Deniz hakimİyefini müt 15-16 kılome~re ~:dal" hsz:r'1rırı ın itih~rer:S yaem 

~ kı.ıter nıetresine dıye kadar büiim harp ha h::fikl~rin e!ine- tahmin edilnıP.kteı!ir. Al- 1 d:ın uş3~1 çocuklara ç:ıy 
a~ılll:ı uş arasında lıerlerini vermekte miltte· manJar buradan yiyecek . veriJtL'.'iyecektir.Bu büyüklt!ıe 
l ıştır. fı'J·lere t k dd" t · ı geçirmiş 
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"' e a um e mış er madde eri ve nıilhirn mat · verı.e 1 ~.1y!n .::ız ı .. ı.'!Cııt{ı "'e 
. erfı'ler di. Halbuki Midvey hak Londra: 9 A. A. te -rin cdivorlar; Fakat 3u mrk dt'ği!cHr. F~kat icap 

kınd ık l b · A 'k Stur gazetesi yazıuor: · · k ı tıttı· a ı ıa erı merı a - ol s~hd fogilız Lopcusu tara , eder 'le çny sto u ıu DZ,\ tına l~ v lılar cu .. Ü d ğ" ~tidvey zaferinden ',son· r • ,... 1 d A1a-.t (~ız Lisesi l\lU ma gun ver 1 ı fından rnütemadiy'3n dövül rna~ ıı,;ıu azım ge en ta · 
ı .. rıar ':'x· httlde Japonlar pazar günü ra deniz hAkinııyeti birle· kted" ' bir'•·J' alınacakti.r. 

• tarih ı--sılmez, vermişler ıe bu hususta şik milletlerin eline geçmiş .m~e!!!.!ı!r.~.!!!~~~!-==~!'.11~-~~ 
1 l\ıı~<c .Oğreııneni pek mülıhem şeyler söy-. tir. llerid&oberi Midvey ;:; SON DAK•KA laı·dhn sonra her il.i ta-ıtUkee 

1 

ıle Erkek !emişlerdir. Bugün Alman adasında hazırlanan Arne ı rafta yuralımm sarı~ or. ı.ıd~ ' Öğret · .. ·1
·- k · f L"b d l\"M d 1 t k b ~l:ııj!~t Oirer dmenı larııı T:ansiasean ajansı rJKUD uvvetlerı gıı il av· ' ya a ıuc.ı e eye e rar aş· 

"'iler<li erec& yalnız Röyterin tebliğini lansmamış ve Japon g""mİ ı lama için bu bir diolenmtı 
r. Tebrilc v~rme~le iktifa etmiştir. leri l\tiuveye hücum :etme Fırtınadan evvalki sü J anıdır. Almanlar her han 

Mıdveym bUtün stratejik den birgiln evvel müttefik kunet hüküm sürüyor gi bir avautaj elde etle· 
noktalan daha evvel Ame keş;f tayyareleri tarufıu· J meıııişleıdir. Direlbdkim 

Londra lOA.A.- An· rikalılar tarafından tahkim dan görülmüşlilr. Bu bir müdafaaı:ımda Alrr.anlar 
• d'l . t• So .. 1 d k nalistin ttskeıi müta]e<ı!a 1 Ing"ıl"ızıerı·n ı'aş .. •ı.,,·addelc· ~~ ı mış ı. n gelen 1 ha· gun evve üşman uvvet .... .u 

_ berler Japonların ateşi ke lerinin keşfi onlarm fnağ· rı: ı rinin L,tmesiııi bekliyor· 
-· kı· lOb" t'l . J Libyada AlP.:?anlar Ga· lar. Ve hür Fransız ve ~~~~~aklcıştıklarını bil· ıye 1 e aetıce enen tuza· zaleye kadar olan cephe 1 h 
~diriyor. Bu suY:İŞııl bittiği ğın korulmsı~da ilınil ol- içinde Hintliler ve Hür ~~;~ıy~~~.:~tle•ini isabe 

tnanasına gelmez. _m~uş".!'!"t_u".!'!"r._""!'""-~---- }i'ransızlar tarafından müdeı Bu şinıdiki t.-ıüklln3l f:rtı 
. Japonların harp gemi- siıııti gösterir. Hu mağıfitn- , faa edilen BiirHhakcmi nadan evvel hüküm s!Jren Je~ıle .beraber nakliye ge· yet istikLul için birinci de zapt ıçin çalışıyorlar. Bu durgunluk gibidir Yakın 

mılerı de bulundurmaları ı-cce'.le önemi haiz olan bir sabada şıındi nisbi bir sü da hareki\tın ş'ddetlenece 
buraya bir •kın teşebbU- askeıi harekettir. 1 kün vardır. Şiddetli savaş· ği tahmin ediliyor. 
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Nakliyat ilanı Elektrik abo- Mülkiyet Shş ilnı 
ğün~:~arlar Başmüdürlü neleı ine Halay vakıflar müdürlüğünden '!'•""~ 

1942 Mali yılı içinde Antakya Belediye Reisli Vakfı Mahallesi Cinsi No. Mahzarı Bedeli .. ~ 
lskenderun istasyon, li· ğinden: Lira 1~ 
ma'l ve Iskel6lerind :!n , Yüksek Vilayet makamı mevlevi vakfı vakıf köyünde tarla 132 799 200 ~ 
inhisarlar Ambar ve depo nın tasdikine iktiran ede ı " " ,, 133 802 200 ~~ 
larına gelecek ve bu am· ~hir. ıneclisinin 30, 4/942 " " " 131 769 250 fJJV.~ 
bar ve depolardan mez· ve 6 5 942 tarihindeki Şeyh mchmet şatafci çıkmazı hane 233 5-1142 800 331~ 
ktlr maballere gidec~k in· toplantısında Haziran 942 Ağca camii meydanda dükkan 162 5- 527 450 s31' 
hisarlar idıırt-sine ı.ıit bi ıien itibaren elektrik sayı· fıkıh mescidı Uzunçurşıda dUkka ı 198 5-1295 450 2275 
lOmum emval ve eşyamn cı kirası olarak alınmakta " ,, ,, " 201 5- 83 350 ıs7S 
nakliyesi ikinci defa açık olan 6 kuruşun 15 kuruşa Alevi vakfıdor~ aynk M· ltA 5- 883 25· 3~ 
eksiltm~ye konulmuş ve iblilğma ve hr nşrııun ba Mustafa bey ıbac ozarı ıda ı•: 5- 92 flfl ~~~ 
muvakkat ihale günü kını ücreti ola.rakta yine Hünkannescidı uL n ar:: v 5- 563 _ Jv .JY.. 
8-6- 942 paı.arteSİDC 15 kuruş ahll Uu l ! Ve lunk5.r mescıC11 \.. .. Jn ç...1r 200 5-n45 4_,... 6\J~ 
talik edilmiş ise de yine umumiyetle ele1 tri& kilo ı\1ul:itııfuhey abacı pazarı 45 5- 08 800 31-oıJ 
talip zuhur etmediğinden vatına iki kuruş zam ya Necib bey abacı P. ' 2 5- 94 400 375~ 
mezkOr ı lakliyatın paı.ttr· pılmasına ve yılda en az Hasankeşre beynelharap 109 4-1033 500 . mill~i}-e, 
}ıkla icrasına Komisyo:ıu· 40 kilovnt sıırfedilmesinf n Yukarıda vakfı ile mevkileri ve mahzar numaraları yazılı vakıf gayrı menkulle_rın 11orscl 
muzca karar verilmiş v~· mecburi tutulmasına karar pazarlıkl:ı salılacağınoan isteklil~rin her gün Vakıflar idares;n~ l 

pazarlığın 27-6- 942 verilmiş olduğunu sayın a· rı iUln olunur. L 
tarihine mUsadıf cumarte· bonelerimize bilıliririz. V k f 1 1 aC8~ 
si saat lOdaAntakyadaBaş ihtikar ilanı a 1 gayri men Yiyecek ve yakacak a ırı 
müdürlUğUn:üzde müte~ek k 1 · 1 A" t k LI h 1 v • de" 1i kil Komisyon huzurunda Hatay Asliye Cez:ı mah U ICar arı '"n_ a yar asta _anesi 8::1ştabip igın0 , 7,5 ~'I. 
icra edileceğinden taliph.· keınesinden Vilfi •et l\lerkeıi d~hi Cınsı Mıkdarı Fiatı Tutarı lLtr' ~ kuruş Lira k. OO 46 ~ 
rin muayyen gün ve saat Tohumluk olarak ken linde vakfa ttil gayri men Ekmek 10800 6,25 625 ısO 
ta muvakkat teminat ak· dilerine verilen buğdaylar 'rnlleriu 942 mali yılı icar Koyun Eti 2000 120 240J 4S 
çası olan 271 lira 13 ku· dan bir kısmını ekmeyip ları açık arttırmaya çıka Sığır Eti 1000 50 SOO "6 

1 Ih 1 1 6 750 225 1687 50 11ra 
ruşu teslim ederek pazar saklamuktau maznun An rı mıştır. u e 1- - S de Yağ " 
lığa iştirak etmeleri ilAn takyanın Fatikli köyünden 942 perşembe günü saat Zeytin Yağı 100 110 110 76 
olunur. Ali oğlu 1286 doğumlu 10 da Vakıfiar idılre~inde Pilhvlık Pirinç 2500 41 1025 ıS 

Pirinç fiatları Hammud Balcı ve Ham yapılacaktır. Buna ı..it müf Bulgur 800' 25 200 ı3 
J ğl Al. B 1 h kl redut listesi idare korido· Makarna 3 ıo 60 180 9 

Antakya Fiat Müraka mu 0 u 1 11 cı a 8 K 5 
d 1 d 

runa ve memleketin muh· uru sebze(Fasul· 503 25 12 
be Komisyonu Rt!isliıılin· rm a yapı an uruşmu so . h , den: 6 nunda : Milli Korunma telif yerlerino asılmıştır. Ja mercımek,no ut) t1 

k 55 3 
·· u isteklilerin yüzde ye li Pirinç unu 250 80 200 ı 

Muamele vergisi nisbe· anununun - unc Şeh ' 
d

. b" ı· buçuk teminatlarile birlikte riye 50 60 30 t3
1 

tinde 4226 say)ll kanun ben 1 muci ınce onar ıra Ince şeker 1800 100 1800 ısO 
mucibince yüzde oaiki hucu 1 hafif para ceı.asile mahkt1 milracaatları tlan olunur. Süt ve yoğurt 12000 20 2400 ztı 
ğa çıkarılması dolayısile , miy~tlerine ve Hammuduo 6,8,10 Patates 1300 27 351 ı 
kanunun neşir tarihi olan • yaşından dolayı T.C.h.. 56 c. M. umumi- ince fuz 350 08 28 ,ı 
30-5- 942 tarihinden i . 1 tevfikan para ceuısının Sabun 600 72 432 96 
tibaren kamalı"no c"ınsı· kı· 

1 
830 kuruşa indirilmesine lı"gv"nden KesHınişodun XOOJO 1,60 1280 31 1 Maden kömürü 10000 4,25 425 ' 

rıksız pirincin Antakyadtt ve masarıfı mahkumlara 
1 

h 
Cez,ı (:ıVİ için bir seııe GBz yax.ı 300 23 69 " 

toplan beher kilosu 38 ve aid ola Uzere Uküm hft o " lik ek!!1ek ihtiyacı ~94608 Ihlamur 10 300 30 ıs 
perakende 42 kuraf ola· IAsasın gazete ile neşrine kilo miki.nrındo ve bedeli Salça 200 120 240 ı6 
rak tespit edilmiştir. Ak· 15,5,942 tarihinde karar de 18920 lira kıymetinde Kuru soğan 800 27 216 6 

sine hareket edenler haJc verilmiş ve katileşmiştir. tahmin edilmiştir. 3) 6-942 ,,Üzüm 300 30 90 7S 
krnda kı.nuni takibat yapı Eşya na k 1 i salı ~Unü saat 16 da c. Taze Sebze 5000 20 1000 6 
lacağı Han olunur. M. U. likte ihale edilecek Çay 5 1700 85 . cio6 ı 

• • Inhisarlar Başmüdür: tir. Ha~tanenin 1942 Malt yılı ihtiyacı ola0aıiıı•1 

in C 1 r Ve Z ey- lUğüoden; Talip olanların yüzde dar, fıat ve tutarı ile yüzde yedi buçuk te 94z ti 

ti
. n . inhisarlar idaresine ait sı; yulırnrda yazılı tırzak ve saire ı6-5- . 

lca rl yedibuçuk pey akçasi?e d ı olup o!l>apta i şartnam si er. itibaren eksiltmeye konulmuştur. oiıı 
Vakıflar Müdürlü~ün· ne tttvfikı.n 942 mali yılı kap:tlı z:ırf içihnde . 1tem~nhat 25 Kttlemden ibatet olan i~bu maızerııa11sı• 1 

d 
me up.arını arnı en 1 a 1ı .. -6-9.42PerQe. nıbe gliaü saat 10 c.e 0ı~ttr· 

en; 1 zarfında lskenderun- An leden önce K m· R" " ~ "' 0 ısyon ı· muteQeklnl konıı:ıyon bu·1urı·ıe ı"cra edıleC . ., .. t ııı' 
Zeytin sahası mevkiin l takya ,Kırıkhan, yaylada· t• ,. t l " u ,.,..IJ•'" ıı yase ıne mııracaa etme e lerin daha evvel "Üzde yedı· buçuk ta••· d8~~d11.I 

de 4 1031 parsel lnuma , x-ı, Reyhanive ıdarelerile .ı e .. ' - • f; .ı ri ve r~zluma\Qmal isti· makbuz veya Banka mektuplarını ibra~ ~t ,1111 o 
rasında vaktf!ar idaresile Süveydiye arasında gele· yenlerin Ce1..a Evi Mirdür· ye. iştira_k edecekler~ ve bu hususta tafsıl3 jJIJJ 
Meryem ve Şerikleri ara· ı cek ve Kidecek kabili te· lilğünde mevcut şartnameyi teyenlerın Hastane ıdaresine müracaaıJer0 5,ıO, sında ihtilaflı bahçenin zahür ve tenaküs olmak okumaları ilf\n olunur. 26,3 ' .ıY 
942 yılı. 7..eytin ve incir ' üzere tahminen ve ceman 3-10-15-18 -- ~ • çv 

:mah&ulU açık arttırma ile 866 ton bilumum emval Dı"şc: .. ·"ı Satılık ev '\ AmbalaJ ~·~ 
satılacaktır ' ve eşyanın nakli pauır· - c~ 

Muhammen bedt~'i 80 lık sun ti'e25- 6 - 942 per Hoca Zeki oğlu VakıflarMüdürlüğünden alı rı 8 ~ 
muvakkat teminatı 6 lira şembe günü satıl 16da Baş M h S d f Üçüncü ruıutukanın 1 11to

5 

dır. ihale 18-llo<İran-942 müdürlüğümüzde miileşekkil e met a e 437 pusu! D '"' rasınd• Türk çiırıe ,~ 
komisyon huzıırun.dn yapı · tı" n Ercı"yas 14 i upu llU ar 'ı H lila· k. A· Şıf~"' .1, perşembe günü saut 17 de ı x- d l i f ın '· ıt'- r aca6ın an rnuutJ evsa ı ... , v ldına aıt mülki ._. '{ ıo•" ç b'J 

Dörtayak mevkiindeki kah haiz t ~!i pl rirı muay,en yctı n~.ık: ttıınıuı l ko .. ,l ' ~... ali~ e ıı 
vede muhkeme başkatipliği giln ve saattu pazarlığa iş U mlJcıtur. lhı .. ı O 6-942 balaJınc 8 

1 ,.ııl
1 

lf 

f 1 
zun çarşı hı.ışındaki " ::ıo- •r 

tara ından yapı acaktır. Is tirilkleri h · · ".arQanıba gurı "'"8t })- te safta çu\'ıJt ... &iP muayene aııesını açmış ~· v ~.. d , r> ...9 
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