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lllnların her kelim•· 
sinden ~kuru, ahnar 

Ocrat peşindir . 
OilnO geçen .. vayuar 

10 kuruttur 

fJ 
fJ 

~ ~ haç delegesi 
~ tıkaraya geldi ve A. Ajansı-

eunelmilel Kızı/ .. 

·uıl D~ rıa beyanatta bulundu 
,g lege ·ıı 1 

''d I rrıı et :rarası Kızılhaçının Yunan 
11. ~ a arına yardım edeceğini söyledi 

~ tıkara 5 
ti lti~l'.ı A.A.- tBura 
~~ ~. l\ı~şll Oları Milletler 
, ı~Co~r~a~ ~l~gesi Hay 

~ı oısıer Anadolu 
nıurne ·1· ı ~Y ssı ıne aşağı· 
anattn bulunmuş · 

\ı Şe \' . 
Olan )~zıyetleri çok 
a rn·ı unun Ldaları 
' ı ı letıer arası kı

ararı d 
• 0 an yardım 

1 taka ·· 
l.

1"sust
11 

, ~.rur etmiş ve 
ı~ll~ an . ı ıırkiye hükQ 

~~t d Yük Britanya ve 
~t e~letıeri arasın
~~ arııaşnı 
l l\ız 1 a olmuştur. 
br~ 1 ay gerek mül 
Q ~j~kamıarı Kızıl 

~ı~ ~eni k •_nsani hare · 
~ ~öa ş nıı kyasta ko· 

terll!ektedir. Aha 

lisine yardım edilen ada
lar Sakız, Sisam,l\1idillı ve 
Nikarya adalarıdır. Burada 
ki aç ve mustarip hulka 
660 toıı muhtelif gıda mad 
desile 5'.)0 çuval lngil ı u 
nu tevzi edilecekt~r. Sakıza 
göndt>rilerek eşya 
203 tonluk bir yelkenli 
MiJilliye gönderilecek 200 
tonluk diğer bir yelkenli 
tarafından nakledilecektir. 
Nakliyat Izmir limımından 
yapılacak ve fadalarJ.:ıki 
tevziatta tamamen millet· 
ler arası Kızılhaç d~le;;esi 
Raymvn C:ourvisiernin kon 
trolü ve nezareti altında 
cert>yan ~decelctir. 

Şimdi bu gıda maddde 
rinin voıa çıkarılmdsı için 
lıs ms beklenmektedır. 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Ticaret Vekaletine 

bağlanıyor 
lstanbul - Sümerban· 

kın Istanbulda mevcut 
dört mağazasiyle yirmi altı 
vilayetteki mağazalarıum 
idareleri lktisftd Vekilliğin 
deıı alınarak Ticaret Vekil 

· liğiuo b11ğlanması kararlaş 
tmımıştır. 

Bundan sonra Sümer 
bank teşkilatı yalııız sana 
yi isteriye meşgul olacak 
tır. Dıığıtma Ofisinin Yer· 
li Mallar Pazarları teşkila 
tiyle işe başlıyacuğı 
alaşılmaktadır. Bu iliburla 
bu b:şkilatta bazı değişik· 
likler olması muhtemeldir. 

Yerli Mallar Pazıırlariy· 
le hususi :;urette tevzia 
ya pır ak üzere ayrılmış 
Olan mağazalarda bundan 
J.tibureıı hdr nüfus için ve· 
rilen f,ş1er mukabilinde 

1 basma tevziine başlanmış· 
tır. 

Doktor Hefi k Saydamın 
reisliğinde BaşvekiUette 
haftalık top1anbsını yap· 
m1şllr. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Uzak- Şimal Afrikada 1lngilizler 
ı Rummel şaşırtma ha- ş· I" F 
1 kt reketlerine başladı ıma 1 ransa : şar Q . Londra 5 ,A.A. - Çör• sahillerine 
M f ki b. çıJ Avam Kamarasında 

Ütfe İ er lr söylediği gibi Libyu mu· 
1 

• • h harf:bAleri son safhaya fil a rruz r ÇI n a girmektı n uzaktır. Baskm 

j z 1 rl anıyor 1 ar talJiyesinin hararetli bir ta· 
raftarı olan Rurnnıel b ıh· 

} Seylan bir müdafaa ya d·lğru ilt'rlediktcıı son· 
1 üssünden çıkarak bır ra doğuya dönmüştür. Mü 

şahillere göre bu hareke· 
taarruz merkezı tin hadt!fi kıtalar logiliz 

oluyor mayın sahasinda açılan ge 
Kolombo 4A.A.-1Sey· <liklerden tekrar geçmek 

lan adı..sı durumu bir mü· imkanını vermek olabile· 
dafaadan çıkmış v~ bir taar ceği gibi Hiçinin karşı ta· 
ruz merkezi olmuştur. Yük urruz p!Anlarını bozmak 
sek rütbeli bir hava su. iı_:in bir menevra ve yeni 

bir mukavemetin beşlangı 
bayımn söylediğin~ (!.Öre cı da sayılabilir. 
Seylandn Japon hava akın • 1 1 
}arını karşılıyacak kadar ıngi iz er 
müttefik hava kuvvetleri fki bin tayyare ile de 
vardır. Müttefikler şimdi hücum edebilecekler 
büyük bir taarruz için kuv Londra 5 A.A.- Höy 
vet toplayorlar: llekor de tar ujansının siyasi muhar 
necek süratte birçok ha· riri yazıyor: Yabancı mem 
va meydanları vilcu. le fge· f Jeketlere iler_d~ . edilecek 
tirilmişt r. f hücumlarda ıkı bın tayya· 

~ Japon Hava akın l arı renin kull anılması imkftn 
V dŞİogton 4A.A.- Bah sız değildir. tJu kanaa~ 

riy~ Nazırının bildırdiğine I~olonya Rus akınları vemış 
görH 14 uçağın koruduğu tır. 

Bir yalanlama 
Bükreş 4 A.A.-Rador 

4 Japon bombardıman u 
çağı Alaskada Döçe Harbre 
hucum etmiştir. 13u hücum 
15 dakika sürmüştür. 

4 Japon deniz altı
sı batırıldı 

Londra 5 A.A.- Sid 
ney radyosuna göre Başve 
kil Körtin Avustralya açık 
larındaki gece hücumu .es· 
nasında 4 Japon ,denizaltı 

sının batırıldığmı bi ldirmiş 
tir. 

Havalarda 
Lon lra SA.A.- Hava 

nazırlığının tebliği: Dün 
gece az sayıda düşman tay 
yareleri Jngiltt>renin cenup 
kıy>sı üzerinde uçmuştur. 
Taarruz kıyı bölgeierinden 
bir yere yönetilmiştir. Alı 
hm bombalar bazı hasarlar 
yapmış ve insanca az ka· 
yıp olmuştur. Gec~leyin 

3 Düşman tuyyaresi (dil· 
şürül müştür.Bunlardan. biri 
hıgiltere çevresinde 4ü de 
Şimal Fransada tahı·ip edil 
miştir. 

ııı * 
* Londra 5 A.A.-Geçeıı 

gece·uçaklarımızdan bir loş 
kil Essenve Rurdaki hedeflere 
taarruz etmiştir. Büyük yan 
gınlar çıkmıştır. Düşman 

sularına maym dOkülmllş· 

ajansı bi ldir!yor. 
l Ingiliz h&berler büro 
1 su Rornanyadaki yahudi
ıı Iere zulüm lıat 

ta bu hususta yabancı siya 
si teşebbüslerin yapıldığını 
bildirmiştir Bu babAr la· 
rnaınen uydurmadır. Bun· 
dan başka Transilvanyaya 
muhacir gelmesi dolayısile 
burada blr ekalliyet hük\t 
meli kurulacağı haberi tek 
zibe bils değmez. 

tür. Kıyı muhafaza sen·isi 
ne mensup teşekküller iş 

gal altındaki topraklarda 
uçak meydanlarına, demir 
yollurına ve sanayi mer 
lrnzlerine hücum etmişti r. 

Bomba tayyarelerimiz Rus 
üzerindeki akında 2 Al· 
man uçağı düşürmüştür. 

* * * Londra 5 A.A.-- D;in 
öğleden sonra Şimal Fran 
sa üzerine t~kror iki ta· 
iirruz uçuşu yapılmıştır.llos 

ton tipiı.ıdeki bom3a uçak 
larınu bir çok Spitf ayr av 
cılan refakat ediyoı du. 
Uomlıa tayyareleı:niz Şer 
burg ve Lölıavr dokları ıa 
lıUcum etmiştir. Bu hare· 
ketlsrJe 3 uçağımız kay 
bolmuştur. 

Bir çıkarma yaptılar 
Berlia 4A.A.- Alman 

orduları Başkumand~mlığı J 

nın t~bliği: 
Doğu cephesinde ehem 

-miyetli hareket olmamıştır. 
Şimul Afrikada düş~ 

man mevzii muharebeler· 
de 22 tank, 7 top kaybet 
m'iş ve bir miktar esir 
vermiştir. Alman ve ltal
yan uçak teşekkülleriKapuz 
zo keıiminde demiryollan te 
sislerile asker kamplarını 
bombardıman etmiştir in· 
gilizlerin az kuvvetle maaş 
sahilinde yapbkları bir as 
k~r çıkarma hnreketiAll!.?an 

· sahil mildafııa kuvvetleri 
tarafın kırılmıştır. Elimize 
bir miktar silah ve esir 
ı!eçmiştir. 

l\fanş üzerinde cereyan 
eden hava muharebelerin 
de Ingilizler dün 24 uçak 
kayb2tmiştir. 

Savaş uca ki arından 
mürekkep ıteşel· kiiller 4 
haziran gecesi BüyükBri 
tanya adasının cenup b!l· 
tısmdaFıll d:mizüssünü bom 
bardıman etmiştir. lngiliz 
uçakları düngece Bremene 
ve cıvarına yangın bom
bası atmıştır. Gece avcıla· 
rile uça ~avarhır 15 1ngi· 
liz bomb~ uçağı düşür· 
müşll\r. 21 ma~-tstan 2 ha 
ziran~ kadar Ingiliz havıt 
kuvvetleri 318 ucak kay · 
betmiştir. Bunların 4li harp 

• gemileri tarafından düşü 
rülmüştür. • 
ltalyan Nazırlar heyeti 

· Homa 4A.A.- Nazır· 
far heyeti 6baziranch\ top 
lanacak ve bu topl antıya 
Mu sol ini Riy dset edecektir 
Ayni gün fıatlarm tanzimi 
ne memur Nazırlar Komis 
yonu du ~1usolininin baş 
k:mhğında toplanacaktır. 

SON DAK1KA 

Vaşington mü
zakeresi 

Avrupada ikinct bir 
cephe için mi? 
ı .ondra 5A.A.- Bri· 

tanovanm askeri muharriri 
yazıyor: 

Şimal Fransaya son 
defa 4 üncü çıkarma ha 
reketini idaro eden ku• 
mandan şimdi V&şiııgto~ 
da kati karann vel'ilmesi 
için müzakerder yapmak· 
tadır. 



Sayfa-2-- YENTGÜN 
, 

Subaşı Yardımcısı teşkilatına 
dair kararname 

Sıtmadan nasıl \ Yiyecek ve yakacak alırıaJ 
korunacağız ~ntakyaHasla~anes~ B::ıştabipliği~,;~ 

( Dündt-n artan ) \ Cınsı Mıkdurı. Fıatı T~tarı ~ Karar sayısı: 320 
1- Her muhtarlı" mer

kezinde l\lilJi Korunma Ka 
nunuaun muaddel 6 ırcı 

maddesinin 2 inci ve 4 ün
cü fıkraları hükümlerine 
dayanılarak, istihsHI yolile 
elde edilen ve ayrıca hü
ktlmelçe tesbit edilecek o
lan maddelerin ve istihsal 
sahalarının doğru mevcut 
)arının, talimata uygun ola 
rak tahmin ve tesbiti vazi 
fesile mükellef olmak üze 
re Subaşı ve Muhtarlığın 
hudutları içindij bulunan 
köy parçası, çiftlik ve !Da 
ballelerde Subaşı yardımcısı 
teşkilatı kurmaya Ticaret 
Vekaleti undmezur. 

Nillusu 1500 den fazla 
olan muhtarlıkta her 1500 
e kadar fazla nüfus ıçın 
bir Subaşı yardımcısı tayin 
olunur. 

Vilftyet ve kaza merkez 
lerinde oturan mutasarr f 
lara ait olup o merkmin 
idari hudutları içinde bu· 
lunan ve muhtarlara bağlı 
olmayan istihsal sahaları
nı tahmin ve tesbit işi zi
raat teşkiJAtı ve bu teşki· 
IAbn bulunmadığı yerJerde 
Ticer~t VekAleti teşkilAlı 
memurları tarafandan yapı 
hr. Bu gibi yerlerde lah· 
min ve tesbit işinin vüsa· 
tine göre her lSOO milstah 
sil nüfus i\!in bir Subaşı 
veya yardımcısı. bu memur. 
)arın refakatine aşağıdaki 

esaslar dahilinde tayin oiu 
nurlar. 

2- Subaşı ve yardımcı· 

ları, her kğyiln ameli ola· 
rak yetişmiş en iyi çiftçi 
leri arasından, kazalardct 
ziraat memurlarının inhası 
ile kaza kaymakamları ve 
vilayet n·erkezlerinde zira 
:ıt müdürlerinin inhası ile 
vnliler tarafından tayin c· 
Junurlar. Ziraat müdürü ve 
ıoernurunun bulunmadığı 
viUlyet ve kazalarda tayin 
işi resen kny.-nakumlar ve 
valiler tarafından yapılır. 
Valiler kazaların tayin ettik 
leri Subaşılarım ve yardım 
cılarmı tebdile ve lmnlaım 
yeı·ine yeniler ni resen tA 
yine sulahiyetlanlırl Lt r. 
Suba~ı yardımcı"arı, su

başılarına ve subaşıları da 
ait oldukları kazanın zira 
at teşkiH\tuuna ve bulun· 
madığı yerlerde Ticı:ıret 
Vekaleti teşkilAtına, o da 
yoksa doğruı:a malhallin ec 
büyük mülkiye memuruna 
beğh bulunurlar. 

3- Subaşı yardımcıları 
ıubaşılann teklifile kay
makamlar ve ttubaşılan da 
kayrna1kamlann teklifiyle 
Valiler tarafından değişti-

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk ı 

C.H.P. ı\lalbaaaı Antakya& 

ı rebilirler. 
4 - Subıışılarına &yda 5 

iJft 1 O lira ve yardı· ncıları 
na da 3 ilft 6 lira maktu 
ücret verilir. Bu maksatta 
Tic:ıret Vekfileti emrine 
200,00J lira tahsis olun 
muştur. 

Sivrisinekler her nevi 

/ 

kuruş Lıra k. 4' 
suya ) umurtlayarak ürer Ekmek 10000 6,25 625 00 ı8" 
ler. Yaz sıcuğmda bu kü- Koyun Eri 2000 120 240J 45 

çük, mini mini yumurtalar Sığır Eti 1000 50 500 ı'6 
dan bir hafta içinde kurd· S:. de Yağ 750 225 1687 50 8 
lar peyda olur ve bir kaç Zeytin Yağı 100 110 110 76 -
gün tıonra da karıatlana· Pilı.vlık Pirinç 25CO 41 1025 15 ~ 

5-Subaşı'arm ve yar· 
dırncılarmın vazife ve se 
lahiyetlerini ve bu teş\cila 

rak uçar ve bizleri ısırma Bulgur 800 25 200 t3 ~ 
" k ğ b ı ı ı t Makarna 3 O 60 180 9 ~tı, ~0 n 8 0 

. aş ?r ar. ş e Kuru seb (F sul· 500 25 125 
"Folluk,, n ııhıyeıınJe olan ze a 

tın t!lnzim ve idaresini tes 
bit ve tanzim eden talimat 
name Ziraat, TicarAt ve 
DAkiliye VekAletleri ile Is· 
tatistik Umum Müdürlüğü 
tarafından nıüşterekPn ha· 
zırlanır. Subaşı teşkilatı 
Ticaret ve Ziraat Vekale~le 
nin mOştereken )Uzum gö· 

köy içinde vt· çevresin ~~ _meı-cimek,nohu~) 
de bulunan bu ~erleri bu· l ırınç unu 250 80 200 
rada sıralayalım. Şehriye 50 60 30 

1- BütÜn duraun ve lnce şeker 180ü 100 1800 
birikinti suları. " Süt ve yoğurt 12000 20 240u 

2- Sazlık ve bataklık Patates 1300 27 351 
değirmen ve tar la arkaları ince ruz 350 08 28 

3- Havuzlar, bostan Sabun 600 72 432 
kuyul.ırı, su ve sağını çu
kurları, ç~Ş'lle ayllkları, 
sarnıçllr ve su depoları, 

Kesilıniş odun XOOJO 1,60 1280 

recekleri mıntakalorda ku 
rulur. 

Maden kömürü lOODO 4,25 425 
Gaz yağı 300 23 69 

6- işbu karar Df"Şri ta 
rihinden itibaren meridir. 

4- Su köprü ve su fı· Ihlamur 10 3ü0 30 
çılnrı, kova, teneke ve Ö· 
teye beriye atılmış konsbr
ve kutusu içinde toplanan 
sular. 

Salça 200 120 240 
Kuru soğan 800 27 216 

Sonu var "Üzüm 30J 30 90 

Sahlık ev Taze Sebze 5000 20 1000 

Vakıflar Müdürlü
Hülasa: Her nerede o 

lursa olsun tabii veya su ıi 
sl.i top!tmtısı varsa Yuz
Sonbahar mevsiminde siv 

Çay 5 1700 85 iJlf 
Hastanenin 1942 Mali yılı ihtiyacı oıaıı~f0ıt 

dar, fiat ve tutarı He yilzde yedi buçuk te
9
42 

sı; yukarda yazılı erzak ve saire :l6-5-günden 
Üçüncü mıntak .nın 

437 parsel numarasında 
risinoklerin üı'eme, yuınur 
talama yerleridir ve S:tğlı 
ğımız için bir tehlike tfŞ· 

kil ederler. 

der. itibaren eksiltmeye konulmuştur. .
0 25 KulemJen ibaret olan İıjbu malzeme~, 

14 kapu numer~dı Halilağa 
vakfına ait twin mülkiye· 
ti açık arttırmaya konul 

11-6-942 pazartesi gUaü saat 10 va tit· 
müteşekkil ko nisyon huzurile icra edileC~k al 
lerin daha t!VVel yUzde yedi buçuk taın•11.;,eı 
makbuz veya Banka mektuplarını ibra~ .. ed ,ı,pl> 
yf'. iştirak edecekleri ve bu hususta tafsııat ·ııo 
teyenlerin Hastane idaresine müracaatları 1 

10 

muştur. ihale 10-6- -942 Billıassıı "Çeltilr,, gibi ~ u 
çarşambat gUnil saat 15 te lu ekim yııpıian yerlerJe 
Vakıfiar dairesinde yapıla sıtma tehlikesi daha ziya-
caktır. Muhammen bedeli deleşir. Hu gibi yerlerde 
lOJO lira muvakkat temi yurtdaşlarımız kendilerine A f 1 1 
nah 75 liradır. ısteklilerin tavsiye edilen her türlü s a t yo tamiri 
müracaatları ilAn olunur. çarelere riayet ederek bu Hatay Nafia MüdürJüğodeu 

A b I • ekimi yurtdaşların sağlı• 1-Vilayet yollarında 
m a J çuva ğına zarar vermiyecek şe- yapılacak e-sash tamirat 

1 1 k kilde yapmaları yüksek ve asfalt kaplama inşaatı 
1 a 1 naca bir vatan borcudur. ktpah Z'irf USU ils eksilt· 

26,30,S, ' 

Türk çimentosu ve ki- Hütün su toplulukları ve meye konulm ıştur. 

Ş birikiııtileri ya doldurula- 2- Eksiltme 22- Haıi· 
rec A. irketinden: rak ortadıın kaldırılır vfjya ra ı-942 pazartesi gilnU 
Şirketimiz çimento anı bir yol açarak akıttırılır, sant 1 l. de ı\ntakyada Na 

balajınn salih bad ve ev· karutulur. Buulara imkfin fia Müdürıüğü odcuında 
safta çuval satınalrnak ar yoksa su yüzüne iHlçlar müteşekkil komisyonca ya 
zusundadır. Alftkadarları.ı döküliir. Hunun en fazlası pı 'acaktır. 
Galatada Agopyan hanın· "u t d 3--Iste\U>nler lıususigart ~nazo ,, ur. ., • v 
dal şirket merkt>zine çu ~urldaşlar, name i!e proj'! ve keşif ev 
valların ebadı, ne çuva lı Evinizde, bağ, bıthçe ve rakınıl952)kurn°' bedel mu 
olduğu yenilik ve kulla· bostamıı.zdn, harman ye- kabilinde Nafia Mü Jürlü-
nılmışlık derecesi ile fiatı rinde kullnndığıııız uütün ğünden satın alabilirler. 
lıakkmda tahriren veya şi sulan da sivrisinek giremi 4-Bu işin keşif bedeli 
fahen teklif göndermeleri yecek şeki lde muhkernce (190366.Jira\28) kuruştur. 
itan olunur. 3,4,5 kapa!moğı U'1utmayınız. 5-Muvakkat teminat 

kayıp cüzdan Bu sağlık ödevi ıizi, e\- (10768)lira(30) kuruştur. 
İçinde bir miktar para kalkma da öğretiniz 6- ·Taliplerin ihaleden 

ve zati ınührünı buluuan en az üç gün evvel buna 
cüzdanımı kayl.ı~ttim. Bu- Dişçi benzer asfalt ve şosa işle· 
!anların vermelerini rica e Hoca Zeki ogv lu ri yaplığma dair evrakı 
derim. Karaksıda11 müsbitelerıyle birlikte Vi 

Abdürrahman Sipahi Mehmet Sadet Iiıyete rni racaat ederek 
Satl ık ev E · alacakları ehliyet vesikası 

tin rçiyas ili 2490 sayılı kanuıu uy 
Affan Yeniler mahalle ı gun olarak hazırlıyacakla~ı sindeki 1038 parsel num:ı Uzun çnrşı •HŞındaki 

ralı ve Uçllncü mıntakada muayenehanesini açmış tehlif mektuplarını vo bun 
bulunan evim satlıktır ve hastalarım kohule başla· larla birliktt teminat mek 
dır. isteklilerin VakıfLır 

1 
mıştır. tup veya makbuzlarını ve 

veznedarı lbrahim Özgüle Cuma gün1eri sabah· Ticaret odası ve sikaamı 
müracaatları s~rvet Akdağ tan öğleye kadar fukara· ihale günü saat 10 a kadar 

Kayıg mühür ı nın dişleri bedeva mu }ye komisyon riyaıetioe mak 
15 Mayuıta . mührümü .... n=e=-e-d .... ili_r .... v=e........,çı_k_ar_ıl.-ır .... ;=.-=ı buz mukabilinde verecek· 

kaybettim. Yenisini yap- dür. lerdir. Postada olan gecik 
dığımdao eskisi hUkUmsllı Saylıcadan Abbas Ç1çek meler kabul edilmez. 


