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etmis ve Valimiz Şefik Soyer 
bütün l (ayır Kurumlarının 

ft.aliyeti, bütçesi, az..ı sayısı, 1 
yardım nisbeti ve ge ecekte 
yap ıcağı işler hakkında ay 
rı ayrı ve ince ayrıntılarına 
kadar iıahat almış, bu ku· 
ru nların yurda daha faydalı 
olm•ıları "ç\n 1 ıymetli d'rek 
tifler vermış, elmd"n .gei n 
yarını yapmayı da vadeyle 
miştir. Kurumların faal"yoti 
ni geniş etmf k için önem i 
kararlar alınmıştır. 

Yerli Mallar 
Pazarlarında 

Memurlar için iki gün 
tahsis edildi 

Yerli Mallar Pıtzarlar.nda 
satışlar büyük bir hararetle 
devam etmekte v~ kalabalık 
her gün artmaktadır. 13u ka• 
labulık yüzünden memurların l 
giyim ibtiy.:ıcını tamamen 
k&rşılamak içic Yedi Mallar 
p, zarı Müdürlüğü bir gün 

1 
yerine iki gün ayırmıştır. 
Haftanın çarşamba ve cuma 
günleri öğleden sonra saat 
2 den 4 e kadar daire mu· 
temedleri kendi dairelerinde 
ki me!lıurların ihtiyaç 1 stesi 

• ni ıdarak Yerli Mallar Puza· 
rma gidecek ve liste muci • 
bince istedikleri eşyayı ala 
cakh.ırdır. Bu suretle memur 
fara kolaylık gösterilm·ş ol· 
maktadır. 

umumi muavini Abdurrhman 
tahkikatı derinleştirmiş ve bü 
tün izler, beltdiy de çöpçU 
Alımedin öve,y oğlu Alı üze 
rinde toplacıımştır. Ali mev 
kufdur. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Şimdiye kadar birbu
çuk milyonu bulmuş 

Zü ih 9 A. A. - İsviçre 
gazetelerinin Berlin muhabir 
leri yazıyor : 

Almbn askeri maHılleri 
Almanyanın Rusyadaki sa· 
vaş!arda birbuçuk milyon ölü 
ve yaralı verdiklerini itiraf 
elm ktedirler. Bu yaralıların 
bir kısmı tekrar orduya ilti 
hak edecek durumdadır. 

Berline göre 
Ruslar çok ağır kayıp 

lara uğradı 
Herlin 7 A.A.- Hesml 

tebliğ: 

Donet:ı çevresinde düşma 
ııın ö ~mh kuvvetlerle yaptığı 
hücumlar muvaffak nlaıoa· 
m ş ıw· 1 d. f 9UV •ş a ı d 
vam ediyor Burada düşman 
da ı birçok esir nlm1111ştır. 

Bu esirler arRsında bir de tü 
men komutanı v.ırdır. Rus 
J ar bu çevı ede 3000 den 
fazla esir vermişlerdir. 

Şimfl Afı ikad:ı şiddetli 
keşif faaliyot· olmuş uçakla 
ı ız Tob uk lirnanınd1 bir 

g u'yi batırmışlardır. 

1\foıtadakı askeıi t .. s1sler 
g~ce gündüz boınbardıo·an e 
dilm ktedir. · 

Berlın 9 A.A.- Alman 
tebliği: 

Husl r Jlmen gölünün ce 
nubunda hücumlarına devam 
0lmİŞ VA bi ÇOk ölü ve;miŞ 
!erdir. inatla müdafaa edi· 
len b:r çok y rler g ri n m 
mış ır. Atman hatlanntt gir· 
meğ muvaffak olan dii.J
!!!an yok edilmiştir. 

Çok esir ve mLlz·~me ele 
g~i Jik. 

Moskovaya göre 
Şimalde Almanlar 6 

bin ölü verdiler 
Moskova 9 A. A. -

Lening·at cephesinde Rus 
orduJarınm son günlerde yap 
tığ1 hücumlarda Almanlar 6 
bin suhtJy v~ er ö dürmii'1ler 
di Di'şmanm bir muknve · 
mel merk zi kırılmış, birç'lk 
malzeme ve esir (ıle g~çiril· 

mi11lir. 

Durum çok na 

zikleşti 
Japonlar çok üst ün 

kuvvetlerle ilerliyorlar 

Londrı! 7 A. -\.- Buraya 
gelen haberlere göre, Cava· 
da durum çok nazik bir 
devreye girmiştir. Japo•ılar 

adanın batı ve doğusundan 

süratle ilerlemektedirler. Çok 
miktıırda takviye a]an Japon 
ordusu sayı üstü 'lluğu say~, 
sinde istilAyı ko~aylaştırmak· 
tadır. Yurtlarını kahramanca 
müdafaa eden Holandalı ve 
yerli kuvvetler bütün tesı~le 
ri yok ederek adım adım 

geri çekilmektedirler. 

Japo~!ar Hindisbna 
mı Avustralyaya mı 

hücum edecek ? 
N york 9 A.A.- Cava 

Adaınuın hemen ta :ıamile 
Japonl r tarafından iş {al e· 
edilmiş o1ması şimd yeni 
bir m ... selJ ortaya çıl"arnnş· 
tır: 

Müşahitler Japonların A· 
vuslralyaya mı yoksa HindiY 
tana nıı hücum edeceklerini 
s uuyt rlar. 

Miltıefiklerin Japotılara 
bir taurruz ihtimalinden de 
bahsediliyor. Hatta önemli 
miktarda bir hava ve kam 
kuvvetin:n yolda olduğu söy 
lenmekt~dir. Müttefıklerin 
Jtıpvı yaya taarruz için plan· 
lar hazırladı~ı da bildirilmek 
tedir. 

SON DAKiKA 

Rangun da düştü 
JAPONLAR ILEHLlYORLı\ll 

Tokyo 9 A. A. - J 3pon 
tebİiği : 

Japon kıtaları llangun do 
laylarmdaki düşman kıtaları 
nı yok ettikten sonra dün 
akşam şehrin işgalini tamam 
lamış 1r. Kaçan düşman ta · 
kil' edilmektedir. Rangunun 
diişmesile Birmanya caphe ~ 
sindeki Japon ord~su ilk he· 

Sayfayı çeviriniz 



Milli piyango 
Evvelki gun yapılan 

çekilişte kazananlar 
Evvelki giin yapıh.n .Mil· 

li piyango çekilişinde kaza · 
nan numaralar şunlardır : 

Een büyük ikranıiyt1 olan 
25 bin lira 357356 numar~· 
ya rıkmıştır. 262262, 268966 
ve 328573 numaralı bil~tle r 
10 ar bin lira kazarmışlar · 
dır. 

5000 lira kazananlar 
068043, 128577, 166573 

175347, 293149 
2000 lira kazananlar 

Son beş rakamı : 
30741, 350l4, 53555, 

69362, 74983,75284,78547, 
79426, 94543, 99727 

1000 lira kazananlar 
Son beş rakamı ; 
02470, 11789, 12982, 

14257, 19561, ~3216, 274.ı2, 
34630, 41225, 51817, 55594, 
55749, 55821, 64791, 68135, 
78101,91502, 95595, 99477 

Beş yüz lira kazanar lar 

YFNJGfN 

Dağıtma Ofisi 
İaşe müsteşarlığında 

yeni teşkilat kuruluyor 
Ankaıa - D.:iğıtma Ofi· 

si teşkilatı . tamamlanmıştır. 
Memleketin bütün ihtiyaçla~ 

rına karş,Jıyac~kiolan bu Ofis 

bir Umum .\iüdürlük halin· 
de laŞi3 müsteşarlığına bağla 

nacaktır. Ofisin emrine 10 
milyon llralık sermaye veril· 

mektedir. 
Diğer taraftan iaşo müs•e 

şuhğuıın yeni şekli etrafın· 

daki incell'meltır de bitmiş 
tir. Bu müsteşarhğd y na 
den iki muavinlik daha ih· 
das edile~ktir. Bu muavin· 
liklere Şevket süreyya ileTo· 
kat Valisi izzetin s,lperin 
getirilmeleri muhtemeldir. 

Hindistan mes~lesi 
Londra 9 A. A. -

Avam Kamarasında yarın 

Hindi8tan nıeselesi görüşüle 

cek ve Başve kil Çörçil bu 
hususta Meclise izahat vere· 
cektir. Par:arneatoda Hind's 
tana verilecek yeni imli) liZ 

lar meselrsi de konuşu'acak· 

100 Ton odun 
alınacak 

Seyyar i rndarnı3 alayı sa 
tın almu k o m i s y o nlu· 
ğundao: 

1- Yüz ton odun alına· 
caktır. 

2-H~r ay 36 : 50 ton 
buğday un yahrılacaktır. 

3- Pazurlık suretile 1ha 
lesi 16 -Mart-942 p11zartesi 
günil saat 15 de yapılacaktır. 
Talip olanların satın alma ko 
misyonuna milracaatları ilAn 
olunur. 

ilanen tebliğ 
M.M. \lükellefiy~ti Komis-
yonundan. 

Askeri .. kıtaatm iskftm 

Son Dört rakamı : 
3>81,4)92 ve 8 >15 le niht 
yellenen biletler beş ~r yüz , 
lira alacakltı:dır. ıır. 

için M.M. Mükellefiyeti ko· 
ınisyonunr,a ,tahliyesi yaptarı· 

lan SülPymau Huri oğlu Cir 
ciyf-1 ait üçüncü mmtı:ık'\nlll 

121 p1rselinde 94 kapu nu· 
numaralı binaya ( l 50)1ira se 
nelik kira ve 3 üncü nııntaka· 
nm 215 parselinde kandelfi 
oğlu Tevfik'e ait binaya 150 
lira senelik kira bedeli takdir 
olunmuştur Mal sahip erinin 
ikı:ımetgahlan malO. .n olma
dığı c_ihetle 15 gün zarfında 
lx,->deli icara itiraz olunmadı

ğı takdirde kararın kat'ileşe· 
ceği ilanen tebliğ olunur. 

Son üç rakamı ; 
560 ve 938 le nihayetle

nen biletler lOG er, son üç 
rakamı 245, 3~3, 794 le ni• 
h:ıyetl~.ıen biletler 50 şer. 

son çift rakamı 54 le niha 
yetlentın biletler 10 ar lira 
kazanmışlardır. Son tek _ra 
kamları 1 veya 2 ile niha · 
yellenen biletler de 3 er li 
rı amorti alacaklardı ,. . 

OLKO 
Milli kultür dergisi 

11 nci s:ıyısı ner s resimlerle 
re 32 sahife olar~k y<'pyeni 
bir şekilde y,~ Z"Dgin münde 
recatla çı'kb Tavsiye eC:er·z. 

Havalar sovudu 
Bir haftadan b ·ri çok 

ılık gideo havalar lü ı birden 
bire sovumuştur. Bu sovuğun 
çiçek açmış olan mf"yva ağaç 
!arına ~ar arı vardır. 

define varmıştır. 
INGILTEREDE<I HAYAL 

SuKUTUNUN SEBEBi 

Londra 9 A. A. - Ob · 
server gazetesi yaz1yor : 

" lngilterede hayal suku 
tuna sebep olan şey bir silrft 
askeri muvaffakiyetsizli kler 
değil~ savaş malzemesi :istih· 
&alini bir türlU düzene koya 

Br,1zilya Yunanistana 
buğday verıyor 

Atina 9 A. A. - Brezil· 
ya hilkftrr.eti aç Yunan h il· 
kına dağıtılmak üzere Yuna 
nistana 50 bin to ı buğday 

bağışhımış 'ır. Bunları getir· 
mek için taşı~ aranm:ıktadır. 

Petenin mesajı 

Vişi 9 A. A. - Mareşal 
Peten, Pııris boınbı:rdımamn 
da ölen Fransızların Cf"naze 
töreni münasebetile Fransız 
milletine hitaben hazin bir 
messj yollamıştır. Mareşal 
bu mesajında, f, ansa sava · 
şanda Franaızları tek başına 
bırak3rak ~lrılen eski müt 
tefik lngilizlerin bu kahprne 
hareketini takbih etmiş ve 
Fransız milletinin ödevini iki 
defa yapmış olduğunu bildir· 
miştir. 

rnamı~hr.
1 

Ru~lar yeni başrılardan 
bahsediyorlar 

Londra 9 A.A.- Moskova 
radsosu dün akşam Alman· 
yaya bitab eden neşriyatında 
şimalde çembt.;r içine alınan 
16 mcı Alman ordusunun 
yok edildiğini bildir:miştir 

inhisar maddelerine 
zam yap ı ldı 

İnhisarlar Hatay Başmil· 
d iirlüğünden : 

1\3,942 sabahmd1n iti· 
haren sığımı, tütün ve trm 
bekilerle ispirto ve ispil'tolu 
ic,.kilere birer miktar zam ya 
pılmıştır. 

~amul tütün ve içki satan 
biltlmum bayilerle kolonya 
amilleri ve eczaneler ellerin 
de bulunan her nevi mevcud 
tütiin, s1ğara, tömbeki ve iç 
kilerle ispirtoların bugün 
akşamki miktarım teslıit ede 
rek birer bey>ınname ile 
10,3,942 sabahı inhisarlar 
Başmüdürlüğüne tevdi ede· 
c• klerdir. 

Hilfthnda hareket eden 
bayiler hakkında kanuııi ta 
kilıat )rapılacağt bilJirilir. 

T oplanhya davet 
Hatay Türk lşanonim şir 

ketinin tasfiyesi hakkında son 
olarak görüşülmek Uzore his
sedarların bizzat veya mek • 
tuplarile tevkil edecekleri ve 
killerinin 22 Mart 942 pazar 
t,ünil saat 14 raddelerindq 
Abdttllah Şeyhoğlu sabunha· 
nesine teşrifleri rica olunur. 

Halka 

1 
Maskeli beşle Gelecek proğram 
Türkçe şaheser Sefiller filmi 

Açık · ı ~ ,,ı 
ı a f'lıJ 

A ııtakya Sulh 
kımliofoden ·ı·y"' "" bl 111 

Tak-;im k3 t·I• . sa· 
m ası lı.:1sebıle ,sfl 
sının ven~sef er e~i\e 
laştırı 1 rmısı s\lr ,,erilt 
izalesine karar ·tetile 
ehli vukuf .01ar~ıY 
mına 8 )0 }ıra 0ıo 
ett' rilen AntalO'' 1' 

d -;e 
mıntakıısın n ·~det 
lan mahallesı I>i' 
t . ' k' go .. z odth ..; anı ı ı 111 ,, 
bir hela ve 8" ·ıt> 
1007 ve ıo 8 ş t#ı 
pırsel kilis~ h9rt1 .• .. yo" 
Sofular caroıı 
l 07 par.i l ~ıııııl:JtlP 
ile mahdut bır . 
9 - 3-942 ttırV:;° 
20 giln müdde :,. 
m ya çıkerıırııı9ş 42 
günü 30-3-Mil 
günii saat ıo 
dar Sulh Hukuk 
de y.ıpılacaktJr· o, 
nan kıvmatın t 
duğu takdirde 
mezse en çok a 

. b 
le ,.dilec~ktır · 
dirde ihal ı:- niP .ı 
uzahlacJğı -ve 1 

9 - 4-942 perş 
a;·ni saatte ~ 
taliplerin dab3 

istedikleri tak~., 
kuk mabkeD'l 
:naralı doqyasıf 
etmeleri mtn o 

Yiyecek 8 

Antakya J-lııst' 
t · bibliğinden: 

Kuru Soğan 
Patates 
Reçel 
Bisküvi 
Pirinç unu 
Salça 
Şeker 
Bulgur 
Pkinç 
ince tuz 
Çay 
Sabun 
Sade yıığ 
Kuru FasulY8 

Ş~hriye 
Makarna 
Kesilm!ş s0b• 

Süpürge 
Toz süpürge8~ 

Antakya 
karıda yazılı 
me pazulıkl'
ğmdan talipl 
müracaatlatl· 

Neşri! 
Seliııı 

C. H. P. ~ 


