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çlik 
~e o Bayramı 
~aıırlıkları sona ermek üzere 
~y: ~nı bu yıl geçen yıllardan çok heyecan 

1~ ve çok mr nalı bir şekilde kutlanacak 
!Jlor l lllayıs Gençlik ve reken bütün hazırlıklcr 
hı~ıa ~ayramı hazırlıkları yapılmaktadır. Okullar ve 
tarrıın evarn:etmekedir. Bay 1 gençlik teşkililtı baymm-
c!arı d hbıı Yıl geçen yıllar da yapılacak şenlikler için 
!t::ıtıala ~ ÇOte canlı ve Ç•>k şimdiden provalara başla e .. ' .. ku<1anınası 'çin ge oıış bulunınaktııdır. 

lıhı n nakil va Amer;ka 

1 sıtaları 
'Car t e Vekaleti em 

tine verildi 
lek·ıı\nkaru :- Memleket· 

llak· ı t"t V 1 vasıt<1ları Tica· 
'-O~tırekrtt~li emrine veril· 
Lu b 1 ıcaret Vekfi.leti 
1-0e hususta bir talimatna· 
ı. azı ı -ı .. lle•·· r amıştır. Memle· 

til • l . 1 "tnl na nl ·vasıtaları 
eket 'ht' kiıau ı •yacına göre 

~ııcı.1 b andırılacaktır. Ica
kqbıı· u nakil vusılalnrın!! 
titeee'~ etl~ri dahilinde iş ve 
tı,lıtı.a ve Ucretleri tediye 
leti b~aktır. l'icarat Veka
leti 

11~iıışu maddele· 
~ıı ~ilk\inde bu vasıtalar· 

lCt'f ~t. 1 adeye baş '\lracak 

~arbiye Def
ne şella lele

lerinde 
· Etüdler bitti 

lıll'ıı.ı ~ 'Ve . elektrik işle ·i 
lfarb· rnUdUrlüğü adına 
f:ti11;~e~eki Defııe şelUHe 

ltıt:k ~ ( ururnunu inc~le· 
tıllliz U?.ere Aulrnı udÜn şeb 
~i rJ eh~elcn su mü hendi. 

•vıu ıctct· 
r' ın şefül-

glJr~~ durumunu ~vgun 
\• "JUŞt.. " 
"~ gid Ur. Ynrın Ankara· 
t~kli erek raporunu v.; 
lltı /· uların durumu· 
~e ec{'kakiJJ etmek Üzere 
1 aı- [1 

1 
ay b::ışka memur· 

thc:'eccklir. 

lı hayvanlar 
sergisi 

~_Ya~ın açılıyor 
(l ~hı·ı . 
ll~e 0.ıızde açılac:ığıın 

~blı b n hııber verdiğimiz 
tıı:ı g:Yvanlar sergisı ya· 
te111 ljnçlık kışlasında tö 
~l,r;kacılacuktır. Sergiye 

edecek hayvanların 

F ra:-.sız sömürgelerı 
ni işgafe hazirlanıyor 

Vaşingtou ıs A.A.
Amerika hüktlmeti Fraıı· 
sanııı AntiJ adalan hak· 
kında bu adadaki Fransız 
Komiserile müzakerelerine 
devam etmektedir. Ameri 
kanın teklif ettiği şartlar 
şudur: 

Ad adakı 14 ) bin ton· 
luk ticare~ fılosunun A· 
merika~a kiralanması.Bun 
lamı arasında 7 taml de 
petrol gemisi vardır. 

Adama stratejik nok 
talarmın Amerıkaya kira 
lanması 

Hariçle yapılan muha 
berfnin konlrolil 

Amerikan mahfillerine 
ğöro, bu hususta Lavalin 
müdahale teşebbüsü al.im 
kalncaktır. Laval Ameri
kaya bu huı:;ust.t hiçbir no 
ta verme· niştir. 

Vaşington 15 AA.
Amerikan del~gelerile An 
til aJalarında Fransız Ko
miseri anısındaki konuş
malur iyi bir şekilde ge· 
lişmektedir. Bu konuşma
lar btm bir dosıluk huva 
sı içınde ilerliyor 
Fransız gemileri si
lahtan tecrit ediliyor 
Vaşington 16 A.A.

Amerika Hariciyo razı-ı 
Hal, lat tinikteki Fransız 
gemilerinin siUihtan tecri 
di hakkındaki konuşmala 
rı ı ılerlediğıni söyleıaiştir 

Vaşington 16A.A.-
Martinikte bu!unan bir 

Fransız uçak gemisile ~iki 
krovaz.örün sililhtan tecri· 
di işine başlanmıştır. 

kaytı ve kabul muamelt3Sİ 
dün sona ermiştir önce de 
yazdığımız gibi bu serg;de 
birinci, ikincı vo Uı_:üncü 

gelecek hayvanlara verile· 
cek ikramiyeler 3030 lir· 
Jl bulmaktadır. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Londra Büyük 
Elçimiz 

İngiliz Başvekili. şe
refine bir yemek 

verdi 
Londra 15 A.A.-Tür 

kiyenin Londra Büyük El 
çisi Hauf Orbay logiliz Baş 
vekili Çörçil şerefine dün 
bir öğle yemeği vorn:iştir. 
Yemekte Hindistan Nazı· 
rı ile refikası, ıscihbarat 

Nazırı ve lngilterenin es 
ki Ank3ra Büyük Elı;isi ha 
zır bulunmuşlardır. 

İngilizlerin iki yıllık 
kaybı 

Lbndra A.A.- 1\1. 
Atli bugün Ava!Il 3Kama· 
rasında Britanya J ınpara
torluğu l'uvvetlerinin 3 ey 
ifil 1939 dan 2 ey1Ql 1941 
e kadar 183,550 kayıp 
vermiş olduğunu bildirmiş 
tir. Bu sayıdan 48,974 ü 
ölü 58,458 ı esir ve 
29,756 sı kayıptır. 

lngilterede yeni bir 
siyasi parti 

Berlin 15 ~.A.- lngil
terede yeni bir siyasi par· 
tinin teşkilı burada dikku· 
ti çeken bir alilka ilt\ kar 
şılanmışrır Bu partinin a· 
za kaydı için yaptığı teşeb 
bi.isler ve parti ş finin hü 
kOmet namzedini yenn•iş 
olmaı:.ı olması çok dikka 
te değer görJlmektedir. 

Koray deniz sava 
şandan sor.ya 
Londra 15A .. A .. - Ko 

ray deniz vaşınd.ıki he 
ıimetten sanra Japon do 
nanması tekrar görünme· 
miştir. 

Bununla brraber Japon 
ların yeni bir ihraç filost~ 
nu yt ln çıkarmaları bek· 
lenmekted r. 
Ruslar inatçı çarpış 

malardaıı bahsedıyor 
Moskova 15 A A. -

Rus tebliğı: Dün bütün 
gün Kerç bölgesinde inat· 
çı çarpışmalar devam el· 
miştir Birliklerimiz Hur
kof da tanrruz mahiyetin· 
de savaşlarda bulunmuş 
}ardır. 

Moskova ıs A.A. -
Harkof bölgesinde Hus or 
dularının ilerileyişi d~vum 
ediyor. 24 · sautte 1500 
Alman askeri öldürülmüş, 
150 esir alınmış, lıir mu
himmat debosu havaya 
uçurulmuştur. 

• • 
gısı 

ğru? 
Almanlar ve 
Ruslar • 

aynı 

zamanda bü
yük başan

-dan bahsedi .. 

yarlar 
Yeni alman sılahla

rı nedir? . 
Stoklıolm 15 A.A.-

Ofi ajansının hususi mu· 
habiri bildiyor: 

Alman kaynaklarından 
dan gelon huberler ~savaş 
hakkında ne kadar iyim 
ser ise, Rus kaynakların· 

dıın gelen haberlerde o dere 
ce iyimserdir. Almanlara 
göre Kerçin düşmesi ar
tık bir gün meselesidir. 
Kııfka~va·ım kapıc:ıı olan 
bu ş lır in düşmesi bir as 
keri mesele te~kil etmemek 
tedir.-

Rus kaynaklarına gö· 
re, Harkofta sokak savaş 
ları haşlamıştır. Rııslarm 

'Harkof taarruzunun gaye· 
si Kafkaı;yaya girmek için 
çalışan Almanlardan daha 
önce bu bö gelfe harekete 
geçmektir. Şimalde Ruslıır 
Leningrada karşı şiddetli 
bir hücuma geçmişlerdir. 
Bunlnr şehri kuşatan Al· 
man çenbarini ~ armağa ça 
lışmııktadır ıu r. 

Almanların l\ ullandı 
ğ1 yeni silaha gelince: Al 
nıan obüsleriniıı 3000 de 
rece sıcaklık neşn•den ye 
ni mermiler kullandıkları 
söyleniyor. Bu rnermHer · 
çok denenmiştir. Tazyik e 
dilmiş hava ile dolu olan 
bu mermiler Ruş Hskerle
rinin ciğedtrıni par ç&1a
maktadır. 

Göbelze göre 
Bcrlin 15A.A- Ktş sa 

v aşından bahseden Propa 
ganda Naım Göbalz bu 
savaşların 914- 918 sa
VRŞlarından çok ayrı va· 
sıfta olLDduğunu ve bu i· 
ki savaş arasında hi~b:r 
kıyaslama yapılmıyaoağını 

söylemiştir. 

Birmanyadaki İnailiz 
ordusu 

Yeni Delhi 16 A.A.
Hirmanysda geri fç .. kilme· 
ğe muvvafüık olan lngiJiz 

Cumartesi ---Abone' şnrtları ı 
Dahilde yılhCiı 5 lira: 

Y bancı memlek tler• 
6 lira 

ll!nlarm her kelim• 
inden f5 kuruş a1Mıır 

Ücret peşindir . 
GilnD '190 n: s yıtar 

10 kuruştur -

lngilizlere göre 
1 Harkofta Almanlar 

panik halinde 
Londra 16 A.A.- Do· 

ğudaki savaş durumu bu· 
rada şöyle hülllsa edilmek 
tedir: 

Timo90nko ordularınıu 
Harkofa doğru ilerleme 
hareketi Almanlar tarafın 
dan durdurulamamıştır. 

Timoçenkonun bu hücum
da kulhmdığı ustıl, g:.çen 
yaz Almanların kullandığı 
yıldırım usulüne benzemek 
tedir. Fakat Rusların m u· 
kuvemet t}tmesine tmuka::
bil şimdi Almanlar Rus 
hücumu karşışısıııda sür· 
at:e geri çekilmeğe Jbaşla· 

nıışlurdır. Bu ;gdri çekil· 
me o kadar süratli olmuş 
tur ki. Almanlar Harkof 
önünd~ paniğe uğramışlar 

dır. 

Kerçtt· Husların geri 
çekilmeğe devam ettikleri 
anlaşılıyor. Fakat Alman· 
lar bul'bda kazandıkları 
her karış toprağa muka 
bil çok bi yük kayıplar 
vermektedirler./\lman kuv 
veUeri Harkofüı ikinci hat· 
ta 'çeltilnıiş uulunnıakta· 

dırlar. 

Londra 16 A.A.- Al 
man smırındun bildirili 
yor: Ruslar c "'n pla D.> · 
netz nehrini gHC.~ere:< Har 
kofa doğru 7 mil kadaı 
ilel'ilemiş lerd i r. 

Harkof önünde 65-7( 
kilo l etre uzunluğu!!dak 
Alman cephesinin yarılm 
sı üv·rine bundan çıkahlaı 
netice, Rus top<;usunu~ 
Alman topçusuna çok ÜS · 
tiln olduğu ve Alman a. 
keriniu mı,neviyatmın ço~ 
sarsılmış bulunduğuna bi 
çok Alınan askerinin tes 
lim olması bunun deli 
olarak görülmektedir. 

Hindistanda 
T ehl1keye karşı ted 

birler 
Bowbay 16A.A.- Hin 

kôngre partisi fıe Mtisli 
man partısi müşterek b 
toplantı yapmışlardır. B 
toplantıda Hindistana y al 
laşan tehlikeye karşı i 
emniyetin korunması içi 
alınacak tedbirler görüşü 
müş ve lm iş için bir kı 

mite teşkiline karar veri 
miştır. 

1 
ordusunun tehlikeli duru 
dan kurtuldukları re m 
bildirilmektedir. 



Toplantıya dav'et 
70 numaralı Hatay Koza Tarım satış 

Kooperatifinden 
TicareL Vekale1inin 17-4-942 tarih ve 612710 

sayılı emirle1ile kuruluşu tasiik buynrnlan Koopera
tifimiz Get~el Kurulu 28-5- 942 tarihine müsadif 
PerŞclmbe günü snnt 14 de Antakya Halkevi salonun 
da tophmacttktır. Ortakların t·u toplantıda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur 

l ~ A M E 
ı - İdare, onı ro ..... f''.:spa clyeti ıin seçimi. 
2- Bursa Koza Tarım Satış Koop~ratifle.-i birli· 

ğine iJtilıek hakkında müzakere ve karar ittihazı. 
3- iş siyasasının tesbiti 
4 Bütçe ve ktıdronun tesbiti halıkında müza 

kere. 
5-· Yönetim kurulu sslahiyetlerinin tesbiti. 
6 - Giirülecek lüzum üzerine Tıcaret Vekaleti 

nin nıuv lfakall alııım ık ş ırtile taşı sız mal almak ve 
ya yaptırmak hususunda Yönelim Kuruluna salahiy~t 
\~rilnıtsi hakkında ı üzı-ıkere. 

7- Aş'lğıdaki diğer ınevLuler hukkında müza 
ı er0 • 

A} Kooperatıfin mmımelede bulunduğu ve bulu-
nacağı ıstıhsal o addele ine lüzumlu bulun n ksisat, 
nalz~me, demirbaşlarla teknik ını:ıkine, alfü Vf' ede 
\atm ve icaplara görn bu i~ler için lüzumlü olacak 
gayrimenkulleı in kooperatif manevi şahiyeti namına 
mubayaasına vey;; inşası 11 n. 

B) Tıcırcl Vekaletimc3 tali ürün olarak bug,ine 
kadur kabul e<lılen m;ıJdelerl\j ş;mdidcn sonra ka 
bul edilpcek olan diğer istihsal maddolerı üzerine 
KuuiJ •r üifinıizc~ muamele yupılrnasına. 

C) Ortak aı· islihs·ıl m:.ııldeleri ihtiyucı.mn elı sı
liı ş~kilde te ıini için gereken bütün ir-dhir ve le· 
ş~blıüs\ere başvuı ulmasına. 

D) Ticaret Vekaletince kooperatifimiz kanuliyle 
stoklar yapmasına. 

8 - Ortakların teklifleri. 

Ruslara göre 
~.Joslrnva 15 A .A.-

Hus tı:ıtu\ımnın Leningrad 
Cf'pht simle i erilediğ'i ve 
düşmanın ağır ktlytplar 
verdigi hildirilrnekledir. 
Diğer taraftan TimoçR.rıko 
ordularmın Harkofa doğru 
ılerilemfğe devam ettiği 
bildiriliyor. Huslar birçok 
esir alrmş ve 150 Alman 
t, nkım yok e•miştir 

Koza m ,·.1stali-
sillerine 

Bu sem'den itibaren 
Hatay vilayutınde istihsal 

l\lües::ıi~ a7.ulardan 
Sabit ATAY 

İhtikar i1anı 
Hatay Asliye Ce1,a malı 

kemesi. den: 
Kömürün perakende sa· 

tış fialı 4 buçuk kuruş tes 
bit ve iJan edildiğ: halde 
kilosunu 8 kuruşa satmak 
tm ı maznun Antakyanın 
Karnslibölüğü mahallesin· 
den Ömer oğlu Ahdo Da 
mar hakkında yapılan du 
ruşnıa sonuada; Milli k•> 
runma kanununun muad 
del 59·3 üncü rnaddes: mu 
cibince beş lira ağır para 
cez sıoa rnahl\tlmiy<~tine ve 
key f ıyetin gazete ile neşri 
ne '.20-4-942 tarihinde 
karar verilmiş ve katileş· 
miş'ir. 

Beden terbiyesi 

Nakliyat mü
nakasası 

intikar ilanı 
Hatay AsliyP ( eza mah

kemesinden: 
inhisarlar Başmüdü.· La nba şiş"sinin beheri-

lüğiinden: ne fiat mürakabc komi::;yo 
• 21-5-942 , tarihinde nuncı 14 kuruş takdir ve 

muvakkat ihal si hakkın ilan edildiği halde bel•eri 
da ki 11-5- 942 tarihli ni 6) ve 7 ) kuruşla 1 s ıt· 
nakliyat ilanımız görülen ı maktan suçlu asl n Cf'y· 
lüzum uzeriııe iptal edile- , hanlı olup Anla -vanm ku 
rek yeni şartlarımız aşağı ı yular mahallesinde oturan 
da göslf>rilm iştir. 1 Ah~ız.3 klZ\ Lii~fiye D' nc~r ~e 

Jskenderund,•n Antakya, 1 edıp kızı Hnlıl karısı cıbın 
Kırıkhan, Reyhaniye, Yay· f den <loğına Vesil"' Düzgiin 
ladağı ve Süveydiyeye gön 1 lıakları:ıda yapılan duruş 
derilecek ve bu mahaller· ma sonunda: 
den ıs'<enderuna gidecek Milll korunma kanunu 
ve yine Antukyadao Kır,k nun 69 uncu madd..-sinin 
han, Reyba ıiye, Yııyluda· 3 üncü fıkrasına tevfikan 
ğına gönderilecek ve bu ve takdiren 25 şer lira d· 

ldareleı den Antakyaya ğır para ceza sile !!'ahkumi 
ge!ecek mamul tütün, bilu yetlerin~ ve masrafı malı 

mum ispirto ~e ispiı olu kumlara ait olnıuk üzere 
içkiler, iptidai maddder Hu um lıülasasının gaztjte 
ve sıiregibi inhis.ırlarJ ait ile neşrine ve l4 kuruş-
her ne\ i enn al ve eşya tan fazla aldı1<ları parala 
~artnamcsi mucibince lhazi rm mahkurnlardun alına-
ran 942 den 3 l mayıs 943 ruk mağdurlara vorilnıesi 
tarihine kadar bir sene müd ne ve şişelerin müsaderesi 
detle ve kapalı zarf usulile ne 31-3 -942 tdrihiııJ.e 
eksiltmeye konulmuştur. karar verilmjş ve temyiz 
' 1- İhale 25-5-942 muhkenıes:nin lasdikile ka 
tarihinde saat 15 de An- tilaşmistir. 
tak ya Baş t\füdurliiğiinde İ hf ika r. İ 1an1 
icra kılınacaktır. 

2- Muvakknt teminat 
550 liradır. 

3- Naklettirilecek bilO 1 
mum eşyalar içitı ihale be 
delinden başka ayrıcu ton 1 
başına iki haşh talırrıil ve 
tahliye hammaliy~ ücreti 
namile bir lira verilecf'ktir. 

4- Kanuni şartları ve 
evsafı haiz taliplilerin 2490 
sayılı lcanuaurı çerçevesi 
dahilinde hazırlayacakları 
teklif mt>ktuplarını ihale 
günü saat 14 e k dflr ko 
misyona teslim etmiş bulu-
nacaktır. 

5 - . Bu baptaki şartna· 
meyi görmek istiyenlerin 
Iskenderun, Kırıkhan, Rey 

haniye, ·y ayladagı \'e Dört· 
yol idMeledle Antakya 
Başmüdürlüğüne müraca
atları. 16,18,20 

Hatay Asliye Ceza 
ı\lahkenıesinden 

Nohı1duı ı kilosuna 21 
kuruş fiat tayin ve ilfin P. 

dildi~ı lıalde 3J kuı u~a 
satmaktan mazııun yolba· 
şı mahafü:sinden Cemal 
oğlu zahireci Ümer Döne 
lin yapılan duruşması :so
nuada; milli korunma ka 
nununun 59 uncu mndde 
sin~ tevfikan on lim ağır 
p:ıra c::ızısile mahkunıiye 

tine ve 14 gün dükkAnı 

nıa kapatılmasına ve bu 
müddet zarfında ticaretten 
menine ve masrafı mahku 
ma ait olmak üzere hü· 
küm hiilasasımn ;-;uzete i 
le neşrine 4·3·942 tarihin 
de kurur verilmiş ve lrnti· 
lt>şmişlir. 

...n. a.t~ ~ 

Metruk mahsul sahlacak 
Milli F.mlak Müdürlügünden: 

El' 
Yiyecek ve Y K 
kacak alınaC8 si 
İsk~nderun Hastarıa 

1
.... derı 

Baştabip ıgııı f{astıı 
1- Iskenderuil ~ı~ 

hanesiniu 1942 ı. 1• ııs· 
v da~ 

ihlıyarı ohm rşngı ytııı\I 
tedn cins ve miktarı t 0ıoıı 

'b re · (40) kalemden ı a ı.: jlıll 
yiyt:'C"k ve yak3Cil 0 ıııl1 
y cı azan i rni({ttı~ıoıHJ1 ıl 
miıı o'unan bt>delı t oıııl' 
lira 7 kur Jstan ibnfe 94Z 

8 ~- ·ıt· t:er biı cins -J eı;sı 
gü ıüoden itibaren 

• meye konulmnşıur0_5,..... 
2-Eksiltroo 2 .. saııt 

..ııu dl! 
94 2 çarşctmba g~iıtıısıll 
15 de hastane ,0js)'D

11 

top1anacak olan kO• 
da y:ıpılacakt11·. . yuıd8 

3 - lsteklilerıı1• t ıı1" 
t rnıoıı· tı.ı 

7,5 muvakkat e rıı~J; 
çasını veya bnnkll rııcııol 
bunu hamilen mu 
ları lfizımdff. . 3 111 1

' 

4- Şıırtnarn_eY' h0rgU~ 
m;::k iı:ıteyenlerııı ı7) 
sabah saat 9 dtıll ve lııl 
kadar miiracaaıh1.~1 

\fB sııfl1 
istr>klilerin lıelli goıı esii{ııs' 
tt: ticaret cd ;ısı vl(lleıed 
·ı k . ae ı e omısyona "' . 
ilan olunur. c:1J.: S1 

(EksH~meye k.on~ 1 

Yecel< ve yakac.ıkl ı·.ııtıır 
~·rl ~jlO 

Cinsi 70(/J 
Ek•nek (tek tip) z015 

' 
.. uı 

Koyun eti 400 
Sığıl' eti o 
Kara ciğer 55 O 
Sade yağı 1\ S 
Tere yağ t 10~ 
Fahri ka pi riııci. 8 J 
guıgur (çekilrn ıŞ) ') 5S, 

(b
. . .

1 
rı 9vı ,,p 

Mak ırn:ı ırıac "O 
Şehriye B~ı 
Palat0s 6 ı 
Kuru fasulya . . ) Z~o 
l\Iercirnek (çekıJnııŞ l~ 
Bezelya t2 ı Salça 4 ,, 
Soğan kuru 1~ 
Çekilmiş tU7· sr,s 
Taze sebze ıV 
Kuru üzüm ~ 
Pirinç unu l 

Nişasta 81ı 
Imri!{ oı) 
Şeker (kesme ve t 
Seyhan çayl 
l imon,portakal 
E ime peyniri 
Zeytin tanesi 
Süt 

lun~o yaş ipek koza mah 
sulil Antakya, ~üveydi~re 
ve Arstızdn t. ıyin edilen 
mizan yerlerinde s ıtılacak 

mükelleflerine 
Beden Terbiyesi Bölge 

asbaşkanlığından; 

Bulun Şeftali, Y.dünya,Erik, E:lma,Kaysı,Mulıumnıeıı :\lüia 
Guğu köy bedeii hıı1.at 

Yoğurt Iı) 
Sabun (Hatay rna 

tır. 
~\izan yeı {erinde 

ve salım ve tartı bul~ 
hususi h.ı•imatname ırrnı:: 
binc1 Bı>lediye mürakabe· 
si altımla icra edilecckti.r 

Hususi bılimatname 
nizam yerlerile Belediye· 
de göriı'ebılir. \ 

Miwn yerlt>rinden g y 
rj yerlerde koza ahın 
ve sı..tıını yas ık ~dilmiş 
olduğund ın alakadar\ mn ' 
ımıiO.mu olu:.lk =zer~ tHi!! 

olunur. 1 

~ıy~t i1~cturü -
Selim <:_:l LEr-.K 

t,.H. P.Nltıtual\SI .\nt-ıky ı \ 

Gençliğin suyı1 ır .bay
ramlarmdun biri olan 19 
ma) ı:; her yıl olduğu gibi 
bu yıl da ö1cmle ve lö· 
renle kutlanacaktır. 

19 mayıs salı günü ya 
ptlac.ık olan bu törende 
lıer mülrnilef ödevini öğ· 
rcnrnek ve yapılacak işle
ri p1ylaşmak üzere b'.r 
program kendilerine ~:oku 
racaktır. 

Beden tl·ı biyesi mü-
k.Jl eflerinin 17 mayıs 1942 
pazrı günü sabahı saLt 8 
de Gençlik ~.ışlasında · ha-
zır bulunmaları 

O g·ün y:ıp1lacak umu 

ağaç kilo A.K. A.K. A.K. A.K.Li / kr. 
HarbiyeN. 45 400 70 505 34 325 49 395 123 95\füra· 

bi h. 
hariç 

Düver kö. 6 12 34 140 29 150 28 81 327 80 ,, 
lsmailiye 8 10 114 883 87 885 72 312 153 36 ,, 
Canıusayna 1 35 5 5 3 6 3 45 ,, 
Ay.ıısumak 29117 41132 4 10 6 10 20 10 

Yukarıda yazılı metı Ok meyve mahsulü 18-5-942 
tarihinde prtzarlıkla defteı·darlıkta Sdtılacaktır. 

Talip olanların teminııt mektuplarile biı tikte mii· 
racaatları. Bahçelerin listesi milll Emlak i\lüdürlü~iin 
d~ lıet· ıamrn görüle ili!" 14,15,16.17, 

mi yoklamada · lıulunım- Halkta bu akşam 
yE nlar hakkında kanuni 
ta cibata girişileceği teblığ 2 fılm biıdeaı <;öl bekçileri 
olunur. ve izdivaç fırsulı kaçırıııayıuız 

8uz. 
Uıı (yerli % 95) 541 
Balık J! 
Gaz yağt eŞil ~ 
Mercimek dand f ı~ 
Nohut ıı:ııt ~ 
Zeytin ·yağı~ ~3.5 zO o 
ı\1eşe odunıı. .. 3~ oı 
Maden köm [ıru ' ı~ 
Ağaç kömürü ı6/ 

12-14 o~ ti 
KAYIP l\10~ ı'1~ 
Adıma matık ·ıJl)l 

mührümü kayı.ıe.t~~ıJ1'~J 
zeyı! horcuro yo il 
nisüıi alacağırıld3 

/ 

hükümsüzdür. I-Ja'~!rı,r 
Mehıllt:t y 


