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Dahilde yıllığı 5 llra 
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!1t,1J hag·vanlar ilkyb~h:; 
ll!nların h&r kelime.. 

sinden 8 kuru, •hnır 
Ücret paflndlr . 

BünO gaçan:~aayu•ro .. 
10 kuru,tur 

~~~~isi dün törenle açıldı 
h lın-ıız Şefik Soyer Söylediği bir nutukta 
<ıyvan yetiştirmenin memleket m•Jdafaası 
ve "kt 

'er. 
1 isadiyafı bakımından önemini anlattı 

9ıye i r 'k 
ş ıra eden 29 hayvandan 26 sı mükafat kazandı · Ge-

f.oll:ıh . lecek sergı:-,!n Reyhaniyede açıfması muhtemel 
~ urıyet h··ko . 
ı.. atay1cn. .u rnetı· Dünkü sergide mükll.- ait tuylar 35 er lira ıl{ IZda ıJk d f f k • 

eçılnı e a at .azamın hayvan adlari KISHAKLAR: J' !!hıı hasına karar le S"' 1;pleri şunlaıdır: 
l ~ıı Ci>;t ayvanlar ser A YGIRL '\H: 

le c: ;~11.en sonra sa 1- ÜsleıTm .. n Enver 
rtıııı çık Kışı "' . 
L e açı} asın· alatm Alı 1k adındaki saf 

ti aştit Va~•Ş.ve tö- kan Arap aygırılOOiiraik· 
e l'ugb ınıız Şefik ramiye. 
~de atı ay S,rrı oldu 
, kat~kuri Ve mülki 2- Kırıkhan Göktepe 
a aba • köyünden Çiftçi Ökktlş Gök 
~

1 

haıı b
11

K bir halk leoenin Yaşar Cankurta· 
trgiye r6 unıurnuştur. rnn adındaki saf .kan A· 
~, & tay aygır, IO rap Aygırı 75 lira ikrami· 
~ "trıı Ve 5 sığır 
efaka ~kte idi Vali yt\. 

t~\ tı:ıde' · 3- Heyhaniyeli Hasan 
lJa Jurj h q . zevatla Mahmut Mursaloğluna ait 

tıılırııa eyetınce mü l\lerimaa cdındaki saf kan L~l n hayvanları 
t tedk'k Arap aygırı 55 lira ikra-tiııd 1 • ederek 
eıı miyc 

er izahat al· 
~kik SOr nı uştur 
t;jllıızat bittikten. J son 
*Q~i L· Şefik Soyer 
~4 ır n t · 
VA Plerin· u ukta hay 

biıhas ı tebrık Py!e 
~ ~ Ser .Sa tReyhani· 
~eti İl ~'Ye karşı gös 

lıa.v!'Ye teşekkür 
.ıh au ue 1• • . 

•
1 C> s ınm ıs 
~itı "lııhuriyet lıü 
ı aı:ıı sarfettiği e / 

·atlll ~lrı \ ış hayvJ\n 
• ltrt ·k . "at 1 lısudiyu 1 ilııe~ın ınudafaa- 1 

ı ~o ı rolunu be-
ı nra b lh 1llt:s· .. 1 assa at j 1 t.ııe · t 'ştir k'. rıucte dura' b· ı. 
~ lıj~ 
~t. n:- <.:ok eski dos 
)a~tıı~z nkıuıarı o 
} t\:, Du 
f eıı<lik Ve Ş~la.ıılar~ 

lhettik ulkele·ı 
'llıi~ .,, 
~ab Relecek yıl 
ı~ a Çok l 
teeğ ıayvuıı 

TAYLAR: 

Tuğgeneral Şükrü Ka· 
natlıya ait Yıldız, Reyhani 
yeli Mehmet oğlu Tayfur 
Bahadırlıya ait CeylanKır 
ca admdi1 ki taylar birinci 
lıği kazanarak 70 er lira 
ikramiye almışlardır. 1 

2-Reyhaniye Molla ha 
li! köyünden Arif Gence 1 
ait Yıldız, Heyhaniye Ama 

da köyünden Kdmil Köse 
ye ait M'3sut Süvari Üst-
!~go·en Kemal Allaya 
ait Uçnk, Güzel 
burç köyünden lsmail 
Şahpura ait Küheylatula· 
cuz adındaki taylar 5C> şer 
lint 

3-- Reyhaniye izzet
tin Konuralpa ait Hediye, 
Iskt:nderun Çav mahalfo
siadeıı Fe~zi lÇekiçkırana 

HeybaniyedEın Hasan 
H hadırlıya aitEser,Reyha
niye Sazlık kö_yünd =-n Os
man Ttıcirliye ait Akkuş 

birinciliği'kuz marak85er li 
r& ikramiye ahmşlnrdır,'> 

2- Heyhaniytt Çırıkıl 
köyünden Ahmet aslana 
ait Kısm0t, Hevhuniye 
Davuıpı.ışa köyünden Hayri 
o~lu ~lehmet Cüneyte a 
it Yıldız, Reyhaniye Da 
v ıtpaşa köyünden .l\lecit 
Kılıca ait Üçar, Gü.Mh. 
TB. K. Binbaşı Bokir Akat 
o~lun ı ait Neriman65 er 
lira ihtramiye almışlarJır. 

3- -Gezici öğretmen Na· 
biye ait Duman, Antakya· 
dan Ali Kuseyrıye aıt De
kız, Komisyoncu Ömer 
Sadeddine ait Sön01ez,Rey 
huniye Knlett'pn köyünden 
Mt:hnıet Sürele ait Gökkız 
50 şer lira 

SIGIR: 

Hususi Muhasebe oda 
cısı ı\hdürrahaman I uşa 
ve Ömer Sadettin Çinçi
ne ait Halep ırkından kır 
mızı inekler bi. inciliği ka 
znnnrak 61 ar lira ikr.ı 
rnıye almaşı ırdır. 

2-Küçük Dalyan kö· 
yünden Mehmet Çile ait 
bir inek ve hir boğa, Şen 
köyden Has n Aksuya ait 
yarım kan Halep ineği i· 
kinci olmuş ve 40 ar ı.lira 
ikramiye almışlardır. 

On dört bin ton 
buğday geldi 

Bir haftadanberi gelme~ i bek · 
1eııen14bin torı buğday ve 

un evvelki gün lskendenına 
gelmiş ve buıalarm çıkarıl' 
masına başlanılmıştır. Gelen 

kısmı vilayetimizin ekmek 
lik ihtiyacını karşılamak 
üzere vilayetimıze tahsis 
edilecek ve artan kısmı da 
diğer Vilftyetlere yollana
caktır. buğday "e unlardan bir 

·----- ___ __....... 

İngilizlere göre Almanlara göre 
Rus tebliğleri ma 

kul görünüyor 
Londra 17 A.A.-An· 

nalist mecmuası diyor ki: 
Mareşal Temoçenkonun 
Aarkof kesimindeki taar· 
ruzunurı muvaffak 1olduğu 

nu gösteren en ehemmi
yetli emmarelerden biri 
de Almaı ]ardan pekçok 
esir alındığına dair maili· 
mtıttır. Rus Başkumandan 
Jığı esir snyısına ait cebliğ 
!erinde daima mutedil dav 
rarıınıştır. Bu de. bu seft:r 
ki esir sayısı hakkında 
verilen rakamların doğru 
lıık ihtimalini kuvvetlendi 
rıyor. 

Ruslara göre 
Almanlar Sivasfopol 
da 75 bin ölü ver 

diler 
Moskova 17A.A. - Hus 

kıtaları dün gece Kerç ya
r ımadasmda Kerç sehri ya 
kınlarında kanlı savaşlara 
devarıı etmiştir. Hakrof 
kesimindeki Lcıtahrımız hı
arruz mahiyetinde hare
ketler yupıyor. 

Moskova 17 A.A.-Tass 
aj11usının bir telgrafına •gö 
re, Sivastopol ve etrafın
daki muhareuelerdv 75 uin 
den f.Jzlıı Alman ölmüş
tür. Almanları rnuvaffakı
yetsizl;ğe uğratmakt.ı de 

Kerç yarım adasında 
sıkıştırılan Rus kuv
vetleri yok ediliyor 

Berlia 17 A.A.- Al
man tebliği : K •rç şehri· 
nin şimalinde düşmanın 
geri kalan kısmı yarımada 
nın doğu ucun la ço~ dar 
bir bölgeye sıkıştırılmıştır. 
Ker~ yolumla kaçarı Hus 
kuvvetleri insan ve mal
zeme itibarile önemli ka· 

• 
yıplar vermişlerdir. Almau 
avcıları ha\·a savbşlarmda 
hiç bir kayıp vermeden 28 
düş~Jn uçdğı düşürmüştüi.' 
Harkof çcıvresinde düşma· 
mn yeni hücumları kanlı 
kayıplar verdirilerek püs· ' 
kürtülmnştür. Bu savaşlar 
da tahrip edilen , düşrııaıı 
tanklarının sayısı 240 a var 
mıştn·. Doğu cephesinin 
Laska bir kesiminde top· 
çu ve keşif fBaliyeti olmuş 
tur 

Harkof taarruzu et kim 
kalmış 

vam ediyoruz· Müdafiler 
son günlerde sürekli bir 
akın yapmışlardır. Bu çı· 
kışlar esnasıntla taı·ksı..
var ve luvan toplarile çe 
şitli malzeme ole ge~:irtil 
miştir. 

Herlin 17 A.A. - Al· 
man ajansını askeri kay
ııaklarmdan öğrenildiğine 
göre, Harkof cephe~indeki 
Hus taarruzları ağır kayıp 
larln püskürtülmüş ve ba· 
zı noktalarda ku.rşı hücum 
lar yapılmıştır. Tankları· 
mız ve hücum ·topların: ız 
bu karşı hücumlarda bil·. 
hassa muvaffak olmuştur. 

, Hava kuvveUerimizin d~s· 
tekledij{i hareketierde Rus 
lara ağır darbeler indir· 
dik. Düşman bu muhare· 
belerde 220 tank kaybet 

~Utıı.ı 'tıderı Unıit 
'lk%ı Söyterniş Ye 

~ U ıı~r rı~ıştır. . 
lıtak~de kazanan 

~ 'tıı lt;ıo büyiik 
h't:t~;~e }'.hauiyeden 

~:ıııllr ln ışt.i ı·u k e· 
;"'kııı d~IJkıl etnıek 

Büyük günün 23ün 
cü yıldönümü 

Yarın'Yurdun~her· yönünde bü

yük törenle kutlanacak 

T 7P? 1 .... 

renle kullaıı ıcakbr. Ayni 
zamanda gençlik ve spor 

bayramı olan bugünün 
kalplerde uyandırdığı mil· 
Ji lıeyecana Iayık şekilde 
tesisii için her yerde bn
z1rlıkJar :yapılıyor. Salı gil· 
nü Büyük Atamızın Sam 

ıw;w: 

ıt~ arı l 
\ tıer .• ge ecek 

lt~ıı gısıniıı Hey 
rııas 1 nıuhte· 

Ankara 17 A.A.
Ebedi Şefimiz Atntürkün 
yurdu ve istikUlli kurtar
mak için ~umsunJa Ana 

1 {doluya ay ak basışınm23üıı 
ci yıJdönümü olun 19 nıa 
yıs salı günü memleketin 
her tarafında büyük t(). • 

suuda karaya çıktığı vak
ta rastlıyan saat 7 de 21 
top atılacak ve yurdun 
her tarafında törenler baş
Jıyacaktır. Ayni dakikada 
.Ebedi şefin ve onun em-
rında canlarını feda eden 

aziz şehitlerimizin hatıraia 
1 

rı taziz edilecektir. 



iskenderundcı Amerikan-Fran- Gaze\emiz 
Türk Hava Kurumu- \ sız ihtilafı Yann dört say~a ç;~aca1' 1 

Nakliyat mü
nakasası 

inhisarlar Başmlıdlir na yardım 19 mayıs b:'.nç ık v_e 1 

s ·em ~ıunua m ... J • .,, . b h lüğiinden: 
l k 1 

rl J,' Lav, t notaların met- Spor bayramı ruıırnı.sd.>etı· 1 
. . h'b' ""1· . G" nın·ı gazetec'ılere le gazetemız yarın ı:ıa a 21-5-942 h d 
• 3CO, kasap Sabri Mavi bildirdi 4 sayfa olarak çıkacaktır. muvakkat ihalesi hakkın garajı s J ı ı ~ ... ıyazı .1(5' 1 tar i ırı c 

250 lira Türk Hava Kuru Vişi 17 A.A.- Ofi Z A ® • doki 11~5-942 taııh\i 
muna b ğışl•_mışlrdır. Ku· •j1nsı loildiriyor: Başvekil adanada pasif korun ı nakliyat ilanımız görülen 
r~.rn bu yurta~şlara tf'şek Laval dün. saat 17 ılen az 1 \ ma denemeleri lüzum u1..erine iptal edıle· 
kur elmekledıı. evvel ı\mcrikan notasile l rek yeni şartlanmız aş11ğı 

Karsu Nahiye fvlü- Fransız cevabını Lasın mü Adana 17 - Bu ay da göslerilruiştir. 
dürü b~ret elti messlllerin~. bi_ldirınişt~r. içh;de şohrimizd• p'6if Jskendeıund>n Antakya, 

B ~ d d ... 
1 

d Lava\ bu ıkı dıplornatık l korunmrı ve ışık sünd ir· Kırıkban, Hevhaniye, Yay· 

, 

~ Y gı ma ışı 1 e k k' t · ,. me dı>nemeieri yapılacak S .
1 

d'l b' .. 
1

• 

1 
vPsı pyı s ·m no azıın11 l thığı V"' üvrydiyeyl" gön 

d 
' 

., t k'f d'l . b1r •, s.e okumuş ve uasına ır. 1 

tlerilecek ve bu !nahaller ltlO<-tr € ı en ır suııs ıma 1 . 1 ı t 
, ı:.. h. u··. kısı bır derrıeçte bulun· Hububat satışı den ısı.:~ deruna gidecek o uy! .. W! eY • e ı rn•ş , . 

,>. n , .... usu ı a ıye ı.nua•ı· 0 d ı l'' nun muhalrnmesi sona rnuşttur.ı .ı un so~rl·ı sp·a ! ve yine Antal<yad u Kırk 
l d 

g ıze ec nm sorgu :ırırıd ı Vakıflar Müdür 1 üğürı- wm, Rey ha dye, Yuyhıda· 
er ş ve y<ıpl aıı u~uşma b' . 1 

d t d 1 

•• t' l gduıış ~~ 11' gazetecı an· . den·. ğma göııdc iıecek ve lıu 
.. 

1 

d y d N ı . tıl a 1 lJ rı a ıs mevzu Beyrıeiharnp köy ande Idarelerden A nl o kya~ a a or a a r suJ·:ıs mrn . . b h' I 
froru mc ıg.n en ı rnıye l 1 b 1 ~ d )lüd dı u lım t ederek ser o ur" en aş angıç'" ora a vak fa ait L3l1.;elerde~; nu- g• e c k ıu anı ı ltii,ii u. 1 ıi l u 
ı s. bırakılo ııl r. lıuluııan v< porl11ıın yalnız bulı ıt S>lışı ultı giln uz.- rouın ispirto '" ispirtolu Ad d sııilh'an trcrıd\ ilt-ri süriıl· t1,mı~tır l\lüfrı~dat fü;tes1 ıçki\H, 1plıd· i m~ud ler 

,""\ ana a diiğij•ıü, sö~ '" l ş hukü v k fiili' ıdı.ı e~· k~:-ıdoru ,a ~e s ıir~ gib' . nlı;s ırl. ra ait 
i ı , .. Of me~ re•sıdı " ıd gı C"'~".ıp ve: muhtelif verl·•rc as · \ ıwr ııeı.ı enn al ve e!=lva 
ı f\ aı·pc;.ı mans HU ·~e ta ıJ ı g.-miluı· n muz .. Kere mıQtır. lhales· 20 -5 -94 ~ ~nrtnanıesi mııcibin~~ lhazı 

saiııldı · d 'i 913 ler tıa. ıtıru;.o .. ·ı çok ö c · ç lrşarnba gt1 u sm:1t 14de \ rııQ 9-12 de11 3 t m lyıs 
Ad n ı 7- llk a• P zı-ıtf'n gwelrnrsw. bır hale vı:.lnf\ .r id ,r""s\ı de cr.t taı·ihinP kPdar bir sene mud 

m· hır i.i dun Ş hıim•z• \ gı•tiıı\rııışbulu .duituını st'ıy munsc ğındau ~st~kH\Pıin detıe ve .rnpalı zarf usu\ile 

g
et:rL ııc.ı1 r 8 ton olan ot.. 'eın·ş ır ' ' lA ı k ·ıtm ye k > ulm ~ltı ' ' 

1 
L · mur" c.ıatıal'ı ı an o unur. ı e sı t> n u ... ur. 

mahsu l'opı ak Ofisi anı Lava\ İn~i\iz ceph 1 ı ~ lhald 25-5 - 94.2 
fındarı ve kilo.,u 11 ku \ !~ayıp -ekmek karnesi l tanhindP, sııut 15 de An· 

sine me;'etmiş ı ruş iız ... ı :nd n salın a .. n ~ Stokholm i 
7 

A.A. 6 büyük ekmek ınrnd ukya Baş \1üdüdi.'ğünde 
fT \Ş ır sini kı.ıybC'ltim, Yenısini icra kılınacaktır. 

lrub;\ay' ıç"ın olac g"ımdan eskisinin htik 2- Muvakkat t€minat Uir lsv ç'guzetesi Laval n 

l' , bir a~ hk idart>si zı:ırfında \ mü yoktur. 550 liradır. 
elde edilen neticelerı ~öyle 3 "' kl · ı k b' ı A Biniciler mahıl\esin· - ı:-.a ettırı ece 1 u 
hUlasa ediyor: ı · · 'h ı b den Me met oğlu n. ım eşya ar ıçın ı a e e 

Dün yapı\an tören 
lzmir 18 A.A.- laki 

lapşehili Kubilayın aziz 
hatırasını anmak için dün 
Men mende Kubilay abide 
si öününde yapılan törı:ıne 
l:t.mıı· ve civar kazalardan 
bır <_:ok heyetıer iş 1k et 
miştır. lstllıual Maı ş le baş 
ıayun \Örende K.ubıll:l) ıu 
ı ı rk gençlığine : aşıladığı 
} üksek eneriı ve ınkiıap 
ruhunu canlaedıran heye· 
canl bitulleler söylenmiş 
ve çele ııkıer koDIL u~tur. 

1-La al nglo Sakson d ı· d b · Meh a~l l\hilteci e ın en aşl{a uyrıca ton 
cephesine doğru temayül başına iki başlı tahmil ve 
eta iştir Gün el üz de tahliye ham maliye ucrdi 

l Kızıl Sekkese Türkçe namile bir lira verilecektir. 
2-Işgal altında bu u- 4- Kanuni şartları ve 

F d k
. Aln n ve Napo\yonun metresi m.ın ra· sa a ı ıa evsafı haiz taliplilerin 2490 

l
. •· tl · t 1• • temamen retı 1 {'i po ıs t{UVVO en dö. vı ye .... ssvı\ı lrnnunun çerçdvı-si 

d·ı . . dh' 'l'k mm<' ?t1Cl't 7 l -- d ' c ı mıştır, ve tP ışçt 1 ahııı.ıd~ nazıdayacu.Kıan 
arlmış'.ır. Müsternlek~lerin bir nukla karanlık ku\mış teklif ınl'ktuplarını ihale \ 
Vişiden ayrıl nası devam tır. O" da llalyanm Fransa günü saat 14 e k dar ko 
ediyor. dan islediği topraklar t~e- 'misyona teslim etmiş bulu· 

Gaz,..teye göre ya\mz seles'tlir. ,, nacaktır. CiölE!lSll:ıwtuv:ı-- ~ı~M.'1:1:;t:ıı .na '!'»id'anaa·A ~mı~ı:;a 5- Bu baptaki şartna· 
meyi görmek istiyenlerin 

Beden terbiyesi 
m ühE~\eHerine 

Heden Tcı biJ1 esi bv .., t 

usbaşkan ıgından; 
(; m;lığın sayı'ır bay-

ıam cı.1 n~a' biı ı o an 19 
Illü)l:s n ı )\1 oduğu gbi 
bu ~ıl dc.t ooemle ve lö· 
rt:n e kutlanacşk ır. 

19 mayıs ı:ıah gJnn ya 1 
pı c b: ohm t ~ t?ıer.~e 
1 

er rut\,tı f odevını oğ· 
renmek ve ~ lptlacak ş'c::-
r' p ~rm .. k iizere b r 
pro m hendilı:=nne oku 

ı ac K\ır. 
B den tt 1bı~esi nıü

i.: flPtİI.l·n 17 111:.ıy s 194'2 
p :cı gıı iı S<lOnhı ~aı 8 
o' (., ç • \<c •~ D n.da .ıh-
~r 

O f,ı y p re ık urrıu 
n i ) b. a d.ı hulun ı-
yHl < l n 1oda H<liıU i 

fa , t.ı g Ş l et.ği lebl ~ 

oluı.ı;... • 

Elinde .. 
yun 

her çeş;t yapak ve 
bulunanların nazarı 

dikkatine 
Yapak kırkım mevsimi haş\amışlır. 
Elin:ıde bu\unan veya yeni kırkacağımz yapak 

ve yünlerinizi ZiraMl Bankasına veı·d"ğiniz takdirdu 
aş· ğıdaki fiatlarla vr> peşiu para il~ derhal satın ah· 

nacaktır. 

Tra\\ya malları 
Tip Trakya mallan 
Izmir ma1ları 
A.,dı.ı rnalhırı 
lrıce Anadolu malları 
Kahı Anadolu malları 
Inc .... Şark mallan 
K&.ba şark maiları 
t.rzurum kızılları (X 10 beyaı.h) 
Erzurum beyazları 
Van beyaılaıı 

kuruş 

124 
114,5 
ııı~s 
108 
108 

100 ve 102 
1(8 
100 
1<18 
105 

93,S 
90 

Karayakd ve koç mal\nrı 
Mallarııı1z3 UC\lZ fıall:ırla isteyenlerden çekil}iniz. 
Ziraat b nk .. lrı.rıua gidiniz. Sııc istediğınjz ma 

)Qmatı ver·~u tir. 

lskendPrun, Kırıkhan, Rey 
haniye, Yavl::ıdağı ve Dört

yo\ id uelerilt~ Antakya 
Başmüdürlüğüne müraca-
atları. 

Muhammen miktar 
866 ton olup beher toıım. un 
n \kliye ücreti. 

lskeııderun Antaky akurnş700 
" Kırıkho.n 800 
" Heyhaniye 1300 
,, Ya 7ladağı 1310 
,, Süveydiye 1000 

Anlak a-.~ırıkhan 48 
" Reyhan iye 53 J 
" Yayladuğı .610 

16,18,20 

Duyrumcı 
Kırıkhan-Scuk:Ju eğitmen 
l ursu rı.'lüdüdüğünden: 
Kursta münhal buluııan 
75 \ira aylık ücreth mu· 
h. sipliğ,. tlSk )r}iğint yap
mış l ıse mezunu alınacak~ 
tır. isteklilerin evralu ınüs 
ı:ııteleriyle birlikte 26 ~1a· 


