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Be l n 21 \.A.- Bu· 
lm n 

ım ::;ı d i. sava~ nn 
r h r b"r ü nlükle sona 

d "'i, yarım d d topu 
d i an kuvvt. ı kalMndığı 
v ~ ıad \ııırada gızlent'n 
d ı U\'V tlar ııi de 
u temız en rekte ol 
du unu L luırmekt dir. 

Rus hücum\an püs
kürtüldü 

B r ·n 21 \ A.- Har· 
kof phe .ind çurpşımn 
d v m etmekt dir. Rus a· 

nn t.mklarla estekledı· 
ğ hucumlar akim kalmış 
ve b r n hücuml r püs 
kurtulmuştur. Düukü s l~ 
v ı .. rda 63 Rus tankı tah· 
r p o unmuştur 

1 tltndakı üsler dün 

Bu 

u ,un gü ıuliz 
r ı ıı eJı mi tir. 

ı n 20 
ıs L ı ı ız ç ğt 

ş ür. A ı n a· 
rı 4.l uçaktan ibaret· 

· arp yeni bir 
saf ·ada 

Şimdi muharebeler 
ıstıhkamlarda değı1 

açık sahalerde ... cer e
an ediyor 
vVU : 22 

Alman hücu· 
mu gelişiyor 

Berlin 22 A.A. - D.N .B; 
Ajansl bıldiriyor: 

Harkof bölgesindeki Al· 
m n hücumu gelişmekte· 
dir. Askeri mütehassıs\ara 
göre teraz'nin kefesi Al· 
manya tarafına iğılmekte· 
<lir. Alman kıtalarl Sov· 
)etlere çok kayıplar ver· 
dirınektedir. Ruslar Ltrhlı 
birliklerden sonra süvari 
yi ileri sürmek hutasına 
<lüşüyorl:ır. Heri sürülen 
süvirİ, kıtalarımız tarafın
.fan biçil nel'tedir. 

Havalarda 
Kahire 22 A.A. - Orta 

şark hava tab\iği: 
Bomlııırdımdll tayyarelı;, 

n n z 19 - W geces Llb 
yaya hüc.ıııı etmıştir. Ay 
nı gece Akdeni1.de bir düş 
man gemi k..ıfilesine hücum 
Deden tıyyarelerimiz o ·ta 
büyuklukto biı· nakliye ge 
misı e bir destroyere isabet 
kaydetmiş erdir. Bir uçağı 
mız geri ddnrnemiştir. 

Atli onuştu 
Lonjra 22 A.ı\..- Atli 

deniz aşm birlığinde yap· 
tıgı lı r dem çte Rus ta· 
arruzundun bahsetmiş ve. 

"Bızim de pJUnlarırnız 

vardır. llerde tatbik edile· 
cek ol n bu planlar bak· 
km la şimdı hiç b~r şey 
söyleyemem. Yalnız şurası 
m söyleyeyım ki b.iyiik 
Hrilunyu bu harpten çok 
kuvvt tıi çıkacaktır.,, 

SON LlAK KA 

Biri giliz Na .. 
Zl(I diyor ki: 
«a\mar.yaya dürüst 
harek t edilmelidir» 

L ondr ı 22A.A.- lngi 
Hı lilli l•,rnn·yet Nazırı 
söyl <lığ bir nutukta ge · 
çen buyuk ho.rptcnberi 
hı.lküm suren ıntıkamcı 

zih ı yete aleyhdar o duğunu 
vu Almunyay l yapılncak 
rnuamuleniu dürüst olma 
sına taraftar bulunduğunu 
söyl miştir. 

Bu nokta Lordlar kn· 
m.ır sında rnünakaşalere 
sebep ıe hUkilmet namına 
mec ıs· verilen izabdtta 
nutuktaki etim enin şu ol· 
doğunu iz ıh edilmiştir. 't 

ıı m hı i ın ka· 

Aln an miJleti şefleri 
tarafından bu sergüzeşte 
ı:;ürı.ik enmiştir. Eğer savaş 
tan :sonra eyi niyet göste· 

l 
rirse Alman mille.tide di· 
ğer milletler gibı muame· 

ve· 

ına gö uurad lıer 
ikı t cıfın ıI }iP nı ı ağır· 
dır. 

le göreceklerdir. 
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Avrupa ile Demiryolu münakalafl, 
15 Haziranda Başlıyacak - Bir Türk heyefı 

Bulgaristana gidiyor 
Istaabul -Avrupa hattı f sinden bir müte!ıassı:, ve 

demiryolu köprülerinin ta f Ankara gümrükler müdü· 

Sıra 
No. 

Vakfı 

Mülkiyet Satış ilanı 
Hatay vakıflar müdürlüğünden 

Mahallesi Cinsi Mahzart.JO· No. 

mamlanmak üzere olması ründen mürekkep bir he-
dolayısiie hattın işletrnr.ğe yet Bu1garista· 

~ 

açılması için lüzumlu tek- na hareket etmiştir. Ilu 
nik hazırlJldara başlannnş heyeıe Edirne Emniyet 
lır. Sivilin Grad istasyoni müdürü de iltihak edecek 
le Uzunköprü arasında b tir. Heyet Bulgttristamta 
lunan ve Bulgar, T bir hnfta kahırak gümrük 
Yunan arazisindt n ge ~ı p.. port işlerile şirnen 

demiryolu ş~bekesinin Dev- I aıfer tıırifeleri ve nukliya 
Jet demiryoHarımız tarafın • ta müteallik diğer teknik 
dan işletilmesi takarrür ; işleri görüşüp bir kar~ra 
ettiği içiıı bu kısımda bulu 1 bağlıyacaktır. lki taraf bu 
nan Pitiyon, Naorestiya, kararlara göre alınması ge 
Urlu ve Dıkia istasyonla- ı' reken hazırlıkları bitiriııci 
rı TürkŞiınendıfercileri h ye kad.ıı· köprüler dl! ta-
rafından idare olunacaktır. m;ırnlanmış olacak ve kuv 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

kürt fakı camii beynel haı·ap bahçe 
Ruçiyc husa keşre ,, nısıfbahçc 
Hacı sefer zade affan M. hane 
Necib bey abacı P. diıkkan 

,, ,., " 
., ,,' iki dükkan 

Fıkıh mescidi çıkırık P. dükkan 
Kiremitli camii dört dükkan 

Kiremitli cumii köşker P. iki dükkan 

10 Şeyh ali camii abacı pazarında dukkan 
11 Necib bey ., iki dükkan 

123 
109 
122 

2 
3 

45 
58 

205 
204 
203 
202 
2v6 
207 
124 
13 

4.1022 
4-103 
3.1027 
5- 94 
5- 92 
5- 88 
5- 85 
5- 84 

5-185 

5-231 
5-242 

Dokuz ncu işletme . il· V<:'lli bir iht"malle Avrupa 
di\riı Hayri Isenin reisli· ile demiı yolu münakalatı en 14 

12 Şeyh :ıli camii köşker P. nısıfdukkan 125 5-351 
ğinds, munakalat vekiJli'ri geı; 15 hazi ·anda başlıya 
hu re ket şubesinde Muvaf. \ c:ı b lir· 

13 Mustafa bey nwydanda 19 5-542 

f k Soyka ı ile tırifa şı.ıJe 1 

Japonlar 
...:t'!'!'iill~•lllB••:~L!l88i1B~QmYIB!BllM&RA/flilf'ZAAAllm ...... ~!~!!M!Ull!ilmBm!N'"'tt! 

14 (( 20 5-539 
15 ,, hisseli dükkan 21 5-538 

" 16 Kiremitli cnmiinacarpazarı dükkan 133 5-150 
17 k t M hane 154 4-258 ,, ·an ara . _ Yeni bütçemizde 

Masraf 393 ,029 ,4 79 
varidat 394,328,340 

Yeni bir çıkarma da
ha yaptılar 

18 Hünkar mescidi uzun çarşı dükkan 208 5-134-' 
19 Hünkar mescidi uzun çarsı dükkan 209 5- 563 
20 fıkth mescidı ., 198 5-1295 

lira 
Aı kara Pazartesi gün 

kü c lst<de mfü .. akere edi
lecek olan yeni bütç mizın 
yeni maJi 311 devlet mas
rafları 393,029,479 liıa 
ve va ! 1.t 394,328 340 i
ra ol r ti! .:\l clıs umumi 
heye!ine St vkec.ı!lmiştir. -

Bu senrkı bütç de bL ... ı 
yenılıkleı vardır: Bu ara
du Uğı f:lnıenlı:>rin hususi 
ıdttrelerden tahakkuk ecmiş 
alacaklaJ ı, cenup hududun 
dHkj giinırük memurlarına 
e\ yapılması ve Siyasal 
Bılgiler okulunda okuyao 
talebelerin ellıye çıkarıl
ması için fahssiat konmuş 
hır. 

Ekmek isf hka 
kıkının 

Çung Kiag :22 A.A. 
20 hin kaıluı Japon :ıske 
ri dün ansızın i\Jin nehri 
ağzında ve g-·milerd n açı· 
Jun şidde 1i bır baraj atPŞİ 
himayesinde kar.ıya çık
mıştır.SJ\' lŞ htitün ş"dJ~. 
tile devam ediyor. <.;ınl'lc 
rin karşı hücurnile ağ·ır 
kayıplara uğnıyan düşrnan 

durmadan takviye kuvvet 
leri alıyor. 

Amerikalılara göre 
Vaşington 22 A.A. -

Pasifik harp konseyinin 
toplantısı dün beyaz sa 
rayda y11pılmış ve lıir bu· 
çuk s::ıut sürmüştür. Kon 
seye iştirak ed""n azadan 
biri demişlirki : 

"Savaş durumu şimdı- · 
)ik Japonların lehind .a fa 
kat ytıkında bir.im lehimi
ze dönecektir. Bunun jçin 
önüu: üzde daha aşılacak 
bir yol v ardıt ,, Her ğün 225 grdm 

verilmesi düşünü
lüyor 

' Madagaskar adasında 

Ankara : Yeni 'malısu 
Jc> kadar her gün munt:.ıza 
!n<m 225 gram ekmek te' 
zii için incelemeler yupıl· 

maktadir. Verilen ka rıı 
göre fırın ılar 450 f-. 
lık elemek yapacak 1rcı· • 

Zıraat Vek;li 
Tetkikler yapmak ü 

zere adanaya geldi 

Vişi 22 A.A. - Aralarm 
da hava biılikleri de bulu 
qan gemi Ingifiz kuvvetlni 
yego Suvareze gelmiştir. 
Kıtalarımız şimale doğrn 
çekilmeğe devam ediyor. 

Normandı kurtuluyor 
V u~ıngton 22A.A -Bah

riye azırı. Albay" Kııoks 
Normamli l'ransatlantik 
gemisinin kurtulacağını 

21 ,, nac;ır pazarı ,, 199 5- 156 
22 ,, köşker pazarında ,, 20ü 5- t 74 
23 Şeyh mel ıııet C, şeyh ınehmct M. hane 225 5-1233 
24 ., ,, 229 5-1774 
25 Alcvj vakfı zeytin sahası ars.ı 163 5-1717 
26 dört a\Jak M· hanf' 164 5- 883 

" J -27 Tiiveyir oğlu Sofular slfını M. 144 5-169' 
28 ., ,, oda 146 5-1693 
2~ AP.ca caınıi vakfı mcvdanda dükkan 95 5- 52 l 
30 h ;han mescidi . uz;n çarşıd.ı ,, 11 O 5- 252 
31 sofular camii sofular islaın M. hane 120 5-t 712 
32 Antakya mevlevi vakıf köyünde tarla 131 796 

33 " " " 152 799 
34 " ,, " 133 802 
35 Şeyh mehmet camii Şatafcı çıkmazı hane 223 5-1142 aı~ 

• ıJl 
. . k ııerııı ıo Yukarıda vakfı ile mevkılerı ve mahzar numaraları yazılı vak1f gayrı men ~ at 

artırmaya çıkarılmıştır. İhale.si 29 / 5 / 942 gününe raslayan cuma günu 5~ıe b1' 

idaresinde icra olunacağından İ:,teklilerın yüzde yedı bu.;uk teminat akçası 19,'fl 
caatlan ilan olunur. 1 

Meyva mahsulfr s~hlacak Miihİ~ı 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Bulunduğu köy Şefcali Y. Oi.ınju l•,rık Elma muham-

men kıymeti 
A. K.. A. K. A. K. A. K. Li. kr. mit 

lfihazat 
miirabii hisrnsi bari; 

Isrnailiye 8 1 J 114 883 87 885 72 31'2 153 36 
Isrnailiye köyündeki metı U.k meyve mabsulüııün 

28-5-942 turıhındc satışı ydpllacağmdaıı talip o 
!anların teminat makbuzlarib birlikte defte1d:ırlıkta 
teşekkül edecek komiS)Ona ınürucaat etn.eJeıi ila ı 

Iskenderurı 
liğindeil 

4
: 
0 

-(8 

939,9 g'' 
·r t .,er tunz• a . derJ 

rat resnıııı olP' 
mize borctJ ~ 

31.,,.....J 
Jeflerin .. ~11dll~j 
akş ımına (İ t "'" 
ö h·ınedikle · 

ı; 

de o ı c .. ı:ıtı l~c 
sil olunıcah 2 "Y 

21-2 

1
. DtJY"'rT1 

c.oıJ'I'. 
Kırıkhan-'.:',ıo 

olunur 22,24,25,27 
ta.;._ ~:... .. ---.-...-...;.:-:... •• ._ ___ ""'" :iii~İİİliıııiiO~~~._..~ 

Kayıp ekmek karnesi ı Kayıp ekmek karnesi 
Biri küçük yedisi büyük lki adet büyük okmck 

8.,ekmek karnemizi kaybet k·ırnemi kaybetti(l1. Yeni· 
tim. Yenile~ini alacağım· !erini alacağımdun esb.ileri 
dan hükmü yoktur. niu hük ııü yoktuı·. 

Şirince malıa les"nden Guııoy mahallesinden 
Hüseyin Damar Katile Açcan 

··dtJ 
kuı su Mu ··ı:ıfl l 

nıtJ ~ Kurstn ı 1' 
75 lir~ aY 1 ı;etl . ı·., e as ıJ lıasıp ıg ııııJ 

Adana -Ziraat Vekili 
miz Bay Muhlis Erkrnen 
yanındaki zevatla bı::rnber 
ve tnyyare ·ıe bura)::.. gel 
mi9tir Burada tedkiklerde 
bulundu!.tan snnra tekıaı· 
tayyare ile ayrılmışlardır. 

söylemiştir. Hatırlardadır 
ki Normandi Amerikan 
Bahriyesine yarcımcı ola· 
rak alındıktan lı~ş gün 
sımra bir yal"gırı neticesin 
de harabolmuştu. 

Gündüz Sinemasında Halk Sinemasında 
Frankeşta~nm oğlu. v:Allüit· llu 8 şamdan itib..ıren i :i 
raz kalcsı Pazar gunu saat . . , . . . 

J mış ı;s~ ?1eri" 
tır. 1':;~cklı11Jİ( i~ 
uitelerıyle tııtib 
yıs 1942 ··d&itl 
Madrif Mıı 

Neşriyat Müdürü 
Salim ÇELE .. K 

C.H.P. Matbaası Antakya 
artıstleri arafındanAkasya Boğaziçi şarkısı ve e' spres 
16 3J dan itibort·n Tiırk J fılm bırJen 1 urkçd :>oz!u 

Palas fılruini görecek:s"niz. qaydutları fırsatı kaçırmayın caatları 


