
onra çıkar gOnlOk siy si h y 3089 
ADRE YE 10!.J 

Qsf ar 
~~t) 
ıs seneiknıal edilmıyen asfal 

1

tıılarının esaslı tamir ve in-

!> Şasına başlanacak \ Qrad 
Si ılea ş:hir içindeki Kışla-Dörtayak cad-

la lıseye gider. şoseninde asfalt-
cı \ ~nıası münakasaya konuyor 
~ n Q\,.ti \'İ fiyP.t l c ktir. lskend ·run-1Re1 n 

fı..ı tene Lıti· ar ..!:sınd ı g niş il n sfu t 
tı~cısı . Yoıun ta şosaı ıu bozuk kısımlarıı ı ı 
lır ıçın leniden tamirı ve Btle c; ğı şo 

it. U~k tahsis ıt ÜZt>rind ki vir il ıJa ı 
~ d u Paru ile ı tamirat y pılm sı yapıl ea 
faı e k i ~ylur i~ler uraEımdac ır Di6 r t rnf 

qt }'CJ ı, ruı h ta L {enderuna l'dyas anı 
tıı ne l.t ır bl a g ' ç ı } il in 

lırlug. · 6 sı bitırıl y ı şo ıı 
•. t.ı uhu· nş s•da yr ıl 

P ~ e 0 d re ke 
k haz 1 kl kcnulac ktır. Bt >Olu ke 

~ v eııs,\~r ı r.ı ş f ruporl rı h tz rlahar k 
r 

11~ Onru m~ ışı v-eldllete yollaumıştır. Ius 
"~r ıtıi r ~ aprna d k edilir dı m , derhal 
Uıcıe .ş ır. inşaatQ. başla ıarak bu yol 

c: t.ı Ya .• 
lk Usf 1 z ıçın da taınaml..mmış olucaktır. 
Ş • li it l Yollar Bu yolun inşa mnsrufı 70 
b0t~a d hilinde biu lira kaaar tutmuktadır. 

ııtude11 ~ak c dde Yeni iaşe müdürü 
da v lıseyo~e gi ld' 
~ ardır. ge ı 1 

başka lle h • Vilayetımiz Jaşe mu-
!ı 1 

Ve Kırıkhy a dürlı...ğünt! tayin olunduğu 
"ra n- .. h b . l\InrJ<lki sf li nu onca r v rdığım·z 

l a<>f it "O "mekli \ arudy lhs:nı A • 
~ "' ilC l • ' l lk' . ı - A KU evve ı ~un ıstanbul-

lı nt ... kya ı d h . . l ~l ~t"rın "'kı an ş rımıze ge. mış ve 
llar tarnır b? dun vazıf ..,·n başl ımı"tu-. 

edı· Başarılar dıleriı.. 

5000hava akını 
yapdmış 

Şehirde taş hış Üs-

tü a~ kalmamış 
l ondra 23 \. \. \-

'a~ kamaras r da t;avaş 
dı.ırurnu hakkında konuş
ma{ r olurken Harbiye 

zırı dem Çtf> bulunarak 
şimd'ıe k dar l\'alta ada 

h· v d n 50 O ın 

Ü 11 

vemet 
tir. 

ını b a mğ 
hanı ne mu 

yled ıni .. oyl m ş-

IJ b r ver d' jin göre 
bu ak n. rd a ıl. n bo n·• 
b 1 rla a<lad ki 2) bin ev 
den 15 b nı t unam'le ha 

t 
Teşebbüs Al
manların e "ne 

• 
geçm!Ş 

Kerçfe alınan esir 
ler 169 bıni gecti 

Berlin 22A.A.- Alma11 

tebliğine gore, Harkof 
bölgesinde Rusların iddet 
le yaptık) rı h cu.nların 
h psı kan'ı kayıplarla pus 
k~rtul üş .e ~·mdi trışeb 
bu tamami.e rılman\a ın 
elın g çm ştır. 

Kerç çevresindeki sa· 
v ştu~da yenidt:n 14 bin· 
den fazla esir alınmış ve 
bu suretle Kerç savaşla· 

ında alına ı esirler 169 
b'ni,toplar da 1379 u bul
muş ur. 

Belediye resim- Rusya İngiltere-
leri yi sıkıştırıyor 

Asker ailelerine yar 
dım resmi arttırılıyor 

\sk r el rine yar· 
dım o ruak iıZPr bel dıye 
r s ml r yap 1 n z mla 
rırı az ı ,ı nl ş 1 ş \ 
~ arJı m ıı şiim ullendirilme· 
sı ıç n şımdive kad ır al· 
en n olan yüzde 25 z m 
vuzi .ı ,çı rı mıştır. 

): ı ı za dr 1 J h:zırand n 
itıb r n t tbi6 c.d IH· ktir. 

\ 

eş ayır Ce 
miyeti 

bir balo 

için 
L>.ış 

Almanlara karş ıkinci 
bir cephe açılması 

lazım 

Stokholm 23 A.A. -
Hul r verildığine !{Öre,Hus 
ya hiikür rti Alm.:ınyuya 

karşı ikinci bir cephe açıl 
rn sı iç"n lngilteıe ve 
Am(>ıikn üzerinde ş"ddetli 
bir 1 as n yapmaktadır. 

Husy , bu e phenin, llus
y y yapılacak olan si ah 
yard m<lan daha tesirli 
oldu u f ıkrind d r. 

Ruzvelf n tah. 
1 • ... 

mınıne gere 
Sav ş uzun sürecek 
fakat zafer müttefik-

lerindir 

vyork 23 ~.A. Ga· 
tu ..ı Jhsında de 

bulun n Amerıka 
rr 'si Ruıv it d • 

nıış r ı. 

'B ı s v ~ uzu ı sürc
c ·ktir. Bı. hafta aşırı iyim 
s r, " lec k hafta a~m kö 
tü er olmaya lüzum yok 
tu . G mi torpill nm 0 si i~i 

c iii bır s1flıaya girmış· 
tir. ~· kat s vaşı kaz·ma 
c •ğız ,, 

üz re ve kabul etti 
ten onro p zart si gilnu 
top1 unm k üz r dağılmış 
tır. 

ll!nl rın h r kelim& 
inden 5 kuru, l!hnır 

Ücret peş'ndlr • 
GD 1 g çon 81!1YllZP' J _ 

10 'U u,tur 

ular 
Şimalde Aiman 
la ra ağır zarbe 

ler ind;rmişler 
Harkof şehri yakının 
da büyük bir savaş 

oluyor 
Londra 23 A.A.- Rus 

lar Harkof çevresinde iler 
)~meler knyded'!rken öbür 
yandan şim llde llmen gö
hi ci' enoda Almanlara a· 
l:rır bir z ırbe indirmişler
dir. Berhnin de itiraf etti
ği gibi, burada Almnn 
cephesinin 17 kilometrelik 
bir kısmı Ruslar tarafın
d 11 yarılmıştır. 

Almanlar Harkoftaki 
Tımoçenko kuvvetlerinin 
m:ktannı bir m:lyon talı· 
min etmektedirler. Şimdi 
Har kof ş •lıl'inin yakının

da ve açıkta bilyük bir 
ı:; vaş olmae..tadır. Ruslar 
Alman müdafaasını yar· 
mağa devam ediyorlar. 

Rusyaya yardımın en 
son haddi yapılıyormuş 

Lonrira 22A.J\..-Avam 
Kamar sında S ıvaş duru
mu konuşulurken söz 1'1an 
harp Kablnesi azasından 
Kr'p' Hıısların AJman akı 
m a karşı gösterdikleri 
kahramarıca mukavemeti 
memnuniyetle belirtmiş ve 
Avrup1ya bir ihraç hare· 
keti yapılıncıya kadar Al· 
manyaya hava akın 
larının şimdiki şiddetile de· 
v tın edeceğini ve bu tmrelltt 
Rusyaya yapılan -(1.lnıan 
baskısının hafifliyerekllngi· 
liz yardımının en önemlisi 
yapıldığını söyle!!!iştir. 

Müttefiklerin 22 zırh-
lısı ınşa hali:-.de 
Londra 22 A.A.-- Res 

men hab r verildiğine gö 
re', bugün Amerikan ve 
Ingiliz tezgıı ılarındn 22 
zıılılı inşa halindedir. 
Bunlar yakında ,bitirilerek 
donanmnya iltihak edecek· 
lt rdir. 

Madagaskarda F ran 
sız kayıpları 

Vişi 23 A.A.- Neşre 
dilen bir tebliğde Mada
gııs arduki Fransız ·gemi 
kayıp arı bildirilmektedir. 
Bu tebliğe göre biri dPni
z ltı olmak üzBre üç F ran 
&ız savaş gemisi batmıştır 



Destek borcu 
Bugü kü harp uzadık 

ça <lam gAnişleme ll', b ı 
ulun g"eni:;;ledıkçe insanla· 
mı ıstıı abı arlm ak tadır. 

H·1rbe tutuşan miil~t 
ler'n J ··h::amse ne{ z ruu· 
da k ııklurı acı fedakar· 
lıklu okadar ~ğı .. ki; b'r 
yanda ı şchır. r h rnueye clo. 
ı erk n, uığer taraftan en 
dustr~ t>l kurul ar biı vtr 
ne~ı lb 11~mekt d ,öle gak 
1 re ka ... r yukselen f.ıbri· 

k ' b Ct.ihlfl ~öküp kül yı 
ğını lıalıne gelırke ı, .b rı· 
de tekı ıisıyen grup meşale 
Jeri sönmekte, felce uğrı· 

yan ekonomik cihazlaı· ço· 
ğ.ı.ldıkç.1 bı1şerin maddi ih 

t YciÇlar sıkıntısı artmak· 
1acl!r. 

* * * G~rçi savaş dışı kal· 
mış ınemlekctlcıde yctn· 
mak, yıkılmak, lıarabolup 
çökmek gibi facialar yo 1....

sa da; yuvarlağımızı saran 
harp kasırgasının hiıtün 
diın)a luıvusrnda yaıattığı 

çetın fırtımıların maddi 
ve runoevi tesirlerinden kur 
tulamamaktadırlar.Hususile 
yaııtamak için gerekli mad
delerini dış meml~keilt-r· 
den tedarik zorunda olan· 
hır çok daha sıkıntı ve 
muhrumıyet:er içinde kıv· 
ranmaktadırlar. 

* li' • 
Tarılıte geçmış sav:ıt-1•, 

rın doğurduğu afetleri göz 
öniınde tutan memleket
ler; bu ehm akibetlerden 
kend.lerini koruycu tedbir· 
leri almayı dalıa önceden 
ihmal ctmemişlers~ , .nis· 
beten huzur ve refah içinde 
bulunabilmekte ve lıalkı 
ağır malırumiyetlere kat
lt:dIDük zornndan kurtar 
ıııış bu)unı.~. k\adırlar ki; 
bu ısaLeıli tedbirleı ı 
vuktinde aıan ,memleket· 
ierıo uaşındal'I ürki~ e Cüm 
hm ıyctı ~osyüt ~ini göster 
mekıe h;.ıkıkate fazla b.r 
şey ıltıve etrnış olrnıyaca· 
gız. Çünkü; 

Bu ırn:n.leketi, yirmi 
im k aar sene önce ıstıfa 
fe uh. .. t.ı u ... n kuıtar.ın, as 
keı i ve sı} "sı t.ğemehl ğe 
kavu~turJn buyuk v dfüu 
bdşL.ır" bı.bassl ekono
mık ve endm:;!ı yel ergın 
lığe y dŞtırmek içm hiç 
durm .. uan ar an bir hızıa 
\ah~ınaklu ve o .. u ·bu u· 
macııı a uiaştıı maklüdır ıar. 

* * * Aııkara, lstaı bul,İzmir, 
-Burs11, Eskışehir, Üşş..tk, 
Kayserı, Malatya, Adaua 

muşlar do'muurken en kil 
~ük köylimüıılen baş şeh· 
rimiz vamıcıya kadardo 
kuma el kzgA.tılarmın .s1· 
yıFmı nrttırmayı ::ısla unut 
mamış, ağır f'Dd 'istı i mü
c~sesP.leri büti n ı nuetile 
yu dumuz ı 81. ·leyip • yın 
dn l u l« vuş uı urken ÇP.V 

res· 11 küçük atö yelerle 
sü. lt-yip dt-stekıemeyi kn· 
tıyeıı il m::ı I etmem :ş ·dir 

Köylü. şeh.rli \utaı.hüış 

lara dağıblan tezgahlarla 
çıkırlıklur, küçük ölçudP. 
de ol su, bu yardım ve <lcs 
tC"klenıeuin büyük ve can 
lı bir örntığiuir. 

* * * Hatay Antı.vatana ka· 
vıışmazdan ÖilCe, bu böl 
genin komşu ş~hirlerinde 
kurulan fabrikaların reka· 
beti ve takip olunan açık 
kapı gümrük 8İyasetinin 

neticesi oiarak yabancı 
malların dambıgı karşısın 
d..ı sö ıen san.ıt ocnklarile 
çöken tezgfthlarm kırılan 

kolları ve susan mekik ses 
leri, Balayın l\navatana 
kavuşrnasıle tarihi varlığı
nı yinti kazanmış, Cümlın 
riyetimizin gösterdığ'i son 
suz ilgi ve hükt.lmetimizin 
esirgemediği tilkenmez yar 
dımla bu oc.ıkhr şenlen 
rnış ve düzenlenen tezgah 
lnra mekik atan çelik kol 

• "ar b ı,e birer güvenç kay 
nagı olmuştur, 

* * * Halkın ta keudisi olan 
Türkiye Cümburiyet hüb.ü 
meli; yurdun şeıılennıe· 
si, halkın kalkınıp ulusal 
endiıstı inin yükselip yaşa 

ması ve milıi teşebl.ıüsle· 
rin yük8elip korunmdsı 

için ne yapmak Hizımısa o· 
1,u.1 en çoguun yapmak.ta 
ve hıçbır yaı dımı esirge· 
memekte o duğunu nını· 
ııet ve şukrnnı l p,örü~ onız 

Fakut; Milli davalarda 
b şarılar .ı kavu~mak içın 
yal ııt hükOmetın ,yardım 
ve teşelıbüslet ı kati değıl· 
dir. Hepimizin, bılhassa 
lınlkı nızla )lalkııı ıçınden 

doğın uş bütuıı teşel-..kuiıt· 

rin ışaret o1uı an yolda, 
o d.ıvoyı y.ırutup d~etek· 
ıeım·si ulus.ı borçlaumız· 

duııdıı. 
Ş. (,Gl.JZ 

Mühım ilan· 
fakenderun Hf'ledıye Heis· 
liğiııden : 

l arsus, Eı eğlı ve Nazilli 
gıbi, ırili uf aklı birçok şe· 

1 hır ve küsabalanmızda her 
çeşı t fabrıkalarımızm paca 

939,940 ve 941 yılları 
tanzifat veı gısl ve tenvi· 
ral resminden belediye· 
mize borcu olan mükel· 
leflerin 31-5-94'.l günü 
ulıcşamına kadar borçlarını 
ödemedikleri takdil'de yiız 
de on cezasile beraber talı 
sil olunacağı ilan olunur. 

lan yülı.selir ve nıakinele 
u hızla çahştıulaı aK ku· 

Yerli el tezgahı dokumalarının 

tip, fiat ve sahş tarzı 
Antakya Fıat Murakabe kcimisvonu Reisli
ğinden. 

1 - El tezgah dokum..ı.larıum iktisat V kJ.letiı.ı
ce tesbit edil' tıp'ı.oriıı f{··re ~apılan .fokui'ıal nn· 
:ış'lğıdaki ctve'l 11ıza rında gös .ıJen fıatlarla 1 >r 
taklar tarafrıdan lı. 1vlik s at dokumnc lar kooper • 
lifine verilerektı . 

2- KoJp"'raH. mezkfır dokurnahrın toptan s · 
tışlarında aş· ğtd ... ki listed • t sbit ed le ı f atım·· o 8 
v~ pnakendc satı~ arında da % 15 satış karı i ı1ve 
etlile~kl r. 

3 - \lıınifatuı. cıla , taptan s dış ydp nıyac k 
lordır. Perakeııd~ s tışlarınd.ı aşağıdaki cetvelde gtıs 
terilen fi •tlara azı ni % 15 perakendeci karı ila 
ve mieceklerdir. 

' 
4 -·Küçük Snruıt Dokumacılar Kooperatifi au· 

cak birlik kuran manifaturacılara toptaıı satış yapc.ı

uilir. 
5 ·- Eı tPzgah dokumacıları yalnız iktisat Ve 

kaletince tesbit cıiilen tiplere uygun dokuma yapı· 

c.ıldar bu tipler lldricin le hiç bir dokum 1 yapmıya

caklardır. 
6 - Bu tipler: dışında dolıuına yap nak zarureti 

vn sa mezkur ko JP ·ratif dokumak isteyeceklfJri ç · 
şitlerin cinsim, çözg i ve alkıda !rnlıanac ıkiarı iplık 
numaralarını, enle ini, enl.:dne gfüe ÇÖZJÜ tt'l sayısı 
m göstere ı bir dılekçe ile fial tesbit ettirmek üz~re 

vilayete müracaat edecektır. 
Aksine hareket ecenler hakkında kanuni taki· 

bat icm eJileceği ilan olunur. 

Tip ve fiat cetveli 
Tip No. Cinsi En Fiat ,, 125 1 2 

116 
39 

metre kuruş 140 
" 

1 1 Kaputbezi 

" 
" 
" 

" 2 2· ,. 
:> 

" 

" 
" 
" 4 4 " 
" 
" 
" 5 ,. 
,, 

40 
6') 
80 

lOJ 
·120 
130 

40 
60 
80 

lOJ 
4~ 
6') 
80 

1oa 
40 
60 
8) 

lOJ 
40 
60 
80 

36 
53 
70 
88 

104 
113 
30 
43 
57 
71 
28 
41 
53 
67 
33 
43 
56 
7) 
!8 
41 

11 ( ç crı 50 
12 Dril (tek telli ve) 

kuyrukltı) 40 3() 

" 
" 
" 

60 43 
7J 50 

120 84 
J 3 1 Dril "çift telli 
ve mod.a yataklık 50 60 

14 
ıs 

" 
" 
" 
" 

2 " 
3- " 

., 

60 71 
80 93 

l'.1Ô 116 
120 138 

69 75 
6) 79 
70 91 

16 yataklık ve kutil 
kuyruklu yataklıklOO 64 
17 1 yataklık lip8J 54 

" 
90 60 

100 
12J 

66 
8) 

25 
26 
·nE.kose 
- il 

ki• 8 

28 Düz ve a'/a cııS' 
29 Merzifon 

31~8rs~r 
30 GaziaııteJ' kılşd1~ 
31 " keıı>:11 
32 ıaıı>• ıı 
33 .. .. ~ıJ(Ş~ 
34 .. .. hllfıf 
35 Budur b'ı 
36 ag:ı~ al' 
37 " ouıtıflıJ 
38 Jakarıı Y 
39 HasırH 
40 NohüllıJ d 

1 rı10 
41 Jakar J. • rıJ' 
42 Yeni cl\11,rıl1 
43 BurcJuı erı• 
44 Jakarl• ) 
45 ıvloı atııfl 

" -
,, 100 

6 6· 40 

54 

67 
26 

46 Basto~~;~e~ 
47 Yan ° .. lif 

En Fiatı 48 E\ınas g ~tal 
49 Dört ~o 

Tip No. Cinsi Tip Santı m K. · ıı 
" 
" 60 
" 80 
,, ıco 

7 7-" 40 
" 60 
,, 8J 

" 100 
8 3· Astal'lık tip 40 

" 
" 
" 

60 
8(.) 
llıO 

9 1 Çarşaf tip 55 

" 
" 10 2 " 

" 
" ,, 

lOJ 
125 
40 
Su 
Y5 

110 

_,J 
50 
62 
18 
26 
35 
43 
25 
36 . 

48 
60 
69 
78 
89 
32 
39 
79 
90 

S r . k ('o 60 50 z,.ıcıı ııtl• 
1 '1.- 'otı are u :>l Karan ıJ 

90 68 sı B. nıof o'' 
l01J 76 53 Aı npkır 1 
ııu 83 ::>4 
120 90 ::>:> .. 1 
' 8=> 113 56 ).'/3 

1 
19 Düz kutil 

100 133 57 
ı:.w 15ô ss 
lJO 171 59 .. "ı 
1 ıO 183 6U Peşterrııt eı 

:.W Ayıı.klı kulil 100 90 61 Onluk b 
120 107 62 
130 115 63 0ıı10 
140 124 64 Haınal11 

65 46 65 
65 47 66 al ~ 
65 50 67 PeşteJJl oııliJ 2-

21 1-Zarif Tip 

22 
68 Moznr rtiJ' 

52 69 1· J3eŞ0 
53 70 

80 61 71 
23 !·Arjantin. tipi 60 37 l 72 


