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K·~ıntısz ·varid de "i d ·r 
İtl~~lerde ortaklık suretile istihsal yapan şe
~il er~de köylülergibi nüfusbaşına ayda 20 

~~kı~ernekl~k ve ekmeklik hububat verilecek 
hııbub ve yemlık lik, yemeklik ve ~ emlik l 

11IQllld ata el kondu- ayrılacaktır. kı'111z. n ıle v rJ1. i > ini 
Ur. 13 1 llın u <: kon- S - Şe-hır ve kas lbalarm tatb"k dil c g 11den ô'lun il z 

~e ş~~l. Yapılacağı doğrudc.ın doğruya miıstelı • de Ki \ ıl içind h""rh&ng' - ı 
tı ... b.uğd- ,'tlıye dağıtı tik.sakinleri için de yemek bir i ş sıkıntı::ıı v rid J 
,""lQa ha~ın tevzii şekli lik ve ekmddik hububata ğildir. 
~ ı~İll al~ınıııı eıydın- yine mahalli istilıı;alden Sayın H 1hylı ~ n tdaş 
b eyeri d~n Valimiz temin olunaca tır. l.ırırnızın hü t1 n tı·ı c1 dı 

11 tıu zı~·aret ede Cumhuriyet lıükOmetıı in ğı bu t Jb'rin tah lk mm 
'1~~1Qrıı~~~ kendilerin aldığı bu karar ViHlyt..ti· na yardımcı olacjklaı m 
"'l:Qık. Va ~Ql~et!~eleri miz içinde vücude getiri ı 
~"le t hnıız Soyer ~~-=~~~~~=~=~· 

f), 'ldkk d B d . .. "'tçtb •o a b ze lr e lZ 
\ııa, ?utur.ıdul..ır. 
~~elımiz çevre b 
~ oı 1 Elliileıı ve e- U 

1 l SAYI 3090 
u 24' 

Amerika hari
ciye naz!rı d;

yor ki: 
ccSavaş cok uzun sü 

recek» 
V clŞ0

D[!lOll 24 \ \ -
Amerika h r'cise nazırı 
'Ko del H l savaş duı umu 
bakkmdıı d meçt,,. buluna 
rak şunları söyle ui tir.: 

'"Am rı ıhm sav ~ın 
11e işnıesi h k!r nd ı f :ı1ln 
iyım., r o 'il ktau çnki'l 
m ğ d vet ed rım. Bıı· 
kn,mı merikalılerın kt.s~u 
zafe ~ un duğumuzdau dil· 
ha çabuk varıh.cağın 

mındüdarını end·ş • ile gö 
rilyorum. \tıl~ıgıruız mil· 
cıdeled baea .. ıya v ... rmt k 
· ~ n b'itü ı kujr~timizle 

Noııun..ı 1:t ı l ır v ~ azmimiz 
sarsılınaaan d vam etmek 

• 
l ~qhı~Q buğday, cav-

• h ~ktı<ltı her n~vi Mı 
~ ti.l(uQı ' arpa ve yu 

( ~ ~ etçe elkonmuş 
tı4 Şu su ti l ~'ecek . re e tat 

Saat sekizde gemiye bayrak çekme ve ad koy
ma meraşimi yapıl ı-Geminin adı Murat ReisHr 

l\ lır 
~~ab~Ylerde, çiftlikler 
ı, 'e ş l . • .. ısrb P ıırler ke 
tın 'e~~I Yap~ın mOs 
k~r lılıkterı ve ye 

!lıı ı UL b " \'e u attan ke11 
'lç huyvmılarıaa 

r t :k tespit edilen 
ı.la.llı Off'dild kten &on-
'I l~r•o 
< ır. 1(Q Balın alı 

~lUst ı 
~ "e a ıaılleı ~ ek· 
~~ç~~~rnek tik olmak 
ltlılın Ve büyük a-

İr·· eksil.tdn h 
i•tı "' er 
~ b B}d.ı 20 k l 

ırak l ı o 
~ hay\' ı acuk, müı:;-

bu unları için de 
s'll) iş koşuJanlara 

, 11.Qi:l 
~ kG .. yUlnny.mlara 

Qt Çuk b 
~ a <1u aş hay 
l ~tılacak 15 kilo yem 

Şeh· lır, 
t14 ır v k 

tlc:tı e asaba sa 
v~ . olup l k .. 

'ıı \:ıfu a • ·oy-
tetııe .•klerde ortak 

r~ rl istihsali bulu. 
' \la n~r 
~~tıııa ~.~ıslanna ve 

~ "'O re birinci 
\>(!til~ılı cnik~1rlar 
it ""Ckt' l\GYJ ır. 

~ \>e~:tde. nz istihsa 
h11ıa hıç istihsal t t .. 

ı. tlahiı· 'Cnı de ayni 
~t·· inde kendı kö 

Uııden ekmek· 

tngiltereye ısmarladıgınıız savJı;; g m'lerınin dörd 'nciısU \"e Denizaltıların ikinci 
si olan"Muıut Heis,, denizaltı g minıiz bu sıbah s at beşte ı::skendPrU'l l in anına 
gelmiş ve saat 8 de gemiye h yrak ç kme ve ad koyma toreni y pılmışlır. 

Töreude başta Tuğgent•rc.tl :)tıkrti ['. .. nutlı olmrık üzere asin· t ve mülki erkan 
ile Kon oloslar ve giıı de bır ka uba'ık hazu· bulun!!luş, i:stikllil maışile gem'ye 
Türk bayrağı ç0ldlmıştir. 

Büyük millet İngilizlere göre 
Neci isinde Rusyacaki çarpışma 

Yeni bütçenin mü A manya ın lehin 
zaLer~sıne bugün de ae:ğ 1 

başlanıyor l n 1r 2 \ı 
Büyıik ~lillı::ıt MPc(isı nubis m. crnu.,sır.ın ac;k( i 

bugünkü toplantı~ın<la yazarı syada ·ı ıs v ş 
hükümet~e h.ızırl ı a al· <lurıımunu ŞÖ) hula.:; ı 
M r ı e verilen ve eneli etn1Pl\ d r. 
ıllEmlerde incı.;1t•ıı ikt ıı 6 n " bu iıa g · 
ra umumi ı c~eıe göud .\[ an :.ı ın d ıl 
len 942 yılı butçesının Hm:ı arın ~ hin dir. Bugun 
rnüzlkeresine b ış 1 ~ acık ku durumu şôy t- ıulilsa 
tır. cdebıliriz 

Cümhuriyet devrinin en 1-H.uslar SJVo.iŞJ kışa 
kabarık bütçel)i olan 942 kadar uz 1t c el ırdır. 
yılı bütçesi son eklemeler· 2 ·Hus lcayn ldarı in-
le 394 nıılyon 319 bin san ve ru Jze.ı e IJal~ımm 
918 lıra üzerinden bağ- • dnn çok n: ~ıp r v rec k, 
lanmıştır. Bu bütçe g ceıı f k~t .\lrn n oya .. d ıri d 
yılın bütçesinden 74 rnil aynı .!. r ra uğı·uy ~ ktır. 
}'on 291 bin 705 lira faz 4 - ~lmuıı mu .ı • le 
ladır. HükO.met, bu yıl 

1 
h.ıtl, rımu .. u ıı ısı ~l t de 

bütçe~i~de hhnkk~k ettir \ b r çok mu~ktıhU do 1urae< k 
mek ıçın b~zı yenı vergi Vf.> Aln b z~unuı e 
kaynakları bulmuş, vergı- tlp 01 c ıc · . . ı 
lerden bir kısmına zamlar 4- Harkof L ıJ sın· 
yapmışlar. de A tllanların ılk llus tlar 

İtalya ile /.~J
manya arasında 
Hiç bir ihtılat yokmuş 

Romo 24 . t ıs or-
n l D tc lya g zetesi. ital · 
}a ı \ n n~ıı ara:::,ında 
F anı:i.ı mJS es yuzünJen 
htililf ı.,ı dıgın.ı d ı r Hr Is 
vıçrc g l •te.:ı · t rarufınd..ın 
\ rile'! lı..ıb rleri yal nl ıya 
ruk d yor k: 

_ Alma '1y.a \ e ltol~ a 
her ş se o du;{u gibi, 
Fruns.t meselesındc de çe 
likteıı bir blok vlicude ge 
tirmiş IJulunyorl.ır. Hu bir· 
lik savaşta oldugu giLı bu 
rıştud.ı keııJıni göster C3k· 

tir. Herhangı b r messle 
y ~ nd n ikı lidvlet rosın 

da inblaf çıktıgını iddıa et 
m ~ lmyhu lo ZJhmet •>lur.,, 

b nı ön e}'t>r k l euniısıl 

t erme aldtt{ rımı. d ıir 
il ri u duk ı idd~n ra 
duir he tiz b'r beJirti yok 
tur. 

Pazartesi 

"<"• mc'll. 
8 lir 

ll!nl rın her oli l'lt> 

sinden 5 kuru alınır 
Ücret peşindir ... 

a ,o geçen sayı.ar,. 

10 kuru tur 

Almanlara göre 

ofa 
Mü im Rus 
kuvvetleri cen 

;:. 

ber içine alındı 
Ruslar da büyük 
bir şehri almak üze 
re otduklarını bildi 

riyorlar 
Belin °24\.:\.- Alman 

·esmi teblıgi: 

l { trkofun cenup ç1vro 
rn ind yapılan Alman 
kut:~ı tnarrıızu sayesinde 
çok öne!llli Rus kuvvetle
ri artık lamamile çevril
miıı bir durumdudu·. Bun 
larm çenberden kurtul
mak için yaptığı bütün 
teşebbusler uki o kalmıştır 

\1oskOVd 24 \.A.-Rus 
lt>blig ; 

ll,ı lı.of bölgesindeki 
Hus kuvvet.eri t .ırruzları· 
n d VLı n tın kted·r. Bu 
ru a dü~ n.ın el ndekı bü 
yuk b'r şeh'ıde sokak çar 
pışmaları devanı etmekle· 
dır. ÜJŞrnan muırnvenıeti· 
nı kırmış oJaıı Rus kuv· 
v<"lleri ·bu Şöhrın mahalle· 
.eri11denJoir kısrnıaa yerleş 
mi~lcrdir. Çnrpışrnalar de
vam eliyor. 

Sava~ en şiddefli saf 
haya giriyor 
evyo k 24 A. A. -

.. t•ıyork 1 ym s gazetesi 
l{ ısy s VJljiın l d .ıir yazdt 
gı b r yuzıdn diyor k: 

·• 942 yazında Husya 
savaşının en şiddetli Sdf

hıısıııa girec ğine şüphe 
yoktur. Hu savaşlarda Hus 
y mn Amerikan gayretiııe 
luy ndığını her \merikı:ı· 

Jı hıl n 1 v • llıt'eri yok et 
m k çiıı el'ııden g*"lon Lü· 
tün f da arlıkiarı gösterme 
Jidır. Bu hııffa içinde Rus 
yunın y nime.si imkSm 
}Oktur.,, 

SON OAK KA 

1-larkofta 
Faaliy t arttı 

.Moskova 25 A. A. -
Cenupta foaliyct artmıştır. 

Almanlar hatlaımı dü 
zcltn1 ek i~in tank kolları
nı ı yardınıile yeııı tnar
ruıiar ir .nıişlerdir. Tank 
1 rın çıkardığı toz ve du
mun bulutları savGş nlanı 
nı kuplamı~Lır. 



Karadenizde karasularım!z 1 
da ikim tü: ~:·:~z -:aha teca- i 

vüze uğradı 1 
Bunlardan biri torpil1enerek batınlm!Ş, diğeri 

öııemli hasara uğrıyarak ku rtu !muştur 
t 

Jstanbul- Karadeniz· piJlendikten sonra batan 
de ve karasularımız ıçin bu geminin tayfa 
de iki tecavüz hadisesi ol ları tdmaınen kurtarıllirak i 

ınu~, mt çhul Deniz.alt • rır iğneada civarında karaya 
.ki motörurnıi1ü batırma- çıkmağa muvaflak olmuş 
ğa· t .... 3ubüs el ııişlerdir. lcırdtı. 
3 O tonlu r "Duğcıntepe,, Bur dan başka cıMah· 
mOtörimıüz bir müddtıt bubu Cihaıı,, .:dlı 60 ton-
öııce Bulgari.stana yükunü hık küçilk bir ruotfüüınuz 
boşaıtıkmn sonra türlü eş de Yine Bulgaristandan 
~ cı yüklü o tH ık Istaubuhı 

1 
döueı kc.n meçhul bir de· 

dönerken lgııe .. da açıkJa- J ııizaıtının tecaviızüne uğ 
rında meçhul bir denizaltı mış fakat önemli bir su· 
gvır1iyi t'>rpi..~mışhr Tor- rette hasara uğrıyarak hu 

tecııvCzdeu ku tıı m.ış ur. 

Asker ve Jan
darmalarınıız 
düıı güzei bir 

.... il 

spor gunu ge-
çirdiler 

e~ y r fondarmll alc1y1 
ıle Pıyade alayının erleri 
duIJ salrah Lise meydanın 
ddki S!!htıda muhtelıf spor 
gösterıleri yapmış ve bü 
yuk muvaffakiyetler gös
termış €rdir. Atletizm koşu 1 

larıom mukavemet L.ısmm· 
da J.ındurnıa!ar, sürat ko· 
Şt..sm.da Garnızon erleri bi· 
rincil.ği almışlar, cirit at 
ma gülle atmada J .dar· 
malur, disk, el topu ·ile yük 
sek atlamalar da garnizon 
erler! bi inci gelmiştir. 

·""'-Rusyada 
Almanların bıl ·ı~dıği 

sılanlar vardır 
\1o.:ıko ıa 25 A..A. ı -

Hus muhimmJt komiseri 
g z•,,tt"cilere verdiği hır de 
meçte şunları söylerniştıı. 

"- Bugün olimiz:ie düş 
rnanın bılmediğı Vf' malik 
clnıadığı öıdürucü ysni si· 
!ahlar vardır. Halıhazırda 
stıv.ış malz"'nıesi ima!atı· 
mız eskisine göre, üç kat 
artmıştır ,, 

Harkofta Alman ta 

biyesi 
l\Joskova 25 A.A. -

Röyter aiııustmıı hususi 
muhabiriri bildir;yuı·: 

Mülkiyet Satış ila1Jı 
Hatay vakıflar müdürlüğünden 

Vakfı Mahallesi Cinsi • No. MahzarNo. Sıra 
No. Muha.13. 

L· 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

kürt fakı camii beynel harap bahçe 
Ruçi ye hasa keş re nısıfbahçe 
Hacı sefer zade affan M. hane 
Necib bey abacı P. dükkan 

" 
., 

,, iki dükkan 
Fıkıtı mescidi çıbrık P. dükkan 
Kiremitli c~ınii · dört dükkan 

Kiremitli c.ımii köşker P. iki Jukkaıı 

10 Şeyh nlı c.lmii ..ıbacı pazarında dükkan 
11 Necib bey .. iki dükkan 

12 Ş('yh alı c ... ınii k" .-ker P. nısıfdükknn 

13 Mustafa bey ')...lanc..la .. 
14 « ., 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
·27 
28 
29 
30 
31 

" "!' h" ssel1 dtikkan 
Kiremitli camiinacarpazarı dukkan 

., 
Hu ıkfır mescidl 
Him ·ar mescidi 
fıkıh mescidi 

kautan M. hane 
uzurı çarşı 

uzuı~ çarsı 

" 

dukkan 
dukkan 

., 
., nacar pazarı :' 
., köşker pazarında ,, 

Şeyh ınchınet C, şeyh mehınet M. hane 

" Alevi vakfı 
., 

Tüveyir oğlu 

zeytin .,abası 

dört ayak M• 
Sofular lslam M. 

., 
arsa 
hane, 
., 

,, ., oda 
Ağca camii N"akfı meydanda dükkan 
kerhan mescidi uzun çarşıda ,, 
sofular camii sofular islam M. hane 

32 Antakya mevlevı vakıf köyünde turla 

33 
34 
35 

" '' 
" " Şeyh nıehınet camii şatafci çıkmazı 

" 
" hane 

123 
109 
122 

2 
3 

45 
58 

205 
204 
203 
202 
206 
207 
124 

13 
14 

125 
19 
20 

21 
133 
154 

·2os 
209 
198 
199 
20J 
225 
229 
163 
164 
144 
146 
95 

110 
120 
131 
152 
133 
223 

4-1022 
4-1033 
3-1027 
5- 94 
5- 92 
5- 88 
5- 85 
5- 84 

5-185 

5-231 
5-242 

5-351 
5-542 
5-539 
5-538 
5-150 
4-258 

5-1345 
5- 563 
5-1295 
5- 156 
5- 174 
5-1233 
5-1774 
5-1717 
5- 883 
5·1695 
5-1693 
5- 527 
5- 252 
5-1712 

796 
799 
802 

5-1142 

500 
500 
gOO 
400 
400 
400 
3,0 
350 
350 
350 
350 
350 
450 
300 
300 
350 
450 
.sv 
45J 
250 
250 
6JO 
450 
509 
450 
450 
45J 
35J 
350 
30{) 
2.:>LI 
.qOJ 
15J 
450 
300 
400 
250 
zOO 
200 
soo 

Öğleden sonra 5,30 Ja 
Gençlik Kışlasında yeni teş 
kil edilen Seyyar J an dar
ına nlayı futbol takımı ile 
Garnizon takımı arasında 

bır maç y pılrnıştır. Yeni 
teşkil edılen ve ilk maçını 
yupan Seyyar Jcırıd 

takımı güzel L •· oy 

Harkof meydan sav.ışın 
da Alman b::ışkwnanJauı 
Mareşal Fon Book tabiye 
sistem1ni durmadan değiş· 
lirmektedir. Bütün gayrete 
rnğmen Alman ordusu 
muvutfak olamamıştır. Al 
man zırhlı kollarını ı da 
faaliyeti hissedilir derece 
de azalmıştır. E'3kiden:2so 

. e 1 
~ıı.o' 

Yukarıda vakfı ile ınJvkileri ve mahzar numcıralnrı y.llllt Vdkıf gayrı m:!nkulleriıı /Il; dS " 
artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29 / 5 1 942 giiııüııc raslayan cuma günü :.aat 

1biı" 1~te 6 
! !daresinde icra ol:.ınacağınd:tn i.,tcktilerın yüz 1' yeıdı bu ;Jk teminat ak; 151 ııe z'},,z5.ı 

caatlan ilan olunur. · 19, ~ 

ve sıfıra karş! biı cJJ l•U 

garııizo u yenmiştir. 
Alay Komutanı Alb::.y 

Recai Akman bütün 8por 
hare kalını b11ştım sonuna 
kadar takip eylemiş, fut· 
bol nwçında Vali f\luavini· 
miz Emin Kmş ta hazır 
bulunmuştur. 

Jandurmalıırımızın por 
harekatında bılhassa fut· 
buldd gösterdiklerı muvaf 
fakıyetlcr çok tokdir ka 
zaıuıııştır. FutbC>l takımı
nın istii'bali çok parlak. 
t11·. 

Oyun aletleri ve 
kağıtlar 

H l Jıye ı{eisıiğirden 
34"4 sayılı ı···nuaa tev1i 

\ rı K. ıp, kahvehane ve 
g z ola urı rPa malı· 
sus k r bah~Ierinde tavla, 
domino, bilyardo ve em• 

1 tankla hücurı a kulkan J 
maıı lıırlikleri şimdi bir 

· Ja_, 1 • mevcudu ohm 140 
tanl:da hucum e\ıneklt:dir· 

ler. Hasara uğrayan 
tanklar cephe gerisine çe· 
kiler~k tamiı· edildikten 
sonra tekrar c ~pheye sü 
rülmektedir 

salı oy:Xaıeılerı bulundu
ran Licarethune sahipl<'ri· 
n·a h ı1,ıran 942 ayı için 
de oyun letleriııirt mjkta 
n ı gfüıleı ır bir Leyanna 
me; ı Belediye rnuhasebecı 
liğine ve~m~k ve buna gö 
re gereken resmi ö.demck 
mt'churiyetindt <lirler. Bu 
H'brple temmuz ayı içinde 
yapılecak olan kontrolda l 
beyannamede gösterilen 1 

mihtardan fal1"'l oyun ale 
ti zulıur etli~~ v ... y.•lwtres 
nıin ödenmedıgı goı iildüğü 

ta idudö k auun hukUmle· 
riııill tatbık eujjeceği ılan o 
lunur. 25,27 

Hafta tatilinden Meyva mahsulü satılaC8 
faydalananlar 

Belediye Reisliğinden: 
Haftu tatili kanunu\ dan 

istifade eden ticı·rethanele 
rin 942 mali yılı ruhsuti 
ye h:.ııçlarının lesbit ve tah 
sil işleı ine 1-· 15 haziran 
94~ güniine ka<k1r devam 
edilece' tir. T11tilden istı::ma 
edilen ticarethane salıiple
rin:ıı bu müddet içıude 
rulısatiyeıerini değiştirmek 
ve gerekt::ın harçları öde 
mek fü~ı}re bele]iya muha 
sebecilığine mür •ctıatları 
knrnrn ikliwsmdaudır. Bi 
naenaleyh yukarıda işaret 
edileıı günden soma yaı ı
lacak kontl'oldu ru ıs ıli 
ye almamı~ ve hafta taf
li ruhs ıtiye harcıı ı ödeme 
rrıiş tıcurelh:ıne s ı· . i 
hakkrndn crz ı huh . .ımle
rin tatbik to tlecegı ılan o· 
lunur. 25,27 

Milli Emlak Müdürlüğünden: ıı1" 
Bulunduğ·u köy Ş · • ı i Y. Uün) a Erıl~ J.i;!rıH1 01eo 

l 
A. l\. A. K. A. K. A.· l\.· 

. ııi~ 
nı ürabıı , ı2 1 

Isına ire 8 1 114 883 81 885 7 ı,3 !J.13b.~ •. ,., __ ... 
Js11ıa lıye köyimd ki me nlk n ) \Tt:ıdaıl 1 

28 -5 -942 tarh nd • s t ışı ydpııac:.ıgııı defl 
lan cırl l l ıııinat makbuzlorile bırlılde ) 
teş 1 kul ed c ~k kom ıs) on t mü(<.1C nt '},2,z4 
ohınur , ~ ~I 

Kay p karr.e Kayıp ek~~'~ 
3 Hüyük ekmok kame Bir agır 1~~ e 

si kaybettim. Yenisini ala· Ve! i~i ~~ç~8y111 
c ığı ndan skisiuiıı lıükm ü nel ırırnızı .. ~ııl1 

k t 
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