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'1rllmaz SAYISI 2 KURUŞTUR 

Ck~ek ta ınları muvak .. 
kat bir zaman için ta dit 

' d·ı· N ,e ı yor . 

Madagaskardn 
Fransız karşı koyması 
git gide kuvvetleniyor 

Londra 7 A.A.- Neş· 
redilen resmi bir lngiliz 
tebliğine göre, Madagas 
karda Fransız mukavemeti 
gittikçe şiddetlenmektedir. 
Boğucu bir sıcak altında 
karnya çıkan lngiliz kuv· 
vetleri 30 .kilometre kadar 
i1erilemiş fakat amaçları· 
na henüz varamamış1ardır. 
Netice hakkında henüz 
kesin uilgi yoktur. 

alkımızın, çok kısa bir zaman sürecek olan 

11 
fedekarlığa katlanacağı şüphesizdir. 

ahsuıu . ,,e Pek n ıdriHı: edilme ı 
ı bu .. bz bir zaman kal 
erı :1unıer şüphesiz yı

""" kıııtılı gü l 'd" "tlıet 1 n erı ır. 

Alman bu mavakket 
tedbir şudur: 

Ekrneklel' bu ıdsn son· 
ra kısa bir ' zaman için 
yani mahsul yetişinceye 
kadar, bir gün 300, bir giin 
150 gram üzerin len dağı· 
tılacuktır. 

l 
jalma.n bu tı dbirin. ye~inde 
ve öır zaruret netıcesı ol· 
duğunu takdir etmek güç 
değildir. Yurt ve memleket 
işlerinde dünyanın en kah 
raman ve en ferağatkar 
milleti olun Türk milletinin 

~· Stoku e de rnevcut buğ-
}adur nu son gramı 

1( i ~esaplıyarak ek-
k ş 1 n i 'd.. · oyrn k , uzenı 

~n L a icin ı ·· k .. qerş . ı um un 
a~lllak•~Sd'l yapmıştır ve 

\t\ il". 

,. t\'lcak 
l~ bıı .. n Ovcut stokla· 
~:O ~ırrRuıı VerilmP.kte olan 
"i!\'a: arn ekmek miktarı 
'ılı '4 et · r · 
'1 Zam 1ı:ı 1 takdirde malı 
ttı~'rıtıyaanına karlar bır 
ası ·,,,. lllaruz kalınma· 

Sayın halkımız çok :yi 1 
b; lider ki, harp içinde vey a 
dışında olsun, lıütün mil· 

1 

lctler fevkalaJe ahvalin do 
ğurduğu korkunç sıkıntılar 

içimle kıvranmakta, birçok 
ülkelerde halk günde 150 
hatta 100 gram ekmeği 
bile bulamamaktadır. Bu 

nı ... ın b' •re Ye • ır tedbir olmak bakımdaıı Türkiye dünya-
~k ıo tıı knrnrlar alın· mn en mesut köşesidir. l •unda kalmnıışlır. Mahsul yetişioeiye kadar 

9MayısGenç ikve· 
~l>?r Bayramında 

edı Şeften Milli Şefe iletile
;ek sembolik bayrak yarışı 

'1 llkrıra 7 llş sa A.A.- Kur edecek atletler larafmdan 
~ ~ıı ve v~~tn~n başlangıcı 19 Mayıs saat 11 de An· 
~uıı anı edı Şef Atatür· kam stodyomunda Milli 
ı.~iinun suna ~Y~.k bastı· Şef lnönüne sunulacaktır. 
b il~ıs C Y11?ör.umü 19 Her viHlyet kendi sınırları 
ta'han110~1 <.:lık VJ Spor ıı;indeki a~letleri ikişer 
l ~ }\oşu " Yapılacak bay kilometre ko~turmak sure 
'-' t . sıı i · ı '" llııştir çın ıazırlıklar tile Ebedi Şefin 3rına(!anı 

/lıed; ~ rt • nı taşıyacak ve bayrak 
~e 1 lı:cek b a en Milli Şefe bu suretle o\nkarayn varu-

l!:rzur nyrak Samsun caktır. 
~~~·~ hareket 

Evlenme 

bu kararın tatbikinde lıü · 
kO.mete yardım~ ederek kuv 
vetli bir destek olacağına 
şüphe yoktur. 

Bu sıkıntılı günlerin öm· 
ril çok kısadır. Bu gunler 
geçecek ve şüphe yok ki 
boı, ferah ve ı~ıklı günler 
gelecektir. Bu fedektlrhğı· 
mızı barış içinde yaşama· 

nın zekatı ve zaruri icap 
lan olarttk karşılnmak her 
yurtdaşa düşen bir yurt 
ve vatan borcudur. 

Yağ fiatları 
Antakya Fiııt Mürakabe 

komisyonundan: 
. 1-En cZ %98 sütyağı 
ııı, en çok % 3 asidi ihli 
va~eden, tortusuz tabii renk 
ve kokuda, Urfa çiçek ya• 
ğı muadili eritilmiş, sü
zülmüş sadeyağlar Anlak 
ya da perakende azami sa 
tış fiatı behPr kilosu: 205 
kuruştur. 
2- En az % 98 süt ya 

Vişide müzakereler 

Vişi 7 A.A. - Mada
gaskara yapılan Ingiliz ta 
ıırruzu münasebetile hasıl 
o1an'durumu incelemek üze 
re Fransız kabinesi Mareşal 
Petenin reisliği altında top 
lanmıştır. Hu toplantıda 
müstemlekeler nazırı ile 
Amiral Darlan kabineye 
uzun izahat vermişlerdir. 

Yabancı r~dyo dinle-
yenler asılıyor 

Tokyo 7A.A.-Cavada 
yabancı radyolari dinleyrek 
bu haberlerı mübalağalı 
surette h1lk arasına yayan 
iki Holıındalı Japon aske· 
ri mahkemes·= tarafından 
ölüme mahkum edilmiştir. 
Bu ölüm cez.:ısı yab.mm 
radyo dinlemek suçundan 
ilk C'kzadır. 

Doğu cephesin
de Almanlar 

Nisan başına kadar 
21267 uçak düşürdüler 

Berlin 7 A.A.- Alman 

ğım en çok 0 -c; 7 asidi ihti 
va eden, yabancı maddeden 
ar7, t bii renk ~c kokuda 
birir cı Dıyarbakır muadili eritilmiş, süzülmüş sadeyağ tebliği: Doğu ceplıesipin 
lar Antakya da perakende geniş sahalarında sükünet 

.&zami satış fiatı beher ki- hüküm sürmektedir. Şi 
Ioı>u: 200 kuruştur. mal bölgesinde mahull\.i fa 

3- En az %8J süt yağı kat şiddetli çarpışmalar o· 
nı, en çok ~ 

0
8 asidi ve en lu}'Or lngılterenin cenup sa (} la sanatkarı 

rhan Burca şeh- 1 
rinıizde 

t ı t\rıkar H . 
~ koı a ulkev1 tern-
arı O U~dun kukla Sanat-

Bayaa Mürüvvet Kuşçu 1 
ile Polis ~.emal Ozalin ni 1 
kahları dün öğleden son ' 
raHelediyede yapılmıştır.Tehi 
rik ederiz. 

çok % 7 ayranı ihtiva eden hillerinde 2500 tonilacoluk 
kokusuz tabii tad, renk ve bir ticaret gt1ınisile bir ro 
kokuda eritilmemiş yerli mörkör batırılmıştır. rn-
sadeyağlar Antak~ada pe ger deniz harekatında 130 
rakendcl azami satış fiati bin tonilato hacminde 22 
beht·r kiıosu 143 kuruştur. ticaret gemiei batırılmış, 

4- Eritilmis ve süzül· } bir kaçı da hasara uğra hl ~ r.ıan Bu 1 • • 
~el . rcu şc.ırı: nı 

q~~trıtrııştir. Sanatkar bu 
t dau ·t·b A 'k d hr'tıe li ı ı aren temsil· merı an or usunun 
tı ~~lıya alkevi salonunda mevcudu 
~l~ıtlıı~aktır. Çok ehven 
lıaqlll Yapılaca olan bu 

ereıe . h k Yti~ b· rı al ımızın 
~Ele ı';· ır ali\ka ile takip 
t:ı.. filtıe Dü . 
"<. Y P ıe etmiyo 

V.ışington 7 A.A. 
Harbiye nazın Amerikan 
orduısu mevcudünün altı 
milyona yaklaştığını bildir· 
miştir. 

müş yerli s ,de yağlurın mıştır. 
p~rakende hir kilosu kap· ' Berlin 7 A.A.- Aske 
slz: 178 kuruştur. 

5-Çay kar yüzdeleri, , 
toptancı %4 perakendeci 
% 10 olarak tesbit edilmiş 
tir. 

Aksine harek~t edenler 
hakkında kar.unt takibat 
icra edileceği ilan olunur. 

rt bir kaynaktan haber ve 
rildiğine göre, doğu cepbe 
sinde harekfüın başladığı 
günden nisan sonuna ka
dar düşman hava kuvvet
letinden 21267 uçak düşü 
rülmüştür. 

Cuma ---
Abone şartları ı 

Dahilde yıllıöı 5 lira 
Yab ncı memleketler• 

--=--
8 lira 

ll&nların hei' kallmt. · ' . 
sinden 6 kurut alH11r. 

Ocret paflndlr : 
0ün0 geçen sayuar 1 

10 kuruştur -

Çörçil 
Madagaskar 
hakkında iza

hat verdi 
Çörçil diyor ki: Fra n 
sızlar büyük bir di 
sipliıı ve kahraman 
lık1a harbediyorlar 

Londra 8A.A- Başve 
kil Çörçil dünki\ Avam 
Kamtır:ısı toplantısında Ma 
dagaskar luırakAtı hakkın· 
dn izahat vermi@ ve demiş 
tir ki, 

~'Madagaskardan en
son alman haberleri her
haldt- öğrenmek istediğini· 
zi tahmin ederek ~eldim. 
Madngnskarda her sınıftan 
çok kuvvetli askerler har· 
betmektedir. HıırekAta üç 
aylık bir hazırlıktan sonra 
başlanmış ve karaya mu
vaffakiyetle asker çıkarıl
mıştır. Strat n:evziine 
Jün Şl\fakla beraber bir 
hücum yapılmış fakat bu 
hücum püslı:ürlülmüştştür 
J\ayıp\arımız binden fazla
dır.Gecel~yin yapılan ikinci 
bir hücum muvaffak olmuş 
ve deniz, hava ve kara or 
duları kumand ınları teslim 
olmuş\ardtr. Oronjiye ba 
taryalarına hücum edilmiş 
ve bunlar da teslim alın· 
mıştır. Amiral Siprtmin ku 
mandasındaki ma ıın ge[\li 
leri temizleme hareketine 
devanı ediyor. Filonun bu 
gün saat15tc \imuna girme 
si bekleniyor.Fransızlar bü
yük bir kahramanlık ve 
disiplinle harbediyorlar. 
Eski milttefiklerimizle 
harbettiğin ıize ve kan dök 

1 
küldüğüne pek mütessiri01, 
Fuk:tt zaman bu hare· 
ketlerin Fransanın Alman 
boyunduruğundan kurtul 
ması için bir merhale _ol· 
duğunu gösterecektir. 

SON DAKİKA 

Amerikalılar 
Bir Japon filosunu 

mahvettiler 
Vaşington 8A.A.- 4 

mayıBta Amerikan hı:trp 
gemilerininJapon gemileri 
yaptığ savaşta! kıravazör 
muhrip, top ÇPko1 le bi 
iaşe gemisi batırılmıştır 
Bundan başka düşmanı 
bir ağır kırovazörü ile fi 
uçağı da ağır hasara 
ratılmıştır. Bizim 3 
yaremiı. kayıptır. 



Sayfa-·2-

H uv~~ı~ra~ı~ct:!~~~n- \ 
den: 

Beynel Ifarnpta ve ' 
çiik Dalyanda \ •. nf ba 
!erdeki buğday, arpı, bak· 
la mahsulü açık arttırıııdya 
çıkarılmıştır. Ihalesi 24-5 
-942 perşembe giinü saat 
14 de v.ıkıflur idaresinde 
yapılacaktır Müfredat liste 
si memleketin muhtelif 
yerlerine ve davair 
koridoruna asılacaktır. 7

ÜZ 

de 7,5 t minatla birJı !\. te 
ruJracaatları Han olunur. 

5,8,11 

faş sahlacak 
Vakıflar müdürliiğ ilııden: 

Uüıdayak mahallesinde 
Şeyhmehmet Camii vakfı· 
mı ait arsa üzer;ndo yığın 
halindeki taşlar açık arttır 
ID<tya çıkarıımıştır . . \'1uham 
men edeli 20 lıra muva.{ 
kat teminatı 3 l ı radır. iha· 
1€s· 19 5- 942 sah gümi 
Sai.ll 15 de v,tkıflar idare 
Binde yapılac.ıklır. istekli
lerin mür<ıcaathm 1Ian olu 
nur. 5,8,11, 15 

Telefon dir t.ği alınacak 
ıskenderun 1 )eniz ko 

mutanlığından: 

lskenderun Dz. K. mı 
mına 7 J u Adet telefon d i 
reğı satın ahlldcaktır, tun 
Iarı vermeğe isteklilerin 
teklif mektuplarının (Ka· 
tar, boy ve tul yazılmak· 
suretile) komutanlığımıza 

çok lt z bildirilmesinı8 11 13 

ilan -
Belciye elektrik idaresinden 

ilhaktan öııce idare 
mizle aboııeman senedi 
yapmamış olanlarla i'hak 
tan sonra herhang·r sebep'e 
konturat yapmamış olanla 
rm idareye gelerek muka 
vel~ yapmaları, aksi takoh· 
de isimleri bizce malum 
olan bu gilıilerin cereyan· 
!arının kesileceği ve kesil· 
dikten sonra müracaat e
d<·ceklerden bir lira aı;•..-ı a 

ücreti alınacacc,ı ilan 
nur. · 8· .ı. l .l.J 

ilan . 
Belediye ~ u idaresinden: 
Su musluklarıı ın daimi 

surette açık bırakılması yü 
zünden şehrin bazt kısımla 
n 5usuz kalmak ad!r. Bil· 
hassa en büyu k !r fan yu 
vamız olan Lise gibi yük· 
s •k yerieıde bulunan .... ına 
hıra su gitmemekte ve uin 
lerre yavrumuz i~e cek su 
hıılamamaktaaır. 

Gere~ ev ve gerek bü· 
1 

yük binalürda suların ta· 
s&rruflu kullanılm asını ve 
boş y re suyun akıtı.mamus ı 
m suyın haıkımızdan ricu 
eder. 8.11,13 

ı t.şrıya~ 1udü ü 
Selim Çb:LENK 

~c.K. P.\la baa-;ı ~ut t1<y.ı 

YENTGUN 

Tuğla veahşapsatllacak 
Nevi Adedi Beheri Tutarı M ü l e h az a t 

Kiremit 1215 1 12,15 Dört·• y.ık mahallPsin· 

Tuğla 115 1 l 1,15 
Muhtelıf nahiyede 
bliyüklü ve küçük 
lü lıurdahalinde ih 

deki parsel numaralı 
maliyeye ait münhe· 
diro binanın üzerin
den çıkan kiremit. 

raka elverişti;ahşap 20 lira 20,-
Yukarıda adtJt ve fiatları yazılı kiremit ye tuğla ve 

i11raka P.lveeiş\i ahş;ıp açık arthrrr.a ile satışa 1çılıarı · 
larak 15-5-1942 tarihinde ihalesi yapılacağından 
ta.iplerin % 7 ,5 pey akçasım hamilen :Defterdarlıkta 
teşekkül edecek komisyona baş "urnuıları i!ih olu· 
nur 8,9,12,13 

Vakıf mülkiyeti sahşı 
Hatay Vakıflar Müdürlüğünden 

Vakfı Malıallesi Cinsi mahzarı Nl>. Mu. Mu. 
bedeli temi 
Lirn Kr. 

Hlihl ağa Affın cad. arsa 2-115 196 JOO 750 
,, D<Jğ~teğınde ,, 2· 1 7 195 50 375 

A~ca camii Kaıa Alı l\il. Haı1e 4-1422 102 125 851 
Kantura ca. Şirince M. -Ar!.a 4-1252 111 100 750 
Şeylıali ca. H~kkabiye M. ,, 4-18 ı2 140 60 390 

,, Sofularislami\l. tlük. 9-1676 132 350 2425 
Şek:ercik ca. Karaali M. Turla 2-65 · 111 2 O 1500 
Şeyhali ca. Rekk9.biyeı\1. dük 4-192f 129 400 3000 

,. ,, Arsa 4-1803 141 25 150 
Antakyal\lev. Kanavst M. 19zey 2-92 129 100 750 

" " 1 ,, 2-93 130 10 80 
Karılara ca. Şirince M. Arı:ıa 2-77 112 250 1875 
ZekeriyaMes. Rekabiye M. DUk. 4-1727 143 150 1075 
Şeybali ca. Karaali M. ., 4-664 133 300 2250 
Alevi vakfı Mabz~n islarn Arsa 3-575 165 60 225 

Yukarıda vakfı ile mahzar numaraları yaı.ılı vahıf 
gayrımf'nkuUerin mülkiyetleri pazarlıkla iba\e oluna
c:ığından isteklilerin V akıfJar idar~iııe % yedi bu
çuk temiııatla birlikte müracaatları ilan olun ır. 

.G"'yrımenkul emlak sahşları 
Mm Par .l\lah·Llle Sokağı Kimden :netrilk Mu Hisse 
taka sel olduğu Bedeli miktarı 
2 14 GaziPaşa Ga"ipaşa Mih~il kehhali 25J 1-2 

kızı .Meryem 
2 157 lzzetağa lzzetağa Milıail Hoca 8) tamamı 

Mahun o. Bıtros 

Yukarıda ycıztlı gayrimenkuller açık arttırma i'e 
miizaydeye vazediıerek 11·5 942 pazartesi günü su · 
at l O da ihalesi yapılacağıııdan taliplerin % 7 ,5 pey 
akçasn,~ birlikte D ;fterdarlıkta mütc~ekkil komisyona 
müracuatları iJan olunur. 

ilan 
Hatoy Asliye ( :eza !llah 

kemesind ·n: 
Karnesiz ekmek satrncık 

su:-elile nıilll korunma l<a 
nununa muhalefetten nıaz· 
ntın Siiveyıiiyenin Alev -Işık 
muh1llesinden Şaban oğlu 
fırıncı Müntec~ p hakkında 
ya pılan duruşma sonuuda 

Süç.lunun sabit giirünen 
suçundan dolayı hareketi· 
ne uyan3954 sayılı kanu
nun 21 inci maddesi dela 
letile 4156 sayılı kanunun 
55 in ci maddesı mucibince 
25 lira ağır para cezasına 
mahkO.miyotine ve hükmün 
gazete ile neşrine 19-3-
942 tarihinde ~arar veril 1 
n.ıiş ve katiıeşmiştir. 

ilan 
Antakya sulh Hukuk 

haki~liğinden 
28 2 942 tarihinde ve· 

fat eden t•ski Karsu Nahi
yesi Müdür~Alı.Fuadın va 
risleri buli.mmadığındl}n 
tespit olunan terekesi ale 
ui müzayede ile 48-5·942 
günü su.1t 14 te Antakya 
adliye dairesinde satılc"e;a
ğmdan talip olar.ların mez 
kfıı· gün ve saatta hazır 
bulunmaları ildn olunur. 

Odun alınacak 
Antakya hatitanesi baş 

tabipliğinden· 

Haslaham~ içiu 25 ton 
kesilmiş odun alınacaklar. 
25 5-942 tarihine kadar 
teslim edilmek uzere ver· 

Gayrimenkul icarları 
Milli Emlak müdürlüğünden uıabal't 

Bulunduğu Parsel Cinsi 3 senelik ııı 
köy No icarın tutal'l f rıısıt11 

Şeyh Hasan 152 tarla 150 
11

,, .-"" 

Ellezi 2 ,, 94,50 iııB bifll"'" 
A vaki ı 388 ., 3 1 ,00 ıı~:ıııs0l1 

,, 99 bahçe 9, ,, 
,, 80 bahçeli ev 150, 

81 ev 75. 
,, 

" 
" Ala han 
,, 
" 
" 

82 buhçeli!ev 60, 
,, 

,, 30 tarla ıs, 
31 ağaçlı tarla 9J. 
32 tarla 22,so ,. 
33 ,, 7, '~e~oo3 

703,50 8ııl• g' 
Yuka<ıda köy ye parsel numaraları } 3çı1' ~. 

menkuller muhammen bedelleri üz0rinne~ır· JcB' he 
tırma ile 3 senelik 1Carı satışa çıkarılrıı 1! kSit . Iİ~ is 
d~li ~, ~üsavi ~aksıtle .. öılene~e!rtir. IH: t1

rile b
1
' 8 

dır. lnlıp olanıarm yuzde 7,j pey akÇ3
,.

11 giirıU 
ihaln günü olan 11-5 - 1942 P.ıZ'\rtesı 61 
10 da defterdarlığa miiracaatlnrı . fr ' 

0.1151\y• itG ~ ;~i·~u;~r ~r~at:; iar' 
Hatay Defterdarlığından: ı ıı ~l 3 Sene ı ..ııJ 
Bu\ıınduğu Parsel Cinsi nıeıı 1~ıı.-

köy No }... ~· fe 

Bedirge Çerkes 212 Tarla 1, SO , 
" " 209 " 18,-::ô 
.. •• 20:1 •• 4,' 
" " 82 3,00 1 4,50 
" " 1 s1 " ~o 
" " l(J4 7 ,:ı 
" " 276 " 21.;u 
" " 269 " ı, 
" " 257 " 

6·80 
" ., 247 " ı, o 
" " 244 " 603.,:_ 
" " 242 " nll 

" " 221 " l,"" 
" ·~ '.l 18 " 12·ô 
" " 213 " 4,5 !te• 

ıso,f~,a~oe 
Yukarıda köy ve pars"'l numaralar> yaz~~ııı~ 

ruın ı tapuca kııylllı gayri menkuller nıu H" ıc.'0~ 
delleri üzerinden açık arttırma ile 3 s_eıır 018 

lışa çıkerıJmışlır. lı~ı.r iıedelı peşindir. !.8 ~~ı:ı t3 ~ 
% ~ı ,5 W'Y akçala rı ile bilikte ihale günU d0'rıığ11 ~ 
1942 Ç.uşamba giinii saat 10 da Daftı>r a8ısıJ' 
caatları l>ellaliye ilan ve sair masrııfhı.r9 1, 6,7,8, 8,. 

Metruk masul safllaC 
Hatay Defterdarlığından: a 

Muhammen \' .dünya Erik Şeftali Kaysı fl~o 
Bedeli kilo kilo kilo kilo 1'

1 

LL Kr. z40t 
322, 849 30 1178 49tJ ~ 

"" ~:.~~ 31, 50 50 100 20 150 OV ,,r 
49, 460 20 10 ti~~ 
26, 60 60 20 z ı~''· 

19s, 16 36 ıB1 113s sı sı 'f 
626, 26 1395 377 2356 741 ~61 ıtJıl~ 

Yuk ... rıda yazılı köyleıde 19~2 serıesı S/o 
lan cins1cri yazılı meyve ınahsülleri ıı;;,iıJ""' 
rihindü palarhkla salı lacağmdan iste~II ıil~ 
de Deilerdarlıkt l bulunı-.:n komi:;yt>Da. l~· 

(Bahçelerde rnııhsülle ·in miktar ve kırıl ııetl 
ıO.k olduğuna duir tahmin ve tesbit ctıl"8 

Emlak Mudtirlüğündc görülebiiir.) ;~~ 

Kayıp ekmek karnesi Kayıp ekı1'8~ 
Mayıs ayına ait iki ek Son def: ~ı 

mek karnesini kaybettim. aylık ekrll~siO' 
Yenisini alacağım dun eski beltirn ~ ~ıııill "11 
tiinin hükmü yoktur. dan eskısııı(f~orj 

Ömercı.ğa mahallesin 1lu~ . . 1 ş8bıJ6 
d S l k Ö l 

esınuen . A 
.,.. en ı ı a ze HALKr ;uı 
mek istıye.ıleı in 9 5·942 Başkasınııı . '°" 
cumartesi günü saa 9 da komedi filtıl1 tlf':-M 
hastane baştalıiplığine mü re saat 9 6' 
racuatları ilan olunur. 


