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SAYISI 2 KURUŞTUR 

Ocr t pe indir . 
GDnO g o n yılaf' 

10 kı ruşt r 

e 

~ ç t -
:; 1gel"r k~y · r 
~ Dahiliye Vekil!iğ" yeni bir 

k proje hazırladı 
, ~a - Belediye ihti de her nerede olursa ol· 

' Oahır karşılanması sun, her hangi daire ve 
ana/~e Vekaletince miıessese ve şahıs tarafın· 
a~ ; mütaleaları dan yapılırsa yapılsın açık 

• ti\en z;;: v.ekaletlere ve kapalı arttırma ile ek 
:ti} ~ledıye vergi siltmelerle satılan her nevi 
la e~ lilyıbosı esas· eşya, emvali menkule \"e 

'!Q· r ır: gayri menkule ihale :bede 

~~: lıudutlan içinde li yüzde iki buçuk miktn· r v:v.1y, otobils, rında Be\edıye hisse.sine 
ı bit dığer muayyen tnbi olacaktır. Bu Beledi 
ıe et bf>dellerinden ye hissesi ihaleyi takiben 
kıırullıec\isleri kurari 24 saat zarfında tahsil o· 

:ı .. ~·Şu kudar Beled\· 
Qı111ın 

n \le acaktır. Abo 
''~e h' karneleı den' do 
~iM· Sse\eri tıll03CRk 

'\l1Ye l ~~arr ıudutları için 
, llllZı 
atı 11 Ve elektrik 
t-11.ka,l)RP.ıediye hisse· 

6."~ uelect· 'fU!ınd ıye meclis· 
Zc. an iki kuruşa 
ı:~ll ~' apilabilecektir· 
"Q a . • 

~ktt'kYıde kullamlu 
Laı:1: le .bu zam ki· 

t: " .. a \ı • eı. ,, ırmı parayı 
' l~d· 

f 1Ye h 
1

11n .. Udutları içinde 
~ t llıuknıe l .. atu < mc crınm 
·ı raJar ~r i,. ına t:cöret· 
t~ .. ı. Çın YüzQe · · 

ı;ı, ıq l l yırım, 
·.;~() h' e efonlar için 
t~rııı 1~~~si l'Üzdo on 
lele~o ılır. Şehirler 

blJ n mükillemele 
~ledi~rnrna dahildir. 
~~akı. hudutları için 

r.uk ett' . y ırılen yol 
' hıss:~~sı kadar Bele 

HIJııı~/~mnı~ yapıla 
~U~a ıdareı husus\ 
~" Sebel · ~ "l:iıktır eruıc~ tahsil 
' . Bed ~ ~te eııı mükel• 
ti.. t b' -lr..ı· a 1 tutulan 
t'. ""'~·e . ı .. ~ıer Ye aıt yol mü 

":ı ir~llde Belediye hu· 
... 1nde 

lır. B Yolda çalıştı 
ıç11ld elediye hudut· 
c..ı a otel ha 

• ~il \' ' n, pansi 
~O'>..! e ~atak ücretle 

• b ""\l(! o 
; es· n kada1 Bele 

oihi!ir ı olarak zam 
· · Beı ct· } 1tu eı. e rye vergi 

ltı~i 1 kanununun S 
~ rtı aı l · 1 . ' 
So qZatn" ue ormde tayin 
t ~e kau1 hadlere ytiz· 

~lev ar zam yapıla 
n. heş~~u~ahs olan b.a 
~. rtıacı c~, ?hıncı ve 
~ 1 ıla t d lerı tanzifat 
~lit, enviriye resmi 

~iye h 
uduUa11 iı.in 

lunur. 
!3elediye vergi ve resim 

leri kanonunun 23, 24 üncü 
madJelerine göre tarifele 
re nazaran alınmakla •)lan 
resme bir misline kadar 
zam yapilabHir. 

Bu za~nların yeni bele 
diye bütçeleriyle 1 hazi an 
942 •ı:.rih:nien itibıre l tat 
biki düşünülmektedir. Hu 
Hlyıha her üz proie halinde 
dir. Bu husust.a Vekalet· 
ler nıilt<ılealarrnı söy iye· 
cekleri gibi Mecliste de 
iyice tetlnk edilecektir. 

-~ 

Elektrik me
selesi halledi-

liyor 
150 kılovatlık bir 

lokomob!l satın 
alın<• ı 

Belediyenin elektrik 
meselesini kökiindcn hal 
\etmek için teşebbUse geç· 
tiği ve ıstanbulda telsiz is 
tasyonundu bulunan 153 
ltilovat kudretinde bir lo 
kornobilin pazarlıkla satın 
alınm&sına karar verildiği· 
ni yazm1şhk. 

Altı bin liraya pazarlık 
edilen bu lokomobil salın 
alınmış ve parası bankaya 
yatırılmıştır. 

Lokomobil mazot yeri 
ne pirinya, odun ve kömilr 
le çalışaetığından herhangi 
bir sıkıntıya meydan ve· 
rilmiyecektir. Diğer taraf 
tan 150 kilovat kudretin· 
de olduğu için şehrin e· 
lektrik ihtiyacını tamami· 

l 
le kurşıhyacak ve yeni 
den elektrik tesisatı yapıl 

masına müsaade :edilecek 

İaşe Müsteşa
rı Şükrü Sök-.. 

mensuer 
Cenup vilayetlerinde 
bir teftiş sey:::thatine 

çıkıyor 
AdanaJa çıkmakta olan 

"Bugün,, refikimizin haber 
verdiğine göre, Iaşe Müs· 
thşarı Şlikrü , Sökmensüer 
yakında Adanaya gelerek 
l~el, Hatay, ~eyhan ;e 
Gaziantep vilfiyetlerinde 
Hububata el koyma işleri 
etrafında adı geçen vilil· 
yetlellnin Valilerile görüşe 
cektir. 

Memurların 
yemek saatları 
Dahiliye Vekaletince 

tesbit edildi 
Ankara - Maliye Ve

kitliği umıımt hesap diva 
nile anlaşarak devlet mu· 
amelelerinde düzgünlüğü ve 
sağlamak !çiu devlet dui
ı eleı inde nat 12 nin öğle 
ve s at 18 in akşam ye· 
meğı vakti olarak kabulü· 
nii kural'laştırmıştır. 

Bu suretle öğle ve ak 
şam yemek vakitları yur 
dun her yerinde bir esasa 

b ağloıımış olmaktadır Bu 
esas ayni zamanda luırcı· 
rahlarda yevmlyelerin ta
hakkukuı. a da esas olacak 
tır. 

Valimiz Soyer 
Diin İskenderuna gi 
derek ekmek me 

selesile meşgul oldu 
Valimiz Şefık Soyer 

beraberinde Mıntaka Tica· 
ret Müdürü olduğu halöe 
dün öğl('dc:n sonra lsken· 
deruna gitmiştir. Haber ve 

rildiğine göre, ayni beyaz 
uudan yapılan 300 grnm 
hk ekmakler ~ ~hri mizde 
6 kuruş 30 p:ıraya satıhr 
kea, Jskendeıunda 7 buçut\: 
kuruşa satılmt.ıktadır. Vali 
~iz bilhassa bu noktalar 
üzerinde incelemeler ya~ 
mış ve bu pahalılığın se 
hepleri hakkında ilgililer 
d~n izn1ıat almış ve direk 
tifler vermiştir. 

tir. Bunun için yetecek k : 
dar kontör ıs marlanmışllr. 

Lokomobil yakında is 
tanbuldan yola çıkarıla· 
cak ve en kısa zamanda 
montajı yapılacaktır. 

Almanların 
ilkbahar ha-

zırlığı 
Rus cephesine dur 
madan asker yığ1-

yorla r 
Ankar.l 17A.A.-(H.ad 

yo gazPlesi) Doğu cephe 
sinin durumu hakkında 
gelen haberler, Almanla 
rm buraya durmadan ve 
çok miktarda asker yığ· 
maktn olduklarını göster· 

'mektedir. Diğer t&rnftan 
Romen ve Mııcar askerle· 
ri de tophmınaktadır. Bul· 
gar askerlerinin Rus cep· 
besine gönderileceği bak
kmduki haberler ~erçek· 
leşmemiştir.Bul~arlurın şiın 
di Sırbistanda asayişi mu 
bafaza için çalıştıkları an 
laşılma ktadır. 

Çok şiddetli savaş 
lar başladı 

Berlin 18 A.A. Alman 
Başkomutanhğının bir teb· 
liğine göre, doğu cephe 
sının merkez kesiminde 
.lağmık bir halde bulunup 
Alman kıtaları tarafından 

çevrilmiş olan Rusların 

yok edilm '!S;ue d'.!vam e· 
dilmektedir. Bunların yar 
ma teşebbüsü akim kal· 
mışıır. Diğer kesimlerde 
düşmunın hücumları ağır 
kayıplarlarla püskUrtülmUş 

tür. Kı rç ~arımadatmıdo 
ki liman tesis!eri tesirli bir 
surette bı ıınbardıman edil· 
miştir. 

Rusların uçak 
kayıpları 

20 bini geçmiş 
Berlia 17 (Hadyo ga· 

(tesi Alman askeri kay· 
naklarmın verdiği rakam· 

lara gö"e, savaşın başından 
beri Ruslar doğu cephe· 
sinda 20 binden fazla uçak 

Ha1ifaksa göre 
Amerika ile İngil
tere yanyana dur
dukça zafer mütte 

fıkler indir 

Vaşingt&n 18 A.A.
lngilterenin Vaşington bii· 
yilk Elçisi Lord Halifaks 
söylediği bir nutukta de· 

miştir ki: 
"Savaşın başından b~· 

ri dünya 10 bin .düşman 
uçağındnn kurtarılmıştır. 

lngiltere hfila 60'.) savaş 
gemisiue maliktir. Ameri · 
ka ile lngiltere yanyana 
durdukçu en harbin sonu 
nun ne olacağını en kör 
Almanm bile açıkça gör· 
!!lesi gerektir. 

Vişideki ka bi
ne değişimi 

İngiltere ve Amerika· 
yı korkutmuş 

Berlin 17 A. A. 
Yurı r esmi biı· kaynaktan 
bıldi .. ilmiştir. Vişide hlikO· 
met teşkilinin Lavala bı· 

rakılması,Anglo Sakson ül 
kelerinde lıi r{ ırj tef.;'r· 
lere yol aç·rnıştır. Şurası 
f. .rçP.ktir ki, bu hadise 
lagiltere ve Amerikayı kor 
kutmuştur. Laval güya bir 
Amerikdlı gazeteciye de· 
meçte bulunarak gayesinıu 
AlmLnya ile barış, Ingil. 
iere ile iyi müuase'.Jet ttı· 
sisi ve Alsas Lora ı mesele
si halletmek oldıığunu 
söylemiş. Bu sözler hep 
yalandır. logiltere ve Ame 
rikanın Vişide ağır bir ye· 
nilgiye uğradıklarına şüp. 
he yoktur. 

Kabine istif asını v~rdi 
Vişi 17 A.A. Nıızır· 

lar meclisı bugün ~lareşnl 
Petenin reis1ıği altında "top 
lanmıştır. iki saat süren 
bu top' antıdan sonra ka· 
bine Cüm burrtıisine, istifa· 
sını vermiştir. Amiral Dar· 
lan silahlı Fransız kuvvet 

kaybetmişlerdir. 1 

Amerikan-Fran-' 

!erinin başkumandan ığı· 
m kabJl etmiştir. 

sız gerginliği 
Münase~etlerin dü
zelmesi ümidi azaldı 

Vnşinglon 17 A.A.
Resmt Amerikan mahfılle 
rine göre: Vişi ile Ame· 
rilia arasındaki münase 

llC;Zl~linı1iiil~~~ 

betlerin normal olması 
iimidi çok azalmıştır. Önü 
müzdeki birkaç güne ka· 
dar Vişideki durumun ay· 
dınlannuısı ve ondan son· 
uı Cümhurreisı Ruzveltin· 
demeçte bulunm:ı.sı müm• 
kilndür. 



Sırası düştükç 

Yeni bir 
1 

moda 
Modıı, bilhassa ba' an· 

ları her zaman hükmü al· 
tır.da tutan zalım ve mer· 
hametsiz Lir hükümdardır. 
llu hüküı!llhr ne lıanu-

Kozacılık koo
peratifi 

Ortak kaydi devam 
ediyor 

Kozs.ıcılık TarımSatış l~oo 
pratifi ortak y.ızımı Zira 

manlar ytkm1ş ve aile at Bankasında devam et-
oc1kl.ırına incir dikmiştir. mektedir. Ortak olacakta 
Z ıman zaman sınır ve ·· k ra mum üıı olan kolaylık 
gumrük dinlen eden dUn lar gösterilmekte ve kutu 
yanın dört buc:.ığmdan sur baş!na almrnakta olan 50 
dumuza giren moda, mü- kuruşun mahsul zamanı ve 
tevazı aile bütçelerini ha· rilmeside kabul edılrniştir. 
rube<ler, geçim~izliklere ı Halkevinde e"'ya 
yol açar, ba1.an da insan fı Y 

ları gülünç ılıklara sokar. piyangosu 
Şimdi bayı· ular ar asıcı· Y ardırnsAvenler cenıi· 

da yeni bir modanın alıp yeti tarafından Halkevin-
yiirü:nek üzere olduğu ha de zengin bir elbiselik ku 
ber v riliyor: maş piyangosu tertip edil· 

.Mantoların cep ktıp~k· rnişlir Piyango 2 mayıs 
larile kol vo göğüslerine cumarhısi günü çekUtc '"k 

ayakkabı derileri konuyor- tir. 
muş. 

Her manto Vı! caket 
için en az bir <;ift ayakka
bı yı:ıpılacuk kadar deri 
harcandığı ve hu modanın 
-lıer modada olduğu gi· 
bi - s.ılgıu halinde yapıl· 
dığıuı faızedersek ıbu sı
kıntılı günlerde ayakkabı 
bubramnııı bir kat daha 
artacağını sanmak giiç 
hir iş değildir. 

Dünyanın kıpkızıl ka· 
na boyandığı, Amerikada 
tasarruf için p.mtdoolann 
kısaltıldığı, lnr,ilterede az 
kösde harcansın diye ka· 
dın . ayakkabları okçel~ri 
niıı dbrt santim ı-..ısaltıl 
masıııa karar ve:dldiği, her 
yerde olduğu gibi bizde 
de deri kıtlığı ba.şgöster 
diği bir za nanda bayan· 
Jarımızın lüzumsuz bır süs 
olarak böyle boş bir isra 
fa başvuı mali.iri lıiçt~ doğ
ru bir hareket değildir. 

Bu moJa alır ylirürse, 
şimdi 20 rr~va s..ıtın aldı
ğımız ayakkd- Jarı ln .... ::ı 
zaman son 30 li r ya ve 
ta Llaha yukaı ı fiue a. ~ 
almak zorunda kal cağız. 

. •. ".:....'' - .... · ·'i~-... .. . - .. .... .. .. 

Malta Adasına 
İngiliz Kralı bir 

nişan verdi 
Loııdra 17 A. A. 

Ingiliz Kralı, \ıf alta <ıda8ı· 
nın gösterdiği kahraman 
hk d o l a y ı si !e adaya 
Sen Jorj nişanının birinci 
rütbesini verıııiştir. Hu ni 
şan k ıtcdrale kcnacı-ık 
ve adanın resmi etiketine 
girecektir. Kral, ada .vali 
sine bir tel~ruf 'çekerek 
halkın gösterdiği büyük 
kahramanlığı övmüştür. 

Bombardımansız ge-
çen bir gün 

Malta 17 A.A.- Üç· 
aydrnberi Maltu adası ilk 
dafa olarak dünü bumbar 
dımaıısız ve sakin g3çir
miştı r. Ada halkı yıkıları 

v~ harı p olan hı:va mey· 
danlaı ı ım tamiri iç ·n 
askerlere yardım etmektd · 
dir. 

Nazırlar listesi bugün 
neşredılP.cek 

Vişi 18 A.A. - Yeni 
ı~anr•!:ır listesi Lava! tara 
fınrfon Mareşal Pdene ve 
ri1 miştir. Pcten tarafından 
kabul edilen bu listenin 
l>lıgün neşredilmesi beklen 
mektedir. 

w 

Gayri menkul emlak sahşlan 
Milli Emlak Müdürlüğünden 

Mıntaka Parsel Mahal· Sokağı Kimden Muhum· His~e M· 
No. · 1ıesi m.olduğu b edeli 

2 14 Gazipaşa Gazip. Mihuil Keh L. K. 
hali klZ\ 250 00 1-2 
Meryem 

2 157 Izzetağa izzet: ğ" ı Mihail Hoca 8 ') 00 tau:~a!!!l 
.Mahnun'oğlu 

Butros 
Yukarıda yaz\lı gayri men 'rnller ttçılt arttırma ıle 

müzayedeye vaz~dilerek 30-4-1942 peış'm1b '! gü· 
nü saat 10 da ihales: yapılacağından t .. liplerin % 7,5 
pey akç ısile birlikte Daf~edar' ~kt..1 müteş~kkil komb· 
yo11a üracaatları ilan olunur. 

ilan 
Antakya Fiul Mürakabe 

komisvonu Heis.liğinde : 
Zeytinyağı, Lamlıa ş:~e 

si, Kıri:asi~·e Vd mr> !tlt>p Je 
vazımı fiatları nşağ'ıdaki 
şekilde tesbit edilmiştir 
Aksine hareket edeııler 

hal<krnda kımuni lak bnt 
icra edileceği ilan olunur. 

1- Ticaı·et VE.'kaitıtinin 
tesbit ettiği Edremit, Ayva 
lık Küçük Kuyu ve lzınir 
yemekl\k zeytinyağlarının 
Antakya<la satış fiatı men 
şe fiatlarına ambalaj nas 
rafları ve. haldki nakil üc· 

İngi riz Komutarıın n 
tef ıişleri 

Knhire 17A. A. - Yakı ı 
Şal'k lng-iliz kuvvetlBr Bdş 

Komutam General Ohinlek 
9 uncu ve 1 O uncu ordula 
rı leff ş ettikten sonra bu 
raya dö.rnıüşlür. General 
uçakla Iran. Irak, Suriye, 
Filistiıi ve Crdünü do1:.ış 
mıştır. 
- -- - ----
Ayak kabı alınacak 

P.T.T. MüılürJüğüuden 

1165 Lira rr~uhammen 
bedelli 43 çift potin ve 40 
çift i.skaı·p;n içık eksiltme 
ye çıkarılınışt ır. 

Mümıkas'..l HıtayP.T.T. 
r.~tıeri ilavesirıden sonra Müdürlüğü binasında 29 
t<1pdancı karı yüzde beş nisan çıı.rşamlu günii ya· 
ve perakendeci karı yüzde pıiacaktır. 
on olarak hesaplanacaktır. Muvakkat teminat 88 

Buralardan yağ getirt · 1 liradır. Ş:ırıname:i gör 
miş olan tiicc:ırlar ellerin enek isleyenler;n lıergü •ı 
deki fatura va rnasıaf se 1 saat 9 dan 17 ye kadar 
netleriyle Vilayete mür ca Mü lüriyct kalemine mü 

racaa !nrı. 14, 18, 24, 29 
at ederek zeyünyağı fiatla 
rını . tesbit ettireceklerdir. 

2 - lskenderurı Ha tay 
Yağları Türk Anonım şir 
ketinin rafıne yağlarının 
Antakyada perakende fia 
tı 112,5 kuruştur. 

3- K.ilisten g.::.tirilecek 

yemeJ.dı k ysğlar için ala 
kalı tüccarlar ellerindeki 
fatura ve masraf senetleri 
le Vilayete müracaat ede 
rek fial tespit ettir~celcler 

..,dir. 
4-Halay mahsulü ve 

asidi beşten yukarı olını 
yan su z~yti namile anı ı 
lan yemeklik yağların An 

•• 

tukyada perakende satış 

fiatı 87, buçuk kuruştur. 
5- Hatay mahsulü sa 

buoluk zeytin yağları ı lop 
tan beher kilosu 82,5 ku 
ruştur. 

6- Lamlıa ş\ş •sinin 
beher adedi 12,5 kuruştur 

7- Bilumum kııt•ısiye 
ve mektep levazımının mali 
yet f1ah ÜZ<;!rinden p~raken 
deci az'ım) kfü· hR<ldi yüz 
de otuz hır. 

Uu kabil eşy~ getiren 
tacirler va ellerindeki fa 
tura ve m~sraf senetl.nrile 
VıHlyetc müracaat ederek 
fiat tesp;t etiireceklerdir. 

H .. M!#ffii 

De ~!et ve milletçe her 
ş.Jyden ve hatta boğazı 
mızdan kısarak istihU\l.ü 
azaltma seferberliğine çık
tığımız bir ~amand \ ha 
yanlarımızın böyle lüzum 
suz bir israfa kendilerini 
k<lptırmaları hiç to yakı· 
şık almıyttn bir iştir. 

Mobilyecilik 
~irketinden 

ayrılan Sup· 
hi Genç mo
bilye evinde 
hertiirlü mo
bil yeler en 
ucuz ve en 
ıyı şekilde 
hazırlanarak 

Suphi Genç 

Mobilye Evi 

Antakya 
Hatay 

Sns. f ıfüd,i, israf dev 
rinde dcğiı,taS 'trruf; iktisat 
v..: arttırma güulerinde 
yaşıyoruz. 

s. ç. 

Evlenme 
Bayan Azmiye Kuşçu ile 

Türk Hava Kurumu Muha· 
s oi <:emil Cemalinin nikah 
hırı dün öğledeıı sonra be· 
lt-di}e dairesindA ukraba ve 
dosU..ırmın iştirfikil; kıyıi · 
ınıştır. 'J.'ebrik eder saadet 
ler dileriz. 

yapılır. 
Mobil ye 

yaptırmak is* • 
tiyen zevk 
sahiplerinin 
bu müessese 
ye müracaat
etmeled ken 
di faydaları -
nadır. 

Marangoz çarşısı 
• 


