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şe mu 

tedbirler ahndı 

llt u . 
'ı·\ok önemli 
g iş- h 
v 1 

alledtliyor - pirinç, fasulya, nohut 
~ b ~tık akla satışı 

~ llta. 
akkı - Isşe duru· 

r al.ııı'ıda lllühim ted 
~t 1ıa:aktad1r. Veri· 
\ta"la re görtt vatan · 
(, n Şe beJg,,.leri ve· 

uu " ib helge'er 85 
ı. aret ı 
~tafta o acaktır. Di· 

~' res ? lnşe rn üsle· 
q lan mı teşekklilleri.ı 

serbest bırakılacak 
takdirde bu yağları pha· 
saya çıkarmak suretile 

'' f atı Yağ çektiklerini 
•· arın b ~~: tetkik ~yüzden yük 
1lrı:ı· . lcrı sonunca 

fiat t~spit ve istikrarı işin 

de nasıl Mr rol oynıyn 

cnktır. Diğer taraftan iaşe 
müsteşarlığı, önilml!zdeki 
mahsul devrinde pirinç, fa· 
sulya, nolıl.t ve bakla gi· 
bi bir takım gıda mndde· 
!erinin tamamen serb"'st 
olarak satılmasmı karar al 
tına almıştır. 

'i\I IŞtır İ 
, te8 ~· aşe müste 

ıa~I llıı lt>Qokk .. il . 
~ ar101 ~ • u erın 
~ Şek·ı lernın ı<_:in bıış 
~"~ bulmuş ve 

"Utet B 
\eltı ankasil~ bir 
Uka\>el akdedılmişlir. 
llea e mucibince 

Hariciy Vekilimizle 
Bulgar Başvekili 

arasında 

SAYISl 2 KURUŞTUR 

H!tlerin 53 üncü 1 

yıldönümü 
Dün Almanyada kut

landı 

Bertin 2~ A.A. - Hit 
lerin 53 üncil yıl dönümü 
münasebetile Mareşal Gö· 
ı·ing Alman milletine bir 
mesoj neşretmiştir. 1.3u 
mesajda H.tlerin s·.yasl 
kudrt"ti belirtilerek ~ denil· 
yor ki: 

"'Bu kadar az bir za· 
manda Hitlerin kazandığı 
zafer, tarihin hiç bir dev· 
riJe kıyas edilemez. Hitler 
Almanyayı hiç umulma· 
yan bir dereceye 'yükselt 
miş" ve Bitlerin idaresi ul 
tında Alman kılıcı düş· 

manların üzerine 13nmiştir. 
Büyük zaferi kazanın 

j caya k~dar savaşa devam 
\ ede ceğız.,, 

Propaganda nazırı Gö 
belezde bir nutuk söyle· 
miş ve Allahtan Hitleri Al 
man mil etine bağış1aması· 
nı dilemiştir. 

Fransanln ye
ni istikameti 

Yeni nizama uygun 
olacak 

Berlin 20 - Anadolu 
AjinSllim husust nitıhabiri 
uildiriyor: 

Bir Fransız ga .. 
zetesi ne diyor? 

Vişi 19 A.A. - Pöti 
Marseyyez gazetesi,yeni;ka
binenin teşkili dolayısile 
şu satırları yazmak tadır: 

"Lava\, üzerine nankör 
bir iş ahııktldır.: Fran 
sa, şimdi geçmişteki hata· 
!arının cezasını c~kmekte 
dir. Eski müttefiklurinden 
hile haktıret gören Fransa 
huna da tahammül eylemiş 
tir. Değişen Fransa değil· 
dir,, 

Paris 19 A. A. - .. Vi· 
şide yeni kabinenin kurul 
ması dolayısilt" gazete!cr 
fevkalade olarak pazargü· 
nii çıkmışlardır. Gazeteler 
milli iş soyesinde herşeyin 
kolaylaşacağını belirtmek· 
le ve yeni hilkümete yardım 
tavsiyesinde bulunmakta· 
dır. 

Pariste birleşecek 
olanl::tr 

Paris 19 A.A.- Fran· 
sanın Patis delegesi Düb· 
rino dün buruya dönmUş 
ve yeni hükümet hakkın· 

da demeçte bulunarak de
miştir ki: 

"Laval yarın hükumet 
adına demeçte bulutıl!Cak 
tır. Bu hafta sonnnda La· 
val Parise gelerek Elize 
sarayının bir kısıııında 

outracaktır. Sarayın bir 
kısmı da Amiral Darlan 
için hazırlanmaktadır. 

Laval iş başında 
Vişi 20 A. A.- Bu sa

bah vazifesine başlayan 

pazartesi 
Abone :şartları ı 

Dahilde yıllıfh 5 tir• 
Y hancı memleketler• 

8 lir• 
lllnların her kellm•

•lnden ~ kuriıf alınır. 
Ocret peflndlr . 

GOnO ueoon sayılar 
10 kuruştur 

İngilizler 
Birmar.yadan çeki

liyorlar mı? 
Londra 19A.A.- Jngi. 

lizlerin birmanyadan çeki· 
lerek yerlerine Çin asker· 
lerini koydukları hakkında 
k\9haberler tashihe mulı· 
taçtır. Hakikatte durum 
böyle değildir. Buradn 
65 gündenberi dövüşen 
lngiliı kıtaları istirahat i
çin geri alınmış ve yBrle 
rine çinli kıtalar konmuş 

tur. 

Birada daha işgaledildi 
Tokyo 19 A.A.- Nişi 

uişi gazetesinin yazdığına 

göre, Japon kıtaları Su mat 
ranın cenup batısında hir 
adaya kan dökmeden çık· 

nıışlardır. Burada şimdi 

temizleme har"'keti yapıl· 
maktadır. Halk Japonları 
iyi k,ırşılarnıştır. 

Uzak Doğuda 
Japon şehirleri ilk 
defa bombalan\lı 

Saygon 19 A.A.-Japon 
toprakları dün ilk defa 
olarak düşman uçakları ta 
rafından bombardıman e· 
dilmiştir. Muhtelif istika· 
metten gelen Amerikan u· 
çaklurı, Tokyo ve Yokoha 
ma şehirleri üz~rjnde uç· 
muşlar ve bombalar al· 
mışlardır. Husar azdır, ö· 
lü çok değildir. 

Bombardımanda lmpa· 
ralor sarayında hiçbir de· 
ğ'şiklik olmamıştır. lmpa· 
ratorla lrnparatoriçe bom· 

~· ret B k ~ oıı 
1
. an ası tayin 

~ ~Oc{;ur;ır ViHlyette, 

Ankara : 19 A. A.
Bulgar Başvekili F'ı 'ofun 
Hariciye.nazırı du olmasıdo 
Jayısiie Türkiye Hnriciye 
Vekili ~ükrü Saracoğlu · 
ya blr telgraf çekerek va: 
ziyeti Lildirmiştir. Sarrac· I 

Burada günün en ehem 
miyetli n ı.:selesi, Vişideki 
kabine değişimiidir. Lava· 
lin Frunsaya vereceği isli· 
kametin yeni nizam isti· 
kameti :olacağına burada 
şüphe edilmemektedir. 

Laval söylediğı nutukta . bardıman esnasında hiçbir 
lehlibeye maruz bulunmu· 
yorlardı. ~11.t ltı al ar vasıtaı:;ile 

11 
acaktır. 

)~~ \'ılayetten ha 
k Cıkar 

t , tu . . ırııası mene. 
ij~ı Lı C< arlar kö l • 

ııat1<·r Y t:.r 
· lesp·ı • ıc1ret Ban· 
~ e ele~ edileı!ek biı 
e,tı t redecektir. 
t< Ola teşekküllere \'e 

~ baıı il ~·u~ yü.,.de el 
111 • ~lizd ~-Oe t\ 25 sade 
~kı. 25 . 
~ep ıçyn<Tından 

\o ' fevk ıa b e Rtdaı a de bes· 
~ ~ll~1 1 

hassalı mar 
~ 11 ° ~Caktır. 
(i Vııny r . 

Ya~ı et n harı 
\t Olar ar tamamen 

~tı ak Piyusaya bı 
t. 1' . ~~re 1 es,.. ıt edildi-

Lanka aŞe Miisteşarh 
1' Y::ı~ıvıuııtasile top 

et'\!l ar, resmi te· 
~:acakt ihtiyacından 

b... ır. 
~arlık . 

, ıcap etti~i 

oğlu Fıiofa teşekku r etm iş 
tir. 

M.Hakimiyet ve çoçuk bayramı 
Bu yı1 her yönde coşkun tezahüratla kutlanacak 

23 nisan Milli Hilkimi dadır. 
~-=--===-~~:rmıı:ıı .... 'I yet ve çocuk bayramı, 

her ytl olduğu gibi bu 
yılda yurdun her yönünde 
coşkun tezahüratla kutla 
nacaktır. Bu münasebetle 
bayramm birinci ve ikinci 
günleri yaptlacak törene 
ait Z"ngia bir program ha 
zırlanmıştır ·yarının lıü· 

yüğü olan çocuk 
larımızm c;ocuk haftasında 
eğlenmeleri için muhtelıf 
eğlenceler tartip edilmiş 
tir. Bayram günlerine ait 
program ikinci sayfamız 

Romanyanın İrandaki 
manf aafleri 

Ankara 19 A.A.- llo 
nıanyanın Irandaki menfa 
atlarının korunması ıçm 
Horuanya hükumoti Türki 
yeye müracaattı: bululuıı · 
muştur. Tiirkiye hükOme
ti keyfiyeti Irandan sor. 
duktan sonra bu isteği 
kabul etmiştir. 

İaşe Müdürlüğü 
Sami Ozandan açık ka 

lan Hatay Inşe MildürlU· 
ğüne lstanbuldan Emekli 

demiştir ki: 
"Güç olan vazifemin 

devlet reisinin leveccuhi
le kolaylıışacağuu umuyo 
rum.,, 

SON DAKiKA 

Yeni Fransız 
kabinesi 

Ve Almanyanın Ka
bine hakkmdaki fi 

kirleri 
l~rlin 20 A.A.- La· 

val KabinEsi hakkmdıı ilk 
askeri v~ siyasi tefsirler 
geJmeğe b11şlamışlır. Şim· 
dı bu değişmenin g~rçek· 

leşmesimien evvelki şiddet 
le tezat teşkil edilecek bir 

Albay Ihsan Alakut tayin 
edilmiştir Yakında şehri· 
mize gelerek işine başlıya· 

caktır. 

Birmanyada Japon teh 
didi artmaktadır. Çinliler 
şiddetli bir mukavemek 
gösteriyorlar. 

siikO.u hüküm siırmeğe 

başlamııjlır. Almanyada 
ihtiyatlı bir hattıhareket 
takip edilmekte ve lngil· 
tere uyanık beklemekte.-

dir. Almanyada siyasi malı 
fillerine gör kanaatı 
b a ş ı n a la valin iş · 
gelmesi hiç birşey 

· değiştiremez ancak hattı 
hareketi ve yapacağı işler 
kati amilJer olacaktır. Al. 
man mahfilleri Peten 
hiç bir engel ~ıkarılmıya
cnğı111 IJildiriyorlar. Fran· 
sanın siyaseti yalnız 

Fransayı aliikadar eder. 
Lasü ıis gazetesi La valin 

üzerine zor bir iş aldığının 

Sayfayı çeviriniz 



23 Nisan Çocuk ve Milli 
Hakimiyet Bayramın~ Kut

lama Programı 

1 
ilan J 

Antakya BelediyeReisliğinden 
et satııŞ 

l\lil\i [lukimiyetimizin 22 inci yıldôciimüne rasla· 
yan 23 Nisan 1942 tarihi gyni zamanda çocuk " hay 
ramı, haftasının birinci günüdür. 

Gliıel Hatayın Anawtana ilhakmın uçüncü yı 
Iında i1<i bayrdllll bir araya toplayan 23 ı 1lsan 1942 
günü Be müteakip günlere ait program aşağıda mad 
deler halinde lt'Sbit etmiştir. 

1- 22 Nisan 1942 Çarşamba günü öğleden iti· 
baren bütün resmi ve hu<;usi binalar bayraklarla donatı\· 
mı~ şehrin büyUk caddelerine milli hakimiyet ve ço 
cuk mev wunu canlandıran ve tebat üz ettiren döviz. 
)er asılaı:aktır. 

2 - · 23 Nis:ın günü s ıııt 10 lia ismet paşa. Gaz\ 
paş·ı, H ltay, Ülkü, Ulus, istiklal, 23 Temmuz, Fev 
ziçalunok, C·jmhuriyet, Yeşilyuıt okulları l aşta her o· 
k ı\uu öı ünde izci takımları bulunıiuğu halde Bele 
diye önü 1de krokide teshil edilen yerlerde mevki 

alınış bulunacaktır. 
3- ~aat 10,30 da borunun (Ti) işareti üzeri· 

ne şeref direğine bayrak çekilecek, bu esn:ıda ls\ik· 
lal Maı şı söylenecektir. 

4 - Marşı müteakip bav çocuk kürsüye gele· 
rt k Büyi k Türk Milletinin hakimiyeti ele aldığı ta· 
rihin 22 inci yıldönümünü ve Cünıhuriyet idaresinin 
çocuğa ' erdiği kıymet ve ehemrujyP.ti tebarüz etti 
ren b' r 1 ıitabe irad edecektir. Bunu C. H. Par~.isi na 
mına Lir, ~laaı-if ailesi namına diğer bir ı.alın nu· 
tuk\arı l ıkıµ ede ektir 1}mdan sonra ilkokulların 
sıra ile spor klüpler' naf te~ekküllerinin bay 
rsğın önül\d\.lll geçm"$; h...ı:;I,. yacak tır. 

5 - Bu merasimden sonra talt>be ayni sıra ile 
kenlileriı e tebliğ edilen yolları takip ederek milli 
şarkılar ~ öyleyerek şehir içinde gösteri gezisi yapa 

1- Belediyeye ait rnez· ı 
bah& binasının A~ı nehri · 
cihetine yapılacak olan is· 
tinat dıvarı ve ktlnal inşa 
at işleri açık pazmlık su ~ :- ~ ~~ı?J 
rPlile eksiltmeye kounlmuş 1 ~ ~ ~ -~ ~ o ~p.,. I ra, 
tur. \ ci5 ;:.. S ·c::; S ;ı /j ~· 

2- Ke!1if bedeli (1556) - -: .. , . .. _ _ --;-- - (ı1 ifJ ı5t ın 
lira 44 kuruştur. 1 ~P.kercık camıı Kara alı boluğul\1. 1 arla 2-65 2 ~ , 

3- istekliler bu işe ait 2 Kantara camii Şi_riııce mah~llcsı arsa . 2-77 1~29 ıoO 
evrakı keşfıyeyi BeJe,liye 3 Antakya mevlevı Kanevet ıslam 19zeytın 2-;2 130 10 1 

f d . . u .. b' •. l l 4 • 
1 2

-
9 

4 zO t en aıre~ın e gore. ı.ır er· 5 H.ılil ağa ca~ii Şiri~ce M. ar;a 2-99 
19 

5 ıst1 4-eksıltme 29 nısan 942 6 K t · 1 b · ? 107 19 3 4:0 
l 

anevc ıs am orarazı _, q 19 ...ıı 

çarşamba gt'mi saat l 1 de \ 7 # # 2-10 196 1~ 
Belediye dairesi Encümen 8 u arı>a 2-1 !5 120 S 0 
odasında yapıla~al<tır. ı Y Haleh osma~iye Camii kebir18-24arsa 2- _,o 16, 6 

5- Muvakkat teminat 10 Etitürk vakf, Mahıan İslam arsa 3-557 S2 4,0 
(116) lira (73) kuruştur. 1 ıı Şeyhali camii Şeııbük m1hal\esi hane 4.166 iıo ~ 

6 _ Istekliler. Tir.aret 12 Yahya Şebbih Oruç bölüğü Ma.hane 4.437 133 3 oO 
Odasına ka~ılh lıuluııduk 13 Şeyhali camii Kaııevet i:,,lfıınMa.düken4 66~, 126 ~ 
larına dair vesika ile mu 14 Şcyhiih mahallesi hane 4.76, 1z6 · . ..ı 

' 15 • .. • 4.g40 ıo4 ~ 
vakkat temini.llt tediye el 1116 Ağca camii Tutdibi m3hallesi • <t-89968 1031 
tiklerini gösterir evrakı 17 # .. u 4-11 96 1 ~ 
müshile ve ehliyet vesika· 1 18 Karaali bölüğüM.<lükan4-117~ 97 ~ &u 
sı ibraz etmeleri lazımdır. 19 • ,, ,,, ,, 4·

1i:6 9Q ·~ · 
Satılık arsa 20• • •· " h. 

4
-
1

181 ıoO ~" ~ 21 4.1 109 flJ".. ·'llaı 

Antakyanın Cümhuri· 
yet m 1halle1inde 256 a 
da 40 parsel uum ara~ı487 
metre ~mabbuı ve aym 
maballedde 246 v~ 374 
metrernurnbbaı arsalar s" 
tıhktır. lsteklilerin satıibi 
şı>kerci Alı Haltaya müra· 
caatları ilan olunur. 
Satılık bahçe ve ev 

Htaay Valilığinden: 
1- Dörtyol kazsında 

~ ,, " " '26'2 ~ 
22 Şehit mehınet paşa cema1iye ınaha1-20 h.5-1 s•ı21 P. a 

\ 23 halep osmaniye duddibi mahallesi ar.4-11
8

6•112 l 
I 24 Şekercik camii karaali bölüğü M. h. 4-1~~'2 ı1l ~ na 
1
2.) kantara canıii şiıince 111. arsa 4-1~~3 197 tie· 
26 şirince mesci li şirince malı. h. 4-1~ sı ı9Z, ~ 
27 halil aga camii cinci bölüğü ma. h. 4-11ı1 101 1 ~l t 
28 agca camii kara ali Bö. m. h. ::~422 ıoZ ~ ~ ~r 
29 ,, t1 •' n ıs4 I Çı 
30 şeyh ali camii kanavat İslam m.h. 3-1449 1Sğ f. 'il 
31 Şekerci camii Karaali bölüğüM. 4.1463 i~4 ,:~ ,~ 
32 il-1464 ı:..1 ~ ,, " ,. ,, " 65 11.) r. lıl 
33 " " " " " 41~25 ıt6 ı ~-~· 
34 " ,. " " " 4-1 ·46 ı36 ~h 

l 35 Şeyh Ali camii K mavet islamM.nı~ıf ha.4-H' 137 :F tıı .. : 
cklar, 

6 - 23 Nisan 1942 günü saat 2ü de Halkevin · 
de bir mi sa.nıere ve temsil verilec'!ktir. Davetiyeler 

hususi idareye Hil şarkan 
yusuf hanesi garben hah· 
cesi şimalen yusuf cenuben 
yol olroak üzcrer bir bah 
çe. He ijarken bu bahçeden 
ilraı bahçe garbec Yusuf 
ışık şirnalen ~ol cenuiJea 
yol olmak frrere bir ev ve 
bahçe arttırmaya konul 
muştur. 

l 36 4-16:>1 .ın .-ı:tl 
" " '. ,. ' 6 1J"'. ~ ~ 

37 ,, • ,, Sofular islam M. dükan4-167 130 tj bp 

138 " " ' " ;, " 4.1679 ;~1 ı ~ 
c;yrıca göııderilecektir. 

7 - 23 Nisan 1942 günü öğleden sonra tule 
beden bir grup Ş~hitliğc g derek, ·uatay davasında 
l ayatmı fı da eden şehitlerirniLiu mezarlnrına çelenk 
koyacak ve bunu müteak~p fiast1ııeyt' giderek has· 
l ıları ziya ·et edfc~kierJir. 

8 - !5 Nisaa 1942 öğkder~ evvel Bayan ve 
Bay Çocuk vilayet makamım, garaizon komutanhgı
m, C. II. l art siui, BeJed;yeyi. Elalkevini 1..iynret ede· 
cektir. Ögl ~deu sonra saat 14 de Halkevi salonunda 
Çocuklara bir temsi\ verilecektir. 

9-26 /uzar günü öğ:e sonu Çocuk Esirgeme 
Kuıumu i.a··afaıdau çocuklara Erkek Lisesi sahaSln· 
da bir kır gezisi t"'rt:p edilec~ı,, burada çocuklara 
küı;ük müe-abalrnfor yaptırılacak hediyeler dnğıtıla-

cakbr. 
10- Bu namın haftası içinde yapılacak olan nlera 

2-Babc;enin mubam 
men bedeli 120 ev balıça· 

·Sile beraber 350 liraaır. 
Ttınıinatı 27 liradır. 

3- Taliplerin 23 ni 
san 942 perşembe günu 
sa~ t 15 de Dörtyol ıdare 
reyet:ne miııacaatları ilan 
olunur. 

9,13.16,20 

! 39 Zckeriyn mescidi rckabiy e M ,, 4--17
27 

140 ~ 
1 40 Şehali camii arsa 4-180'.2 1.ıt k 
ı " " so.3 
1 41 " ,, " ,, 1 4-1 . Q 119 
42 ,. ,, ,, dükan 4-192 9:3 
43 Sofular camii Sofular islamM.hane4 194

8 
210 

44 Deveciler mcsc:di Rekabiye maha. ,, 4.-1609 1 

1 

d~ 
Yukarıda vakfile mevkileri ve mn bzM. ztÇı~ 

yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiye~~e~
1

11e ! 
1 mava çıkarılmıştır .ıhalcsi 27 4 942 gu

11 e~ıı 
1 . . . .. t 10 d k '1 idtıf pazurtesı gunu saa a va ~u ar tJ~ 

l 
u d . t ' 1" l . .. d . di bılç o ~nacagın an ıs eKlı erın yuz e ye 

l 
akçasile birlikte müracaatları ilRn o\un~~. ı~ 

13, 16-~.J 
.._.. 35-;uuwwwm•ı. :ı:~ sany....-sss* .. '*;> 

simin tatbi'c ve icrast Maarif ve Emni}'el idarelerin 1 C'ZOCEilU 

ce temln olunacaktır. Mobilyecilik 5 h G 
1 l - \şb ı p·ograrn gündüzkU m-rasim için dava- j şirketinden : UP İ enÇ 

tiye r.ıakammdadır. 1 ayrılan Sup· 1 ı:.;LTC.11i:1rlliiiniiiW:iSWll!SilılmfMl""!ill5t:llllllİIİl!!l8•-llil--ıııiMıilll __ _._ hi Genç mo- Mobi1ye Evi 
Demir poirel satı\acak Kayıp şahadetname ı· bilye evinde 
RPyhaıüye Mal ~lüdürlü· 928 de Erzin ilk<. ku hertürlü ıno 

ğünden: ... \ lundan aldığtrn şahaddna bilyeler . en 
L: 10 xO: Qlx43.) Sn. eb& meyi kaybettim. Yenisini ucuz ve en 

dınliu 20 adet demir pot ı l ,,., d ._. . ı·yı· şekı'lde a acaeım an es~ısmin lıük· 
rel s:ıtılacaktır. hazırlanarak 

Muhammen bedel 20) li· mü yoktur. 
ra ve ınu'!akkat teminat Erzinli Mehmet Erdoğan yapılır. · 
15 liradır. Talip o'anların Mobilyc: 
20-4-942 pazartesi gü· Gu .. ndu·· zde yaptırmak is 
nü' saat 11 de Rey haniye ti yen zevk 
maliyesinde müteş~kkil ko Türkçe sözlU bir şaheser sah pleriuin 
miııyona müracaatları. Çalınan Tnc bu müessese 

16.17,18,19 ye müracaat
etmeleri kcn 
di faydaları -Alın .myadıı ta\ldı edıl 

dığini ve Lavale karşı Al 
manyada b1r sempati ol· 
duğunu bildiriyor. 

Neşrıyat Mudüri.ı 
Selim ÇELENK 

C. H. P.Matbaası Antakya nadır. 


