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SAYISl 2 KURUŞTUR 

Za Tı rz SatışKoopera
tifz re en kuruldu 

·;~ :~um. un nizamnamesi Dahiliye Vekili adına 
ıııı ~ va ı 

\
1 

1ltliz Şefik Soye< tarafından imzalandı 
ısırı ilk haftasında umumi heyet bir kor greye· çağrılarak 

(~ 'l' İdare Heyeti seçilecektir 
t~ İçierırn Satış Ko me dün Dahiliye Vekfüe si:narlarla mürabahacıla 

atıı n ortak yazı ti adına Valimiz Şefik So rın elinden kurtaracak 
"'·İ~tll etrnektedir. yer tarafından imzalana olan bu çok faydalı Ku 
kore e huber aldı· rak tasdik edilmiş, bu su· ruı:cun Halayda ilk defa 
ıcu Koııperatifin retle Kooperatif dünden i teşekküJU memleketin he· 

IUlrnas · · 'k ı b b" k ld ğ •fllalıt ı ıçın ka libaren resmen l uru muş- ı:ın ına ır azanç o u u 
Ctıı1 eler. dün ta tur. kadar, küçük müstahsiller 
ıı:ı~i\ı~ kurumun Koop~ratifin JdarE' ile· için de bulunmaz bir ni· 
~t nı tasd=k t mettir. Bu Kurumu dig"'er 

e La 1 e yetini seçmek üzere mayı-
trıiz Şefı'hiliye Yeki· sın ilk haftasında ortaklar istihsal maddelerimiz ve 
" k So bilhassa zeytin mahsulil 
•ernf Yere sa kongreye çağrılacaktır. 

Alman kızları 
12 Yaşından itibJren 

askerlik talimi göre

cekler 
Vaşinpton,24 A.A.-Mih 

ver devletleri mecburi asker 
lik hizmetini yaptırmak 
üzere 12 yaşındaki :k>z ço· 
tukları silah altıııa alma
ğa hazırlanmaktadır. Bu 
hakikat bugün Macar res 
mi radyo ajansının yayı· 

mını zikreden sayılar ve 
olaylar ofisi tarafından if· 
şa edilmiştir. 

Radyo iyayım ajansı 

şöyle demiştir:«12 yaşın· 
dau 18 yaşına kadar bil 
tün g~nc kızlar teşkilfttlan 
dırılacıık ve husust talim · 
ler göreceklerdir. 15 ya· 
şmd>ın 19 ya~ına kadar 

Cumarfesi ---Abone :şartları ı 
Oahllde yıllıöı 5 llra 

Yabancı memleketler• 
a lira 

lllnların her kelim•
alndan S kuruf alınır. 

Ücret paflndlr . 
OQnD geoen: sayılar 

10 kuruştur 

İngilizlere göre 
Çıkarma teşebbüsü 
muvaffak olmuş 
Londra 24 A.A-"An · 

nalist"gazetesinin askeri ya 
zarına göre, lngilizlerin:Bu 
lonya yapl1ğı çıkarma 
teşebbilsü muvaffak olmuş 
ve faydasını isbat eylemiş 
tir. Bu baskınlarda Alman 
!arın uyanık bulunması 
icap ederken, zayıf ve ha· 
ıırlıksız avlanmışlardır.: 

Londra 24 A.A.- Po· 
lonyaya karşı yapılan ha· 
re ket lngiltet ede bUyük 
alftka uyandırmıştır. Bu 
akınların hafif olduğu an· 
leşılmaktadı r. 

olanlar beş baftci sürecek 
ililve talimlere tft.bi tu~u· 

laca klardır. 
I• 'i, ııiıamn•· Müstahsili bir tukım Kooperatifinin takip etme 

~~~~y~ar~ı~n~Yçu~n·a~n-isGta·n·a-~s~ini~~~~~~~ii~~~~~~~n-'Anla~a~~zna 
p raya i- 2000 Ton daha er- Yunanistana Hatay Valiliğinden · · ~ d· g k d d k 1-Mayıs ve Haziran 
.,, l\ı za gön er i ıı'er- L. 10r d ~yları ekmek kartları Nisa· 

'qı IstanbJl 24 A.A. yar im 1 6 d "b ' 1tıı 'abı~ Şef'k ~ nınl2 sın nn itı areıı~değı 
·~ ~ı ahk· 1 :Soyer Yunanistana yardım ıçUl tılmaya bıışhmacaktır. 
1.'~ ~'clece~t~renıe An· gönderilıııekte ·>lan yiye- Tebcile değer bir 2~Kartlar Antakya 

t Ver . 1 ~· Evvelce cek maddelerinden 2000 harekettir merkezindeki sekiz m1hal 
~ .~d dığırniz 'b" ıt ·· ·11· .... t k 'l an ~l ı to t "Dumlpınar,, vapıırile J e mumessı ıgı mın a asm 

rı ~U~tü ~.alaşe Müs yollanmıştır. ,,Dumlupınar,, Bern 24 A.A.- Ofi da açılacak olan birer bil· 
r ş~Cek ökrııeıısller 26 nisanda Pireye vara· Ajansı bildiriyor: Bernde roda tevzi edilecektir. 
ııı 6ide; :k -birlikte cııktır.: bulunan bir Yunan diplo· 3-Hangi mahalle hal 
1' ~tan e bir haf matı gazetecilere veraigi kının hangi günde kendi 
L~ktfr~nra şehri RUS MU k U k bir demeçte şunları söyle· mıntakasındaki büroya ID;Ü 
~rırn · p mi.ştir: racaat ederek ekmek kar 
y ildeki rofesÖrÜ "Yunan hiiktimetinin tı alabileceği eşağ1da gös· 

qngo t 1 h Ankara Müddeiumu- esas işi dahilidurumu kuv terilmiştir. 

1
. a i - Vt=tlendirmektir. Açlıktan Sayın balkın mensup 

il misini ziyaret etti ·· d "'OOO k" · d ğ"l 2 -0 olduğu nahalle için bildi· 
~ eri gun e .. ışı e ı ) rilen tarihte mahalles'inin 
~ liral k . Ankara - Suikast da· kişi ölmektedir Tlırkiye· bulunduğu mıntakadaki 

1 ~İtrıl 1 ık rami- vası dolayısile Sovyet teba ı nin yiyecek maddesi gön· Kart tevzi burosuna müra 
l ıi er kazandı alı maznunhırn hukuht isli dernıek suretile Yunanista caat etmesi ve tayin edilen 
~ı.~l~ngonun 23 şareleri iç.in MoskO\adan 1 na yaptığı yardım lt bcile günden başka bir günde 
ı~r Şırıde 20 b" r getirilen J .evkazımin Adliye değn. müracaatını tehir vttya ta· 
(ıı ~-k ikr · ın .

1 ·.ı k A l Siuaei bakımdan ltul· ·ı t · ı:\- d '1:n .'-'İleti d amıyC)'l r saynyına gıuere 11 rnra .J Cl e memesı tu.lm tr. 
ı. ıtlıiz.cı er eıı biri· 1 ( :urnhuriyet l\lüddeiumumi )anın Yunanistaadan iı-ttek Ekmek kartı almak 
~ı.,lıt. e satıldığı 

1 
si Cemil Altayı makamın leri henüz belli değildir. için bu bürolara giderken 

tı: tın bir da ziyaret etti v~ bir bu- Fakat şurası muhakkaktır balkın nüfus hüviyet cüz 
ı Si Parçası t,:uk t aat kadar nezdir.de ki, Makedonya ve Trakya danlarını ve Nisan ayı ek 

lası nger· dikiş 1 kaldı. Moskova üniversite nın Bulgaristanda v~ Bul mek karnelerini berabe· 
~tcj Meh tarafından İ si hukuk kısmı doçentle· gar tahakkümü altında rirde götürerek Biiro me 

t r "'a nıet Saime, ' k 1 l k .. te . tt lllıy:h tça81 da adını , rindt'n olan Levkazminin 'tt masına razı o rnıyaca muruua gos rmesı şar ır. 
" '4 ... b · 11.ındd · ı tır. 5- Nüfus cüzdanı olmtt 
· ırıne satıl· ., eıumumiliğe ge me 
lllat sinin bir nezaket z:yareti 16 ıncı Alman ordu yanlar veya nüfus cüzdanı 
~l~tq1 beşer hin lira mahiyetinde olJıığu anla çıkarmakta olduğuna dair 

r, şılmaktadır. su çenberi yardı nüfus müdUrlüğünden vesi 
ka getirmeyenler ekmek. 
kıutı alarnıyacağından bu 
vesikayı tuş1mıyanların 
büroları beyhude yere iş· 
gal etmemesi ~lazımdır. 

B 1
. I Stokholm 24A.A.-

i r ngi iz şehrine yapı C h d 1 h be 1 
1 

ep e en ge en a r ere 
an havaakını .. göre aylardan beri şimal 

Lond.ra 25~ .. A.- D_un de Strayarusrada Ruslar 
akşam bır In~ılız şelırıne tarafından çevrilmiQ olan 
Alman uça\darı tarafından 'f 

şiddetli bir akm yapılmış \ 16 ıncı . Alman ordusu 
tır. Bir çok maddi basar çeınberı yararak anahatla· 
olmuş, birçok kimseler ya ra iltihaka muvaffak ol-
r.ılau ınıştır. muştur. 

6-Ağır işçi kartları 

Bel ~diyed1Jki daimi büro fa 
verilecektir. Bu gibiler 
için mensup oldukldrı da\ 
re, mUssese ve birlikler 

vilayetçe tasdik edilmiş 
birer listeyi alGkalıların 
niifus cüzdanları ile birlik 
le Belediye Daimi .Büro.su 
na bir mutemet göndermek 
suretile ekmek kartları alı· 
nabilecaktir. 

7 - Mayıs ve Haziran 
aylan ekmeklkartı alınırken 
Nisan ayı kartı :memurla· 
ra teslim edilecektir. 

Hangi mahalleJerin 

hangi tarihlerde ek

mek kartı alacakları· 
nı bildir.en liste 

26-Nisım-Pazar : Cüm· 
hriyet, Ulu cami, Gazipaşa, 
Yeniler, Şehitler, Selçuk, 
Meydan, Orhan, 
27-r isan-Pazurtesi:Cüm 
riyet, Sanlılar, Günlük. 
Mahzen islam, Şirince, Ak 
baba Yolbaşı, Barbaros, 
Hara parası. 

28 - Nisan ~alı: Cüm 
huriyet, ·Uncular, Öğüt, Ata 
bay, Cinci bölüğü, Binici· 
ler, Altı ok, Turgut, Dut· 
dibi. 

29 -Nisan-Çarşamba 
Cumhuriyet, imren, Kutlu, 

Gül, Tıi u'aj, Ghev. Gün 
lük, Atabey, Karaali bölü
ğü, Sakarya, Altınöz, Altay 
Güı gör, Kardeşler, 
30-Nisan- Perşembe: 
Cebrail, .Mutlu, Fevzipaşa, 
F~vziçakmalı, Sarılar, Ku 
yu bölüğil, Kocaabdi, El. 
van, Dutdibi. 
1-Mayıs-Cuma: Cebra 

il, Saka, Kublay, Zenginlel", 
Sümerler, Oruçbölüğü. Ko 
caebdi, Şirince. 



e 

. 
Amerikan rad-
yo: fabrikaları 
Artık radyo yapmı

yacaklar 
Ankara 24 (Hadyoigaze· 

lesiııden) Amerikadan gd 

len haberlere göre, ı\ merikan 
radyo fabrikaları dün JJe· 
c1 yarısınd.ın itib.ıren rad 
yo yapmayı tC:Atil etmiş1 er· 

dir. Amerıkan fabrikaları 
yılda 240 milyon rad • 
yapmakta idiler. Bu 
rikalar bundan ısunra y<..ı r 
nız ordunun ihtiyaçlarını 
yapaca klcrdır. 
Amerikada askerlik 

Vaşington 25 A.A.-
45 yu~ndan 65 ya~na 
kadar olun bütı.ir.ı Ameri 
kalıların mecbuıi askerlik 
han unu mucibince orduya 
y • .ırdımcı unsur olı..ırak ka· 
yıt!arma baş' anacaktır. 
Hunlaı ın s 1yısı 13 milyo 
lı u lmnkt<.dır. 

Birmanyada durum 
Yeni Velhi 25 A.A.

Ofi ajumnnın bildirdiğiue 
göre, Bırnumyada durum 
elverişli bir safhaya gir· 
mektectir. 

Hir.di~tan meselesi 
için 

flerlin 25A.A.- Alman 
kdyııaklarına göre, lngiite 
re hiik üıııeti Hindistan 
meselesinin nıüzakeresiP.e 

devam iç~n Hint ,Kongre· 
si Heisi Nehru -ile Azadı 

Loodruyu çsğtracaktır. Fa 
kat gernk l\ehm ve gerek 
Azad bu ı.rnvelt" icabet et 
mi~eceklerdir. 

Hindistana yeni Ame 
r ik~n kıtaları gelecek 

Yeni D(}lhi 24 A.A.
Ruzveltin şabsi mümessili 
Consun radyo ile söylediği 
bir nutukta Ilind:staıu ye 

-ni Amerikan .kıtaları gele 
ceğini, lıu suretle Japoy.l 

ya knr~ı yalnız müdafaa i 
çin değil taarruz içm de 
hazırlık yapıidığmı, bunun 
amacının bu savaşı kazan 
mak .o'duğunu bildirmiş 

tir. 

Maltaya hücum de
vam ediyor 

Malta 25A.A.- 23 n:
sanda Alman uçakları ada 
ya iki şiddetli akın y P· 

• mışlardır. Birinci .ıl 
4 düşman uçağı lc:ı.hr"p ~
dilmiştir. Bu akınhırın a· 
macım liman ve bnva mey 
danları teşkil etmı::kte .idi 
Siviller arasında ölü ve 
yaralılar vardır. lkinti a· 
kın hakkında henüz. tafsi· 
Hlt yoklur. 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C. H. P . .Matbaası Antakya 

Telefon hattı 
tesist 

Jskenderun Deniz Komu 
hmlığından: 

Uatay havalisind~ ceman 
35 kilometrelik telefon ha 
vat hat tesisatı yapılacak· 

tır. 

Hu inşaatı üzerine ala· 
cak istnklilerin gereken i· 
zahatı almak üzere isken· 
derun deniz komutanlığı

na muracaallan. 
23,25,27 

i 1 a ~ı 
Hatay Nafı Müdürlü-

ğünden: 
Vilayet <.lahilind; kara

laş, Halep1i gediği, Klados 
Kandun, D~mirköprü, Se ' 
lam, B'!ysun, Doınuzuuru
nu mevkilerinde (8) adet 
Gümrük karako: bina 1 arı· 
nın iı şa~ı kapalı z:ıt f usu 
!He eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Keşif bedeli (3u890 ı 
lira (48) kurıış t ur. 

3 - Eksillrn3 9,5,942 
Cumartesi günü saat {11} 
de Nafuı J\lüdürlüğü oda· 
sinda yPpıl<caktır, 

4 - Muvakkat temiııRt 
(2766) lira {79) kuruştur. 

5 - Bu işe aii. keşif ev 
rakı .Nafıa müdiirlüğünde 
görülebilir. 

6 - Taliplerin ihaleden 
en 2z üç gün evvel bu işe 
benzer ınşaatı başardıkln· 
rına dair evrakı müsbite 
lerile birlikte Vilayete mil 
racaat ederek alacakları 
ehliyet vesikası.ıı 2490 sa 
yııı kanuna uygun olarnk 
hazlrity ıcdkları teklif mek 
tuplarwı ve burılarla bir 
likte teminat mektup veya 
makbuzlaııaı ve ticaret o· 
dası vesikesmı ihale günü 
saat 10 a kadar komisyon 
riyasetine makbuz muka· 
bilinde \erilecek tir. 

Postada olan gecikme· 
le · kabul edilm~z. 

Kol .saatı kaybedenler 

Bulunan bir kol saah 
Emniyet l\'lüJürJüğürıe tes· 
lim edilmiştir. Kaybeden· 
!erin müdürlüğe mi!racaat· 
Iarı 

YENIGUN 

ihtihar ilanı 
Hatuy Asliye Ce1.a Mah 

kcmesinden: 

Mülkiyet satı•~ 
.. ~ "rıdeo 

Hatay Vakıflar müdürlugu 
Koordinasyon heyeti ta

rafından tatyin ve tasdik 1 

edilen Yaştan aşağı sığır İ i :.:.d § 
kesmek suretile milli korun «ı ~ > ·c;; ~ / 

ma kanununa muhalefet ı J5 ~ S ·§ ~ i ~ 
terı suçlu Antakyanııı Or -- - - {.65 11 '1 

h . h ll . d ~ Ş j 1 şekercik camii Kara ali bölüğiiM. Tarla 77 tl"'..ıı 
~mye ma a esm eu a· . 2 K t .. ş· · h a 2· ı·r< . . , . . an ara caınıı ırın~ce ına nllesı ars . z.92 ~; 

kır oğlu Kas&p lskendm IU , 3 Antakya mevlevı Kanevet islam 19zeytın '> 
9
s pl 

y11pılan ~u~uşması so 4 . _ _ .. . .- ı . ;~99 ı~4. 
nunda: Mıl)ı korunma lia : 5 Hnlıl ağa canın Şırıııce M. ar"a ;_107 ~~ 
nununun 55- 2 iııci fıkra 6 Kanevet İslam boraraı.ı ~.109 i9b 
Ya tevfikan 25 lira agrırpa 7 - - •1.115 ızO· ö arsa ,.. ,30 , 
ra cezasile mahkumiyetine 9 Hale-b o~ma~iye Ca;nii kebir18-24a..S8 ;~557 ıo~ ve rn~srafı nıahkO.ma ait 10 Etitürk vakfı Mahzan islam•arsa 

4
_
1
66 ıS0 o~mak üzere hüküııı hülasa- 11 Şeyhali camii Şenbük m!ıhallesi hane 

4
.437j11

3 
sının "g.:ızete ile neşrine,, 12 Yahya Şebbih Oruç bölüğü Ma.hnne _664JP6 
11-4-942 tarihinde ka· 13 Şeyhali camii Kanevet islamMa.dükc0~_76z ıı, 

14 Şcyh5li mahallesi hane . a40 ı:~ rar veril!niş ve katileşmiş 4-v ili" 
15 - 4.899 O.' 

l•r. 16 Ağca camii Tutdibi m1hallesi. 
4
_1168 lQ 

Memur alınacak 17 • • •.. 4_1170 Q' 
Jskenderun Deniz Kumu 18 - • Karaali bölüğüM.dukan 4.1185 9 

tanlığında1: 19 
• " "' '' 4-1185 ı 

lskendrrnn deniz 1<omu· 
20 

- •· " h. 4.1ıı>7 1l 
21 M J1 " r 5.r202 1 

tanlığına 3-8 sınıf bir mu 
amele mt:rnuriie 50-58 
lira ücretli ve' f10-50 Jira 
ücr;!Ui iki uebar memuru 
ve 40 - 50 lira üc· 

22 Şehit mehmet paşa cemaliye maha1-2.0 ~·4_ 1 ısS· 1 23 halcp osmaniye duddibi mahallesı ar· 
4

_11961 
24 Şekercik camii karaali bölüğü M. h. 

4
_125Z 1' 

25 kantara camii şirince m. arsa 
4

_129:3 1 

26 şirince mescidi şirince mah. lı. 
4

.1'.351 {o 

retli bir 
caktır. 

aş<;i 
28 halil aga cumii cinci bölüğü ma. h. 4.1421 1o 

alına 27 agca camii kara ali Bö. m. h. 4.ı.:t22l'.l'! 

29 .. " " •• 449 ıs' 
Gereken şeraiti h .ıiı is 

tekJilerin Js\ıendarun Deniz 
Komulanlığına mimıcaat 

lan. 25,27 ,29 

ilan 

30 şeyb ali camii kanavat islıım m.h . .3·1 1 1~ 
31 Şekerci camii Karaali bölüğüM. 4-144~! ııJI 
32 4-1 115· 

•• " " " " .1 5 1. 
33 · 4.1'fO t1L' 

" " " .. .. 4.1625 ıJP 
34 ,, ., ,. ,, ,. 

4 16.ı6 .:' 
35 Şeyh Ali camii Kanavet islamM.nı:-ıf ha. ·651 1< 
3 . 4.1 jJ 

6 .. .. .. .. • 1676 sa 
37 .. ,, Sof ular i,;liim M. dükaıı4· 

79 
1 •ı 

Hatay JJdterdarhğından t 
38 

A 4.16 ı4; 
Ciheti askeriyoden mü ı " " " " " " 1121

1
40 

• 39 Zekeriyıı mescidi re!.:abiye.M. ,, 4·· z l 
ddvver Hatay Maliye dt>pO ı ·40 Ş h 1. .. 4.180 ıJl 

1 e a ı camıı ,. ,, arsa co:3 .ıQ 
sunda mevcut 825 adbt ko 

141 
4.ıv 9 1~ 

lonyal mantar şaplia 30- 42 :~ cc :: :~ " dük~n 4·1:j& 9~ 
4 -942 perşembe günü sa . 43 Sofular camii Sofular islamM.hane4 1609 21 
bahtan akş .ma ka lar An· 44 Deveciler mescidi Rckabiye maha. ,, 4-1 ır 11

11 

tukya merkezinde ve küp- Yukarıda vakfile mevkileri ve n:1;ı h~~ri ıı\~ 
rü başında komisvo:ı ma- _yazılı vakıf gayri menkullerin mülkıye~110ııed 
rifetile her ş:.ıpka ayrı ayrı ~nıaya çıkarılmıştır .ıhalesi 27141942 g ·Jııre· 
arzu edanlere bedeli mııka ~pazartesi. günü 1saat 10 da . vakıflar_ 1btlçıl~ 
bilir.d·J s'.llılacaktır. olunacağından "isteklilerin yüzde yedı of· 

Her 'şapkının mulıam- akçasil~_.birlikte;ınüracaatları ,ilan.~olu6ıı.2o.f 13 1 ·. men bedeli 75 kuruştur. ;; ' 

30-4-942 gunu .... hepsi Dut yaprağı satı?' 
satılmadığı takdirde ertesi gü Hatay Defterdarlığ·ından: ...,rıJtı11 nü yine satışa devam edi- Bulunduğu köy Dut ağacı J1ulıaıv ~ 

leruktir. Fazla izalıat al- allet ora 
mak iste~enleı in her za· Karamanlı köyü 582 46 
man Milii Emlak müdür· Had Ilabipli " 270 28 
lüğüne müracaatları il~ ı Yekun 852 74 dılı 1

1 
olunur. Yukarıda yazılı köylerde bulunall ttı'ıı' 

muhammen bedelleri üzerinden aı;ık gr 
tışa çıkul'ılnııştır, .1J) 

Gayri menkul emlak sattşları 
Satış bedeli peşind~r. Talip oıaııltı• 4/ 

akçalarile birlikte ih~.lc günü olan 21"'vr~ct 
tesi ı1ünü saat 10 da Defter<larlığa fll,1 ,,) Milli Emlak Müdürlüğünden 

\lıntaka Parsel Mahal- Soka~ı Kimden Mııhtim· Hisc:e M. 
1 No. lesi m.olduğu bedeli 

2 14 Gazipaşa Gazip. Mihail Keh· L. K. 
hali kızı 250 00 1-2 

2 
Meryem 

157 lzzetağa Izzeh ğ ı Mihail Hoca 8) 00 tamamı 
Mahnun oğlu 
Butros 

Yukarıda yazılı gayri menkuller uçık arttırma ıle 
müzayedeye vazedilerek 30-4-1942 perş3mb~ gü· 
nü saat 10 da ihalesi y'1pılaC8ğından talipleriq %7,5 
pey akçasile birlikte Def~edarhkta müteşekkil korniı:,. 
yona u ür.ıcaatları ilan olunur. 

" '},J ~ı 
.. ı18'1 

---
Ru's --:.. Japon mü-

~ Lnasebatı gergin 

zeytirıı i 
ef~ J s ,.,J • , ... ı 

ViJiiy~· ~I 
Zeyti11)'9l~o 

·ı: o 
si verıııı" 1o' 
deki aıall~~ıŞ 
nereye Sll ~!-~ 
etmiş otdıl ~ 

Tokyv 25A.A. - Jııpon 
siyasi ·mahfillerine göre 
Japonya ile Rusya ar.:.sın 
daki münasebdtlcr ~ gerıin 
dir. FakHt iki memlel{etin 
hirbirile dövüşmesi ı<;ın 

bir SMbep görülmemekte-
' dir. 
J. 

dür IüğliOe ,~-
1 şartile suttJJ 


