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~ V· 
ı llftyet Makamından 

Son kAnunwı 14 üncü çarşamba günü subahındnn 
f' n furunlardan eerbest ekmek satışı kaldınlmı tır. 

, ~tnba günü ~'lbahından itibaren ekmek kart ile fu 
~ a,~an sayı ile ablanacaktır.Kartı olnı.yanlara ekmek 
· ~'Yecektir. 

k!'t!ar numara tahtında kopunludur.Bu kopunlar bu 
·~lll 14 nutnara<Hm başlıyacaktır. Bir kupon bir glln 
l&\ihkaka kar~ı l·ktır. Kuponlar ekmek hangi furun 
',bh11- t:> l'furuncu tarafından kesilecektir Kart s 
ilin kupon kesmeleri yasaktır. T-:endi kendine ku· 
'kesenlere furunlardan ekmek verilmiyecektir.Fu· 

ar bir gün için yalnız o gline mahsus bir günlUk 
kes"caktir. Hiç.kimaeye iki giinlük ekmek verilemez 

~~riyi koruuacaktır. K~y~enlereekmek verilmı· 
~it', 
~ttl,~ üzerinde silin.ti ka~nh ve her tür·~ü 1?hrifat ~asa k 
\6ttekıldeki kart sahıplerıne ekmek verılmıyecektır. 
•atına kadar çocuklaragündu187 buçuk gram, yedi 6

daha yukarı olanlara gündo 375 gram, ağırişçilero 
~7so gram ekmek verilecektir. 

lllarda ekmekler 75') gramlık olarak pişirilecek la 
~· ~ır işçilere yansı 7 va daha yukarı yaştakilere dört 
~<ie yedi yaştan kilçilk olanlara verilecektir. 
\ hlr dJi ağır işçilere 7yaştan büyük ve 7 yaştan kü· 
~n~ra mahsus olmak üzern il\: nevi ~tarak tevzi edi. 
~· her kart bir şahsa mabsustur. Bmae ıaleyh her aı 

lle.ıediyey~ kaydettirdiği niltusuna ve yaşlarımı gö 
diyeCeiilAn edilecek yerlerden!alacaktır.Karllar yine 
~enin ilan edeceği merkezden ayınl3tincil);)lı gfou 

~ılıın itil'are' memurları tarafından da~thlacakbr.Fr 
\\!\ eknıtik elacakların ayın 13 üncü salı gün akşamı 
\\ 1' kendi mahalleleri için tespit ve iUl.11 edilen mer 
\~~~kartları almalarını lazımdır. Aksi takdirde ek
~' kalırlar. 

~ ,~lik buğdayı ve unu varken furundan dkmek al 
fi ~· "e kart alanlar lıakkm:fa Milli Korunma k nu 

~lllarak takibat yapıh11:aktır. 
~ ky« kasabasında ikamet eden her vatandaş ve ya 

\i'~Jcl\rıunun 15 nci perşembe günü akşarnma ka· 
1, 'h:~ lle kodarekmekHk buğdayı ve unu olduğunu bir 

~~e ile llalke\•iud.-: Belediye Riyasetince tesis e
~l'<>ya bildirmeleri mecburidir. Yazmak bilmi~enle 
ı:ı, llf!!el&i bu bürolarda doldurulacaktır. Aksı tak 
~ 1crde yapılacak aramalarda b~yunname baricin 

bugd~yı veya unu bulunanlar veya buğd<1y1 ve 
\.,_~evcut oluptu hiç beyanname vernıiyealer hak 
(.~~l!ak araştırmulur neticesinde Milli korunma 
~~ ~l Ularak lakib.ıt .yapılacaklır. 
\ı ttrıdeeknıeklik buğdQyt bulunanlc.r bu lıuğdayı 
\:~tı diğer bir evo veyfJ şehir hariı;ine ıısklettık 
:~ haklarında ş"deUi takıb:ıt yapılacaktır. 

.. hazırlayıp furunlarda ekmek pişirenlerden be 
t._ 11

'! nıevcutlarıı~ı bild~ruıiyenler~ ~l'.'Şı fu~un !tt 
r~ piş·rmelerme. m~saade edıımıyecektır ... 
~1\:1t1 veya herhaQgı bır oob~ple Antakya h rıcı 
"cttanJaşlur Belcdiyeyu n:Jracaatla seyahat kart 

( Sonu 2 incide) 1 

1 - ViHlyetin Yenigün gazetesinin 12,1,942 turihli sayısında bildirilen ~kmek 
le rtlarmm 13,1,942 .s ıh gUaü sahalı saat 9 dan itibaren tevziine ba_şlanscaktır. 

2 - Fıııı. ... n ~kmek alanlar kendi mahalleleri ıçin aşnğıda iş ret olunan fı· 
rmiara ayni sabahı saat 9 daa ayni gün akşamın:ı kadar müracaat ederek lınzır 
bulundurulacak memurlardan kendileri ve aile efradı için t:er bir nüfusa bir 
adet ekmek olmak üz .. re ekmek kartlarını alacaklardır. 
3 - O gün kart almıyanlar fırınlardan ekmek alamaz ar. 
4 - Beh~diye ddterlerinde kayıtlan bulunmıyanhır ihtiyaçlarını ispat etmek 

şartilıı: B tediyeye müracaat ederek t.ayıl olunmalarını istiyt'OO'den~ir. 
S.No. Fmnın Yeri Fmncmın adı Verect-ği mahalle 
1 Cümhuı·iyet Mı hrnud Muğamis Unıum Cümhuriyet 
2 lstik'al Hasan Ali lstikhil caddesi, Alven, Hara~ 
3 Köprü Sabri Yıldaş Ulu r.ami, Jmren, ~brail 

• 4 lnönü Şükru Bağdadi Kutlu, Mutlu, Şembiik, Zengiler, KuhiU\y 
" Bül umet lbrahinı Knnuncu Gazipaşa, Öğilt, Küıılük, Altıntaş 
6 Kış' Necmettin Fevziçakmak, aşığı ve yukarı Sümerler 
7 Kurtuluş Malımut Bayırlı Kurtuluş caddesj, Güney, Yeniler 
8 Erler Selim Sabit Erler caddesi, 
9 Affon Abdülgani Arıkan Affan, Günlük, Kuyulu, Fevzipqa 

10 Şirince Ganim Saat Şirine .. , Cinci Böliiğn .t' • 

11 Kantara Ömer Dutdibi, Karaali Bölnğü, Kuyu BölilğU 
12 iplik P. Derviş Binicil~r, P •rbaros; Turgut 
13 Ynlbaşı Rasım Mürit Yolbaşı, ( jan, Gün ,ör 
14 Uzunç '"· :ıdık Özdemir Derbus, Cemaliye, S8;carya, 
15 Uzunçar Yusüf Zeydan Sunalar Altınöz, Unculari 
16 Meydan Mehmet Karaçaylı Kantara, Saha 
17 Şilk. Sök. Hesi n A1.ap Koca11b li, Meydan, Oruçbölüğü 
18 Tenekrni:P. Salt Gül Selçuk 
19 GulJü mh. Hamdo Kaçar t;ülbahçe 
20 Sarıhır Yusuf Mt-ıhmet Atabey, Sarılar 

5 - kart sahibi günlük eknıeklf rini kurtıannı aldıkları fırı'llArdan nlacnklardtr. 
6 - Kendi ınıntakalanndaki fırı ıhra kart almak üzere mfü cıı~l edecek ıtile Re 

isll"ri bizzat oturdukları mahalle ve sokak ndlurile ev numaraiarmı ve uile ef· 
ıadımn her birinın ı d ve soyadlarını ve nüfusta yuıılı yaşlarını fırında kurulacak 
bürolarda söylen iye mecbur Jurlar. 
7 - Evl rinde unluk zahiresi olanların kart almak üzere b ırolura mürr.caatla 

rı yasaktır. Aksi akdi de haklaıındıt Milli Korunma k;;ınunun gö • ş"ddetli taki
bat yapıl caktır. Y lnız ikinci kftnun ayı içiad ~ fırından ekmek nımak zoı unda 
ol nl r k t almuk için mür. caat edeceklerdir. 

8 Şul a ayı · ç•n ayrıca kart dağıtılacaktır. 

Evvelki akşam 
kar yağdı 

Fakat sovuk yo~ 
Evvelki akş m saat 

11 e doğru b şlıyan ti· 
pi halinde i k r s ıb ha 
kadur sürmüş Vt~ düı sa 
hah yntaKlarından lralk1n 
lar her tar, fı bembeyaz 
göru:üşlordir. Kar sab h· 
le in de b r z ağmış, fa • 
kut hava b"rdenbire deği· 
şorek soğuk kalmamış ve 
gun~ş ç ş ır. Öğleden 
sonra her tarafta kıülar 

. 
Bir Fransız gemisi Sonzafere inanc 

.kayboldu . I Lökep 11 A.A.- Ce· 
Vışı 11 \.A.-Beş bın nup Afrikası Ba11vekili 

tonluk "~ümy"r,, vapurun Mareşal Smut söylediği 
<lan Uç gilndenben haber f . . . . 
Yoktur. "•mal Afrikasından bır nutukta demrştır kı: 

':ı! "S d" Mars lyaya gitmekte olan ... a~aş. şım ı son ~e 
bu vapur yiyretık madde· en. l~hlıke1ı safiıasına gır· 
leıi g titmP.lite idi. m1şbr. Almanya Japoıı· 

eriıııiş ~e ilktr.ıhan andı 
ran ılık bir gUn g""çmiş 
tir. 

Dün g ce yağmur baş 
hımış ve bugü ı de durma 
d.ın d vam e mişlir. Y. ğ 
mura rağmen h ıva sovu 
değildir. 

yayı savaşa sHrmekle 
soıı kaynakfarmı da sefer 
her etmiştir. Şimdiye ka· 
dar uğradığımız ve bun· 
d ıı sonr.ı uğr~y c4ğımız 
nıuvaff ılr°yüt~ızliklere rağ 

1 
men ııetic den korkmiik 
i~in hi~~l,ir sebep yoktur! 
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=~;~~!d!ebliğ: Metriik emlô.k satışları / )arı alme4'a mecburdurlar Seyahat için müracaat edecek l Kırıkhan Ma lmüdilrlilğilnden : • rP~ 
Ier kartlarını Belediyeye teslim edeceklPrven.ukabilinde P. N. Knpu Muhammen hisse mesa mahal itıtı 
seyahat kartı alacaklardır. S~yahnttan avdetlerinde seya· No Kıymeti Sahibi evveli Cinsi Miktarı hası l\12. lesi rP 
bat kartlarını Belediyeye iade ve esas kartlarını geri a· L. K. .. od,. 
lacaklardır. Bu maksatla müracaat edenler seyahatları· 84 13 300 00 Agop Oğ. Valıam Ha· Hane Tam 273 CümhuriY8 t ü9 e" 
nın nelcbdar süreceğini ve nereye gideceklarirıi Belediye kimyan ıı 1ııaJJ1 
ye bildirmeğe mecburdurlar. 54 4 4v0 Ana yun Nalbantyan oğ. " ,, 872 ,, 2 ft';.ııt.oi 
14-Doğum halinde yen· doğan çocuk için kart almak ü Mases kardeş Karaoot 2od~ t3 od• 

zere doğumları Belediyelere bildirmek mecburidir. 86 13 35) Sarkis Mihsikmarkyan • " " 209 " kğrgır tfslı 
15 Ölüm halinde ölmüş eşhasa aıt kart gilnü gününe kızı Marts 1 ıııu 

Belediyeye iade edilecektir. 225 162 5Q Artin o. Adar Liyonyan Arsa 6. 48 98 l ,, 
16·Askere çağnlanlar kartlarını ayni suretle günü gü 482 700 Artin Kadeınyan o kir· Dink Tam Gündüz 

nüne Beledıyeye iade edeceklerdir. kor ve Haceis Markor· devlip 
17-Adliyece tevkif adilPnlerin knrtları ayni surdle Be· yan oğlu Asef 

lediyeye iade edilecektir Bunlar tevkifhaneden çıktıkları 460 625 Bedros Mardikyan kızı Su dE>ğir 1-4 925 
takdir de katlarını almak Uzere Belediyeye müracaat ede " 
iceklerdir. Meryem ve hemşiresi kalul meni . satıfl 

18· Antakyadan bsşka bir kasabaya hane nakleden Yukarıda ~ zıh altı parça gayri nıenkulun mlitkiyetleri açık arttırma ıle rıı~ 
çıkarılmıştıı. Tuiip olanların % 7,5 depozit akçasile birlikte 2 ı. ı,942 çal18 ııı 

ler kartlarını Belediyeye iade ve gideceği Belediye günU ~ • 13. da Kırıkhan Malınildtirlüğil od ısmdd milteş .. kkil komisyona 
:ye bildirmeğe ve Belediyeden gidecekleri yerden kart caalla ı, bll P"ayri meukullara ait masrafların da alıcıya aidiyeti ilArı olunur. 
almak üzere vesika almağa mecburdurlar. 19 

19. Lokantalar ve iş evlerinden yemek iyi ıeoler ek 12,14,1
6

, 

mek kartlarile ber:lber lokantalara gitmeğe ffi"'Churdur yeni ekmek Ve Un fiatla""' 
lar.Aksi takdirde lokantalarda ekmek bulamazlar. 
Bu gibiler lokantacilara veya iş evleriuı idare edenlere 
kartlarım verocekler ve yemeği yed'ği gilnUn kuponu 
nu ttpkı furunlarda olduğu gibi lokantacı tarafından 
kesilacek ve ekmeği kendisine vvrilecektır. 
Sabah akşam ayni yerde yemek yiyenler artan ekmek 

\erini kend:Jeri beraberlerinde götürebilecekleri gi 
bi lokantacıya da mu haf aza ettirebilirler 
Lokantacılar müşterilerinden kestikleri kart· 

lan her gün ekmek aldıkları fırınlara götürüp teslim 
ederler. Ve mukabilinde ertesi gün içirı ekmı•k alırlar 
Kuponları götürrniyenlere ~kmek verihaez. 
~-..,, ,..,, t"""lııP1 W ·-·-
Singapur a- Bir tavzih 
zimle müda- Sabun ve zeytin yağ-
f aa edilecek larına hükumetçe el 

İngilterenin ilk işi konmamıştır 
nedir 7 Vi1Ayet Fiat Mürııkabe 

Komisyonu Heisliğinden: 
S'ngapur llA.A.-{ • 

nerl'l Kovonel dUn akşam Yeni gün Gazetesine 
radyolarla yayılan bir nu Yenigiln gazetesinin 
tuk söylemiştir. General 9-1-942 lıirihli ve 2974 
bu nutkunda demiştir ki: Sn}'ılı nüshasında Şükrü 

Singapuru muhakkak Melek imzasile bir ilan 
surette azimle mildafaaya görillmüştllr. Bu ilft.nd,, 
karar 'erdik. Ingilterenin emaneten muhafaza ettiği 
iJk işi birinci Japon zar· Binhas Kebudi'ye ait zey 
besine karşı koymak ve tin yağı v~ sabunlara hü· 
düşmanı hayatı ehemmi· kilmetçe el konduğu bildi 
yetteki bölgelerden mum ·ı kt d B ı 
kiln olduğu kadar uzakta rı me. e ır. u yarı ıştır. 
durdurmak olmalıdır. Bu· Hük1lmetçe zeytınyağı ve 
raya şimdiye kadar olan sabunlara el konmamıştır. 
)ardan daha geniş bir şe· Ancak bir takım tuccar'a· 
kılde hava akınları yapıl· ' rın ucuza mal ettikierı 
ması mllmkllndlir. Fıskat zeytiny ğı ve sabunları 
şundan emin ohınuz ki ı stok ol rak sakladıkları 
sa ıaşın talii Avrupada ol· 
duğu gibi Pas\fikte de de ve piyasaya çıkarmadıkla 

' 

ı ı ve bu yüzden fiatların 
ği~~ktir. 
~~~~~~~=== y kselmesine ve piyasanın 

Sah l ık Ev dar lmasına aebep <1lduk· 
lan anl, şıldığından bir ta 

Hatay Defterdarlığından raftan haklarında kanuni 
Antakyanın Cedit ma· gcreğin ' n yapılması diğeı 

hallesinde 47 kapu VQ 
1038 taraftan da bu gibi tüccar 

parsel Numaradu!kayıtlı }arın < ski sloklaı dun ihti 
Şakir Cebbanı ve karısı 
Vedia Cebbaradan metr1lk 'kilr )apmalun önüne ge· 
bir bab hane açık arttırma çilmesi için bu suretle giz 

lenen stokların Fiat l\lüra 
ile satışa çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 500 k Jbe Komisyonunca fıat 
ı ·ı · o/ 7 5 tPslJitine kadar satılmaları liradır. istek ı erın /o , 

pey akç .. si1e birlikte ihale alıare devri ve.· b ı kşa yere 
günfi olıı ıS.1.942 perşem nakilleri yasak edılmiştir. 
be gUnU saat tOda Defler· l(eyfıyetin bu suretle ga 
darlığa mllracaatları . z .. tenın ilk çıkacak nG~ha· 

Dellô.liye i1An ve saır sında taz1han iı .. nmı rica 
masraflar alana aılt;r. ederim. 

F:at Mürakabe Komisyonu Reisli~indcn : 
14, 1,942 çarşamba gününden itibaren fırınlar da ekm_kler 750 gram es.aBı 315 

rinden pişirilecektir. Bu ağırlıktaki ek!lleğin fiatı 12 kuruıl, yarısmı.1 yanı ·od" 
gramının 6 kuruş, Bunun da yımsmm yani 187,5 ).{rum.nın 3 kurue uzerı 
satılmasına karar verilmiştir 

72 kiloluk çuvalsız bir torba unun fabrikaJ...ırda fi11tı 1460 kuruştur. 
C' ... ' 

Karar 
Hakim: Sadık taşkın 1328 
Katip . Zeliha E11in 

Davacılar Antakytımn 
Koca Abdi mahallesinden 
Mehmet Urfalı kızı adire 
ye 

Ve Ahmet Har put u kı 
zı Nedireden doğma 1üz~y 
yen 

Dava: Bunlardan Na 
d·renin asıl babası Adı 
Mehmet Urf lı iken An· 
takyaıım 4 üııcıi mıntakı.· 

tnnda 652 No: lu tasarruf 
senedinde babası adı Os 
mau yazılmış olduğundan 
ve diğer davacı Müzeyyen 
ise babası adı Ahmet Har· 
pullu ıken mezkur gayri 
menkuldeki müşterek his 
sesini Ahmet kızı Meryem 
adile ismi gösterilmiş ol
duğundan düzeltilmes ni 
islemi~lerdir. 

Yüzlerine k~rşı icra kı 
lıııan tahkikat ve murafaa 
sonunda : 

Tapu sicil muhAfızlı 
ğından Ct lbedil~~ 28-11-
929 tarihh kayıt suretinde 
kadastro tesbiti sırasında 
mıntaka ve numarası ya· 
zılun gayri menkulün di· 
ğer dört şeriklerile bera· 
ber 144 sehim itibarile 9 
sehmi Osmarı kızı Ndire 
ye ve ıs sehrni,le Ahmet 
Bayram kızı Meryem nam 
larma kayıt ve tescl1 edil 
diği anlaşılmışbr. 

Hülhaları ayrı ayrı 
z~hıtnameye vazıldığı veç· 
hıle davacıl .. <' n ı. adire 
nin sakit Osmanlı idaresi 

1 

zamaınu n.ı Oru~ bölUğü 
mahal' esinin 't9 ve Fransa 
idaresi zamanınd... Koca 
Abdi mahallesini:ı 128 ve 
son tahrirde yine bu ma· 

-~-- iLAN-~ 21 MernLJ' 
Kmkhamn Gündüz n'a· alınacak 

Lalksinde oturun yağıcı .. ·u~ 
Ağop Sulihyan kdrısı An Hatay Va~ıl~arıO' 
nenin; hakkı hiyannı Su· , Ekmek ; ıtırıl 
riye lehine ilitinıal ederek muamelltta ça 

1 
dai 

mahalli ik ımeti meçhul ' re tes~e. ecıre~a":ya 
bulunan Ekşi oğlu an ok ~~:i_: ıç~~nen 7 nıeınaJJ'• 
kızı 1aris alt-yhıne açtığı k d y merkeZ ~ . ·ı d d e erun .. lY.":. tescı ilvasını ı uruşnıa . 4 nıernur, J)öt il 

d 
sme . a J 

sın a: rıkhan He) baoıY ~· 
l.kame~gahın~ıı meçlıuli· dağı v~ Hassa Bel JJl 

yetme bınaen ıUlocn yapı n~ ikişerden llJ aJl' 
lan tcbl:ğat üz rin3 de gel ki ceman ll oıa~"ri 1 
nıediğinden ilanen giy.ıp etıktır. Biri_ 1.~~.S ~e ı 
kararının tebliğine kar ,r altısı 10) uçu ı llf 
verilmiş ve du uşmc.sı 75 lira ucretle ı<tB.., 

· ıneıv 
13-2-942 cunıa güııu cak olan bu u pı 
sıc.t 9 a talik edilmiş ol· memurin kanUD ~ 
duğundan mezbure 'Maris lerindeki eysafııund 
bir ay zarfında ilt ratetmc:: ları gerekl 1 bU bl • 
diği surette duruşmaya ka I dan her dere~ iıJCİ 
bul edilmiyerek giyabında 

1 
!iplerin ayın 1 

10 d# 
1
1 

görülec"ğı ilfü1e ı teb iğ olu ' tesi pünu saat Y8 
diye salonuud~ ~ ' , nur. \ bır ~- .A 

' 1 imtihan için tısrJJJl:, 
( linden müCıl8 ieeP~ 

hallenin 14 7 hanesindeki sil durumıarıJJI talı' 
kütük kayıtlarıuda babası ILek üzere ~il 0 
adı Mehmet Urfalı anası ret Mü.:iürli}ğu;. 
adı Emiş olup diğer dava· lan iUl~ ~lUll~~~ 
cı 28 yaşında Nadireden Neşrıyat tf 
doğma Müzeyyenin son SEf.ıM · 411 

tahrirde J oca Abdi mahal r.. H. P. ~{lttı1&14;lıJ 
lesinin 185 hanedeki kay adınında t·lıı!~:e '1eol 
dında adı Müzeyyen baba olarak tas~~ 
aa Ahmet Hcırputlu oldu· hibe kar@ı 1 ... ııe . 1 
ğu anlaşılmış va teysik edil var ise bit 9}6ııı6" 
mişlir. dermeyan ej 0~ -" 

Binaenaleyh tarılı ve geldiği bald'!oa ~'·p 
numarası b9yan kılınan kanunu 26 1 ~tflf/J1 
gayrimenkuldeki davacıla· tevfikan dıı r0tıJl',ıı ı 
rın müşterek bulundukları takyada nef.16 ~-~' 
tapu kııydmd 1 yazılı bun· giln gaıete51 ti'~.--' 
lardan Ned\renin b.ıb.ısı kuruş UltJl .ıııı' ~ 
acımın 1ahmet Urfalı ve vacılardııll ırıı~~' 
diğer davacı \tüzeyye ıin yizl kabıl ~~tef"' 
asıl admın nilfils kiltiiğün· r~: verııere aı;Ll, P 
deki keydma muvafık ola ş. 11~ıkçtı 0 

rak ~ı"'zeyy~u ve babası ı ._ 


