
Cuma 

Abone şartları ı 
O hlfde yıllığı 8 lira 
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llSnltrın har kelim•· 
slnd on 5 kuru, alınır 

Ucret peşindir . 

S yısı her y..:rde 3 kuruştur 

s Vi/iiye Meclisi 
Günü geçen aayuar 

10 kurutlur 

a v ·kadaki 
•• eçirrıi 25 sonfeşrinde yapılacak 

M- ' a?.a l llddetleri 80 . 
• • • e erının ış-lZ om hırı seçim· . na ernıış olan Vilfiyet umumi meclisi 

~ası lluhil ıııı~ t bu ~yın 25 inci carşanıb<ı gUnü ya ıl
~1(11 bUtu Ye_ 'el<llJetıuden Vilayete bildirilu1 ·ş•·ı p 

n '1111\yetl · . 1 • r. se-
rıı·(; ~en ctevr;d '2~rırnızde Hyn; günde yapılacaktır. 
d ıı lltııun:ıı rne ~~ . azadan . mürekkep olan viltı.yeti
g~n teşekkıj) ~lısı kb~ yıl yeni esıısıara göre 16 aza-
2 re~ llisboti şu~u~~!! tır. Azalarıe merkez ve kazalııra 

' l\ırıkhuu y. l ~ntukya 7 ' lskenderu1l 3 ' Dörtyol 
~ Ceklerdi;. uy a ağı, Hassa ve Heyhuniye birer aza 

Ga:z vefu:z 

1
, dağıtımı 
'ar~°' .

1 •..: ı e d 
Ya ılamazmı 

Son rr"" 
~il~ 8 bllnlerdc.- şehirde b atışı · 
1 r dı.ıl'\ı Yıne buhranlı 
citı ,.. tna gird" G ~ < ııkk ı. az sa-
b ıı'Q ~.nlarııı öuürıdeki 

t. ~~· ıc;te hoşa gider 
~ >ı~~de değildir. 

(JI ışnıada boyu U· 
~ r. arı açık gözler ·· _ 

ı ı;eçın k on 
Q'liyitl 1 e le, kadın ve 
t..:. kaıu~ ~ Çoçuklar geri
-., bile u bazan elimi 
it~ dU'lınektedir 

~~re ba~lııber verildiğine 
ı..11btaı·ıfzan !!?adrahazlar 
l(ıı d'"k 
ı~ 0 ~ita t u kanlardan 

ı bit·ı •. OpJndıkları l!az 
"I 11\lırer • · • altınd CK gızlice ve 
11 t urı ··k 

llıakt yu Sek fiatl a 
teuc La Ve işler~ b 
I~ . ''<lkik" . U SU· 

rı R'a ı thtiyaç sahiı>
~Ozı" Zsız kal k 
dcı ı.ı ku~Uk ır en, açık 
~ bu işi ı,· Vurguoculur 

ı ,, ır kaz 
Ü' ., aPrrıı b unç vas!· 
f ~er ~ ş ulunuyorlar 
lltu tnftan k . 
~ ıııutııı ,, e nıek sa tan 
arlly unu d . 

tııı ı güsterın e nynı.ınan 
~l! iltdcı da .. c:'l<te ve bu 
., artllıaı Yıgılışırıa gel tik 
tuz ctadır 

d . Satıeıda · 
O bır .ız n. son gUııler . 
~. b •suıuıa · 

t'!Q ~ da k f nrnış ıse. 
lıı •r. Hu ir~ ı gelrnenıck 
1 ııır.ı ia ı •arla gaz ve 
:qkikı i~· ker110ıerile ve 
etil 'Yar• 8 L" l ~ llıesi L· v a lp eı ir:e 
~ kelıııekt ıt zaruret hali. 

L il işj ı·· e<Iır. 
"8~~ C:uzenı 
~ • ça emek için 

lı kQıek re lHherniyoruz. 
~ilce: ~' lllt-selesine de g 
itlkı . uruııların .. .. e 
ır hıtizu ouund'! 

tıı il~u k rn.ı ulıştırrnak 
~tıı:ı o~J~ak Vi yı~ılış. 

~::_~lryin bir alrn~k icirı 

Dün Reyhaniye ve 

Kırıkhana aitti 
Valimiz Şefik Soycr d·· ··~ , 

~ 11 ogledeu sonra şehri· 
rnııden ayrılarak Kınkhan 
v: Reyhnniye kazalarına 
gıderek teftişlerde bulun· 
muş ve akşam şehrimiz 
dönmi!ştır. 

Şeker satışı 
yasağı 

Pazarte.siye kadar 
uzatıldı 

Anknru 13 A.A.-399 Sa
yılı karnrla 13 son teşrin cu
ma sabahına kadar satışı 
Yasak edilen şekerin bu 
satış yasağı 16 sonteşrir. 
Pnznrtesi sabalııııa kadar 
uzatılmıştır. 

Memur ekmek
lerinden şika 

yet var 
~1ükt1metin a'dığı Y3rind 

bır kararla meıııurJara U· 

cuz ekmek temini bütün 
nıemurları st:vindirrııişJ·r. 

Memurlara veri en eL:- I 
inek evsaf itibarile mükem 
me~di~. l;-aknt bu ekmek 
I~r~n ıçinde oldukça c:.ok 
nısoette kum vardır ve 
Yenirkçn dişler arasında 
gı.~ırdanıaktadır. Bunun Ö· 
t.une O'er•ı"lın · · 

o ~ esının kolay 
~~~uğu~u .~anı!ol"l Fabrika 
b da kilçuk Lır nmeliynUa 
u?dayın temizlenmesi 
InUııkündür. · 

galı devam ediyor 
Mareşal Petenle Laval vazife başından ayrıl 

mayarak bugünkü siyasete devama 
karar verdiler 

Almanlar Marsilyaya girdiler- Tunus henuz işgal edilmedi- Da-
karda sükunet var- Hitler T oloz limanını işgal etmiyecek -

Mihver kuvvetlerini Mısırdan atan İngilizier 
30 bin İtalyan askerini esir ettiler 

Berlin 13 A.A. - Hit1er 
Fransız de ııanmı:ısmm ilssü 
otun Toloz müstahkem 
mevkiinin işgal edilmem · 
sinP. karar vermiştir. Alman 
kuvvetleri dün akşam Mar· 
silyayn gir-uişlerdir. 

Tunus 13 A.A. -Şimal 

Nahiye Müdür
leri arasında 
Esaslı bir değişiklik 

yapıldı 
Vilfiyet dahilindeki na· 

biye .Müdürleri arr.sıuda 
esaslı d~işiklik yupılmış· 
fır. Son çıkan karara göre, 
Karsu mıhiyesi Müdürü E· 
min Tunçer vilayet köy 
bürosu katipliğine, Baba· 
torun nahiye Müdilrü He· 
şut ) a6kl Kırıkhan tahri· 
rat lditipli2'ine, Şenköy mı
hiye Müdürü Nuri Kan· 
dpmir İsk8nderun lnhrirat 
kfitipliğiııe, Harbiye nahi 
ye MHdürü Edip Ôtyaınan· 
llubuturun nahiye Mlldür
lüğfoe nakıedilmiştır. 

~dirge nahiyesi ~1Udıi· 
r vfık Ulu Harbiye, Hı· 
dırbt.~ ahi~eıi \1üdCrü Hu· 
rbauiddin Dallnhrn; Sen· 
köy,Arsuz nahiyesi Müdürü 
Ceınil Özhun Kar~ u, Gü· 
venç~ nahiyesi MUdürü 
Nevzat Oğur Erzin nahiy;-
si Müdürlüklerine nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

Ameriknda cereyan eden 
hadiseler burada şimdiye 
kadar tesirini gösterme
miştir. 

Tunusa henuz hiçbir çıkar 
ma olmamıştır, Halk sakin 
dir Gece gezme ve toplar:· 
ma ile eğlence yerlerinin 
kapalı k!!lması hakkmdJki 
yıısak devam etmektedir. 
Cezyir üzerinde Amerikan 
uçak filoları dulğaıur luılin 
de uçmnktadır. 

I>akar 13 A.A. - Fransız 
batı Afrikasında tam bir .bÜ· 

kfın hilkfim sürmektedir 
Hlk radyolarla bütün hadi

selerden haberdar olıııakta 
dır. 

Vişi 13 A.A.- Salfthiyetli 
bir kaynaktan ö,.rrenildiği 
ne göre, gerek l\1-\rPŞllPdten 
ve gerek Lavalın Fransa 
dıın ııyrılmıyarak vazif J 

• 
l ek e 
erı 

başında kalmağa kurar 
vermişlerdır. Her iki dov· 
!et adamı bugünkü siyase 
te devam edecekleydir, 

~azırlar meclisi dün tek] 
rar toplanarak, Lavalin u
mumi durum hakkındaki 
izahatını dinlenı :şur. 

Generdl Jironun verdiil'i 
sözü tutınıyarak c~zayire 
kaçı şı vatann ihanet telak 
ki edılmektedir. 

Kahire13 A.A.- Cephe
den gelen haberlere gör 
lugiliz kuvvetlerini•ı ilerie 
yişi devam etrnekted;r. 
Mısır t•p,raktarında düş

man askeri kalmamıştır. 
Savaşlar şimdi Libya top
raklarimı intikal etmişlir. 
Şimdiye kadar Kah;reye 
30 bin İtalyan esiri gel
mişt:l'. Bunlar arasında 9 
geııpral vardır. 

ş r 
Adanada buğdayın kilosu 80dei 

50 kuruşa kadar endi 

İskenderun kazası tah· 
ri:-at katibi Rahmi Bilğiç 
ViUlyet köy işleri bürö 
Şofliğine, Kırıkhan tahri-

Milli Şefimiz lnöoün direktif nutkundan ve laüktl 
metin çok mühim kauuaulnr hazırl..tmağa başladığı'
hakkınduki haberJerden sonra, l urdun her tarafında 

- ihtikdrla mücadele işi hızla yfüümeğe başlamıştır. 
· Her taraftan geleu haberler' piy11salarda liHhassa yi· 

YNHk m.ıJd3 fıatl ırının yavaş yavas düşmeğe başladt 
ğmı bıldirrnektedir. 13 , ı nrad.ı Ad lna pazarınd11 on 
gün öne~ 80 kuruşa sutılaıı buğdayın kilosu 50 ku-

~ 'QQıye b POlıs ve bir 
ıı b· za ıtası ıne 

i~ı ıt Saııt bu . ın uru 
olması kl\f· ışle. rneş. 

Q 
1 gelecektir 

,. ral katibi Bekir Akkılınç 

~-----•••• Vi'ftyet hukuk işi ı i katip· \ 
lJgT liğine terfian GUvenç na· tııı~:a ~i~~~~ların bu nok- biyesi Mih.Hirliiğünede açı--
tır . ..u 

111
z rını Ç"ke klan Ali Kıral t~yin edil 

ruı~a kadar düşmüştür. Fiatların bu suretle yavaş ya
vaş düşerek normal seviye "ne varacağı tahmin edi~ 
mekledir, 

Bu fiat dilşkünlilğü yalınız yiyecek maddelerine 
inhisar etmemekte, diğer maddelerde his edilir d 

mişl&rdir f ede düşUşleı· boşlu ı.aktadır. 



Etiket koyma mecburiyeti 
Belediye Reisliğinden: 

Dükkan, Mağazn, ticarethanelerle satmak kasdiylı~ 
mal konulan mahalleı de puzar ve p~mıyir yerlerinde 
toptan ve perakende satışa arz edilen bütün mallara 
t-liket veya işareti mahsusa konulması milli korun
ma kanununun 31 inci maddesine uyan Bel~diye en
cümeni kararı iktiz~~sınJandı. 

Hıı kararda bu titikellerin ihzar ve ikmal edilmesi 
için satış mahalleri sahiplerine 6-11-942 tarihinden 
itibaren 10 gün mi'hlet verildiği halde ba'zı mahal
lerde bu tebliğin layık olduğu chomiyetle kttrşılan
madığı görülmektedır. 

Etiket kor.ulması ve ya liste aı1lması keyfiyeti mil 
li korunma kanu'lunun icaplarımhn olmasma ve 10 
güıılük müddeti hitamını müteakip bütün diikkilnlar 
vP- majtazulerla satış mahulleri sıkı bir konturol altın· 
da bulundurulacağına göre i'liket işlerin!n bir an evvel 
temamlanması lüzumu tekrar illlıı olunur. 

an ' ,.. -..-N ~-
Tarla icar edilecek 

lskenderun Malmüdürlüğür.den: 
Köyü l'ahrir ~lo. Cinsi Mesabası 3 s~nolik kime- ait 

H. A. M. icar bedeli olduğu 
Lira-kuruş 

Arpa deresi 320-58 Tarla 2 15 56 60,-·Cirgago And-

Şevr6! 49-49 " 

ravus 
4 36 18 450,--0hannes Ho-

" 
" 
" 

,, 

" 
" 
" ,, 
" 
" 

27-27 
52 52 
60-60 
62-62 

ilan olunur. 

" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" " 

13,14-16, 18 
il 

Metruk mahsul 
Hatay Deflt1rdarlığındalil 

Köyü Cins\ Adet 

Va kıfh Portakal 34750 
,, Mandalin 1250 

Zeytuniye hıristiyan porhkallOOOO 
,, ,, Mandalin 100 

YoJlunoluk-SürUtmc Portakal 1500 
ttacihabepli Portakal 6000 

sahlacak 
Muhammen bdçl 

Lira Kuruş 
347 50 
12 50 

100 
1 

15 
60 

536 00 Yek lln 
Yukarida muhammen beöeli cıns ve köyleri yazı

lı metrtlk hub\;lıllerin 1942 yılı portakal, mandalina 
mabsu\u 17111 942 Satı günü saat lC'da açık arttır· 
ma suretile s ıtılacaktır. Talipl~rin %7 ,5 teminat 
makbuzil Defterdarlığa milracaat1arı iıan olunur. 

S,9,12,14 

ilan 
Antakya icra memurluğun· 
dan: 

Satılık metruk eşY8 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Beherin;n 
kıymeti Muhahtp: Antakyaııın gün· 

lük mahallesinden ö1U 
Hıınnu ll1as cid veresesin· 
den karısı Cemile ve oğul· 
ları Corc, Anluvon, Eleksi 
ve kızları Jlilani ve Metil
da. 

Muhammen bed~li adet Cinsi 
Lira 'K. Lira/K. 

480. -20. - 14 , , Karyola 
Karyola döşeği 140,- ·10,- • 14 

Murisiniz Hanna Ilyos 
cidin Antaııyos karısı Han· 
niyt olan bon·undan do
layi Antakyanın 3 cü mın
tıkasında 192 parsel nu· 
maralı gayri menkuldeki 
hissanıza huciz konularak 
1400 lira kiymet takdir 
edilmiştir. 

Mahellinde tı.:tulnn za
bıt varakasını tetkik V9 

bir dıyeceğiniz vnrsa iki 
ay zarfında şifahen veya 
yazi ile bildirmeniz icra ve 
!flas kanununun 103 eü 
maddesine tevfikan davet 
yerine kain olmak 
iHln olunur. 

ilan 

üzere 

Reyhaniye'de Devlat Zira· 
at lşl~tmeleri Kurumu 
Hatay Çiftliğindtm: 

Antakya ve Heyhaniye 
ile S feyf değirmeni civa
rındaki ambarımızda mev· 
cut çeltiklerimizden üçyüz 
tonu pazarlıkla lskenderu
na nukil ettirilecektir. Ta
lip olanların 16-i kinc!teş· 
rin 1942 pazartesi günü 
saat onbeşte Heyhaniye'de
ki Büromuza mu ·acaatla-
rını rica üderiz. 

13-16 

10,- - 2,- - 5 
10,- . l,· - 10 

4,- . 2,- • 2 
10. - s . . 2 , ' 
27,- - 1,- - 27 
48 •• 6 - - . 8 

' ' 
17 - - 1 - . 17 , , 
31,- - 1,- • 31 

2,50 -,50 5 
5--5·· 1 , , 
2·30 -,10 23 
2,60 -,10 26 
-,20 -,20 1 

16 - • 'J - • 8 ' .. , 
• ,40 -,20 2 
3, 50 ·,50 7 
2 - • so 4 ' ' 

Komidon 
Tuhta masa 
Portşapo 

Paravana 
Yastık 

btelif 
pıU 

Divar ayne~i " 
Karyola l)rtUsil o:ıa.-ı~ 
Yatak çarçafı J1l ğlP 111" 
Yüz hav'usu tU 

Tahta dolap ubtel" 
Yemek çatah nı _ ,,/! 
Ka~ık d•o 
Yazı hokkası cam 
Demir maşa 
Toz fırçası 
Şapka askısı 

Elbise fırçası 
2, 60 ·,20 13 Masa örtüsü . 
ıı,. · 1 · - 11 çift pencere perde5

1 ~ 
1,20 - 20 6 Pcçeht 11ıeti! 
6, - • 20 30 Yastık kılıf ınu 1 

. 5,- -1 - • 5 Asma lüks laıııb~t f 
2,69- 20 ! 3 Yemek pıcıığa JJJU'' ..... ~o:;ıı, .... 
2,· -1, - · 2 Hamam havlusD bte 
2,- • 50 4 Çinko lPğt'll Jl!U 

2,- -, 50 4 ,, Sürahi 
1,- ·, 25 4 " 
·,10 10 1 Teneke seoıa\fer lell 

2,50- 50 S Kahve tepsisi po7 ~ 
6, - 1 · • 6 ,, ,, Sarı oıa eP 
-;40· 10 4 Çay fıncanı ..-ıef 
1,80 ıo 18 ,, ,, tabı~ı po 
4,90- 05 98 Kahve fıncanı tab''1 ·., ~Jiı 

J 0,50- 25 42 Yemek tabağı tt''~ 
- ,30- 1 O 3 Kahve ~vzesi sarı f 
-,40- 10 4 ,, fıncanı muhteli 
9,50- 25 38 Su bardağı " 
6,- - 20 30 Rakı bardağı 
1,60-20 8 Tuzluk Kristal 
1,20-20 6 Sut cevz .. si 
1, . . 10 16 Hasır sandalf.~0 
6, - 1 - 6 1'.oltuk sanda1Y8 

,, 

2, 1 - 2 Kolluk 
4,- -2 • 2 Kanepe 
1 - - -50 2 Bııttanıya 
5'. 5 1 Camlı dolap ',;J 

91'1,10 395 rfJ~ 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı rt~ 

açık arttırma ile 21-11- 942 ~uın• bit'!..;tmıtt•• 
10 dan itibaren köprü başında bır~r t>i' 

İsteklilerin te11ioat makbuzıarı18 
tarihte köprü başında müteşekkil kO 
caatları. ı.> 

Fazla izahat almak ve eşyayı ":a 
Milli EmUlk MUdUrlüğüne müracaat ,tı•' 
ğ) .. ı?'Jilirl~r.(O!llılıy!,ililı vdsıir dl 1~r 

hinden itibaren 20 gün 
müddetle açık arttırmaya 

konulmuştur. 
Arttırma 1-12-942 

sah gü~ıil &at 10 dan 12 
ye kadar Antakya sulh 
hukuk mabKemesinde ya· 
pılacaktır. 

t ait bulunduğu.) 

ta yapılacaktır. 

\ 

Taktil· olunan kiymetin 
% 75 şini bulduğu taktir·. 
de en~ok arttırana ihale 
edilecektir. 

j Muayyen günde % 75 

1

. şi elde edilmezse ikinci 
arttırma 10 gUn daha uza · 
tılarak 11-12-942 cuma 
iilDil ayni mıhel Ye saat· 

Taliplerin sattı günü 
müzııyede yerinde bulun
maları ve % 1,S pey 
akçasını yatır.naları lftzırn· 
dır. Fazla malumat almak 
isteyenlerin 12-11-942 
tuihinden i~ibaren daire· 
deki şartnameyi görml~lerİ 
ve 941-765 sayılı dosya· 


