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il nlerm h r kelim•· 
lnrJ .. 5 kuruş hnar 

Ucret peşindir . 
a- o geçen sayılar 

10 kuruştur Sayısı her yerde 3 kuruştur 

içi 
r •• 

liur • · tıın uevırde kulakla- k 
ııa ku nt fuzıasma sabuı küylü-

kb~~ınetıi ~:. olaca.k kadar rı~Uzün eline hayalinden 
ır .. t 1 VE.cıze oluıı bıle · " a u geçırcnediği nisbette 

llkr·!• k ~ so.""zü. var; "Ak l' ı ı \'.. a· 0 para geçti, refaha ka 
fflr. · agtln ıçindir,,der- t 

vuş u.Hundan köylü kadar 
llu sö· ·· şehirlinin dr. sevindiğin~ 

uıouııu zun derin ve çok şüplı yoktur. 
~.ıtı y k lllllnasını anlama Ülk 
L o ·ı · limüzün birinci s:ıf 
ıı ki..... gı •ıdir. Fakat bu h b bu <41llne 8 ~ r . ası ugün hakikut alanı-
d olağan .~z ın bılha&sa na girerken, bol paruya 
tılıa Cok h ustu durumda kavuşan çiftçilerimizden 
katın O· _assesiyet ve dik bir kısmının bu günkü du 
tek~r. ze.ınde durnrnk ge l 

'' rumu >ize biraz kayğı ver 
ı Kernar· · m~kteciir. Ötede beride 

kll tını·• 1zr_nın başta ge- b" t ı. 
oyıu .1.4elerınden biri Je ır a~ım !sraflara, kuma 

dı i yb~ nıernleketin·•efen r~ v~ Lükse düşen zrn.cin 
ı .. ,, ılınek b çıftçıler gôrüuoruz. ılalbu-1vı ve u peren- .ı ı~ 

llaıı '~hnız kituplarda oku ki köylUnUn geçmiş acı 
IQdiıt :e~f ntaıi, kuru bir günlerinden ders alması 
~~ıkııt I~de değil, liıir kaz:ındığı parayı iyi mu: 

llu flıak hahne betirnıoktir. hafaza etmesi ve Ataları-
lıti~et shau·~ladır _ki: Cüm- .n~ızı~ "Ak akça kara glin 
lııu kCımetı nilfusu- ıçındır., vecizesini kendinlit 

~en ~.YUzde70 şini t.-şkil ülkü yapması, olagaa üs-
t ıııa öyl~nUn dUşküı:ı ya tü zamanların verdıği bu 
'lıek Se\'ıyesini yükselt- ~ır_s~~ı yarını düşünerek 
"ete;ıd~nu layık o'duğu ıyı ıda:- etmesi gerektir. 
"' ı,, nıe ı.·· . itiraf edelimkı" - ŞP}11'r-.. ,•k i . v .. ııne getır- l 
Lı~ Şe Çın _19 yıldanberi hiç ı olsun köylü (1lsun- bi-
ıtl 'ra: esa ırgeınemiş, ilk iş zim hiçte iyi olmıyan bir 
tııı Ş!!r belnsmı köyr· adetimiz vardır: J<]im ize 

~llı-a S~tınduu kaldırdıktanu g:çen bol p ~rayı, gelece
fırsr:ıtt na her v ~sile ve her ğı ht'saba katmadan bol 
kiltlar i gücünün yettiği harcarız. Fakat şu noktayı 
q• l Yardını t . z· gözö aUn1e t11tmak önünde ' lank .. e m1ş, ıru-
~Ok kö a~ırıın kasusıııı en gerekl:diı ki, bu güıılrn ola-
t~ı . Ylunün f d gan iistıl pıra liolluğunun lsıs 1 ay asına 
J .r Par:y erni~, bir zaman yarın bir fiksülameli oln-
t ıı}'<!n c:tnı1yeıı ve çü- caktır. Dünyayı kuııa bo-
l nuirı mahsulünü ktymet yayun cihan boğuşması bir 
l'ıuoıar~e~ için hususi ka- gün eJ~ette foııl! eı cek ve 
ıuilkiue ı ura:ıış, pulluk, normal durum giitlecektir. 
flıış \'e b\"e tnraktör dağıt- 0

• za~~a~ Şimdi olduğu gi· 
Çok u Urnda say;lma~ı bı koylu bnğdayın kilosu-
' zıııı i"· nu 90 k d .ıil.tdırnı urrcek sayısız uruşa eğil yine 

U1.1 ardu bulunmuştur 3 kuruşa satınuk zorunda 
h.ışurıı rouaz.zum dava!11~ dır. Halbuki bu günkü bol 
bir lıa~u sı şüpb( yok ki 1 para ile lüzumu Jdun fazla 
ku0 ol Yll içinde münı- ı rahata, lüks vo isr fa alı
lıığun aınaıth, lmperator- şanlar o zaman normal 
ı1tti~i \1:sırl;rd.ınberi ihmal I ~artların doğurduğu varlık 
Çalıştır sa•{mal in k gibi nrşısınd birdenbıre boc ... 
eliniıı urak alnının teriııi lıyacak ve hiç şüph& yok 
~ em ğ' · ' t k" k l.{QYttıuk .e ~nı sarayın ur ı, ÇO acı zorlukla la 
tıı1ı is bılınıyen israfına karşılnşacuklardır. Bu it.-
lU Unü eylediği Türk kö\'· 1 barla yarının muhleme' sı-
&şıı knlkıudırmak .. · ,. kıutılı zamanları için şim-
Çokrnası COk zor dubaıçlı~. diden hazırlıklı bulunmak 

Ilı . ıır 1· . 
S ıtnıalar vardı. e ımızde ve .ııvcımızdaki ıi 

bilh on cihan i1vuşı 1 bir miras yedi isrnfile har 
l assa b ve v h 
uııQl u yıl köylüye bu urup arman s vurmak 
hsul"ı z bir fırsat verdi.ma suretile heder etmekdense 

unu d v • • d' 
egerınden kş,on \ şun ı elımize geç~n bol 

paranın mühim bir kısmı-

rakıl ı 
Fam ıs A.A.-- B1şveuale~ten te!.lliğ olunmuştur: 

1 1942 Şeker kamp.:uıyası için ya pancar fiutlarıııa ilaveten kiloda iki kuruş 
zam yeıpıldığı gibi Türkiye şeker fabrikaları A ııonim şirketinin 1942 k<: mpanyuaına 
da fabrikalara l(•Slİcn edilen ve edilecek olan p5ncnrın % de birine kadar müs· 
tahsile prim olarak şeker verilmesi .tselıit edilmiştir. 

2- 403 Sııyılı !{ararla 16-11-942 pazartesi giluil s lhahından itibaren şeker 
satışı serbest bırakılmıştır. Ve 40) sayılı kararladu bu tarihten itibaren fabrika-
larda şekerin toptan fiutı ambalaj masrafları hariç krıstalın kilosu 480 kuruş 
ve küp şekerin kilosu 500 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Ş~ker fü!llarındaki hu 
arttırma 399 sayılı kararb müsteniden verilen şeker bt>yaıınamelP.ri veren ve" beyan 
name vermiyenlfırle mevcııdlarını noksan bildirenler nezdinde beyanname harici 
tesbit edilon şekerlere nutaalhk zabıta aitbeyanname muhteviyatına la şamildir. 

3- Sabit gelirlilere yapılncak tevziatla lüzumuna göre Icra vekillerinca tesbit 
edilecek sair ihtiyaçlara tahsis olunacak şrıkerlerin .fıatlan kr1stal kilosu 120, 
küp kilosu 140 kuruştur. Bu maddeye göre tevzi edilecek şekerin nevini stok 
vaziyetim• göre Türkiye şek{"r fabrikaları Anonim şirketi tayin edec~ldir. 

4- Belediyeler şeker fiatlarına yc-pılan bu zamma göre nınham fiatl::ırını ycni-
<h ı t~~bit ı la ı ve Pyliveceklerdi r· 

em:i:m=-ı~iiia:~~:mi:.m:~:Iil~~:?:Z~::::::::==========:mıı .... mm • . .- ~ 
Parti Vilayet 

kongrasi 
10 ılk kanunda yapılacak 

Cümhuriset Halk Par
tisi VHfiyet kongrasi 10 
ilk kandunda yapıtacakbt. 
Kongrada 'kaza kongrala
rının dilek hulasaları tes
bit, Vilayet ıdnıe heyetinin 
hazırladığı raporla bütçe 
incelenecek ve ye.1i Vila
yet ldara Heyeti seçilecek 
tir. 

Parti Müfettişi-
miz geliyor 

Parti Müfettişimiz Ba· 
lıkPsir mebusu fah rettin 
Tiridoğlu bu ukşamki eks 
presi Anksradan ayrılacak 
ve yamı akşam lskenderu
na gelecektir. Parti mlifet
tişirnizin çureamba günü 
şehrimize gt\'mesi baklen 
mektedir. 

Havalar sovudu 
Dün sabah şidd tlı bir 

yağ'Dur başlcımış ve öğ'e· 
Je kadar sürmUştur. Bu 
yıığrnurdan sonra lıa\'a oL 

dukça sovumuş ve kış ken 
dini gösterrneğe başhımış
tır. Dün çok kimseler Pnlto 
\arı ı g"ym~ğe blşhıanşlar 

'ış111 bu yıl erken gele
iddetli olac1ğı tah 

mm t. ... mektedir. 

m "Kara gün,, için sakla
mak zaruridir. 

Köylil~buna muvffak ol
duğu tıldirde,her:n kend.
ne vB bemdA yurduna en 
büyük hizmetini yapmış 
olacaktır. 

Selim ÇELENK 

a 
Hadisesiz 

ın işga/J 
temamlandı 

Almanlar Cezayir önlerinde 183 bin ton· 
luk müttefik gemisi batırmışlar • lngılizler 
Der neye ilerlıyorlar • ~ommel Libyayı 

boşaltacak mı? 
Berlin 15 A. A. - lşgal 

altı'lda o\mıyan Fransanın 
Alman ordusu tarafından 
işgah temamen hadisesiz 
geçmiş ve tahminlerden 
çok fazla sürcttla sona er-

yen haberlere göre, batı] 
dodru çekilmekte olan A 
man kuvvetleri şimdi der 
m~yi g çrnişlerdir. 

Madnt 16 A.A-lspanyc 
bnsını Romrnelin taliin 
iimid beslemekte ve kesi 

miştir. bir maglubiyete uğrayac• 
Vişi 15 A.A. - Tolonda ğına immmamıkts dır. 

ki Fraıısız filosunun im- Brrn 16 A.A-Isviçre ı 
maı danı ile tayfaları Ma · zı:>teleri, Şımal A.frikanı 
reşal Pc:tene sedaket yemi- ~1ibver tarafındno bcşalb 
ni yaPmışlardır. rnasına karar verileceğiı:: 
Londra 16 A.A.- Şimal sıınrnoktadırJar. Şimal Al 

knduki Mihver kuvvetl61 
Af rikndun gelen haberlere nin oradan Yunanistan 
güre Alman ve ltalyan ko!aylıkla taşın·nalaı 
birliklerile müttefık biılik mümkindir. Fakat bub 
leri Tunusun Bizertll lima Aimanynr.ın meğlubı~ 
nı önfüıde temus1 ge~·miş şeklen kabul ~tmesi el 
!erdir. Mihver kuvvetleri m ktir. Bu itiba,-la Alma 
bJva ve deniz yolile gdlmiş ya buııu yapınarnalıı.Jır. • 
tir. Diğer taraftan c zayir 
işgal eden Amerikan kıta 

ları sürutla Tuııusa doğru 
ilerlemektedirler. 

Beı·'in 16 (Radyo ) - -
Dün ak:jam Alman Bı.1ş 

komutanlığı fevkelfide bir 
tebliğ neşrederek Şirnall 
Arı-ika iinlerinde ıngiliz 
ve Amer;kn~ don!z kuv
vetlerine hücum eden Al-

I Memuralınacc: Husu İ ~luha r,ebe M~ 
lüğüntlen: 

1 Merk~z ve kazılar ı~ 
m~;h 1elif vazifelere mem 
va katip alınacaktır. 

Asli maş1 ar 10-15 -2) 11: 
dır. 18 yaşım bitirmiş o 
ve Lise mızunları arası 
imtihan yapılac ğ~d 
isteklilerin 21-11-942 cu 
rtesi saet 10 dB nüfils c 

man ve ltaıyan deniz kııv danı, mektep şehndetnaı 
vetleri bu gemilerden 183 ı si ve askerlik <iurumuna 
bin tonilato hacminde 14 dair vesikıt ile~ H 
nakliye gemisi ile 3 krova Hususi Muhasebe Muh 
·zörii batırdlkhırım, 83 diış be mildürlüJ?:ilne baş 
man birliğini yok eyledi K ması 

}erini bi!dirmektedir. 1 Not: Ge1ecekyıl me 
Loııdral6 A.A.- Kahire be devanı edc.cekler k 

den gelen fdrnt teyit etm i dilmez. 
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Tarla icar edilecek 
İskenderun Malmüdürlüğür.den: 

Köyü l'ahrir .ı. lo. Cinsi Mesahası 3 st>nolik kime nit 
IJ. A. M. icar bedeli olduğu 

Lira-kuru~ 
Arpa deresi 320·58 Tarla., 2 15 56 60,-·Cirgago And-

Şevr61. 49-49 
" 

ravus 
4 36 18 450,-0hnnnes Bo

yarıyan vere
sesi ve BoKtili 

Zireyk 
,, 27-27 ,, 5 79 59 350,-·.Sofiye Uuloz 
,. 52 52 " 3 08 13 240,- ., ,, 
" 60-60 ,, 3 79 68 165, - " ,, 
,, 62-62 " 4 92 03 300,-· ,, " 

Kilise önü 218-218 ,, 3 99:58 3 hazinei maliye 
" ,, 267-267. ,, 29 30 1,50 " ,, 

Arpa çiftlik 84-85 11 1 57 97 12,50 ,,, ,, 
" " 58-59 ,, 4 70 17 42,- - " ,, 

Alakop 309-316 ,, 2 47 09 6,- • ,, ,, 
Cebikeli T. 5 ,, 50 00 7,50 pol Avarci 

,, 18 ,, 1 oo oo ıs,. . ı ,, 
" ,, 19 ,, 2 50 0037,50 ,, ,, 

,, 26 ,, 2 00 00 3J,- - ,, ,, 
" 38 " 3 00 00 60,- • ,, ,, 
,, 59 ,, 7 00 OJ 150, - ,, ,, 
,, 78 " 1 00 00 30,- • " 

" 
" 

84 2 00 00 30 - -,, . , ,, ,, 
" 102 ,, 1500030,-. ,, " 
Yukarıda cins ve miktarı va evsafı_ ve saircsi fyn

zılı larlnlur 3 sene müddet!e icara verHmek üzere 
4-11-1942 tarihinden itibaren rnüzayideyı: vazedil 
miştir. Talip olaıılnnn %7,5 teminat akçasiJe birlik· 
te ihale günü olan 19-11-1942 perşembe günü sa 
at 15 _de Malmüdürlilk odasında müteşekltil komisyo 
na müracaat eylemeleri ve şartnamr:yi görmek isti
yenler de bu tarihe ~adar hergUn mesai sautları da 
bilinde Milli Emlak Memurluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

13,14-16, 18 

Sabun fiatları 
Belediye riisliğinden: 
Şılıır de satılmakta ve sa 

tılacak olan sabun& Jiat ta
yini hakkındaki makamı 
rıyuset teklıfi tetkik olun· 
du: 
Antakyanın en başlı istilı 

sal ve zaruri maddelerin· 
d~n olan subun fiaUarının 
teibitile piyasa hareketle- ı 
ıinin isllkıare konulması 
zaruı1 oımasu a ve bu fi
nt tesu tinde ve tesbit etli 

İlanen t~bligat 
Antakya asliye hukuk 

bakimJiğiudcn: 
Müv~kkiJinio müle\'t~ffa 

babasından ın vrus Antak-
yanın Güzeli köyünde 
kan 9 ve 10 tdralı guy· 
rime11kullerin alepte mu-
kim Emıde Ce trdı'nin ala· 
cağından doJd HaJep ic
rasının mıizekeıesine bina
en haciz vaz edilmiş ve 
arı1dan sekiı sene gcçti~i 
halde vakı olan müteaddit 
muracuutlarına rağmen bu 
huciz kaldırılmamış oldu-

ı. lecek füıtın ID<tlıalli ve ci ğuııdan mevzu lıaczin fak-
var mıntakalur PİJBSaları ki talebile Antakyamn 
yla menı:ekt't nıikyusında ; Tümtaş mahallesınden Tev-

• milbı.du o ve ıeytunlamıın fik Sultanım vekilı Antak-
daima ·göz önl\nde bulun- ' ) a avukatlarından Mes'ut 
durulmıısı ıcab etmesine Fani Hilgili tarafından Ha· 
Vi evvelce Vuli Bey Efen lepte .Ewıde Cerardi aley-
dınin Hiyasetindu Mınta· bıne nçılan Javu üzerine 
ka ticaret v~ iktisat l\lüdür müddeualeyhin Halepteki 
!eri ve ticurct odası bllŞ· ikametgahı bel.Li olr.nııdı-

ğından tlukuk usulu ruu-
~iltibi ve Belediye daimi bakemeleri kanununun 
encümen azalarılt- y&.ıpılan 141 ve muteakip madde· 
ihzari ve istişari tophmtıda !erine tevfikan bu bnblaki 
subun fıatının topdan 118 tebliğ atın ilanen yapı mı.ı-
ve perakeııde 130 kuruş 1 sına karar verilınıştır. 
olarak tesbit edilmesi mu Djvaya karıı bir itiril-
vafık görüıdüğüne binaeıı zı vars t kanuni müddet 
keyfi_yitin alakadarlarca içinde bildirilmssi \'e 14, 
11ı1aıumu olmak Uz .. re ma· 12.942 pıızartesi günü sa-
ballt garete ila illhıına ku · 1 at 10 d <ı mHrafaaya gelme· 
rar verildi. 1 sı veya kanuni bir vekil 

-Neşriyat l\lüdUrU 
Selim ÇeJeuk 

.r. M<ıtbuası Aııbtkya 

göndermesi Ulzım geldiği 
1 davatiye makamına kain 
l olmak üzere iUln olunur. . -

1 Köyü C~ ~~~ı~ı~'a:~J!.~u~:n!~~ :;~den nıel 
1 

Na· o. No. bedeli ruk olduğu 
Lir",'krş. 

Zeytuniye 11 Bdl:çe\i cv997 60, • • Huri Mihail An-
" il•• tun c.ğluAleksi 

996 410, - - Yusuf Abdullu 

Bahçe 

,, ,, Turla 

,, ,, Bııh~·~li ev 

,, ,, Uahçt"li ev 

,, ,, " ,, 
" " " 

., ., Bahçe ,, 

995 

1241 

981 

907' 

887 
1006 

1040 

Hannutoğ. llanne 
240, - - Yusuf Abdulla

Hunnut oğ.Hannn 
45, 33 Abdulla Zuğhi 

oğlu Hanne 
122, 50 Saman Fırsa oğ 

Mih:ıil. 
265, - - Abdullu Fanılı 

Husus oğ. Hanna 
125, - · Samon oğ. llanna 
250, - · Isa saudi oğlu 

Hıınua ve eşi Aııdru
ves K. Feride 

15, - ·Yusuf Abdu'la Ifon 
nut oğlu Hennu 

35, - - Yusuf Abdulla Han 
nul oğlu Hanna 

Yokarıda evsaft yazılı :g11yrimenkulün açık arttır 
ma ile mülkiyeti satışa çıkarıl nıştır. ihnle 23, 11,942 
p ızartesi günn saat 10 do Defr.erdarlıkta yapılacaktır. 

isteklilerin teminat makbuzlariyle birlikte komis
yona müracantlun. 

,. ., 1041 

(ilan, dellaliye ve sair masraflar müşteriye aittir.) 
16-17-19-21 

Metruk mahsul sahşı 
Hatııy Deflerdarlığından: 

Kö_yü Cinsi Ad~t Kilo Muhttmm~ıı 

bedeli 
Lira Kur. 

Vakıf Portakal 287075 OJ 2870 75 
,, Mnndalin 1500 00 15 00 
,, Gar daneı:;i 525 25 50 
Yokarıda cinsi, mikdnrı ve mulı<ımmen bedeli ya-

zılı 01elı Ok bahçelerin 942 yılı portakal,, r mandalin 
ve gar ılanesi mahsulü 19-11-942 perşembe, gürıü 
açık arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin % 7,5 teminat maklıuzile defterdarlığa 

muracaatları iliia olunur. 

ilan 
Vakfı Mevkii Cinsi 

16-18 

No. Pnrscl No. Hedeli 
Lirt.t 

Şeyh ati camii köşkerP. nısıf 125 5 .. 351 45') 
dükkAn 

alevı vakfı zeytin scıhesi ars'l 163 5. 1717 300 
} ukarıda vakfı ile cinsi yazılı ·vakıf gayri menkulla
rm mülkiyetleri açık arttırmaya çıkarılmıştır ihalesi 
20. 10, 942 cuma güıııi saat 14 te vakıflar iduesina~ 
icr:. olunacağından isteklilerin Jnürar.aatları iU\n olu-
nur, 

6, 9, 12, 16, 

ilan 
• 1 

ilan 

As. posta 
Ko. 

11-ıı-
nü saııt 16 d.t 
ve mukı 
esasları dıı· 
palı zarf ..... ,......, 
pumuk k" 
nacıktır. 

Beher 
mmi fialı,,1 
11 k temioab-
lsle" dilerin 
ve sautl• t 
rile birlikte 1 n· ürac ıatlal'I 

Hatay:de 
Sahipsiz 

dairesince 
~matsı için 
"ölunan ın 
kul eşya 18" 
ba günil 

Hatay~vakıflar MüdUl'lü- İskenderun Malmüdiırlü- • rii lısşıods 
ğünden: ğünden: Talip\erill 

Süveydiye nahiyesine boğ Eksiltmeye konulan iş: 1 çasile Def 
lı .l\1ışnıkiye köyünde mu· 1-lskenderun hllkftmef • caut etlPel 
liyeden devren ulınanCebra konaklarındaki- 3602 lira 
Kuıancıyun· ciftliQ"indeki 1 ~49 kuruş keşif bedelli rnü-
portakallar ile Zeytuniye teferrik teminat. 
mahallesinde Darıılhamiye 2-Itk temirntı 270 lira 
vakfı bahçelerindeki pürla 

1

. 19 kuruş kati teminnt iha-
kııllarm 942 malt yılı malı le Ledelinin % 15 tir. 
sulu lÇık artırmaya çıka- 3-lhale 26,11,942 per-
rılrnıştır. ihalesi 16-11-942 şembe güuü saat 15 te 
gününe rastlı.ıyan pazartesi nınlmüdiirlüği!nde toplana· 
l~Ünii SUveydiye H~lkPar - cıık komisyon hırafmdan 
tisi biııasında icaredilec..k yapılacaktır. 
tir. lsteklilt rin müracaat 4-Keş"f evrakı ve şartna-
ları ilan olunur. weleri her zamau isken· 
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