
J'r. Belediyenin .bu mese 
~ ilede YakınJaıı a'a\{ndar 0 maaı gerektir. 

Şimal Af rikada 
Amiral Darlan yeni bir Fransız 

hü~ümeti kurdu 
T unusa çıkan Alman kuvvetlerile müttefikler 

arasında çok şiddetli savaşlar oluyor 
Londra 17 A .A.- Amit a: Harlan, Amerikan işgal 

kUV\'etl d lısş kumıından:ığının muvafa!i"atini alarak 
Şimali Af rikuda yerıi bir Fransız hükumeti k\lrmuş
tur. General Jiro Şimal Afrilrndaki Fruns:z kuvvstleri 
nin Başkumandunlıgıııa tayin edi!miştir. Bu Fransız 
kU\'Yetl13ri müttefiklere her bakımdan yardım edecek 
]erdir. 

Londra 17 A.A. -,Aıcnanlarin Tunus toprııklnrma 
ve bilhassa Ui1ertaya 10 bin nsker cıkardıkl'.lrı haber 
verilmektedir. Kuruya çıkan Alman askerJerile lngiliz 
ve Amerikan kuvvetleri arasında şiddetli çarpışmalar 
başlamıştır. Tunus açıklarında 42 1\lihver uçtığ"ı df"şii
rülınüştür. 

Bu hafta çok mühim 
hcidisele:r olacak 

Amerikan ve lngiliz ordusunun 
hedefi Rom meli yakalamakmış 
Rommel çok mühim miktarda takviye alınış 
ve sağlam bir müdafaa hattına yerleşmiş 
1 d 16 A. A. - ta, telgraf ve telefon mu-_,o.ı ra h . . d'l . t' 

•1, . t s·ı vazıyor· aberlerı tusıs e ı mış ır. aymıs gaze e ., • 

<;ok önemli lıild~selerled~ Hangisi doğru? 
lu bir hafta yaşadık. Ünu R 1 L'b d 
müzdeki haftanın dHha omme ı YJ ;mı 
çok olaylara sahna olma· Almanyadamı. . 
sını bt:klernek lazımdır. Londra 16 A.A.-Kahı· 

Londra 16 A. A. redeıı bildirildiğine göre 
lng' liz An.iraıhk dairesi- ı\laraşd Hommel !'obruk 

bliğine göre, son civarınıln t~m logilizı:~ ta· 
çiude 13 Almnn ve rafdındaı!. esır . 1edııekcegı skı· 

d ra a pıJ ıma ı e uçma 1':ıly d. deniz altısı ak.~- suretile ~ıırtulmuşhır. 
ııizde batırılmıştır .. Ingılı~ Londra 17 A.A .-Fıran-. " ı dıyor kı· sıya.oı yazar arı ' sız ımıırında bir yerden 
.. ':Şimdiye .lrnda.r Mus~~ bildirilyor: Çok iyi haber 
hnının akdenızdekı den nl:ın kaynaklardan sızdığı· 
ü.stü fılosunun gfüünmeme na göre Rommel Mün;lı.te 
sı çok nıaualıdır.,, Hiller ve arkadaşlarıle 

1 ondra 16 A. A. .. mühim miizakerelerde bu· 
Askeıi yazarloım mu- lunmaktadır. Yine tahmin 

taleasına göre, Şimal Frnn ı;?dildtğine göre son Libyn 
sız Afrikasıu::ı ~~ıkarılan ln hezimet' nd&n sonra~Homm-
giliz v~ A :nerikan ordu~ 11 elin vaziyeti tehlikeye düş-
nun hedefi, mümkün oldu 
ğu kadar çabuk Hommel 
kuvvetlerile temasa gel
mek ve onu yakalamaktır. 

Vişi l 6 A.A.- Haber 
verıld"ğine göm, • Mareşal 
Rommel :mütdnı takviy~ 
kıtalurı aln .ışlır. Bu itibar 
Ju Honırnelin yeni işgal et 
tiği mevkileri l!:lalerueyn
deki le adar kuvvetli oldu· 
ğıı telfikki edilmektedır. 

Londra 16 A. A. -
Bütün Şimali Afrikada pos 

müş~ur. 

Kırıkhanda 
İnhisar ınalları üç 
misli fiata satılıyor 
Kırıkhandarı bize hnber 

verildiğimı göre, inhisar 
maddeler;nden tütün ve 
rakı üzerindeki füıtııı iki 
ve hattu üç misline satıl 
maktadır. bir paket halk 
sığarası 30, 59 kuruşhdc 
rukı 150 kuruşa gizlice 

Salı 

Her yerd~ ve her mil
Jclte olduğu gibi bizdede 
kökleşmiş ve anane halirıw 
gelmiş hi: adet var: Beş 
dakika konuşmak için gc 
len bir arkadaşımıza veya 
dostumuza, evlerimizde zi 
yaretçilerc "bir fmcan şe· 
kedi kahve,;ikrum ederiz. 

Bu öyle lıir alışkan
lık haline gelmiştir ki, hu; 
nu ikram yap .mıı:ıdığırnız 
zaman adeta bir .suç işle
miş kadar, mahcub oluı· 
ve, hal ta bu arkada~ın ve 
ya ziyııret~·iniıı hakkı V1!ril l 
memiş gibi bir iç sıkıntısı 
duyarız. 

Bu "kara ikrnm,, ade 
li şekerin kilosu üç ve 
kahvenin kilosu 10 kuru 
şa alınıp satıldığı çok cskı 
zamaalar,Ja yerleşmiş şe
ker 120 ye çıktığı zaman 
da devam edip gitmiştir. 

Şimdi şeker ve kahve~ 
nin kilosu 500 kuruşa çık· 
h bundun sonra bilhassa 
bayanJurımızın kaLul gi:ıı-
lerinde ziyaretçilerine kah
ve ikram etmek moda ve -
sevdasından v:ız gdçmele-
ri zaruridir. Çünki tıu ka 
bul giinünde ziyaretçileri· 
ne ikram Qdl'cekleri şe
kerli kahvenin masrafı bir 
evin gündelik masrafını 
çok aşur: Hu şüphe yok-
ki mütevıi aile bütçeleri 
içiu bir yıkımdır. 

Bu eski görenekten 
vazgeçmek, 'misaf'rlerirni
ze, ziyaretçilerimize kahve 
yerine yerli mahsnllerirniz 
den mıısela incir, Fındık ve 
buon benzer kuru yemiş
ler ikram etmek çok ye
rinde hlir iş olrır. B!.i suret 
le hem meınlekettı.ı istih-

sali azalan şekeriıı daha az 
sarfını hemde kahvve 
için her yıl yabancı iilke
lere ödl-ldiğimiz milyonlar 
dım bir kısmını olsun ta· 
sarruf etmiş oluruz. 

halka <lağılılma'.\ladır. 
Bu satış, gündüz degil 

lıilhass.ı geceleri ve çocuk 
lar tbrafmdan yapılmakta 
imiş. l)u istifçi ve vurğua 
cuhırın eser; olduğunu san 
dığımız bu halın önüne 
geçmek ve halkın soyulma 
sma meydan vermemek 
için inh:s ırlar idarsile Kt· 
rıkhonda ilgili makamla
rın dikkat nazarını ~eke: 
ri:z.. 
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Tarla icar edilecek 
İskenderun Malmüdürlüğür.den: 

Köyü l'alırir ~lo. Cinsi ı\.lesı.ıhası 3 st'nelik kiınt- ait 
11. A. i\1. icar bedeli olduğu 

. Lira-kuru~ 

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

~evr~ 49-49 
" 

ravus 
4 36 l 8 450,--0hnnnes Bo-

yacıyan vere
sesi ve Bolitili 

Zireyk 
27-27 ,, 5 79 59 360,·-~Sofiye Buloz 
52 52 " 3 08 13 240.- " ,, -" -

" 60-60 ,, 3 79 68 165, - " " 
" 62-62 " 4 92 !)3 300.-· " " 

Kilise önü 218-218 ,, 3 994158 3 haıinei maliye 
,, " 267-267. ,, 29 30 1,50 ., ,, 

Arpaçiftlik84-85 ., 1579712,50 , ,, ,, 
,. " 58-59 ,, 4 70 17 42,- • " " 

Ala kop 309-316 ,, 2 47 09 6,- • ,, ,, 
Ct>bikeli T. 5 ,, 50 00 7 ,50 pot Avarci 

" 18 " 1 00 00 15,· . l " ,, 

" 19 " 2 50 00 37,50 " ,, 
" 26 " 2 00 00 31,· - " ,, 
,, 38 ,. 3 00 00 60,- • ,, 

" ,, 59 ,, 7 00 OJ 150, • ,, ,, 

" 
" 

,, 78 ,, 1 OQ 00 30,- · , ,, 
• 84 '' 2 00 00 30,- • " ;" 

102 " 1 50 00 30,. . ,, " 
" f . . l Yuk<ırıda cins ve miklurı ve evsa ı. ve saırcsı ya-
zılı tarlalar 3 sene müddetle icara verilmek üzere 
4-11-1942 tarihinden itibaren müzaj·edeyı : vazedil 
rniştir. Talip olanların %7,5 temin&t akçasile .. bi.~lik
te ihale günii o]an 19-11-1942 perşemb~ gunu sa· 
at 15 de i\lalmüdürlük odasında müteşekhil komisyo 
na müracaat eylemeleri ve şurtnam 1:yi görmek isti
yenler de bu tarihe ~adar ~ergün mesai saı.ıtl•ırı da 
bilinde i\lilli Emlak Memurluğuna milracaat etmeleri 
ilan olunur. 

13, 14·16, 18 

Satlık metruk eml 
köyü cinsi mıntıka parsel kapı muhamr .... n kimdenrnet 

No. .\o. No: bedeli rO.k o'du~u 
Lira Kr~. 

Zeytuniye 11 . 839 37, 50 ~lihail A!!lun 
oğ. 1 4 hisse lbrabinı Bahç~li ev 

852 41 50 Kizkallıı oğlu ,, ,, 
" 14 34 ,,İlyas 

,. ., ,, 850 100. • · Ferah Oabul 
oğ. 113 ,,l\lişel 

,. 
" " 

723 440, - • Selim Hifka 
oğ. Temamı Sem an 

" ,. 
" 

786 63, 7 5 Iskend<;r Şükrü 
14 18 his kızları Meryane 

,, Bahçe 749 415, - · Iskender Şükt ü 
Temnmi kızları ~leryana 

ve Jülya 

" 
., Uah~e 734 400, · -lskender Şükrü 

kJz'arı l.\Ieryana ve Jülye 
Tarla 571 20, " " il " . " 

1240 165. - • Abdullah Zuğbi 
" " " oğlu Hanna ,, 

1143 15, . Mihail Çapar 
" 

., ,, 
oğlu Circi., 

) okarıda evsııfı ~azılı gayrimenku'ün açık arttırma 
ile mülkiyeti satışa ~·ıkarılmıştır. ihale 25t-l l-1942 
çarşamba günü s1ai 10 da Uefterd!!rlıkta yapılucık-

tır . 

isteklilerin teminııl makuuzlarile birlikte komisyo
na müracuatlurı. 

(lifin, Oellaliye vcsair masraflar müşteriye aittir:) 
17- 19-21-23 

Açık teşekkür 
Ann~miıı ö ümii dvhıyı 

sile cenuzesine i~lirak eden 
bizzat ve mektupla beni 
taziye lütfunda bulunırn 

~ dostlat a ayrı "'yrı lt>şek 

küre vaktım ve ayağımın· 
sakat duru· ou mani oldu 
ğundan uçık teşı::kkür!eri 

min iblağınu sayın Yenglin 
ünvasıta olm11smı dilerim 

Avu'rat 
Cemil Yurtman 

Halkın dıkkatine 
\ Belediye lliyı.ısetinden: 
ı 1-Huzı dükkancıların 

satmakta oldukları meyve, 
sebze, kubuklarmı ~ürük
lerini ve bir takım san 'at 
s.1hiplırinin deri. karloa, 
ve buna benzer eşya kı
rıntılarım dükkanları öni.i
ne nlm:ık suretile cadde 
lc·ri kirJeltikJeri görülmüş 
bunlar cezalandırtlmıştır. 

('adde ve rnkaklars süp· 
rüntü atılması yasak!ır. Be
lediye zabıtası talimalna 
mesi mücib'nce her kes 
dükkanının öğünü temi~ 
tutmakla miikelleflır. 

2-Cadde ve sokakla· 
rın h i~· bir kimse tarafın· 
dan hiç bir suretle işğal 
edilmesi caiz o'rnadığın
d:rn dükkancı!arın dükkan
ları öğüne sandık, fıçı. kü
fe, l'.ıepet, c;uval, iskemll', 
satış eşyası ve bunlara 
benzer öteberi koymak 
suretile cacideleri, sokak· 
?arı işğııl etmeleri yasak· 
tır. 

Belediye tenbih \e ya· 
sakları halkın sağlık ve 
iyiliği için yapı makta ol
duğundan her kes bunlara 
tamamile riayet etmeğe 
mecburdur. Riayet etme-. 
yenler ceıalandırılacaktır 

umumun malumu olmak 
üzere ilan olunur. 

1 1 

ııan 
İskenderun Malmüdiirlü
ğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1-1.:>kenderun hükumet 
konaklarındaki 36'.)2 lira 
49 kuruş keşif bedelli mü
teferrik teminat. 
2-llk temiratı 270 lira 
19 kuruş kati temi nut i ha
le Ledelinin % 15 tir. 
3- Ihale 26,11,942 per· 
şembe güRü saat 15 le 
malmüdOrlüği.!nde toplana· 
cuk komisyon tarafından 
yapılacak!ır. 
4 - Keşif evrakı ve şartna· 
meleri her zaman isken· 
derun Milli. emlak müdür· 
lüğünde gi>rülebiJir. 
5-Eks!ltmenin şekli: açık 
~ksiltmedir. 
6-Talip'' olanlaı ın belli 
gün ve saatle komisyoMa 
ve keşif ile şartları öğren
mek istiyenlerin her gün 
Milli emHlk memurluğupa 
müracaatları ilan olunur. 

16,17,18,2;~ 

Satlık metruk eşya 
Defterdurh kltın 

Muhammen 
bedeli 

adedi cinsi lira 
1 üç gözlü s:ıç kuzine 10 
1 çinko davlanbaz 5 
2 tahta ltablık 10 
1 Emaye lı1vabo 25 
l idrar kilveti 15 
1 alafıranga kuburluk 40 
1 banyo için bakır kazan 

1 

ocak ve ~o : ularile 100 
1 emaye banso teknesi 50 
1 duş borusu 5 
1 Emaye musluk ve borusu 

Satılık metruk eşya 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Beherin·n 
kıy meli 

Mu ham men bedeli adet Cir si 
Lira K. Lİ!"a K. 

' ' 

ı. 

~ı il 1 8 ~ jl 

480 • -20 · - 14 Karyola 
140,- -10,- • 14 Karyoltt cföşeği 

ıcıif 
muh el 

.. ·t11ııı 
0ıu~ 

rt muhtc' 10,- - 2,- - 5 Komidon 
]O - · 1 · - 10 Tahta masa ' ' 4,- · 2,- - 2 Portşapo 
10 - - 5 - - 2 Paravanu , , 
27,- · 1,- - 27 Yastık 
48,- - 6,- - · 8 Divar aynesl '' 
17,- - 1,- · 17 Karyola fütüsü r~İıırııe~ ıe 
31,- - 1,- • 31 Yatak ç:ırçafı ~~:!il ıııll 1 

2.50 -,50 5 Yüz hav'usu IUb 
5,- • 5,. • 1 Tablo dolup uhteJif 
2· 30 -, 10 23 Yemek çutah JIJ ~ı1o ,. kO 2,60 -,10 26 Kaşık ıdarı 
·,20 -,20 1 Yazı hokkası carı 

16,- • 2,- · 8 Demir ma:;iı.ı 
• ,40 -.20 2 Toz fırçası 
3, 50 ·,50 7 Şapka askısı ·t k6 
2, - - ,50 4 Elbise fırçası bteJı 
2, oO -,20 13 Masa örtüsü ~~u 

11,. • 1· - 11 çift pencere perdesi b' 
1,20 - 20 6 Peçet~ htslif ~1 
6, - • 20 30 Y&stık kılıf n:ıu51 ııoh şr~ 
5,- -1 · • 5 Asma lüks lamba telif fil 
2,6'J- 20 13 Yemek pıC'11ğ·ı nıuh 'fıığlil ·,ııı 
2,- . 1, - • 2 Hamam havluso htelif el' 
2,- · 50 4 Çinko lr.ğ_.n rı:u 
2,- -, 50 4 ,, Sürahi 

'6h 1 - • 25 4 ı.: , ' ,, .r ı.te 
-, 10 10 1 Teneke semaver fllıJ'' ı 

5 K . . rseıeıı fllıJ 2,50- 50 ahve tepsısı po Jerl 
6 1 6 ~ maden ıeıı ' - . • " ,, ...ıarı rse ıJ 
-,40 10 4 Çay fıncanı po ıeıı f!lıe 
1,80 10 18 ,, ., tabağı porst po,.se , 
4,90· 05 98 Kahve fmcanı tal>ağ ıı 

10,50- 25 42 Yemek tabağı 0;~eO 
- 30-10 3 Kahve c~vzıısi sarı te 

, , <> • ı·f 

-,40- 10 4 ,, fıncaoı muhteı• 

9,50- 25 38 Su bardağı ,, 
6,- • 20 30 Rakı bardağı 
1,60-20 8 Tuzluk Kristal 
1,20·20 6 Süt CiVZ si 

1 1, · · 10 16 Hasır sandalY3 tıı)'' 1 

6, • 1 • 6 h:oltuk sandaJya 50 

2, 1 • 2 Ko'tuk 
4,- -2 • 2 Kanepe 
1,- - -50 2 Battanıya 

,, 
,, el 

.. .:ıtııf1l 
[llU" 

5,- 5 1 Camlı dolap ~ 1-
911,70 395 flletrO ~0u 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı tesi ~~ 
açık arttırma ile 21-11- 942 ~urna~irer~'.~r 
10 dan itibaren köprü başında bır~r . • ıe rJl~~,ı; 
İsteklilerin te 'Dinat makbuzlari!e bırl•J; ıı rııO ~ 
te köprü başında müteşekkil komisY011 .. ıı j9lj 

.. rıtl" ~ıı' F dZla iı lhat alnı ak ve eşyayı go re~. eV 
Milli Emlak ~Iüdürlüğüne müracaat sd~ı 11 r 1;ı5 
ğ ) : ~ ')i lirl ır.(O.!ll1liy ',ili\ ı v,H ıir m ı;r:· ı6, 
ait bulunduğu.) J.3,1 ' 

Vakfı 

ve uu~ 

ilan 
MeTkii Cinsi 

10 
Yekua 270 

Yokar ıd!l evsafı yazılı 
me-nkul eşyalar 2490 sayı· 
h kanun 43 üncü maddesi 
mucibine~ açık arttırma 
suretile 19-11-942 per· 
ŞPmbe günü 8aat onda sa· 


