
Ögleden sonra çıkar oOnlük 
DRE YE~ı 

~ni Hub 
111 &~ - T esbı 

• Sdayın kilosu 20, çavdar 15 
E 

~ır 16 , 
, arpa 15, yulaf 16 ve akdarı 

fut 16, Mı
kuruş 

~' 1 üzerindeii safin ahnacak 
~. ç arırı ı öd . .. . 
l'lj fllöhl .emıyen ın usfahsıllere muayyen mühlet verilecek ve 
K .. ~~ ıçınde teslim efmiyer lerin mahsulü yarı fi ta alınacak 

4,~ lıçuk, orta ve büyük müstahsil kimlerdir ? 
'il•~'. 16A.A.- Tica 

. lınden tebliğ e-

i \'c U 
'lallın Ilı stahsilden 

baaeına karar ve-ri-
tıd.il h.t.ın. Yeni fi atları 
.._ •c.ııştır. 

~li so t 
Çiftçil , oaa kıtdar 

Ur kU,•ük .. 
C>ıaraıc . • .,. mu -
ls irf •stıbsaııerinin 
' k' 50 tondan 

ls . adar ohmlar 
lif -% ı.ı oo tondan 1 

· .Sal Yapan çift- ı 
Si,) '8Uı .s.ıı · · 

fQi h Orınuı yt. ... 
~, ltı Uktımet'! p '!~ 
t ltı Ukahililildc· sııt

etburdurlar. Bü-

yük çiftçilt>rm i~tihs ıl.n
den 50 tona k daı ol nl 
rın } üzde 25i, 50 tonu l 
yüz tona kadar oi.ın kı · 
mın yüzd..! 35 i ve 10) 1 
tondan yı carısınıu d ı yüz 
de 50 si satın alın c!lk
lır. 

Müstahsil hükO nete 
sat cağı bu mildur zııhire 
yi loprc-k rnahsu'leri ofi
sine veya ofis h sabına 
mübayaa yapın Zır ı t 
Bankusı şubesine &Şağ•tfo 
ı;ös er:ıeıı fi t'nr. u~rin 
d~n teslime mt>cburdur. 1 

BuğdJyın kilosu 20, 
çavdar 15, mahlut 16, .l\11 

. ~~enizde petrol 
llıcl·· b. 

ll ırgemimiz 
~.k.,!orpillendi 

iki bi~6 A.A.- haber verildiği nı-- göre: Akel -

c;ı 16, rp 15, yu af 16 
kd.ırı 15 ~uı uştur. 

\lu n ı (İ ıfr·~d t için 
de borçlarını ö lemiyrnle
rin borçlan ıklan mahsul 
aşağıdaki fı tlar üzerinden 
almnc ktır: 

BuJd y 10, çavdar 7, 
nrnhıa•. 8, Mı:sır 8, yuh .. f 
8 akd .... rı 7 buçuk kuruş 

Pu son nüdJet znrfın
c ,ı da borç tındığı hu mba 
tı ofıse tes · rn etmiyoul -
rin saKladı • an yerli:' d 
r .. tır • ~ ıpılucak 

mevcut mnhı:,ulleri musa
dare ediıecektir. Kararna 
m,. m riyet mrvkiine ko 
nulmuştuı · 

dün Kırıkhan ve ak 
tepeye gitti 

v l ıLız S ıyer dün ~ ... -
baht yın kı ıkbaııa g d~
rek idare iş ~ .. ıni ve iaşe 
duru nunu ınc lt.mış ve o 
rad.ııı A t p • mıh yesine 

l'tl' tonluk pet ol ·· kı·· b" · · iŞ Ve r yu u n gemırtııı lor-
ll&ıtıa ç::Pulr karaya oturmuştur. Gemiuin kur-

ışı maktadır. · 

e m •k 

ı gid rek köy .J ~rıe e im 
hı.ı m ... n ve d er işler ü
z rind gb. u~ uştur. 

\ 'imız d ı kŞJ'D 
ŞC'h 

0

'1l U do lU l • Yva ve sebze 
'°Qcz dil.n serbest 

•' ~i bırakıldı 
~t ko t , .. 
c ~ or u ve şehri n ihtiya-
t,~ 9ozönünde tutulacak 
~ı: .. ~addi• d( n faz-

'<.ıcsı U 
'lıı-y 7..eri ne seb-
lbtıı V rtnın ~hir ha-

·~ııl)}icı Belediyece ya 
•.:~rtıi ı.ış v

1
e şehrin ihti 

·~~ • 
0 unrnuştu . 

" l aı,ılan . 
dıı e lrlQr ıncele-
~ 6Q llCaatıar üze-

e liei leden sonra 
8 Vekili Mek-

~~pçu Rifut Turosun reisli
gı altında belediy de bir 
toplantı ynpı'mış ve tu 
loplantıy ı Ziraı t l\lüdür" 
le Ticaret OJ ısından Lki 
ve 'llÜ tahsillerden ıki ki 
şi iştirak ,.ylemiştir. 'J op
lantı netic s"ııde m yva \e 
sebzı nin civar Vılayetlere 
ibı acının ser~st bırakılma 

Hava haber alr a 

arar 
memnun etmiştir. 

a 

l s gazeteleri 
halk, büyük 
tehlikeden a 
berda r ettiler 
Bütürı sovyet mili 1.1 

ti son gayreti sar
fa davet edıliyor 

Lortdra 17A.A.- Ru -
yadan gel ... n hLherler Al 
manlarnı Tanı ..>rof ve 

Stalinograda doğru yeni 
ve büviik bir taarruzı! 
geçtiğini bildirm"'kt •dir. 
Almanlar Hostofa bir k"Ç 
kilomf'tre. mest.ıfedı1 o duk 
larını b"l.Jirivorlarsad.ı 
rus teblığlerinJe bu husu
s ı dı.tir bir ş y yoktur. 

.\iman kornutaıılıtı 
Fnı sa ve Belçıkadun g 
tırJığı laz~ kuvvetleri dur 
m d n s. vaş sürme' tedir. 

!{us balkı, Husyayı t h 
dit eden buyiik tP.lılikederı 
basın vasıtasiie hah . dar 
ec.ilnıiştir. Gazeteler şunu 
ynznıakt ıdır: 

"-Düşman mt mJeketi
miz n kalbi o1an Stalinog
r Jda doğru ilerlern ktedir. 
Askerler, köylüler ve işçi-
1 r!Husyayı kurtarmak için 
son g-ayreli 1izi sa .. f .. d'niz. 

u ssvaşhırda en ce 
s ıret verıc:· ş .. y Rus ordu 
ımmm muntazam bir şe
kilde rical etme te olrna 
sıdır. Bunu Almanlar da 
i ir. f etmektedir. 

- o 

re 

Cuma 

Eğer ikinci cep 
he "Urulmazsa 

Hitle i Emmek . guç 
olaca 

~ n ·y 16 \. \. - ıd
n \ [' )rD ti g1z•ftc;; J"yLır 

ld: 
-1, ı.ıss d:ı ui:rı·anıl:ın 

f la r-tı ucele !c•H'i.fı etmek 
içın s "raltf" ikinci cepheyi 
uçmnk Jfizını. Eğer hemen 
lhtr kC'te g-t çınez ve hu hu 
rti elin dalı.ı zis 1ule arma 
sını ö 1 "n&•zsek Bit eri 
~ nme~ içiu çok 'L ümit 
kalacaktır .. , 

Durum vahim fa
kat müdafa şiddetli 

Mo&kova 17 A.A.-Cep 
hede durumun vahim ol
mukt;ı d..ıvum eftiği b"r 
h .ki kat olmakla benıber J 
Husl:ll'm şiddetle karşı4 
koyduğu anlaşılıvı>r. c ... - ; 
l'Up çevresinJe de durum 
çok ciddidir, 

.Mo .. ~ova 17A.A. - Vo 
ron~jin t tısı ile şima in
d ço'. ç ti ı s va~l r ol· 
[j .. t ' . ~: ı' l 

nınd ıı hıkvıye olıyor. 
man kıt Iıır ı i~gal dtikle
ı i y rleri acele takviye et 
mektedirler . 

Mısırda 
SavaŞ' durumu sakın 

B ~r in 17 \. \ - l\lı

sı d ı <İ s.ıvı.ı:ı durıımu hak 
kınd..ı şirn li ik y1:mi bir 
h b r yoctur. \lareşal 
Rom•nelın bu günkü sü
katun d ha ne kadur 
., ir c ji bJI i J ,., !.:lir. Bu 
husmta şırndid n bir şey 
s >ylen mez b..ı gün ı{ i sa· 
vuş'ur l•rp n evzii mahi 
yett 1dir 
r:ee ~;.;;::.;;;;.;;;Q: .• :;;:_;;:;;..;:; ___ 

Bua dyo ile konusacak 
hcet rz bu kş n b ı.t 2),15 

~ na ~ p ıc ktır. 

r h'rpd n b di ı ıyor: Al
mı kU\\:Ctl rıduuakş n 

liısırda eniden 
1 taa r za g çtile. 

İlk hübe 1-:rde al-

manların d~r bir sa 
hada tutunduğu bl di

rilınekie ır 
Londr., 17 A.A.- K.ı-

s .ıt 18 l Jı [alemeyn böl 
gesindt:ı lı. reket' g ... c_mrek 
g ı'ş ö çti lıır t rruz:ı 

b ş umı~lardır. Savuşı ı ne· 
tic si h ili degildır. 

f. kut ilk haberler, \lmnıı 
1 rıu dJr lıir s hada lu
tuııdıı"uau bild rmektediı. 
~·>k ı{dd •tr tank savaşları 
başlaınışlır. 
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k 1ırıa 

Sattık değirmen istimlak kararı 
Antakyanın Demir köp

rli köyünde Ası nehri ke· 
nurında tnkı H·en iki dö
nüm b:ıhçeyi havi otuz 
h(ly~ir kuYvetinJe mazot
lu mi teharrik un ve bul
g•Jr değirmeı i, sahipleri ta 
rafındun satı1 ığa çıkdrılnnş 

Antakya Belediye Reis1iğinden: 

Yiyecek ve yakaca a sat" A 
Halay Gümrük l'-1uhafaza T aburtJ 

Komisyonundan 
l'ahmini rnuvı:ıld~at 

Kar) e kö) ünde Muhammen B. 
Parsel N. Snhibinın adı Nevi Mesahası Fintı L. K. 

K. 
1700 Mansur oğlo Süleyman Ekili arsa 954 
1701 Feride ve Zehra 686 

07 66 78 
07 48 02 
07 100 31 
07 128 66 

1702 Yusuf,Süleyman,Ali duhani• - 1433 
1703 lbrohim ve mahmud duhani· • 1838 

lır. 

05 43 25 
66 00 

1(0 l lbrahim ve mahınud duhani kayalık.865 
t 1705 lbrahim duhani(Arsa ve üzerindeki bina)321 

Almak l!rzu edenlerin 
Erler caddesinde Avukat 
Me ud F.ıni Bi\gili"ye mü 
nıcaatlan ilfin olunur. 

1706 lbrahim vemahmudduhani 1-kayalık ar.205 lx5·102 55 
2-Değirmenle yanın· 

daki harabe binaları 300 

15,16,17 

3-3 Çift değirmen taşları450 
4-Değirmen bentleri hereze 50 902 55 

İcara verilecek emtak 
Vakıflar Müdµrlüğünden: 

1707 lbrehim ve n1ahmut duhani kayalık arsa 45 
1708 Ali Yu uf duhani ve Süleyman 

ve Kamil sumdk • • • 595 05 Süveydiye nahiyesine 
IJJğlı Cüdf,yde köyünje 
deniz kenarın la şeyh Hı
dır vı-ıkfındau kumluk t&r 
la ile ziyaret etrafındaki 
odaların üç s..ınelik icarları 
açık arltırmaya çıkarılmış
tır. ihalesi 21-7- 942 
s1h güün saat 15te vakıflar 
id resinde icra oiuoac1-
ğmdan isteldilerin müra
caatları iHln olunur. 

14,17,20 

Almanyanın çabuk 
yenilmesi için 

Loudra 17 A.A.- neyli 
Telgraf ~azetesinin deniz
cilik muhabiri, şimdi İti· 
gill{'redd her iki günde bir 
savaş gemisinin de:ıize in
dirildiğini yazmaktadır. Bu 
gazel yf'! göre, şimdi müt-
t.-f klerin taşıt işini teh)i
keye koyan en önemli böl 
ge Amerika kıyılarıdır. Sa 
vaşın çabuk bilmesi için 
Almuı. denizaltılarının yok 
edilmesi H\zımdır. Son de· 
fH Alman denizaltı üsleri
ne yapılan havo hücumla
rımda çok iyi Dfticeler alın 
ınıştır. 

Macaristanda öldü 
rülen Sırplar 

1709 ibralıim ve mahmud duhani " " 195 5 
1710 Hamit duhhani lbrahim bastırınn kayalık arsa 

Ali oğlu Diyap ve sunu::-i veresesi Şerif 
değirmen tamamen harab 204 

1711 Ha:nil ve Mustafa duhhani 
ve Ali oğlu Diyap ve sunusi vere-
se i Şerif kayalık arsa 3-07 5 

1712 Hamit duhanı lbrahim bastırma 
Ali oğlu Recep, Şerif su· 

nu i vernsesi Mustafa Diyap ekili ar·a 121 7 
1714 Ha an ve melımet sanur, 

Meryem Şahhut ve ;\li 
hindiye arsa 185.7 .12 95 

Harap değirmen 
binası 50 

1 çiftdeğirmen taşı 150 
1715 ı\li Ganim ve Süleyman Duhani (ka· 495.5.24 75 
ve Ali. Yusuf, Süle-yman sunube yalık arsa) 

ve Mehmet, Ahmet değirmen binası 200 00 
Salıh ve Ali duhani 2 çift değirmen taş lsuni 300 00 
1716 Hamit Duhani İbrahim ba tırma, 

Ali oğlu Dıyap, Mustafa duhani 
Şerif sunu~i ka} alık arsa 788 

1717 Hamdan, Kamil, Süleyman " " 316 
1718 Bu dahi sumak)" " 552 

Hamit duhani, Ali oğlu diyaıı 
lbrahim bastırma, Şerif sunusi 

1720 Muı;tııfa Diyap " " 446 
1721 Hasan, Mt"hmet sanur " " 278 
1722 Ali ve mehınet duhani " " 204 
17'.!3 Bu dahi " " 436 
1724 Yusuf k11.1 Yerde Ekili " 442 
1725 Bu dahi kayalık " 107 
1726 Ali ve Mehnıed duhani " " 83 
1689 Hamit duhani Ekili " 695 
1690 Mehmet sanur " " 70 
1691 Şeyh Davud oğlu $eyh Ali kn)a ve588 

Çınarlı 

1693 Hasan sanur 
1694 Şahhut kızı Meryem 
1695 Mehmet anur 

ekili arsa 827 
" .. 439 
.. .. 687 .. .. 947 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
s 
7 
5 
5 
7 
7 
5 

7 
7 
7 
7 

2 25 

29 75 
9 75 

10 20 

15 35 

8 47 

212 95 

524 75 

39 40 
15 80 
27 60 

22 30 
13 90 
10 20 
21 80 
30 94 
5 35 
4 15 

48 65 
4 90 

29 40 

Si 89 
30 73 

48 09 
66 29 

Hudapeştel7 A.A.- M? 
car Parlaroeııtosunda soru 
lan hi- sua!e cen·p veren 
Ualıiliye Nuzırı geçen son 
ki\ruııda c 0 nup .i\lacaristun 
da çıkan isyan hareketin
de 2500kadnr sırp çetcsi
uin ö dlirüldüğünii ve bu 
hareketin ko· nünisfü.r tn 
rafı ıdan tertip edilmiş ol
duğunu söylemiştir. Bük O 
meı. bö, h bir isyan hare
ketinin tek11rrür etmem"si 
i<;in tedbirler almıştır. 

1696 Sanur kızı Zeynep 
Yekun .,.,,,,,,,.,,,,,,,,,..,,2646 44 

lskederiyedeki gemiler 
meselesi 

Vişi 16A.A.- Başvekil 
muavini Lava\ sorulan su 
ellere karşılık vererelt ls
kenderiyedeki Fransız ge
mileri hakkında Amerika 
lagiltere ve ltalyo ile ya· 
pılan görüşmeler hakkında 
yak n1 ı bir demeç neşre-
lf CPğini söyle'lliştir. 

eşrıyat '.\lud.!!!!ÜO"!'r_ü __ 

Belediye Encümeninin 27 suyı ve 1-4 941 ta

rılıli k':lrarile i-,timlaki t1karrür ederek emri istimlakin 
amme manfaatlarına uygun olduğu yüksek viltlyetin 
950-7- -1451 S'.iyı ve 8 -4 -94 ı tarihli tus:.likile 
iktisauı kutiyet eden muıtınelei istiınlfikiye ya bina~n 
belediye c:nci rneni'nin 1152 sayı ve 3-10-941 gün· 
lü karıırile heyeti muhammiııenin takdiri lciymete ait 
1-7--941 tarihli.tasdik elliği rapor mucibince yuka
rıda parsel numaralari!e mesaha miktarları gösteri
len arsa ve değirmen hurnbeleri ve değirmen taşla-:
rının her bir1 _hizasında konulmuş olun bedelle istim
Jfikları teknrrür ettiğindtn bu husustaeshal;i alaka· 
ya yuzı ile telıliğat icrası tazım geldiğinden 5 7-942 
tnrihiude a::ıhahı alaka ıı .. mlarımı. olarak tanzim kılı
nan telıliğattan me' cut oıanlanlara usuleü icra kılı 
nan tebl•ğutta asker olduklurıııdan huzır lm'uuama
yaıılarla tapuca halen n..ı ıılarına kayıtlı olupta vefat 
etmiş olmalarına mebni :erselerine tebliği iktiza eden 
arsu sahiplerinden kısmen asker ve kısmen yerleri 
malum_olmıyanlara ilan n tebliğ edılınesi icap 
etmnsine göre yukarıd yazılı arsa ve değirmen har" 
beleri Vı} değ r men taş\an 1111 her biri karşısında gö~tel'i 
len bedellerle menafii ~ ınme namına Antakya bde· ~elim Çelenk 

C,H P. Matbaası Antakya 

miktaı ı. tutan. teminatı. ct·ıoıl 
c;ıısi Kilo Liıu. Lirn. lh8ıı9l4i' ~,11 1 " 
Koyun eti39J O 4 2900 3218 4- • 

Sığır ve Tll 
erkeç ke· 2 ~.ılı·" 
çi eti 390:)3 19510 1463 4-8·9

4 
2 Ç r "· 

Udcn 933000 17727 133) 5 8 9:2 çır s• 
Kuru ot.22 000 198JO 1485 5-8-9 
(Tel bulyalı)(dökme halinde 
olursa b"her kilosunun nıu-
ham nen füılı (7) kuruştur.) ı ı'er 
Saman 171000 9405 706 6-8-9

4 

(dökme)(Balya halinde beher 
kilosunun muhammen fiatı· ı 

~J' 
(7) kuruştur.) 11 ııeŞ b:ı 

1-Yukarıda cins ve miktarı yazı, 11 f\tı e ,;· 
ceek ve ~ akac\lk maddesi kcıpalı ~01a 1•

00 

koıllılmuştur. Eksiltme tabur satına t 
da yı.ıpılacakhr. t teıııi119 d ı 

2-Tahmiui tutarları Vt' muvalr~81 iz.ılıırııı ~ 
larile eksiltmenin giin ve saatlerı . \roıtd" 
ri\nıiştir. Şartnameleri hergün koıoıs .. 
l
. bl• 
ır. · 1derı , 

3-lsteklilerin ihale gün ve sautıl Jisyoıı9 ıı 
velin" kadar teklif mekluplarını kOU 1 [ill 1 · ··oı e t 

4- -Kuru ot ve samana ait bııcu ate\1ell. si 
ve vergil,.rlet aahhüJU ı ifası!lciao oı rtiltı 'br,ııo 
ve sair masraflar tt-vsik edilınek Ş'.lr tıırıı / 
üzerinden müteahh:uıne uyrıca tabu2o_......25 d 

w 16- '.ı'' '~ necegi. v ı 

incir ve üzüm mahsıJ 
Muhammen 

bedeli Ciniiİ 

Lirn Kr. 
8 80 taze üzüm 

45 25 ,, incir 
54 105 Yekfıa 

miktarı 

Kıl o 
176 
915 

Kr. 
5 
5 

Mağaracık köyünCe metdi t 
ve üzUm mahsulU açık arttırma ..d 
mıştır. .. def!C t' 

İhale 22/7 942 çurşc.mba gOnU j[10 1. 

7.5 wrıı 17,1• 
pılacaktır. Talip olıınlann ~o 

likte müracaaUan. saf 1? 
· Gayrime~ıkul 

rıır 
Hatay Defteı darlığından: . 0uıı.tı " 

Muha nmen dedeli Cinsi Mahalesı ~h ~O· ,,~ 
Lira kr. Z .; it'" 
200 · Ev lzzetvga jtııı 
'\! 1 d l . k•• IÜ!l fJllt 
ı u.rnrı a yazı ı gı:ıyrı men ... ur· 

cumartesi günü saat ona bırakıl011Ş 
Defterdurlığa mıira."c;a~nt~la;r~ı·~~~~ 

--1m1amld~. t.ı.ı 
Dörtyol Belediye 

reisliğinden: 
Projesi mucibi ·ce yt.1plı· 

rılacak: olan kasab.ı mer
kezi sulama suları kamı'ı
nıu 2500 lıralık keşif b 
deli kısmı kapalı zarf U5U 

lile eksiltmeye konulmuş 
tur. lhalesi 25 temmuz 942 
cumartesi günil saat 11 de 
Ileledıye enciimeninde ya· 
pılacaktır. Keşif evrakını, 
şartnamesini görmek isti
yeuler BP.lediye muhaseb~-

ı sinde her zamnıı gör~bilir 
ler. Tıılip olanların kanuıı 

\ 

' 


