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Oeıtik -ve pirinç 
stoklarına ukU 
met el koyuyor 
Ellerinde stok bulunanlar üç 
9Üne kadar birer beyanname 

verecekler 
t' l\oordinusyon lıo; etinin bir kararile hfikümet ç .. 1 · 
~k Ve pirinç stoklarıoa elkoymağa ve Toprak Ofisi 
llSıta~iJe bu mahsulü satın almağa karar vermiştir 

1' ~ilerinde çeltik ve pirinç stoku bulunan müstahsil, 
, acır vej komisyoncular eıı geç Uç güne kadar bir be 
~.a.nuunıe ile bu stokları yerin en büyük mülkiye fimi 
t~e bildirmeğe mect.Jur tutulmııktadırlar. · -- --
(( Yenigün» futbol 
kupası maçı 

Dün döit takım karşd~şarak 
~ 

iki maç yaptılar 
" lı • 
\larnizon takımı lskenderun takımını 1 kar-
~' 3 le, Liseliler Antakya Gençlik klübünü 

ikiye karşı 7 goll • yendiler. 
ko Caz ~b·miz tarafından S'thah ır ,3 ı da yapılmış 
rn:~lan kupu iç·n dün ve bu koşuya Geı çlik klü 
\>~tıtra bıışlaıınııştır. ~v· biinden, Liseden 15 atlet 
g;b~ de haber verdiğimiz iştirAk Pylerrıiştir 
da ' dun saat tnm 12,30 5000 metre olan b..ı 

-Jehr·ı . G . 1 . ,. 
tıi ·ı mız arnızon e o- koşu, Valimiz ~ökrnilnsü-

kıt:ş~r.lskendeı un bıkımı erlt>, Emniyet müdürümüz 
~a11 • QIŞmış ve çok heye• akıncı tarafından baştan 
Cı.ııı~ g~Çen bu maç sonu sonuna kap..ır takip edil· 
~l b· Garnizon takımı gü- <;dilmiş ve sonuçta birin-
lı.ı4tt .r oyunla lskenderun ciliği 18 dakika 25 sıni-
ttliııliı le karşı 3 golle yen ye ile Antakya Gençlik 

Y r. KlübUnden Ethem Açar, 
Sa t ikinciliği ·ıs dakika 49 sa 

\~k~ a · ı4,3o da sahaya niye ile lbrabim Cülal, il 
tctk1 lıselilerle Gençlik çüncülüğü 19 dakika 20 
llıaç~ ctl'füaııdtt başlıyun saniyt:de Nuri Karabulut 
~U~llk aş~n sonuııa kadar almışlardır. 
~Ilı . ~nr heyecan ve inti Havanın soğuk, rüzgSr 
tliı~ı 'C•.ndti geçmiş ve çok 1ı ve yolların ıslak olma 
l~ld b~r oyuu gösteren Sllld rağmen elde edilen 
~l~tıu erın lam h§kinıiyeti bu nı!tice Hatay için bir 
it(! l.i: l~ ~e karşı 7 golle rekor teşkil etmektedir ve 
ll{ı~ e ılerın gtılibiyeti ilt- geÇt!n haftaki Vilayet Kır· 

v e~nıiştir, koşusuna göre 2 saniy~ 
'ı~· illınıiz s·· k . ıı o mensıl~rle daha eksiktir. " ıe sk b.~a.111 a eri hO.kumet Koşud1 derece alanlara 
'" fJ~'Yye. ~ok kalabalık d~ğıdılacak hediyeler önü 

~ı:ı de '~cı kütlesi tarafın miiz ieki hafta verilecek··· 
~~ip tın bir alaka ile tir. 
'lıbili edil~n b~ maç mev- Taklm itibarile bu ko· 
tU~l erı heyt!canlı ~e en şutla Antakya Geuçlik 
~~il •tıaçtarındaıı birini Klübii birinci, Lisü ikinci 

(j etıniştiı· g~l mişlir. 
~Q llUrı ·· . · 
~ li~ı ıozdeki pwır gü· AT ATORK KOŞUSU 
,, i<a tlerıe Garnizon ta- Ebedt Ş •f Atatürk'ün 
~ ~r·rşılaŞacalr ve kaza An karaya ayak ba .. tığ1 gii· 

1 Lı'ıııı ~f .. Yenigün ,, ku nün yıldönümü olan 17 
'1qh acaktır. Birincikanun 941 de yur -

I'\ a .. ç koşusu dun her tarafında olduğu 
u , gibi şehrimizde de 4 00 

ltqı~n yapıldı j metrelik bir Klrk0şusu yu 
aç Kırkoşusu dün pılocaktır. Bu koşu hükfi· 

• • 
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.Rusgll 
Almanyanın 
hakkından gel 
medikçe Ja

ponya ile sa

vaş yapamaz 
Vaşiugton 14 A.A. -

Sovyet Rusyanın Vaşing· 
ton Büyük Eıç· si Litvioof, 
Arnerıka Hariciye uzırı 
Kordelhala şunları süyle· 
miştir: 

"-Almanyanın yenil· 
mesi mijmkiln ol~rsa Ja· 
ponyanın süratle hakkın 

dan gelinecektir. Biz şim 
di Almanyaya öldürücü 
zıırbeler indiriyoruz. Al
manyanm halı.kından gel· 
medikçe U:taıı..u,>ğuda bir 
savaşa gire'lliy ceğiz.,, 

Ruslar Japonyayı 
tebrik mi etmiş? 
'.Vloskova 15 A.A. -

T-ıss ajansı bildiriyor: 
Assosiyatid press Amerikan 
ajansının Tokyodıın alarak 
verdiği bir haberde, giiya 
Tokyadaki Hus ataşe maval 
nm ilk Japon dPuiz muvv.tf· 
f'llkiyeti iizeı·ine Japon •lıükfi 
metini tebrik ettiğı bildi
rilmektedir. 

Tass ajansı bu haberin 
.tumamile uydurma oldu 
ğunu oildirmeğe mezun 
dur. 

Moskova çev 
resinde 

Rus ilerlemesi devam 
ediyor 

Istokholm 15 A .. \. -
Husyadan gelen habsrlere 
gö .. ~, Ruslar Moskov11 ve 
Liugrad bölge1erinde iilerl~ 
ınelere devam etmektedir. 

Berlin uskeıi muhM· 
leri is} z ıf .!rlt'I' fen bahse· 
den Rus tebliğlerini mü 
balagalı saymakta ve Hus 
lann altlıkla ~mı ileri silr· 
dükleri mulze:n~nin:b hiı; ' 
bir İŞ9 yaram..ıy 1c!lk bir 
lıald~ o 1 duğuna işıret ey· 
lem ~tedırler. 

Moskava bölgesinde 
Husl.ır 3 J kılornetre ka 
dur ilerlenıişlt'rdir. YinP 
Hus kaynukl 1rınu göre, 
H.ııs orJu~u l'ul ının cenu 
bunda 180 kilometre kadar 
ilerlemiştir. Almanlar geri 
çekılmeğ devam eJiyorlar. 

mot kon ığı ,;minden baş· 
Iıyar.ık yine orada bitecek 
tir. 

Bulgaristan 
Amerika ve İngilte
reye savaş ilan etti 

Evve1 ki akşam gelen 
haberler, • Bulgaris
tan hlikümetinin, mihver 
paktına girmiş olan diğer 
devletler uyarclk Ameri
ka ve lngiltereye karşı sa 
vaş ilfin ettiğinj bildirmiş

tir. Sobranya meclisinde 
dün birer nutuk söyleyen 
Bulgur başvekili ile harici
ye nazırı bu savuş Hilm 
ırnı seb~plerini ·anlatmış, • 
ve Uulgaristamn komilniz
rne karşı mücJdele için 
diğt>r .\ vrup devletlerde 
bırlıkte harekete ~eçtiğini 

b ldirmişlir. Mecliste bulu 
nan muhalefet partisine 
mensup 8 mebust~u. ba~· 

SON DEKİKA 

Muğlada 
Yine şiddetli bir 
yer sarsıntısı old 

Ankara 15 A.A.- )} 
Muğla ve bölgesinde 
detli bir sarsıntı olm 
tur. iki hişi yarıdan 
764 ev ı ha<ıtnhane 
ı ok\ıl hasara nıtram 
tır. 

Kızılay Cemiy ti u~ı~ 
kulan feJfikE'lzede!ere ça 
ve diğ.;>r malzeme gö 
dermiştir. 

l" l lbütiin mebuslar bü 
m tiu bu kararını alkı$1 
la karşılay.ırak tas 
etmişlerdir, 



Güzel ve öz Türk 
çege doğru 

6 

Ellerinde çeltik ve pirinç 
bulunanlar 

Hatay Valiliğinden: tmıecek malfimatın . veri.l 
1- MilJi Korunma ka mesi ve bu mal0mat1 tevsi 

nununu 31 nci msddesi· 
- S Jd lı'ayırlıalı- 1•'yı·c·ıı nin soıı fıkraswu istinaden wAdemi tecavü~ ...:.- a ır ı:. 

Bedi-ah -KötUciil Vilayet hudut1a ı dahilin· 

kn yarayan, 
A-Fatura 
B- satış mektubu 

~mazhk d 
d Nikbin - Eğimser ' ıJ bulunan 

Mesne -'Dayan~. A- l\füstahsil, B-lh· 
C- Ve saire gibi her ne 
vi evrak ve vesikaların,alil 
kadar) ar tarafınd<'.n ibraz\ Icab _ lster Bedbin-KötUmser u 

Zelzele- Yer deprf'mi racatçı, C-IUıalııtçı,D-Ko 
Inkişaf-GeHşim 
Tebarüz ettirmek_ Belirt- Vaka - Olay misyoncu E- Topta~C} mecburidir. 

Hadise -Hadise F-YarJ toptancı, K-l•ab 
mek 

Emnıare -Belirti Yalnız yabarı<:ılarn mah rikacı, 11- imalatçı, 1\1-
sus Olarak kııllanılan " la d cu N Emanetçı· ve 

4- Bu beyannameler 
alakadar mülkiye ftmirlt-!· 
ri tarafınJan en geç 18-
12- 941 zavaline kadar Heyetiumumiyc-bu ta epo , -

biri iki türlü kullanaca· j9SlP.., "Ekselarıs,, ve "Al- komisyoncular, O- Nakli· 

ğız: tes,, yerine "Haşınetli,, y6ci müteahhitler, P-Bım tedkik edilip en yakın top 
"Devletli,, ve "Fahametli,, kalar rak ofis şube veya ajansı· 

"Medisi lfoyeti umu· yi kullanmak doğrudur. d na mnkbuz mukabilinde 
miye toplatısı"na,, "Umu· "Haşmetli lngiliı Kralı,, Ellerin e işlenlenmiş tevdi olunacaktır. 
rnt heyet ıoplanıısı,, de- "F'elıanıe}li :Macar Hi.lku· pırinçlerle,işlenmemiş p'ıinç 5- Bu suretlı:ı korun· 
nıekteyiz. met Naibi,, yahut "Devlet leri çeltitlerlıı miktarını mu kanununun 14 ün ü 

'"Heyeti umumiyesi ve· linize nrzediyorum,.~ .. gıbi. gösterir beyannaınderi ilk maddesine istinuden mev 
ya '"mecrnuusı,, Yerine Bu tabirler Tiirklere ,mab· kliııunun 17 inci çarşam· cut işl ~umiş ve işlenme· 
••Hepsini, topunu tekmili· sus sıfat olmaktan zaten ba ~ünü akşamına kadar miş pirinçlere lıilkQaıetçe 
ni,, karşılıklarını kullana çıkmıştır ve dilimizden bulundukları yerlerin en clkunmuştur. 
bilıriz. "u1ajesle,Ekselen ve Altes biiyük rnülkiy,. amirlerine 1 7- Elkonan pirinç ve 
Zaftıri nihai- Son zaf !r in garipliğini gid ·rmekten malrlıuL muk·ıbilınde tev· ı· çeltikler fiat nıürakaoo Ko 
Hodbin-&mcil başka vazifeleri yu~tur. dİ etmeğb mecburdurhr.. misyonunca tespit edilen 
Diğerganı -01gecil Sonu var 2- Beyanııame vere ' fiatlar iizerindeıı lopı-;tk 

...... .-~;;;;;:;;;;;;;_;;-;;;;:;; .. ;;; .. _;;;;;;;;=:;;:;m;;;-=:;:.,....,.;o;;::;;:;;:;.-;a;:;;_;;.;;; •• ;:;o_..-_,,;.;:;-~ cek haki ki ve h iik mi şa ' maiısu lfori Ofisi L:.:-afın-

İ n g iliz Futbol Askerlerim;ze lnslar ellerinue bulunan iş 1 darı mübayJa olumıc:!k· 
lenmiş p"rinçleri ve çeltik 

tak•m~nın kışhk hedive teri hakkında verecekleri tır. 
· b beyannamede şu tdeı rüat· 7- El konan işlenmiş 
Is tan ulda yaptığı Bu çok ·önemli yu rd 1ı malOmatı kaydetmiş ve işh nmemiş pirin~~ler ve 

Maçlar ödevine iştirak edenler olacaklardır. \.ettikler beyan kararımn 
Ankara

1
dnn lstanbula Snır boylarında yur A- Jşlenmiş pirinçler neşd tarihmden itib rc·n 

gıden lngi iz futhol takımı du bekleyen kahramun ve işleumemi,. çeltikleriu toprak rnnhsul1eri ofısiııe 
evvelki gün Gal;,tasaray l . k ı k h d" nevileri, satılmış sayılr. 
ve dün dt! Fenerbahçe er erim1zc ış ı e lye 
takımı ile:lıir maç yapmış alınması için teberrüde bu P.-:- Işlenmiş pirinçler 8- Ancak b yanna· 
tır. Ingilizler birinci _maç· hman yurddaşlarm adları· ve işlenmemiş ~!tiklerin me1erin tevdii iı;;in verilen 
ta Gulntasurayı bire karşı nı bugünden itibaran sıra· vasıfları mehilin hitamıııdan iti 
dört gollt, yenmiş, Fener sile neşre başlıyoruz i lk C-lşlenmiş pirinçlerin bar~ n yirmi bir giiıı için· 
bahçe ile de ikiyu iki liste şudur. miktarı de toprak mai:lsulleri ofisi 
herabere kalmışlardır. Ura n -Işlenruı:ıniş çeltik işlt•nmiş veya işlen ·ne 
Bug" day Fiafı 25 Valimiz Sökmensüer lerin miktarı, nıiş pirinç ve çeltiklerin 

.2 Muuvin Emin Kırış 3 - Beyannameleri a·· alrndı~ını yı~zı ile eshabına 
13 buçuk kuruşa 10 Yüsuf Koyuncu lacak mülkiye Amirleri ta· lı;ldirm~dıği takdirde hu 

çıkarıldı ff ~ Tabibi Zübeyir rafından alakadarlardan is pirinçler serbeft kalır. 
Koordinasyon he} eti Neşriyat Müdürilmüz Se· 1 9 4 2 M d 1 • 

ıo birit ci kttnundan i'i linı Çe!enk de 10 çift yün o e 1 
haren bı·ğdayııı b:ilosu çorap ve eı;liveı hediye General Elaktrı·k 
10 kuı uş saııtimden 13 etmiştir. 'lV 
kurtıŞ yırmi parny.l çıkar· 
01 ıştır. Bu tPdbir önUmilz U.zak doğuda d l ·g /d • 

deki istihsal mevs1rni için r a g o ar l e l 
<."ifıçi'cre yardım esnsma jngilizlerle Japoı1lar bu-
daynnnınktadır. Bu radyoların yedek lambalarile her tür 

Buğday fiatlı:rının yük yük muharebey,~ tu lü parçaları da vardır 
selrn~i ekmek ftdtl11rınl tuştular Hadyo nlmnJan evvel bir defa Rılttıın caddesinde-

.. da tesir edecektir. Londra 14 A.A. - Tok ki Bekir Vehbi mağazasına uğramanız menfaatiniz ik· 

Avcılar cemiyeti yodan gelen hdberlere gö· tizasındandır. 
kuruluyor re, bu sabah ş~fak ~öker 11:.ır marka radyo lambası ve malzemesi bulunur 

Haber a!dığınıızu lgöre ken Japonlar Hong- Kongu Neşriyat l\lüdtirü Barsak sat.Şı 
Şehn-mizdc bır avcılar ce karşı unımni taarruza baş Sfü. .. ıM ÇEL&'\JK 

• d b · A k Türk Hava Kurumu 
111 .,\.,.eti kurulmasına karar lumışlardır. lki gün en e.- r.. H. P. t\laU.nnı:u nhı VN B d 

.J I aşkanlığın an 
verilmiştir. •ri Siyum çenberinde ngl vereHesi. Antakya Türk Hava 

Cemiyetin teşkili ve ni lizlel'le Japon'ar arasında Muhammen bedeli : Kurumu tarafından 
zamnumenin hazırlanması çok şiddetli uir meydan 300 Lira Kurban bayrammdu topla-
için bütün av meraklıları muharebesi haşlamış bu!an Hisse miktarı : Tumam1 nac ık b1rs.ıklar açık art· 
ın l 7 ilk kflnun çar maktadır. Yukarıda yazılı gayrı tırmayJ konulmu~tur. 
şanlJa günü saatlt7-30 da Tokyo 14 A.A.- Uo· menkulün mülkiyeti açık ltıale 22 ilkkanun 
Halkevinde hazır bulunma meyi ~ıjınsına göre, Fili arttırma ile satışa çıkarıl 941 pıızırtesi giinü öğle · 
ları ricıı edilmektedir. pimleki Amerikan fevka- mıştır. den sonra saat 10 dn Ku· 

Ihale 26,12,941 günü k · d l 
ıl( a)' ıp mo·· hu'· rler lfide komis 0 ri Amerikad ın · rum nıcr ezm e yapı a • saat 1 ) t.la Dafterdarlıkt ı 
AdJ hkOk seferi bir h,,yet is:e'mişlir. caktır. 
-· arımıza ma ----~...-..,-,,- .. _,,__,,_ y. pılacaktır. Muvakkat teminat 100 

• zalık mühürlerin kaybet· Satılık ev S.ıhş bedeli peşiadır. lirndır. Şartnameyi görmek 
tik • Yenisini çıkarncağı· Tnlip olanların yü1.de 7;5 ve daha fazlu • .malurnut 
nuzdan eskisinin hUknıü Hı:tay Defterdarlığıııdan: pc} akçıısilc birlikte ıhu'e almak istıyenler hergün 
yoktur. Parsel No. : 8001 1 günu müracaatları. Kurum merkezine ,veya • 

Savatlı köyü aza)aıın :Mahallesi: Şeyhmchmet ( Bun delHlliye vesair hut ·' Yenigiin "' gazetesi 
dan Mustafa oğlu Bilal ve Kimd~n metrO.k olduğu: m .. 1sr:ıflar miişteriye aittir. idaı·elı.t11esine ruliI acaat 
Abdullkadır oğlu Mehmet Kauıncı Habo kızı Meryem _j,18,2 1,23 .edebılırler. 
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