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, v 1~Çin ço . ağı 
~ til:i:le~!e Kaymakamlara Araşh~.ma salahiy~ti ve 

' Muhtekirlerin malları da musadere edılecek %"1 

c r 

,. 

g ay Koruma vergisinin kaldırılması hakkındaki kanu:, Büyi.ık 
~ \ıııc Millet Meclısinde müzakere edildi . . 
~. ara .ıl9 A. A. - Büyük Millet Mfclisi bugün Şemsett n Gümıltaym Heıslı· 
~i kYaptığı lopluııtıdı. Bugday Koruma k rşıhğı vergisin"" kuldırılması hakkın 
. v anun Jayıhesıııı tetkik ediJmek iizcre önce fcşkiJ edilmiş olun c:ıı,.: nene lıa

a~Urı 
6 

,..Milli Kor•ınma kanununun bazı mad ielerinin değ ştir lrnı.:ısinP c!ai · olctn 
y"Yıhası mlizoktwe ve kabul olun .. ıuş•ur. Mec:is pazartesi gG.nü toplanacaktır.) 

,n~0ENi MADDELERDE NELER VAR ? ... 
ıı~~k. Millet Meclisinde dtin kab ıl edilen \fili 'orıınm kanunundeğıştırılmı~ 
~~u6"1nııdeki yeni ve en mühim temeller şunlardır : 

t bir tıun bir maddesi VılayetlerJe Valıl re ve kazalarda kayrn-ıkaıt?lara 1 erlı&n 
t liı' ı:ti r~ıadueuin 8ak unması takdıri de ev, diı kilıı, depo nıagaza, Sdmanbk gibi 
ttıllııh erır·arnu satnhiyeti vermektedir. Böyle b r h ılde Va iler y ı b zı'lt v Y ıhut 

~1 .tr ~ ltrlerle sah1lnyet verecekleri ıııemur va ıt silP islt diklt,ri zurnan araştır· 
l\11ııurıctpabileceklerdir. 
~ Stırı.ı~ dığt>r bir matldesi <la e!IE·rinde mul bu1uuJur halde sakhyarak ~atma 

~1 Clı::ıqd~~ıle ihtikar yapınlar hakkınd..ıki p .. mı ve h~p·s c z ılttıı.m arttırmıştır. 
~ r .. t\yr "Ye göre muhtekirler için p.ıru c z.ısı 250 ltradan 10 bl'ı lırayu kadar 
~:l 111tik~~ üç uydun bir seneye kadar da !ıı pis cezası konulmuştur. Bmıd.~n baş

ı~ .. e~ 1 8abit olursa ihtlkftr maddesi olan eşya da lıazme namına musadere Üj ıa· · 
) ~ .... L. ~ıııeye irad kaydedılecektir. 

~ oır r "h · · · h lil ·· saklı ltıGsı. ~>ııddeye göre, ihtikar kastile olmayıp fazla ı tıyaç ıçın ma su nu 

ij~~~;··~~~ten ~~tir. ·• __ __ _ 

t~:Qrı Anka YEN N 
\>f~~a döndü ' Futbol KlJpası Maçlanna Ya-ıq • 11o~~019~·A.- Baş· 
•t 1 t •hf"k 
lj ~~ı. ersind ı Say 
t~ ıı~ e geçirdiği 

t\~~ 1 \>ı- llleıtıniyeun· b" 
~ .• ~. bu ı ı-
~ı q ~ ırqek hbah Anka 

)~~~tılrıııUze e Mer· 
~~'it~ (llu ~~ır. Başvc 
q ~- \ı·ı gun) sabah 
~I ~nıış•ır. 

~i~i _.. 1 Gfettişi-
~ ~~ teftişleri 
~ " Yharl' 

'\ıt1kh 1Ye, bu-
'~i~ ~di~~ teftış 

lıtı~ lıfl'tt" ~I · 
ı ""ll l•' ış ?n.it Bah kc ı 
~tber~hrettııı Tirid• 
~4te hllde .Parti Vi 
~U liilg~Yett reisi 
\ı ~ ite tı . olduğu 
~~i Yhanıyeye gi 
~ ~ ~eşkiJatıhı tef 

ttı~ e. nkşum şuh 
ı.. Ştıır l\"··r t. ıı~y . • l~1U e tıŞ 
~"h etı Heisi bu

·•:ı. D'"d 
)" ı:.l erek tef 

tıı:ı da s-
~ uvey-
1 tüir. 

rın Devam Edilecek 
Gazetemiz tarafındun konulan kup ı için l{P\'en 

hafta· başlıya macJ:ıru yarın Gençlik Kı~l .sı s~hus·n 
da devam edilec ·ktir. Geçpn haftama {yalıplerı olan 
Lise takımı ile Garnizon takımı yarın karşılaşacak ve 
kazanan taraf kupayı alacaktır. 

Jki takım berabere kaldıkları takdirde \laçın gele 
cek hafta finala kalması icabedecektir 

Klıyseri Futbol 
TakımıBagramda 
hataya geliyor 

Kayserililer şerimizde iki maç 
apmak için müracaat ettiler 

Y K · c; .. n"lık l'eşkılfitı futbol takımı şehrjmize 
nyserı \ k n· t. e 

g lerek kurban bayrammda ık~ rn?ç y~~~n~a . Gz r. 
tt bulunmuştur. ~· tırınıız uırmcı enç 

müraca 1 a . k ı b ı etmiş 
lik Klubü bu ,Müracaatı uygun görere Cd u .. 

bulun ına k ta ılır. . . . 
Kayserililer Kurban bayramımıı ıkinct v~ üçüncü 

giinleri tebrı üzde iki maç ~up.ıcuklardır 

'''™e'Ait 

p anDe· 
e b __ "-- E ildi 
Amarikalılara 

.. 
gore 

Japon 
baskını 
Amerika için 
bir ders oldu 

Vaşington 20 A .. \ -
Amerika bahriye nazırı 

Afüay Noks, Japonların Fi 
lipiıı adalarına yaptığı bas 
kın hakkında beyanatta 
bulunarak demiştirld: 

"Eğer bu baskını ya· 
nm saat önce haber almış 
olsaydık durum daha baş· 
ka olurdu. Japonlar.n bu 
hureketi iğrenç bir ihanet· 
dir. Hainliğe karşı uyanık 
bulunmamız lazımdı. Eğer 
Rus-Alman savaşım ince 
lemiş olsaydık, böyle acı 
bir sürpirizzle karşılaşmaz 
dık.Falm~bu hareketin bize 
bir foydası olmuşturki oda 
duinıa uy11nık bulunmamız 

için askeri makanılaı-a· gü
zel bir ders teşkil tttmesi · 
dir. 

Mfüvercilerin Avrupayı 
silip süpJ ·en bir ordu u, 
çok kuvvetli bir hava or
dusu vardır. Fakat herne 
ulur sa olsun son zafer 
Amerika ile müttefikleri 
ııindir Biz Almanyaya nis· 
betle her bakımdan tüken· 
mez insan ve malz13me 
kaynaklarına maliğiz ,, 

İngilterede 
Evli kadınlar da aske

re çarılıyor 
Londru 19 A. A. -

Kral dun hususi kabine 
toplımtısındu bir beyanııa
rna imza etmiştir. Bu be
yanname 20 den 30 yaşı
na kadar olan bntün -ev· 
Iı kadınları yardlnıcı us
keı i kuvvetlerde bir hiz
ım t almağ:1 mecbur et 
mektrd r. 

yeni bir Nazırlık 
i..ondra 19 A.A~ Öğ 

renilJiğiııe göre, Dak Ko· 
per u~uk dogu i~leriııe bak 
mak üzere devlet nazırlı

ğmu tayin edilmiştir. Ko
p r Sirıgapordaki harp mec 
lısi lİll loblanblarına reis· 

Rusların 
ilerigü-

•• •• •• 
ruguşu 

4000 kilomet 
relik bir cephe 
üzerinde mu-

v aff e kiyetle 
gelişiyor 

süratle çekilen 

Almanlar teçhizat 
larının yarısını bı-

rakıyorlar 
Londra 19A.A.- Sala 

hiyetli mchfillere göre,Hus 
ileri yürüyüşi\ muvaff:fkİ· 

yetle devam etmektedir. 
Ilus ordularının baskısı ve 
Almarılırın v;eri ç~kihnesi 

oderr-c a artmıştır ki, Mos· 
kovanın batısınduki Alman 
kuvvetleri siiratle '-'ekil· 
nıezlerse ıırkalarının kesil 
mek ihtimali :vardır. Al· 
manlar sıkıca hıkib !olun 
maktadırlar. Düşman oka 
dar acele çekiliyor ki, 
bu arada teçhizatının 'ya:_ 
rısmı bırakmak wrunda 
kalıyor. Baltık Denizinden 
Karadenize kadar uzanan 
dört bin kilometrelik mu· 
azza.m c3phenin diğnr kı

sımlarında da Almanlar çe 
kilrnekteJir. 

Çörçil nereye 
gitti ? 

İngiliz Başvekili üç 
gündenberf Lon

drada yok 
Stokholnı 19 A. A. -

Aııunn Aja~ının Londrn 
dan bild·ı·diğiııe göre, lıı
giliz Başvekili Çörçil üç 

• gündeııb ri Loadrada de ~ 
ğildir. Çörçiliıı Vaşington 
veya Moskova"da siyasi l!Ö· 
rüşmelerde pulunınakta~ol
duğu sanılıyor. 

lik edecek ve Londradaki 
harp kabinesinde rapor 
lıınm doğrudan doğruya 
gönderecektir. 



Yurdumuzla Avrupa arasında 
Demir yolile eşya nakli işi baş\amak üzere 

} l ı Yunanistanda ilan . · apo•n ar 1 seis\ı:~ t YIYECEK Dl HUMU IY AntakyaBelediye 13·ıedf,r 

Ho g Ko 1 LIGE DOGRU GlDlYOR 1 - ı\ntakY"tl dePO ~ 
hıtaııbul : - Edirne \ bu yolla mühim tica i eş 

Karağaç ile Sivilingrat ara )'8 sevk ve ithal edileceği 
sındaki Meriç köpriisiinün anlaşılmaktadır. Dııha şim 
tahta olarak inşaatı lıt· diden Sivilingratta mühim 
mamlaıımış ve buradan miktıırda mal birikmiş bu 
ağırlığı faz.la olınıyan kü- lunru aktadır. Hunlar kıs· 
çük lokomotifler ·ve va men l 2 tonluk Bulgar 

n . ng a Atina 19 AA- J\l ·s·nın i'hiye ve ııcertı..1~ 

M 1 
bmasının kapı. pe .,51JlP~ 

a ezy ay 1 manya ve Italygdan Yuna sıva· işleri açık r ~ol' 

aldılar nistnna yiye ... ek madd!ile sureti\e eksiltmeye ,1J 
rinin gelmesi üz13rine, Yu muş•ur. eli 5' 

J k 
nanistanıo yiyecek durumu 2 - Keşif lıed ·ıı 

apon uvvet1eri t ır • iyliğe yüz tutmuştur. Ati lira 75 kuruş 1.1 'r bılf ~ 
Her tar •Ha ilerliyor na şehrinin uzun bir m

0

iid 3 - Isteld~~.e 
gonlar gE>çmiye başlaıııı~· kamyonlarilye Kapıkale 
tır. Bu köprünün tamam- hududumuzu ve orada.ı 
lanmcsı Uzun köprü .Kule· Türk tica:-et ·kamyonlarile 

Bank(IK 20 A. A. - dt•t yjyeceği temin olun ait ev~aln B:}e ~fo,.ıer· ıı~· 
Ş i rmtli ~1-:ılezyoda cereyan t dairesmde gore 0 zı 11\. .. muş ur. 4 _ Eksilt111 tf'İ ,. 

eden savaşlar J ıponlaru Musollni kadınlara kanun 1941 p ııt'rı~ledJ' liborgaz arasmdaki demir Istanbula O'etirilmekte ise-
yolu köprüsüniln demir de bu şekilde ehemmiyet· son derJca elveriş\i geli - gil saat ı 1 de 8 )·ııP 

şim takip etmektedir. Ja- bir nutuk söyledi Encümen odasıod 
malzemesinin naklini ~ko- li eşya taşmması mümkün 
laylvştıracaktır. Şimd! bii· olmamaktadır. pQn kıta!arı bütün Kedah Homa 19 A.A.- Ka· caktır. ı.ct t# 

sultanlığını ve buna ya • dıolar top'antısında bir 5 _ Mu\1ak rııştLI 
km toprakları ele geç•r· ni.ıtuk. söyliyen Musolini, nat 418 lira 1~1 ~: tir>~ tün faaliyet ou kısım t1z.c Gerek Türk- Alman 

rinde toplanmışt1r. lnşaalın 
bir an' evvel tamamlanarak ve gerekse Türr- Rumen 
şimendiferle nakJiyktm en ticaret anlaşmalcırile getir 

miş\erdir. Şimdi Japon 'şimdiki savaşın dünya mu 6 - IsteJdı e ]lJOııc" tlı bll ııı 
kuvvetleri Malezyanın biı· kadderntını tayin edeceği· odasrna kııY1 

'\til j\0 
tün uatı şimalma ve Hint ni. lt<'lyan milleHnin bu !arına dair vesı tediye iF kıssa bir zurnanda başlan tilecek ve yollanacak mal 

ması iı;in geniş bir çalış ların büyük bir kısmı de 
ma programı tatbik edil· Midye yoliyle taşıoacağm 
mektedir. dan.lstaou\-Avrupa demir 

Avrupa ile kara yo1ile yoliy1e nakliyatı büyük bir 
nakliyat başlar lmşlamaz ehemmiyet alacaktır. 
rı~!l'JE~~~~m:.ıı&v:~~~D 

Halkevinde TORK HAVA 
Kız V(~:. erkek liseh 
rinir. resim sergisi 

açılıyor 
Kız ve Erkek Liseleri 

rinin talebeleri tarafından 
hazırlamın resimler bir 
sergi halinde yı:ırindan iti
baren Halkevi salonların 
da teşhir edilecektir. 

• 

Aralarında kıymPtli o 
la bilecek kadar güzel tser 
ler bu:unan bu sergiyi 7j 
yarl t etmelerini bUtün o· 
kuyculnrımıw tavsiye ede 
riz. Sergi 10 giin Jevam 
t.'<.lecektir. 

Maarifte 
Nale.il ve tayinler 

Yaylad ağ kaz ısı öğret 
mcıılerin<i"'n Bedia B\':''1 

Ankara Vilayeti emrine 
verilmiştir· 

Kırıkhan merkcız ilko 
kulu öğretmenlsrınden 
lffel Gün~ Antakva m('r 
ke:ı yeşilyurt okulu öğret 

KURlJMUNA 
T eberrüler devam 

ediyor 
Türk Hava Kurumuna 

şehrimizde lt'berrü'er de· 
vaın etmektedir. Dün do 
Nasib Hoca 1 ıo lira, Şük 
rii Melek ve Bekir Melek 
5) şer lira tr-berrü etmiş· 
lerdir. 

Türk Bav.ı Kurumu bu 
vataııdaş1ara teşekkür et 
mekt <lir. 

Yurtda·ş ! 
Dilnyayı saran cehen · 

nem vo malış ·r giinlı•rin 
dt1n a'Jığı·nız dersler (ha 
vada yenilmet bir millet) 
luıline gelmenin ve en za· 
ruı i y11şurna şartlarından 
biri olduğunu bize dahıı: 

, iyi öğretmiştir. l(urban 
bayranıımlt- Tilrk Hava 
Kurumuna yardım vazife· 
sini unutııııyahm. 

menliğine nakledilmiş ve 
yerine Manisa Vi18yetin· 1 

den Vefa gll~lil tayin edili I 
m1ştir. 

HUNGKOl\G'DAN HA 
Bb:Il YOK 

Londra 2J A.A.- Sö· 
mürge Nazırlığ\ Honkon
gun Japonlar tararmdan 
ele geçirildiği hakkındaki 
haberleri ne gerçeJcleştir
miş, ne de yul nlarnı~tır. 

Bu adadan 24 saa\tanberi 
h ıl..er yoktur. 

Okullarda 
BAYRAM TATU..1 28DE • 

BAŞLIYOR 

!SVEÇTE MECBURİ 
ASKEHL1K 

vakkat teminatı ı;ı {il 

okvnnos kıyıları .ıdu 16) savaşın ıııauasıııı çok iyi tiklerine dair evr:silttı'' 
kilomdrelik uır sahaya anladığım söylem ş ve bile ve elıliYP,l ~dır 
hfik m bulunuyorlaı. Pe . son zafeı e oh111 inaınaı rar. etmeleri ınıı 
nant üÜ8t:iıuı•ı irlibdtı ta· bir kerre d tın tekrarla Satılık a~l~~1 ,ıd 
mamile kesılnıiştir. Japon nııştır. Iktuy D'"' f~erd. gOlJ 
hr Penant limanından 4 Mihver a\e:yhtarı Parstl .a·r~ytın1f~ 
fersah mesafede bulunu - devletlerin işbirlig· i 1ahal~esı:..; Ok ol 
yor. Savaşlar Simdi bilhus ımdcn ınetr ıeO .. Vuşirıgton 20 ,\ A. - K<ı7~'l cı HubO kıZ' 
sa Peruk eyaletinde geli oO şim halindedir. Kny.-ınt ır Sulilhiyetli koynaklıud n veresesi. li . 3 sı:ıdığına göre, Mihver ıı· l\ht"ıammen hede .'1ııt11 
mul!ını gew'n Japonlar ·•·tarı · ı1ı1 ~ ,. leyhdarı ıievletler ar asıııda Hisse mıı~ ıı ı-- . 
ipoh isl1 kıunetinde ilerle- Yukaı 1da yazı .. tı ' aske i ve ekonomik işhir lk r 
n•ektedir. 1 .ğ. k meııkult'in ınü 

1 
çıli~ ı ı yapmn üzere son t ı:a 

Durnm nazl
.k , ıırltırına ile 86 1

" kananda nevyorkta bir top 
Londra 19 A. A. - lantı yapılaı~aktır Bu top· ınıştır. 9 41 , ıh 1 26 ıı. _,1.,ıı 

Japımlar Hong Konga çok lantıda konuşulacak şevle ll•"' ' eJterv" 
mi ktardn ıı•ker çıkarmış • •in mevzuu •ı • bü lıin ask e 

88 
• t 1l d• O . J ı JarJır. Burada şiddetli bir ri ve ekonomik kaynakla yapı!ncaktırd li ı·~~~ı1~1 

b
. Sal!ş b9 e yW" i 

muhart:'be cereyan ediyor. rm ır elden idar~si t~şkil Talip olun\nrıo. ıil\ıe 
Salahiyetli bir kn'-•naktan etmekledir. p•H akç'.lsiltJ hır ., HUSY ı\ YA GO. TDERILE .: 1 

.. otınr1 • ._e"' bildirildiğine göre, durum gunu muraCD ıınliYe i ı 
naziktir. Hong Kong gar CEK.SA VAŞ M LZE\ll!::)( (Hun de .. teri~'e ı 
nizoımınisbeten uz me\ıcut Tatıran 19 A.A.- l\. ' masraflar muş 8tıŞ1 

ludur \'C müdafaa edilecek n~erikan Generallerinden , Barsak s ~ıırı' 
bölge çok geniştir. Iloııg biri iayyare ile buruya Türk" flı:ı;:fl : tl 
Kong ,mi.idafüa ~kuvvdleri g~'miştir. BaşkanJıgın 1·urlt fıC 
nin önemli kısmı Kunada Husyaya gönderilı?cek l Antalcyıı ttlrıı tof 
lılardan mürekkeptir. savaş rnalzeru sinin hız- 1 Kurumu 111 ıııdfl ı: 1 

Tokyo 19 A. A. - landırılması ıçin tertiplAr Kurban baYr~ıa( 11Ç',. 
Domei Aj-ınsımn l-ddirdi almak \\z .. rc: Gen~ralle be nac:ık bııt'Föl 1r11ı..ı~l

1

\~ı 
ğine göre, dün okşam rııber bir grup buraya gel lırmaya kO~ ;I~ 6, 

H 
ıniştir. Bilyük miktarda sa lnale . uil0

11 oıı 
ong Kongda karaya çı - 941 paz ırte51,

1

, tr- ı O 1111 

k 
• J b va~ rnalzt mesi Rus'-•aya s .. p ı 

an apoıı piyadesi irçok 't " den sonra . de )
1

a ... t 
müd f .. · ı göndeı·ilmek üz"re şimdi • keııo ..,111" u ua ıntwzıını e e ge rum mer • • t te~--: tf6' 
çirmiş ve bu sabah saat dnn yolda bulunmakta- l Muvald{1lan1e~' "ıılil 
11 dt: düşman bataryaları dır. • liradır. şı:ırt:ıltl 111 ~el'> 
nı sustur muştur. Japon birmu,:zam biidçe vermişir. ve daha ~ enler ~r( 
kuvvetleri fılen Hong Kon Ç"tlİiı büyük elı"nırniyeti 11 1 alnı ak istıY ı;eıi08 gıı 
ga lıilkimdirler. den dolayı bunu sabah \ ~~'~:" y;:~;nu 'ıııırl. 
Japonyanın savaş karar\aşmıştır. J • du hanoSioe 

bü dcesi Saygon 19 A.A. - Mu- ' ~;:~jlirler· ııa· rı ~o 
\ lezyanın şimal batısındaki b6 
fokyo 19 A.~.- Jnp· b ı • 

3~l~ • ö.ge tarnamile Japon •H"· Fıal ~1\lr~rıdeıı ~ 
P"ll parJamPnto tarihinde dıısımun kontorolu altın- ıuynsetı ~ot' ı•1 
ilk dufadirki hL\kumet me dadır. Pen n eyaletı lngi- yoıı~S7 sııY:!~rı1rı14ııı~ 
buslar meclisine nlelfide ı !izler tardfıuJun ~ boşafül· yon beydi ~;8ofl1\ıı~bt 

Ankara - OkuU.1rda 
kanantlnolu devreleri sonun 
da yapılmakta vlan din 
lenme tatili hu devrede ' 
de kurban bayram\ ve. yıl 
başı tatillerine &'rastladığın 
dan okullar 29 birinci ka 
nun 1941 tarinden 8 ikin 
ci kAoun 1942 tarihine ka 
d11r tatil etliler.ektir. 

Stoklıolm 19 A.A.- Is· 
~ ~~~~:~ __ mışl~!; l H!olarak;;l ~~,.ıil't , . ' I k ı · k - · lurdaO se'

1

~ tııt ~ 
ıca ra ven ece ernıa 1 nıahuııere ıol6b'.t'ctl"~r· 

KAYIP ŞEHADETNAME 

veçte mecbrn i askerlik 
hizmeti kaLul edilmiştir· 
Askerlik 450 gün ve yaş 
haldi~ de 46 olarak trspit 
cdilınişt; r. 

Vakıfhtr Müdürlüğünden : gıır!ara ıııe !'0
11 

ri tl 

Aşığıda yaztlı vakıf yerler icıll'cı v ı:>•·'lııuk iizure raflndn el 611sıJ1!c ~~ 
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isteklilerin müracaatları Han oluııur . gurJıırıt!. t ~1ılr~1ıl el~ Vakfı Mevkii Cinsi sındll J• uı c ı tcS fıOt ~ mi -ıyonJ11 c 5stı; ~~ 938 de Antakya Lise 

sinden 11lJığırn şehadı:tna· 
meyi kaybettim. Yenisini 
ç1kuracnğırndan esk'siuin 
hilkmil yoktur. 

Mehmet oğlu Sami 
Köse Diyap 

ı eşriyat Mildurli 
sı· ı LM cE.LENK 

. ıı. P. M :'has.si Antakya 

Jı\L'U L \H HO~KO. TG/\ 
ÇIK l'ILı\l\ 

Tokyo 19 A.A-Hes'l i 
bir Jadon teb: iğiw· göre, 
Japon kıtaları Ştdde.li bir 
knrc;1 koymaya r .. ğmen 
Hongkonga \ ıkarılmıştır. 
Buradaki lngiliı. Valisi t~s 
lim olmak teklifini reddey 
ı~miştir. 
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barit; diğs:r mahsul ve per~~i~rı1 iŞ ı..J' 
Abdultub llaf ladi küçük dalyan B 1!ıç ' kabul .~ 1811ııl " 
Hukiye Ha ·an ~.eşre ,, Nı ıf bc.tbçe hıi.d erı \llııfo'~ 
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