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Sayısı her yerde 3 kuruştur 

C.H.P. Konaresi 
Parti Vilayet K ~ 

Halk . 1 ongresı bu gün 
vı sa onund t 1 

lİli C~rnhuriyet H:llk Par nin ~ . Op a nd 1 
bab Vııa!e~ kongresi bu Bil r ru i ıkı Yiilık çah,ma rapo 
bu ValırD1z Şefik Soyerin Çel dare heyeti adma Selim 
ti ~rile, va Parti Mütütti enk tarafından okun· 
re:~z B~h.kasir Mtıbuıu Fab ~uıtur. Rapor . okunmesın 
•çıı! Tırıdoflu tarafından b;~ sonra hatipler söz almış 
il nı .~:~~r. ~oogr~de dai- U ı ~, Hatkevi çalışmaları 
~ k u urları, Parti vilayet zerınde rnUnakaşel"r ce-
lariıe': :da~e heyeti aza. ~:Yanetrnietir. Milnakaşeler
baıır ~I i" er din~eyiciler eQ O ">nr~ dilek Ve bütçe en-

K unrnakta ıdi. nıeolcn ~imi ~~pılmış 
onıre •çılır ı Ve •aat 12 d 

Partimizi .. açı tııaz k c celse muvak 
dl Şetim~ y~:t~an~si Ebe- at latil edHmiştir. 
hatırasına hu rkun aziz ıe ~aat 13 le d elegeler 
dakike 8 1 rnıeten beı T r~ •ne Parti tarafından 
bı YapıI~ı kta 81YA'ı •iikQ.. ziUrız~ otelinde bir öğle 
'°'ıra kon~ Ve bundan · Yıfctı Verilmiştir. 

iller ae il . ~ısı ve kft. to 1 VK edan sonra konire ti gre . . ı l\.ıı.l 
t,,ltip i.r~ı~tır. Bunu rnu VeP·~ntasına devam edecek 
6' tı ıdar~ hdYtti dal~ıderio t~sbitile meş 
Q,~ gul olacaktır. 

- . ·Meclisinde H 
1~• u ab;shanede t" . rıacır tica l 

·~ •nlıımısının uz~ Mahkümlır için bir 
S", 9kıbul edildi okuma kur su açıldı 
~ 'lec .A.A - BUyıik 1 d Mernnuuiyetle haber al
~ h~i bugün Refet ıfırnı7.8 töre, Cürnhuriyet 
~ta1r ... R.ıyaeeund'3 ton.. I ~ü~dt-iu~urniliği çok Yt'ı-
... , • kıfı r DQa Ve 118betli hir karar 
b..~ 1Gtn 193;r urnurn atlnn11 va habiıbaoede oku 
~ kıt1aı ınaıı yılı rna v 
~~ ile Ve f·· e Yazma bilmiyen 
~ itan tiea urkiye ~ahkUmlari ok11tmak için 
, lbtfbut ret ~nlqrnı bır kurs açrnııtır. 
L "-aı. h..•~ A lııteatnde H lk E 
111011ıe.. -Praa1r a Tinin verdiği ders 
h.1r~ lanıarı1111ı ve •rnyaot mallf'meaile açılan bu kur 
laG1rQ 'lada Tork t~zyidi sda 60 rnahkürn okum&k-
'di f!Jetıerı .. Macar tadır. 
llt lerı lllelctu ''8aında teati Bu bayirli te•ebı..:?-u··nden 

•it k Pl•ıın ta...:a· k. d 1 y uua 
.._.. •nuıı l auı ı o ayı. Cürnhuriyet Müddei 
tı~kere Ve 1c::~~al~n~ı urnumıai kıyrn .. tlı arkadaa 

t.f·eııa e lllıt- 11rn~ Atir A kaoyu tebrik 
"" ederız. 

~· CUıııa Rl.~k toplantı 
..,, •""u ~a Vatan gazetesi .. PBCak-
is · kapatildi 
'lıçre h ·· k A Ankara 9 A.A- latan-

lll t 1 U U- bulda çıkan "Vatan ıaze. e i e Ilı .. leıi açıkça Jnıkırbcı ;ayı~ 
k uza .. dan dolayı ıki ıy mlld· 

60 ereler !:Ale kapatılmıttır. 
b l\ıilyon franklık J •n~şrnalar TUrlriy" 'Oktl~ 
ır mübadele ' r~tı. narnana hariciye velıl 

• .. ke ~•Pıcağız etı tıcaret ve mali anlaş -
9'., malar müzakere he t' "' b ta 9 A A r . . d y~ ı 

ıL... UkthıetU . - laviç- eısı oktor Burhan zebni 
~ licarı • cereyan e- ~ı.nı. ve Isviçre hOktlme· 
~'let bu ve rnall miiza. ~ adma laviçre h ... yeti rei-

• IUn sona errniı 81 ~r~fından saat ı 7 de 
I~ ~rıeıye vekil etinde 

fQ lbil lneınıeket aralllld ıtnr.alanrnıttır. 
S.~ latiçre _franklik ·ı~1•ımalar 1·12-942 tlen 

derpll eden ı ı ren meriyete IPrecek
tlr. 

Suikast suçlularının mehakemesi 
Mahkeme 23 ilk kanun çarşamba gününe 

b1rakıldı 
Ankara : 9 A.A.- Al 

manyanın Ankara .. büyük 
Elçisi Fon Paperıe yapılan 
suikast muhakemesinin du 
ruşmasma bu gün dt-vHm 
3dilmiştir. 

ltalyı sefaret kapuçusu 
1)8b!t olarak dinlendikten 
ve bu şahadet hakkında 

suçluların bir diyecekleri 
olup olamıdığı sorulduk
tan ve vuku bulan itirazlar 
üzerinde görUşUldükten 
sonra Abdurahmanın avu 
katı Şakir Karacanın Ba· 
rodan çıkarılması hakkın
daki tezkereye gelen cevap 
okunmuı ve Pavlof ile 
kornilofun avukatm duruş 
malarda bulundurulması 
cıiz olamıyacağı hakkw· 

daki iddialarına mumai· 
leyh cevap vurmi11tir. 

Bundıtn sonra Süley
man Sağol tilrltçe~bilmedi· 
ğinden tercüman tutulma
sını ist~miş ve iddia mts· 
kammca bu talebin hüsnü 

1 
n iyete matuf olmadı4ı hak
kında verilen izah11ttan 
eonra bu hususta bir karar 
ittihazına mahal görUJnıe
miş ve esas 'ıakkında di
yecekleri oJup olmadığı 

ı suçlulardan sorulmuştur. 

PavJofun Kornilofun 
tahriri müdafaalar• alın
dıktan sonra <'.eleye son 
verilmiş ve mahkeme 
23-12-942 çatrşamba gü 
na saat! 9,30 talik oJun 
muştur. 

ispanyada kral Almanlara göre 
lık iademi edile ; 

cek? 
General Franko çok 
menah bir nutu~ 

söyledi 

Madrit 9 A.A- Alman 
ajıoıu bildiriyor: 

Kalanj Parti konseyinde 
bir nutuk söylUyen Gene
ral FranKo Avrupadaki 
yeni JJrumu incelemie ve 
Liberalirm sistemim~ hücum 
etmiş ve dGmiıtirki : 

" Biz lspa11yollar sırf 
Avrupalıyız . A vrupada 

cereyan ed'!n hadiseler 
bize bir devrin sonunda 
ve yeni Lir devrin başın 

da oldugumuzu göstermiş -
tiı·. 

Dünyada Liberulizm ölU 
yor. Marksist fikikirler 
tutunamamıştır. Çilnkü bu 
rejim vadettigi adaleti ye 
rine getiremumiştir. Bu su 
1'9Ue libera'izm dUnyasıda 
batmıştır. Kiltleler Alman 
Jada ve, lngilteredı ayni 
şeyleri düşUnyor. Bilyük 
davalann kesin bir hal 
sureti bulunacaktır. Eğer 
ispanya menfaatları icap 
ettirirse anaoavt lspanyol 
rejimi yeniden kurulabilir. 

Jsviçre Heyeti ak11amki 
ekspresle memleketine dön 
mootür. 

Berlin 9 A.A- Sovyet)e 
rin batı Kafkasya ile Vol· 
ga ve Don bölgelerinde 
Alman m"vzilerini yarmak 
için yapllkları yeni hücum 
tar ı:ğır kayıplar verdirile 
rek pUskilrtülmü11tUr. 
Hunlar arasında JUşma· 

mn kütle balında piyade 
ve zırhlı kuvvetlerle yap
tığı hücümlar neticesir.de 
çetın muharebeler olmuı 
ve kıtalanmız bu sava11lar 
dan muzaffer çıkmıtlardır 
Düşmandan esir ve iaoi

met ahnmıo 54 Rus tan
kı tahrip edilmiştir. 

Donun büyük dirseKinde 
Alman zırlıh teşkiJleri kar 
şı hücumlara geçerek dUt 
manı mevziJeriuden atmış 
ve 46 tank tahrtb etmiı
tir. Kuvvetlerimiı 1 tank 
bile kaypetmemittir. 

Rusla .. 
gore 

Moskova 9 A. A - Tas 
ajansımn bildirdiQine J(Öre 
Ruslar baıı şehir ve köy· 
leri geri almıljlardır. 

Hijevin batısındt.1 Alman 
karşı hüı~umları pllskürtül· 
müt ve Alman mUdaf aa 
larmda açılun iedikler 
derinleştirilmi11tir. 

Müstahkem bir t~po için 
pek şiddetli savaflar olmuf 
tur. l lUşman buraya tank 
ıar yerleştimiştir. Bu tank 
lan blok havızlan topç• · 
muz dövdük.ı.n sonra piya 

Perşembe 

Abone şartları ı 
Dahlide 11lh~h 8 lir 

Yaf- ancı memle <etler~ 
15 lira 

lllnlerın har kelim•· 
•inden 5 kurut •lınır 

tcret pa,indir . 
'3D il oaoen ••YU•P w i 

10 kuru9tur -

Muhtar secimi 
Şubat ayı içinde 

yapılacak 
Ankara - Belediye ve 

Valilik meclislerinde oldu· 
ğu gibi köy mtıhtarlariyle 
ihtiyar meclisi azalarının 
dört yıllık seçim devresi 
sona ermektedir. 

Lunun için linümUzde· 
ki şubat ayı içi:-ıde bütün 
yurtta köy muhtarları ilB 
iht;yar mudisi balan ıe.. 
çimi yapılacakbr. Bu hu· 
susta Bütün Valiliklere ge 
rekli direktiflt-r verilmiı 
bulunmaktadır. Yeni köy 
muhtı:rları ve ihtiyar meo 
lisi i\ıaları bir m11rtta it
lerine başlamış olacaklar· 
dır. -demiz hücumla ele geçir-
nıi11tir. Almanlar bu mev• 
zilerden atılıncaya kadar 
saatlarca gögüs gögUse 
muharebe elQJişlerdir. 

Moıkova: gece lyan11 
netredilen Sn·yet tebtğino 
t>k: Stalingrat fabrikalar 
bölegesinde birliklerimiz 
hücumlarda bulunarak 
Alman garnizonlan blok 
havzları imha ve Almanla 
rın işgalindeki ev ve fatr 
rikaları tahrip etmiştir. 
Şehrin merkez kısmında 
39 blok havzr tahrip edil 
mişllr. Stalingradın finıal 
batısında Sovyet kıtalan 
ahaan mttvzileri kuvvet· 
lendirmiştir. Taarruz 'ce· 
oiflarinrle 400 Almam su 
bay ve eri öldürülmü:tllr. 
6 tank iki,havan bataryası 
tahrip edilmiştir. 1 top 3 
tank v~ asker ~yüklü 2 
lcamyon tahrip edilmittil'. 
Stalingradm cenup ~atıeıo· 
da harruz aavaşlan yapan 
birlikl&rimiz ilerilemerniı· 
tir. DUşman bazı kesimler 
de karşı hücunıaı yelten· 
milj isede ağır kayıplar 

vererek püskürtülmüıtllr. 
Bu sıtvaşlarda 900 Alman 
ölmDştür. Sovyttl kıtalan 

40 kamyon 10 mitralyöz 2 
havan topu tahrip etmiştir. 

Bir Amarikan uÇak 
gemisi 

Nevydrok 8 A. A. -
Japonyanın Amerikaya sa· 
vaş ilAom dönüm yılı olan 
dUn bir Amerikan uçak i• 
misi denize cndirilmi11tir. 
Bu 1ıemi 24 bin ton hac
minde olup saatte 35 mil 
sürata maliktir. 
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Tekaüt kav.unu 
• • 

proıesı 
Askeri ve mülki tekaüt kanunun 

da değişiklikler yapdacak 

ilan 
Antakya Belediye Heisliğin
den: 

1 - Antakyada Emniyet 
Müdürlüğünün i'galinde 
olup, H'3lediyeye ait bulu
nan binaların avlusunda 
kain barctkanın ankazı ı:;ö· 

Ru projeye göre tekaüf müddetleri dP.ğişiyor külOp alınmak üzere açık 
Ankara - Askeri ve sene evvelki tarihten: as· arttırma pazarlık sureti 

malkf tekaüt kanununun kert mühendisler lise talı ile satılacaktır. 
delliştirilmesine dair kanun sillerini tamawlttyarak mU· 2- Arttırma pazarlıltı 
projesi MecHsegönderilmiş hendislik tahsiline başln- 26-12-942 pazartesi gU-

f dıklurından bir sene son- nU saut 16 da Antakya tir.Hu ıkralarm yeni şekil 
leri şöyle olacaktır: raki tarihten başlayacak- ~tediye encümen slllonun· 

Üniveristede altı sene· !ır. da yapılacaktır. 
Jik tahsile tabi talebeler Projedeki bir maddeye 3 - Enkazın muham· 
subuy nasblanndan; beş göre, henüz talebe iken men bedeli (900) liradir. 
ve dört seneli'{ tahsile tabi harp dolayıeile görülen 4 - Muvakkat teminat 
askeri eczacılar, kimyager- ihtiyaca binaen kıtaata tev- (67) lira {50) kuruştur. 
ler, diş tabipleri, subay zl edilip talebe olarak or- 5 - isteklilerin, mezktlr 
nasblarındım; ordu hesabı- du hizmetinde çabştırılan günde muvBkkot teminatı 
na yetiştirilen askeri adli ve haı pten sonnı tahsille- Belediye veznesine tediye 
hakimlerle ask~ri öğret- ri ikmal ettirilen ve bu ı ettikleı ine dair makbuzu 
menler fakiilte tahsilleri- sebeple subay nasbları ta- ibraz ederek Belediye encü

rihleri geciken askeri tab· ı n: ikmaJJan üc sene evvel- b" . men salonunda bulunmala-
ki tarihten: beş sene talı- ıye, vcterıner, eczacı o- ıı iU\n olunur 
.1 t b. . kuJlarııtalebelerinin hizmet- 10 12· 14 17 B1 e a ı VAterıner subay-

ları tahsillerini bitirerek te geçirdikleri bu müddet- ' ' ' 
subay nasblarmdan dört : ler tekaüt müddetlerine · ----- ·-•--• 

zam ve illve edilecektir. 

Çiçeğe karşı aşı
/anınız! 

Sıhhatteşşk iiahmız vatandaş
lara aşı yapıyc 

Belediyede, Hastahanede, Sıhha Müdür
lüğünde, T rahum Dispanserindt a~ı me 
murfarımız çalışıyorlar aşılanmayı ihmal 

etmeyiniz 
Bazı vilAyetlerimize cenup hudutlarmdan çi~k has 

talığı girmiştir. 1\ntakyadada bir Er çiçeğe tutuimuŞ
tur. 

ViUlyetimlzde üç aydanberi umumi çiçek aşısı •ya 
pıtmaktadır. Sıhhat MüdilrlUğünde, hastııhınede, be
Jf diyede, Tı nbum ~l>ispanserinde bt1r gUn aşı yapılmak 
h.dır. Bu v,üne kadar son altı ay lçmde aşılanmıyan 

Jar kendiferini behmehal aşılat111ahd1rdar. KOvükleri 
ve1ilerİr!ill aşılatması mecburidir. Halkımızın bu ted
birlere uy .ırak kendilerini aşılatmalıırrnı tavsiye ed~riz. 

lngiltere ve Ame
rikadan ma( ge

liyor 
Hükumet köylüye ucuz manifa

tura eşyası temin edecek 
Hlndistana ısmarlanan :malların bir kısmı 

mftmleketimize gelmiş bulunmaktadır 
Ankara, - LMemleke

te son günlerde harıçten 
bir çok ithaUlt efyesı gel 
mietir. Bir k1sım da yol
dadır. Yalınıı .lskenderun 
limanına Amerika ve in· 

iilteredeo ve fogillz impa· 
ratorluğu memleketlerin· 
den her ay 20 bin tona 
yakın tthalAt efyası gel· 
m6ktedir. Son aylarda la· 

kend~run limnnmdaki tah 
mil ve tabliye ileri de de 
ha esash bir şekle sokul 
mu~tur. Almanya ve orta 
Avrpa meınlekt-tldrindAn 

de büyük partide eşya 
beklenmektedir. Bunların 
miktarı 40 bin tonu aşa- , 
caktır. Bunlar arasırıtia 
demir yollarına ait mühim 
miktarda malzeme ve bu 
zamanda ehemmiyeti aşiklr 

olan bin tondan fazla va
gon bandajı vardır. Ayrıca 
bir çok makine ve edevatı 
da beklenmektedir. 

lıtanbul- HAkO.met 
köylü~ e yardım ve köy
lünün elinde bulunan mad 
delerden bir kısmmdan is 
ürade için yeni tedbirler 
alınmaktadır. 

Ticaret Ofisi bunun için 
hariçterı külliyetli miktar
da mal getirmeyi karar 
laştırnaılj ve ilk parti 
olarak Hindistan ve Çekos 
iovaıcyaya 14 milyon lira 
hk ınal ısipariıinde bu-
1unmu,tur. 

Bu mallardan bir kıs· 
roı memleketimiZ<f gelmiş 
bulunmaktadır. Bunların 

içinde şayak, basma ve 
her tf)rHl man\f atura eşya 
sı, ve z\raat işlerine yera 
yan ftietlar vardır. 

Ofis bu mallara harpten 
evvelki r:yatlarla köylüye 
dağıtacak ve mukabilinde 
köylüden buğday mubayaa 
edecektir. 

Bu buttdaytardan eld-s 
edilecek unlar, fmolara tah 
sis edilmek üzere Toprdk 
Oftse verilecektir. 

ilanen tebliğat_ı . iları ~ 
Antakya nsliye hukuk ha· 
kimliğinden: 

15 lira altın paranm 
tahs\li hakkında Hannnoi· 
ye vekili avukat Sun'i Ye· 
ner tarafındJn Antakyanm 
llıtyas köyünden Hedı· us 

Ietanbulluyan aleyhine açı
lan ıdavadan dolayı yapıl- ~ 
makta olan mürafııada: 

Hatay ln~jSSl'l&t ~ 
lüğUnden. &JJJCI• '"J 

1 fskendet 251') f~ 
Antakyada ( det-' 1. 
ğmda (tOO) ~ 

MUdtieauleyhin ikamet· , 
gfthı meçhul olduğuadım 
davet ltlğıdı ilanen teb1iğ 

edildi~i ha'de "elmediği 
vekil göndermediği cevup 
name ~ahi vermediğinden 
giyap kararıma da ihln 
tebliğine karur verilmiş ve 
mürarua 30-12-942 çar
lj8mba <:Unü saat 14,30 za 
bırakılmışhr. · 

İbraz olunun eeneJe 
karşı def'i varsa bildirme· 
si veya vekil yollaması ak· 
si taktirde müraf aanın gi
yabında bitirilece~i giyap 
kararı makamına knirn 
olmak üzere ilan olunur. 

ilan 
Hatay C.M.( ı. liğinden: 
Milli korunma kanunu

na muhalif hareketten SU\· 

lu Ha tayın oruç B L.M. den 
Sakip oğlu 913 D.LO Mü· 
nür A'lna hakkında yapdan 
duruşma sonunda: 

fnhisara tabi ve para· 
kende eatıı fryah 4 kuruş 
olan bir kibriti maznunun 
7- -11-942 tarihinde 5 
kuru,a sattıA'ı ıabit oldu
ğundan hareketine uyan 
milll korunma kanununun 
59,3 ihıcU maddesi muci· 
hince S linı 'Bğır para ce
ZiSı ile mahktlmiyetine 
ve Ti!rk cezı kanununun 
80 inci maddesine tevfikan 
aAır para cezctsmın altı li
raya çıkarılmasına ve yedi 
gün müddetle tlükkAnm 
kapatılmaSlna ve bu tnüd· 
det z:a!'fmdu ticaretten me
nine ve 63 üncü macide 
icabınca hiikOm hüta&11sı
nın masrafı mahkO.ma ait 
olmak üze:-e neşrine dair 
Hata r asliye ceza mahke
mesince 7-11-942 tari
hinde verilen 916-557 
sayılı karar lratileşroiştir. 

ilan 
Hatay Zir.aat Bankası 

ila Tunus Bankası borçlu· 
larınıo hesaplarına ait tak-
1ı1itlendirme ve taifiye işle· 
ri için kanuni müddeti 
zarfmda ve bir an evvel 
T.< :.Ziraat Bankasıruı mü· 
racaat ederek kanunun 
bahsettiği kolıytıkla ve 
yüzde Uç faizle tediye mU-
188desiuden iRtifade etme 
leri ili o olunur. 

T.C.ziraat Bankası 
Antakya Şubesi 

(3850) adetrttırd'' ~ 
dığı açık_ a artı.ar~_# 
asnğıdekı ş c19iP~!f, 
d~ sablcrca~'11u c!1f ~ 
rin ilıak gull ,.:., 
943 taı;PfııB de ? 

•.•. S8a&l ı4 ~-gunu e ... 
dürlü~ürnil~ii ~ 
komi&yonfl 11~11'1'. t-Bu s• . 

ın• ~~ 
dukları 11 ttt;~ anbarlarıodl 1e ;., 
lim editece".~ ;~ 
da yapıl~r.BtB"ijf 1 
masraf ıııu@ .-" 
nıcakdır. ~,.;., 

o .... hef 
2-IJD"" .,, "' kuruş hesabi~ 

muhanııtı0(,,ı) ... tt' { 
7 ,50 elaP tJ°' .~ ~ 
akçssı ~~ 
de idareııı1' '1". J 
leden e~el 1 

. ~ 
lunacaktır· t~ ~;· 

3--So~ Ol ~ 
mUdürl~lıl"'~' 
iktiran ettr ·r . ileşecekd• _·..:tJ# 

4--Ü-'".'". 
"bttltJ şahıs, ı şıoell 

ten v~ pe dl~ 
sonra 8'11.

1 
teslim ~ I 
s-lsk bl~ 4! 

sandıtıo 9; 
yüz vedfğ~ 
dık otrnalt. 
tıılipler.iO" 1 ~ I 
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