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M euerek Çal 
1 

Mersinde Varlık Vergisi mükelleflerjoin tesbit ili ''ma arına la dan mÜsfah bitmiş ve yeni Mersin refikhaizde birinci cedvel ilin 
e.... son verdi . 1 ejiJmişdir. 
'iiıtfıuriyet Halk Parti. sılMemmur ar Bu cedvelde yirmi beş bin liraJan yukan olan m0-

1 Jet Kongr.snin dOn ve heaap .. f d I k kellefler yazılıdır. tft...ı.. \ Poru enr.umeninin ra- a a anaca 
k ~ .. nc1.,_ ve Gy Okunarak tuvib ed'I Y C,.dıeti ayrıen gönderyorum diQ'erleride ~ıktığında 
~"Pblı illeri =~ia Fn ııon olarak ,; Ankara - HOkQmet- göndereceğim cedvel eudur: 

~I bat- "Oiaı' ret idare Heyetinin ; • okmek ve ekmeklik hu Şaıo kardeşleı· ve Şll§Ol Koben 600,000 
' ile a.!6~1.z ~et re"S ı V•pılnuı ve işa.ri bubet ve sair eşya ve Nazım Gaoour Ka~l.er 600,000 

Ge ~~ldhmıra ve J e Y•Pdan bu aeçimde maddelerin dıığılblmaama Mehmet ve Şefik Hann 370,000 
~HllW•~ ltlu~~e ~I da aCUarı )'8Zltı zevat dair tilimatoamede bizzat Nazıro Miakavi 200,000 

• aa.tb 1Dlennı ve "T"\'I Dlitlerdı: veyı bH v881ta zh aatle Ab~et. Ramazan . 1~,000 
telıranar ~1 .bildi- metgul olup ml'atabsil va Zekı Bılmeo. ve ~ebm.et Akıl 150,000 
re ~led:8kıhn" ve l\er~6duua Bilıin, Vedi ziyetinde •bnlananların ek- Anadolu lnkıfl&f Şırkeb . 120,000 

d il &onra top Abd ay, Rasim Yurtman mek v& ekmeklik hubu· Hancı otlu Mehmet Necatı 115,000 
de evaın "'1e~k ,6 ~llaFevzi Atahan, Şik- bat c1a4'blmasıodan iıtifa Mustafa ve _SalAh Gandur 110,000 
. çalıımalarıoa llbi~-D 1 Doktoru Se- de edemıyecelderi yazılıdır. Mehmet Akıl Vtt ortakları 100,000 
•ıttr · Bu toplan. Abd 11 vaıl, Ali Karaman Bu hUkQm tatbikatmda, Mustafa Erditli 95,000 

di&ekler Oze. Ase~!'.• ş~yb otlu, Sami dar bir sabada vaaatah ve Fahri Gürani ve olullın 80,000 
1•JdaJı tnünaka - ya vasıtam olarak z~ri· Mersin Akdeniz Limited Şirketi 80,000 
d~eler aGa de kuruttay Delplikleri- yat yapanlann veya bağ Jozaf Katoni ve ~reklsı 74,000 
nolll ihtiyaç il Doktur Ta at Cive'ek ve bahçe ifletenlerin be Mahmut Rumanı 60,000 
......... et- e Supbi bedir a3Çildikten yannamed~n ve ekmek MUteabhit Hazık Zi7a ve t'rtatı S0,000 

tDaaril ve .... ,. haara itina bftinnk .aya ekmeklik hububat Fuad Hsrbur 58,000 
lblarinde IDQ. dalıbn11tır. • tavziabndln hariç tutul- l'oros Limited Şirketi S0,000 
~ faJclalı ol- mak lıttenildikleri vaki Bahaeddin Közberi ve Şüreklsl S0,00() 

müracaatlardan ınlapldı· lbrab;m Detvif ve Fazı\ Sıddık 50,000 
imdan, Ticaret vekaleti Abdulbamit Nasır 45,000 
valiliklere bir tamim gön- Cemal Alp ve AWulhamit Demirel 30,000 
der&rek: 1- HOkQoıetçe Mnthem Şelfun 30,000 
yapılacak datıtmalann ya Mehmet Canlı ve ortakİarı 30,000 
hmz ekmek veya ekmek· Mt!hmet ve Ali Safa 30,000 
lik hububata inhisar, etıni Mehmet ve lamail Saydam 30,000 
J'flCefİDİ, biQaenaleyb tali· Vıtal Stromra 20,000 
uıabaamenln tnmulUne ıt ŞükrO Diyap 30,000 
ron bak sahiplerinden mOı Sa il Çıftçl Kardefler 27 ,000 
tahsil vaziyetinde olanhlr Mch ı: et Sababatldin ve ortakları 25,000 
dan da beyanname ah Enis ve Cemil Tarhan 25,000 
narak kendilerine ana kır 
ne veril~oetmi ; 2- Tali
matnamede ziraatle m .. · 
gul mDatabail "vaziyetinde 
olanlardan makudın ken 
di ihtiyaçlaı ına yetecek 
kadar hububat y-etiftiren
olduAuau, yoksa bostan. 
b'i, babç.' itleteollr için 
hiç bir takyide mahal ol
madalı: 3- ihtiyaçlarına 
yetecek kadar hububat ye 
tiıtirenleN yalma ekmıı11r 
veya ekmeklik hububat 
verilmiyccelini, fakat bun 
lano diler datıtmalar~n 
istifade edf'ceiini bildirmit 
tir. 

Berlln 10 A. A. -
Almam teblil: Ter8k kesi· 
minele Alnaan kıtaları bir 
diitman grubunu imha et· 
mittir. Dfttmanm mevzi\ 
hOcumlan akim kalmıştır. 

Volp ve Don nehirle 

Adliyedetelgraf- Vekalet yapan 
la teblig"it işi üç

1 
memurlar 

d h t h Ankara:-Husuat ka-
sene a a a ir. nunlariyle bazı mtılld f1le-

d · ı morlara verilmeli kabul e 1 yor. edilen er tayini iltihkakla-
Ankara:-Adlt evrakın riyle, er tayia bedellıerioin 

tebliline dair kaouna ek bu memuri1etltn wkllet 
olarak hazırlanan proje edenle"' ne tekilde verile-
Mt9Cliae gelmiftir. Hu pro- celi Maliye Vekilliğioce 
j~ye göre telgrafla tebliğ- bir karara ballanmııtır. Ba 
ıere dair bllkilmler bu a- k&rara göre vekil memurtr' 
ym aonunda yOrürlOkten lara v~kalet maqa nisbetl 
kalkmaktadır. FevkalAde gözetilmeksizin er ttJlni 
ahvalin mevcudiyeti müne- istihkakı tam olarak Ysi 
aebetiyle bu btıkümlerin lecek~ir. Altı ayd1an fasla 
şimdJllk Oç sene daha te- devam eden vekllelJef-.:: 
biri zaruri aftrülmOt ve alb aydan sonrası açia e 
bu makatla bo proje ba· tayini istihkakı verllmi 
zırlawımlfbr. c.aktir. Asit işinden d 
ri arllinda bir gedik açmı er tayini istihkakmı 
ya muvaffak olan dDeman 

1 
lar velclletten dolaJI ı 

kunetleri kuptılonı ve ca er tayini iltibtnı 
imha edllmipir. DHJaeaklardır. 
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ııKooper atifçi li ku 
11 

Çilnk\, Kooperatif ona· 
lazım olan her şeyi ma • 
guzasımı kadur, köyüne 
kadar getirir, ve yaptığı 
mal, ~\kar4lığı m1:1hsul tez 
gahmdaıı alıp, harmanın 
dan yük]Qtip ayağının iis
tünde, ,tırnnğımv dibiode 
mühtaç olduğu parayı ona 
temin eder. 
işte kooperatifin getire~

ıti faydalardan bi11de birini 
biz burada kayt ediyoruz 

* * * Kurulacalır Kooperatifin 
ortaklari çiftçi iseler, ayrı 
ayrı küçUcük rençperlikıe 
ri ve ofacak tarlalarile 
elde edemedikleri sermaye
yi, bir arayn g~tirmekle 
biribirlerinin müşterek mü 
tPselsil borçluları alacakla 
nndtın, bu tarım satış ko· 
operatifinin yegane gijvene 
cegi sermaye bankadır. 
Çüoki, bu durum karşısın 
da henka kasasını daima 
bu .. kooperatif şirketinin 
emrine açık tutacaktır. 

Eğer kooperatif kilçUk 
sanatkarların kurduğu bir 
şirket ise onun dayanaca
ğı sermaye yine baııkanın 
itibarıdıı·. 

Hatta istibHlk kooperntifı 

bile ortaklarının toplana
rak kazandıkları itibarın 
kuvvetile mühtec oldukln 

· rı maddeleri tedarik için 
bankanın yardımına ve 
onun vereceği krediye 
inanarak ucnzça mal depo 
etmek imkanlarına sahip 

.. olurlar. 
Birliğ'n kuvvet doğuraca 
~ma inan, her vatandaş 
kendi branşı etrafında ken 
di meslekdaşlurı arasında 
kuracağı bir kooperatifle 
işınde muvaffekiyete kavu 
şaccğından hiç şüphesi o
lamaz. 

Ş. Oğuz 
(Sonu var) 

Fransada 
Yahudiler için yeni 

kararlar alındı 
Vişi 9 A.A - Frnnsa

daki YehudiJer için yeni 
k&rarlar alınmıştır. 

Bu kuıttrlara göre, yelıu 
diler hususi bir hüviyet 
cilı.danı taşıyacak, yabancı 

yahudiler bulundukları 
çenber dışı uda seyahat 
edemiyeçek, muhtalit evltn 
melere müsaada ,>lunmıya 
~,ak ve !'Bhudiler kolların· !' 

da sanipazubentler taşıyacuk 
Jardir. Memurlar arasında 
ki yahudilerde tasfiye edi
lecektir. 

Ticaret ve Sanayi Odalarını ilgi-ı 
lendiren yeni bir kanun projesi 

8u kanuna göre tacir sıfatını haiz büfün 
hakiki ve hükmi şahıslar ve şubeleri bulun 
dukları yerlerin ticaret ve sanayi odalarına 

kayda mecbur tutulacak 
Ankarn-Hab~r aldıgı

mızn göre, Meclise veril· 
m'ş olan Ticaret, san9yi ve 
esnaf odaları kununu ile 
Ticaret VekiUetine muay
yen bir böl1;eye teşmil edil
mek iizer~ merkez oduları 
kurmak salahiyeti verilmiş
tir. 

Bir böl'leye ait müşte · 
rek işler merkez odasında 
kurulacak mıntaka bölge
sinde göı üşülecek, diğer 
tarafürn lüzum görüldüğü 
takdirde merkezi Ankara 
olmak üzere Ticnret, Sana· 
yi Odaları, Ticaret bo:sa
ları ve Esnaf odaları fede
rusyonu kurula~ktır. 

ı met, kurulan teşekkülleri 
ve onlara nıensup meslPk 
gruphtrmı amme hizmeti 
ile ~avzif veya 5.mme meıı
faatına müteallik olarak 
ittihaz ettiği tedbirleı in tat · 
bikma memur edilebilecek
tir. 

Yeni lilyiha ile hü\ O- , 

Tacir sıfatını huiz bil
cümle hakiki ve hiikmt şa
hıslarla devletin hususi ida· 
releri ve belediyelerin ser· 
mayesi ile kurulmuş veya 
iştirilkleri olan hükmi şah· 
siyeti huiz müesseseler ve 
bunların şubeleri bulunduk· 
Jarı mahallin Tıcaret ve 
Sanayi odalarına ve küçük 
tacir ve esnaf odahırma 

kaydolunmağa mecburbur
htr. 

----·--

Cephelerde 
Baş'ca taraflarda diğer 

Rus kuvvetleri nt-oticesiz tc 
:uruzlarına devam ederek 
yeniden eğır kayıplnra uğ 

rttmıştır. 

8-9 birinci kftnun ge 
cesi l{us kuvvetleri yahmz 
bir kesimde 104 tuıık kay 
betnıiştir. 

Don nehrinin büyük 
dirseğinde şiddetli bir mu· 
kavemet hareketi başlan-
gıcında pij'r: ve tank bir 
tiklerimiz .18DI daha 
v.~rilere atn - ı ve karşı hU 
cumJarı ı skürtmüştür. 
Buruda 16 1.ank tahrip 
~dilmiştir. 

Doğu cepksinin merkez 
kesiminde Alman btttrruzu 
muvaffakiyetle devam edi 
yvr. 
Düşmandan esir pek çok 

sili\h alınmı~ıtır. Rus kıta· 
larının karşı hllculan püs
kürtüimüştür. Savaş ve pi
ke uçukları düşrnım kıta· 
)arına ve demiryollıırına 

hücum t-tmiştir. 
Hava kuvvetlerine men 

sup bir tümenin hücum 
unsurları S9 blok havz ve 
muharebe mevziini tahrip 
etmiştir. Ilmeıı gölünün 
cenubundaki muharebele 
rde Huslar 72 tank kay 
betmişlerdir. 

Sirenaikde Alman sa 
vaş uçukları Derne hava 
meydanma hücum ederek 
yerde bulunan uçaklardan 
yedisini tahrip etmiştir 

Tunusta hava fona ol
olduğu için yolırıız mevzii 
ho.reketler olmuştur. Düş

man zırhlı birliklerininTe 

borhanııı cenup batı~mda 
yaptığı hücum püskürtül
müştür. Sek;z uçak, savaş 
uçaklarımız taraf ıııdan ya
kılmıştır. 

Savaş uçaklarımız Bo
ji limanında:bulunan orta 
büyüklükte bir ticaret ge· 

• misine ağır çapta bom· 
balar bombalar atmış ve 
isabet sttirmi~tir. Düşma 
nın hava üsleri muvaffaki 
yetle bombardıman edil
miştir. 

Cect• avcılaril~ uçak 
sav:ır batary11ları dün geCt! 
batıda işgal altında bulu
n an arazi üzerinden 
geçerek şimal 1talyaya gi
den üç bomba uçağını dü 
şürmüştür. 8 ilk kanun 
gününde jirden nehri man 
sebında küçük bir Inı!iliz 
baltalama müfrezesi görü
lerek tamamile imha edil
miştir. 

Moskova 10 A A. -
Sovvet tebliğı: gece kıta· 
lnrımız Stalingrat çevresin 
de ve merkez cephesinde 
ayni istikamellnd~ taarruz 
ruuharebelerina devam et· 
miştir. Ruslı1r Stalingradın 
şehir ve cenup mahullele· 
rinde mevzilerini islah et
miş, merkez CP.phesiniıı ba 
zı kesimlerinde toprak ka 
zaııı111şlardır. 

Homa 10 A.A- ltal
yan tebliği: Siranaik C11p

hesinde topçu faaliyeti ol· 
muşlıır. Bir :.:çak meydanı 
na Alman savaş uçaklurı 

tarafındun yapılan akın es 
nasında yerde bulunan In-
giliz uçaklarından birisi 

K uu::auın ,..,.. • .. 

~ (JJ- ~ 
1\ltıb8~ ~ 

ı.,ır• 

ilan 
Hatay Defterdarlığımkn: 

Köyü Cinsi Adet 
6'39 9) 

Ziri çiftliği Portakal 63950 'Jl (J 
,, ,, Mandalin 3140 671 lır"ıer 

67100 etrii1''b;,, 9 
Yukarıda cins ve mikdarı ya1ıh 111

10 t2"'" ~ıır 
1942 yılı portakal ve nuın<lnlin 01a~su gatıltP.~e 
cumartesi günü açık arttırma suretıle jlo l) 

Taliplerin % 1,5 temin t arn'~buz•ı 
lığa milracaatları ihln olunur. 

Gayriinenkul 
İskenderun melmüdürlüğünden'' . 

sıra No. parsd No. \-talı. ME kıymalı 
1 701 Çay 2375 890 .. 
2 701 . 1 375 t 40 ,, 
3 675 " 2791 1400 ,, 
4 87 6 " 241 90 " 
5 838 " 417 375 " tı 
6 871 " 100 27 . tJliİıki1~ 1 ı 

Yukarıda yazılı gayıi menkuller!" 018ıı11'11u e 
arttırma ile satıea çıkarılmıştır telıP 1111 gıJ 
7 ,5 t~minatile birlik:te l5 - 12 - 942 s 14 
memurluğuna muracaal hırı 9• ıt · 

Yerli Mallar 
haftası 

Yarın başlıyor 

7 •. .,,~ 

1 jjla~, 
• OJ" , j 

( . Müddeı ıı..,, ~ 
" · ull..... ~eo .Jı 

Milli ııvr tıelİ'" ,_., 
balif hare 0ile' il ye . Olf 
Hatayın dettı11 

13 üncü Yerli Mallar sin JeD Sa ıııııod' 
haftası yarın sabahtan iti· 4inkÇİ b!lş(JJll ~1~ 
bartm ba~lıyacaktır. Hafta n dur•• ı:ı ::~ na 1ıurU-ı ~r- ' 
yarın Başvekilimiz Şllkrll 25 bir 1 
Saracoğlunun bir nutkile bulunsıı r_rllsıO t 
aç!laraktır. maden 5~0d,o ~ ruş uzerı o ~ ~ 

olduğoodB ı..o•o"~~ Kayıp nüfus cüzdanı 
Nüfus cüzdanım~ kay· 

bettim. Yenisini aler.ağım· 

dan eskisinin hükmü 'yok
tur. 

Oğuzlar caddesi 1'o:54 
Hamit Sönm'3z 

·ılf ~ ot~, 
yan rJJI rj IJI" A 

nun 59,3 eJi ·ıe 
cibiııce Y ~~O 

x pars tıil 
et;ır . .,e fı '~J 
miyeune s1" I" ' 
sasınıP tJl ii~ t'1 
ait oırıuılı ·r ~·. ~ 

dll
1 ~ ' jJ!lrııns bııe 694'~ 

tahrip edilmiştir. ceza nı~ il1Je ,,r 
94·> tsrıb ıı• 

Teborbanın batısında " ·tel1 yıla \fsrı 1 ~f 
(füşman tanklarınını bir 
hücumıı' püskürtülmUştur. 
Bir kaç düşman tankı tııh 

rip edilmiştir. Dün gece 
düşmaıı UÇı!kları Torino 
şehrini yeniden bonıbardı
man etmi~ler, bir çok bina 
lara isııbet olmuş ve bun 
far yıkılmıştır. Maddt ha
sar Ç\>k büyuktür Bundan 
evvelki hücumda ölenlerin 
sayısı 65 i ve yaralıların 
sayısıda 75 i bulmuştur. 

arın gece insan kayıplar1: 

henüz tesbit edilmemiştir. 
105 inci uçak teşkili

ne mensup torpil uçakla
rından bir birlık cezayir 
limanındaki c.iüşmttn gemi
lerine hücum etmiştir. Bi 
ri 16 bin, diğeri 10 bin to 
oilato hacmındtl iki gemi 
isabet alurak havaya u~· 

muştur. Düşman avcılarile 

cereyan eden hava muha 
rebı"sinde bir Ingiliz uça~ı 
düşürUlmUştür. Bütlin uçak 
hırımız üslerine dönmüştür. 

miştir. ·p 1
1 
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