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0 ueoen sayuar 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 10 kuru9lur -

4tilliŞef lnönü.'zel Büyük Millet Meclinde 
Ze/e mıtakasında Dahiliye Vekili son zelzeleler hakkında mecli-
Ankaradan harek t b se mufassal izahat verdi 
C:ümhurreisimı'z d .. e Çuyuran Milli Müdcsf"a Vekaletine 60 milyon liralık yeni munzam tahsisat 

un oruma ve bazı kanunlar kabul edildi 

A varddar Mebus seçimi kanununun üç maddesinden 
nkan, 11 A A M· 1 d 

llQ don akıam. IJ8b;irn~~ Şer CUrnhurreiıi ismet Joö- başka büfün madde e:-İ fasvip olun U 
:•rda BUyük Millet rneeıel&i. ~ h~reket buyurmuş ve • Ankara : 11 A.A. --

1 

Ye saire tahsisatına ait 60 l müzakeresine g'3Çilmiş ve 
llrnıay batk V lteı&i 8 BO -k M'll t M ı· . b l h .. dd . d d ıı •iten anı, •idiler Meb • aşvekil, Genel yu ı e ec ısı u milyon irahk munzam ta uç ma esın en maa a 
Çoru~ ta1r2afıAndan llturlanlllıtJa~lar va Veklletler gün lj8msettin günaltayın sisat kanunuııu ve bunu tamamen kabul edilmiıtir. 

11 de -hn" :A - Muıı. Şef b~· .
1 

reisliğinda toplanmıe ve Da· müteakip mebus seçimi hak Meclis pazartesi günl\ 
tllo ,.... 1111

18 teref ver . -t nôoQ dün HaBt hiliy-sVekiliRecep P~kerin yer kındaki kanun JAyıbaaınm toplanacak lb~ranııulann içten ~lrıııııer ve büyük küçllk bO s!lrsıntılan h:lkkındaki i7Ji-
--~. •n lezahürl"rile karşılan- batını diolemiıtir. 
1' ----- Bu izbbata göre geçen 
1 ~erl • --. -- -- ayın tS indenberi Halı ke-

l ltlQl' 1 sir, Çorum, Mttoisa, Amas-

f ıar ve ya, Kocaeli, Çanakkale., 

<lSQrı»-ll'f /ı if, ızmır, Van, Kastamonu, 
ı t Sivas, Samsun, Sinop, To 

i'.f" a ası k~t ve Urdn villvetlerinde 
' \t un y u rff a b .. b muhtelif şiddetlerde yer 
'tli lbıdJar Ve la U g Un a Ş 1ad1 sarsıntJları Ol muş VQ ,Balı-

~~· Dtın ö
18;;1f haftası. bugün blltün yurt· keıirle Çorumda taı.la za-

"i &~'ielıti. ade Hat'ke=enndeao~ra Valinııı,.Şefik So- rar vukue gelmiştir. 
lt ~OIQ .. hır t la Birinci ZAlr.ele devri'!~ ~ 

1 
ve erttırrne aenı" · op ntı yapan Ulu sinde Balıkesirde 6 vatan-

~~--httyetini &eçerek f l~Yetı Yeni kararlar almıı d:aa ölmüa 6 kiti yuralao-
4'18Jeti hafta .. aa ıyete geçrniıtir ...., v 

W.~~.. nıunaaebetil · mıt ve 157 ev tamamen ~:.""ilı lb 
11 

va hattanın d e 7.engio bir program v~ 186 ev kısmen yıkıl-
~ .. •llıtelif ıerntlerind:v;rn tttitı 7 gün içinde mış son devredeki zelwle 
~I ~fllata karar . . ooferanslar Ve•·mete 
~ Jetııı Gye 881181 v1

ertr111bu1
1
ti r. Yine bu münasebet· şiddati Çorumda teklsüf 

, .. IGh rı •eaktır. etıniş, burada 10 ölü ve 
AL · temel b• k 11 yaralı olmuştur. 
-""'8nya, a.._. lr ÇI armaya karcı SOO ev klmilen yıkıl· 

1\1-. • uatl A Y m ış v l' 880 ev hasar gör-hG;;.'': lt A.Avr~pa. kıyılar1ni tahkim ediyor müştor. 
Al111en ldirtror: Bn·l'31oaiı milletler haberler Yer sarsıotıları mınta-

hlr Çaka~:ın batı Avrupa k 
1 

kalan Valileri it baş,l\a 
'ttifi h • harekttti · - ıyı arı~ kar11 mühtemel l(eçmiş ve vatandaş1ar fe· 
Qı~•ber •ertırna~·nl"mek için buralan tahkim· lAket" uğruyanların yanlı-

Ji • tedbirı•ri h ır. Qqralarda bUyOk ölçüde mına koşmuştur. 
C •~t ık I 1 ıunalc:tadır. Recep Peker izahatını 

1-.a ~ tı ~n ~rının1 ltalyadaki tahribatı fU sözlerle bitirmiıtir: 
-u ı._ • " - tal l 

),.,,, e .._,, •kınlan 1 Yan ~irlerine kartı yapa.. Bu felAketten milteve -

ŞimalAJ rikada 
İngiliz ordusu taarruza geçti 

T unusta iki taraf geniş ölçüde hareka 
ta hazırlanıyor 

Londr-d 11 A.A- Se
kizine! lngiliz ordususunuo 
Libyadaki bütün Alman 
hatlarına karşı geni~ ölçü
de bir taarruza geçti~ ha 
her verilmektedir. Bu ge 
niş taarruzun neticesi hık 
krnda şimdiden hiç bir tah 
min yöriltülmemektedir. 
24 saata kadar hldisele
rin inkişafı beklenmekte
dir. 

sıkıntısı art.yor. 

BerHn A.A.- Alman 
as'ceri mahfillerind göre 

1 Tunus ~ceplıesindekı son 

L\)ndra 11 A.A.- Tu
nustaki aak"ri durum şu· 
dur. Her iki taraf genif 
ölçüde bir taarruza hazır· 
lanmaktadırlar. Büyük bir 
hızla devam eden bu ha· 
zırhklardan sonra kanlı 

savaşlerın başhyaeağı "an
laşılmaktadır. Her iki cep: 
he gerilerine paltalama ha 
reketleri yapmak üzere pa 
ratütçilier indirmişlerdir. 
müttefik kıtalar bergüo 
takviye alıyor. Amerikan 
savaşçı kıtalarının Tunusa 
doğru hareket halinde bu· 
lu11duğu görülmüştür. 

Ahn•n muvaffakijetleri 
' tesirim ıöstt4rmektedir. 

1 
Düşmanın iaşe ilzerindeki 

, __ .._ ......... lliiii ........ llİİİiill __ _ 

Almanlar merkezde taarru

"'Ot baı lldil'l!ltıtlr. Tori taodlyı~ sanıyilnln verimini lit zarardan doblyı~ç~ka .. 
~- ;n~aktadır. b 

1 •lt.ibaal onda bire dilf- mit bq iıtıraba hukQmet· Moskova 11 A.A. -

za gectiler 

~en L.~kalardao .__ çe en derin tMSBUrle iştirlk 1 Ruı tebliği: Stalingratta 
bıraklınlmıştır. Bu savıt-
1 uda\ mantar insan ve 
ma•zeme bakımından çok 
büyük kayıplar vermiı ve 
yalınız 42 tank tahrip edil 
miflir. 

lbtktacl --t>ılırını ıılc:a ·-.lllakta ve bazı fabrikalar bu ederim. Bilbaeaa miltl var j belli istikametlerde taarru 
ll\rıı•1.t1"lar. Plnıalc: zorunda kalmıt bulun lığımızda en derin yarıı r.a devam edilmiş ve mt.v-

•'"•rect açan tehitlerin ailelerine zii başarılar e'dt! edilmi~ l.Oncı e zarar g" b b it ı..L-ra 11 A.A _ A oren inalarrn tamiri en sıcak duygularla aı tir. 

~:n'll tnaliye nar.an vaoı kamarasında bir demeç- flBllığı dilerken bu kUril Rejevde Almanlar kuv-
~ da !t1lcua aete h, hava akınları neticesinde ıllden yüksk Meclisin .asil vetli hnk bir ikl~rınia hi- Moskova 11 A .. A.-
~ .. ~~•n llmdiyen k:aarrla8nn t~rniri için İngiltere duygularınadn lercilnıan mavesinde taarruza geç- Almanlar cepheni ı ftıer-

"'1111 öclectilini IÖyl . . 1 mılyon 850 bin lngi f oldutumu zannediyorum. mit ve çok ağır 'cayıphır kez kesimine durrnadan 

Y enııttır. 1 MeclisRecepPttkerin izahıt\nı fi k' t0 kvıytt kıtaları göndermek ' pahasın l bazı mu va 8 ıy~ n Urfdaş 1 dinledikten ltQQa ruaname tler elde etmeğe muvafrak tedirlar. Diğor taraftan Rus ~ bita.a 1 de ~ulunan bazı kanun il olmuılardır. Düşmanın bu 

1 

lar Stali!?grat bölgesinde 
~r S. milletler, i~~il~la d h yıhalanoı rııllzakere et- başarıyı geaifletm3k ıçi n yeni terk kiler elde etmitlet 

· nde ihtiyaçlarını 1ıU::.ı: da a u aaıf mi;tir. Bu arada 1932 ma yaptığı t~büsl~r akim dir. 

llrtdaş/ Nek~dar Ek;;~;;Okad ·r YüzünGüle 



Sayfa-2-- YENIGÜN 

Çimento satışla
n intizamlanıyor 

Resmi gazetede ye 
-;,i bir kararname çıktı 

Ankarı: 11-Dün res
mi gazetede çık n bir ktı
rarla memlek t dahilinde 
istihsal veya hariçten ithal 
edilen çımentonun satışını 

tanzim için lııtisat VekA· 
leline salAhiyet V>rilmiştir, 

Hususi şahıslar, çimen
to almak için hakiki ihti
yaç mikdarmı bildirir be
yannameler vereceklerdir. 
Bu bPyanııamelerf", ihtiya· 
cm hııkikt olduğunu gös
terir resmi vesikalur ekle-
necektir. Valiler tarafından 
tayin edilecek memurlar, 
hususi şahıslara ai~ inşaHt 
yerlerine giderek görecek
leri çimentoların fatur-ı 
ve veıikıılarım sormağa 

.salahiyetli olacaklardır. 
Çimentolar kimlere ve 

ne için Vdrilmişse ancak 
o kimseler tarafından o iş
lerde ku1 lenılacaktır. Bu 
yasak hilAfına hareket 
edenler ınillt korunma ka
nunu hükilmhıri gereğince 
reza göreceklerdir. Karar 
bundan sonra tevzi edile
cek çimentolara aittir. 

Bilumuru hakikt ve 
hükmi, hususi şahıslar; Ve
kAletlere, hususi idare Vt! 

bel~iyelerlo bunlara bağlı 
daire, teşekkül ve müesse
selere karşı iş taahhüt e
denler, ellerindeki çimen
to r'İktarını uu kararın 
neşri tarihinden itibaren 
bir hafla zarfında kendile
rine tahsisi yapan yere bil
dirmeğa mecburdurlar. 

Petrol ve motorin yağ
larının gümrük resmi 

- Ankara-Ticaret Veka
leti, petrol ve motorin ya~
larından alınan gümrük 
resimlerinin birleştirilmesi 

hakkında bir kanun pro
jesi hazırlayarak mUtalaa
lnrı alınmak üzere ilgili 
vekilliklere gt~nderilmiştir. 

Esirlerin zinc;ri 
çözül yor 

Bu husu,ta !ki taraf 
anlaştılar 

Londra 11 A.A - Isviç 
M büktlmeti tarafından 

Jogiliz hariciyesine bir ııo
t n verilmiştir. 

Bir E-şi Almanyaya veri

iianer> tebligat 
Antakya asliye hukuk ha
kimliğinden: 

Habalan Mütevaffa İb
rahim Hananoda icar ~be
delinden alaca~ olan 36 
altın liranın tahs:li talob:ıe 
Aııtakyanm Sofular köyün
den Muhi<idin Dilber taı·a
fından bu un Varisleri oğ
lu Tarık kızu ebnhat aley· 
b)eriııe acılan davadan do· 
layı yapılmukta olan mil
rafaııuu: ı. ebahatin ikamet
gahı meçhul olduğundan 
davet kağıdının ilAnen teb 
liğine karar verilmiştir. 
22-1-943 cuma günii 
sant 9 da mahkemeye gel
mesi veyn bir vekil gön
dermesi lüzumu ilan olu
nur. 

C. Müdde umiliğinden: 

Milli kt Jnma kanuna 
muhalif ha ketten suçlı 

Hatayın Kara Ali bölüğü 
mahallesinden Ömer o~Iu 
sütçü'Abdu Damar hakkın· 
da ic ·a kılınan duruşmada: 
Sütlnt beher kilosunu pe
ra kende 25 kuruş fiyat 
konu'up maznun Abdonun 
bir kilo sütü 30 kuruşa 
sattığı flabit olduğu odan 
hareketine uyan milli ko· 
ruuma kanunua 59ı3 ci 
maddesine tevfikan ve 
1akdiren yedi lir.ı para ce
zasile mahkilmiyetiııe ve 
100 kuruş yarım maktu 
harcın tahs lint! ve 63 ci 
madde gere~ince hüküm 
hulasasının mnsrafı mahktl
ma ait olmak üzre gazete 
ile ilftnma daiı· Hatay as
liye ceza malıkemesindeu 
verilen 7 -11-942 gün 
ve 915 556 sayılı karar 
katileşn iştir. 

Doktor 

Deri satılacak 
Türk Hava Kurumu 

9aşkanlığmd~n: 

Kurban bayramında 
kurumumuz .1dına toplana 
cak o'an kurban derileri 
27,12,942 pazar günü sa
bahleyin saat 9 da kuru 11 

merkezinde açık artımı~ 
ile satılacaktır. Bu husus
ta ki şartname hergün ku 
ru rn : ncrkt-zi nde görU lebi
lir. 

lsteklilerin teminat ak 
çalarile bt>rıı™r ayui gün 
ve sı:rntte kururm merke
zinde hazır bulunmaları 

9,12, 14,17 

Bersak sahleca~ 
Antakya T. il. K. Baş

kanlığımJan: 

Bayramda şubemizçe 
toplanacak barasakJar açık 
arttırma ile sıhşa çıkRrıl
mıştır. Arttırma 16,"!2,942 
çurşanba gür.Ü saat 15 te 
kurum merkezinde y apıa
cak tır. Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün kurum 
muhasipliğine m iracaat 
edebilirler. 

isteklilerin muayyen 
gün ve saatte kurum mer 
ke-~nde hazır bulunmaları 

14, 12,9, 7, 
Deri ve barsak satılacak 

Jskenderun T.H.K. baş· 
ku nlığı nd aa: 

tahminen 1000 kadar 
kovun ve geçi derisi ile 
300 kadar uarsak açık 

arttırmd ile satılacaktır. 
t~tdklilerin 29-12-942 salı 

günü saat 16 da şübe 
mirkezinda mtitt"Şekkil 
komisyona müracuatları. 

7-12-1"/-22 

ilan 
Reyhsniye Asliye huktlk 

hakimliğinden: 

Antakyamn Mutlu maaal 
lesinden Galip vğlu Şoför 
Şakir larafmdan Suriye 

Qperatör tabaasından ve Harim ka-
Sed at Arma.~ zası halkından Dırğam 

bermede . aleyhine icar be-
Kurtuluş cadesi t-ski delinden rnütebalci 1700 

Affan merkız karakolu 
binasında her gün ögleden Türk Jirası alacak davüim 
sonra hastalarım kabul dan dolayı ikame edilen 
ed 1 davadan dolayı Duruşma 

••e•r•. -------•' günü olıın 4-12-94'.lgüntin 

N E de müddei aleyh Dırğ'ama 
öbetçi ezana iUlnen tubliğat yapıldıiı 

$erimizde bu ak· lııılde m~hkemeye gelmeqi 
şam Nöbçtçi EC· gi gibi bir vekil dahi gön 
zane; dermerniş olduğundan hak-

Muhsin eczanesi kında glyap kararı veril-

H~lkta ·rniş oldu~undan adı geçen 

len bu nu~ada, ell~rine zin Aylardanberi beklediğiniz 
cir vurulmu' olan esirlerin Türkçe şözlü ve muzikli 
lS ilkltanun sabehındhn Bir Tilrlce gönill verdim 

! Dırgam hermedenifl duruş 
manın muallak bulunduğu 
22-1-943 cuma günU saat 
dokuzda mahkemede isba
tı\TÜnut ve bir itirazı varsa 
dermeyan etmediği takıiir 
de bir daha mahkemeye 
lubul e<l~lmiyeceğini ve 

itibaren zincirleri n çözül· filmin kın;ırmayınız 
meei istenmektedir· Neşriyat l\ltidilrü 
lngiliz bericiye nazırlığı Selim Çelenk 

neşrettiğ1 resml bir tebliğ J ~!'· Matbaası .,!nU.kya 
de daha 12 JlkkD.nun sa f elindeki zincirlerin çözül
bahında ı itibar~n lngiltere 

1 
mesine emir verildiği bil-

delU Alman esırl"rinin dirilm 0 ktedir 

· ., e alttı. _.ua nuau•ı uu • -

mahkemenin ııciyabında 
devamla karura bağlans
cuQ'& il4n olunur. 

Metruk mahsul 
- Hatay Defterdarhğuıdan: 
Köyü Cinsi Adet 

Yoğunoluk 

köyü Sürütme Porl~kal 4000 
Çiftligi 4 

,, ,, Limon 200 . 
8 

"e ~6 
Yuknrde muhammen lıet!C'li c 11 l 911 

metn1k bah~elerin 1942 yıh Port~.": 1:ıl ıO 
sulü 17-12-942 perşe.nb(! gi!:ıu 16, icr.a edilecektir. 

Taliplerin % 7 ,5 teminat 
müracaatları iUln olunur. 

ilan 
Hatay Defterdarlığımlan: 

ınakbiJSI ı 
4,...ıY 

12-1 

Köyü Cinsi Adet 

,,, 
~tıb' ~ 

~ 
Ziri çiftliği Portakal 639.;0 6'11 

,, ,. Mandalin 3140 _H41 
1 

67100 ıl""' P"'"~tt· Yukarıda cins ve mikdarı ya'IJ ~..,ıaı J 
1942 yılı p<1rtakal ve mandalin pı.!taa 
cumartesi günU açık arttırın~ su bllıll ill 

Taliplerin % 7,S teminat ınık 
lığa mHracaatları ilan olunur. 

ilan 

250 200 

150 100 

35 

20 

ıs 

olunur. 

ilan 
Antakya Hele.liye Reisliğio
deıı: 

1 - Antakyeda Emniyet 
MUıiilrlüğüvün ifgalinde 
olup, Halediyeya ait bulu
nan binaların avlmmnJa 
.kain barctkamn ankazı sö
külüp alınmak Uıere açık 
arttırma pazarlık eurett 
ile satılacaktır. 
2- Arttırraa paıarhğı 

26-12-942 pazartesi gU
nU saat 16 da Antakya 
Htılediye encümen Sdlonun· 
da yapılacaktır. 
3 - Enkazın muhaın· 

meıı bedeli (9.JO) liradir. 
4 - Muvakkat tembıat 

(67) lira (50) kuruştur. 
5 - isteklilerin, mezk1lr 

günde muvakkat teminatı 
Belediye veznesine tediye 
ettikwrine dair mıtkbuıu 


