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Sayısı her yerde 3 kuruştur 

Varli~ Vergisi 
Q Lıstesi 
~ u sabah asıla .. ak ., 
.._"'ık Vergisi listesi bu &a~h I an edildi 
~ llalmak suretile illa eclilrni~:rı~at dairesi kıpası-
ftin~ neşre bathyorux: Lıateyi buğünden 
~... tayaJK"bbudi Liı a 
Seı· Ilı Adah 330000 
l>.a •rn ve Retit Cezayirli 35000 
t rnıu, Depo 25000 
~ .Piıkin v~ ortaktan 20000 
~ r Alber Be,luni 20000 
~ Baidaar ı 7000 

~~bhtlı~:~'f1 CSultanun 10000 
~ulla Gali vere:!n~ ollu 2100000000 
~eil .Şıbut G&eıb sı 
'lllW81idin BozyOkl ~ urç 8000 
~ Seyfiddin u = 
A~ Adalı 
hi:t ~ihli = 
~lı Garip 6000 

Dt ba~j Harbiye 6000 
hanı Harbiye 8000 
et tahvar SOOO 

ebrt~di ve karde§i 5000 
~bi 1000 
ken 6000 

~. k,budi 7000 

~ k.eiı Huri 5000 
~ S.oıi A&elei 7000 
~~ Q_ 'l'Orlanen ve . 5500 
~ ~'11 eşı 5000 

~·~~ GOclü 5000 ..... ,,acı 4000 
"-~ ~. Abf 
~ l.ktt Belantı = 
s..:...-:""" Abat~ a · 3000 
~'*' bereket llun 3000 
a..:...Şıhlııat... 3 
~~~~,.·11 Nec:p 000 
~et (Sı~e lrardetleri = 
" tQ Tuh· Uk) 
'""-' ~· ~~ ~ Turn, 3000 

'cetarn~U':.,Ga (Ava1u1 köy") 300~ 
~il il "-ehli u 30oo 
~'-idcı "-n · SOOO 
la~:ıio Cıllı . 3000 
~ te li (S.ıveydiye) 

3000 ~ ~•n Zehir(Karaçay) 3000 

~Zirıret kö .. 3000 
'~ ~U1eyr1 YWldea) 3SOO sd b Vec11 Huri ~oo l 
~ M n.Yl 3SOO 
~ Urtaı.a 3000 

'"~ ~· 3000 ~ Vlllln&r 3000 
~~I '10rtG 3000 
~- Ştbij 3000 S.. t.lelek 3000 

~~ = ~· N-PIBal 3000 
~ t.felelr 3SOO 

kllllenl 3000 

~ 8'>nu Jaruı 
4000 

Düzeltme 
Dünkü sayımızın birinci sayfasın
da Başvekilin nutkunun başlığın
da ve 24 puntoluk yazı 

(Atatürk mesut ve 
müreffeh vatan 
kurmağa çalıştı) 
Olacaktır. Mürettip hablsı olarak yaohş çıkmışlar. 

llüzellir ve üzür dileriz. 

Yeni Mebus seçimi kanunu 
Dün Büyük Miılet Meclisinde kabul edildi 

Ankara IS A.A- Dün toplanan Büyük Milltıt 
Meclisi, yeni mebus seçimi kanununun eon=ilç madde 
sini müzakere etmiştir. Bu münasebetle bir çok hl.ltip 
ler söz almış ve bu mevzu üzerinde hararetli müna
kaıel"r olmuştur. Ecnebilerle evli olanlann mr bus 
olup olamıyacc1~1 hakkında da uzun münukatalar ol· 
muştur. Bu mlluakaşRlar neticesinde meclis, teşkili~ı 
esasiye encümeninin mazbatasmı 4 reye karşı 296 
reyle kabul ve tasvip eylemitlir. 

lskenderun listesi 
lskenderunda ilan edilen listenin yedi bin liradan 

yukan olan kısmını n~ırediyoruz: 
Lira 

JUzef Katoni 207500 
Hatay yağlan Şirketi 4161)() 
Ak iş Şirketi 12000 
İlyas Ezrak 20000 
Mehmet Cezayirli 55000 
Türker 25000 
Manel Balit 20000 
Abdulğani Cezayirli 40SOO 
Kay seme Sa yiğ 30000 
Sukunl Petrol depoları 31000 
Selabiddin l IA ki 22000 
Emin Felah ıe oğulları 25000 
Nimetulla Felah ve oğullan 16000 
Viktor Esved 25000 
Nazım Candur 25000 
Fevzi Kütükçü ısooo 
Naaıi \78zel v~kili lıyas Ezrak 10000 
Abdultani Yılmaz 17500 
Selim Yılmaz 12000 
Mehmet Ali Kurşun 10000 
Edvar Sayiğ 20000 
Corç " 20000 
Kozmıt " 10000 
f.emile " 10000 
Hasan Cabbara 10000 
Supbi Bereket 7000 
. lskeoderun listesinin umumi yekunu 1 milyon 2200 
lıradır. ilk defa borcunu ödeyen mükellef Mithat 
Payaıhc:br. 

(Devam edecek) 

Türk HavaKurumu 
K\Jrban derilerini toplamak 

üzereteşkilat yapfl 
Heryıl olciuğu afbi bu yılda kurban bayramında 

Salı 
. 

A c.ne şartiarı ı 

Dahilde Jlllığı 8 tir• 
Yebanr.ı memle~ tl•r"-

15 ..... 

lllnlt. rın her kallm• · 
slnd ın 5 «ur uf- ah.nar 

erat P••lndlr . 
a 110 u•o•n .. , ... r .. · 

10 kura9tur -

Otomobil lasti
gi dağıt.mı 

Yeni esa~lara bağ 
landı 

VilAyetirniz ıçıu ayrı
lan 108 kamyon ve o~o· 

m<. bil 1Asti$li yola 'çıkarıl 
mış. Fakat halen gelme· 
miştir. Bu gecikmenin se
bebi, demiryollarıoda birik· 
miş olan far.la eşyanın ta· 
şmması ic;io alın m son 
tedbirlerdir. 

LAstiklerin bir kaç gU 
ne kadar gelmesi beklen
mektedir. Lastik dağıtımı 

yeui esaslara bağlanmıştır. 
Bu esaslara göre, IAstik
ler ıoförlere eski lilstik 
karşahğmda verilecektir. 

Kibrit verilecek 

Geçenlerde karne ile 
her aileye dört kutu kib
rit verilmişti. Haber aldı· 
ğımıza göre, halka yeni
den kibrit dağıtılacakbr. 
kibritler yine balkın elin
deki karne ile bakallardao 
sahn almcaktır. 

Parti Müfettişimızin 
teftişleri 

Parti Müfettişimiz Fah 
rettin Tiridoglu Vilayet: 
içindeki kaza ve nahiye 
Parti teşkillıtmı tefti19 de
v am ~tınektedir· Yaylada
ğı ve Reyhaniye kazaları 
nm teftişi somı ermiıtir. 
l\tufattiıimiz bugUn SOvey 
diya. Parti teıkilAh ile Halk 
odasını teftiş için Süveydi 
yeye gelmiştir. 

yurtdatlanıa keseceği kur 
hanların deri ve barukla
n Türk Hava Kurumu 
tarafıQdan toplanacaktır. 
Şehirde ve köylerdeki 

kurban derılerile barsak
ları toplamak üzere tedbir 
ler alınmış ve bu ite me 
mur edilecek adamlar ha· 
zırlanmı~ hr. 

Şehir beş bölgeye ayrıl· 
rnış bulunmaktadır. Her 
nahiyeyede ayrı birer me· 
mur gönderilecektir. 
Kurban keaen ya 
kapılarına kad11r g 

l olan mf'murlera mak 
karşılığ• deri ve barsa~ 

· flan vereceklerdir. 
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Yurtdaş! Bayramda keseceğin kurbanın Jet' 
ve b rsağuız T~rk Hava Kurumuna ·ve~(' 

Al F. • Okuyucu şikayetleri Metruk mahsul sattlaCI man rans lZ lŞ BPlediyecilerimizin dikkatma: ~ ,,iiJ 
Hatay ))efterdarlığmdan: ,o ~ 

b . l . 
~ • Geçen seneye kadar zn MuharnıP ,... _. Köyü Cinsi Adet 

lr lgl 
bıtaı HelediyP memerlan ura Al1 

sinı:maları konröl edt-ı ek uv 

k 
izdiham ve halkımızın rıı · Yoğunoluk 40 

Maraşal Peten Hitlere feşe kür h;ıtsızlığa kathnrnasına köyüSürütnıePortıkal 400D rJJ 

d 
malutl bırakmazlardı. Fa- Çiftli~i 4 /' 

e iyor kat her nedflnse bu hnskı " " Limon 200 l) ıeri ~ 
Vişi 14 A.A _ Geçen 16 sonteşrinde Hitlerin göıı· ve konlröl kaldın'dı. Yuknrdı.ı muhammen bedeli cins ve k f;~, 

derdiği mektube cevap veren Maraşal Peten mil it iyi hir filime gittilıizmi metruk bHh.ç .. lerin 1942 yılı portukal "010ı dl) 
F:-ansız fe!Aketi kurşısında Alman devlet reisinin gös- itilip kalkmpğı göze- [il· sulü 17-12-942 perşembe günü saat __ MI 
terdiği Sumpatiye teşekkür etmis, lngiliz Amerikan mamz eızemdrr. Çünki kol icra edilet:ektir. • uer'-. 
lecavuzu ve bazı Fransız şef erinin ihanetinin Alman- tuk e1anlar yerlerınd~n kı- Taliplerin % 7,5 ttrninet mukbuzilc U)e 
yayı bazı kdbir)er almağa zorlııd1ğını, Hıt Pırin impa- p1rdaynrnnzlar artık; geçit müracaatları ıJAn olunur. 15_.....ı6 
ratorlulrsuz bir Fransanın yaşayamıyttcağı hakkındaki 1 malurllerine kadur sandal- 12-14-
Hitlerin ileri sür d11ğü tez'inden dolayı 1efekkUrlerini I yalar yerleştirilmiş ve tı-
blidiı miş ve impinıto~luğu :kurtarmak için Almanya kanmışt:ır. i Lan 
ile Fransanın iş birliği ynpac· ınıf ar:ılatmıştır. J Localardada bu hal böy ~ 

Stalingratla 
Rusların eline geçen malzeme 

depoları 
f' Moskova 14 A.A.- Neşredilen 
sa: Stalingrat bölgesindek~ son savaş! 

geçen malzeme ve depolar şudıır: 1 
2200 lop, 4175 makineli tüfenk, ' 
obüs, 62 ra Jyo istesyonu ve dah 

1 • 
ma.zemeaı. 

. r istatistrke göre, 
' Ruslarrn eline 
J~·ak, 1510 hrnk, 
nilyundan fazla 
bir · çok saVdŞ 

Yine bu savaşlarda Almanlardan 72400 t.>sir 
almış, 94 binden razhı er ve subay öldürUlmüştur. 
Merkez bölgesindede 74 b:nden fazla Alman subay ve 
eri öldörülınüştur. 

Cephelerde 
Elageylada İnpiliz ordusu Al

manian püskürttü 
Tunus cephesir.de İngilizler az kuvvetlerle 

tearruza geçtıkleri için geri çekilmişler 
Lodnra 14 A. A . - Bugün neşredilen resmf bir 

tebiiğde, sekizınci lngi'iz ordusunun Elegf\ylada ki 
müstahkem Alman mevzilerim hücum idilerek atıl
dığı ve Alman ordusııoun ba!ı istikametinde >J.uri çe
kilmekt~ olduğu bildiri!mekteöir. 

Hommel kuvvetlerinin mt.-vzilerinin önU mayınlana
ralr geri çekildiğı anlaşılıyor. Diğer taraftan Homme 
lin vakıt kazaamuk için mevzii dövüşler devam ede 
ceğ! sanılmaktadır. 

Londro 14 A.A- İngiliz askeri yazarlarına göre, 
Mihver kuvvetlerinin Tunustaki son muvaffakiyetlari 
Ing'liz vrdusunun yeter kuvvetlerle taarruza geç 
memesinde'l ;)eri gelmiştir . Eğer lııgiliz ordusu ace 
le elmiyerek daha \!Ok kuvvet topladıktan sonra ta
arruza ge~miş olsalardı, daha iyi neticeler• elde ede
ceklerdi. 

Rommel suratle çekilirken 
Sekizinci ordu kıyı boyunca Almanları takip 

.. ediyor 
Kahire 15 A.A.- Hommelin Elag(tyladan suratla 

çekılrneğe başlaması, bir hezimet olarak gürülmekte 
dir. Sekizinci ordu şimdi blltiitı kıyı boyunca Alman• 
ları şiddetle takip eylenıekte(lır. Rommel elinde kalan 
bütün top ve tauklarile birlikte geri çe.kilmittir. Bu 
geri çekilişin nereye kadar süreceği belli değildir. 

Kahire 15 A.A.- Cepheden gelen haberlere göre, 
Rommel kuvvetleri dUn gece ve öğleden sonraa 
.bala ricat balindeidi. 

J 
Jedir.. Loc ıızı satın ahraı- Hatay Defterdarhğmdan: 
mz fak:tt ,.ok geçmeden ıl Köyü Cinsi Adet 

kf utuıııı.-ı' ~ 
il Li"" 

hiç beklemediğin iz kimse· 
ler zoraki misafir olurlar. Ziri çiftliği Portakal 63950 

639 ,, 
,ı 

61i ~ Ve localHr tıklım tıklım do ,, ,. Mandalin 3150 
VekOn 67100 k ~,JJ hır. Sıkılır, rahatsız olursu 

nuz. istiskal etseniz belki 
bir sakandal da olabilir . 
sonra onlarda haklıdır. El 
!erinde biletleri vaıdu ve 
sinamucı sandalyadu temin 
etmiştir. 

Belediyemiz isterse ba 
sit ve devamlı (ciddi ol· 
mak şartile ) surrtte yaJıa 
'!ağı kontrolle int:zamı te 
min edernezmi ucah? 

EEAGEYLADA 
Kahire 14 A.A.- Orala 

şark lngiliz tebliği: 
Sekizinci ordu Hom-

mel kuvvetlerini Mıtrsa 
Bar gamadaki kuvvetler 
rrıevzi!erind~n çıkarmıştır. 

Düşman arasız takip edil 
yor. Ve batıy<ı doğru çe
kiliyor. 

Uçaklarımız dtişuıanı 
hırp0ılamakta devnm edi
yor. Mihver!n hava birlik
leri httreketlerimizi önleye
meıniştir. Bazı yerlerdı~ Al
man avcılan mudabaleye 
teşebbüs etmişlersede bun· 1 

l.ıra karşı muvaffakiyetli 
taarruzlarda bulunmuş ve 
16 düşman uçağı düşürül
müştür. Bütün uç:ıklarıınız 
üslerine dönmi\şlür. 

Paris: 14 AA.-Radyo
nun bildirdiğine gör':} Ela
geylada meydan muharebe· 
si bütün şiddetile devam 
ediyor. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı met~612...,...ı'~ 
1942 vıh portakai ve mandalin nıahsulu ,ıtkl'.,,, 
gününden itibaren bir ay müddetle paıs .;ıe ; 
cağından taliplerin % 7,5 teminat t11akblJ 
darlığa milracaathırı ilftu olunur. b8 

ilan Deri ~e ~ 
Hatay Defterdarlığından: saflJB ı1 :/" 

Emniyet MüdUrlüğün· Dörtyol r.f'I A 
den teslim ahnbn ınuhte- ~ 

lığından: ut lif cins kühne sandalya, pv ,p 
masa ve sair menkul eşya Kazamıı ıı 01 ~ 

yıl toplanaca .~ı-~tt 
16-12-942 çarştımba gii· bar• 
nü saat 10 da hükiimet derilerile d6'! ~ 
sa!onunda satılacaktır. 942 tari~i;d"t~ "J 

15 gün rnu 'I• t!'· Taliplerin defterdarlığa ya çıkaril~~f.' ı""" 
müractıatlarA ilan ~olunur. 15-12 942. j;",,.·~---~ 

14 te Tür~ ~ 
NöbetçiEczane meı keziod~ Y~ ~ 
$erimizde bu ak- lsteklilerıııttbii9':, 
şam Nöbetçi Ec- ilanen . ·e 'pd.I 

zane; ~Q ' 
Muhsin eczanesi Antdkya 8 

. ,;.~ 
kimliğfodeP·1110 ~4 

Neşriyat Mildlirü ArıtakY8 p1et JI"." 

Selim Çelenk ~ünden Nfelı1 tl't~; C.H.P. Matbaası Antukva Hurşit karı~1 fıJ~"f. 

Doktor avukat CeıJJ~a~ 
rafından AP ,_~":J 
bilhiristiyan c•~~• 

Qperatör ki sarnY dd "t il 

S d t /t r.umar~h. e561tır p7 
e a r\rm a.' , hail Cırcıs ıı °"1 

Kurtuluş cadesi eski 30 altın HraP;~ ~ı. 
Affan merkez karakolu kında 942-flıaıO jJ 
binasında her gün ögleden l ile açılan dll ,od~' 
sonra hastalarını kabul mubakedınet .. l leY~~ 
eder. Müd e ol..-

Tun usta çetin ça~ pışmalar oluyor l. tutsrt 
ıranın ş&JO 

ra 44 kuru ··M'.' 
birlikte r~Llfll~ 
tahsiline vahı ıJJ 

Londra 14 A.A - Royter ajansının muhabiri bil 
dirjyor: 
Fransızların AD ünlü silahı olan 7,5 luk topla orta 

çaptaki ıngili~ topları perşembe günü Meczilbab is
tikametinde toplu bir hamle yapan Alman hııık kuv
vctlt:irine ağır kayıplar verdirmiştir. 

Bu muharebeler geçen hafta Tebuı ba dolaylarında 
olduğu gıbi bir m~ydan muharebesi hdlinde olma
mıştır. Şimul kesiminde Mator öolindeki faaliyet az 
olmuştur. Çünkü iki hırafta bütün gayretlerini başh
c11 mut,"" sahası olen Teburba çevresindı. topla· 
yor. 

in ikarndti ııil~ , 
beS8 tf 

lunmesı g!,,,e ı 
hulasasını~ jj~~ 
nen tebliğ•;:, "" ~ 
tarihinde ··rııif~~ 
karar v~r!1 ltO ilJ 
ilan tar~!:'eıiJJ 
nuni ınu 1 .. ,..u J'1., 
bUkmUP ,. 

111
, ~~ 

Iiğ m·ikafll ·ııo ,.d 
mak üzere 1 


