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Hin rın her kelim•· 
•lnds1 'ku'"Uf aluur 

croet P&findlr . 

5000 
4000 
6000 

Sayısı her yerde 3 kuruştur 

Fazıl <>llu Salim 
lshalr Kebud· 
Circi Abdo 

1 

Mahrnut ~h . 
Ş k. nı 

e .. ıp Nekıp 
Hu•yiu Atahan 
Vedi Akar · 

~~.ıı Haasun 
uaur Halef 

Sadık Yurtrnan 
Maruf Halef 
M•ür Hnlef 
Mernet derv· 

1500 
1500 
1500 
1500 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
lOJO 
1000 
1000 

Zeki llJ ve 
Ahdu . 1000 
K lkerırn Çinçin 1000 
A eınaı Yubya Adalı 1000 

lef Yahya Adalı 1000 
~8hkah Arif 1000 
Fabkli Ali Salman 1000 
~bdUllradir Mazlum 1000 

mer BnyOkburç ı Ooo 
Ecıacı H:rnltri 1000 
Nafi ve NUTi M18tık 1000 
Rlllralta Keberiti 1000 
Rifat Rüıtern 1000 
Halef otlu Garip 1000 
Abbue Ônar t ooo 
Hasan Uncu 1000 
Yortaki 1000 
Melik Abacı 1000 
Konduracı Talip 1QOO 
Mehın,,t V etvet t 000 
Mehmet Sicilli 1000 
M~hme Kılbak 1000 
Hıaarnettin Keınmuni 1000 
Cabir Çerkes ve Ce-
mil Azar 1000 
Rnfail Huri 1000 
Yuaüf Hakki Baki 1000 
Necip Hayit 1000 
Ahmet Esmerli 1000 
Abdulvahtt Kava11 1000 
Ömer Hazinadar 1000 
Salih Bağdadh ve Retid 
Davud otlu Harun 10~> 
Harun Camal 1000 
Sallafey Iıel 1000 
Ali Ôkteıı 1080 
Hamit Urfalı 1000 

Almaet •e Hamit Sa-
kuç 800 
Avvat Şakni ve bira· 750 
Alamet Şerbetçi 750 
Fadil Cabuş 800 
Mustafa Fanao soo 
Bekir Sad~ttin 500 
MayacL.1ı Abdulka.iir 500 
Bak~~lu H-ci Reuuk 5QO 
~Sami SOO 
Zwa KU1eyırli soo 
&ki, 1ıa,.ı., 500 
Ha.ey n Hacci SOO 
Mnran PJacci soo 

Ad anada 
Varlık vergisi ilin edıldi 

Adana 16 AA.- IVilA· 
y~tamizde varlık vergısı 

bugün ilin edilmiştir. Mer 
kezde 508 Tücıtr, SJ2 bü· 
yük çiftç_:i ve 37 akAr 88· 

hilı! Bmilyon 240 bin 462 
ı ire l"ergi ile mükellef 
tutulmuşlardır. 

Mehmet Şahbut 
Sllre} ya Halef 
Omer Çdlenk 
Osman Horşit 
Mustafa Mestçi 
Ahmet S•m Hoca 
Şükrü Bağdadi 
Sadık Ozdemir 
Cemal Hlkim 
Şükrü Çuhadar 
Memduh ve Ali z~-

500 
soo 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

revant 500 
Şerif Üğütmen 500 
Sadık ve Naim Sahilli 500 
Ahmet Abacı 500 
Rasim Batdadi 500 
Abhud Murahi 500 
Şamil Y apra 500 
Şükrü Daşbuda k 500 
Sadık Akad 30J 
Halit Toköz 500 
Hasan Dokur 500 
Kftmil Karıtbucak 500 
Necip Aııtf 500 
Yehya Bulgur unucu 500 
Remzi Cineviz 500 
Remzi ÇalA'an 500 
Kemal Ozal 500 
Akil Köae Diyap 500 
Hllıı m lskif 500 
Zerdik Karabacakyan 500 
Konduracı Haci Emin 500 
lsmail Akar 500 
Süleyman Şeyh ve SOO 
Helavi 
Mehmet Kaımacı 500 
lbrahim Hayder Süslü SOO 
Ali Dip 500 
Ali Otuzbir 500 
Remzi Keskin 500 
Mebm~t PerdPhçi 500 
Ahmt t Goeli 500 
Kemttl HamdiAvandok SOO 
Enver Kumru SOO 
Hakkı Kumru 500 
Ahmet ve Emiu llitQucU500 
Zeki Huri SOO 
Selim Hayit 500 
Lutfi Moralı SOO 
Hasan Mıari 500 
\tabmut Hocaotlu SOO 
Haydar >ğlu Salim 500 
Halil Çoban SOO 
Fadil Asfur SOO 1 
Halil Şahin 500 
Fiım H!!mat 500 · 
Şökrü Torna 500 
Necib Huri SOJ j 

-.... a 1l1 geçen .. ,..... , _, 
10 kuro1111tur 

C.H.P.Meclis gu
rupu top landı 

İspirtolu içkiler ve tütün istihla
kinin artması ve istihsalin art
hrılması etrafında müzakere-

ler oldu 
Ankara : 15 A A.- Cümhuriyet Halk Partisi Mec

lis grupu umumi heyeti bu gün ·mat 1 S de reis Ve
kili T rabzoo Mebuttu Hasan Sakanın Rt1isliğinde top· 
bmdı: 

Celse açıldıktan ve gsçen toplantıya "ait zapt hula· 
sası okundukt~n sonra ru~nameye geçildi. Ruznamenin 
birinci maddesinde Bursa M'3busu ~avzat Ayasın is
pirtolu i~·kilerle tütün istihllkinin artması sebepleri
nin neler olduğuna tlair takriri teşkil ediyordu. 

Kürsüye gHlen Gümrü~ve inhisarlar ve Sıhh~t:ve le-o 
timai Muavenet ve Maarif Vekillerinin bu hm~ustaki 
beyanatlarile bu arada em alan hatiplerin mutelaaları 
dinlendikten sonra Diyar Bakır Mebusu Genaral Kl
zim sevik teknik ekilmiş ve ekilecek Hububat miktarı
na ve istibsaliıı fazlalaıtırılması için hükOmetçe ne 
gibi tedbirler alınmakta olduğuna dair takririnio mii
zakeresine f(eçildi. 

T;akrir sahibini mülee cip Ziraat Vekili Şevket Ra· 
şiJ Hatiboi?lu kürsüye gelerek ekim vaziyetinin 
memnuniyete şayan o'duğuou ve Jstihsalın artbrıl· 
ması için alınan ve alınacak olan tedbirleri etrafıle 
iz11h ettikten ve bu mevzua dair sorulan suallara c~
vap verdikten sonra Vekilin beyanatı umumi heyet-
çe tasvip olunarak sant 17 de toplantıya son ve
rildi 

Alman Rus döğüşü 
Ceph.enin merkez bölgesinde 

şiddetli bir meydan savaşı 
başladı 

Moskova 16 A. A - Moskova Radyosunun bu ak 
ıamki neşriyatında Haber verilciiğine göre, cephenin 
me·kez kesiminde pek büyilk meydan savası başla· 
mqtır. Q.u Savaşlarda Almaolann çok IJİddetli karşı 
hücumu püskürtUlmüştür. 

Romınel kuvvetlerini batıya doğru çekiyor 
Kahire : 15 A.A - Röyter)jımsınıo muhabiri bil· 

diriyor: Mihver kuvvetleri batıya dotru çekilmeğe de
vam ediyor. Rornmel hafif ardçılar kullanıyor ve 
bunların mukavemeti kolayca kırılıyor. 

Mihv~r kuvvkllrri müttefiklerin:iıerilemesini geciktir 
mek ümüdile bir çok mayin sahaleı·i vücuda gl1tir
miştir 

Almanlara Göre 
T unusta Müttefikler iaşe ve malzeme 

zorlukları çekiyorlarmiş 

Dar1ancı ve Dögolcu Fransız 
lar görülmiyormuş 

Müttetik kuvvetlerinin fena muemele si yü
zünden T unusta halk isyan etmiş 

(Y azıh 2 mci safedadır) 
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Cilınn harbinin döı düncü yılı iç.inde ~utluhdığınıı1 
13 cü Yerli Malı ve Tasarruf lıafbısı, bizi çok müşkül 
şartlar içinde karşıhyor. Bugünkü şartlarııı güclüğii 

nisbetinde de v ıifelerimiz çeşitli ve ağırdır. Türk 
şerefini ve mukaddes. Türk lstiklnlini koruyarak harp 
dışında kalmamızı nimetleri'l en büyiiğü bilelim ve 
istenilince elbirllği ile yenilmiyecek lıic; bir güdüğün. 
katlanılınıyacak biç bir sıkıntının olnııyacağına inana· 
hm. 

Karşıli!Ştığımız ve karşılaşacağımız zorlukJbrın ve 
darlıkların başlıca sebebi mul azlığıd!r. Türk İstikla
linın korunması için harp devam ettıkçe silAh altındu 
bulunun büyük şanlı ~e kahraman ordumuz bugün 
büyük bir müstehlik kuvvettir. Onu beslemeğe giydir· 
meğe ve techizatlcındırrnağıı mecburuz. Çünki bugi'n 
içinde yaşadığımız ve değeri hi\ bir şey ile ölçülemi· 
yecek kadar büyük olan BARIŞI, Şanlı ordumuzun 
silah elde daima hazır Türk sınırlarını beklemesine 
borçluyuz. Türk ordusunun "'ııe yaman 1bir kuvvet 
olUuğunu bUtün cihan bugün bir kerre daha takdir 
etmiş~bulunuyor. 

Herşeye ra({merı her sabada istihsııli 
lir mal kıtlığının öniine ancak rr alı çoğ 
çilir. Çalışkan Türk müstahsili bu"üa l 
miş bulunmaktadır. 

rttırmak ge· 
r ıak ile ge

takdir et-

BllgünkU fıut yüksekliği•1in başlıcn Jİk ~ebebi vnr· 
dır. Uiri mal azlığı diğeri.ise mala hücumdur. Bunun 
için ihtiyaçlarımızı kısmak, tızaltmakJcnecburiyetindeyiz. 
Buda bugün için milli bir vazife halini almıştır. 

Mal biriktirenler eı~ büyük fena ığı yapıyor demek· 
tir. Z&·:en az olan mallaı ın üzerine bir de lıücum vaki 
olursa fıatlar hiç bir zııwan inmuz. İşte bunun içindir
ki is~ihUlkimizi azaltmak ve dımıltmak bugünün bize 
yüklediği mecbı.:riyr tl..,ı in başın Ja lgelir. İhtiyacımızı 
kısmak bir mahrumiyet ve fednkarı1ktır. Fakat daima 
başka milJetlerin bilhassa harp içinde bulunanların 
kat'anınak mecburiyetinde kaldıkları sonsuz fedekar· 
hkları düşilııelinı. Fiatlaırn t11hminlerin) Ustünde yük· 
s ·lişi neticesinıle ellerine çok para geçenlar de para· 
lurım fuzuli masraflara ve mallara yatırmak arzusun
dan kendilerini alonı~yorlar. Ve neticede az olan mal
lar gittikçe azaldığı gibi fiutlar do yilkseJiyor. 

Paranın kıymeti piyasada maldan ziyade para oldu
ğu zaman düşer. Paranın kıymetini düşürmemek için 
onu piyeseya çıkRrmağa değil, piyasadan ç kmek la
zımdır. 

fü•zı yerlerde l<öylüleriınlzin israfa başladıklo:-ı gö
rUirnüştlir. Uu yurddaşlar bilmelidirlnrki bu tatlı rü· 
yanın sonu c_:ok acıklı oiucaktır. 

Ellerine geçen parayı çeşitli yerleı e harcayıp yok 
edenler tabii ZRmanlar dönüple tekrar fiatlar normal 
hadlere inince, yaptıkları yanlışlığın büyüklOğUnü o
zaman anlayacaklardır. 

Bugün müstahsil için çok l'kim v~ iyi mahsül 
müstehlik için dünden bugün daha çok tutumlu fakat 
yarından daha az parolası göz önünde tutulmalıdır. 

Yazı makinesi
ne ihtiyacı olan 

Royyal markalı büyük 
tip bir yazı makinesi sat
lıktır. 

ihtiyacı olanlar matba
amıza müracaat etınelidır· 

lar. 

FUAD TOHKAY 

Muhasip alınacak 
Maarif Müdürlüğüııden: 
Kırıkhan -Soğuksu E

ğltrot>n kursuna doksan 
lira ücretli bir muhasip 
alınacaktır. Arzu edenlerin 
Eğitmen kursu Müdürlüğü
ne müracaatları. 
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cephesinin bütün krnimle
rindt:S mihver kıtalarınm 
hareketleri dünde pilan 
mucibinae inkişuf etmiş

tir. 
Hiçbir yerde Amerikan 

Ingıliz istild kuvvetleri 
Alman ve ltalyan kuvvet 
!erinin iltirlemesini önleye 
memiş ve her yerde tt-mas 
tan büyük b:r itina ile kaç 
rnışlfı rdır. 

Batı ve cenup batı isti· 
kametlerinde ilerleyen mih 
ver kuvvetleri şimdiye ka-

dar ne Darlar. nede Dögol 
cu Fransızlarla karşılaşma 
mışlır. 

Çok etraflı Atman ve Ital 
yan hava keşiflerinden an
laşıldığına göre Tunus ve 
Cezuyirde bulunan lngiliz 
ve Amerikan Kuvvetleri 
iaşe, techizat ve nakliye 
bakımındrn zaıı ~dild'ğinden 
daha ~vk sık1•1tı -.:akmek· 
tf dir. 
Ingiliz ve Amerikan isti· 

in ordusunun agır silah, 
kamyon ve diğer lüzumlu 
malzeme bakımıoden uğra 
dığı k!yıplar şimai Afrika 
sahillerinde ve c~zayir li· 
m"nlarında b?rçok vapur
lar batırılmış veya husura 
uğratılması üzerine okadar 
yiiksek olmuşturki, birçok 
birlikler techizatlarını liman 
da bekletmek zorunda 
bulunuyor. 

lagiliz ve A nerikalı· 
lar bilhassa pek çok lıavu 
kuvvetleri ve ur; ık malz~
mesi kayhetınişlerd\r. 

Kanj ve. orta bomba 
uçakları az olduğu gibi ttV 

cı'arıda kifayetsizdir. 
Kıyı şehirlerinde Gene 

ral Ayzeıı Hov~r büyük 
el koymalara ve ist;1n 
kuvetleriain fena muame
ı~lt·rine karşı isyun ed~n 
halkı tutabilmek için jAn· 
darıneyı asker kıtalarile 
b1kviye etmek zorunda 
kalmışttr. 

Mevcut mahlmata gö 
re muhtelif li'ransız parti· 
)eri arasında çıkJn bir 
çok knvğolara jandarma 
müdahale etmiye mecbur 
olmuştur. 

Gündüzde 
Ru aıcşam Lüks vapur 

yolcuları ve bu kadın be· 
: nimdir.Fırsatı kaçırmayınız 

ilan 
Hatay Sulh H. Hakimli-
ğinden: 

Hakim: Sabit Soıntürk 5453 
Katip : Alıdussamat Bozkurt 

Antakyanırı ESüveydiye 
nahiyesinin vakıflı köyıin 
den Simon oğlu ~hıııoil 
A~ dm tarafından ayni köy
den Simoıı oğlu Dikrı:m 

Şdınmesyar. aleyhine ika· 
me oluııan ulacak davasının 
sulh H. mahk~mesinde 
y.ıpılan muhakemesinde: 

Müddeaaleyhe illlnen 
tebliğat yapıldığı halde gel
mediğinden hakkında ğiyap 
kararına mahkemece karar 
vAriimie olduğundan 22 -
1-943 gününde mahke· 
meye gelip hasmı tarafın· 

dan ilen sürıilen iddialara 
karşı defıde bulunması 

aksi takdirde muhakeme· 
nin ğiyabıııda cereyan e
deceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzre ilan olu· 
nur. 

ilaA 
Varidat Müdürlüğünden: 
4305 Sayılı kanım mu· 

cibince tahakkuk ettirilen 
Varlık Vergisine ait ko· 
misyon kararları 15-12 
942 sabahından itibaren 
Hükumet bin·ısındaki Vari· 
dat dairesinin k>ıpısına ta
lik suretiyle ilan edıldi· 

ğmden vergi ile mükellef 
olan şnhıslarııı karurları 
görmeleri ilan olunur. 

Kayıp mühür ve cüzdan 
İbrahim Çolak adına 

yazılı nüfus cüzdanile zat 
mührünü ve Suphu ço ak 
adı1a yazılı şahsi mührü 
kaybettim yenilerini yaz
dırıp alacağız eskilerinin 
hükmü kalmamıştir. 

Yaktu köyünden 
lbrahim Çolak SuphuÇolak 

1 
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Yurtdaşl d~·~ 
Bugün bütün milletler, ihhiyaçlarıod~ııı · 
t"diyorlar. Sende ihtiyaçlarını kısaca 


