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(Geçen sayıd.atn artan) 

Varlık Vergisi 
J skenderunListesi 

' VaJimız Soyer 
Bütün kazalarda 
te~iş yapacak 

VBlimiz Şef!k Soyer bu
gün öy!edeaı sonra Rey· 
haniye, Kırıkhan ve l&ketl 
derun kazalanoa giderek 
teftiılerde bulunacaktır. 

~ Parb ıeoeı "lelrrete '. Geneı Kurmı1y Baıkaoı 
~ 11 Ulurt.nın11 te 'etn, &lebualar: Genera11ar 

tarafından bırareıı 1 88
'-0 11u dolduran .flBlk 

• Millei'.';;°'•lhr.l. • 
&azı ka ı ır.1ec ısı 

nun arı .... k 
kabuı rn!Jza ere ve 

Ankara . 16 eft, 
leret c...· .Tı A a. - 'Bü101r 
t.ra eı"br.k eaı.. batlrı111ıaınc1a Millet MecUsi bugtJn 
lbüq 11ta1o· ve bı•a lflıi "et topl,.ndı, Meclis, An· 
Lhhcıları ~al lelere •e İllet~ 8."eatteı Adana elektrik 
t 111•1.batay'~ cktıne ldareainia t!;ıne40 .-ıı klınunla Yalova 
~-u •bul etınia1· ltlanÇ011u bak.lnöda 

.._- -1&1 r ve nJiist v .. ır, 
~111lunun d le abclarıı1ere 
"• Potta 0 

uzuncu •addes•ertıecek fe~kalade zam 
~ leJ~rıf ve leldoa ine bir fılcns illvesiae 

8Uvarı lllliVezıiJ uınuın tnüdOrlütü l8fkill ,~ ... ~-•ar U ere Y•ın ı.._:_ı 1 
Yatro kbara b uaae i '9e devlet kon-

elb~ VeriJoıesin. ~Jet fuhftlerioden 11 tıı 1 
"•rilceek e •ıt kanun llyıhalarile ha-

nin d..&> .... , ~~ •ınlara ait 1--uun b 
~ ~ID81iQe ıq un azı 

llıflbelldlii ' lllh.y, JUbek müben-
"llllL:s-...:ıa ... ÜCl'eti Yeril;~ •• ~ke~ Jiılrfek mühendis-
... . -..._~~eteei )'Bpdnıı1t1r. •ne aıt kanunlıtnnda bi-

~ 4>u gUnko to , 
ta.._~ Olna kanununun ph~Dt~a .T~k par111 kıy 
~ be ~i vill qkuoı lerının detiıtiril
~~ ıa!~llllerfnin iki ~::Din idareeine ait 

·-~~·.::.~"!'lı._ lcabuı ti aha uzatılmaaıoa dair 
~ ~ita t e Keleeek Çll'flHBba IÜOO 

1 18 ır. 

Lira Hasan Tabak 
Alieltin Baki 15000 Kemal Çolak oğlu 
Forbes def'(>Jarı 8000 Kernal Yıldırım 
Abdullah Felah 7SOO Batros Keleş 

1-latay inkitaf mo- Fikret 'işin 
essesesi 7000 Nuri Tark 

1500 
1500 
1500 
1500 
1500 
1500 

Hasan Keplıi 6000 Dörtyollu Mustafa 
Emil Batrus ve Meh- "'Kasa 1500 
met Duza 5600 Tevfik İstanbullu 1500 
Rifat Baki 6000 J01.ef Ayvazyan 1500 
11yas Sayıt 5000 Baka) Nurettin 1500 
Kasım J•iıkin 5000 Mustafa Çumra 1000 
5ellum MiAribi 5000 Suphu Tambe 1000 
BllSil Hanui JOOO Doğu Anbarı 1000 
MNımet ŞOlrrü Kur· Ali Şefik Genç 1000 
eun 5000 Kuyumcu lerail 10 JO 
Dimitri FiJibi SOOO Sabri Uysal 1000 
Yeyba Kortular ve Memet Gökten 1000 
oğullan 5000 Abraham 1000 
Abbas Felah 5000 Ali Huzur 1000 
Niyazi Güney SOOO Rabiye 1000 
Sinamacı KeyyaJ 5000 Kasab Sabri 1000 
Alferd Uöla~nt :SOOO Hikmet Çekiç 1000 
Sadullah Bilgin 5000 Şeyh Ali Bılil 1000 
Jan Jandi 5000 .Ali GDngör 1000 
Afif f:'elbee 5"00 Seydi Otuz H)()() 
Şaban Kırmiti 4000 F.czacı Halef Gür 1000 
Davud Saa 4000 EczacıMuatafa BaykullOOO 
LOtfullAh Felah 4000 Izmir oteli Sunullah 1000 
Güven it mllMeseai 3500 ŞehirPalae Süleyman 1000 
lbrahim Melbanı 3500 Kedri Nuri Köksal 1000 
Hisamettin Ülgin 3500 Şahin Cabbara 1000 
Remzi ve Şevket COllC Filibi tOOO 
buı.eu 3000 latender Zireyk 1000 
Kurtu)q MOesaeaeai 300J J..oviçi Lavanti 1000 
Yakup Cimaı 3000 Jiyan Katrio 1000 
KamaJ Ali FeJah 3000 Durru Kat"?Jan 1()1..KJ 

Nikoaaba ve eşi 3000 Harun kebudi 1000 
Nazim Bucak 3000 Cemil Okçuoğlu lOlXJ 
Mişel Tina 3000 HOseyn Ozdemir 1000 
Henna Mukannas 3000 Bapr mercan kasap 1000 
Omer Türkmenili 2500 Memet Bekir ,, 1000 
Memduh Daya 2500 Memet kavaak 1000 
Uyu Raid 2500 Ktmil Setinkaya 1000 
Hacı Fereullab Haa•n Dudu 500 
istifan 2500 Ali Riza Savindlk 500 
Sarnf Şebin 2500 Ihsan Akşehirli 500 
Mehmet Oalil 2000 1 Ihaan- Çardaklı 500 
Boetan M~rean 200l> ı MAmet Yılruez 500 
Halim Soysal 2000 Derv!ı ilyaı 500 
Abdallvablt Tabbah 2000 Eat Boru 500 
Refik Ülkümen 2000 Mithat Payastı 500 
Ankara Palas Süley- Karadeniz lokantaaü 500 
men <nyürek 200~ Ziya karabay 500 
Jfılil Çoban 2000 Kahveci Sıtkı 500 
Mebı.t Tetribli 2000 Kahveci Uki Göçm.,500 

;;;:~!~~=--------·' Ror.a 2000 Zan{!! Sayiğ 500 Maap liybn 200() Abdulla Mullaaait 500 
'IVzl Se!IOil Sebbet 2000 lstanbul oteli Nuri 500 
Neaip Bal 2000 Akdeniz oteli Durmuş 
Faili Çmıtk 2000 Yıldınm SOO 
Ahmet ikbal Baki 2000 Ro1& 500 
Haıip Alrkat 1500 Paneiyctn T11lfa 300 

Lastik bekleniyor 
Vilayetimize ayrılmış o

ldu otomobil ve kamyon 
lastikleri yakında g~lecek
tir. Bunların ihtiyacı olan 
e<>förlere dağıtılması için 
fimdiden hazırlıklara bat
lanmıştır. 

Kurban bayramı 
Yann Kurban Hayra· 

rammm birinı}i günüdür. 
"Yeni gün" Sayın okuyta· 
culatmın bayramını kutlar 
ve bayram münasebetiJe 
dört gilo iotiıar etmiyece
ğini saygılarile bildirir. 

·Atayolu,.ar-
kadaşımız 
Pazar gllnleri intişar 

etmekte olan "Atayolu,,' 
arkadaıımez bayn1m mü·, 
hasebetiJe önUmüzdeki pa 
i8r gUuü intişar etmiyecek 
tir. 

Hazine AvL1katlığı 
DefterdarlıktAn: 
Reybaniye hazine avu

kallıfı mOnbaJdir. Şaraitı 
otranmek üzere isteklile 
rlr. Defterdar lığa müraca· 
atlan ilAn nJunur. 
1 1 ! ~ '. ; r 

Sinernacı lskender 500 
Marangoz Vıtkeli 500 
A rtin Bagciyan 500 
Apostolis Züreyk 500 
Bakkal Abdülvabit 
Fer' an 500 
\lehmet Cihangir 500 
Cemil ınen tili 500 
Ilyae Nuh SOO 
Yüıuf Gmer 500 
Şeyh Süleyman SOO 
Ali Ôzdemir 500 
Furuncu Hahl kara 500 
FuruD(~u Halil kamli 500 
Furuncu Emin AkmanSOO 
Mustafa çukurova 500 
Bakkal Kadri SabuncuSOO 
Ağup Ke.şyan SOQ 
Sabri Alıç 500 
M•hmet Garip SOO 
Necip Toros 500 
Vahit Cf'rep SOQ 
Markoplu vereaeai SOO 
Zitıdt Sa1tr sdb 
Mahmut Bilgin 500 
Mıdıilli Mtı.ltafa 500 
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(ULUS)TAN 

,.,, 
Zekiı ve kabiliyet
lere gol açılma

lıdır! 

Rommel kuvvetleri çekiliyor ilanen teb ~ıırl 
Bu çeki1me nereye kadar devam edecek Anhıkya AsJiYe 

HA.kimliğinden=. ~~ 
Kahire J 7 A.A.- Mareşal Hommel kuvvetleri MüvekkiJiuııı ~,. 

mümkün olan süratle geri çekilmekte ve mayın tarla k·ı ,t\Ots ı.til 
dau milnta • .. "de • .A ları arasından güclükle gt-çen sekizinci tngHiz ordusu köJU"' y•: 

tarafından kuvalanmaktadır. Mayıo tarhı'crı ileri hare Gözel Burç r .~~ 
9, ve 1o·~parsel .~~,-:, 

keti geciktirmektedir. menkullerine rııuu 8~ 
Diğer taraftım Müttefik av ve bomba uçakları, ge- E 'd CerardfP •ol'"' 

FA LA sayılı tt vbit 
ve teadül kanununun filftn 
ıııayılı kanunla değiştirilen 
fjlfin maddesinu bağlı inti· 
bak cedveline göre bir de
rece ilstün maaş ıılabilrııek 
için Devlet dairPleri ara
smda mekik dokuyan ba
rem cambazları vardır. 

) üksek mekteptb yanyamı 
okuduğumuz ak saçlı dti· 
dem yaşında sımf arkadaş 
hırı tanırım ki, bir bar ~m 
derecesinin hatırı için didi
nirlerdi. Her ne pahasına 
olursa olsun bir dıploma 

nvlam11k için gözlerini du
man bürümüş olanları ço
ğumuz tanırız. 

O h:ılde b<tremin bir 

ri çekilmekte olan düşman kuvvetlerini aman verme mı e hnciS ""'4 
lar&m nnlayacekla:-dır. itınd·m d l!DY1 • 8 "~ den takip ediyM. Sekizinci ordunun ileri unsurları d•P t ı• 

Çünkü madalyanın bir muş olup ııra .. , el' 
EIAgeylanın 60 kilometre ileris:sine kadar varmışlar- ...,u .,. 

de ters tarafı vardır: çalı- geçtigi halde ,.., bBci• '~ 
ş:ın kolay ilerliyecek, fıı· dır. na rağnı.:D bU old~.,ı# 
kat sırtını barem dağına T rablusşam ve Berut limantarı bomba!and1 dırılmanıış. ı\fltı'r1 1e, dayıyarak, dudaklarını Dev· Roma 17 A:A - Dün akşam neşredılen bir Italyan fekki tulttbıle ~ ~,t 

let l•azineyt"\ yapıştırmış olan te'Jliğine göre, Mihver uçakları Traplusşam limaııın- Tümtaş mahalleiiU 1tıJ ,r' 
işe yaramaz sülükler, eğer da ki petrol depolarile llerut limanmdaki askeri f'kS it nım ~ek ı· t 

ı u 8 ~ • bilgi 1 ~ıııı 
otutdukları iskemleye Hlyık tesisleri bombardıman etmişl~rdir. mes'ut }<anı ıtl"Liıle 
değilseler, yalnıı yıllarını fından Halepl~ ,ıi!pr'tl 
doldurmuş oldukları için Yazı makinesi ne 1 Doktor E "d ('arardı ' 

k 1 mı e • rııır f 
yil se ruiyeceklerdir. ht" 1 1 942-1855 IJll do1'1' .At 

llk b..ıkışta tam bir i ıyacı o an Qperatör açılun davadall rııiit,ı~ 
adalet ve müsavat sistemi , Royyal markalı hiiyük S d t Jı pılnrnkta oıaıı bİJI 11'1:-J 
gibi görünen barem, gen<; 

1 
tip bir yazı ıua kinesi sat· e a r\rm an Mtiddeialef "lı 

zeka ve istidatlara ilerle- Jıktır. Kurtuluş cadesi' :t-ski ki ikanıetgftbıP1~ıe 1.4 
me Yol U t k d ğ ihtiyacı olanlar matbn- Affan merkez karakolu, h...mıı"':ıt ~ un ı n ı ı zaman bulunması "':h)İI 
b · · · k b amıza müracaat elmelidır binasında her gün ögleden l w-u mezıyetını ay etmiş- k<Uhdı ilftoen ..,.or 11 

lar sonra hastalarını kabul <15• t P' J". 
tir. Omuzlarında mesuiiye· · eder. 4i halde bi~8 e~ıde "; 
te tahammül gticü bulan, Kayıp nüfus cüzdanı gdmediği gib• f ... ro' ..1 

zayif tarafını biliyoruz: Je f k t .... d Nüfus cüzdamını kaybet· Deri ve barsak satılaca fllP.,... .,.,......, a a yaşı yu1un en ener- 1 d T H b de!'memiş ce IJI~ 
rece almak için bazı klişe · .. · · b . it b k tim Yenisini alacağımdan sken erun · .K. aş· tle ~;. 

]ısını aremın a asama - mediği cibe 
ler sahibi olmak, yüksel- 1 d . eskisinin hükmü yoktur. kunhğındaa: 1rı ':Ji 
mek için de yıl doldurmak arın 8 erıtip söndürmek Abarah köyünden tahminen 1000 kadar gıyap kararın 1ı•t'!ı.ı·"' 
Uizımdır. Siz dilediğinız mevkiinde kalan gençler, Ahmet oğlu Ali kovun ve geçi derisi ile nen tebliğine, ;sı.,, 

barem sisteminin bu yolla- f d 300 kadar lıarsak açık miş ve ınura 'at ,o• f. 
kadar çalışıoız, kendinizi rı tıkama kususundan da· Kayıp nü us cüz anı cuma "ünU sa _Jı'IO ·1' 
ışınıze veriniz, kabiliyet N f . d k be aı ttırrntt ile satılacaktır. "' JhlJJU"'". r .. 

ima şikayet etmişlerdir. i ü us cüz anımı ·ay t- İHhıklilerin 29-12-942 salı rakılmış old~"-reO ~ :ı 
ve meziyet sahibi olunuz: "Morife tin iltifata tabi tim. Yenisini blacağımdan aünü saat 16 da aübe tarihı.nde.o itıb~. _...·~1"1" .J .J 
fakat yükselmeniz için, bir ld x. k' · · h .. k .. k ı " " •"'rr~'~ o u~unıı,, nasıl inkar ede- es ısının u mu n ma- mL.rkezinde müteı:ıekkil ı'"t.nde jtırszı hildı 
şart daha ister, yıl doldu- b'I 'k 1 t .. v ,. ,,.. ~ ı irı : leri memleketle mış ır · komisyona mürac~atları. mahkemeye tlJ~ 
racııksınız. rin idare sistemlerini bilen· Tabii Sofular mahal-1 d'rde 

)) . lh tt k' . . 7-12-17-22 aksi tak ı ... 
1aremın e 9 e ı ıyı ler, oralarda mesuliyc-tin lesinde Hasan o~lu ı' I an d def'""~-· 

tarafları da yok değildir: daha bol dağıtıldığını, yaş- Nesim berber gıyabın a ı ı11•"~ J 
kıdemliyi kıdemsizden,oırn- tan '·ok başa itibar olun Kayıp mu" hu" r v rı d .. ı· ğ" d gıyap kara~ re il 
muşu okumamıştun ayırı- ,.. akı ar mil ur ti un en: im olmak ıııe 

duğunu söyleınekt~ birlik· Arsuz mıhiyesi merkez Açık olan ayda 30 lira • ı a" 
cı bir usul olması iyi, fa- 1 c;ıl ' / 

tirler. Bu güven ve iltifat okulunun mührU k<tyıp ücret ve ayru:a aidatlı va· · kat bunu bir makine gibi a 
sadece ~vk ve cesaret ve- olmuştur. Yenisi alımıca- kıflar idaresi tah.iildarhX-ı ·1e•• 

yapıış kötüdt\r. & ıeJı 

O b rır. g-ından eskisinin hükmü için 25-12-942 cuma Antakya JJe ~1 
tedenberi irçok ke- J!ı""ıi 
k 1 l Diploma adlı vesika y~ktur. - uüoü saat 10 da müSHba- den: ...dll reler onu~u muş, yazı ıp "' 1'F . ~-.Jf 

çızılmış olan bu mevzuu elbette ki ynlııız bir kilğıt lskenderun maarif lra imtihanı yapılacağından 1 - Anta.. . IJI" •• 
burada ele Alışımızın sebe· parçası değildir. O bir eme- ruemarluğ u girmek istiyenlerin müra- Müdürlüğii~;:1' ı•:.i'/ 
bi, bore!D konunudu deği- ğin, bir çalışmanın haklı Neşriyat ~lüdürü caali ililıı olunur. olup, ttaıed •4~,- J 
şiklik yaptlucağı hakkın· mükafatı ve beliesi olmak Selim Çelenk 14- -17 nan binaisrıo o ,,ıı ti-~ 
dski btr haberdir. Söylen JAzımdır. Fakat bu daima C.H.P. M ıtbaası Antakya kain barttk•

0
; ~-

d k böyle midiı Bütün tered- N E ku··ıop ahorıı11 .,,rl• i~ine göre, anuna kona- ediniz: pek genç yaşta, öbet:çi czane pıı--
cak yeni hükümler, ıkab'· dütlt"rimiz tı radu .. Bir pek büyük mesuli yetler 'arttırma kt•'· a 
liyet ve meziye~ sahibi o- an içiıı buı rnbul etmiş yükle'1miş ol:ınlar çoktur. Şerirnizde bu ak- ile satılaCS 111, ~~ 

b . d olsıık bile a •a gene bal· O 1 şarn Nöbçtçi Ec- 2- Arttır njı' ""'~ı lan ve unu ışin o göste- tuz yaşında nazır ar, or zane; ~ 942 r~ )v I' 
ren zeki memurlara daha ledilmiş sayı maz. Çünkü du komutanları, geııeral- D ... fne eczanesi 26-12- 6 d• ~ 
eı ken ilerleme imk nları· nic~ diplomalılar biliriz ki, ler var, ve muv'aifak ol nil sa.at ~rıcii.,aeO { 
nı temin edecektir. bu geııçliğe ait bir batıra- muşlardır. !:fonları, müsa- Ht>ledıye ııtır· d'-J 

Bu imkan, irfan ve yı canbıtıp duvara asmış mahasız bir barem siste- da yapı~a~aıı" ul.J 
ideal sahibi çalışan me· ve bütün ömrünli oııun nine soktuğunuzda, birini 3 - En (9'1") -~ 
muiları sadece sevindirir. meyvelerini sömürOilekle hariciyede iiçüncü kAtipli- meıı bedeli tılı'~/ 
Fakat, memuriyete kuıu iP<;İrınişlir. itiraf edelim ğe, ötekini üsteğmenliğe 4 - Muf;) ıı11 '-.l 
bir diplomanın gölgesine ki hiç bir vesika, bir insa- iııdirmek lazımdır. Arada (67) lira (S ıileti°'te"=~ 
sığınarak veya bir tamdı- na bu duvard~ki dipioaıa ki kRyıplaı ın mesulünü 5 - istek l(Jııllıı' tl'J. 
ğınm hinıayesine avuç aça- nın yaptığı hainliği yapa- aradığınızda d& kaışmıza, gUude ınll~~,i -fi 
rak girmiş olanlar içir. maz. ne bir şahıs, ne bir meclis .. BelediY.e efj,ir ~'if''l 
pek memnun edici ol mı- Çalışma ve çalıştırma çıkar. T~k mesul zihniyet, ettikJeı ıo ıı 9'J ~'I' 
yacaktır. 1 erlemeyi, yük- usullerini daha iyi tetkik tek dava bugüne uymak 1 ibraz edl~:uııd' 

1 selmeyi ~e çok maaı .al· •tmeğe imkan bulmuş ve gen<,:liğe inanmak dAva- , ... men 88 hıPor· 
1
tt 

mayı yalnız bir takvim mt:'- memleketle:deki şöhretle- sıdır. V .J., ı ıı Hiln." ıo,ıı ı' 
riıı hiyografderini tetkik 

Y~~fJ:';J Bagra~m~d~:~Mk~L ~;~~=;=;=;~ğ-i_n .. k~u~rll!!lb-a~~-,-n-IJ7~ 
ve barsağını Türk Hava K urumuna oe 

- · ~ e ınm. .,ua umu....,....-


