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aıre er e ça-
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1 
1 ,,Kooperaflfçılıkı, 

ışma ~ _ 6 -

Saat B le i 4 veya 10 } Şimdi karşıh_k v~reli~: 
- Koopurahf şıı·lrntı ne 

la 16 arasır.da olacak demektir? 
Bundan Evvlde yazdı· Bu, Şu demektirki: kar· uk!erır:ı 195 tank tahrip 

ettzklerini ve denizlerde 
16SB· 

ğınıız gibi ısınma ve ışık şılıklı inana ve yardıma 
ı bukımmdaıı ·tasarruf yapıl bağlı itibarı yükseltişdir ! 
1 mak içi o dairele ı de vn Dünyada her . tevebbüs 

d kl zn tonluk gemi batır 1 
okkllurda çalışma s aaUarı para ile, eermaye ile olur 

l 
nın değişmesi üzerinde in· Bakk.ıl dükkanı ac,;mak 
celemelere Jevnm edilmek istey~n bir esnaf sQrmaye 

t~ 1°k''ll ayrıca 489 bin 
ra~tuklge111ide ~asara uğ 

le olduğu öğrenilmiştir. ye ınühtaç olduğu gibi 

il Son günlerde haber al tar lası n sürmek isteyen 
<lığımıza göl'e bu inceleme bir çift~i de bir ökUze,do 

l ar111 b ·zd· . l 

·, ler ilerilerniş ve büyük şe· Jayısile paraya, dükldlnı 
hirJerde çalışma saatlurı- m genişletmuk isteyen bir 

I mu tanz;mi üzerinde iki terzi birkaç dikiş makine 

Ruslar; Stalin ra l '. ır~gor °:.r 
i noktai nazar ha sıl olmuş· si daha alrnağo ve böyle·. 

tur. ce yıne sermayeye, yum 

nıan öldürd"ıJ ~ ~evresınde bınle, ce duş
diklerini .,.ld kı erını meskun yerler ele gaçir-

1 a~.ı esiderin 66 bini, bulduğunu 
Rbusıarın ele . soylüyorlar 1 

ir: •· Qeçırdikie · ı 
di ~ .. ' uçyül yetmi~ d k rı maızemler 2000 top 3239 mitralyöz 
Ai u~ Vağon eşya ü 

0 
uz ~a~k altı bin den fazla kamyon dört bin ye

'lla n t bl· v .Y 
2 Yedı bın at yüz yirmi mühimmat deposu olmuş 

lı"'tlin 3 e IQ 1 l~rını, zırhlı otomobilleri· ve 1000 den fazla Alman 
llıarı l'(ısrni ~ ~·~- Al- nı bonıbaJamış vo ağır öldürmüştür. 

l.>o~u K blı~ı: zayıata uğratmıştır. Moskova 30 A. A. -
llı~n hll(!111b~~kasyada düş . Berlin 30 A.A.- Ak Sovyet haberier bü •osuııun 
ciUşınana Q arından ikisi derıızdf' Yunanlılara oit tebliği : 29 &on teşrinde 
\'e liİllhtar~ ıra rnat olrnuı..ı olup lngiliz lıilmetinde bu kıtaJaı ımız StaJingral öğün 
eti . rnız k "' luna b' d · · k Irııştit, orşısında 11 ır enıZlltı batırıı de düşmtmın :mu aveme 
b 1ki gU d mıştır. Manş denizi ve iş tini kırarak Don nehrinin 
"lerde Yan el nberi bu cep- g.al altındaki sahiller üze kıyı bt yunca 7 Alınan 

tn h Pı an rınd d .. 
ffJu •rehelercıu .~iddetli dü ü: .. uş~~?ın 7 uçağı hattından kendil~rine yol 

tankı tab . duşrnanın . ş ulruUştur. 7 son l" Ş· açmış ve dört mustuhkem 
"~ k tıp . tın le 26 d · · t• 
il) .. aho1Jk edıloıiş telif 1 arasın a muh- noktaları ele geçırmış ır. 
Yeotor.lü kıtaı .. b~zkırında 165 •Y~rlerde düşmanın Bu nokta'ar müd2faa lıat-
h tlerııı C:ph 

8
• • nıız Sev. .b.ın ton hacminde 32 tmda başlıca mukavemet 

rııUcurn edere~ ~erilerirıe ~~rnıs~ b;ıtırıln:ıış ve ayrıca yuvalarını teşkil ediyordu. 
ıu alzernl' de ıaşe ve 9 .bın ton hacminde 76 Stalingrat ~uup baıtı· 
\> a.skl'ri t~01

1°rı.nı ve yük 1 gemıde has.ıra uğratıJm Ş· sında kılalarımız diişmanı 
cı bı d ll erı t h . 1 lır b' k .. l\i . r iişıl\a a rıp · takip ederek ır aç mus· 1

~h1ıı eyıe:iş~~frezesi- 1 Rus lfeblig"' İ tuhdk_em mevki işgal elmiş 
llt 

0 ga ve b ler ır. 
zı ~11lduki ka on nehri Moskovn : A .A .- Sov- 24 Son teşrin akşamı 
ti~· lı Ve piya;st~ dUşnıun yet teblıği: Cpc., kıtaları· alman esirlerin sayısı '3000 
Ptı 

10 Şiddetli 1
6

•• uvveUe- nıiz Stalingrat böl · i bin dahıı arthuş 14-21 Sk·· ıucunıı gesını e . 
UrttUk. arını ve merkez cephesinde ev- tarihine kadar alımın esır· 

Qj~n nehriııirı b" veJkı istikametlerde taar- lerin sayısi 66 bin er ve su· 
l'ı ~•nde ka h uyuk rd~zlarıntt dtıvam etmişler- yı bulmuştur. lirltııı iyi neti . rşı Ucu nı la ı r. 

. Oox.u celer Vermiş- s Ayni devrede 2000 tor 
de ve l~rn rnerkeı kesimin lı:ıiingrudm fabrikalar 3239 mitralyöz, 1379 tank 
reg· en umu nıahallesinde topçu düel!o 6000 dım fazla kuınyon L hıde dUı:ı e Çevre- ı:ıu h 
'tll'J .. , .. 101 vınanın hUcuın. d ve ava faaliyeti kay- harp malzemesi ve ayrıca 
ıh Q' k ı edilnıiştir. 
'Ql}lc tijh . 

8 nuş ve 135 S Ievazim yilklü 4677 vağon 
~· rıp cdiluıiı:ır lalingraduı dış ma · vt- 101000 at ve 120 mü-~ırııau A . v ır. hıdlel · d b 

"ı.:tkı frıkada 88 • . erm c ir Hus birli· hinımat vp eşya deposu ele ıuıoıız l' Vctş ğı ınu ff k' 
"''" le • unusta dü . h. va 8 ıyetto bir gece geçirilmiştir. 
ket hıuı·ıvnvetleıini ve hareş· .Ucumu yapmıştır. Şehrin 1 Staligrat ceı,hesiude 3 

da b l Şınıaı b t d 
u unan t - ·ı tt ısın a kıtnlarımız motorlu 72 u·~ak tahrip aşıt- ı erifenıeyc devam 1 y 

etmiş edilmiştir. 

Hunlardan birisi sabah paraya muhtncdır. 
sual 8 c:lc başlıyarak 14 o Bu zamanda az para ile 
kadar devam etmek, di çok iş görmek mi.im cü'l 
ğerido saat 10 da başlıya· değildir, ancak az paralu-
rek 16 ya kaaar vııışmak· rı bir araya toplayarak 
tadır. çoğaltmakla bu iş görüle 

Şayet kış münasebeti- bilir. Bu da işte, Koope-
le saatlar biı saat geri ratifJe mümkündür. 
ahnmıyn kurar verilirse * * * 
o vakit saat 8 de iş ba- Burada bir süaal daha 
şı yapıp 14 te temamla· hatıra geliyor 
ınak mümkün olacaktır. - Aceba çiftçiler veya 

OkulJnrında buna göre küçük sanatkarlar bank(l-
ç~alışrna zamanları akort hırdan faide göremezler-
edilecektir. mi? 

Bu şekl i n tatbiki imkan Hiç şüphe yok ki, çiftçi· 
dahilir.e girerse nakil vu- }erimize Z1raat Bankası yar 
sıialarıuın da s ıat 22 den dım etiiyor, küçiik sanut 
itibaren faaliyetlerini thtil ve ticaret ada: nlarına da 
etmek mümkO.o olacakmış Banka bulunan yerlerde 

Okullarda de kredi açılıyor, fakat, diin· 

vam saah 
Gerk mahrukat ve ge· 

rekse tenvirat tasarrufu 
için yurttaki bütun okul· 
tarda öğleden sonra tatil 
yapılması mefel'3si Veka· 
letçe tetkik ediJmf!ktedir. 

Bu gün yarın bu hu· 
susta bir karar varilmesi 
beklenmektedir. 

Merkez cephesinde duş· 
man mukavemetini kayp 
ve getirdikleri ibtiyatlurı 

karşı taarruzlarile püskür
ten kıtalarımız hücüm ları -
na devam etmişdir. 
Düşmana büyük ka}1plar 

verdirilmiş bir kaç meskun 
yerler z ıptedilmiştir. 

55 top 66 mitralyöz 8Lunk 
15 harp malzeme depo· 
su ele geçirmiştir. 

46 Alman tankı tahrip 
olunmuş veya savaş dışı 

edilmiş düşman muharebe 
meydanında 4800 subay 
ve er b1rakmışlır. 

yenın hiçbir hırafmda tica 
ret bankalarından çiftçiler 
ve sanatkarlarla küçük es 
naflar istifade edemeıler . 
EmUlk bankaları ise ağır 
şartlarla ikrazatta bulunur 
lar. 

Halbu ki ufak tUccar, 
k~ük semıtkar ve bilhas 

sa çiftçiler aynizamandıı 

emUlk sahibi olmadıkların 
dan bünlar işlerini devam 
ettire bilmek veya büyiilt 
mek için mühtaç oldukla· 
rı parayı itibaı Ja temin 
yolunu tutsa tarda ağır faiz 
yiıkü altıaa girmek zorun 
da kalırlarki,bu da ouların 
hekled i kl~ri inkişaf ~e te· 
rukkinin başlıca engelidir. 

* * * Kooperatıfçiligin dayandı 

gı sağlam noktalıırdan biri 
de ilipardır. ltibnr ise kar 
şılıkh bir kredi csttsı de
mektir. 

Ş. Oğuz 
{Devam edecek) 
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Hatay 
Albümü 
Hatay !arihlui bir \lbü 

mc sığdırmak imlmnsızdır 
Fak:ıt, Taı ık !\1umtaz, sa
natkar kalemile bu tarihin 
onn J atlarını çizmeye mu
vaffak olmuştur 

Şeker 
Dışarıdan şe

ker getiri'me
si düşünülüyor 
Bu mümkün olursa 

fiatlar e~dirilecek 
Ankara : - Hariçten 

şeker ithali iyin Slovakya, 
Almanya, Mısır Jwı cenubi 

I latny '·Kırk asırlık Türk 
yurdu ,, olup onun tariht 
kırk sahifelik d&rgi ve al
bümlere t;ığdınlemaz, Ha 
tayın lmkikt tariht y.-ızılın 
ca, kırk ciltlik bir külli 
yat teıkil edebilecek bu 
eser milli kütuphanede 
özel hir .köşe tu!acakıır. 

1 
Afrika hükO.metlerile te
maslara devam edilmekle· 
dir. Söyle~diğinc, göre bu 
memleketler muayyen mal 

Albi!m, yazılacak o tarih 
için bir endeks vazifesini 
görebilir samrım. 

Hat11ym tarihi baştan ba
ŞH kahramanlık dt'Stanla
rı ve Hatay toprağı da 
kalJram11nlar1a doludur. 
Hatay müı~adelesi ise ' 

Türk cesareti medeniyesi-
nin küçük bir örneği ve 
Türk kahramanliklarının 
bir zerresi , Albüm ~del 
bu zerrenin küçük bir nii
veıidir. 

* * • 
Hatay Albümünde görü· 

len tarih hataları çıkarılır 
olay eksiklikleri bir tarı fa 
bırakılırsa, bugünkü şart
lar ~!tında :ve vesa:t yok
luğunda bu eserin büyük 
fedukfirhklaıfa meydana 
getirilmiş olduğunu teslim 
etmek gerekir. 
Halayın tarihini yazmak 

için yine bu güzel tvprok 
tan çıkacak bilg"n ve ol
gun ~vlatlanmıza Hatay 
mücadelesinin seri halında 
bir özeti uleştırmtık 'için 
her aydın Hataylıya bu 
Albümden bir tane edin 

• • t 

meısını tavsıye ederim. 
.Ş. Oğuz 

1eşriyat Mlidürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası J\nhıkya 

mukabilinde bize onbin ile 
yirmi bin ton arasında şe 
ker verm teklif etmek-
tedirler. H tenilen mal-
ların dahıll . A t~mini müm 
kiln olduğl veya düviz 
mukabili al ıak kabil ol 
duğu takdirde şeker itha· 

:1i milmküu olacak ve 
bu günkü fiatlar bir mik· 
tar endirilecektir. 

Yeni demiryolu 
=Erzürumla Sarı kamış 
·arasında 120 ~ilomet 

re uzunluğunda ye· 
ni bir demıryolu 

yapılacak 
Ankarıı: - Nafia Ve· 

kl.lleti Erzurum- Sarıka· 
mış arasında demiryolu in 
şaatı için bir kanun pro· 
·jesi h zırlamaktadır. Tak· 
riben 120 kilometre uzun 
luğunda olan bu hattırı 
beşaltı, milyon lirayıı mal
olacağı ümit edilmektedir. 

Alhn 
Altın fiatları düşüyor 

ı Istanbul : 28 A. A. -
Dün altın fialları istik:raz
sızdı. Bazı sarraflar. bir 
Reşadiye altını için 28, 
bazıları de 32 lira fiııt ver· 
mişlenlir. Külçe altının 

lbir gram fiatı ise 424-425 
kuruştu. 

Pır(anta sergisi 
Amerikada (3570) parça pırlant 

dan .bir sergi 
Şu Amerika garibeler ı 

diyarıdır. Onları ne harp ı 
gürül~üsü, no de düşman 
korkusu bu enteresan zuvk
lerinden alıkoyamaz. 

O memleketlerde oka· 
dör servet çokki; buau 
harplerin kolay koiay bi
tirmesi mümkün olamaz. 

4 Buna misal olmak üz-
re bir dergide okuduğu
muz pır.lanta i0rgisine ait 
yazıyı hulasa olarak aşa
ğıya alıyoruz: 

Nevyork mUoovherci· 
lerinden biri bir elmas ser-

gisi açmıştır. Seı gideki ,el
mas!aı· arasında en mühim 
leri"ccmup yıldızı,, ve Ma
ıarin pırlantalarıdır. Bu 
Mazarin bir zamanlar Fran 
sa krallarına ait hazinede
ki kıymetli 20 kadar pır
lantadan biridir. Bunlardan 
şimdi ancak rlördil mey· 
dandodır. Ötekilerin ne 
olduğu bilinmeyor. Maltlm 
dört pırlantsdcııı Uçil Ağa
han'm elin lir. 

"Cenuı dızı,, , Frım· 
sa kralı on .ördUncü Lo· 
uis'ye aitti. .:ok hususi bir 

Silindir şapka 
kalkyormu? 
Elli seııe evveline ka

dar silindir şap kol ar çok 
rağbetteydi. Bilhassa Ingil
tir""'de şehir içinde silindir 
giyenler pek çoktu. Mrş
hur romancı Charics Dic· 
kens, Pickvvick'in hikaye· 
Jerinde ve bir çok romnn
iarmda silindir şap!rn ila 
kriket oynayanlardan hahs 
~der. 50 sene evvel Oks ! 
ford-Kembriç kayık yarış -1 

larına işlirAk edenler baş- \ 
larındu silindir şı·pku oldu-J 
ğu halde kürek c:ekonl~r- f 

Ucuz bir çorap makinesi 
sahlıyro 

Ksdm, erkek ve çoouk çorapları ile ço· 
cuk fanilası ören bir makine 200 liraya ve· 
rilecektir. 

Taı:ınması ve kurulması kolay olan bu 
makineyi 14 yHşıııdan yu~nrı kndın veya 
erkek kullanabilir. 

lşletmesini belmeyenlere öğratilir. Alıcı· 
ların Antakyada köprü başında SOREL 
kırtasiye mağuzasına nıiiracuallnrı. 

26-28-SO 

di. 1 

İlanen tebliğ t 
Hatay Sulh hukuk hAkim
liğinden: 

ilan 
Vi19.yt-l ~lakamındaıı: 

1- Antakya kız tmstitiisü-
11de yapılacak olen tadilli 
~amirnt arttırma ve eksilt· Silindir şapka 176'.J 1 

senesine doğru ltalya'da 
Floranse şehrinden çıkruış 
lngiltere'de büyüle rağbet 
görmüştür. Kraliçe Viktor
ya zamanında, hat.tn. umu· 
mi harbe kadar silindir 
çok rağbetteydi. Umumi 
hurbde iptidai mad'deden 
tasarruf için silindir şapka 
yapılması azalnnştır. Bu· 
na rağmen bir çok me
muriar, meseHı tahsildarlar 
silindirle v,ezerlerdi. Şimdi 
lıunlar da ~ilindiri bırak· 
mışiardır. Bu gidişle hu 
yilksek şapkalar yakındR 

ortadan kaybolacakmış. 

Salahi y-e~lı bak\m: 
lUfat Yüce kiltip:2532 Alı
dussumet Bozkurt 

Antakyanın kocaabdi 
ıncballesinden Ömer kızı 

ı me kanunnnun 41 inci 

1ecibe vekili avukat Sun'i 
Yener tarafından llatayın 
Süveydiye nahiyesinin 
cüdeyde köyünden Seli "11 

Kasım Müri vt-SaitKasi m 
Mürı veKAsım oğlu ls'Tla· 
it Müri aleyhlerine ikume 

mıtddesinin D fıkrasına 

tevfikan 26 11 1942 teri-
' ' 

Deniz nakl\yafl 
Baz! bölgeler için ta
rifelere zam yapıla 

cakmış 

' olunan İZ3lei şuyu dava
sının Antakya sulh hukuk 
rr. ahkemesinde yapılan .ı 

~ık muhakemesinde: l\lüdde-I 
aa'eyhlerden S1tit Klsım 
Mirjye gösterilen adresde 
olınııdığındau behsile tebli
ğstın biia t~liğ iade edil
miş olmasınd1n mumail~y
he mahalli glizete ile ild· 
nen tebliğat icrasına ka· 
rar verilmiş olduğundan 
muhakemesinin 24, 12,942 
p;:,rşembe günü ssat 9, 10 
na talik ~dildiğinden bu 
iÜnde mıthkemeye gele .. ek 
hasmı tarafından ileri sü-Ankara - Devlet De

nizyollan ve Jimunları ta-
rifesinde değişiklik yap- ı 
mak maksadiyle bir müd
detteıiberi yapılım ldlkik
ler llerilemektedir. Veri
len mahinıata göre bazı 
mıotakalarda yüzde onla 
yüzde otuz ar. ısında bu t .

rifelere zam yapılacakrır. 

rülen iddialara karşı bir 
diye~ği vars!I bildirmesi 
veya kanuni bir vekil gön 
dermesi aksi takdirde il. 
U.M.K. nunun 400,401 nci 
maddelerini kabul etmiş 

sayılacflğından mahkeme
nin ğiyaben devam edece· 
ği tebliğ makamına kaim 
olmalt üne ilan olunur. 

-.. p;~uk ipliği 
Pamuk ipliğin;n dağıhlmasına 

başland, 
Dokuma fabrikalarmdaki pamuklu dokumalar 

darı bir mikdarı devletçP. satın alınacak 
Bir kaç -:ündenberi dur- tın alınacaktır. Hu fabri· 

durulmuş olan p1nıu\c ip- k,,lara ·ıplı·u-·1 d .ı ı t l'ğ" t · . . "' e uev o ve-
ı ı rvzıatı yenı .fıatlarla recektir. 
başlamıştır. Yünlü dokum f b "k -y . , 

1 
.. b a a rı a 

em şeh e gore, ütiin larının rnamullerinin yüz- İ 
pamuklu dokuma fabrıka· de 90 ı de gene devletçe ~ 
l~rıaın. mnmullerinin mü- mubayna olunacaktır. ı 

s hım bır kısmı devletçe sa· Gerek devlet fabrika· 
mavi rengi vardır.' · = ları, gerek hususi fabri'rn· 

Nevyork'taki sergide lar yünlü ve psmuklu 
3570 pırhmta vardır. Bun- mensucatının icab ooen J 
ları~ değeyin_i hesabetmek miktarı genişletilecek olan 
kabıı Uf'ği~d~r .. ÇUnkü ço- Yerli Mallar Pazarlarmda 
ğu paha l>ıç_ıl~ıyecek ka- sabit gelirli ve devletçe 
dar kıymetlıdır. yardım edilecek olanlara 

hinden itibaren onheş giin 
müddetle açık eksiltmeye 
çıKurılmıştır. 
2- lşbu tadilli tamirin ke· 
şif tutarı (4939) lirıı 25 
kuruştur. 

3- Yüzde yedi buçuk te· 
min&t akçası (370) 1inıdir. 
4- ihale, 12,12,1942 cu-
martesi günü smıt 11 de 
Maarif Müdürlüğünde top-

1 

la11acak olun komisyonda 
yapılacaktır. 
5- Talip olanların temi
nat akça~ını daha evvel 
Maliye veznesine yatırmış 
ve makbuzunu almış olu· 
rak o gün Ye o saatte ko· 
misyona müracııatlıırı. 
6- KeŞıf ve ş~rtoame har 
gün Maarif Müdürlüğünde 
görülebilir. 

30-1-3-7 

Doktor 
Operatör 

Sedat Arman 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merkez karakolu 
binasında her gün ögleden 
sonra hastalarını kabul 
eder. 
Sathk zeytin danesi 

Hum Ortodoks Vakıf
lar Mi'tevelliliğiııden: 

Sarılar köyünde Sarı
lar kilisesine ait takriben 
13'),) kilo zeytin annesi 
y )rinde tt-slim edilmek ü
zere &ıtılacaktar. 1hnle 4, 
12,942 cuma günü suat 
15 te Antakyada Jlum Or
todoks vakıf mütevellilik 
markeziude yapı 1ıtcaktu. 
lsteklil~rin eyni ~ün ve 
saatta hnzır bulunroıiları. 
Kayıp nüfus cüzdani 

Nüfus cüzdanımı kayip 
ettim yenisini alacıtğımdan 
et1kiıin\n hlikmü yoktur. 

Kutlu sokak 
No. 13 Ay~ Günen 

ve halka bedeli mükabi
lindı tevzi olunacakbr. \ 
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