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Vlete Verdı Bu Söylemış ve demiş rdırl<t· 

hı 1daş durlıkta bırakılm~'l. 
Butün memlekette ' hiç bir 
tel şiı vaziyr.t düşüııul· 
m .. k izı 1 d( vletiıı selame
tı ic p Ltiıdığı zaman fe-

0dakarlık y ıpm ısı zaruri
.tir. V taauaş devletın la· 
leplerini iyı yürekle karşı
lsmalı ve df' 1 .. te l\ arşı v ı 
zıfeleı inı iyi niyetle ve cid 
di olaıak y rine g~tirıııc
lidirl er . 

G inü geçen ••YH•r. 
' 10 kuru9tur 

Erbaa kazasında 
Sarsıntı blançosu 
474 öl"J, 6J9 yara11 var 2576 
ev temamen 2150 ev kısmen 

yıkılmışhr 
Sıhhat Vekili Doktor Hulusi Alataş sarsıntı 

bölgesine getti 
Ankcıra 23 A.A. 

Arbaa lrnzasındu vukun 
geleı; yer sarsıntısmda ö
J,,n yurldaşların sayı, ı tes 
bit edilmiştir. 

Bu teslıite göre, aıerkez 

kıızasile köylerce ölü mi k 
dun 4l8 kişidir. ve bu re 
kam dün bildirilen raka
mın yarısıdır. 

S1hhat vekili doktor Hn-
ıusi Albtaş, :ılınan tedbir 
!eri yerinde iı celemek 
üzere diin Arbaaya hare
kıt ı:>ylemiştir . 
Ankarn 23 A.A -To~at 

çevr~sindek! zelzelH zayiat 
ve hasarı hakkında alman 
en son mc.'unıata göre Al 
mod nahyesinde 3 ölü 1 
yaralı vardır. 

14 ~v temamen ve 46 ev 
kısmen yıkılmıştır. 

l\iksar kazasında 

53 ölü ve 520 yaralı var 
dır. 

410 bina yıkıimış ve 450 
binadı.ı husara ugranııştıı . 

Arbaa kaza~ında ö'anle
rin sayısı 418 ve yarala 
nan1ar 488 kişidir. 

Hu kazada 2155 bina te 
mami e 1654 bina kı men 

Suikast 
Aı;kcıre: 23 (Hadyo ga

zetesi) Almdnytı bü~ ük el
çisi Fon Pupı:·ne suikast 
yapmak suçundan zuıı altı
mı alınır Ankara Ağır Ce· 
za roahkemesin.Je nakzan 
dıh1alarına bakıln.akta olan 

~ aptığmı seyahetlerdeıı ge 
1 yorum. Vutandıışları her 
yeıcle iy~ halde gördüm. 
Yürekler imanla doludur. 
lHınyanın durumu ne olur 
s \ o' sun onu soğuk kanlı 
lıhl\h. karşl amağa hazır· 

yıkılmıştır. 

Fdakete uv,rayaıılar çaılır 
laru ve muvakkat baraka· 
lara yerleştirilmiştir. 

Tokat, Samsun, Sivas ve 
Amasyadan gönderilen ça
dırlnr ha~ka dağıtı!mıştır. 

Telgraf ve telefon hiitla 
n islah ve tamir edilmiş 
muhabere temin olunmuş
hır. 

Sıhht heyetler zelzele 
mıutakasındaki 

dolaşıyorlar. 

köyleri 

Yaralılardan lüzum g<i
rülenleı· Samsun ve l'oknt 
hastanelerine gönderildiği 
gibi h ıfıf olanlar mahalle
rinde tedavi altma alınmış 
)ardır. 

Yiyec .. k, geyecek ve di
ğ<'r Jevuzımin dağıtılmasına 

devam ediliyor. 
Sıcak yemek verilmesintt 

de başlanmıştır. 

Tokat valisi Arbaada 
bütün tertibata bizı11t neza 
ret ediyor. 

Halk hükumetin göster· 
diği ç.apuk ve şefkatli aU\ 
Kadan ve civar Vilayetlerin 
derhal imdada koşmaların
d.1n çok miiteha1'sistir. 

davas1 
Pavlofla Kornilof 16 seno 
sekizer ay ve Süleymanla ar
k,ıdaşıdu onar sE-ne ağır 
haps cezasır.a mahkOm 
edilmek suratiyle muhake
menin ikinci ~afhasıda bit
miştir. 

kılan yuvaların yapılaca

ğını beyan buyurmu~ ve 
ısözlel'i~i şöyle bıtirnıiştir. 

sa- ··Vazifesini ıfu ete 
1 

va 
Hur. j a başka yerlerde , 

E'"baa ve ~iks.ırd ki 
son yer sarsıntısına temas 1 
buyuran Milli Şef hükfüne_ 
tin lıütün vasıtnlarile- feHl 
kel yerinde olduğunu, yı-

''- Kougnmize işti?ak 
etnıekteu memnun oldum. 
V<ıtunımız hür vatandaşla 
rın diyarı olarak kalacak· 
tır. Size sdamlanmı söy 
lert'ken . bütün Istaııbullu 
hernşirele rinı e 'sevgilerimi 
söy emek istiyorum. 
Siz len AnkaraJ<ı selamlar 
V'd 1)6Vgil'3r götür~c:eğim.'l 
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Millet Meclisi 1 
-Devlet şurası daire reısı ve azalıklarından 
boş olanları seçti-bir kısım kanunları mü 

zakere ve kabul etti 

Ankara: 23A.A.- Hü
yük Mil\Pt ~1Pc\isi hu~ün 
Şems' ddin Gü::ıltayın HPis
liginde toplundı, cels('niıı 
c1çılıırns.aı müteııkip Dev· 
ll't şurası birinci daire Re
isi ve ikı uzalığı için inti
h p yapıldı. Birinci daiı e 
Reisliğiııt: 'uh.ıhaddiıı Oda
başı ve ikinci dair<' uza
lıklarmadn Hasirn Aısan 
ve l{aşit Çelebi seı_:ilmiş-
1 İr. İkinci daire Heisi se
çiminde ekseriyet hasil ol· 
maüığıodıın buııa ait se· 
çim gelecek toplantıya bı· 
ı·akılİmştır. 

Ruznameye geçilerek 
DEvlet havu yolları umum 
müdürlüğü 1942 bütçesiıı 
de değişiklik ve n unaka
le yapılması hakkındaki 

kanun layihasile huduJ 
ve sahiller sıhhat umum 
müdürliiğü büt<_:esine 3600 
lira ff vkulfu.le tahsisat ve· 
rilmesi ve 134 bin lira mun
zam tuhsisat kunu1ması 
lnyihaları muzakerc ve ku- 1 

bul edilmi~tir. 
Memur ve müstahdem· 

)ere verılt cek fevkalade 
zam hakkındaki kanunun 
9 uccu madde inin sonuna 
bir fıkra koııulrnosııuı, pos· 

ta ve telR"raf unıı.:m ~nıii· 
dürlüğü suvari müvezzıleı i 
ne yem bedeli verilrnes'ıır
ve l )evlet konservatuvarı 
tiyc1tro ve op~ret ve ba 
let şubP.!erinden mezun o 
lnnlaro elbise mı ilme ine 
ve hava sınıfı mens1Jpları 

na veriltcek zam ve taz· 
minlere aıt kanunun b ızı 
ma<lde-Jerinin değiştirilnw· 
sine ve subay, yüt.sek mü 
hendis, uı:>keri yüksek mü· 
hendis ve asker mühtndis
lere verilect-~ ihti~H üc
ret er.ine ait kanun layiha
larile fevkalade ihtiyatlar 
için ve milli mudafaıı için 
yurda sokulacak maddele
rin vergiden muafiyelt hak
kıP.daki kanunlarda bugün· 
kü toplantıda muzakern 
edılmiştir. 

Tıbbi ve ;spençiyaı i 
miislahzarlar hakkındaki 
kanunun b,,zı nı1tddelerini 

tndil ve ·bazı hükurnler 
ilavesine ait knnuuun eı cü
mene iade edılen dört nıud 
dc->si hariç olmak üzre di
ğ·~r madct~leri ınuzakertı 

ve kabul edilmiştir. 

M"cli gelecı:ık toplan
tısını Cuma giiıılı yapacak
tır. 

EPHELERDE 
Müttefikler Tun usa hücuma 

ı 

t 
hazırlaniyoJlar 

doğu çephesinde Almanların ge 

devam etmektedir 

ekolmesı · 1 

Moskova 23 A.A- Ôg- de hulunmu· ada kıtahırı-
le iizeri neşredilen t"bliğ- mız karşı hücume gt>çerek 
)ere: düşman le~f!lılıüsüııü akim 

Hus topeusu Stalingra- braktırmışlür vt.> 200 ka 
dın f ıhrıknlar m hallesin- dar er ve suhay öldürmüş 
de birçok blok havuzlar lerdır. 

tahrip etmiş v,~ müteaddit Don ııehrirıin orta kesimin 
p'yude lıöıliklerini kısmen de kıtalaıımız taurnızlun a 
dağıtmış ve kı ınerı imha muvaffakiyetle devam etti-
etmiştir lPr, düşm ndnn 93 e::;ir li· 

Şehrin c rıup tarafların· lnınıış ve bir malzeme de 
dıı müteaddit lıücurnlar posu ele gı?çirilmiştir. 
neticesinde yüzıerca Alman bovyet istihk-am kıtalr.ırı 
imha edilmiştir. 2000 den fazı_, mayin top 

Stalingradm şim1ıl balı- lao ıştır. 
sında bir birligimiz 150 Başka bir kesimde Sov· 
dü~maıı askerini imha ve yet topc;usu hi · diişmun 
15 blok havzı ve~mukine topluluğunu duğıtımştır. 
li tüfek yuvttsını tahr!p et \loskovıı cephesinde Sov 
miştir. yet kıtuhm zııhlettikleri 

Başka bir kesimde kı•a menileri talıkim etm!:s ve 
larımız düşman karşı hü- düşmanın kurşı hücumları 
cumlarını püskürtmüştür m piiskürtmiiştür. 

Stalingradın cebup hah- Hijeviıı batısında düşmaıı 
sıııda 35 tanklı bir dı.iş· 1 lu şiddet i muharebeler ol 
wan teşkili hir Süvyet bir ıt'aktarlır. 300 kudur Alman j 
liğine bücurn teşebbüsün- öldürülmiiştür: 

Varlık vergisi 
mükellefleri 

Kı~ıkhanda varllk vergisile mü
kellef olanların adlan ile vergi 

mikdarı aşağıdadır 
~1ustafo Çandkçı 400 00 
Mehmet Kam 51000 
D ... Arnı>st Alturıynn5 O .O 
Durmuş Debboy 35000 
Viklor Es\'et 25000 
Haçadur ,.Kımıhıı
cak oğlıı 

Uedros Kcşişyan 
Ahmet Pakdil ve 

250f O 
2000 

\lehınet Çakmak 17000 
Kio rk Hoduryan ve 
Versami ~irin 15000 
Kirkor Gökçe oğlu 11000 
Artin Boğacıyan 10000 
Ri~ Kocabaş 10000 
l\lünür Doklızoğlu 8030 
~lustafa Tekel< 8000 
Mehmet Toker 7500 
Tahsin hudayı 6000 
Kasım Pişkin 6 JOO 
Bekir Bt>şen SGOO 
Dr. Naıuret Derbo-
ğusy:ın 5000 
Yusuf Zckeriyya 3500 
l li.ıseyin Haşo 5000 
Zadik Karabacukoğlu 5000 
Artin Adıkyan 3000 
Ukkiiş Göktepe 2500 
Tatar Hrsan~ğa 250J 
Antep'i Vehhi 250~ 

--··---

Hasan Kara 2000 
Ilılmi Koyuncu 2000 
Yahya K nrtulm: 2000 
Ezacı ~lisa·~ Mamil-
yau 2000 
Halil Kul•raman 1500 
Yilsuf Toma 1500 
Şıhlı Alkaya 15110 
Muhtar· Ohaıınes 1000 
~ahan Bolı t 1 O O 
Kıırnyoncu;:Ahbuş 1000 
Karam chmet O. Mus· 
ta fa 1000 
Dede Zortuk J 000 
Şeyh Ahmet Ünlü 800 
Suphu Uçar 500 
Yüsuf Zorluk 500 
Kurt l\lehmet Ali 500 
rzeytiııWA~op 500 
Hırnnan 0.H.Mehmet 500 
Kamil Kahraman 500-
Haydar Karatıış 500 
Kışlı Ali 500 
~lehnıet Çomo 500 
H. Ağop Apikyan 500 
Selahettin huseyri 500 
Ali İlıfoy 500 
Haydar Toklucıı 500 
Kör Bekir 151)0 

764800 

---- -- -·-

ilan 
Hatay Defter hırlığııı lan: 

Bulunduğu 

yer 
Antakyada Münir 
Parlar deposunda 

Cinsi 
Burçuk 

Muhamrn~n bedeli 
Kılo Lira Krş. 

657 197 10 

,, ,, ,, Keten tohumu 103 2) 60 
,, ,. ., Baklıı 47 18 80 
Yukurıda yazılı hububat 15-22 942 t:u ihinderı 

ilib.ıreıı lıir ay ıniidd 0tle p ızarlık sun•lile s:ıtllacaktır. 
Taliplerin Defterdarlığa ınur. caallurı ih\ıı o'unur. 

.Neşriyat i\Hidiirü 
Selim \:eleıık 

C.H.P. :ı.tathaası Aııtukva 

Başka bir kesimde Sov
yet tank s:.-ıvar birlıği düş 
mamn iki karşı hl•cumunu 
püskürtmüş ve 10 tank t ıh 
rip etmiştir. 

Nevyork 24A.A.- Ame· 
rikan ba.ı;ını ve f!Sk~ri ınnh 
filleriııiu kanaatma göre 
müttefıklıJr funusa karşı 
taarruza geçrneğe hazırlan 
maktadırlar. 

Radyo spikerleride dün 
akşamki neşriyatta Tunusa 
hücunıuıı mühtemel olduğu 
rıu söylernişlo:ırdir. ~lüttef k 
le• şinıdi Bez .. rteııin 4,5 
kilometrt: yakınldrına ka
dar varımşla. dır. 

Satıık Fo d makine 
Hala~ garfljında lsmail 

Akara ait 106 Numaralı bir 
fort otomob li 610 lirada 
satıştadır. lsteklıleriıı suhi 
bene müracaulhın 

Kayıp nüfus cüzdanı 
Nüfus cüzdnnııııı kaybtıl

liın ): enisini alacağı ndan 
eskis'nio hiikınü yoktur. 

Kaııavat İslam mahal -
!esinden Osman oğlu 

Sedat Kutnu 

Nöbetçi Eczane 
$erimizde bu ak
şam Nöbetçi Ec
zane: 

ı\luhsin eczanesi 

Kırıklrnrı 
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