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......,.-=z. Sayısı her yerde 3 kuruştur 

D~- Mb • Meclisinde Propaganda 
Jn azı kan 1 k b savaşı itı~nkara 28 A Un ar a uf edif dj ~los ov 29 \ \ -ı. lllill t .A. -Bti. 

"U t e Meclisi bu ·· rniye k ınun.una bdğlı \ ve Ilı b Oplantısınd· gun- H 
re Uııu F'u • a Alaziğ Cedvol11>r"11dıl d nişHdık 
~t etti~iıı· atb_Zıyanın ve- Yapılmasına mt kamm 
-E:kaıet t ı ıldiren Baş lfta1hasıdtı müuıkere 'e. 
\'~ h ezkeresi oku kabul d"l . t· 
ıki Blırasına h· ıırnnş l e. ı mış ır. 
11.1· dıtkik ürrneteu spencıyart Vı> tıbbi mlıs· 
""llllıtıişr a uyak!a SÜ'<ut t •hvırlar h ıkklad ıki ki.l-ij ır. 

V undan nurıun bazı maıldelerıııin ek,• Suııru D1th"1" d~v· r ·ı 
d, b·ı kel~n evrak ı 'Ye ,J ış ırı mAsi vı• yen•dPn 
•ııı. Uluııau ve . ~rasın- bazı hlikfiını lroımlm sı· 
~Ilı Ylı~tııdan ]a~darma ~a ait kununla \h liye 
~ başı v~ u t nıutekaid ekaleti baş hııkuk m ~a 

ıa J s egnıerıt · · ı· 
lıkı andijrıııa k erıo vır ığinin muh k ındt t.-

~ 11
'"
1
nda ist;lıd umandan nıunJ nıUdürltiglinürı vazi 

ııı.. . ara ed·ı f l 
ıı · lllUsaad 1 rue e erine devlet davalurının ıı huıc e veren . t k 

'ııı, . nıünlin . Ka- a 1P usullt ı in ... Vf' mnr-
ıı.. ı.ıt lay h. tlZatılrn a- kez ve V il\ 
... trı b 1 anın ,.. 1 ayetler kııdrosun 
~t .. ~e rıi tUznarne uzurnu da deyişiklikler yı:ıpılm 
~~k ll'ıUstact':J· Ye alı. sına ve k ızcın,.. v~rgisi 
h. "'"'•ini · '~etle ınü. k y 

"'l taıtı> 18lernıştir anununa bir mııdde ek-
'e ~, kabuı ·. lenmesine ait kanun layı 
'ıh nu,, ..... U .. '»•·k~ edııllliş hal' ı d b l ~ ı ••ı c.c.ı - r nııı ı irind m ızn 
~~~ llliştir. ~re Ve tas kerf'si y ıpılmıştır. 

ılı rnııvazpn . Meclis Çc1rş mba güııu 8 •ı "nıu lop'Hnacaklır 

. eden 1 
'st;şa erbiyesi t~ h .. 
n Örıe eretı dün toplandı ve 

~ıg.;;d';" . l'•rh;~. ı kar Cırla r a 1 d ı 
'1{1eQ Stışar h 81 l;a:ay 
fık ıın Soııra e eyeti dün ~e ıtvcılığu önPm verilme 
~114 SoYetirı b Vat;nıiz Se- s_ı VP bunlar için birer ıh 
llıı Y"t nıaka aşkanlığırıd& ~ıısas ~lüp'eri açıın nsı h·ık 
~ bo gen)" ~ıında lop)· .'•lakı t'"rııenn.lerde lus· 

tlıJı ka lzı ilgiJı: d" arı 'VI? Olun muş V • \ ulıırıız 
) ll()ıger ~arlar Ver~ _ır~n ta ı afındun bu husu t ı rr 

,'lıııın İlk ın 1942 ~l •Şlır. reken teşebbusler ıçin il~·-
)et lllt ışrua liler d. e 
~ . •ııı &'ôıd ı 8YJılc f . . e ırektıfler veı ilmış· 

•lijk en g c Ja- lır. 
t~~· lı:ıın mu l'en lıey. 
~~tıi~tıt- Yapıla s~allesi de-
1.t • ete d rı ışı · 12 9 eR •r b erı ın~ro 
t'ıııı 43 Yı ,·f ulınuş ve 

M aeak İş'e llalıyeti i~·in 
-~ra,.,. r lesb 
k ·•ıa bax.ı ıt ve 

.....,. lı iır d 6 &ınışt, 
,· .. ıı u a A . 
~ aeak st d rıtakyad·ı 
1 ~ J a Vı-

!lıallı 'kend"rtınd spoı 
. k a y • 
~ ~ ~~llzi~rarıaştırılmı; 

111Şe A cttl 
lıı.. ~....,atı Üze in~rn~ ku
. .,., ""6 b l e ıı ce
ı-. •lar .. u Un&rak l 

" ıcın g 1u 
k~llflııştır. ~rekJi katar 

'ı~etirı t S ış Vu Oplarıtısırıda 
t haklc Yapılacıık hu 

~ti ırıda V 11
• dt:ığerli . alinıiz 

ı.... 'llıt v •zahları 
~ip e ıılınan t b. 
b.. le I e ır-
'llQJtenıi~ıırnıştır. 

Atlı spora f 

1 
Bölgeıııizin spor branş

u~~ıı~an çulı~may ı clahu 
ınusa1t ol 

• 
811 su tıporlarıle 

atlatıım ve futbol faa iyet-
1 t' • • • 

rının fhkvıyPsı rçiıı hü -
Cer! b ızı ınUnıık 1 1 r y _ 
pıln ış ve ku u""pl . d h 

rın il a 
~i~lıınç alışmahrınin teminı 
•\:ın ı rna Z.Prn bakım111d ıı 
yardını Vt· takviveleri k.ı 
ra:-1 aştırıl rııaştır. 

Sdat 15 d too1dnmış 
olan istişure lıeyt'li bir S3 

Httan foztu süren Lu f 'Y
dalı görüşınPlt'rd ıı sonra 
9~') yılı hesabı kutisinı tet 
kık ve n )tic yi bir rJp >r
la heyeti umumiye nrz t 

ame~ üzem b;r konı.t 
yıraıkt~n ı:mura topl rıtı

ya son vermiştir. 

Voronej ve Kaloguda AI 
m nlı ın ta rruza geçtiğ
ne d.ıır m kayn ki -
rından çı rılan ha erler 
tamı:ırn v 1 ndır. Böyle 
bir la ı ruzun hiç aslı yok 
tur. Alman .ır, A'rn ıolar 
umumi fkurı h kıki sa
\' ş sahn 1 ııı len haşk ı 

yerlPrle meşgul l:'tm k ıçin 
bıı h ,herı uydurmuşldrdır. 

llPrl in 29 . \ lfos-
ı .ırı n son defa s ptığı ta
arruz ve .kazandı .{I muvaf 
fakiyet, Ru-,_ya ve onun 
-ortakları h:rafındaıı ş· ddet 
Iı bir gü ültıı il v rr üba 
Jağa i Şökildo şişinnıştir . 
Alman ordusuadJn alındı
ğı iddia edilen mulzeınt
ve esir mı clJra:ıın h ıki-
kntl~ hiç alil kası yol•tur. 
l{u arın k ıyhı h r gün 
nrt mil ktadır, Huslur h ıt a 
n ıJn açıla gPdiklC'ri kıı
p-ım ık ıçın i ıtl • yern 
avcı alnyl rım c~phey gt>-
ırrui,.. d 

8enzin yerine su 
Üç Port kız kımy gc ı, 

bulduklıuı bir cıhtzı rnü
kemm IIP.o:t r m · ~ erdir. Bu 
cıh :ızla su b nzin yerine 
kullıınıla 1 aktır Y Pni bu u-
"an "'H•dra ın , ismır deki 
m ddf" suva konduğunda 
suyu inh al ettirecek•ir. 
Bund ın sonra su buh ır 
ha ine ge { CP.ktır. Bu nma
liyelerin ic cısmd1 buhar
dan sı ındir r>rde istifade 
PdiıecPk,böylelilde sil ndi • 
ler buhar mııkanes"n dö-
necektir. 

I>iğclr yandan evi rdr
berız · n yerini tu ac ık ''l r· 
nıoliıı, i m"nd ki yem m.ıd
dı;- dP. ~akı da p z r çı 
k ırıl caktır. Hu y nı 1 u u
n ın rnaddo d TPre ııtı 
esı sınd..ırı P d d c ktı . 
Hu f s ns <l l <1Ş ICi.l Po t 
kizde hu u n nkt· dır. 

Müsafir ingiliz 
Mebusları 
Ankarada 

\ücırı 28 .ı\..C\.- Par)• 
merıto 'Stııd.ın Lor 
A llun, Lo cf r rbo , lıl\ ten 
ve Vedr d ıu ıkş 1 n 
I oros l•.ksp ı e menle 
ketimizio u firı t•lnrak 
Aukaray 1rn şler vp 

istasyo da ı şılaumışhr
dır. 

Post kutu u 4 

Vergi ı 
Reyhaniye mükellefleri listesi 

L"nı 
in yet Murse 3600 
f yfı.ır Sökmen 150 > 

K mu Miırsel 9500 
~ yuzi \1ürs 1 30ü~ 
!;iı:fı k S hu ıı 1500 
Aziz Seber ve Heşit 3 00 
Alı Beı medtı lOOüO 
ıhs ın '\lurıs ! 4500 
KHJ ri '\1ü rsel 5 150 
Futi'ı \lüderris 250U 
:\lehmet Bdhudır ı 1000 
Osrıı. n B h dırlı 1500 
Mt>lım t l'ecirlı ISOJ 
Hıdır Durdu 60J 
Abdnll h Mürs 1 4500 
İnayet t-Şİ Dudu 600 
Heşit Duman 80' 
\tehrnel Velış 800 
Se im Cezayırli 1000 
Ali G'"'lÇ ve şi Fatınd 1000 
Hucı lekerİ} a 700 
Bahriye ve Talut 800 

bdur hm n Saka 1000 
\bdurrcıhmu : \lürsel 600 
Kudri Akgu '>00 
Halis Alhus 50) 
AOsPyy;n Şeav rdı 500 
fıır,ıu Husa ı 500 
H zı-ı1 G ray 1500 
\lu ı rrem oğ. Ş •yhl; 5UO 

ebuhd lfpııuno 50J 
Jbıahirn Bermed 1 O> 
ı\hmet lform dP. 100 J 
\bdulı\tıdır B r n J(' 100 
Akif, Faık, adire 700 
Hif'at BermeJe 500 
\hmet Grnç 1000 
Hazım Gırny ve 
\1 hm r H1.11 ç 29000 
'.\h hmut Çakmak ve 
Ahu et Pakdil 1917J 
izzet (.;üc ü 922 J 

Hağıp l\lüısel 1100 

Surur Mürsel 
Bekir Beşen ve 

n llltiZ80 K. Baş 
Bekir B şen ve 
\1 hrnut Çak•nak 
Alım t Babaoğlu 

uh Kaıagöz 
Ali Miirsel 
Reşit Besı· 

H s<tn Mürsel 
Ak iş 
l'ahsin Hüdayi ve 
'.\ıy ız; Harnl\zıın 

Niyazi Ramazan 
1 ahsin Hüdayi 
Heşit Aziz v<.> 
Hasan Mürsel 
Bekir Beşen 

i\fohme Husan 
Cüdrydeli 
Mustafa Ki li k 
ı\l>dullah Bekli 
Hasan Ali 
Sumi Kumru 
Hilcrnot Çakır 
Supht: Önal 

bdulkad r Ber ıdı 
Dı>ğirmenci ~lehrnet 
Bekır Pilnik oı'{lu 
\hmtıl H ısaıı 
Kamil Dı·rviş 
ı\k iş 

Sattuf HulPf 

Osmun Dervış 
l'.ıyfur Şenverdi 
\1ehmel Salih 

600 

9900 

8500 
18000 
17250 

6no 
3700 
3200 
7700 

35000 
3900 

10800 

2400 
500 

100:> 
50J 
500 
500 

4000 
1500 
2000 
1500 
1000 

700 
100') 
500 

lOJO 
500 

500 
500 
500 

Çan kçı Mustafa 
Kara Bekir 

40000 
16000 

H mzi Emrai, Fiiriız 
Y. Kuran 800J 
\lehnıet Dip, 
~1ehnwt Rubbun 1000 

v; rlık vergisi 
m · ke ef /erine 

atay Defterdarlığından: 
1 \ ~ \ r , ıı öJerıme ııı üd •ti 30-12-942 

gı ı ü ı ş ıo ı saat 17 Je bitecektir 
Bı gu J n . onra vJ gi borcunu ödemiyenle-

ı ın .ıı kul \ ı! yı i m •oku .ıll rıı~ hak ve aln<..ık 
d i hc1cız o c gı g"bı VP.rgıl rıı e gLçecek ilk birin · 

hafta z r fı ıJa viizı, b r ikınc h tf ı iç nJe yOz it> ıkt 
zan' cr.ı f'dılrn•ktir. 

3 15 - 1 943 .ırıhin k d r v ıgi bornuııu ta-
iyerılt"rın ı nnı l ıl n~ erınd • çalıştırı

l c ğı uı ik za ııı n olın \ .ı bu h 1 • meydan 
kı lr am sı ~·i ı ni.ı 1 fı n ı ıu VVtsl VrrgHerim 
t m ~ m ılsarıd gın tı ı 1 r ı ve ZJJlıamu sebep 
om maK ı..z e t:enı 1 lu sıJlit ş flı({ rn müracaat G· 

unınu ı b.en i m nf Ua ı ık ızıısınduu bulunduğu 
ılfl.11 o unur. 



Snvrn- 2-· 

Ge e / }irO Dö..IKöy enstifÜ$Üne
1 

l~ girmek isteyen 
Sahllk eşya .. de 

ı .. -.. 11 üdiir üğill15 ~ 

an aşmaya ~ufus tezkerelerini' gö-

d 
• re köy<ftı doğmuş, nnıhalle Zlrlm , ,,or V~Y·• köy ilk okulunu bitir 
'.:'} nıış yaşlnrı 16 yı ~ışmamış 

Fransızlar arasında bir b" ı·k ~la? ço.~uk~ur .~.d~na Düz 
1 r 1 ıpçı Koy Enstıtusune purıı 

kurmak için çahşıhyor 1 sız ve yntılı olarak' alına 
1 

caklurdır. 
Londra 28 A.A - Ofi l Hnşveki çil dün ögl~ 

/ 
Aı·zu edenlerin maaı if 

• jansı bildiriyor: yerıwğini ı :mıl Dögolla f müdürlüğüne rnüıcuatları 
\luhıırip Fransızlarla ln· beraber ye iştir. f • , ,. 

gilizlpr arasında bir aske- Yemekte ögolun muı.;- 1 1 an 
ri anln~mu için şimdi çok vini de hazır bulunmakta I A<;ık olan ağca cami 
geniş bir kapı vardır. idi. Uögolun muavinide miiezin iği için 12-1-943 

ARkeri anlaşmliyı, siya- bundan bir müddet önce j salı gUrıü SPnt 10 dtt y"pi 
si bir anluşma tukip ede- hususi bir vazife ile Ceza 1 lacak ınnsrıb·ıka iıntihanı-
cek ve bu anlaşmb hiı:bir yire gönderilmişti. na girmek istiyenlerin 
hariri ıniidahaleye !Uzum Luııdra basını, Amiral qakıflar müdürlüğüne mii 
kalmadan yapılacaktır. Darhrnııı yer:ne General racaatları ilan olunur. 

1 Amiral Darlanu halef ta- Jirooun tayinini büyük bir 24-10 ı 
yin edilen Gen~ı ai Jiro, memnuniyetle karşılamış· Y k" 1 
General lfügol ile anlaşma iarclı;-. 1 azıma ınesiuıe 

,4ya hazır olduğunu bildir- "Deyi kroı.ikl,, gazetesi ihtiyacı olan 
miştir. diyorki:I 

"Jiro Afrikada başu geç- Royyal rnurksh büyük 

1 A k Y 1 miştir. Şi:ndi oraya bizde . tip bir y11zı makinesi sat- ' 
çı azış bir elçi göndere biliriz., Jıktır. 

.. _________ ııııil ihtiyacı olanlar matbıı-

Antakyanın çok temiz 
ve nezih bir oteli olan Tu 
rizm de m•jı:mfereten bulu
yorum. A~ ııı 26 ncı gü
niin gece yarısın•ian sonrn 
saat üçte oteHn altında bu 
lurıı.ın şehir kulübü odala 
rmd~ bir gürültü ile uyun 
dım. Benim gibi bütün 
otel misafirleri uyannıış 
bulunuyordu. isim v~ hü
viyetleri otel müs•arirince 
malum oları üç bFŞ zava
lın kumar oyunundu kav· 
ğa ettikleri aıılaş1ldı. 

~lüdavimıni muhakkak 
ki Antukyanııı giiz•de mü 
nevverler:rıdeıı müteşekkil 
olan klüpte böyle bir 
gürültü olmasının ictimui 
huyatımızda hir noksanlık 
olması itıbarile acı hiset 
tim. Tekerrürünü görme· 
mek ve işitmemek temen 
ııisinı izhar eder saygı ve 

hörmetlerimi sunarım. 

Çukurova Pumul< koo
peı atiflt~r birliği miı
mesiJi 

~uri Aksak 

Yenigün= 
Filhakika otelin alt kıs 

mı klüptır. t•'akat umumi 
yerler gibi şehir klübde 
s-ı:Jt 11 Je kap1nır. Böyle 
bir hadise vuku bulmasına 
hizde müteesıfiz. Bilhassa 
l'urizm gibi birirıci sınıf 

bir ott>lde misafirlerin rt.· 
hatsız edilmesi hiç doğru 
dt>ğildir. Faakt bu hadise· 
nin klüp idure hey'!tiııin 
malOmatı haricinde vuku 
bulduğuııada eminiz. Bu· 
nunlu beraber klüp ida· 
re heyetinin dikkat naztırı 

nı çekeriz. 

Vişi 29 A. A _ Dün ammı müracuut elmelidır 

resmi gazetede neşredilen lar 
bir kal':.ırname ile General 1 

'Jiro Fransız vı:ilandaşlığın 
\eşriyat ~lüdürü 

Selim Çelenk 
C.H.P. ~latbaası Antakya don çıkarılmıştır. 

Tun us cephesinde savaşlar 
Lnodra : A .A.- ilövterin Nt-!vyorktan öğrendiğine 

göre: !\.lnı .mlar Tunus v~ Bize ·t .. nin dış müdafaala
rıııda 88 milrnetrelik top'arla mücehhez ağır tankları 
seyyar bloktıavz olarak kullnıııyorlar. 

Lorıdra: 28 A.ı\. - Höyterin şima' Afrikada bulu
nan muhabirinin bildirdiğine göre: Amerika b'.>mha 
uçakları Hizerte v~ Sfaksde hücumlarını tekrarlamış
tır. 

Ladinğ uı;<ıklarmın himayesinde harekd eden Ame 
rıkan uçan kalf•leri Bizertedeki doklarda ve limuııda 
l>Jluı nıı bir gemide yangın çıkarmıştır. 

Ladiııg uçnkları :ki fukeryunğ diişiırmüştür. U,:aıı 
kalelerimizden biri· uçak savar ateşile bir dığeride 
bir uçak tarafından ılüşürülmüştür. Sfuksa hücum 
eden bomba u\.aklarımızu curit 40 tipinde avcıların 
refoket ettiği ilk defa '"'bildiriliyor Hu hiicumda ikh;i 
büyük birisi kiiçük olmak üzC're üç düşman gemisi 
batırılmıştu. 

Hundan bftşka orta hacimde bır gemi hasara uğ
ratılmış ve doklarade bir çok isabetler kaydedi 1 miş

tir. 
Bütün l.ıoıııLa uçaklarımız üslerin ... dönmüştür. Ke

~if uçuşu yııpan uçaklarımız Elceınin 15 kılometre 
kndar şimal· doğusunda Gergerde bir \'~ humum ette 
başka bir lukomotifı tahr!p etmiştir. Bu uçaklarımız 

uyrıcıı Su ·un hı tısıllll.l Tıbboali de iıd, kamyon ve 
ıuıri davilde de bir çok kanıyon, sahrınç ve motörsik 
let tahrit etmiştir. Bütün uçaklarımız üslerine dön-
ınü~tür. 

VarhU\ 
biı· <_:Ok rı 
bcnzinsü 
kar111 ıştır. 

f tip"ndeki uçaklarımız Susuu şiınalirı 1;:? 
vnalan makindi tüft:k ate;;ice tutmuş ve 
u olduğu saı lan hir mavnavda yangın çı· 

Habut 28 A.A.- Halk radyosu bildiriliyor: Aıııi
ral üarl:ın ın yerine general Jiro::ıun seçilmesi Fran
sız Afrikasında hareretle karşılanmıştıf. Konsey gene
ral Jiroyu seçmekle halkımızıtı dileklerine uygun bir 
şekilde hareket etmiştir. 

Halkın da Konsey e;ibi bu büyük şefe inanı vardır. 

skenderun Jdlıalat günırıı:ıu 1 dan 1 
Aşıığ\<la cinsi ve sıkleti ynıılı eşya (_,i[ll'~ 

. .. . d .t.b Isı·enderuO .,,.,, 
nı cuma gumın l!n ı ı ireıı ' Fazla ... -d 
r ında aı;ık arttırma ile stıtılacektır. ··aorlı.18.,.. .. ··au rııu 
yPnler Iskeıııierun ithalat ıt:uıııruo 

:-aca:üları. 

Eşyanın Sıkleti 

Kilo Grum 
281 00 
133 00 
522 00 

5 00 
15 Ol> 
21 00 

2368 00 
278 00 
155 00 

31 00 
62 oa 
45 500 
00 800 

3 500 
197 00 

Cinsi 
Yün ıpliği 
ipek ., 
Pıınııık ,, 
Ayakk~ln 
Lastik çizme pt 
Yn!! mensuc 

Pamuk ,, 
Demir e~e 
Yün terlik 
Orme don 

.. (l) il 
Pamuk P1l8 

Sıgartt 

Çay 
Kahve 

88 00 
Karbcnat (sıklPti 

Muhtelif E:Ş~!i 
Oto dış ı.-stı& k·) 

s>ıiışta tesbit edi16C64..,..lj 
29-

ilan 
Hatay Deftetdarlığından: 

Muhammen bedeli ~IJJI 
Adet Cinsi Lira Krş. ttt ıJ 

1 Gemi direği 30 00 10 M
5 
° J<lltt 

20 rt1· . 
,, ,, " ,, Gerıı• -.1. 
Yukarıda cins ve evsafı ynzılı .. ,,,~ fY 

· guı• 
ttdlırrna ile 11-1-1943 pazartesı 
Defterdarlıkta satılakaktır. ıı 

Taliplerin Süveydiye nahiyesinı:ı bıı!li 
yünde bulunan bu direğin mahallell 
darlığa rnuracaatları ilan olunur. 

...___ .... lllia. ............... mll!UA-' ..... '~--

Ç içe ğ e karşı 
nınıZ ıce~ 

Ç h ·ı ·ı·ı " ı1ere 'içek astalığıııa karşı ı gı 1 ercv !"' erJ1 
alınmıştır. k ~ 

Vatandaşla• ın bu tedb:rler~ uyara dır· • çı~rı gt 
çoc:~kl,.rını aşlatmnları kanuni hor 

1 118ıs11tı Sıhhat Müdürlüğünde Memleket 1 pıl1' 
diyede, trahurn dısp ıns .. rinde ışı ']J 
çı-ğe kan;: aşılanını:ıı! ,; 

K t·t .. .. T.. ı e öğrett1' .:.fi 
ız ens ı usu ur"ç ıi"t.ı 

(llr,11 

Şehrimiz Kız enstitüsü Türkç.e öğ~tiıJl1 
lıca kız lis .. si Tiırkçe öğretmf·r:ı 

tayin edilmiştir. 

Deri satıiacak r 

Türk l lava Kurumu B.ış
kanhğından : 

1550 adet tuzlanmış ko
yun ve geçi derisi 27 tik 
kanunda yapılan müzaye 

de de fiat ıayık haddinde 
gi>rülmenıiş ve t'<;tk arttır 

ma 10 ikincikauun pazar 
giinüne tehir edilmiştir. 

Taliplerin ayni gün saul 
9 da Kurum merkezinde 
bulunmaları lazımdır. 

l .. 1c:ı've a\l\1 . .i1JK" D~U~SUlJ~l~U~ll~,'.....:=----~-~---------....:...~===:....:::::~---iiiliiil•••• 


