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11.pu umumi lı.ege-
~i ~ün toplandı 
rvı:~cıye V ~k~limi~. Numan 

ernencıoglu dun dış siya 
.sc:arnız h kk d . h . a ın a ıza at verdı 

5111 
v.~ alkış~ndı 

Ankara al atkar naşide .Yardım ediliyor 
u..... AA c·· h · 
.. 

1Uınt h : ·- um urıyet Halk Parliıi gnru 
bıllrı ltlebYetı bugün (dün) ı11at ~ıs le reis vekili 

•ç ldıtıt U&u Hııs.ın Sakanın reis iğiude toplandı 
Un~uktaQ an ve geçen toplantının ıabıt hullsası 
arı M 8onra kU .. 

en~rnerı . ı suye gelen Hariciye Vekili Nu· 
n ~rfındakicı oğ~u son izabatındanberi geçen 

00 
beı 

8i\tesı ro hildıseler Vb memleketimizi ilgileodini 
lllkışfttr eaelelerH te~asla UZUO izshlırda buluna 

llurıdan 80:::
81

?da kursüyü terk ettiler. 
irı Na··d frabıun Mebusu Halid ~ihadın halk 

.. _ -,ı e yardımd b ı 
ttı'"411aıif Vekil' H a u unutmasına Jair takri 
' •tının ilk ıi~d asan . Ali Yüceı cevup vererek 
il ettikten ! enberı sanatk&ra yardım edildiği 

ora top\aotı,a atn Verilaıifti 

Qbit gelirlile;e 
§ardım için 

enıur .. t h 
1 "e: nı~s a dem, eme,di, 

'·k.. yetırnfere yapılacak 
Lırrıet yardımlarına ait kar 

f'rlel . neler geldi 
· ersn da 'ıtıl 
•nç, leke 9 'b·masına yakmda baılar.acak 

Varlık vergisi 
Dün komisyon Vali 
miz Şefi~ Soy erin 
Reisliğinde toplan 
dı ve ~eç vakta ka 
dar çalıımalanna 

devam ettiler. 
Hükumet fevkaıade 

hallerin doğurduğu mas· 
rafları kerıılamak üzre pi· 
yasaya çıkar,lmıt olan f11z· 
la parayı azaltm •k ve te
davUldeki nekdin hacmini 
ticari muamelelerin Vd u
mumiyetle tedavuJiJo icap 
ettirdiği seviyyeye .endir
mek için varlık vergisi na 
mile bir mükellefiyet ibda1s 
etmiş olduğunu evvelcede 
haber verrniftik. 

Bu mükellefiyetin esas
Jarım tesbit ve mükellef· 
leri ta~in etmek üzere 
eehrimizd:ı teş'<il edilen 
komsiyon dün öjleden 
sonra sıat 1 S de- vilAyet 
mkammda ve Valimiz Şe
fik Soyerio Reisliğinde 
mutad toplantısını yapmış 
Vd geç vakta kadar çııhş· 
masana dP.vam etmiıtir. 

ÔğretildiA'ine ~öre ıe-h· 
rimizdeki mükelleflerin tü· 
car ve erLIAk sahibi olan 
kısmı teshil edilmi11tir. Çift· 
çi milkellefl~rio tesbitine 
geçilmiştir. 

Bir kaç gUne lwdar ko
mia\ on mesaisini bitirerek 
mükelltfleri illa edeceği 
sanılmaktadır. 

miıtır, 

lngiliz 
tebliği 

lta~yan şehirle
rine 4 bin kilo 
ağırlığında ye 
ni bombalarla 
10 bin yangın 
bombası ahfdı 

Londra 30 A.A.- Cu 
martesiyi pazara bağlıyao 
gecr ttalyaya yapılan hava 
akınında ilk olarak 4000 
kiloluk yeni bombalar abl 
mııtır. 

Rosmi makamlardan 
öğrenildiğine göre Torine· 
ye 10 bin tane yangın ve 
infilAk bombası atı!mıştır. 
Şimal Fransa tlzftrinde bir 
tayyaremiz 2 mihver av
cısına tesadüf elrnif ve 
yaptıktan savaşta iki avcı
yı düıUrmeye muqaff ak ol 
m11ştur. 

Londra : 30 A. A. -
Öğrenildiğine göre Torioa 
şebrioia takriben nOfusu 
nun yansmı teşkil edııan 

300 bin kişi başka yerle· 
re nakledilmiıtir. 

Lt)ndra 30 A.A- Res 
men bildirildiğine göre İn
giliz hava kuvvetleri f~na 
havaya ragmen ıimal ltal · 
y.,-a taarraz etmişlt!rdir. 

r gı ı Yardım._ b .. 
b .. re ugun Y•nn ~u sııtunı aşlıyaclddtr 

Yakında istihkak sa· I -. 
bipleriue verilecek ve nk Ağaç fidanları 

. it olarak samldlj}nıa gö-

ı Yaıciı~ lltda daha ön- ı k • . 
l:elirı· ~11111~ gibi 8 • arnalenn mubafauıı 

ılete a Da ıon derece dıkkat 18-
ltıet Ya d Yapılacak Zllbdır Ç" lrO • · " •nı ı · an : Zlyaından Projeye ı ıakkın. dolayı bicbir eeı-... 
atına . göre e tle . """I' Ve ıu 
l ~·t talirııatna'Ya re yenıai verilııniyecek 

lr edılrniş rııe br. 
arneıer v· ve buna 
rtıiştir lllyeUe gön
biıe . 

ı' Vetılen h 
1~tet' V aberlere 

eritip Bab'ektlletinden 
'dileeek ıt gelirlilere 

n Yirmi bt.b&ı karneler 
'dar .. 't nuıu..,8• 

'b Çııılnıiş k 1 &rettir •rtla r 
hetb' · ' Uu kareı ırı v .1 e-

i11 ft erı ucek ınad. 
t Ullanılacaktır 
u karnelerden : 
tabit geliri' . bırer-
VerUer . ' aıle rt-is 

~lctır, 

ler 
8Ubdan batka karne-

• İİlıerinde leke, ıilioti ft 
llıre Y•Plldlğı tak· 
llıde .ı.tak .. bk ••-=• karne ....., .. e 
8utd te lflblqL~bi ha klanda kta• 
...._ .. ta da tevesslll 

lttır. 
d~ballt IDenıuriyeUerin 
ta ealar ..&lerindeki 
ta l'llel.;ni derbaı aldıkla· 
- lbakaıaaiade edecekler 
edl~ bQ kVı1e iptal 

kUr. 

- 8:..o karneter1o tovzlıtı 
• ........ klar bit· 

re teker ve pirioç dağıtıl· 
m&Slna bqlanacaktır, 

Yine biu verilen ma· 
11\mata göre bu tevziat ıu 
ıe1'ilde f&pılacaktır: 

Memurlara bttr daire
nia k1'Rdi mutemidi vası 
tasile bu maddeler dağıta· 
lacın. 

•:tırekli, dul ve yetim
lere de be~iyece tevzi 
edileooktir. Bu makitatla 
Belediye teker, pirine gibi 
madbeleri bankadan top 
tan alacak ve istihkak sa· 
lliplerine lrarneJ.,rine göre 
'f6 bedeli mukabilinde veri 
lecektir. 

Bu tevziler için g& 
rek hususi büroca ve ge 
r"kse Hclediyece gereken 
tedbirler ahomıı Ae hazır· 
laklar ikmal edilmiıtir. 

VılAyet Zıraat MüdürlUğU 
nün fidanlıkta } etiştirdiği 
ağaç fıdanlanom her Çefi· 
dinin isteyenlere Oeuz bir 

1 
fiatl11 verilmekte olduğunu 
memnuoiyetle haber aldık 
Ağaç merakhlarmm ve 

bahçe sahiplerinin bu fır· 
sı t t ı11 istifa i ! 9t n•lerini 
lavıiye ederiz. 

Düzeltme 

Evveı'ki gitnkü 1eyınıızın 
birinci sahifesinin üçüncü 

ı sütununda Nebati yağlar 
başlıklı yazımızda Ticaret 
V~kAleti Umu111 Mudur mu
ayinlerinden Remzi Saka· 
nan soyadı tertip hatası o
l&rak Sukar çl~~hr. 

DDzenir ve ~Jirı rnUsafi 
rimizdeo UıUr dileriz. 

Çar~mba 

-Alto. farlt ,.. ı 

Dllhllde ,1111c11 a wra 
Y•IMncı memleketrff\. 

1511N 
itin • Pin her keu ... -

alncii"n 5 ku .. u, •l19ır 
Ucret p..,_.lr. 

OünD sı•o•n .,.,.. 
10 k ........ 

Burada tabJili :eab 
~ir cibett" itibar öi 
sidir. 

Evet karlJl)ıklı 
acaba ne demelttir? 

Bu, 111 deımldir il: 
Birlefen Vb miftlt• 

len kefalet auretile 
edilen mali bir iti 

Bunu biraz daha 
b mütalaa edelim: 

Ayrı ayn, itibawm 
tac ve itiban malt 
miyan ID88nlar bil._,. 
ne mDteeelsilen kefil 
rak birlefirlerae Mtı.a 
bar bulurlar ff ıhu 
birletmelere itiı.r 
ratifi firJıetleri ,.....,,__ 
eahklı fardım -
birlikleri) derler. 

• • • 

• • • 
Kooperatifoilill 

ld.-ırkan, bunun bir de 
tihlAk kısmı ._, bulund 
ipret etmietik 

Şimdi bu ciheti dt 
den geçirelim: 

-Acaba iltildllt 
peratif ıirketi ae yapar? 

lstihllk K.oomen1t111 
Dyelerine ydDİ ortald 
muhta.; olduklan eı 
toptarı sabn ür • r• 
girecek zincirleıbe iDii_. 
larm ihtiklnm &al 
suretile mallan .. 
uouza temin edi1r we tıi 
earlann alaeaiı parayı 
Ftete kir olarak 1 
dınl 



n 

rci-

istifçi/iğe karşı 
mücadele 

Gümrükten malta:"ınt çekmiyen 
tüccarlar 1sahşdan k ·ınma 

suçile ceza görecel er 
Giimrüklerıa geJmiş it 

halAt eşyasını, gümrük an 
trc:>polarından çekmek tize 
re mal sahiplerine tebli2ot 
yapılarak kendilerine müh 
let verildiği, mühlet 

~sonunda mallarım çekmi
yenlere ait malların Tica 1 
ret VekAleti, nam ve he
sabına ithal t·dildiği ma-

lOmdur. 
Huwr aldığımızı.ı göre 

bundan Eonra, bu hususta 
yolınız yukarJaki kararın 
tatbikile kalınmıyacak, 
mallarını gtlmrükten çek 
miyenler, satıştan imtina 
suçuyla Milli korunma 
rnüddeiumümili~ine de w
rilecektir. =-·--· w ..., 

Fiat kontrolü 
Harp ekonomisi bürosu fiat kont

rol işlerinede bakacak 
Ankara : -Harp eko 

nomiıii bürosunun genişle
tilmesi etrafındaki hazırlar 
ilerilemekt&dir Büronun 

: geniş bir memur kadrosu
na sahip olması keyfiyeti 
nin bu günkü şartl:!r altın
da gayri mümkün olduğu 

dıişüniilmüş, elde mevcut 
ele nanlarla bUro faaliyati 
ni tevzin daha muvafik 
olacağı anlaşılmıştır. Harp 

ekonomisi bilrı>su fiyat 
kontrolü işlerile bilhassa 
meşgut olacaktır. Bu gün 
belediyeler tarafından ya
pılmakta olan fiyat mura
kabesi işinin arzu edilir bir 
şekilde cereyan etmediği 
görülmüş ve bu sebapteu 
dolayı fiyat kontrol işleri
nin tekrar merkezileştiril
mesi muvafik olacağı ka
naati hAkim olmuştur. ---

Okuyucuları
beledi-mızın 

yemizdan 
caları 

• n-

Ordu men-
supları 

'

Ordu mensuplarından 
tedaviye muhtac olan 

lar memleket hasta 
hanelerinde de ted a 

vi edile bilecekler 
Ankara : - Askeri 

hastahanelere alınacak aha 
li ve fukarh hakkindaki 
nizamnamenin ikinci mad 
d~si değiştirilmiştir. Mad· 
denin yeni şekli şudur: 

Fransada ihtıkar i'i:~~ 
C müddei urnufJJ lı'~ 

l\l'lr koruooı• ""-• ı l tu~ll "',.# 
T ulan hadisesinih hesaLı 

sorulacak 

muhalif harek~ ıo" iV 
Hatayın gün~ör oııo .JI 
ı:Jinden lbrahı~lcılldl ~"' 
cip Kırkıcı ha ou~..; 
inn dııruşroa ;ıe(liytr"a.ıll' 

Ankara : 1 A .A.- (Hııdyo gazelt·sinden) Fransada 
Tuloıı lH\dısesinirı suçlularını muhakeme etmek üzere 
a kP.ri hir muhakeme kurulacağı haber verilmektedir. Aııtaky.a. btbB' ~ 

keçi etıoın fi•l e 
suna sa kuruŞ f i 1,ı 
larak k e fsioiO 1, 
yenigUn g~ızet~sile ~ 
942 tarihlı nll -"11~,. 

Şark cephesinde 
Dünyanın en büyük fa.,k harbi 

başladı 
'dı3 (IJI"' • 

edildiği ha t ~ 

Stokholı:u 1 A.A.- Resmi :na kamlardan verilen 
haberlere göre bu ha:-bin en büyük tank karşılaması 
Doğu cedh~sinirı merkezinde devam etmektedir. 

Hijvele ~evei arasında cereyan ?trr.ıe~te. ~lan. . ~u 
harpte şimdiden 1124 tankın tahrıp edıldığı bıldml-

cibin 2~1 ~,942 her ııi 
0 
1 

keçi ebnın ?.:eriode lı' 
yüz kuruş u ğUll~~ 
tığı sabit o\dll ~iı.11 . ~ 
reketine uY80 591~ ;t,:! 
ma kanunııı> ctedi ~:I 

meldedir. 

Rus tebl;ği 
Almanaların ağır, za
yıata uğradığı bildi 

r\liyor 
.Moskova : l A.A -

Dün akştımki Rus tubliği: 
30 son teşrinde Staliugrat 
önündeki kıtalarımız düş 
manın mukavemetini kıra 

rarıık 10 kilometre kadar 
ilerilemiş ve bazı müstah 1 
kem mevzileri işgu! etmiş 
tir. 1 

Alman tebliği 

. · ce1 tl'JJ 
desi mucibın ,.. ~ r. 
lira ağır pa F•' 
tecıiyesine ~:ı;l~o ~ 

Berlin: A.A.-Dovapsenin ''ddetle du ' '-mu ·1e ~~ 
d o ğ o ş i m a l i ndeki tılmak sureti ttal'ı;,..,.; 
k e s i m d e l{us hü- menine \1~ ~8 f6 • 
cumları akamete uğratıl- musadcresın it 0ıf## ~ 
ınış ve düşman ağır kHyıp- mahkurna 8 ... d,,.._. 

·ııı·· • 1 lar vermiştir. Ruslar 'f ;s- karar su~tı ı!•'~ ~ 
rek kesmindede püskürtül- ililmna daır si"'' 
müş ve bazı yerlerde kıta- ceza mahkeıııe "eri~ 
!arımız karşı hücuma geç- 9tl tarihinde tp1r'r ;t 
miştir Volga ile Don ne· 553 sayılı ti11iO 

hirieri arasında Rusların temyi1. ~odJ;~tit· I 
dünkü hücumları da (?ÜS· sile katııeşflJ 1tİ~ 
kürtülınüştür. Düşman bu· "''" rtf ~ 
rada son derece ağır ka- KazanÇ flırİ~ 
yıplara uğrntılmıştır.Al':ııan kelle .,rd'' 
kıtaları bir karşı hücumla Hatay De~, f'.J 
Rus kuvvetlerini hareket 942 .yıl~ l'k•ı! ~ 

26 Son teşrinden 30 1 

son teşriııe kadar süren 
muharebelerde düşman 20 . 
bin ölii vermiştir. Merkez 
cephesinde düşmanın mu 
kavemetini kırarak zırhlı 
ve tank kuvvetleri tara
fından yupılan hücumları 
püsJürten kıtalarımız ile 

mevkilerinin gc::risine atmış- sinin. i~ınc1

8iruı!, ~.J 1 lır. Bir çok esir ve killli- Kalmıştır. ıt~ı'.ı 
yetli mHdarda ianimet al- 943 s?n.u!~ı11e1.:itl 

ri harekatına muvaffaki
yetle devanı etmiştir. 

Bır çttk meskun yerh:ıri 
Rus kuvvetl~ri tarafından 
ger~ alınmıştır. Giindüz mu 
harebelorinde düşmanın ı 
17 tank 37 top 40 maki-
neli tüfenk ve 12 malze
me deposu ele gevirmiştir. 

Ayrıca 28 tank tahrip 
edilmiştir. Almanlar mu· 
herebe meydanında suhuy 
ve er olarak 7600 ölıi hı 

mı~tır. Doıı nehrinin bü- verc1isını .,ti»~~ 
D blJ ., ... 

yük dir.aeginde düşmanın leflerden 
94

3 •11"" 

mevzii hücurnlı:.m akım kal- cHtAnun itİ~; ~ 
mıştır. günilndeıı c~lf':. 1 

Tahrip uçaklarımız or- on zıirıı bsil ,ıtı~ ~ 
dunun hareketlerini ve haczen ta rıJJ ~ , 
muyaffakiyetli surette des· AUlk~Jı~oi 
teklemiştir. Av uçakları- vel vergtl~ 
mız 5 Rus uçağı düşür- li\zımdır. 

~ .. ı~ 1 ınüştür uçak savar batar- • ••. lld~e:Jı,,r~.11_ 
yu'arı tarafındaıı 8 düşmı:n cepbesınıcetiıtlıet'~ 
uçıığı dllşürülmüştür 3 u- rebe ·p ettP 
çağımız kayıptır. Merkezi tank tah~ı .ıtf ~ 
Don bölgesinde demir yoı , S~~ııa;~pıf~,j 
tesislerine ve tanklarına mevzıı . ç t-1•'' ~ 

Okuyucularımızdan bil 
hassa biniciler mahallesi 
halkındrıı:ı aldığımız mek
tuplarda iplik pawrmın 
üst köşesinJen Bayezit 
Chddesine giJen kocoalıdi 
aralığındaki ka'dırımlarııı 
pek bozuk olduğu ve bu
rada Lelediyenin elektrik 
lanılınlnrıda hnftalardonbe 
ri yanmadığı için oldukça 
işlek olan bu uralıkta yö 
rünıekte milşkilat çeki di
ği l,;iidirilınekte ve aralı
ğın yıkılmış olan kaldırım 
kenarlarınının binız olsun 
diizeltilmesile beraber lum 
balarında yakılmasını bele 
uiyemizden reca ı tmekte-

"Askeri hastahane ve 
sıbhıye müessesesi olmı-

1 
yan yerier,la tedaviye muh 

1 b .. ·· d rakmıştır. 
taç görü en utun or u ·----------

geceli gündüzlü hövaiakın· dilrni@.tırİnıilİ• .;-, 
lan yapılmıştır. Kaleniııin miz bır bıJI ıl 

~dirler. 

ETİKET İŞLERİ 

Çarşıda etiketleein bir 
birine çok aykırı bir man 
zara gösterdiği, ayni cins 
mallara muhtelif dilkklla
)arda birbirinden Jarklı fi \ 
atla konulduğu ~öze çaı~ ı 
maktadır. Bu işe be\ediye ı 
ınizin dikkabnı çc!ıeriz. 1 

mensüpleri hükumete ve 
vililyete hususi idarelere 
ve belediyelere cıit hasta-
hanelerde v ıhhi mües 
seselerde t i olunurlnr 
ve bunlarlıı • t!davi ma~ • 
rafları tnm~ ~n ait oldu
ğu vekalet v ya daireleri 
büt~elerinden Vt' rilir. 

Doktor 
Qperatör 

Sedat P\rman 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merkez karakolu 
binasında her gUn ögleden 
sonra: hastalarını kabul 
eder. 

hususi bir \ dar l\•J ......... u .. ••· • 

-~----- - ------
Neşriyat Mlidürli 

Selim ÇeJenk 
C.H.P. Matbaası Antukya 

cenup batısında Torpez ket 1ıali11~1ı,,...~ 
böigesinde şiddetli muha· ları botn ,, • . ··feP~ 
rebeler devam ediyor. kinelı tu ~ 

Homba uç:ıklıırımız al- muştur. ~ıı ~ 
çaktan uçaraiıi: düşman ffaVS .. ,eo 
bnklnrına ve yörüyUş ha· yardıın !;rb11,~j,f 
linde bulunao motöı lu ttalyan -.16,ıe1 ,. j 

vasıtalara hücum etmiştir. Tunusta ~iifre 
29-30 sontt--şrin gUn- düşnıso ıııietil· J 

!erinde kıtnlarıınız doğo cuın el .. ,,,, 

H atag A {btt ,.f 
... t raf ınd• tU 

Tarik. Mümtaz Yazğanalp. 11 kiYIJle J 
büyük ;fedakarlıkla hazırlanaolbu el' lı'i 

1 

çıkarılmıştır. . ~~ 
HerlHataylmm bu çok ne~ıs edeftl' 

t'dinmesini ehemmiyetle tavsıye 


