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Bulgaristanda f ev 
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~Yük Millet M ~~oıesı 
konuşul eclısınde bugün 

._ı,.;~, ıneıııısa~~sı muhtemel 
=:~ " anunu . k. •ıının hazırlaomak~un Yenne yeni bir ka-

. lı oldutunu haber ver 
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'-! ~lleeleoerek g .. zd Juk Millet ınecliei encllmen. 
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~ 'otı . •eb.,beleride ha -emıt ve bu lıusuı 
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ı~eğe karşı aşı

Cahşma saatları deği
şecek 

Ankara - Haber veril
diğine göre, icra Vekılle-
ri Heyeti kömür ve blek
tirıkten tasarruf için resmi 
daıirelerle okullarda çahş
ma 68atların1 deeiştirmek 
için incelemeler yapmakta 
dır. 

i 

Bu hususta iki şekil ü- j 
zerinde durulmakta oldu- 1 
ğu bildiriliyor. H~nlardan ı 
birincisi eabableyın saat 
10 dan 16 ya kadar ikin- t 
cisi de yine sabahleyin 

1 
saat 8 den 14 de kadRr 
tek devam çalış na usulu
dur. Bu iki şakilden han
gisinin kabul edilect>~i 
henüz belli değildir. 
Diğer taraftan yine ayni 

maksatla okullarda devam 
ıaatlannın deniştirilmesi 
için de incelemeler yap•l· 
maktadır. Bu busuıta önü 
müzdeki hafta içinde bir 
karar verilmesi bekleni
yor. 

Kibrit karne ile 
verilecak 

lstifçiliği ve ihtikları ön 
lemek için kibritlerin de 
kame ile satılmaaına ka
rar verilmietir. 

Ellerinde iaşe karnesi 
olanlar kibriti karne ile 

alacaklardır. 

Hukuk i~leri Müdürü 
Vilayet Hukuk işleri 

Müdürü Ekrem Güvenç 
Ankara Hukuk itleri Mü
dürlüğüne naklen teyin 
edilmiştir. Tebrik eder, 
baŞHnlar dileriz. 

. --------- - -

Son Odldlta 
lanınız/ 

te4kilihmız vatandaşlara 
'leıec1iyec1 aşı yapıyor. 1' 

•it T •. Hastaned S h 1 
rıhurn o· ... 1 hat müdürlün .. 1 

Fransa 
Almanya ile anlaşa 
rak müttefıklerle 

clövüıecekmiş '"~ ı ıspanserind ı :tun 
9-ı.Çt.'11Yorlar 8 la • 811 ,memurlau 

.. , air~~Y~tlenrn"1~.:.rn:yı 'ihmal etmeyiniz. 
'-t. lttır. Arıtaky d dp ~ullanndan çiçek bu 

"· • a a bır E 1 'illıet· r ç çete tutulmuş 
~tk lllllzde üç •Yda11 . 
-t-~~~ıbbaıt· Miid&1r~0::1eu~ı çiçek &fiil ya 
~. 8'a unı >i&panlariocte ' aslabanede, be-
~~ kadar &on ıltı bar. glln •ta Y•Pllmak 

nita hu behrnebaı 1 ay içinde a"lanmıyan 
• 8ft1ıtm• Jllecb8fl ~~alıdır1ar. ktıçülrleri 
r .,. keodllertnı -dır. Hallumıan bu ted-

'-'vını taVli,. eduriz. 

Londra 7 A.A.- İyi 
ba&r alan kaynakların 
Vişiden aldıklan baberlare 
göre, Fransız kabinesinde 
deA'itiklikler olacakbr Bu 
.Jeğişikliklerden aonra Frao 
sa ile Almanya arasında 
bir barlŞ muahedesi imza
lanacak ve L·ıval Alman· 
ya ita birlik olarak Arıfe
rika ve logiltereye savat 

• ilin edecektir 

500 komunist tevkif edildi 
Bir çok evlerde araştırma yapıldı ve bu es

nada 3 kişi öldş 
Sofya : 6 A.A. -Sofyada Diln iece muvakkat ma

hiyette olarak fevkalAde bal ilAn edilmiştir. Bu haber 
halka radyo ile yayılmı~tır. Şehrin her tarafında eey
ri1seferler durdurulmuş ve balkm evlerinden dlŞl!rı 
çıkmaları yasak edilmiştir. Bu esnada telefon muha
bereleride kesilmiştir. Sokıtk başları, caddeler asker 
müfrezeleri tarafından tutulmuş ve meskenler kontrol 
altına alınm11tır. Komü!!ist!erin yehudilerin ikamet((th 
ları aranmış şehrin bütün mahallelerinde arama ya
pılmış ve bazı propaganda vesikaları ele geçirilmiş
tir. Bu ara~brmAlarm netic~inde SOO kadar komü
nistin tevkif edildikltui eöyl~niyorsa da bu miktar 
b~nüz ~lli değildir. 

Bir kaç giln önce Bulgaristan topraklanna paraşüt 
le athyarak Sofyaya gelmiş olan komünistin y~ri bu
lunmuş ve tevkifi s•rasMd ateş teati edilmiş ve ko
münist ağır surette yaralanmıştır. Bu komünist bir 
üniversite taldbesinin evinde yakalanmıştır. 

FevkalAJe hal saat 19 a kadar devam etmiş ve 
saat 19,30 da sona erdiği yine radyo ile halka ilin 
edilmiştir: · 

Aarattırmalar esnasında Oç kifioio öldüğü bildiril 
mektedir. 

CEPHELERDE 
Doğuda şiddetli ça~pışmalar 

devam edip gidiyor 
Ruslar Stalingrat bölgesinde üç ıehri zaptet 

mişler Alman müdafaası çok sağlam 
Londrıt 7 A.A.- Moekovsdan bildirildiğine göre, 

eenupta ilerileyen Rus ordusu Don irmağıoın bat181n· 
d11ki bazı kasabalan ele geçirmiştir. Son 24 saat için 
rle Rus ilerileyişı dovem etmektedir. Üç şehir zapte
dilmiştir. 

Stokholm 7 A .A. - - Rus kuvvetleri P·>ktonikolaya 
bir kaç kilometre mesafeye kadar yaklaşmışbr. Rus 
lar Stalingrad.ı karşı ciddi hücumlara devam etmek 
tedirler. Durum çok kararsızdır. Alman cephesi çok 
sağlam görfinmemektadir. 

Barem kanunund 
Yeni değişiklikler yapılacak 

Şahsi kabiliyet ve zekaya kıymet verilec~k 

Ankara: Hüldlmet barem kanununda tadılAt yap
ması kararlaştırmış buluomaktadır. Bu k11rara gön. 
blltlln vekAlt4tlerhı milmeesillerinden milrekkep bir 
httyet batvekilette toplantılar yaparak barem kaou· 
nunun tadil ıeklini incttlemektedir. Bu tetkikler ao 
nunda barem kanununda şah&t pyrete ve zeklya kıy· 
m1ıtt verileceği anlaşılmaktadır. Yeni kanun projesi ö
nümüzdeki yeni :neclisin toplantısında görOşlllmek 
üzere Vekiller Heyetine 11vkldilecektir. 
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Faknt: klıiçük tarlaları 
m işletnı<!k, ufak tezgah· 
]arı b:.iytiltıuek zayıf ser· 
mayelerini çoğa tıp sa
ımtlnrını ilerletm~k için 
tıZ1lr aznr olan par ,}arını 
bir araya toplamnkJo çift~i 
muhtaç olduğu zıruat rna 
kinusini, sanatkar alet ve 
adevatını, ticaret erbabı 

ise mesleğini kolayca iler 
Jetip temin edebilirler, 

su~u vermış ı 

Köylf!rden para topla ı Okullardan çıkarılacak 
Ticaret orta okullnriy· 

le Hselerin imtihan tali 
n otnnmesinde yapılan ta
dilata göre, he· hangi bir 
s1'11fta iki yıl üstiiste sı
nıf geçmeğe muvaffek ol
mıyım talebelel'e de bir 
belğe verilecek okuldun çı 
karıl;ıcaklardır. Bunlur. ay· 
ni cinst(-D olaıı resmi o· 

kullarla resmi umumt o
kullara uhnamıyacnlardır. 
'\ieslekt derslerdeıı kul an· 
lar arasında yaşları mıh3a 
id olanlar, imtihanla hu-

mış 

Hillmet tıdlı eski mah
kilmlerden birisi kendine 
iaşe memurü süsü vererek 
köylere çıkmış ve l\öylü-

1 leı·e ~az, şeker, kibrit ve 
1 sığara gibi mudcleler idağıt 
I mağn ıneMur olduğunu, 
l 1 söylemiş VE ı 1ımarulı ka· 

1 
ğıtlar verer unun için 

1 . 

de nüfils bı; beş kuruş 

para toplamı r. 
Hadiseden t herdar olan 

Jandarma kumanrlnnlığı 

derhel Hikmeti yakalamış 
ve Adliyeye teslim eyle
miştir. 

Ogretmen vekili 
istiyorlar 

susi okullara g: re bilecek· 
lerdir. BeJgeli talebeler, ders 
yılı sonundn Maarif Mü
dürlüğünce gö sterilecek 
resmi hir ticaret ( ıkuluıı· 
da imtihan vereceklerdir. 

Gayrimenkul 
İskenderun malmüdürlüğündea'· 

sıra No. pıırsel No. vlalı. ME kıymeti 
1 701 Çny 2375 890 .. 
2 701 - 1 " 375 140 ,, 
3 675 " 2791 1400 ,, 
4 876 " 241 90 " 
5 838 " 417 375 . J\ 

6 • 871 ,, 101 27 . nıiiJkiYe1' ,ı 
Yukarıda yaıı l ı gayı i menkullcrıo r'JI 1 ·1ıı ııı 

JpOU 0t 
arttırma ile satı~a çıkarılnıı~ ır ·ı 1 ~,Jrı 
7,5 ltmıiaatile birlikte t5 - 12 - 942 ı;ıı 1 

menıur1uğuna murncaalhırı ıt . 14 s8 
7 .. ,9 - b8( 

Uaneh tebligat Deri ve k 
, hlsca "'. Antakya ıısliye hukuk 

hllkimliğinden: 

Antakyadtt A bdullrndır 
kızı Nazıma vekili avukat 
Cemil yurtmaa tarafından 
antakyanın selçuk mahal
l ı sinden \iehmet kızı Ga-
nime ve arkadaşları ole)'· 
hine ikame \>lunan tapu 

sa . t-1$· 
Dörtyol 1 · .

0
Je 

lığından : b()JğeSI ~ 
Kazauııı it ol"o J 

1 naca ı11r1 yıl top 8 rSB~ 
·1e ua ~ 

deriler• .h · cıdefl ~l 
942 wrı ·~ddetltı ;~ 

IWi çıftçi kuraaakları 

kooperatif sayesinde ser
maye bulur. Ahtettkları pul 
hık, haı mon, orak ve sai· 
re makinelerile taı lalarını 
kolayca silrer bolca eker 
çap uca k biçip. ezeld~n dö 
kUb savurur. MahsulUnü 
yağmurun, yağlı:;in alma
sından, kurdun kuşun zi
yan etmesinden kurturır. 

Hem ambarına bolca za
hire, hem cebine bol..:a pa 
ru kor. Ayni zamanda 
günlerce güneşin altında 
yanrnııktnn, yaıtrnurun al
tındıı ıslanmaktan yakayı 
kurturıp kazandığı zaman 
la başka işlerine de ba
kar 

Şehir Jıariçindeki köyler 
de ögretmen vekilliği yap 
mak arzu eden orta mek 
tep mezunu gençlerden 
müracaat edeceklerin ma· 
arıf müdürlllğünce bu va
zifelern a'ımacağı haber a 
hnmıştır. 

Posta k ti • iptali d.tvasından dolayı 
pa e en 1 y ... pılmakta olun rnürafıı-

15 gün ~~1ştıt· D 
ya çıkarı lı ~ ~ 
15-1 'l 942 sBbtJ'' 
14 te 'filr" ·sP11'..-. 

u 

l 

Sanatkar ise birleştire 
ceği tezgAhlarm kuvvetini 
arttırır, mesleki iştigalatı

nı kolaylaştırır ve biriktir 
diği sermaye ile makineler 
kurup iş lıacmını büj ültür 
ve r11ndımanını arttırır. 

* * ıf: 

Etüv dairesı ınşaası 
Antokya Hastanesi Baş 

ta bibliğinden: 
1-Hastanedeki Etüv d:ıi-
r~sinin ikmah ioşaııtı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2-Keşif bedeli (1855) lira 
(63) kuruş tur. 
3-llu işA ait evrak hasta
ne Baştubibiiğinde gürülUr. 
4-Eksiltm~ 12, 12,942 
cumartesi günü saut 10 da 
Hastane Baştobibliğind;-
yapılacakhr. 

Kooperatif yalnız mfüı 5-Mu~akkat teminat ak 
tahsil müstehlik ve ısanat çası (140) Hradir. 
kara iş bakımından değil 6--lsteklilerin muvakkat 
alıp satmak ve mal teda teminat akçası makbüzile 
rik etmek iptidııi maddeyi ehliyet vesikusi ibra~ etme-
uımza bu\up meydana ge leri lazımdır. 
tireceğı mamul ve mahsu ' 24,5, 7 ,10 

lü değer bahasına satma·, t Doktor 
gibi ayrıca menfaatler de 

temin eder· vtı buııunla ' 
komisyoncuııun, simsaıın Operatör 
ve tefecinin agır,.. ve fa· 1 S d f A 
hiŞ masraf ve komisyon K:rtu~ş c~~ aes~i 
parnlarınnctada üyelerini 

Affan merkez karakolu 
kurtarır. binasında her gün ögleden 

San'ıı.tkftr tezgfihının sonra hsstnlarım kabul 
başında çalışırken rençber eder. 
ciftinı surup harmanını sa- Gu .. n :ıu·· zde 
vururken ne kendisine Hi- O 
nm olun iptidai maddenin Bu akşam 'fi.1,.kçe söılü bu 
tedarik; ne, nede tohum- yiik hıssi film (LUI-.:S VA 
tuğun bulum;p buhmmaya- J>UH YOLCULARI) ve 
cağı endişesiı e duşmiye j Hatayın kurtuluş filmi 

c ği gibi, meydana getire- ı-~~~"!J· 
CP.~i maıı, anbarma koya· Neşriya idürll 
cağı mahsuluda satabilecek Selin. lenk 
pazar bulup bulnmıyacağı- C.H.P. Matbh ~· Anhıkya 
nı araştırmadan bunu pa· mr 

ruya çevirebilec"k müesse
senin mevcudiyetine daya· 
narak, güvenerek knfasmı 
yalnız işinde daha ;yi ran- t 

dınıan ttlnıaya çalıştırmış 

olur. 
Ş. Oğuz 

(Sonu var) 

11 t.~· ••• - USUl:ll IJ'' 1 -

Der.iz ve trenle gi 
decek paketler 20 

ve karadan gıdecek 

paketler 10 kito ağır
iığında olacak 

Hize verilen malumata 
göre, 10 · 12 - 942 den 
itibaren posta paketlerinin 
ağırlıkları değişmiştir. ye
ni tarifeye göre paketler 
şu suretle :hzar edilm iş o
hıcaktır. 

Nakliyatı tomamen de
nizden "eya trenle yapılan 
merkı:-zler için pukelin a
ğırlığı 20 kilo olacak, di 
ğer vasıtalarla yapılan 

merkezler için is· 1 O ki 
lodao yukarı olmayacflk
tır. 

Postıı ile paket gön
dermek istayeo halkımızın 
b'u tarifeye göre pakdle 
rini hazırlamalıdırlar. ak· 
si takdirde postaham•lerin 
bunlardan ağır pııketle ı i 
lrnbul etrniyecektir. 

ilan 
Vililyt-t ~1akammdaıı: 

1- - Antakya kız enstitüsü
nde y~pıJacak olan tadilli 
tam;rııt arttırma ve eksilt· 
me kanunnnun 41 inci 
mdddesinin D fıkrasına 

tevfikan 26,11,1942 tari· 
hinden itibaren onheş gün 
müdd~Ut> açık t-ıksiltrneye 

çrnurıl m ıştır. 
2- işbu tadilli tamirin ke 
şif tutan (4939) lira 25 
kuruştur. 

3- Yüzde yedi buçuk te
minat akçası (370) Jiradir. 
4- İhale, 12,12,1942 CU· 

martesi günü saut 11 de 
Maarif Müdürlüğünde top· 
lallacak ohm komisyonda 
yapılacaktır. 

ade: 
Müddeaaleyhlerden ay

nı mat.ailede oturan Hıı-

~ 
san kızı fatrnouın ikamet 
gfthı meçhul olduğundan 
davet kftğıdı ılanen tebliğ 
edild ği halde mehkeme
ye ı<e lmediği vt-kil gönder· 
madiği cevapnamed~ ver-
mediğinden hakkındaki 
giyapkararının dahi ilanen 
tebliğine kurar verilmiş 

ve bu mürııfae 18 1 • 943 
patartesi g• nü saui 9 da 
bırakılmıştır. Giyapkara
rıtıa karşı itirazı v11rsa bil
dirmesi ve bizzL1t mtiraf11-
aya gelmesi veya kanuni 
bir vekil göndermesi uk· 
sı takdirde gıyabında 

mürafaa}! a devam edilect'· 
ği gı!BP karurı makamıne 
lrnim olmak üzere ilan 

olunur. 

ilan 
Hatay Ziraat llankası 

ila Tunus l3t1nlcusı borçlu
larının hesaplarına llit tak
t3İtlendirme ve tasfıye işle· 
ri i~in kanuni müddeti 
zarfında ve bir aı;ı evvel 
T.< :.Ziraat Bankasıo~ mü· 
racaat ederek kanunun 
bahsett:ği kol:ıy . ıkla ve 
yüzde üç faizle tediye mü
saadesinden istifade etme 
teri ililn olunur. 

T.C.ziruat Bankıısı 
Antakya Şubesi 

4-7-10 

5- Talip olanların temi· 
nat takçatnnı daha evvel 
Maliye veznesinr. yatırmış 
ve makbuzunu almış oht
ruk o gün \'e o saatte ko· 
mi.yona müracaatları. 
6- Keşif ve şartname har 
gün Maarif .\füdürlllğimde 
görülebilir. 

30 -1-3-7 

i de ~ ""' •• r,I merlrnz.t1 
• 1 ıJl" ~ır 

lsteklilerı• ~·s' 
b rsa ,j ~ 

Deri ve. a 11 1rı 
Iskendef1l ~ 

k1:1nlığ,ııdao: ı~., 
• 11eo ı.ı• 

tnıırn• eçi ~ 
koyun ve g l.ıBrS' c'~ 
300 kuda~ e sBtı~.9" 
arttırnıtl I~ z9'1 • 
1~tsklilerıı1 ı6 ~t • 
. ·· saııt ıt1 

günu . de ,ıı 
merkezıll ıJlıı 1 
komisyona 1.ıZ· ,~ 

stıl8 
Barsak s1·. ~ ~ 

AntsliY'~ • ti 
Jatl· i~ r 

kıınlığıO dS ~il 
Bayraıı1 b8r,.s' ' 

toplanaca~e 51ll~6.1 ' 
arttırma ıurıııB ,,ı 
mıştır. Ar Litili ~ıl' ' 

Çurşantıa g #P" 
er1' eS1 

kurulll (il ;ıoscJI ııO j rf 
caktır. Ş8 ber ~ ıı>I 
istiyeıı~e~jğiıle , 
muhasıp ~.Jl 
edebilirle:İerit1 ~,~~ 

Iste!(lı ıte ıc I~~ 
·· ..,e sll8 bıJ ~ 

gun ı ::ııı' 4 l 
kezinde ıJ 1 . e9 

~·~ 
Y zı nıŞ ol' a cı 
ne ihfiy8 

ı ar8 , 
r~~,., 

l rtJil ~11·· 
RoYY11 ıı1' . "ııı• 

tip bır ' 11' 
hktır· . uı oltl; 6-

JhtıY~ ctıtl 
11llr9 

anıııa 1 
1 

)ar. ~ 
~i ı) 

Nöt>et de t7 
·ı tC 

şerirfl' öl?c 
ş a rıı N .ıJ. 
zane; at ~ 

' Hi okr 

" 


