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Sayısı her yerde 3 kuruıtur 
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10 kuruıhr -

1nıet ve külfet ı r 
~GGııa0 ... aııem11 111•· varlık veraisi lis- PartiMeclisGrupu 
~ve balkın, bathca O 

:ı~ =~:::.k!:. leleri hazır dün toplandı 
' Ot.erinde taplınmak- K 1 

8 °misyonlar tar~fından hazır- Toplanhdaaiktisat vekili Zongu -
-... : lroau Ozerınde he- 1 
"'e er gün bir çok rİ· anan bu listeler Vekalete gön dak maden havzasındaki kaza 
111 ,~erin ~rtaya atlıldtlı- d d 
hrt vel'li ne mükeitd erilerek tetkik edildikten hakkında izahat·ver i !'eek~ endiıeıe dÜfii. 

teka1c1e çok mütıaıa sonra ilan edilecek 
r.•kaoıllrdan bth&ecliı Varı k 

duyuyor ve gGrQ.. da 1 
vergisi komisyonlan merkezde ve Kazalar· 

Bulanık •ud~ bab~ liate~~~lerini bitirerek vergi ile mükellef olanlann 
:~ iatiJ811lerio kötQ ta fıerıoı bazırlamıetır. Bu li~eler v:lAyet makamı 
~ ~e Ortaya ıttıla b .: Odan Maliye Veklletine gönderilecek ve vekl· 

kodalann niçin 
11 

• lit ~ tasvibinden sonra illn edilerek müktılleflere teb 
lllakaadla yapıldıatve da: J~~ılacakbr. Bu tasdik işinın bir kaç gllne ka· 

8~rneğe lüzum Yoktu:' U.:f'ileceği umulmaktadır 
~ kerre. vergi koınj~ lbba 1"('-n aaılrnasım mütt~akib mükelleflere ayrı bir 
A. --ııun hıç bir zam Jt..ı l'Daıne ile bildirilecek ve borçlannın 15 gOn içinde 
~ 9 h an ""'hibesi · ~e ak~an ıynlaıa- ııtenecektir. 

~ bıc bir vatan Parti Vilayet Kongresi 
•
8 kabilitttini y 

.IDıktan ödemete arın sabah Halkevinde toplanacak 
batulrnıv8r .. ih COrnbuıiyet Halk Partisi Villyet Kongresi yarın .. _ - -.sırıa &ah h 

~ -..6""lJoruz. Ba k 
8 

qaat onda ~azalardan ~len delgelerle merkez 
'-.~ ..,kfl!lleflerin tu k.aı.a •hl19\erinio ııtirA"ile Halkevinde toplaoacakbr. 
'~~ide ve ıirwi oagrede Vilayet Idaru Heyetinin iki yıllık ·çalıema 
~ !'ilbl rta)a atılan raporu Okunduktan sonro encümen1er seçilerek fh~ 
"°'~ tı• l•)'lalara ku· 

8~P~ar incelenecek ve kazalann dilekleri üzerinde 
~'n'Blllaaı Vt• ko- ıorutü'ecektir. 
L.a~ - ~•rını bt.kl• En &on olarak yeni villyet idare heyetinin seçimi 
~ 1.ı_ ,_.,....... Yapılacakbr. var it ll\le Ye isa. 
.._ ~I"' OlQr, ~~ng~e Valimizle Parti Müfettişimiz ve .daire 
~~ 0,~tı fılllllaola- ~üd=rı ve Parti Villyet ve Kaza idare heyeti aza 
~ ~•11 U.tü ka- q arı r buluoacakbr. 

' ~&lllila hrl konuı..n bu p M •• f ff • • • 
~ · .. ~ :e •e ıerek • u e ışımiz Orta Ticaret 
~:•bar fQrtllhnu ak- geldi Ok 1 d 
'8; · 'eetine 9'iıı.~ll hak- Partı ·Moı ttı ... · U Un a 
4e lltetıiiyo t"le etınek 8İ e A41llniz Balıke· O d 
lııııt_~"-Qı•k~ Rar11 için 0;1uın;buıu Fabrettin Tirid ğretmftn ka rosu 
~k ni111 betaber bu lake dün Ggleden aonra tamamlandı 
~- 'etli a.ı ett koru 1 n eruoctan ıebrimize Tedrisata h· .. lıyan aıııh 
,.L "''' o....... Jan ge miırir. Yarın n ••• v· U99 Y'"' 

ili te bun ·".. besi canı ı· rimiz Ort11 Ticaret okulu· ~ lb&eratt-\lla için de b~ ret Koktıngrllinde hazır bu· nun Nh-tmen kadroıuda 
.:'"'11.... a .. r, k ll • unaca r "5& ıg 
t..a~~· Old"h 

1 
anmak H lk. E I . tamamlanmııtır . Okulun 

... ~ tul~alt ~ ~ a V ert Resim ftA're-tmenliğfoe Hi· 
lılt ~1 •"'1~ktar. •• f tt• . dayet Berkf', &den terbi 
.. 1tet :· ton11 l(elaıiyen mu e iŞi yesi liğratmenlilline Saba· ""'::r-- içinde !-'k Ev~ri \fiiftlttielerin· haddin lzbul, matamatik 
-..... ' ' ••kiJı ~ ••tanın leh ~mal Glloglr din ~retmenliğioe Mehmet 
i:"'ederek ••uanı t~- Gon nnuze ~mltu~. Kemal Oa aldı, tarih cotrafya lif· 
~ •"ancl keaeıerini dol e.ıf" Y~llyatımir.deki retmenliğine Fahriye TDr 
~ te atların&da ken ve .. Ev!ennı teftiı f'decelt kly yurd kommersiyal Ol 
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8 
Ja ıümrOk iıtihba 

!\,~ Ola111az. Oatnn rat lllan.lanndan ZlllfOgar Dul ve yetimlere 
hlı._ .._bu lOIJhlda : ~irı Jalançı ealıitler 
~ GiQaetlne d~- hat nk etmek IUretile ııb 

tc;tti &aaaan külle 1 ~~arlanndan Nuriye ._ak lizsındır 1 ~t;. ,....q ederek ~irada 
· at 

100':'1ut ve yapılan tabiri 

0..... ldf ~ ZIUrlıar ter i 

Pirinç dağıl.yor 
Şebrimbde bulunan mü· 

tekait, dul ve yetimlere 
ait ına ka,neler dolduru· 
larak lıazırlanmıetır. VilA· 
Jet hususi kılemioe lllüra 

Kimsesiz gençler ve çocuklar hakk1nda 
hükumetçe tedbirler al.nacak 

Ankara 8 A,A - COm · mesini milteakip bir çok 
huriyet Halk Partisi Mec- hatipler söz almış ve mev 
lis grupu umumi heyeti zuun ictimai bünyemizde.. 
bugDn saat on beşte reis ki ehemmiyetini tebarüz 
vekili Styban mebusu ifil t-tlimiştir. 
mi Uranın riya1etinde top Hatiplt-rin bu beyaoalına 
landı. hüktlmetin iştirak ettiği ve 
C~se açildıktan ve geçen alAkah vek~letlerin bu ~ev 

toplanb zabıt hüJAsası 0 • zuu esasla bır Hur~tle etüd 
k d kt ku Ü 

ederek tekrar partıy~ daha un u an sonra rs ye 
1 

k , .. ı · 

ı "kt" t V k·ı· S hazırlıklı o ara gaımesıne ge en ı ısa e ı ı ırrı . ., . 
D b .. 0 d Zo fırsat ve ımkln v"rı mesı 

ay u ayın uç n e n· .1 V k·ı· Ha Al' 
maarı e ı ı sen ı 

guldak maden ~a~zasıoın Yücel tarafından yupılln 
Çamlı ocağında ushal eddn bu teklifi memnuniyetle 
grizo yüzünden bir çökün ve ittifakla tasvip et~ietir, 
tU basıl ?lduguou ve alı· Ruınamede baıka madde 
n~n t~k~ıl kurtarma ted- < lmadığından reislikçe saat 
b~rlerı hıllfma olarak bu 18,30 da celse1e nibayat 
elım vakada şimdiye ka-· verılmiştir. 
dar 63 amele11in maalesrf _. ..... ;;;;;;;;;;;;;~ ..... ------~--
öldüğ'O tesbit edilmiş olup l\afkasyada 
aramalara dP.vam P.dildiği Almanlar ',ilerileyorr~u 1 
ve hadise üzerine adlt ve 
idari ve tekr.ik tetkik ve Stokbolm 8 A.A. - Do-
tahHklare devam edilmek ğu ~pbesioin Kafkas kesi 
to olduğu ve vazifeleri u~ minddll gelen haberler bu 
n:nda hayatlarını., kayba- raada çok tiddeUi savaşla 
Jen işçilerin ailelerine hü· rıo devam ettiğini bildir-
kt\metçe derhal tazminat mekteJir. Ruslar Stalingrat 
verilmesinin takarrür etti- taki mihver kuvvetlerini 
tini ve bu kabll hadisele· yok etmek için bUtün gay 
rio tekerrür etmemesi ted retlerini earrediyorlar. 
birlerinin alınacaA"ıoı biJdir Kafkasyadaki Rus mil 
mittir. dafaa hatları iki yerden 
iktisat vekilinin bu iza· yarılmışhr. Son 24 saat 

batanı müteakip ruzname- içinde Almanlar 31 kilomet 
ye KeÇHmişti,. re kadar ilerilemiıtir . .ÔU-

Ruzoamede Istımbu me 

1 

rum kararıızdJr. TtllJebbOs 
busu General Kazam Kara günde bir kaç defa bir ta 
Bakirin, memleketin bazı r&ftan o bir tarafa ğbÇmek• 
yerlerinde görUlan ktmessiz tedi r · 
gençler ve çocuklar bak· italyada 
kıııda hükQmetçe ne gibi Bu" y:u" k şehirler halkı 
tedbirler almmakta oldu· 
tuna da"r takrir! varJı. 
Takririn okunmasıoı ve 
hük1lmet namıoa takrire 
cevap veren Dahiliye Ve· 
kili Rooqp Pekerira dinlen· 

boıaltılıyor 
Rome 8 A.A - BüıOk 

şehirlerde oturması Zitnıd 
olmıyanlunn b >Şatltdarak 
kilçıik kasaba,ara yer!eeti
rilmesi hakkıoda Musolim 
nin verdiği emir sistt ma· 
tik bir şekilde tatbilc idil 
m"ktedir . 

Küçük şehirlere nakil 

1 
edilen halkın yerlt-ftiril 
si için komisyonlar ~ 
edilmiftir. 
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Yeni bir kanun 
• • 

Tekaut
ler maçı . proıesı 

Bu projeye göre Milli ko~ unma Emeklı .. porcularıınızla 
kanununda bazı deg" işiklik genç sporcular bu pa-

zar karşılaşacaklar 
yapıla Ctl k. B!z~ haber verildiğine 

Ru değişiklik daha ziyade cezai hükCımlerde göre önümüzdeki pszar günil beden terbiyesi spor 
olac~ k alonımiu şehrimizdeki emek 

Anknta: - Milli koıun· ı ve hangi hallerde bu ağır li sporcularla gen<; spor ta-
ma kı:ınuııunda yapılması cezanın verileceğinin tari- kımlaı t karşılaşacak ve 
kar,arlaştırılan tadilat fi mutuleası ileri sürüle- bir futbol maçı yapacak· 
projesi üzerinde yeniden . rek, cezai rulleyyijelerin lardır, 
tatkiklere başlanmıştır. Bu ı· yeniden bugünkü ihtiyuç· Emekliler takımı şehri-
defa projede ceza müeyyi- l ara cevap verecek bır şe- mizin emekdar sporcularm· 
d(.llerinin tııtbik kabiUyeti kilde yeni esrı'slura bağlan- dan Omer Ekeııel tarufm· 
Ozerinde durulmakla, iki ması üzerinde çalışılmuk- dan tertip olunacak ve 
bin liradan 10) bin liraya ı tadır. gençler takıruıdıı gençler 
kadnr para cezası verilme Üzerinde durulan nok- kulübü futbol kaptanı Meh· 
si hususun ne denceye tallı arasında yalnız vu:-- met Cankurtaran tarafın-
kadar kabili tatbik olduğu gunculuğ vzıı teşkil 1 dan hazırlanacuktır. 
araştırılarak bugünün mü· eden m 1 veya gayri Bu mat;m heyacanlı 
eyyidelerhıin adli makam· menkul!d , vurguncunun olacağı tahmin edilmekte· 
lar tarafından daima as- menkul VL !l gayrimenlrnl dir. 
gari htıddin veriırua!.i su- büliln maı rımn müsad Gaz ve benzin 
retile iktifa edildiği ve bi· resi ile o kimsenin muvak-
nctenaleyh 100 bin liru kat veya mıiebbet her tür-

1 Dışarıdan yurdumuza 

gibi mwızzam bir para t:e- Iii sanat ve ticaretten men-
zesımn kanunda ko:kutu- edilmeleri h~susları da var-
cu bir mahiyette kalacağı dır. 

, gaz ve benzin gibi 
mayımahrzkatın girmesi 

1 işlerinde yeni kolaylık
lar gösferi,ecektir. 

Ankara: - Haber aldığı
mıza göre memıeketimiZ(j 
mayi mahrukat! idhahni buj 

Tunusta Alman 
baskısı arttı 

Londra, Tun usta Alman hava 
ve tank üstünlüğünden 

bahsediyor 

1 

günktt dar hududundan 
çıkurarak bir ç.ok ellere 
geniş imkftolar veren mü
him kararlar alınmak üze-

Birinci İngiliz ordusunnn dLJr umu da 
şimdilik fenadır 

Nevyork 9 A.A- Londraden gelen haberlere ~öre 
Tunusta şiıidetli çarpışmalar devam etmektedir. 

Ingilİ'l ve '.Amerikan kuvvetleri,Almanların hnvu ve 
trınk üstilnlügünü elt edinceye kadar ilAri yürüyüşe 

devam edemiyeceklerdir D ğer tsrııfüm Amerikan kuv 
vetterinin Almanların şiddetli basL<ısı altuıda şimdilik 
durduğu ve bir;nci lagiliz ordusunun da şimdi kötü 
bir durumda oıduğu şiıphesizdir. Şimdi Mlittefikler 
Almanlarıu tank ve hava üstünlüğünü ezmek için 
hazır1ığn devam etmektedirler. 

Af manya İspan
yadan geç -
mek isterse 

Deri sahlacak 
Türk- Hava Kurumu ,, 

9aşkanhğındam: 
Kurban bayramında 

kurumumuz ·}d1na toptana 
Londra 8 A .A.-Mad· cak olan kurban derileri 

riddtll gelen telgrJf haber 27 1 1 
terine görı,, General Fran- ' 2,942 pazar günü sa-
kô, Almanların lspanyol bahleyin saat 9 da kurum 
toprak1annden geçmek m~rkezinde açık artırma 
için yapacağı her tetebbü· ile satılacaktır. Hu husus- t 
se karşı koymağa karar taki şartname hergU11 ku 1; 

vermietir. rum :aerkt'Zinde g'örUlebi-
Diğer taraftan Madrit- lir. 

teki Alman diplomatları isteklilerin teminat -:ak 
Hitlerin bu husustaki niyet çalarile beruber eyui gün 
lerini General Frnnkoya ve sırntte kururrn merke· 
tafsilfttile anlutmiş ve kendi zinde hazır bulunmaları r1 

sine teminat vermiştir. 9,12, 14,17 r 

redir. 
Bu hususta A nkaradan 

şehrimizdeki :ıla radarlara 
gelen ilk haberlerden Tica
ret Vekaletinin bu imkanı 
Vt)rme işine eBas itibariyle 
taraftar olduğu anlaşılmış· 
tır. Bir müddbt evvel, şeh· 
rimiz nnkliyat Anbarları 
mümessil leri taı fından Ti
caret Ve~aletiııe yapılan 
tekliflerin de Va'kft.let tura
ıfın<i"n kabul ve evrııkın 
şehrimizdeki alA.kadur ma· 
kamHta iade edildiği hil
dirilmelctedir. O zaman bu 
firmalar, kendi vasıtalariy
le mesela 1skeoderundan 
benzin, petrol ve mazot 
gt>tlrmelerine müsaade rica 
dm işlerdi. 

Gttlen haberler, Vflk11-
l'Jtin bu mUracaati tesvip 
ettiğ1ni unlatmaktadir. Tut· 
bikata · yakında başlanaca
~ı baber ver.ilmektedir.Tat
bikat iyi netice verirse hu· 
sust ellere verilen bu teşeb-
büs hakkının teşmil edae
bileceği de ayrıea söylen
n:ıe k~~ir. 

Cenevre 8 A.A.- Fran f ı ' 
sa il~ Ispanya arasındaki bu çenber Almanların Fran ; 

Nöbetçi Eczane 
Şerimizde bu ak
şam Nöbetçi Ec
zane; çunber çok yakında tekrar sayı işgalind~n sonra ka-

açılacaktır. Bilindiği gibi ! patılmıo bulunuyordu. 
Mulısi eczanesi 
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Hatay Defterdarlığıntlan: 
Köyii Cinsi Adet 

639 ~ 
Ziri çiftliğ' Portakal 639~0 31 ~ 

,, ,, Mandalin 3140 671 !t' 
67100 ô1' b•' çt 91' 

Yukarıda cins ve mikdan yatılı ınelr12 ......... ı2 r 
1942 yılı pllrtakal ve mandolin mehsultı tıl!lfb~ıı ~ r 
cumartesi günU açık erttırrr a suıel l e ~~ p,ıre 

Taliplerin % 7,5 teminat mulcbuzu 1 e 
lığa milraceatları il!n olunur. 

ilan ,, 
Hatay Defterdarlığından: 

0 
1eiıııd"'~ 

köyü cinsi parsel muharı;uıe ,ot' 
}Jedeli 

Harbiye Bahçeli ov 71 

., " 
,, 74 

Lira I{11·orei oıııı"A 
3()0 ()() yosı'f , 

ltl~ ~ 
4so oot•~~~ 

' lı g• ıO~ 
Yukarda cins ve evt:ıafı sairt:si yazı. ·neft" ' 

lere sürülen pey haddi lftyık {!örülnıed•f eSİ ~ 
uzatılarak:ihale 12-12-942 cunısT ~ 
10 ua icra edilecektir. . ·ate 

Taliplerin % 7 ,5 pey akças\le bırh 
lığa müracaatları iU\n olunur. lafl 

Gayrimenkul ~atıŞ . 1 
1sk'eti4erun melmü<lürlUğünden' . ·ıııe •'~.re 

sıra o. parsel No. \ılab. M.E kıymalı kI:ıı.ıiıJOI 
1 701 Çay 2375 890 ,, 
2 701 • 1 " 375 140 ,, 
3 675 ,, 2791 1400 ,, 
4 876 ,, 241 90 " 
5 838 " 417 375 " 
6 871 ,, 100 27 t.ı~i1el11 

. J11" ıO 
Yukarıda yaı:ılı gayıi menl{uller.ıo 0111111•' O 

arttırma ile satışa çıkarılmıştır talıP Jı ııııt 
7 ,5 t~minatile birlikte L5 - 12 - 942 

811 

4 memurluğuna murıcaal hırı ıt · 1 .IA~ 
7 '9. ~11· 

llanerı tebligat İp;k t~,; ~ 
Koza l(~P~~ Antakya asliye hukuk 

hA.kiml iğindeo: 
Aotııkyanm Kurtuluş 

mahallesinden 'Abdülmesia 
Gaze oğlu ilyae vekili 
Avukat Cemil Yurtman 
tara.ından Antakyanın Sil· 
veydiye nahiyesine bağli 
Zeytuniye hri8tiyan köyün 
dt·n Boğos Taslukyan ol}lu 
Serki:t aleyhiııe sekiz 'bu
çuk altın liranın tahsili 
hakkında acılan dava üze
rine yapılmaıtta olun mil· 
rafaada; 

Müddeialeyhin ikametgA· 
hı belli olmadığından bu 
babtlki davet kAğıdı ilanen 
teliğ edilmiş olmasına ra~ 
men mUmfaya gelmediği 
aibi vekil göndermemiş 
ve cevabname' de vermemiş 
oldu~undoo giyap kerarı-
nın da ildnen tebliıl'ine 
karar verilmiş ve mürafaa 
1-2-943pa7.artesi gtınf1 saat 
9 Z8 bırakiJmıştlr. nan 
tarihinden ilibaren '.lO gi\n 
içinde itirazı varsa yaale 
bi1dirmeHİ aksi takdirde 
mnrafttanın gıyabında biti 
rileceA'i KıJab kararına ka· 
im olmak üzere ilan olu 
nur. 
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Nakil vat5' .-d'~fı 

ne yapııaıı o-4'~/ı 
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Cekihtııf 

.-.ıfll:~·t•t P"Neşrıı._, ~ 1J 
Se. •.,_,,, 

c.H.P· ıu• 


