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lllnı.u•ın nar keli1111ı.· 
slnd an 5 kurut ahnır 

Ucret pefindir . 

SAYbl 2 KURUŞTUR 

a~~~r~~~f ~~~zin tedkik gezisi 
l.ııa eısımız dun akşam Ankaraya döndüler 
Sef~~~~ .. ~e ~r.ril~deyeki labrikalarla köy enstitüsünü gezen Mılli 
~d .p3.. u ler, ıntızamdan memnuniyetlerini izhar buyurmuşlardır 
Aı· .. arı 11 A A · ·· · ~ 1lı1 Şer H . . . · .- tıdude gördükleri çalışına Ankara 12 A.A.-
~ lr.önü b eısıcilmlıur ve iııtizamJan memnun· Cilmhurreisi ismet lnö 

ıı u sabah şeh ı ki · 22 
. . llert:fltu d" . . u arını ızhar buyurmuş- ı fi dün akşam saat Qitc,sicUoıtı~ ırrnışl~rdır. lar, ketıdilerini lı:!Şyie ge dt>: Ankaraya . dünrniiş 
~ıı dışın ru~ıuz ıstas- len zavatla vedalaşa- ve garda Hüyük Millet 

~ları h ı: old~ran rak hususi treııleriae lJin- Meclisi rdsi, Başv~kil, 
Uratı v: ~1~0 ıçten ınil;flerdir. şehri~ızde bulunan vekil-

Olorfiob"ll ış~arı ~- Bu esnada enstitü ta- ler mebuslar askeri Vf'. 
~k ddrr.· ı erıne bı- l"bderinin alkışları ve"ya- mUlkt erkin tarafından .... ır Ve tat:t f b- .. 
~ll:t ~ltllifler . a ,

8
. Şa .varol,, sedaları arasın· karşılanmışlardır. 

. fabtik dır. uhl- Arıtyeden ayrılmışlardır. 
1tltrj ayı ve } apı-

kad en Ufak teferru ç kf d l b • 
~ ~b~~.letk~.kh huyu- o a 11 a l lr 

il.ah mu endisle ~ 

~1.ık at alınıQlardır. te-~ebbu··s daha ~ saat süren bu Y 
"1arı:nra ~abrikanın 
~t b da hır m•iddat Çeltik satışı teskilatlandırılıyor ..,.:~nın U~uran Milli Şef 31 

~ı~e h ııraat alatı yu- Vilayetimizde bir çelfik tarım satış koo- .... 
~~lltlan ueuaunu ve şim- peratifi korulacak 
'"'-~ ara. ha v.e. saire ' 4 • ı k 1 t d k ... . .nemnuuıyet e ögrendi arşı amış ar ır. . 

. ~e gıln i~ler gımız~ göre, Vilftyetimiz· Kooperatifin statüsil ı e 
' ~ 

1 

ıtkkında ala.- de bir çeltik tarım satış aıukaveleierin hazırlamak '~~~t:llaller sormuş kooperatifi kurulması için üutre sah günU ;'k toplan 
di,·,Yet :aplardao yapılan teşebUsler mUsbet ll Kınkhanda yapılacak ve 

g terınişlt:r- bir şekilde netıceıenmek kooperatifin merkezi Kı-
\1 ~hı Şe üzeredir· Bunun için diln rıkban olaCllkhr. VHAyeti-t~ QU!Qll f loönü sokak- Reyhaniye ve Kırıkbana "iliz iktisAdiyatında önemli 

•lk ran hatkın co~- ııt!.den ~ıntaka I'icaret MU ve faydalı neticeler vel'8Cf'ği-
1--Ua'tları arasında, ru çeltık müstahsillerile ne şilphe o!mayan bu ha· rı ayrıl k H .. .. . 

href ar~ alk- goruşmüş ve müstabsiller, reketi memnuniyetle kar-
. 'kıbt 'l/ernıı.şıer ve kooperatifinin kurulmasını şılar ve milte~ebisler: oi 
li ~an Şehir içinde bir biiyük hir memnuniyetle tebrik :?deriz. lttr Pnıışlardır. 

ı Keçq, 1 çleıı ba ı lt:ri yerde 
t'ıahhurğla~,, ve sev-

i lliıı :rıle karşılan-
ile ı\ . ılli Şef saat 

ı rıtıya . 
:.ıurad ... ye gıtmek 

• itQ ayıılmışlar-
~tır-
~ ... ıye 11 A 

ISj'U .A.-
tılı Lu~a lllhur ismet 1. 
l~~ Ya geler~k· A ·r 
1 eııısur· . .. .. rı 1 

~ rcııişler Usurıu şeı ef 
~ ı oı Ve havamn 

. rnasırıa -
r.ın ragmen 

Pa ... ~ 0Y?tık!arı ensti
L ~irı.ı n urıııırı inşaatı-
" 1.1e leLk· ıc 

\ tuıeb 1 
1 buyura. 

\ı...~ 1ı~ v e ere sualler 
1-tdır.e ıltifatta bulun-

""•tıtUu·· 
'il in~ un Yaptığı iş· 
ltııt~ilc • noktasırıa ka

~lldan buyuran !\lilıi 
~ k sonra enhtitu 
l""t 8ô orosuııJn dört 
~Ilı ~led!~i latikllll 
~ dinıe ~ığer milıt par

fllıtler Ve ens-

Zeytir .yağı ve sabun fiatlari 
Ticaret Vekaletince bu iki maddeye konu 

lan azami satış fiatları kaldırıldı 
Ankara 11 A.A.- Ticaret Vekaletinden tebliğ edil 

miştir: 

. Zeytinyağı ve sabuna Vekftletçe tespit edilen esas 
fıallarla bu fiatlara istinaden tespit edil niş olan ma
lıali azami satış fiatları 12 eylOlden itibtıren kaldırıl 
mıştır. 

-+JTCft(4'tf..m _____________ _ 

Valimiz Soyer P. Müfettişimiz 
Dün Y_ay.ladağına gittı 

Valımız Şefık Soyer 
Vilayet içindeki kazalar 
Ja teftişlerine devı::oı et· 
nıektedir. Evvelki gün 
K_ırıkhan ve Reyhnniyeye 
gıden Valimiz dün öğle-
1.en soura y aylada~ınn 
gıderek teftişlerde bulun 
muş ve bilhassa kazanın 
iaşe durumunu gözı.Jen 
geçirmiştir. Valimiz bu~ün 
öğleden sonr.ı da Reyhani 
yeytıı gidecektir. 

Dün akşam şehrimize 
geldi 

Parti .Müfettişimiz Halı 
kesir Mebusu Fahrettin Ti
rıdoğlu dün Gaz:antt>plen 
lskenueruoa dönmuş ve 
akşam şehrimiz':? (!elmiştir. 
Hoş ge diler deriz. 
Seferberlik Müdürü 

mezun 
Seferberlik MüdürU ls

ma1l Hakkı Bentur 45 
gün iı~n almıştır. Bu izni-
ni latanbulda 1ıeçirecektir. 

Stalingratta 
Durum · 

Savaş bütün şidde 
tile devam ediyor 

Londra 1 lA.ı\.~ llus 
etsphesindeıı gelen haber
ler, Stalingrat bölgesinde 
savaşın bütün şiddetil~ de 
vam ettiğini oildirnıekte· 

dir. Unemli miktarda rus 
ihtiyat kuvvet'eri muhtelif 
istikam{ tlerden! dalı<alar 
halinde buraya gönderil· 
mektedir . 

Staliugradın stratejiLr 
ehemmiyetini takdir edeu 
Almanlar burayı de ge
çirmek için bilyük gayret 
ler sarfediyorhJr. Stalin
gradın bal1Sında Ahnanlıt
rm açtı~ı gedık büyümüş-
türr 

Halk boşalt,lmamış 

GDnO geçen sayııar _ 
10 kuru9 lur 

Stalingrat mü
dafaası 

Kızılordu ıçın bir 
menkibedir 

Loııdru 12 A.A.- Tay-
• o l A mis gazell·sının asi<eı ı y -

zuri Hus c \pne. ... indeki dıı· 
runı hakkında şu müt' -
uyı y ız'llaktadır . 

Sta l iııgrat miidafaası 
kızılordunun e ı hiiyük 
menkibel~rind~n birini teş 
kil etoıekteuir.Sta\ingrntta 
durum vahim olmakla be 
ruber yapılan müdafaa bo
şa gitmemiştir. 

Litvinofun Vaş,ngton-

da temasları 
Vaşington l) A. A. -

llus büyük elçisi Utvinof 
dün AmerikaJhariciye na· 
zırını ziyaret eylemiştir· 

0Jğıı c~p'1'!ı; i ndeki son 
duru-n miinasebgtife hu zi . \ 

u ı 1 • A A Yarı ··'-' tt ete önem Jerilrnektedır. oer in • . .-· J 

rtsSmt hir kı1ynaktan bil- Bulgaristanda 
diriliyor: Sof ya· 1 l A.A.-- Bul · 

Staliograd hıtlkmın şe- gar hükürneti ~~nup Trak-
hirden boşaltılıp boşaltıl yaya bir çok Hu'gnr çift-
matiığı swtline verilen C€- ı çiier.ni ailelerile b~rıb!: 

d T k. yerlt>Şlirn eğe ka!"ar vermrş 
vapta em l}Or ı:. . . R tir Bunlara topra ve on 

"~lkm üçte ıkısı us l yılda ö:'enmek üzere so~ı io 
ordusıle yany.a.na H~at- leva pıra vcırilec~ktir. ., 
maktadır. Bu ıtıbarla St~- Japonyanın Rusyaya 
lingrat halkına muharıp b· .. 

1 
. t d n 

asker muamelesi yapıla- ır u tıma omul'l a 
caktır. bahsediyor 

Koybişef 11 A.A. 
"Zafer vergisi,, çunkingden gden bir ha 

Vaşington 11 A .. A.
Aya:ı M~lisi M>1liye 

Enci'meni sava~ masraflc.:
rını karşılamak maksııdile 

mecburi tasarruf usulü ih
dası hakkında her iki 
meclisin tetkiklerde bulun 

:masıns dair yapılan Jek 
lifi kabul eylemiştir. 

EnciimP.n ·Zafer ver :isi" 
adile yeni bir vergi kabul 
etmiştir. Bu vergi senelik 
kazancı 625 doları r~e<;tn 
herkesten alınacaktır. Ver
ginin nisbeti yüzde beştir. -

herde J aponyanın Rusya· 
ya muhtemel bir ültima
toıa vermesinden bahsft-
dilmektedir. 
Bulgaristanırı dur umu 

sağlammış 
Sofya 1J .\.A .- Sob

ranya meclisinin ekseriyet 
grubuna mensup mebus
lar dün buşvekiliıı rt:ıis' iğin 
de toplannııştır.Uaşvekil iç 
dış siyaset httkkmda uzun 
veizahat vermiş ve beyn t- 1-
mi'el işlerde Bu'g ristamn 
durırmurıu .ı çok ı y i olduğu 
nn b )lirtrn iş • r . 

Gençlik kulübü Gardenpartisi 
Onü . ı• üzdeki cumaertesi gününe bırakıldi 
Genc;:ik Klübii tarafın 

dan hıı a kş:ıın y:ıpılac.ık 

ol.ırı Garderıp.ırli buzı 

nokSıınl ırın lamarr.Janrııa 

ıııası y:iziiJden öa::müzd~ 

ki 19 t yhil 942 cumartesi 

gilnü aktanıına bırakilmı~· 
' 

ıır. 

· Bugün ı arnazan 
Bu gıin ramazaııı ı h -

rinci ~üniidtir. ) eniglin l>u 
mübarek ayın oülün din
d-ışlarıımz için u~nı lu ol
masını dikr. 
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Sııyla 2 - )'F.NIGON ./ 
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Atatürk'ün hususı Yapağı veyün Bursa Koza Tarım Satış 
ler hakkında peratifleri Birliğinderı ıe 

h t .. t 1 • •• t)ıJ ·1Illfl I• 1 aya lll l gos eren Hültty Valiliğiııden: 1- Kuru ırnza ile ınaımılhu·ı rıa t \t.'" 
_ · 1 - lcnı Vekilleri He serbest hırukılması kuran U1.erine Tıc.ıredbirİ 

4
l11 

- 8 ' ·h ' l ir te ı9 ' •h .--' b • f •l yetinin 27, 1942 tarı - ın ... mJek t koz cı arının koruyucu > d tar l l ır 1 m 1 li ve 2 - 18682 sayılı ka- Bir!iğirniz nlt>ml kelın her uııntııka~ıu .;e s.ıt8 11 

B;r tesadüf eseri olarak İstan

bul güm' üğünde 6meydana 

çıkarıldı 
Büyii k tarihi bir kıymeti taşıyan bu film 

yurdun her tarafında:gösterilecektir 
Ehedt Şef Atatürkün 1 hurreisi Huzvelt görmüş 

resmi ve lıu:m~i hayatıı J ve Atatürkiin yaşayışiie 
tespit edrn ve bir ı\meri- fovkıılade aU\kttdar oımuş. 
kan fılm operntörü tarafııı fokı t ı:mnra bu fılm kay· 
fından uundaıı bir sene ev bolmuştur. 
vel çevrilmiş olttn f ırn Son defa gümrüklerde 
bir lescıdüfle me}darns ~ı- ki eşya meydttna t;ikarılır
.kttn1'rııştı r. 

· Bu Amerika f Im ope· 
ralöril, Atalürkle }'dkın 

arkadaştan ve \:um huri yet 
TürkiybSİne .sit bir ı..film 
çevirmek üzere bundan 
5 sene evvel memleketi· 
mize geolmiş ve bu filoıi 
çevirmiştir. Filmin bilhas 
sa Alatürkün husust baya 
tına dair kısmı tarihi kıy 
meti haiz bulunmaktadır. 

Hu filmden bazı parça 
Jarm banyosu yapılarak 
Atatürkün huzurunda ken 
disine gösterilmiş ve Ebe· 
di Şef filmi atan operatö· 
re iltifatta bulunmuştu. 

~u filmi Amf rike Cüm 

ihtikar ilanı 
C. Müddei Umumiliğioden 

l\lilli Korunma kanu
nuna muhalif hareketten 1 

suçlu Antakyanın .Dutdibi 
nıahallesind "n Ahmet oğ
lu Memet lJt-debe hakkın· 
da Hatay Asliye Ceza 
mnhkemesiııde icra kılınan ' 
·duruşma sonunda: 

Suvlunun subutu :fili· 
ııe binaen mili ,koı unma 
kıınununun 55'1 iı c~ .ben 
diıde 25 lira ağır p ı rd c~ 1 

znwi'e tı cz.iy(sine 20J .ku 
ruş du .. uşma ve 50[) yUz 

L kurı;ş bozma ilamı hurcı · ,. . 
[ ııı ı aıı~;ıirıe 'l.'e hüküm 
ilanına dair Hahıya Asliye 
C · 1. t mahkmııesiııden ver·
J,rn 29, 7 '942 gün Ye 633 
3 H slyılı hüküm kati leş 
miştir. 

Kayıp nüfus cüzdanı 

k~n bi . köşede kalmış f im 
ler!meyda.1a çıkarılmış film 
kontrol heyeti lıunleri tet
Ldk ederken bu filmi gör
müş ve hemem Vali v~Be 
lediye Reisi 1 ütfü Kırdar 
keyfiyetten lıal>erdar edil
miştir. 

VilAyet, P uti ve Mat· 
buat Umum Müdürlüğüne 
de mesele hatıl!r veriJmiş 
ve filmin satın alınması 
için sahibine müracaat e
dilmiştir. Nihayet filmin 
bir kopyasıı ın alınmasın

da mutabık kaıınıı•ıştır. 
Büyük kıymeti haiz o

lan bu fılm Türkiyenin h~r 
tarafında gösteriltceklir. 

ilan 
İlikenderun Cürııhuriyet 

Miiddeiumurniliğinden: 
İskenderun t :eza ha

ki.tl'liğin" n 942 49 esas ve 
15 sayılı kararile lnönü 
caddesinde Tuhafiyeci Ba
ha oğ'u Kemal Yıldırım faz 
la. fintlıı l3inıini marka j=
let s:ı 1 t 1ğınd rn 25 Jinı ağır 
para Ct zasına mahkumiyd 
le yedi gün dükkAmmn 
kap .ıtılnıasınn ve masarıfı 
suçluyu ait olmak üıern 
i dnına mütedair karar bil 
küm d;ıirnsimle i an olu-
nur. 

ilan 
lskendurun Cümhuriyet 

Müddeiumumi i~inden: 
lskenderuu ı\sliy~ Ce

za hakimliğinin 942/116 
esas ve 41 savılı kararile 
Kurtuluş mahiillesindPn 
Said oğlu dükkat1tı IMPh· 
m,..t Cemil fazla fia!Ji:' lam
ba şişesi sattığından beş 

Nilfus hüviyet kağıdı
mı kuybettim Yenisini a
lacağımdan eskisiniu bük· 
mü yoktur. 

Dövtır köyünden 
Ali oğlu Nüman Gülkan 

lira ağır paru cezasın '.-t l 
mahkOıniyetle yedi gün 
dükkdnınııı kapatılmasına 1 
ve masarıfı suçluya ait ol 
nıak iıze re ilAnına muceda 'ı 1 eşriyal Müdilrll 

Selim Çelenk 
C.H.P. Matbaası Antwkya 

ir karar hl.küın: dairesin-
de ih\n olunur. 

t 

rarmımesile tusdil< edilen koza mevsiminde ıııuhsul erini BidiğınJ'' ,,ar80 

386 .tıayıh Koordinasyon tahsiilere 1.000.00} (h:r milyon) JirJj':l 
Beydi kararı ile aşağıda farklurını dağıtıuağa lrnrar vermiştir. 

1 
gJ'" 

cinsleri gösterilen bilC. 2- Bu fıut farkı, Bursa'da ipe.ği~ d )~ heJ! ~ 
mum yııpağı v~ yünlere (kırk altı) l!rııyı geç n ı iy:.ısası üzerırı. e ı;ıır0• 

. . . . ellıJer hükOmet(ie eı konmuştur. rak yaş imzanın baher l<ılosu ıçın l r 
a) Saf ve )'anmkıuı bil ediln iştir. ko0Per3 

Mt>rinos yapağıları, her 3 - Fıat farkları Birliğimiz., ba~lı . , pyoı110 
ne•i yerli yapağıfarı, güz mıntaknlartnda, küylerd~ nıüs~nhsillerııdııt;İ :ıtı 8 
ve kuzu yünleri, besi ına\· dilerek d ğıtılncaktır. Uığer mmtal~al~r et ı\İ:l f' 
ları, deri mallan ve kasap- sll l~riıı bakim ı L~vzideki stirat ve sel~~0ı;i ııdr 
başı yapağılan gibi yapağı ğimizde mahfuz mlibayaa fişleri üzerıtll ( 
ve yün mefhumuna giren ne posta ile göuderilecektir. . . del1 ,gı. 
lılitün maddeler. 4 - Kozalarını gizli olaral{ Hirliğ1011ı 0 

b) fıkrasmdu yazılı ne satanlar fiat farkı alumıyacaklar~ır. bbşıı1 ııd ' 
manlurın tam veyu yarıyı 5-Yalımz J3irliğicniz ortakları: kılO 90ıııJ~ : ( 
kalmış vf'!ya tar~mmış ve· lacuk bu ellişer kuruş:Jn maadJ sen:ı;irıci fıB 
ya l.ıoyanmış veya fıtil ha- ca işletmeden elde edileceği umulan 1 ~ 
line gelirilmiş ulanhırı. larıoıda alacaklardır. . r 0tııCD , 

2 - Ellerinde her ne 6- Tevziata fiat farkı listesinin htıt.~b 8şııır.IJ 
suretle olursa olsun ou ıni 15 Eylül 19~2 den i~ihuren derhı:ıl 1 

~eşit yün V6 yap~ğı bulu· Eşya satılaca . 
nanlar buluııduklnrı kaza- 1 ğ.. .ıerı· lskenderun Cüınriik Miillür ü un .

1 nın Ziraut Bankast'llD şu· E · · ı.... ı °' 
şyanın <· ınsı •· 

00 be veya <:jansına, Ziraat 9 4 
Bankası ltt~~iHllı olmıy .ı n Lastik çizme '600 
kazalctrda kaymakamlara Lanolin 

4'ooO 
Dolu gramofon plukı BO 

müracaat ederek birt·r Nikel halitasından gümüş YHldızlı 12,1 
beyannam~ vermeye ınec-
burdoılar. Çatal kaşık s.ı9D 
3 - llgililer, yukarıda tarih Demir bıçak Sdplı 
ve numarası gösel'ile . v~ Sapı nikel halitasın ılaıı güaıilş 

12,9, 1942tarihinde meriyete yaldızlı 
23

,oJO. eŞ'ıl 
giren 386 sıtyıh koordinas- Ağaç sandık . sıı ı 
yon kararını her halde Yukarıda ci l S ve milctarı y:ızıh suh·P·şıet Jl

6 

dikkatlice okuru .Jıdırlar Eylül 942 salı günü iskendm un lirnau 
1 

4. Aksi hareket MilJi lannda satılacağı ilan olunur! 8 ız 
31, 4, , Ha~ Korunma tı:anunu muci 

biace takib&tı mucib ola-
raktır. 

Tuz fiatları 

Posta nakliyatı 
Hatay P. T. T. Müdjjr 

lüğünden / 
Aylığı 100 lira mulıam 

Hatay lnhisırla;- Beşmü· men bedelli Antakya-Y ny- 1 

dürlüğünden: }adağı arası oto ile posta 
942 Senesi nakliyat 

nakliyatı açık eksiltmeye 
masrafına göre tuzun sa· verilmiştir. 
cış fiatma ki oda kırk san· Muvakkat teminat 9J li 
tim ihlve edilmiş olduğun· radır talipler Ticaret oda-
dan lskenderun tuz cepo 

-muzda bir kilo ham tuzun- smda kayıtlı ve okur ya
zar olacaklardır. 

satış fiatı bu günden itiba llıa'e Halay l'.T.T . 
ren beş kuruş seksan beş 

Müdürliiği\n 12·9-94'..! 
santime iblUğ edildiği iHln cumartesi günü sual 9 du 
olunur. yapı!acaktır. ~artnamelt>l' 
Kayıp nufüs cüzdanı mesai giin ve saatlnrınd 

lçind3 İlkokul şehad"l· müdürlük k:ılemınde görü 
lebilir. 

namem ve aşı kağıdım B h . 
o!an nnfils tes'rnremi kay- a çe ıca r 1 

bettim. Yeniıerinin alaca· H.eyhAııiye Kaz sın 
~ııııden eskilerinin hükrıJÜ bağlı Saçaklı köyiinde Fe-
yoktur. , .. himpaşa ~'.iftliği denmekle 

Yolbnşı mahalie.'" . maruf gayri nıenkuliin tuh 
sinden 3abri Mıı,tık oğlu 1 minen on beş çiftlik ara· 

. zi ve iki mağlal< motörlü 
kayıp tasdıkname bahçeyi ihlivu eden ifraz 
Uörtyo\_uçakh ilk oku edil miş dört hissenin bir 

lundan 939 yı'ında uldığım hissesi icard veri lAceklir. 
tasdiknameyi ka) bettim. lsteyenlerin Eder cad · 
Yenisini a 1 aca~ımdan hiik desinde 19 numarulı lavu· 
mü yoktur, kat Mesud Fani Bilgili ya-

Büyük Çaylıda Besta- zihıınesin e müracaat etm'e 
mi oaı .Mustafa leri ililn olu::ur. 
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