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1036 
uçak hü ~eme IK uguagverı mı- Rus mukavemetini 

verı ece 

~, • /ı kk d k kıramamış cum etti !leceaı Q ın Q i ŞQ11l• StoklıoJm 2 A.A. -

O ~ Doğu cephesinden Isveç 36 saat sonra şehir l l gazete muhabirlerinin biı· hala yanıyordu v .. Q ar ga an dirdiğine göre, Kerç bölge 

1\ si müstesna olmak üzere- Ankara (Radyo gazetesi) O}'ferdeki tarlasından istihsal yapan şehirfife- cephenin diğer kesiminde Kolonya bombardımanın-
sinsi bir sükun vardır. AJ dan 48 saat sonra 1036 re yıllık zahire tamamen Verilecek malar~imdiRostokahilcum Jng'liz UÇ&ğı Essen Şehrine 

11:11 • ır ac .. d b . na teslı"m edLi:t""k ve muka d ı~ın uyu azır ı r 
L.. B· k · · b.. "k h J kJı. yap bir akıu yapmıştır. Loııd-tıtn· gun en erı """° zım ır. d AJ ff k" radan verilen JmberJere gö ~.er.iı ıtde Yin• bir takım bilinde ekmeklik ve yemek • * makta ır .• .,, man muva a ı. 
~ \'e IU ı·k * yetinin Rus mukavemetini ra bu defa 35 UÇtık kaybe ~oı zumsuz şayıu· ı ihtiyacını ve ayrıca to· 
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• ' "" adı r. Bu oa. um !uğun u da alaca khr. ' "ı aıırn kt h Dün Vi ilyet ma amı · kıraınudıg"ı anluşılwor. Hns tlıJmış ır. om ar ıman an ~ "'• gö ' na gelen bir emirde bu lar cepheye çol< miktarda 36 saat sonra ha
1
ll şehrin ~. larıij8 te, gOya köyler 

3
- MabsnJU satın la· günden itibaren o.ünlük ek· ~ · I d. üzeri dumanla kaplı idi. ~~tahsııı' olan şehirli lırksn de mahallin el kon r- takviye gönaermış er ır. 

" e mek teyınlarıoın tam ola· 50 tonluk tank kullanan llu yüzden hasar fotoğraf ) ,~'tilııı;; Ye~e~lik buğ ma memurlannın •evk pu rak verilmesi bildirilmiştir. Ruslar savaşa Amerikan la tesbit edilıbemiştir. Al· tı.J,''alb•ki ece mış. sulıısile bunları şehir ,ve Yani bugünden . itibaren ve lngiliz tankları da silı'· man radyosu bu boınbar ~ l'ıtt.ıı sayın okuyu· kasabadaki ikArnetgAhına ağır işçilere gUude 600, di dımandım bahseoerken yal ~~~~t"ırZık~ hutırında olsa getirecektir. müşlerdir. Fakat Alman 

ı bunda ğer!erine 300 gram çocuk ask .. rleri tabiye ve z~kil nız "ağırdı,, demiştir. "- "aı,·,.._. n on giln 4-.J!;lkonma meaıurla k k ""' • h · h K 
"Q Qı Y qıız Ş f"k S !ara 150 gram e me bakımından Ruslara çok Essen Ş!J n maş ur rup 
'"" bakı d Ustündür. 1ı... tseıe e l oyer rı, bu pusulaları iaşe MU· verilecektir. Bu da isbat edi fabrikalarının başşehridir. 

l. k . n a geze- dilrlüğüne teslim edecek- yor ki, hukQmet ekmek Essen baştanb.şa bir fab. lıı a..,. ••ın bir demeçte lerdir. işini ön planda tutmakta Sabuncu 1 ar l'ika şehridir. Apalinin ço ~~ıt a: •.• köylerde or- Bu itibarla eayıa hal- • ve imkilo bulduğu nisbet· ğu mulı,nd's a nole, me ,~ .. ~h· retııe istihsal ya kımızın böyle yersiz ve te vatand"şlara fazla . e ,. b" J• ~ · k Jdu b l ·ı,.A· d ~· 'llttı a ına da tıpkı hususi maksatlarla çıka- . mek tam!nine çnlışmakta-ı._ı IQ·ı: Olduğ 'b· l'd h t· "ld' m J;.H O;>dr. ~11•
1

1(tlltda ~llgkı 1 

ve •y rılan Ş•yıalara kulaklarım dır. Mahsul meydana gel- are eye ı seçı ı ,vyL it h Ik u 1( ıgı uru ı n·ıur, \' e u_ narın atım;ın en 
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zahire tıkaması ve cürııhuriyet hu 
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dıkten aııbarlarım!z• gir , Şehrimiz sabun fahri: Avuslralyaya hücurn ~ l~İı :.rııeceğini Böyle· kfimetinin aldığı tedbirleri dikten sonra bu miktarın kacıları toplanarak kandı hazırlığı 
~~~illi 1.ı husustu ilg 1.1 kolaylaştırmak için elden da arttırı!mJsı mümkiln· aralarında tıır birlik kur· 

, •ra b gelen yardımı !yapması ıa. ı dür. muşlardır. Dtin yapılan I ondra 2A.A.- Veri· ~f htıi cış VurnruR ccma...,..11ı1r•-&m----..... _______ Em~ toplantıda birlik idare he len haberlere göre, Japon \:
111

PoırııŞayıaJarm doğ- Çok yerı"nde bı"r 1·~ yetiae Şefık Sabuncu, Sıd ıar Avustralyanındoğusun '"tııı2 •dığını sorduk· Y 

lı, Cev • dık Mürtü, Nasıh Hoca, da çok miktarda asker \ k~ır ve ·~u lanıamen Hu bu bat liicirleri mahsulü köylü !erden Sıdki Aseıci ve Şükrü Me toplamakt,dırlar. A vustral ıeh~lercte isrı s~retle s3tın alarak komisyonla hükUmele Jek seçilmişdir. idare '.he- yaya karşı bir Jııpon ha· ~ İtlilere 
1 

ısa ~a- ki 1 yeti r~isliğine de Şefik Sa ruketi ihtimalini göz önün a·;" Verilecekyı·"meklık verece er buııcu, ikinci reisliğe Sıd de tutaa müttefikler de 
ı. ~ b ır. 

•4~ tıı~ hu•usta şu py Ankara - · Şehrimil.de rı.k Mahsülleri Ofisine dev dık Müftü intil!ab olunmuş· biiyük bir !hazırlık yap-\..~j" 1~81Uınaı Verildi. toplanan zahire tucr.arları redeceklerdir. !ardır. maktathrlar. 
''' • .. b b iaşe tllüsteşarlığite ynptık· • t
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a ve köy ları müzakereleri bitirmiş SON UAK1KA t"~1•ıııı. • ortaklı e- !er ve Müsteşarlığa şu tek- N. M Ü d Ü r Ü m Üz . •kı tu kimselerin 
1 1 ı•t, suretle ,.erile· if eri bildirmişlerdir. ' . ~ Şehir 

~ ~~· Ve kasabada 
t~u •tı sahibi 
~l lllessi)J . , Helu 

:\ı ~orırı:ı erınde mev 
~ llti i . a ve ihtiyaç 

'~t <;ıtıde 
t~ llrııı, Yazılı nü. 
~~ letir ı Ve hayvanla 
~ tt<lCak >eyanın sure 

l!ttı,.ip 1 

in lleled~~~~e 
~ ~Ôliir Şe Mudur. 

\ ~flYıteCek, orada 
\ ~. \>j~ Ve iaşe Mu. 
~ ~~itı ettur~~ktir. 

'1Jc0 SShıbı vjzeJi 
rıına nıenıuru-

AIAkadarlarca mutabık 
kalınarak yapılaa bu tek· 
liflero göre Z&hire Ulcirleıi 
hernevi nakliyat maddPle
rini müstuhsitden satın a 
larak MU~teşarlık tPşkilil· 
tına teslim edecekler ve 
buna mukaLil de yüzde 
dört masraf, yüzde 8 ko 
misyon alacaklardır. Ayrı 
ca tftcirlerimiz milstahşilin 
ayağına giderek zahire sahn 
alacaklar, yine yüzde 6 ko 
nıisyonla bu zahireleri Top 

Bu sabah Ankaraya 
gitti 

Neşriyat Müdürümüz 
vı Tür Hava Kurumu Baş
knnı Selim Çelenk bugün· 
kü eksperesle Ankaray.ı 
gitmiştir. Neşriyat i\1üdü 
rUmf z 5 Haziranda topla· 
nacak olan Türk Hava K u 
rultaymda vil9yetimizi 
tems~l edecek ve Kurulta} 
4 gün 1 devam edecektir. 
Selim Çelenk bu seyahatı 
10 gUn sürecektir. 

Libyada 

Teşebbüsü fngiliz 
ler ellerir.e almışlar 

Kahire 3A.A.- Röyte 
rin muhabiri bildiriyor: 
lngiliz zırhlı kuvvetleri 

Gazale yakınında kapuzzo 
yolile düşman m:wzilerini 
gittikçe darlaşan bir çem
ber içine almaktadır. Al
manlar açmış olduğu ge
diği genişletmek için en 
millıim bir h<ıttı tutuyor· 
lar. Rumnıelin elinde ha· 

= • 
Ja tehlikeli bir zırhlı birli
ği vardır. Buaunla bera· 
teşebbüs lngiliz tan' !arı
nın elindedir. 

Şimdi Rommelin en 
büyük endişesi iaşe yolla
rıdır. Çünkü bu yollar In
giliz kuvvetleri tarafıJdan 
mütemadiven hırpalanmak 
tadır. Cenup batı bölegsin 
de makineli lngiJiz kuvvet 
leri ilk günlerde olduğu 
gi~i halen azimii savaşla· 
ra bütiin şiddetile devam 
ediyorlar. 



Vergilere yapılan 
zam· nisbetleri 

F evkalaJe vaziyat do· 
layısilP. ba~ı vergi lve re.· 
simlere zam yapılmış, buna 
ait kanun Iayıhası meclisM 
te milzakere ve kabul 
olunmuştur. Yeniden zam 
yapılım vergi ve resimlH 
şunlardır: 

Maktu damga resimle· 
rile danıga resmi kanunu 
nun 33üncü maddesinde 
yazılı evr.ı.kın resmiı e ev
velce y cıpılmış yüzde elli 
zam bir misli arttırılmıştır 
BıAndanbaşka ihracatçı ruh 
satnameleri 100 lira Bu 

· ruhsanamelerde yazılı her 
bir ihraç maddeleri grupu 
25 lira damga resmine ta 
bi tutulmuştur. 

Hayvanlar vergisi şöy· 
le tespit olunmuştur; Meri 
nos koyunu 40, tiftik ke· 
çi 45, koyun ve kıl ke· 
çi 80, sığır 45, manda 125 
manda 125, dt•ve ve do· 
muz 150, at ve katır125 
eşek 25 kuruş. 

Nakliyat resmi vergi nis 
betleri zamları: Birinci 
mevk:de yüzde 15, ikinci 
mevkide yüzde 12 buçuk 
üçüncü mevki de yüzde 
beş olarak değiştirilmiştir 

Yolcu nakliyatı haricindek 
hernevi nakliyaltanalmmaki 
makta olan nakliyat rcs 
minin nisbeti yüzde ona 
çıkarılmıştır. 

Tütün ve içkilerden a · 
lmnrnkta ol mi\lt müda 
faa v,ergilerine y pılacak 
zamlar da kanunda 'göste 
terılmiştir. 

Ancak hu zamlar da .•• 
sa sen fiatlaı a ilfı. ve sureti· 
le talbık edilmekte oldu 
ğundan bu inhh.ar madde 
lerine yeniden bir :tam bı\ 
his mevzuu değildir. lnhi
saı kibritlerinin beherinden 
alınmakta olan müdafaa 
vergisinin 2,25 kuruşa ve 
çakmak taşlarının beher 11 

dedi ıden alınmakta olan 
• 3 kuruş müdufaa vergısı 
9 kuruşa çıkarılmıştır. l'u 
arttırma neticesinde bir ku 
tu kibrit 4 kuruşa satıla· 
caktır 

Ti~ atro, sinema ve 
alınau resme 
elman resme evvelce h'a· 
pılau yüzde on zam yüzd~ 
otuza çıkarılmıştır. 

Banka ve bsnkerlerle 
sigorta' şirketlerinin muan'e 
le vergisine e~velce yapt· 
mış 7.lim bir misli arttı· 
rılmıştır. 

Türkiye dahilinde imul 
olunan maddeler~e yaban· 
cı memleketlerJefimal olan 
nup TUrkiyeye ithal edilen 
maddelerden alınan mua· 
mele vergilerinin niıbeti 

yüzde on iki buçuğa çıka 
rılmıştır. 

Jstih!ak verf-;isine tabi 
tutulmuş olan maddelere 
eşyanın nevine göre muh 
telif nisbetlerde zamlar ya 
pılmıştır. 

Bz zaıalar, deri Vd deri 
den mamul eşya ile demir 
çelik bakır ve bunlardan 
mamul eşyanın vergilerine 
iki miıili, ham kauçuk ve 
ma mamulatı, pamuk,yün, 
keten, ıplik, porselen ve 
muşamba mamuHitının 

vergilerine yüzde elli ı

pek ipliklerile, ipek ve 
mahlut ip3k~en hazır eşya 
nm ver~ilttrine bir misli 
nisbetindeıiir. 

Posta mürselelerile tel 
graftan ve telefon a 
bone bedellerile şehir ve 
milletler arası konuşmalar 
dan alınmakta olan Milli 
Mildtıfaıt vergisi bir misli 
ttrttırı l!llıştır. 

ihracat vergis~ nisbeti 
yüzde oaa çıkarılmıştır 

İcra Vekilleri heyeti lüzum 
gördüğü mnllar ıçın bu 
vergi ni~betiı•i indirebile 
c ~klerdir. 

Gündelik gayri saf1 
kazar.ç erbabı 

Gündelik gayri sttfi ka 
zanç sahibi müatahdem ve 
seyyar iş erbabındzn kar· 
neli olanlar bu ayın son 
t{Ünilne kadar karnesile 
birlikte, karnesi olmıyan 
yani yeni işe b şlıyauların 

dn bir istida ile 15 gün 
ıırfında Jefterdarlık vari
aat müdürli ğüııe müra 
caat etmeleri lfizımclır. Bu 
gihi v.ıtand ışlar :nuay}en 
müddet zurfıııda müı acaat 
etmedikleri takdirde c z lı 
olarak verl'>ilerı tahakkuk 
edecektir. 

Adanad a Pasif ko. 
runma denemesi 
Adana - Uurada pa

sif korunma denemesi ya 
pılmış ve bütün Ş"hrin e 
lektrikleri sönerek yollar
daki nakil vasıtaları ve 
halkın hareketi durmuştur 
Elli dakika kadar devam 
eden tecrübe muvaffakiyet 
sona ermiştir. Halkın bu 
tecrübelere gösterdiği ilgi 
ve çiddi alfika kayda şa · 
yandır. 

Müdürler toplantı 
Daire Müdürlerinin 

mutad aylık tojllautısı dün 
sabah vilayet makamı sa· 
)onunda Valimiz Şefik So · 
yerin reisliği alltında ya 
pılmış ve viUlyeti ilgilendi 

ren iş!er görüşülmüştür.· 

Toplantı öğleden sonraya 
kadar ailrmüttür. 

Koza satışı 
Hararetle devam 

ediyor 
lpek Koıası Jmahsulü 

en hararetli devresindedir. 
Kemale iren •mahsul bol 
ıııiktarda satış yerlerine 
gelmekte vo satın alınmak 
tadır. Bu yıl mahsulün ge 
çen yıldan daha bereketli 
olacağı anlaşılrnaktn'1ır. 
Geçen yıl rekolte 200 kü 
sür hin kilo idi. Bu yıl 250 
bin kiloyu aşacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Kayıp makbuz 
281 sayılı 4-11-941 

günlü ithal beyannamesi
ne ait menşe şahadetname 
si ibrazına kaı lar depozı

to suretile Iskend~run it 
hal~t gümrüğüne 204 li
raya c.it 127879 sayılı 4 · 
11-941 günlü mahsup 
makbuzunu kaybettim 
hükmü olmadığı ilan olu 
nur. 

Tlegraf direği alı.ıacak 
Adana P. T. T. Müdüri· 

yetinden: 
1- 942 senesi içiıı Sey 

han P. T. T. :ı.1tıdürlüğilnce 
kestirilecek olan Hatay mü 
dürlüğüne aU 385 Konya 
müdürlüğüne ait 1615 Kır 
şehir müdtirlüğüne ait 650 
ve Seyhan m üdürlüğüı.e 
ait 340 ki ceman 2990 adet 
çıralı ";am te'graf direği
r.in 10·6·942 çarçamba gü 
nü saat 16 da eksiltmesi 
yap1lmak üzern 25·5·942 
den itibaren 15 gün müd· 
detle kupalı zarf u ulile ek 
siltmeys çıkanlmıştır. 

2-Beher di eğin mubam 
men bt-!tleli 8 liradan 23920 
lira ve muvdkk} t teminat 
1794 liradır. 
3- Ta iplerin muv 1 kat 

teminat makbuzları l c ıret 
odaRını1a bu seııevo aıt ve 
sikal rı havi eki f ııektup 
ları ı ek-;iltmo glinli saat 15e 
kadar Seyhnn P. T. 'l'. mü
düı lüğti eksılmf' komısyo 
ııuna tevdi veya gön<ler
me1eri ilan olu ur. 1,3,6,9 

Satılık zeytin odunu 
Payas Uelediye Heisli· 

ğinden: 

Uelediyemize ait 1.eytin 
)erden kesilen 50 ton o
dun açık arttırma ile satı· 
lac:ıkt1r. lst~klilerin 15 ha 
ziran 942 günü belediye
ye rnüracıı .ı tları ilan vlu· 
,;ur. 29-2-5-7 

Kayıp Mühür 
Adım nıuhkuk zatı 

mi.ihrümü kaylıeltim. Kim 
seye borcum yoktur. Yeni 
siı·i alacağımdan eskisi 
hükümsüzdür. 

Yaktu kl>yünden 
.l\lery~m Heyhlin 

Gündüzde 
Bu akşam Son olarak 

Lorel-Hardi ve kamçılı zora 
Neşriyut Miidtirü 
Selim Çelenk 

C.H.P. 1\lalbaası Antakyu 

Nakliyat mü
nakasası 

İnhisarlar Başmüdür
İüğünden: 

1 - 32 maddeden ibaret 
şartnamesi mucibince: 
A- arlı; Antep Antep 

Narlı, Maraş Antep, Antep 
Marnş 
B- Narlı NiLip, Nizip Nar 

lı,Antep Nizip, Nizip, Antep 
C- Narlı Kilis, Kilis Nar 

lı, Antep Kilis, Kilis Antep 
O-Antep Birecik, Birecik 

Antep, Suruç Antep, Antep 
Suruç, Urfa Antep, Antep 
Urfa 
E- Fevzipaşa Antep, An· 

tep Fevzipaşa, Fevzip'l.Şa 
Kilis, Kilis Fevzipaşa, Fev 
zipaşa Nizip, Nizip Fevzi
plşa 

F) Urfa Akçakule, Akça· 
kola Urfa 

G) Birecik lcarkamış, Kar 
kamış Birecik, 
K- Maraş Eloğlu, Eloğlu 

'.\laraş, Maraş Göksün, Gök 
sün Maraş, Maraş Andırın 
Andırın Maraş aralarında 
gelecek ve gidecek inhi· 
sarlara ait bilflmum emval 
ve eşyanın nakliyatı kapa· 
lı zarfla ve 
A- Suruç Mürşit Pınar, 

ı\lürşit Pınar Suruç 
B- Pazarcık Pazarcık is

tasyonu, Pazarcık istasyo. 
nu Pazarcık 
C- Kapıdere Elbistan, El 

bistun Kııpıdere aralarında 
gelecek ve gidecek inhisn 
ra ait bilumum emvalve 
eşyanınlia açık eksiltme 
ile 21 5 942 t rihınden iti 
haren 15 ırün müddetle o 
mahalleri itilnrıle ayn ay 
rı eksiltmeye konulmuş• 
tur. 

2- Eksiltme 61 hnziran 
942 tnrıhine müsadif salı 

gıi:::ıü saat 15 te G. Antep 
lııhis nlar Başın üdüriyetin 
de ıniiteşeklıii lrnınisyon 

manfetile j'apılacaktır. 
3 - ~ akli laahhüt edile 

cek inh:sara ait emval ve 
eşyanın nevı ve cinsi ve 
muhrnamen miktarile % 
7,50 muvakkat terninatak 
ça!armııı turarı şartnameye 

ba~lı cetvellerde gösteril· 
miştir. 

4- Isteklil.!r açık eksilt 
me. için ihale günü saat 
15 e kadar komisyona ve 
mahalleri inhisarlar idare 
sine müracaat edecekleri 
gıbi kapalı zarf usulile olan 
eksiltmeye talip olan 
Iar da teklif mektuplarını 
ayni giin ve saatti kadar 
komisyona tevdi ede~ek· 

l~rdir. 
~u kadarki bu ihaielere 

iştirak edecekler 2490 ~ a
yılı kanunun 32, 33 üncü 
maddelerine harfiyen ria· 
yet şartile teminat makbuz 
tarını ve kanuni ikametgah 
ve sicil ticarede kayıtJı ol~ 

ihtikar il3~~·· 
Hatay Asliye CezB 

ıt.k . d ,t • emesm en: JıP s 
Faturasız eşY.3 •11 J(orııo· 

mak suretile l\fıllıtııılif br 
ma kanununa ıııu 

0 9,JÇl~ 
rekette bulunrnak.taıer ~ 
Antakyanın ~en.g:g-ııı ıj; 
hallesinden Cırcı f_ebBrı 
doğumlu Nikola uasiod~ 
ve Altıntaç ınah3 

1
pdB 

Abbud oğlu 25 ysŞ Jll f' 
ra K ebbudi baklar•:od' 

son dO 
pılan duruşma ·ııdBJl 

Sabit olan fiiJlerı ı;sııı.ı~ 
layı Milli Koruoınıı · delS 
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