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Sıcak dalgası 
Bir l taftadır bnşlıyan 

sıcaklar dün de ct~vam 
etmiş ve sıcakhk gölgede 
35 dereroyi geçmiştir. Ha 
va bugün nisbelen daha 
serindır. 

Bomba muhakemesi 
Dünkü celsede muhakememe

raklı safhalar gösterdi 
Suçlulardan Kornilofla Pavlof suikastın uy
durma olduğunu ve Omerin parçalanma

dığını iddi ettiler 
Bomba hfdisesi suçlu· kiki bir suikast olmadığın 

larımn muhakemesine dün da ısrar eylemiştir. Rds 
Ankara ağırcezasmda de· bunların müdafaaya ait 
vam e \ilmiştir. Öğ't'den olduğunu bildirmiş ve mu 
önceki celselerde suçlular hakeme öğleden sonruya 
dan Abdtirrahman geçen tecil olunmuş.ur. 
celsedeki ifad~inin gazele Ö~leden sonraki celsAJe 
lere akseden bazı parçala· Pavlof, kendısinin hasta o 
rını düzeltme yolunda ıd- larak Konsoloshaneden 
dialarda bulunmuş, Süley- çıkmadığını çok uzun uz l 
man da s1rf hemşerilerinc dıya anlatmış ve lıu söz 
bir iyilik etmek emelile ce l<>ri lüzumundan fazla uza 
haletı yüzünden suçlulara tarak sadet~en ayrıldığı 
hizmet aylrdiğini söylemiş ıçın müddE-iumumilik 
ve tahli;tsini iste.:niştir. müdahale etmiş, bunların 
BunJan sonra suçlulardan mUdaf daya ait olduğunu 
Pavlof ilk tahkikata ı.ı söylemişşir. Kornilof ta 
raz etmiş, Örnerin yaşı -ve Puvlofun sözlerine iştirak 
tJoyu hakkında bazı itiraz eylediğini bildirmiştir. Sü· 
lar ileri sürml;ştilr. Ôme leyman ve Abdürrahmaıı 
erin bombd ile parçalan tahkikatın genişlemesiııi 
m1ynrak belki saklAnmış ol istemediğini söylemiş ve 
duğunu; yakkaptarla elbise bundan sonra Jstanhul za· 
lerin O ı. r ait olmasının bılasının suçlular hakkında 
bir ehemmiyeti olnuyaca· ki bilgis; okunmuştur. Ye 
ğını, bu yüzden tahkikatın ni şahitlerin dinlenmesi i· 
derinl~ştirilme ini rica eyle çin muhakHme3 mayıs çar 
miştir. Kornilof tahkikat ŞJmlıa gününe tecil edilmiç 
raporunu hazırlayan heye tir. 
tin de şahit olarak dinlen ••5•0•N-D•A•K•ıK•A ____ _ 

mesini, bu hftdisenin bir 
suikast değil, suikast tas
nii veya nümayişten iba· 
ret, mürettep bir hadise 
olduğunu iddia eyl~miştir 
Pavlvf tekrQr ayh~l kal 
karnk Silleymnn ve Abctür 
rahmanın itiraflarına itin.;z 
edurPk bunıaı ın bir ajun 
olduğunu ileri sürmüştür. 

Abdürrahmanın avukatı 
kimin ajan olduğunu so
ruııcu bunu tayioın mnh 
kemeye ait olduğu cevaln· 
nı ve·miş ve suikastın ~ha-

Alman basıru 
Madagaskar taarru
ıunu takbih ediyor 

Berlin 7 A.A- Alman 
blsını Madagasknra yapı
hın hücu~ rnüııasebetile 
diyor ki: 

" Bu ahUlk sukutuna 
alamettir. Çörçil Jngiliz 
halkının hoşnudsuzluğunu 
gidermek i«.:in kolay ve en 
az mukavcm ~l görecekleri 
bir yere saldırruış~ır. 

Vişi tehdid edi 
liyor 

tvladagaskaryüzünd 
Laval bir hareket 

yaparsa 

İngiltere ve 
Ameika Fran

saya harp aça 
caklar 

Vaşiııgton 6 A. A. 
Buradaki siyasi müşbitlı 
göre, Ma:Jagaskar sava 
dbT.ı sonra Amerika il 
Fransa arasında siyasi m 
ııasebetlerin kesilmesi 
kesin bir gözl\3 bakmakta 
lfor ne olursa olsun bu b' 
emri vakidir. diğer tar 
tan.Lava! Madagaskar m 
selesi yüzünden her han 
bir karşılık yapmak ist 
v~ya donanmayı Madag 
kara gönderirse Ingilt 
ve Amerika ile Fransa a 
sında harp hali olduğu il 
edilecektir. Amerika bük 
meti de Amerika kıtasınd 
ki Fr.msız mijstemtekele 

ni derhal işgale başlayaca 
tır. Bu durum Vış~ hilktl 
metine nçıkça bildirilmiş 
tir. 

Çarpışmalar deva 
ediyor 

Londra 6 A.A.-Neşr 
dilen bir tebliğde Madag 
kardu hurekP.tin devam e 
t"ği ve lngiliz kayıptan 
nın hafif olduğu biloiri 
mektedir. 
F ransanın Amerikay 

cevabı 
Vişi 6 A.A.- Lav 

Amerikanın Madagask 
hakkında verdiği notaya 
vnp vererek işgal hareki 
tını şiddetle protesto 
m iş ve bundan do~nca 
mesuliyetlerde Amerikan 
da hissp.si olacağını bil 
mi~tir. 
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Şehir Me .1l i \ 
Gayrimenkul icarları 

Mi\\1 tın\ak müdürlüğünden 
Hıılunduğu P;lr..; J. Cin ·i 3 senPllk mulahazal Jt ı ş b r lıaı..ıtahk cı· 

, ne ııp kitJplarında 
av\ ~e.di, ne czaneler 
Hı r<)'n u, u d • ot"cı · 1 

İşini bitirerek dağıldı 
Yeni şehir bütçes'. 28G bin.Jirayı geçmektedir 1 

ı~öY 
.icarın tutan 

150 Tarn3Cll1 i\o 
152 tarhı ŞPyh Ha8an 

2 94,50 ,, . sil ı 

d n)'durcı1a ilficı var 
Şehır 'vlı c1 i ·ş:nı biti b·n )iı a ol, n hrtı;Ps1nd n 

rrrek evv lki g·ın rl ğ"ıl· dline kadaı t h. \ t--dil n 

Ellt>zl 
Avaklı 

3 J,00 ha7.ine hısSC 
388 " 
99 lr hçe 9, tamarnı ,.eni· her z lI an 

. ( l r kı nı vcut lrı· 

ı.ı yısı ll' derı f J t. a ol 
; d' tı al hash lık k 
ı g\ s•erir. Ama on! r 

sta duklannın farlnı1· 
bi e degıı.erdir. Farkın l 
olmadtklaruıdan başka 

mısttr. Hu oplanhi-ırda pura 162. l ın 8!2 ı·ra 
942 biitç::ıı;· göt i.lşiilerek lra olup ay sonu ıa kndar Lüt 
hul pdilmiş bulunmaktadır çPnin ftız\asile tahaldrnk 
Yeni lıü çpmiz elektrik edeceği an\a~tlrnaklır. 
ve su mışleri le 380600 941 büdçesindııki 170 
lira hr. Bunun 90 bin 6~0 bin lira ;raddan tahs"I edi 
lirası elektrik ve su işleri· len mikdar 72 bin lirayı 

80 balweli ev 150, ,, 
81 ev 75, ,, 

" ,. 
. ,, 

82 bahçeli PV 60, •1 

30 ~rla 15. ,, 
31 ğ~çh tarla 9d, ,, 
32 tada 22,50 ,. 

" Al ahan 
., 
., 

33 " 7' ,, • 
" y~ı iyi bir ış yapıyvr

u~ gıbi sevinç de duyar 
r. 
Müthiş bir hastalık a· 

ne aittir. geçen ~ılın 172 ~eçmer. ekte idi. 

Acıklı bir kaza 
İskenderun - Payas yolunda 

b;r kamyon trene çarpa
rak parçalandı 

703,5~ yeı,ııo · .1a11r1 

Yukarıda köy "0 p:ırse\ numaraları yaztll "" 8rt· 
menkuller muhammen be<lelleri iız"rim~en açı~ r b8' 
tırmn ile 3 senelik ıcan satışa çıkarılmıştı(. ıca şitl 
Jeli 3 müsavi taksitle ütleuecektir. İlk taksit .P~1 ıı:1e 
dir. Talip olaniarın yüzd<" 7 ,5 pey akçal.aı il: ~ır stt~t 
ihalt~ rrüaü olun 11-5 -1942 Pazartesı gıınil 

a kımse ondan kurtul· 
ak çaresım düşünmez. 
ı gelişi, herkes omm 
eyhmde bu.unur, bütün 
alıklarını sayar döker 
kıyametler koparır. Çün 

U bütün bunları söyliyen 

.., 
10 da defteıd~rlığ:ı müracaatları .. 

ue:ıallye ita\ ve sair masraflar al::ına aıttır· 8 9 6,7, . ' 

r de hasta oldt1ğunun far 
mda degıllerdir. 

Bu kazada 4 l<işi öldü, 3 kişi de ağır 
sureHe yaralandı 

rind~n Abduıgafurun oğlu 

Gayrimenkul sahşlan 
btlıtl , . ,, ıvıo 

3 Senel ı ~ tılrı 
men icarın tıl 

L. 1(. 8rıı• 

Hatay Defterdarlığından: 
Bulunduğu Parsel Cinsi 

köy No Yaloız; her hastalıkta 
lduğu gibi, oı:un da azı 
ğu, müpteHl.sı ve ma\\i'u 

ia dır. Herkes ayni 

Uün sabah saat lJ,30 1 

ıla lslreaderunla Akçay ara 
sında acıklı bir kaı.:ı olmu~ 1 

ve şoför Süleyman Ç·ıkının 
idaresindt!ki taş kamyonu l 
kanal köprüsi."ıne çarpmış, İ 

bu smıc.i.a köprüden geç 1 

mekte olan amele treninin 
altında kalal'ak parçalaı\ 1 
mışllr. Ka~yonda bnlu11an 1\ 

aroaleden Omer Ab.td ve 

Ali v" açtk hüçiyeti henüz 
tesbit edilemiyen Ahmet 
adlı hir genç ölmüş, şoför 
Süleyman ile ameleden İz · 
zettin Türkmen ve kardeşi 
Mustafa Türkmen ağır Sll

eette yaralanmışlardır. 

212 Tarla 1, 50 f eıı:ı 
209 " 18,-. ,, Bedirge Çerkes 

" ,, 
evresinde değildir. Bir kı 
ım, sadece vakit geçirmek 
çin yapar. fakat öyleleri 
ardır ki, mevcudiyetleri· 
in sebt bini ond·l bulur, 
aşamanm tadının çıkaca 
mı onunla kaim za 

der; bütün ısı 

Hastaneye kaldırılan 
yaralıların hayatı tehlikede 
dir Adliye ve zabıta tah
ki ~ata el koynrn~lur. 

( 'ema1 He kamyon tmhiple 
1 

r - • ---------

l.ıu hastalığı .. neşir ve l ·-

• ! kt• mım.,, etme ır. 
Yol vergisi mükelleflerine 

Bir nebat gibi yaşar, 

Afrikanın b i l m e m 
hangi k<tbilesine mensup, 
iptidai bır insan gibi ömUr 
süıer, fı.ılrnl en us1a bir 
mi kn 'P gibi e.ı belalı has· 
t.ıhğt aşılar. 

Mümkün olan kotaylık gösterilecek 
Vilayfltimizde 942 yılı· 1 is~i~ade et~elerini ve tc:n 

om 'O\ vergisi tahakkul<Una dı lhmaH_e~ıyle ~arar g~r 
~\ t V d l ı memelenm la' sıye ~derız. 

baş nnmış tr. ~ evanı e • , + · -• 
mek\edir Hususi Muhase ı !'ılukavemet şiddetli 

.. on ra 1 • • - ıv a lıe·, miıke.Heflere bir kolaY. l d 6 \ A 1\} 

Hala anı, madınız .n ? 

'lır. B•.ın:.ı ruğınen mükel detini ıffllırmaldadır. Dun 
c.ımrn { D ... d:t ,1<ludan balı· 
~tdı} on m, d..-dık< dudan! .. 

::Sankı b0 1 , dt-d1ko lu· 
u.ı ale) hinde ; .ızadi:en 

d dilwdu y.ıpcıJl,uın d(:di 
koduslınu yupuııyoı·rrn 

hk ol•nak i~zere ge\ ·c yıl \ dagaskardan gelen hab,...r 
olduğu gibi memurlarını lt•re göm, Adada Frdl sız 
evlPn"' kadar yollamakta' 

1 

muk~ven.eti gittikçe ş d-

lefıerın bır çoğu hüviyet kayıpların az olıı ası~a kar 

1 ciizdnnlarını huzır bumndu; şı~ık bu glinkü kayıplar 

\ 

1 
•• ,ı l rıgırdır. log lız kılalan bu 

~ mıış~uı şaı ,ar a ın a n13rnal{ a ve bu yuz .. rn yas\ · ı ... , t lt a 62 

yum?, 

Yo\ v~rgisi 

hakkında 

Jarınırı dugrusu anlttşılma· kilometrn irndaı· ilcrilt:mişrti. 
~ ınn'üa ve hem de beş çocuk\ LolJdra 7 A.A.- la-
!I babası mükelleflerin ellerin dagaslrnrd., ı en son gelf'rı 

de,niifus kı:ıy tlnrı bııluuoıa lıabt>rleı·, lı1 gıliz ve Fran· 
yarak ke d', ındt n vergi fHZ kuvv ti rı aru~ındu su 
örauı! nakt ve zuraı gör· 1 VctŞlll gi g d Ş dd \P11 !1 

crddedirl~r. ğ m '-'e lng z uı.:ukhıt m 

H::ı v Vilayet n:l .... n 
942 1 i yılı yo ver 

g ,.,ı t'lh· ltkuku yapılın k 

tadır 
H iş vi ayet ve lor.a 

nerkez\erindt' Hususi ~lu 
hı:ısel>e mcl:;urlurı yardı· 
miyle mümessillı.3r ve kliy 
lerde muhtarlar t' rafındrn 
evlere müracaat etmek su
ıetiyle yapılmaktadır. Ge· 
lecek memurlar~ göster· 
mek üıere mu kel ef ıeric 
lıüviyet cüzda ı\arım evle
rinde ve ellerinde bulun 
durmaları ve bed~ni veya 
nakdi yazılacaklarıoı açık· 
ça söylemeleri lüzumu 

iıan olunur. 

daıgalar halir ı~ 1.ıkm y::ıp ral 
18 yaşına girenlerden F aransız\arı bom b.,\adığıııı 

60 ytışını bitirmeyenlere b;ldirruckte.lır. O mzde üç 
~ kadar bi.ıtün erkeklerin Lansız denızahıı:ıı batırıl-
\ mükeHı f olduld~rı VP9942 mıştır. 

~çin altı lira olar k ı .. abul Kayıp mühür 
edilen bu V"rg\yi halkıtn!Z Adıma m:ıh\; f.ı'~ müh· 
para vererek mi yok~ a be rünıü kaybeUiın. kımseye 
deni yani yolda çalışarak borcum yoktur. Yenisini 
mı ödeyeczğini açıkça söy yuptıracı>ğınıdan eskisinin 
lem~mekte ve bu yüzdeıı hükmü yoktur. 
ruümessi lerin yola yazdtr Yakto köyünden 
dıkları mükellefler suası lbrahim Çolak 
geHı ce iş başına gidemiye Kayıp ekmek karnesi 
rek altı lirayı rezalı ve 9 Nisan ayma aıt ekmek 
lira olarak ödemektedir. karnemi kaybettim. Yeni· 

Hükumetimizin halk için sini alacağımdan hükmü 
gi>sterdiği bu kolaylıklar· yoktur.Sofular Islam malı. 
dun halkıını:ı.ın layıkiyle ı\lecid Karaca 

20J ., 4,50 " 
182 3,00 : 
187 " 4,50 ,, 
1C4 ·• 7.50 ·' ,, 

" " 
" " 
" " 
" " ,, 276 " 21,-- " 
" " 269 " 1,50 
" " 257 " 6.- ~ 
" .• 247 4' 1,80 ,, 
" " 244 •• 3,3U ,, 
" " 242 " 60, -- ,, 
" " 221 " ı,80 •' 
" " 2 18 " 12, - •' 
" " 213 " 4,50 ' . il" ıso,9J ~\_e~ o~ 

ı h .. -zıfl ı.A' 
Yukarıda köy ve parsd numaralnn yazı ı '', 0 ~,.. . h nıttıC ,;JJ' 

mı ı ı tapuca kuyıllı gavn menkuller hlU a . ~ı:ır• • 1 

de!lerj üz rındeıı nç1k arttırma ile 3 SP_n~_lil' %11\ıtr~ 
tışa çıkarılmıştır. lı'.Hl' bedelı p~şindir. 1aııp ~3 .....-? 
~o 7,5 pey akçaları ıle bilıkte ıhale giinü ol~\n.... ıtliJ~r· 
1942 Ç uş·:ı.ruba güııü sJat \O da l)'"fterdarııg:J. 3jtl

1 

caat\an u~ılaliye ilan ve sa,r ma::,rafıar a\aııa 
6,7,8,9 k 

Metruk masul sahlaca 
Hatay Defterdarlığından: l{föil 

Mu hanı men Y. rlüııy ..ı. Er k Şel'l:.ıl~ Kayst Flına 
Ue-.1eli ki'o ki!o kilo kilo kil

0 
. 

L. K ı.ırı 1) 
3~2, r · 849 30 1178 49J 240 ı1~;;~sti~ ·Jı' 

31, SJ 50 100 20 150 60 ~::~i!ftıır 
49 460 20 . çı 
26: 60 oO 20 210 '/)rı~ff 

198, 16 36 187 1138 81 51 
1t0ı-~

1 

626, 26 1395 3Tl 2'.:56 741 561 ı.ıb'iı 
Yukarıda yazll1 köyleıde 1942 se ıesı (1) ,.,.94ı,l'J 

lan cins\eri yazılı m~yve ınahsülteri ıı-5. o ~,·ıı· .... a l" lof1rı ' 
rihindc p.ılariıkla s -ılı!a:ar~m an is tel' ı .... ··rııc6 ı1' 
de Defter<larlıkt , buluwm komisyvoa rıı~deıı ~ı 

(Bahçe~erde ma.hsülbl'i:ı miktar ~e kirole eri 6ı 
rO.k olduguna daıı· tahmrn ve tesbıt c~tvell 1ı 
fanlak Mudürlüğünde görülebilir.) 18 j 

• J!if:f·BM'*;pgwae •?f .. - ~tO f 
Kayıp ekmek karnesi GuııÔ # 6/ 

Pıugünden itı~ar, ;ıı' t6 
Nis.rn ayma ait bir lıti birden Jzcıle ıJ~'ff') 

yük eltmek karneeiııi kay matina saat 4 =' .ı~~ 
bettim. Yenisini alacağım 

1
~~~ 

dan eskisinin hükmü yok Neşriyat ~l.ı~~~ 
tur.Kanavatislam mahal· Selicn Ç~ ~ 

lesinden Mehmet Şenol C.H. P.MştbıııS' 


