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Dünya s tvnşmın doğm duğu lab t buhr1n 
kAğıt tedarik etmek hususunda bizi de çok mOşklll 
bir durufllD kovdu Binbir sıkıntı içinde bulduğumuz 
kağıt mevcudu;nuz pek azalmış, yonidea ısmarladığı
m z kağıtltır du geltr.emiştir. Bunların g""leceğine da
ir de şimdilik bir ilrnil yoktur. 

Bu durum karşısmdrı, ı.ı yıJ<l.mbe~(hi~ aksnmadan 
devı.m eden gazl'lcmizi ılurdurm ımnk; için l arm ı n 
sonra hrc1nimizi biruz daha darultmuğa karar ver
mek 1..o·unda kaJ~ış hulunuyoruz. 

Çok kısa E>ürmasini dilooiğjmiz hu kağıt buhranı 
geçer geçmez ve ısmarladığımız kağıtlar elimize va· 
nnc:l " Yenigüıı ., eskisinden dııha geniş ölçlide nrtir 
ö ievine d"'vam edecektir. 

Elimizd.! olmayarı bu daralmadan dolayı çok de . 
ger'i okuyucularırmz.ın hizi mazur göreceklerini samrı~! 
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aşvekilin nufkt:ı 
( Ll!'Şl 1 incide ) 

tirmez Altın artık bir 
üs ve zinetlen başka bir 
y değildir. .Buna karşı 
ınacak tedbirler hakkın· 

8 Maliye Veldli arkadıı 
şını siıe gert!ken izahatı 

Vf'r4'~ ktir. 
Biz, eJin·i~ki eahllıi · 

yelleri kulhı.nnrak istikl~\ 
mahk6emelerJ kuraı: ve bır 
çok kararlar ııhrdık Fakat 
banu yopmadık:.:,ve yapn\ı 

yacağız. çu.ı.,kü Tiirk mil· 
ıe"nid kemwiue •n~nımız 
vurdır. Ktınunlum ~ 
V(;rdiği çok gımiş salahiyet 
ler var f.ıkat biz bu saH\ · 
biy.i lüzıJOl görü~sek 
kullauaCdiız. 

Şekel fiatlanr.a zam 
m•leiine ge~ : Hül\i\_ 
met nH•mlekptteki Şt'J\er 
stokunu bes.tp'udı v~ mu.v· 
cut ~eıjn gelecek ıbtih 
sal mevsimine l<adar ye
tişmesi için bu tedlıiri a~ 
dı. F'ukir uilderin süttekı 
çocukları için ş~ker temin 
t decek tedbirler almak 
üzere bulunuyoruz. Stokun 
bitmesin~ ve herkesin şe 
)cer lop'amasına müsaade 
etr;ııiyec~iı. " 

Başveki1jmiz 
Yarın ak~am bir 

nutu.k söyliyec,,k 
Beiv.ekilimiz Doktor 

Refik Sa3~am Yarın uk 
şanı saat 20,15 le Anka 
ra radypsu vasıt:ısile bir 
konuşma yapacaktır. 

a,_y ~ğmur de,. 
vam ediyor 
t elgref ve telef .ın 
hatlar-4nda bozuk • 

luk var 
Yağmur devam etmek 

ttd\r ~lu, y~n eJ.rAfjaki 
kHılur ıerillliş fakat bunhır 
dan hosıl olan sıılar nebit 
ve deu1leri ka 
hhı tmıştır. Fırtıııa yüzün· 
den bir kıSIO;) t..e~fpn YC 

telgraf hatları ~uğırn 
d.ın l,uıılar tamir r<lilrnek 
ted·r. Şehrimizltt AnkarJ 
y Iataııbul arasmda iki 

dtnbı>ri te!efor. konuş 
malen ynrılanuımaktadır. 

Elektrik motörünün 
tamiri bıtti 

u 
Alman ep sinde 

bir ge ik açmış 
Mos'cov 31 A. A. -

Cepheden get(,n hab .. rlere 
gl)rre, Kızılordn yeri ifşa 

edilıniyeıı bir noktada Al 
men hatJa .. mda)Ji\yük lıir 
gedik · çmıştır. Bu hal Al 
manları bilyük bir kaygı 

ya diiştirnıüştür. Harkof 
çevresinde de Hus böskısı 
devam etmektedir. A1mun 
},Jr A vrupanın diğer yerle 
rinden büyük miktarda 
takviye kıtalım ~etirrnek· 
tcdirln. Fa kut bu ihtiyat 
kuvvetleri Husları durdu· 
nımıyac tkhr. Son Rus 
ilerlt:yişi Almanlara 25 bin ' 
mu ve yaralıya mtılolmuş 
tur. 

Uzak doğuda 
30 dan fezla Japon 
gemisi tahrip edidi 

Vaşinjıtton 30 A.A.

Nevyork radyosunun temin 
ettiğine göre, [önemli bir 
Jawn gemi kafileıiııt' ~ş 
lıyan hücum devı.m et· 
nıektedir. Bu hücumda 7 
bin Japon asker.i ölmüştür 
Uçan kalelerin hücumu ne 
tict'Sinde 30 dun fazla Ja· 
pon gemisi ya batmış ve 

ya hasara uğramıştır. Bu 
suretle Cavanın istfülsı i· 
ç·n hazırlanmış olan Jap()n 
planı suyn dl\şmüştür. 
RUZVELTlN BiR NU l'KU 

Vaşington 30 A.A. -
Cum burreisi Huzvelt rad· 
yo ile Polonya mı\lat.ine hi 
taben bir nutuk söylemiş 

ve Polonyuhların katlandı 
ğı bliyük f dakftrhkları, 
Polcmyanm yakmda kurtu 
lacağım ve ıstırvptan .kur 
tarıla~ığmı bildirmiştir. 

AMERlKAN TEllLıGJ 
Vaşi~ton 3~ A.A.-

Ş im ı de «Uçan kap 

lanlar»çıktı 
Singapur 30 A.A.-200 

bin Japon askerini taşı 
:'nm 1 O dt>n faz.ta Japon 
taşıt gemısı Amerika 
dan gel n ve adına "U . 
çan kaplan,, denilen ha,·a 
ej<iel'leri t:ırafınd,ın rn iıte· 
madiyen h!lcııma. uğramış 
ve şimdiye ka Jar bunlar 
tarı..fmdan 49 gemi bata· 
rılmış veyahut tahrip edil 
miştir. <:ava~a çıkarılmttk 
üzert· gilnderil~n b~ı 200 
bin kisidrn en az il9.te bi 
ri şimdi denizin dibinde
chr. ·'Ucan kttplanlsı·" çok 
büyük vo ağır bom balar 
taşımakta ve çok uzun me 
safelere gidip ~elrnc.tkledir. 

An karada 
Cezaya çar.pılan kib 

rit vurguncuları 
Ankara - Piyasada 

bir kibrit buhranı yarat • 
nuık istiyen vuı guucular 
hakkında şiddetli takibnta 
başlanmıştır. Anka"'u Vali 
Jiğinin cmrile şüpheH yer 
lorde yapılun araştırıı:rnlar· 
da bir evde 5 bin paket 
kibrıt bulunmuş ve bunlar 
mü ~adeı e edildildeo sonra 
suçlu mahkemeye verilmiş 
tir. M~hkeme 'Ju vurgun 
cunun muhakemesini bir 
gü de bilireı:ek ı.end\s#ıi 
lUD Jiru p ra c zasile dük 
kamum 10 gün knpanma 
sına kanır vermişrir. 

ifan.en tebliğat 
Giyap kararı 

Çeltik heyannemesi ver.enleıe 
T< pı ıık Mahsulleri Ofisı lekrnderun Şu~~~ 
Çeıtıkler hakkında Toprak M<:ıhsulleri Oli ....,.aa. 

I\ ll.ıği•ndt; alınan 24-1-94 2.tarıhli t~ad ~ 
daı •'ut ua gör~. ~ 

1-Kendisi istihsal yapan kUÇilk .mW.hailıİI' ~ 
lori Ofis tarafından tessllllm edilecek vdııııl_:-...-. 
delleri tesbit edilecek. veeati ve hakiki bir .,... 
na gört- vereceği pirince nazaran li lljrncilrUP.,.., 
ı inç fi atı Uaeıiuden öde~ktır. ti' 

2-Büyük wüatahsillerle mültabaiLt<>lm~ ·ttil' 
Mhiplerinin çeltikleri kendi hesaplarına ieleoıp ~
yt·rde p rinc; halinde tesellüm edilmelt kaydile ~ 
lzmir veya ls...Wula .sevkellilecek v~ geltık•eilf 
lıınla rı Otıs tarafından tklene<!dktir. ,jJil 
3-Çaı.tiklarin lztQir :vey&r lstaıWula sevki mal 8 

}erinin w-zuauna tabMti;. . 'ft!I• 
4 -Çeltik na.vludlan Ofisçe O~enerek ıaın~r. 11' 

lstanbuJdu Ofts birttfmdan; teseiAUm tdilec~lt p~rlll~. 
riu bedeUeı:i de cins ve 'tlevioe- göre litk:entteru.U 

yin edilmiş fiat üzerinden ödenecekti~ ~ld• 
S-çeltlkleı: sawplernııindıuuraüle ~ .-ta 

tilip Ofis Şubelerine .gönderilecek bu ŞubeleriJI ~tioÇ 
ru ile fabrikalara nakledilerek elde edilecek P' 
~e .kırıldar tamamen Ofis<; -deıvr~eoeillJr. 
Ke,yfiy.et malO.aı oJ.mak .ilzw& ilAn .Q1unur. 

la rla tcaıfıı Han . 
MiUt EtJJIQk M&dUrlü" 

ğünden: 

1-Kanm nohiyesine 
bağlı Batı tan köyUnd~ hazi · 
neye ait cernan 12 haktar. 
39 ar ve 45 santiyar. ,me 
hasıııda 2 parça tarlanın 
3 senelik icacı açık arttır 

rna \le satışa çıkaFJl-.ır. 
2-Senelik mulıam· 

men bedeli 45 lira ve ne 
s~tıelik muvakkat teminıı· 
tı 10 lira 12 loıruştur. 

3-lhale 13-2-1~42 
cuma ,gUnü saallO da Def 
terdarhkta yapılac~tır. 

Talıp olanların % de 
7,5 t.eminatile müra.caaUa 
rı ~lliU~e. ilıAu v.INJr 
maanıf ala.D.a cW.Ur. 

31-5-8-12 

.kwni JDU1me.l• "'* 
caği ilAnen teb1iğ olunur. 

• • 
* Antakyanın Sarı Mah· 

HamJ Y.ilA~cıo. ~ 
Ôzerlideor J»~~ 

tasyoo 1ohına .. ul1' J; 
ve kırdJrüaca.k ~~ 
eksiltmeyt3 kon~19: 

1 - K.eti! . t 1' r 
lira v• ilk temil)lll 
ra 50 kuıpşLvr · aiL ef" 

2 - B~ JP 
Daimi .FAciimeı>de. 'f-
fıada görülebilir. . '(af'' 

3 - :raıpertıı ~ 
rel .od88nUJa..k~i~ ~ 
cWWarıua .ve bu. ..,-1' 
o.W.uJdaı»a dair 
ibr».etmde.ti ~l!IO!"'~ 

4 - EkailtıJlB ~.J 
llWıil .-.t; 15~ ;t 

:.Jliümt Eac'ı''PC~ 
~ .il&lı oJnpaıı. 

Ffüpinde dilşnı.an piyade 
sininlhlavya yunı;ıuıdasının 
sa~ ve sol kanatları la ya 
pılnn düşman hücm!!U kı· 
ıılmı, tır. H )1 • d'lo hindis 

Antakyımıo Sarı Malı· 
mut mahalle inden 8 un· 
maralı hanede Fransız gör 
oğlu G<a,:ıl t.ımfıtlt'}au ay· 
nı rnabolh•den 2 nucna1 alı 
hauede lbralıin• Ilyas Bi 
rim ve Naum mıl..im kızı 
gazal aleyhll-'ı ine Antakya 
Aslile H. n hkernesine 
açtığ al ca\c davasında; 

t\1 ddeiule}hlerdoa Na 

mud ııurJNUesiodeu 8 nu· 
maralı hanede Fransıı gör 
qğh~ ~ tarafandan ay· 
ni rnııhııl\eden 2 No hane 
de Ibrahim Hyas ,Birim 
ve etti Nama ~im km 
gazal Aı~Wılrine ~yi 
i\sliye ıHuk'8k mı.k~rnıea~ 

tanında .• crlm:z bir 
düşman nakliye gem'sini 
bhdp uylemişlerd\r. 

AJ.,M:ANLAR HIRÇOK 
YEL~LERI GEHI ALDILAR 

BerJin 3) A.i\.-Alman 
tebli~i: 

um kıı.ı ga:l ı ve lbrahim ne 
llyus Birimin ikametgubı dn; 
meçhul Lulunduğundan • ıüddeı aleyh Hyas ıBi 
mahal i gazete ile ilftneıı rimin ikamBlgUı :memul 
t~liğat icra edild'ği hal oldu(tu eııl~ıoe JMb 
de gelmedıkleri ve vekil ni lıı.kkıruia ilben tebli· 
dahi göudermedikleri unla gat yepıldlğl ıhalde lllılhkıe 
şılmasımı mebni Hukuk meye ~ediğitldeo HM 
Usuhi m ıhakemeleri kanu kuk Usulü mu.b'lkllll8lori 

u l!lac ık dawa1m: 

Bir haftadaııheri tamir 
edılmekte olan büyük elek 
trik motöriiniin tamiri bu 
glln bitecek ve bu ıı kşam 
itlemt>ye b:ışhyvca~ tır. Hu 
suretle şehre umunıi elek· 
trik e.ereyum bu akşamdan 
itibaren verilmeğe. bnŞiıya 
ca8' ve tı;çbif y~r upkiız 
kalmıyac11ktır. 

Doo~tı:ı ıavz ısında mil· 1 
dbfaıı sawaşla .. ı devam et··\ 
m •kteciit' Bir sıra karşı hü ouııun 400 ve 403 Un· kanunuowı 4ıO)ve:4ı13Qo,eQ 

ı 
cumlarhı bir çok yerleri 
geri uldık Karla örtülü o· 
lan ~avaş meydanında pek 
cok ölü vardır. 

cü mııdd~l~ri attk!mm:ı \ maddel.-.ri alıkAmwa tav· 
ı tevfikan haklarında · yine l fikan haklwadfl ~iab ka· 

i lln n teb\iğat icrasına ka i rarı çıkaı:ılmasma karar 
rur verilmiş olduğuodan ' verilmiş oldıNtun.daıa tar,ihi 
labUğd"n itibaren ~ngün ilandanitil:ıaten lO~~in 
içinde yazı ile itiraz etme 1 de yazı ile itirarz etme 

13IR UÇAK. KAZASI 

Riyo 30 A.A.- Arjıın 
tin Hariciye Nazıı ı ile di 
ğer Arjantin üyelerini ta 
şıyan bir uçak denize düs 
müşttır. Yolcu~ann hepsi 
hayattadır. Hariciye !~azın 
yaralılar arasındadır. 

niz Vt'ya tasdik i vekH da niz ve duruşma günü olan 
hi göndermeniz ve duruş 16-3-942 pazartesi gll 
ma g ıuli ol m 16-3 942 uiide m.abkemeye ~o· 
günUnde saat 9 da mahke niz \eya tasdikli oir .vekil 

• ' Nefriyat MUdürlt ' 
Sff I ıM ('1 t ENK 

~. IJ, P. M ·tlııınqi Antı1kya -
meye g ·lıneniz v ya tas· göoderrıwıS aksı Ukn· 
dikli vekil gönderm"!niz Wt. hakkuıwla kauuoi mu 
aksi h<1liude hakkı ıızda mele yapılacağı iUlnen tuh 


