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ll~nir rın her kelim · 
sinden 5 kuruş alınır -

Ucret pefindir . 
. Sayı.sı her yerde 3 kuruştur 

l7 arlık vergisi 
OunO geçen eayııar 

10 kuruştur 

Kanunun metnini yarından ifi-
ren neşre başlıyoruz. 

t'. Varlık v .. 
uz .. r ergısı ka ıun 
ı... e hazırlık! unıın tatbikatına bıışlanmnk .. ~ııştu ur sona ermiş · k . 
tış- ı·. ~1aliye Vek·ır . v~ 0mısyonlur kurul 
t. ın b11"Ün Şel . . ı ığı İ!!rafından günderileu nıüf .. l-ış b·ı "' ırımıze g ı · b k ' 

su ı hııs~u k ı e rnesı e lennıektedir Müfot sund aza urı doJaşac k k . ı -
u kornisyouJ a ve anunıııı tatUiki hu 

1 (;tıceıı , ~ra Yardım edecektir. 
ıu curnartesı r" •• d . 

lllUhinı k· gunun en ıtibaren yörürJOğ . tuz aııucıun rn t . . e gıren 
. e nını yarından itibaren neşreyo 

Vali""· s 
B '"1l oyer 

lJ sabah'() 
\ aliıtıiz ~rtyolagitfi 

~bnh erı. Şef ık Soyer bu 
kıtllıişr <enden Dörtyol 
nıt i ı ır. Orad a 
Ok ···Crj lefr a kazuya 
() Şanı l ı. ış eciecek ve 
oıı. eıırar ş ı · . 

"Ce'·ı· e ırımıze ~ I{ ır. 

ar ti rn .. f 
~ .ıı&ru lJ ettişimiz 
esır ~Ja~lUfeıtişinıiz Balı-
~ld o~ıu ~s.~ Fahreddın 
~ qtları Urı akşam Au
t1. i Ve rr l&kenderune gel
~ l' t:>t"Cey' 
<tı ır. p ı orada ~eçir-
ıı:;lıı b ah reddin 'l'' . d 
'kı~ u .. ın 

leııı.oek~uıı. Şohrinıizdo Al edır. 
'l1arı K 

6,,1 lskerıd 0 nsulosu 
~o erun AI , 
~ tı d" matn Kon 
l:ş \>t, \~~; Ş:hrirnize gel· 

llııtıda ı' nıız Soyeri ma-
l' 1Yarat 1 • 
~f'rl k ey ernıştır. 

e li,duı . 
d'kk · Yetırnlerin \ . 1 ~t· ı ay -. ıne 

t et lfus A 

(j 'llQkli d Usı kelenıindin 
rı k 1 uı 

bı:~ e llıek ve Yetimler 
t~ .orını:ını Karnesi için 

~ı e Ve · 
~ı ·• Odiye ka,1 rıııış olup 

il nı 1..1ıır K I ~~l h nnı,ş 01 atne eri 
tn. tısı.ı i Ktı.ııf ur ın VWi 

(! cıtı el)~ • l~r a l\a ınıne nıu 
~ 'lebı;g ol rneleriui alma 
··ıell u"ur 

9ene sahi 1 • • 
11 na~ar, d· P erının 
ıtay ü ıkkatına 
t\ efterd 

1 ~ b rıtakl'a ırı ur ığıııuan: 
11Klı kö erk11z kaısı

ltı~ıı btılıırıu~ Ve nahiyeler. 
ab·ıgellele .ı Zeyti.ıyuğı 
ıe rı ~ 12 "4 tı!rııa kt o .s be-

l ltıeı~ a oldukları 
e Ver • • ~ .. llile11 k gısı son ku-

Son yağmurlar 
Çeltik mahsulüne 

zarar yaptı 

~)ört beş giir.den beri 
>'..,ag~ıakta olan yağmurlar 
~eltık. ınahsulU•ıe oldukça 
~~e~ıh zararlar yı•pnıış~ır. 
uyı k bır kısmı henüz 

tarlada ve biç·ilınemiş olan 
O:ahsul, amele ve ttlşıt az
lıg: yil1ünden geç kalmış 
hr. Sergendeki çeltiklerde 
açıkta olduğı j~·in zarar 
körın üştıı-. 

Orta Ticaret 
okulu 

T :dri.safa başlıyor 
~ehrımizdr kurulnrı or 

ta tıcaret okulunun eski 
.Maarif Mi'dUrlOğU binasın 
da t d · e rısat~ IJaş'aması 
ıçın. hazıriıklar ve binada 
t.amırat işleri 80na ermiş
lır. 

. Oku) müdürlüğüne ta
yın ~di.leıı Fahri gUI ~ren 
Şelırımıze gelnıiş lıulunmak 

\ 
tadır. Okula kız talebede 
al.~naca~tır. Teorisata önU 
tnuzdekı haf ata içinde bnş-
Iarnası muhtemeldir. 

Elinde şeker bulu

nanlara 

~ilfiyet ıaa rnmıncfan: 
.;;ı:ker ~atışı 16,l l,942ta 

nlnntlen itibaren serb t 
b,rakılnııştır. Evvt>Jce be 
Yannanıe .rerenler ellerin dek· . 
f 1 Şeker mıkdarının fiat 

~ ~ııı kit unun mucilı:u. 
ı.. Ode o 'k' c...~ ({110 1 n ı ı bu-

e Urı\'aı\ l'"SalıiJe ayne 
~ ~yt Olacaklurdır n 

a~klarını zıraat bırnknsma 

' 

nıurac::ıatıa vernıel~ri ve 
bund 

an Sonra S!llışa dovam 
etıneleri lüzumu ilan Olu 

la 1 llYağ ı · 
d !arile . arını kendi .. -.-..-...-... _______ _ e f) Vıldyet m k ~~. efterd er e 
'lı de o • arJığ-ıu göstE::

nur. 

met · · 

1 
d erı Yunı kanun icabın. 

p ~a teslinı eyle andır. Ona göre haraket 
eylemeleri ilfın olunur. 

L ·1o11ada 1 Uzak doğuda 1 Ekcnoıııi~ ~~ünceıer: 
*- 3 \ Çok şıddetli bir deniz 1 .. Kooperafifçilik .. 

Rommelin duru 1 savaşı oldu - ı -
J h • Vaşioğton 17 A.A-,Ame Harp yıllarının yüklıJttiği 
1 m U Va 1 m rikan donnnmı1sımn Sala- nğ'ırlıkfarı iktisat ali;ııındu 

Fakat s:ıglam bir mon adaları civarrnda Ja hafifletmunin en pratik ta-
l poolara karşi kazandığı rafı"Kooperatif " teşekkül 

halla yer eşmiş başarı çok mühim ve önem !erini çoğaltmak o'sa gerek 
Bern 18 A .A.- lsvcçr~ lidi. Hu deniz savaşıııda tir. 

gazetelerinin Bertin mııha Jı.ıponlarm n savaş gemisi Bizi bu kana::ıta dogru 
biri ŞimalAfrika suvuşlnrı batınlruışlır. Bundun bnşka çeken sebeplerden biri An-
hakkinda şu malumatı 24 as'rer taşıyan, 12 taşıt karaduki meınu'l'in Koo-
vcrmektedırlar. gamiside yok edilmiş ve peratifinin temin ettiği 

Almau askeıi mahfilleri bu bölgede Ameriln.n üs· koluyhk ve ucuzluk o!du-
Şimal Afrilrndaki durumun tünlüğü kesin o'arak ken ğu gibi, diV,er bir kaç Vi-
vabim manzaralar arzcde dini göstermişt i:. lfiyette kurulduğunu gaze-
cek mahiyette olmı:k(u be Vaşinğlon 17 A.A- EalJ· te haberleri olarak okudu 
raber Rommc'iıı snglam riyc n;ızırı albay ~oks Sa· 'ğumuz istihlak koopera-
bir hatta yerleşeceğini san larnon adalan c i varındaki tiflerinin ortaklarına ha-
maktadır. son savaşlarda .Amerikan yat ucuzluğu yaratmış ol-
İngilizleı· ve Amerikalılar kuvveıled~in duruma ke nıasıdır. 

orta Akdenizde Mihvt!r sin olarak hakim olduk Kooperatif şirketleri: ıul 
kuvveUerile knrşılaşmadan l<mnın aalaşıldığıııı ve nız istihlak sahasında değil 
önce gayretleı ini Şimal Japonların çok büyük ka- istihsiH alanında da dPğer 
Afrikuya hasretınişleıdir. yıplara uğradığını ve bu li rollı ·r ıtlmaktndır.Buııun 
Fakat şurası muhakkak bölcrede Ameriknnm şim- cngüzel ve açık örneği şeh 

k n dırKİ, Akdenizin orta ıs- di hakim b;ı durumda ol- rimizde ki kozacılı c ve 
mı Mihver kuvvetlerinin duğunu söylem ;ştir. dokumacılık k(!Operatifleri 
kontro!u ulta:dadır. dir . 

Bu Müttefikleri endişeye is Rozvell verd . ği bir d • 
<.lüşürecPk mahiyettedir. m~çıte, Amiral Darl~ıııu 

Darlarıla yapılan 
anlaşma muvakkat 
Vaşirğlon 18 A.A.- He 

SON DAKıKA 

yapılan siyasi anlaşmala

rın muvakkat ve münha· 
sıran savaş zamanına malt 
sus olduğunu söylemiştir. 

F ransanınAlmanya
ya iltihakı bekleniyor 

Mareşal Petenin yerihe Lavalın 
gelmesi muhtemel sayılmaktadır 

Beren 18 A.A.-Uyondan buraya g-•len haberlere 
g~re \1 m~şal PBtenin vaz'fesinden uzaklaştırılması 
nı ~ vzuıı bahi~tir. Pctenin yerine Ul\111lın veyahut tanın 
mış bir askerin getirilmesi muhtemeldir. \. 
Diğer taraftan Londrachın da verilen haberlere gö~e 

d .yeri idıtre teşkkül edince Fransanın Alıaanyaya ıl
kını ililn eyliyec13ktir. 

, 18 A.A.- Mareşal Peten Afrikadaki Fransız 
kuvvı.:tlerine noşrettiği bir b~ynnııamede Amiral Dar
lnnm bir vatan lıaini olduğunu ilfüı eylemiştir. 

. İspanyada kısmi seferberlik 

Yeni sınıflarda silah altına çağ rılyor 
Madrit 18 A .A.- Ispanyol kara, hava ve deniz 

kuv\•etlerinin kısmi bir surette seferberliği i1Sn edil
miştır. Yakında yeni sınıf :arda silah altına çağrılac1k
Jardır. Ispanyol kabinesi General lı'rankonun rei;;liği al 
tında yaptığı bir top'antıdtı I p1nyanııı t:.srJfaızlık.siyn 
setin\ idam eye karar vermiştir. 

* * * Hııgiiııkü dünya milletle 
rinin hayntıada d-:rin sıtr
sıntılara sebep olan ikin 
ci cihan har binin iktisadi 
bakımdan d.ı müessir 
olduğunu kims9 inkar tıdfı 
mez. 

Hususile bu asırda yaşa 
yım insanlar arası ekono· 
~lik munnsebetıerde ki 
sıkı bağlılık yüzündün harp 
maıtakalarının pek uzağın 
da kalan mem1eketler 
bile bu Lsirlere doğ'rdon 
doğruya maruz bu uomak 
tadırlar. 

Bundan dolayıdır ki.harp 
baş 1 ar başlamaz her mem
leket kendi bünyesine gö
re bir harp ekonomisi kur 
mak yükümündt! kalmış· 
tır. 

Birde de koopeı·atif dü · 
şilnüşünün devamlılığı ve 
yayılma istida<.lıaı belirtn•e , 
si bu ana prensibiu rnah- "' 
suludur. 

* * * 
Bizde Kooperatifçilik f ik 

ıi bugünün değil, ci.Jmlıu
riyetle beraber doğın liŞlur 
Ededi şef " Atatiirkün ,, 
nutuklarınd~n birinde şu 
veciz işaret'e iktisadi haya 
tımızın wçheı-iı i belirtmiş 
lt~rdi: 

Ş. Oğuz 
(Devam edecek). 
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Sayfa-2-· 

Tarla icar edilecek 
İskenderun Malmüdürlüğür.den: 

Köyü l'uhrir .i'lo. Cinsi fosahası 3 st"nolik kiım oit 
H. A. ~I. icar bedeli oldıığu 

Lira-kuru~ 
Arpa deresi 32C-58 Tarla,, 2 15 56 60,-·C:irgago And· 

~evr~ 49-49 
" 

ravus 
4 36 18 450,--Uhannes llo-. 

yacıyan vere· 
sesi ve Bofitili 

Zireyk 
,, 27-27 ,, 5 79 59 360,-· Sofiye Uuloz 
" 52 52 " 3 08 13 240.- " " 
" 60-60 ,, 3 79 68 165, . " " 
" 62-62 ,, 4 92 1)3 300,-- " " 

Kilise örıü218-218 ,, 399~58 3hazinci ma1iye 
., " 267-267 .. ,, 29 30 1,50 " " 

Arpa çiftlik 84-85 " 1 57 97 12,50 ,, ,, 
" " 58-59 " 4 70 17 42,- • " " 

Ala kop 309-316 ,, 2 4 7 09 6,- - ,, ,, 
Cı-uikeli T. 5 ,, 50 00 7,50 pol Avarci 
" 1 8 " 1 00 00 15,. . ı " 
" 19 " 2 50 00 37,50 ,, " 

" " 26 ,, 2 00 00 30,- . ,, " 
,, 38 " 3 00 00 60,- • ,, " 
,, 59 ,, 7 00 O:.> 150, - " ,, 
" 78 " 1 00 00 30,- • " " 
" 84 " 2 00 co 30,- - " ,, 
" 102 " 15000 30,- . " 
Yukarıda cins ve miktarı ve evsafı ve sai;~si ya· 

zıh tarlalar 3 sene müddetle icara v;r·ımek üzere 
4-11-1942 tarihinden itibaren müza:; ,. vazedil 
miştir. Talip olanların %7,5 teminıAt al le birlik· 
te.llıale gilnii olan 19-11-1942 perşer . t! günü su 
at. 15 .. de l\Ialmüdürlük. oclasında müteşeı dl komisyo 
na muracast eyleruelerı ve şurtrıamı:yi gvrmek isti
yenler de bu tarihe ~adar bergün mesai saııtlıırı da 
hilinde Milıi Emlak Memurluğuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Sathk metruk emlak 
köy(i cinsi parsel muhammen kimderımetr ilk olduğu 

No. bedeli 
Lira Krş. I z a h n t 

Zeytuniye H.HJh· 621 20, - • • l 'y ıs D"p Cui 1,3 his 
çeli ev Hiristiytn oğ. Abdulrnesih 

" " " 600 333,- 33 Ilyas Dip Cazioğ. 1,3 ,, 
Abdulruesih. 

" " " 657 116,- 66 Ilyas D"p Cazi 1,3 " 
o/t. Abdulmesih 

" " " 658 26,- 66 llyas D;p Cazi 1,3 ,, 
oğ. Abdnlrnesih 

" " 660 25,- • • " " 1,3 ;: 
,, ,, Tarla 1129 60,- - • Iskender Şükrü 1,2 ~ . 

kızları Meryem 
ve Juıye ,, ., 

., ,, Bulıçe 1144 125,- • - Circi Çaparoğ. 1,2 ., 
Hanna ,, ,, 

,, ., Tarla 1236 85,- - • Abdullah Zuğbi 1,3 ,, 
oğ. Hanna 

,, ,, Balı~·9 1114 20\- · • .Mihail Çapar oğlu 
ve ev Te:narnı Cir ci. 
Yokarıda ev~afı yazılı gayrimenkuliln açık arttır

ma ile mülkiyeti sııtışa çıkarılmı~hr. Ihale 24-11--
942 salı günü saat 10 da Defterdurlıkta yapılrc~ktır. 

IsteldiJerin teminat makbuzlarile birlikte komis
yonu müracaatlan. 

(itan, Dellaliye vrsair masraflar müşteriye aittir.) 
18-19-21-23 

Satlık metrük mahsul 
Hula~· Defterd ·ırhğındıın: 

KöyH cinsi adt:t kilo muhammen 
bedeli 

Lira Krş. 
llüyükdere Portakal 1800 18 00 

" Mundulio 425 4 25 
Muğaracık Mmıdalin 400 4 00 

,, Portakal 1000 10 00 
) cğuaoluk Zeytundunesi 4~0 40 00 

) okarıda muhammen bedeli cinr,i ve kCiy!eri ya
zıtı metı ılk b1lıçelerin 1042 yılı port.ıkal ve runnda. 
tin ve z .. ytin.Janesi mahiülü 20- -11-942 cuma ~Ü· 
nü surtt 10 da açık Prttırma suretile satıh CJktır. Ta
liplerin % 7,5 teminat makbuz.ile D .. fterdarlığ'ıt mü-

' racaat.lurt ilan olunur. · 
ı. 

...... 

YENl<,ON 

\ i1 1 l Satılık metruk eşY8 

1 
Ha•ny suııı~211ôkinıli ğiıı Milll Emlak Müdürlüğünden: 
den: Hfikiın : Salahiyetli 1 Beherin·n 
Sulh C. Hakimi Hifat 'ı ü- f kıymeti 
c J katip: Abdussamat Uoz Muhammen be<ldli adet Cir si ~1 
kurt Lira K. Lira,K. nıufıtelİ~J 

480,- -20,- · 14 Karyola ·ıstı1rtl" 
Antukyiıdu 1 (ennnniye 140,- -10,- • 14 Karyola döşeği nll 

~füyas vekiıi avukat Sun ·ı 10,- . 2,- 4 5 Komidon btelif 
'ı ener tarafından Anlak· JO,- . 1,- - 10 Tahta masa rrıu 
yanııı Bedir~e t;'"rkes liö 4,- · 2,- - 2 Portşııpo 

yünden Orner J•'aik nleyh;- 10,- · 5,- - 2 Paravana 
ne ikanıe olunan alaı;ak 27,- · 1,- · 27 Yastık 
davasJnm Antakya Sulh 48,- · 6,- • · 8 Divar aynes; " 
Huktlk mahkemesinde ya· ı 7,- . l,- . l 7 KaryoJn i>rtüsU u;tııJJ181bıt 

31,- · 1,- · 31 Yatak çurçafı ~!iti il Jllıl 
pılmakta olan muh!lKeme- tıı6 

O 
2,50 -,50 5 YUz hav'usu 

sinde: l\lüddeaaleyh ma- 5,- _ 5,. • ı Tübto dolap uhteıif 
rin mahalti ikametinin 2·30 -,10 23 Yemek çatah nı .. . 2~ 
me<."hul bulunmasır.dan 2,60 -,10 26 Kaşık dllıı IC"'" 

naşı ililaen muhakeme ·,20 -,20 1 Yazı hokkası c!lrJl 
· ı ·ıd· ·1d·· · h 'd 16,· • ~,- · 8 Demir masa ~iinlcrı >ı ırı ıgı a e • 

ğ'iyap kararına rağmen • .40 -.20 2 Toz fırçası 
mahkemeye r elmediğinden 3, 50 ·,5o 7 Şapka askısı ·t ~ô 

2, - • ,50 4 Elbise fırçası ,
1
ubte1• 

muhakemenin ğiyabında 2 ' " 20 13 M ı ' , OJ ·, asa örtüsü . 
icrasına <'.ıvamla: nliiddei 11,. • 1· • 11 çift pencere perdesı I' 
vekili tarafından muhake· 1,20 - 20 6 Peçet~ utıteli~ ~ 
meye ihraz olunan senet 6, · · 20 3D Yastık kılıf ırı 91 ııo~,ı 
altındaki imzanın müddea- 5,- ·1 · • 5 Asma lUks JunıhahteJif 
a1ıyhe eidiyetine matuf 2,6J- 20 ~ 3 Yemek pı<'ıt~' nıu 'l'oğlU, ' 
medarı tatbik imzasını bula- 2,- -1, • · 2 Hamam havlusıı btelif i' 
madıklarından mümailev· 2,- · 50 4 Çinko lrğt'n fl?U 

lı~ y~min teklif ettiğini bil- 2,- -, 50 4 ,, Sürahi ob 
dirmiş 1,- ·, 25 4 ,, ~bt' 

Teklif ..-dilen yemini -, 10 10 1 Teneke semaver Jell .ıııı.t 
kabul ve va ademi knbulu 2,50- 50 5 Kahve tepsisi porı:ıe dBO ııı 
hakkınd~ hir itirazınız var· 6, -1 - • · 6 ,, ,, Sarı rnade~rsel~ıl' 
sa 14 12 942 pazartesi gü· ·,40 10 4 Çay fıncıını ~Jell ,_ıtl' 
nii saat 9.30 da mahkeme- 1,80 10 18 ,, .,, tabağı P

0 ğl po ' 
ye gelmeniz aksi takdirdo 4,90- 05 98 Kahve fuıcıJn• talJ 3 

,, J' 
size teklif edilen yemin- J 0,50- 25 42 Yemek tabağı teııB• 
den nuku\ etmiş sayılaca- • ,30-10 3 Kahve CdVZ~Si sarı rf 
ğınızdan yemin ihbaruc,me- -,40· 10 4 ,, fıncanı muhte 

1 

si yerine kaim 0 1 mak üze- 9,50- 25 38 Su bardağı " 
re iUln o'unur. 6,- · 20 30 Rdkı bardağı 
Satlık metr ak eşya 1,60-20 8 Tuzluk Kri~tal ~, 

Defterdarlıktan 1,20·20 6 Süt cevz 81 W 
Muhammen 1, • · 10 16 Hasır sandnlY~r11' 

bedeli 6, • 1 • 6 h:oltulc sandal)'
3 

,. 

2, 1 - 2 Ko'tuk ,, el 
adedi cinsi Hra 
1 ilç gözfü saç kuzine 10 
1 çinko davlanuaz 5 
2 talıta kablık 10 
1 Emaye lavabo 25 
1 idrar küveti 15 
1 alnfıranga kuburluk 40 
1 banyo için bakır kazan 
ocıık ve bo· ularile 100 
1 emaye ban}o teknesi 50 
1 duş borusu 5 
1 Emaye musluk ve borusu 
ve duş 10 

YekOo 270 
Yokaı ıda evsafı yazılı 

meınkul eşyalar 2490 sayı
lı kanuıı 43 üncü mnddesi 
mucibine:" açık arttırma 
suretile 19-11-942 per· 
Ş"'m be günü ı:mat o:ıdu sa
tılacağından tnlip~erin %7,5 
teminat akçasını hami
letı d~flerdarlığrı müJ'aCa· 
atları ilan olunur. 

Doktor 
Operatör 

Sedat P\rman 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merkez karakolu 
binasında her gün ögleden 
sonra h9stalurını kabul 
eder. 

4,- -2 - 2 Kanepe rııült''° 
1,- • -50 2 Battanıya ~ 
5,- 5 1 Camlı dolap ~~ d 

911, 7 O 395 filet~ (-O:J 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı rteS1 _,,ti'.~ 

açık arttırma ile 21-11- 942 ~urıı•birer~...-
10 dan itibareıı köprü başında bır:r ·1et'~:, 
İsteklilerin te iliaat makbuzlarile bırl• 11,. ~ 
te köprü başında müteşekkil komis~~ıııe• 'ı.1~ 

Fazla iz lh1t almak ve e~y.ıyı g:ıe:rtlı ;"· 
Milli Emlak ~lüdürlüğüne müracast 1tı•~ ı6 
ğ)·!bilirl~r.(O,;llılıy~,i 1 a1 v.Hıir rnı94 1 
ait bulunduğu.) 13,l sfıŞ' 

MetrOk mahsul s ~" 
Hatııy Defterdarlığından: .:ti 

Köyü Ginsi Ad~t J{iJO ~ 
'i~ 

Vakıf Portakal 287075 OO "YJ. 
" l\landalin 1500 o~ .od ~j 
,, Gar dam•tii 52~ (J]rr.-

Yokarıda cinsi, mikdarı ve rouh~stı'I" t 
zıh ll1etr0.k babçt>lerin 942 yılı ~~2 petf 
ve gar ılanesi mahsulü 19-11-9 -,} 
açık urttırma ile satılacaktır. ·ıe 
Taliplerin % 7,5 teminat rnak!Juı• 

mııracaatları ilila olunur. ii' 
NeŞ~Ji-.J 

Kayıp mühür 1 ..,.., ~~ 
Ş~thsıma ait milhürümii , H.P· r.tıt 

· kaybettim. Kimseye bor· c. ., 1')~ 

1 

cum yoktur yenisini yap- lskender\J (d-,/; ~ 
tıraeağımdan hükmü yok· 't !esinde 
tur. .. 


