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Cuma 

----Atene şartl..arı : 
Dahilde yıllıöı 8 ıirn 

Yelr"'· cı memleketler~ 
15 lira 

ll"'nhırın her kelim•· 
ö slndon 5 kuru, alınır •leden sonra oıkar oDnlDk siyasi haık oazetesl - TESiS TARiHi 1923 YIL il SAYI 3238 Ucret pefindir . 

ADRES ı YENıGlJN - ANTAKYA - Telefon 79 Posta kutusu 2 4 GllnO geçen sayılar 
- Sayısı her yerde 3 kuruştur 10 kuruf\ur ~ -~=~~~~~~~~~~~~~~ 

eten e Darlan a yo a ar- et rdımı 
lşıiıkı birer nutuk söy e ~i et çok muhtaç ve dargelirfi aile-
avaı tek · ·ı ferede teşmil edilmesi düşü-ımzası e ana yasanın üstünde kanun-

i k · nülüyor 
i"1 ar ÇI armak selahiyefinİ aldı Ankara 19 _ HUlıOmetin son aldığı kararla me· areşa l Peter. 'ık· dd l'k b' - . I" 1 ·1 6nA ı.· 

h. · 
1 

ma e 1 ır kanunla Lavala çok genış se a- mur ve müshıhdemlerden başka mı yon ..ıv uııı 
V · ıyefler verdi . b 1 L d . . I d -Fnkir vatımdaşndn yardıma karar verdiği malürndur. ~I l>ışı 20 A.A - • u o ay on r ada ıyı karşı anma ı Verı'len haberlere göre hükumet mubtnç ve dar ge-"" ett!n . r\J are f L 1 . . b .. p 

''ltlltı\irıe ~?dyoda Fransız l~r. aval Bundan sonra l ngılız aSJ,nına g~r~ t lirJi ailelerede yardım için incelemeler yapmaktadır llııt~k •tap eden bir '..'0~••da lam bir diklo ten .ı;.ıma_n arı~ı 0 ın e e y amlon bu inculcmelerden sonra elde mevcut imkiln tıaus Silyleın iş b. t k torluk kuracnkbr. mamıl e bır esırden boşka lar - da bilin ~ c bu gibilerede yardım edi >nesi mu ka:-lltı, •t hliküoıcu '~d 6 Vişide varilen bn ka- bir şey değildir. Bu itibar rcrdir. 
"-Otll ~abancılaru ~ . uğu- rarlur lngilterede hiç- la verdiğj kararların hiçte G l 
•ı~ suhOksel{ rütbeli }~~rnet te iyi karşılanmamıştır. bir kiymeti yoktur. Lastı• ı_ e ,~ ııor t:ıe aylar . • ran- ;-~-----=-~=;;;;;;.~;,.-;;;;;;;;;;.;;===~~===~= K 3 l tııesini A.ına ıtaat edil- Ço ·ı b' -f ~k K fk d 
~~~i~ k~vve~e~ikan ve drçhı ır nu u a asya a Vilayetimize 108 kamyon ve 
~e bİl)j bildi~:?0t. karşı a a söyledi Almanlar ağır kayıplar 

'•d • •t 2 ışır. verdi otomobil lastiği ayrıldı li toStıtıdrı o_ A.ı\.- li'Hs Londra 19 A. A.- Eski Moskova 20 A.A.- Dün r!cıı A t...ı· bır nutıık söy mektebini ziyaret ederAk h .. 
"'i ı ""ı t Hkşam neşndilen usufı tiııi1 .Pı:teni:ı Darlan, Ma- o~.ıd~ bir nutuk söyliyen bir tebliğde, viHldikafk&s 
dıtt ıfrıde ı s~rb~stçe fık Çorçıl demiştir ki: hö'O'esinde Almanların çok 
.ı, .tıllıq,, edebilecek bir " İki yıl önce İngiltere 0 • h · t 
'il ıtı- .. olnı · çok k k mühim hır ezıme e ugra ~ 

1
11 ş· adığını kAn- . ·aranlı günler geçir- dıkları bildirilmektcdır. rlllak .'ll:ıdi l•'rasayı' k dı. llu kareni ik gettikçe 1

Çiıı 1) ur- 1 Almanlar burada 5 binden 
Q elret etenin ernri sıyrı maktadır. Ay·imlığa fazl& ölii ve çok mikdarda 

~ Sôy1:rrı~e~miş ~oldu- kavuşı c-:ığımız giinler bir yaralı vermişleıdir. Kayıp-
~' ııı~ ıştır. kerre daha gelecı-ktir. Gc- hır arnsında 140 tank 350 
li; ·~k ';i ~9 (l\ady o ga lec >ğ e inanla hak ac 'ğız. kam yon ve 70 top vardır. 
4t~~ddelit de_ llt>şredilen M ·~'l!lemiz birkerre yanın 

1-r ~ş,ı l> l ~r kanunla ca .bırdahnsönmiyecAktlr. Sabiha Gögçen 
1 oı e (!n k . 1 b ~: iilruk la endınt· hn spa nya a tarafsız 
~~ 

1

~ "e ona Vulı tayin ey kalacak Türk Hava kurumuna 
1222 lira bağışladı 
Ankara 19 - Tayyareci 

Sabiha Gökçen Türk Hava 
Kurum una 1222 lira btığış 
lar~ıştır. 

lltı 4111 teıc . anu Yasanın 
g~ Q~" Çık ınıza ile kn-

ııı. arlllak . . 
~ SelQh· gıbı çok 

'Yetı r ve . 
~ rrnış-

b,Or)) 'l1 el k "f .. 
ı r d o u 

n9ilh1 Urunıda 
' ~r e· 

la rı rı d '"9azj kapı 
loııd a ayarı dı 
~l !toru 20 A.A. -
!hr' llınıolin 1. · Mare 
~ra'rıb gid reıc rapıusgarp 
1 o il t~bi . Orada mü 

Vsşinğton 20 A.A.- ls
parıya_nın Vaşinğton elçisi 
Anıcrıkan Harfriyo ııazırı 
nı ziyaret ederek Jsp.ınyn 

J Illnlarafsızlık siyas.:ıtiııe de 

1 
vanı edecPğine duir teminat 
vermiştir. 

Almanlar 

Memlekete yüzlerce hava· 
cı ytJtiştiren Baysu Sabiha 
Gökçenin kuruma karşı 
gösterdiği bu candan ıı_lii
kaya teşekkür etmektedır. 

Parti Müfettişimiz geldı 
Parti \föf ettişimiz Balı" Doğu cebhesinden kesir Mebusu Fahreltin Ti-

acele kuvvet nakil ridoğlu bu sabah lskendc-
edıyorlar rundan şehrimize gelmiş-

l)lltı 1 rterı ld 
b· e ku a ığı ve 1 ı..~r d ?VeUerinin k .. 

~uer ~ruınn .. .. ~ 
lıi~er \'erıhnekte ~uştuğ1ı 
~cı la·art dır. 

r 19 tir. Hoş geldiler. •es A.A. - Fas rad-
yosunun verdiği haberle- "'1aliye Müfettişimiz 

re göre, Almanlnr Doğu geldi 
CephesindeFJ cenub Avru- Varlık vergisi kanunuıı 

en h an }( h' ( k llberı a . reden 
ı ~İtJ IJ\'\'otıert~~- ~öre lngi 
il kupıfar ıngazi şeh 

ına v o~.. llrnıış!ar 
et ildada lıi . 

1 "~Ötın,.d cbır nlukave 
"e'·l " Oll Q,.,h . · 

" Cll)rn ..,.v rın ış~n 
" ••

1 ektodir r u I'\ • 
arı Başvekili 

~tiııa 
19

çekildi 
~\'ekili , A..A- Yunan 

bler Çoıakoğıu sıhhi 
YUzUncıcn istifa 

Pasına uleJfiCMlu kuvvetler un tJtbikatına yardım et 
sevk etmektedırlar. mt!k Uzere Maliye vckfile-
1\Iacaristnn ve A vuslurya lince vilayeii mize gönderi 

da yolcu trenleri kaldılıl- len ~laliye Müfettişlerinden 
Hısım dUn şehrimize gel-~ış ve usker naklin~ tal~ mişlerdir. 

sıs olunmuştur. 
H'tl Alfın fiatı dü~meğe 1 er Alcdenizdeki hava '# 

k~~Vrtlerini takviye için başladı 
Norveçden 150 bomba u- Allın fiatbrı dün ehem-
ça_ğı Akdeniz kıJısına na rniyetli mikdardn düşmüş-
krleyıenıiştir tır.Bir Heşad altıuında bu 

t · düşüklük bir günde 120 
e ı : 

2 

il kuruşu bulmuş ve Heşad y enıış Yerine Başvekil 
n:ıuay· · . altınının fiutı 36, 70 kuru· ını tayın edilmiştir. şa düşınüştür . 24 ayar 

Vılilyet Makamının Tica
ret Vekaleti nezdinde te· 
şebbiisata geçerek viH:ye
timiz için kamyon ve oto 
mobil laiitiği teminine {'a· 
hştığı11\ yazrnı~tık. 

Memnuniyetle ögrendıği 
m!ze gfüe, bu teşebbüs 

muvaffdkiyetle n~ti_c~ten~ ı 
miş ve Vekfitet Vılayetı-

nıiz emrine 1 8 hıst1k ayır 
miştır. 

66 sı kamyon ve 42 si 
tenezzüh olomoblline mah 

sus lastikler yola çıkri'

mıştır. 

Yalmıda şehrimize gole
cek ve ihtiyacı olan şofor 
lere dağıtılacaktır. 

Yine:! haber Aldığımıza 
göre.bu lastiklerden kam· 
yonlara mıhsus olanları 
t<,prak 'nahsuııe~i ofisi ite 
Zıraı.ıt Bankasına ait hubu 
batı ve inhisarlar idaresi
nin eşyasını nakleden kam 
yon salı ipleri ne tercihan 
verilecektir. 

Mısrı m·)sfahsillerine 
Vilayet Miikarnır.dan: 

Muhttfazasındaki imkansızlığı yüzünden ydş Mısırın 
alınmaması için teşkildta em·r verildiği Ticaret Vekil
latimlen bildirilmiştir. 

Aucak; mısırdan borçlu bulunan müstalısi!in mısı
rıııı kuruttuktan sonra tesiim <>trnoleri vr. bu sure~le 
mağduriyetine mııhal kalmaması içinde teslim nıüdde
tinide birinci Kanunun sonuna kadar uzatılnıış bulun· 

duğıı sayın müstahsile ilıin olunur, •""' -••• 

Tashih Yüksek mühandis 1 
alınacak 

D.D Yoll.ırı Umum Mü-

1

• 
dürlü~ünden: 

D. Demir yolları ve Li- 1 

mantarı işletme Umum Mü-, 1 

dilrrli ğüne, İskenderun "da 
istihdam edilmek üzere kn

esaslar nuııen muayyen 
dniresinde verilPcek ücrtt 
le bir yüksek ınülrmdis 

alınacaktır. 

Taliplerin 30,11,942 
tarihitıe kadar bir dilekçe 
ile Ankara'da D.De.mir yol
lurı Zatışları Müdürlüğüne 
milrncaat etmeleri ilan olu- 1 
nur. f .......... --.... ____ ........;;~~---------, 
altının gramı 518 Kuruşa I 
kadar inmiştir. 

9,11,942 tarihli ve 3228 
sayılı ımshamızm ikinci 

sahifesinin birinci stunun
da sulh mahkemesine ait 
ilaııııı 35 inci satrmdaki 
22,11 942 tarihi 22,12,942 
olacakdır tushitı <'deriz. 

pamuk ipligi yaptı
rılacak 

Yardım sevenler C.)mi
yetindarı : 

Cemiyotimizden pamuk 
alan •rndınlara hallaç ücret 
ti hariç olmak ,itzertt kaba 
pamuk ipliğine kilo başına 
15, ince ipliğe 20 kuruıı 
ücret verilecektir. 



' 

Varlık vergisi \ 
kanununun metni. 

Doktor j 
Operatör 

Sedat /,rman 

ikinci maddenin (B) fır 
~ kaısında yazılı çiftçilerin 
f milkellefiyetleri de varlık
iarının yilzdr beşini geçe
mez. 

Verginin tarhı 
Madde 7-lkinci mad· 

dede yazılı s~rvet ve lca· 
zan\( sahiplerinin mUktlle
fiyet derecelerini teshil et
mek Umre her ~il!yet ve 
kaı&a merkezleriade oıabııl 
lin en büyük mülkiye me 
murunun reisliği altında 

en bllyilk malmemurundan 
ve ticaret odalariyle bele
diyelerce kendi azaları ara 
11ndan seçilecek ikişer az 
dan müteşekkil bir ve ica 
hına göre müteaddit ko· 
misyon kurulur. Ticaret 
odesı bulunmıyan yerlerde 
bu odanın Neçeceği azalar 
JP-rine belediyece, hariçten 
Ticaret ve zitaatten anlı 
yanlar arasmndan iki aza 
eeçilir. 

tn Büyi'k mü!kiyı ve 
ma iye memurları bu ko· 
misyonlarda hizzat bulun· 
maklı mükelleftirler. 
Ancak birden fazla koıniA· 
yon kurulan yerlerda ten
aip edecekleri mememur· 
ları tevkil ed~bilirler, ve 
kecdileri de icabına göre 
iıtr.diklıri komiıJyonlarda 
bulunabilirler. 

Komisyoncuiann, bil· 
yUk çiftçileri tesbit u;ın 

t. yapacağı toplantılflrda ~
taret odası yeriae ziraat 
odalarına kendi azaları ara 
S1nda ve bulumıyan yerler 
de belediyelerce hariçten 
ve zıraatlen anhyaolar ara 
sından seçilecek iki aza 
komisyona iştirAk eder. 

Komisyon kararlan ek 
seriyetle verilir, rey!erıle 
müsavat halinde reisin bu 
lunduğu taraf • tercih edi· 
lir. 

Madde 8- Komisyon· 
Ja~. şirketlerin mükellef -
yellerini lsebit ettiği sın1da 
şeriklrrin de servetleri de 
rccesini ve fevka1Ada ka
zançlarmı araıtJrarak burı
lannda mUkellefıyetlerini 

~takdir ederler. 
Madde 9- Komisyon 

lar, muhtelif zümrelerini 
mükellefiyet dereceleri•i 
teshil itini on bet gün 
içinde intaç fil' mükelleftir 
ler. Bu müddet zarfında 
İfini bitirmiyen komisyon
lann m-mur olmiyın iza 
sı dflğiılirilecek yerlerine 

90n mebus intibabıodı 
milntehlbt sani olanlrı ara 

Neşriyat Müdürü 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaua Anblkya 

·2· 

1 
sında beled Reislerinçe 1 

seçilecek dör ·r zat alına- j 
mak sııretiyl komisyon- ' 

1 
ların Azası tamamlanır. 

Kurtuluş cadesi eeki 
Affan merkez kerako1u 
binasında her gün ögleden 
sonra hastalarını kabul 
eder. 

Metruk mahsui sahlacak 
J fa tay Defterdarhğmdao: 

'Köyü Cinsi Kilo Muhammen bedeli 
Lira Krş 

Şahvara \'İftliği Burçak 657 197 10 
,, " Keten tohumu 103 20 60 
,, ,, Bakla 47 18 80 

Mağaracık Yer fıstıği lSO 90 00 
Yukarıdn cins ve köyleri yazılı metrQk gayri men

kullerden Ç\kan Burçıtk, K~tin tobumn, Bakla ve yer 
fıstığı 1 - 12-942 sah günü saat 10 da açık arttır
ma suretile satılacoktır. 

Talip'erin Y. 7,S teminat makbuıile Defterdarlığa 

müracaatları ilin olunur. 
' 

20- 23-24-26 

Sahlık emlak 
Dörtyol Kaymakamlığından: 
Dörtyol H. idaresine ait olup aşağıda evsufı yazılı 

4 parça gHyrimenkul 28-11- -942 cumartesi günü 
saat 10 da bilmilzayede ve pefiD para ila satılacaktır. 
ilan ve dellaliye ve sair bütün masraflar alıcıya ilittir. 
Taliplerin % 1,S pey akçalarını müzayide saatından 
evvel H. idareye yatırmıı bulunmaları ve tayin olu
nan gilnU saatında kttza idare heyetindb bulunmaları. 

sathi mesahası Kıymeti 
Cnsi M; murabana mevkii Lira K.rş. 

460 
Arsa Büyük kilise Dörtyol kasabasında 100 00 
Kilisı arsası 
Vt" müştemelatı baltçe 2800 Meryem ana kilise 350 00 
İki odalı ev vı mey-
veli bahçe 1500 
Bir dükkan 172 

•• 
ııan 

İskenderun MalmüdUrlü
ğünden: 

Eksiltmeye konulan 1ş: 
1 - lskenderun bUkQmet 
konaklı rındaki 3602 lira 
49 kurut keşif bedelli mü
teferrik teminat. 
2- llk te miratı 270 lira 
19 kuruı kati teminct iha
le bedelinin % 15 tir. 
3- lbale 26,11,942 per
şembe güaü saat ıs le 
malmQdl\rlOğünde toplana· 
:>ak komisyon tar1f111dan 
yapılacaktır. 
4-Keşif evr ve prtna-
meleri her .au isken· 
derun Milli t. lak mUdür
U1ğUnde görü bilir. 
5-Eksiltmedıu şekli: açıkl 
eksiltmedir. 
6-Talip~ olanlaıın belli 
gUs ve saatte komieyo11a 
ve ketif jle prtlırı öğren
mek istiyenlerin her ıun 
Milli emlAk memurluğuna 
mUracaatlan ilin olunur· 

16,17,18,2* 
Zayi nüfus cüzdanı 
Nüfus cüzdanımi kay 

hellim yeuisini altcağım 
dan eskilinin hükmü yoktur 

Sovediyenin mağaracık 

1 
köyOndeo Salıb <>Alu 

DiJıbdüzal 

büyük kili88 450 00 
" " 300 00 

Tamirat yaptırılacak 
Hassa mılmUdUrlUğünden 

4915 lira 28 kurut 
keşif bedelli Hassa HükQ· 
mfılt koneA'ınm ta[Riri 9- -
11-942 tarihinden itiba· 
ren eksiltmey~ çıkarılmış
tır. 

isteklilerin % 7,5 te
min11t akçası bulunan 371 
lira 19 kuruşa da:r vezne 
makbuzu veya banka mak· 
buzile birlikte ihale günU 
olan 23- 11 - 942 pazar
tesi gUnll saat 14 de Mal 
müdür lilk odasında milte
'6kkil komisyoua müraca· 
&t 6tmeleri. Ktşif raporu
nu ve aksiltme şeraitini öt· 
renmek isteyenlerin bu 
gUnJer içinde V atidat me
murluğuna müracaat etme
leri lüzumu itan olunur. 

20-21 

Kayıp şehadetname 
926 sbn8Siode Sivas Vili 1 

yeti Maarif MüdtlrlDtUnden 
almış o dutum ehliyet na 
meyi kaybettim. Y411ieini 
alace4ımdan eskiıtinin bük 
mü yoktur. 

Antakya deflerdaırhk 
Muhastbe serviliude 

daktilo Süleyman Yak'lt 

Millet mektepf er açı 
Valilik MHkamından, 
1-Vi14yette okuyup yazma biJoıeye• 

en kısa bir zamanda okuyup ya~.JD• 
bütUn ilkokullarda 25 ikinci tetriD 1 

başlarrak ve 25 Mart 1943 de nihayet' 
millet m~ktebi dersaneleri açılmııtır. 

2-Bu dersaoelerH okuyup yaz111a ~~..r 
y11ş arasındaki kadın ve erkek ın~· 
vam edecaklerdir. 

3-Mazeretsiz olarak devam etoıeoı 
ler "Millet mektepleri talimatnaoıesl., 
göre tecziye edilecektir. 

4-0kuma yazma biJmeyen va 
den okul batöğretmenliklerine baş 111r 
ıını yaptırmaları JAzıaıdır. 9 ı 

5, ' 

i 1 a n 
Hatay Defterdarlığından : ll'ilO 

KöyU Cinsi A•lfi ~ 

Harbiye PortakAl 6300 

" Mandalin 2900 
Yaklu Portakal 400 

" Mandalin 200 
lsmailiye l'ortakl 20300 

" Maodalin 2SCO 
,, Trabzon bur. 50 

ması 

Uüver Portakal 28000 

" \1andabn 4600 

Yukarıda muh11mmen l»deli cins .
metrilk bahçelerin 1942 , ılı portakıl; 
trabzun burması mahıulıİ 20/11/942 tıf• 
10 dn :ıçık arttırma suretile ıablaeal' 

Talip o'anlarm % 7,5 teminat ıııak .ı 
lığa muracaUarı ilin olunur. 10"'"' 

Satlak mefrük ernl 
Milli Emli\k MüJürlUIUnden 

Köyü Cinsi Mm.Parsel Kapı Mub•• 
No. No. bedeli 

Llra·1'rf 
300• .c Harbiye bahç,ev 71 • 

" " 72 ssı,25 

" " " 74 450,·· 

" " " 15 

Yukanda evsafı yazılı gayri~ 
atbrına ile millkiyeti satışa ~'lkarıldl 
11- 1942 Cuma gUnil saat 10 c1aDs 
lacaktar. . l 

ls' eklilerin t-ım !n ıt nuk buzlarile bit 
müracaatları 

(lhlo, dellaliye ve sair masraflar : 
19,20, 

Kahve ve çay içec• 
dik katana 

Belediye Riyasetinden: 
sade kahve 11kerli 

furizim, Sakarya, 
Yıldız, Ankara 
kahve'erinde 8 10 12 
lnönO, lsUklAI, 
Kurtuluı cadde-
leri ve uzun çar-
şıdaki kahvelerde 7 9 11 
l>iğer mahellat 
kahvelerinde 6 8 10 • 

Ahvalı hazıra dolıayısile kab'feletd 
rilec~k kahve, çay fiatlart yukarıd• 
hile encümeni Belediyenin 16--11'"" 
bamda tAnsip edildilinden umuoıu0 

Dzere illD olunur. 


