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liz Kttbin< sinde değişiklik 
olmuş, harp kabinesi aza
si ndan Krips uçak imalat 
nazırlığına tayin edilmiştir. 
Dahiliye nazırı Moriso" 
harp kabinesi azalığına 

getirilmiştir. Mınison dahi
liye nazırlığmı damuhef&Z!! 
Pdcektir. 

Vilayet Umumi 
Meclisi seçimi 

Yarın yapılacak 
Vilfiyet Umumi Meclisi 

azaları seçimi yarın ,yarm 
öğl(Jden sonra saat 15 de 
Vi•fiyet Makamı salonunda 
y apılucaktır. 
Evvelcede huber vt rdiğimiz 
gibi Meclis azalan bu yıl 

22 yerine 16 olacaktır.Aza 
lnr, ikinci muntehip [bele
diye Meclisi azaları tara
fından ınlihap edilecektir. 

İkinci müntehiplerin 
dikkat nazarına 

C. H. P. Vililyetldare He 
yeti Reisliğindrn: 

Vilayet Umumt meclisi 
azaları seçim denemesini 
yapmak üzere sayın ikinci 
munt hipledn yarın öğleden 
sonra saat 14 te Parti bina 
sına teşrifleri reea olunur. 

,Vurgunculara karşı 
Çok esaslı ve şiddetli tedbirler 
a'ınmakta ve milli korunma kanu 

nunun cezai müeyyedelerine 
maddeler eklenmektedir. 

Vurgnncular yerine göre iOO İiradan 100,000 
liraya kadar ceza göreceklerdir. 

Vurgupcuları, is·tiftiçileri ha-
ber verenlere tutulan malın be

deli mükafat olarak verilecek 
Ankara : Milli korunma kanununda görülen .nok

sanları telafi etmek üzere bir milddettenberi hnzırl~· 
nan proj13lerde 'cez!li müeyyidele: bilhaso kuvvetlendı
rilmekte ve arttırılmaktadır. Projeye göre: . . 

Sanayi müesseseh~ri kanunlara göre ke~dıle~ındAn 
istenen malumatı doğru ve dürüst vermedıklerı tuk
dirde 500 liradan 100000 liraya kHdar para cazasına 
mahküm edileceklerdir. 

ldhalat ve ihracat işlerinde suiistimalları görülenle 
rede 100 iiradan JOJOOJ liraya kadar para cezar;ı 
ver Hece ktir. 

Hükfimetçe yapılan mubuyanya muba_lefet e~enler
le tücari krodilerin tahdit, tayin ve memne aıt ka· 
rurlara riayt•t etmiyenlenle 3000 liradan 100,000 li
raya kadar muhtelif derecede cezalara çarpılacaklar
dır. 

El konulan maddeyi teslimden imtina eden, kaçı
ran, saklayanlarla bunlara leşebbtis edenler ve ınem· 
nuiyet hilefl'la ve ticaret muksadile imalat yapan ve 
satanlarda muhtelif dP.r0CQlerde olmak üzere 250 li
radan ',5000 liraya kadar ceza göreceklerdir. 

Projenin önemli bir noktasıdn :memnuiyete ait iş
leri haber 7verenlere bulunan malın temam mm bed~-' . . . li suçludan ulınnrak vrrilecek ve haber verenuı ısını 
gizli tutulacaktır. 

Salı 

Ekcnomik Düşünceler: 
v-.:--

11 Kooperatifçi 1 i k,, 
-2-

" Siyttsi, askert muıaf-t 
f ariyetler ne kadar büyük 
olursa olsun iktisadi mü· 
zaffariyetlerle tetviç edile· 
mezlerse husule gelen lıa· 
ferler paydar olamaz,, 

Bu üstün direktif yurtta • 
bir çok bankaların, lila· 
nayi müesseselerinin fabrıka 
Jarm ve demir yolu şebe 
keleJ"iniıa vücuda gelmesini 
temin etmiştir. 
Kooperatifçilik, bu günün 

zarureti halinde benimsen 
diğini büyük bir memnu
niyeUe görüyoruz. 

Aziz Milli Şefimiz büyük 
"lnonU,, nün Millet kürsü 
sünden uçık olarDk ifade 
buyurdukları gibi: 

" Şuursuz bir ticaret 
havası, haklı sebepleri aşan 
bir puhnhlık bugün vatanı 
mızı iztirap içinde bulun· 
duruyor." 

Bu iztirahırnızı az'lHrnak 
için Büylik Meclisimiz 
ve Cümhuriyet hilkfimef
miz elbette çareler bula-
caktırlar. Ancak pahalı

lıkla mücadde de muvaf
fak olmanın Şıtrtlarındnn 
biride, gene büyük Şefimi· 

zin "Cemiyetin yardımı,,şek 
linde ifade buyurdukları 
Uzere sosyetemizin toplu 
müzahereti gereklidir. Hu
da buğün üstünde durdu
ğumuz Kooperatifçiliğin 

yurdumuzda çoğaltılması 
ve ilerlt-tilmesile muksada 
doğru gidile bilir. 

Ne hacet; esaserı koope
ratifçilik Büyük Partimiz
co de ana perensib olarak 
kabul edilmiştir. Nitekim 
yasamızın 10 üncu madde 
si bunu tasrih etmiştir. 

Bu bahsin ana çizgilerine 
başlamadan; üzerinde ciura 
cağımız önemli bir nokta 
vardır: 

Yurdumuz Cümhuriyet
le beraber ancak endüstri 
siyasetini beniuısen1iş, eko 
nomik kalkınmanın tatl~i 
kine bıışlanmıştır. 

.... 

Hu iki durumundu bizde 
dayanacağı ilk amaç toprak 
ürünlerinın çoğaltılıp kuv
vetlendirilmesi işidir. 

Bunun İçin de memleke
tin temeli olan köylücUn 
refuba kavuşmllsı başta ge 
len bir malzemedir. 

Ş. O~uz 
(Devam edecek) 
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Büyük Millet
Meclisinde 

Yeni kanun layiha
ları müzakere edildi 
Ankara 23 A .A - Büyük 

Mil'et Meclii;i ·hugiin(dün) 
top1anmıştır. Celsenin açıl 
masnu müteakip çorum 
mebusu İsmail Kemalın 
vefatım bildi ren B<'şveka-

let tezkeresi okunmuş ve 
o mftrhumun hatırııtım 
tnziz için iki dakika ayak 

.ta sükOt edilmiştir. 
· Hüznameve gçilerek sefer 
de ve hazarda bilumum 
şahısların hukuk 
devularının görülme turzı 
ile kira lmklarının korun 
m ası luıkkmdnki kanun 
layıhasının 'birinci müzake 
resi yapılarak kabul .. edıl· 

· miştir. Gelecek -to"Plan1l 
çarşamba giinü yapılacaktır. 

Şeker satışı 
Fabrikalar bir tonE: 
kadr sipariş kabul 

edecekler 
Ankara 23 A.A.~- Ha 

ber aldığımıza göre evvel 
ce onbeş tonluk bir vağon 
dan aşağı şeker siparişi 

kubul etmiycn şeker şir

şirketi,füıtların yükseltilme 
si üzerine sipariş ve satış 

rnikdarını bir tona endir-
f rniştir. Fabrikalarda ve is
tanbul bürosunda asğt.ıı i 
birton klip ve kristal ol
mu k üzere şeker !:!pMişler: 
kabul edilm~ktedir. 

Debbağ esnafı 
Bir kooperatif kuruyor 

.Memnuniyf:tle habar_. 
aldığımıza göre, şehrimiz 
debbağ esnanfı aralarında 
bir kooperatif kurmağa 
karar vermiş ve bu husus 

1 ta teşebbüslere girişmişler 
dir. 

Debbağ esnnfı 'yarın ak· 
şauı HuJkevinde hir top 
lantı yBpacak v~ koopera
tifiı• esaslar mı kurarlaştı· 

raca klardır, 

Akdenizdeki başarılar 
Londra 23 A.A- Baş 

vekil muavini Etli, Fran· 
sız Afrikasının işgalinden 

sonra müttefikierin Akde
nizde yahmz erazi kazan· 
rnak değil fakat bfiyük 
bir taarruz için mi\kemmel 
u,,ıer elde t-ttiğini söyle
rni~tir. 

J-\lm a nya Macarista 
nı sıkışttırıyormuş 

Mosltova 23 A. A. -
Hitler, daha fHzla yiye~k 
maddesi göoderrnesi için 
M acarisllinı .sıkıştırmağa 

ı--------=: ... ~ı 
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Stok yapmak yasak 
Tücar olmadığı halde kaz~nç kasdile stok ya
panlar bir aya kadar bunları hsfiye zorunda 

Koordinasyon heyetirıin her türlü s:ı•ıat ve ticarnt 
erbabıuı kendi birnnşla i dışmdaki işlerle stok yapmak
tan rnen ettiğini yazmıştık. Bu husustaki Koordinas
yon heyetinin kararını aynan bildiryoruz: 

Madde 1-Miıli korunma kanununun 25 inci mad
dcsiyie hüktlmete verilen saHllıiyete müsteniden: 

a) Her türlü sanat ve ticaret erbabının faaliyet sa 
haları haricindeki maddeleri stok yapou:Jarı ve, 

b) Tüccar olmıyanların he.r hangi bir maddeyi tica· 
ret knsdiyle stok yupmaları menedilmiştir. 

~ladde 2-Hu kararnamenin neşri tarihiue kudur 
gerek faaliyet sahahm haricinde kalan maddelerden 
stuk yapmış olan sanat ve ticaret erbabı ve gorek 
tUccar olmadıklara lıaJde tic:ırct kasdiyle her hangi 
bir nıaüdeyi stok yapmış olanlar işbu kararnamenin 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde stoklarını tas
fiye etmedikleri takdirde hu bir aylık mühletin lıitu

mını takip eden Uç ı.{Ün içinde malın nevini rniktarı
m, mnliyet fiyatım ve bulunduğu ye;i göst .. ren bir 
beyanname ;ıe ellerindeki stokları bildirmeye mecbur
durlar. 

Beyannameler mahallin en büyü~i: .mülkiye memu
runa verilir. Bu mııkamlar aldıkları beyımnameleri 

bir bordro ile Tica et Ofısi Umum \lüdürlüğün~ gön
derirler. 

Beyannamelerde y1'zıh' maddeleri değer pahası mu
kabilinde elkoyarak ulmıya Ticaret Vekaleti salahiyet
lidir. 

Da kardaki Fran
sız kuvvetleri 

Amiral Darlana 

iltihak etti 
Fas 24 A.A -- Dakur

daki Fransız kuvvetleri 
başkumandanı bütnn kuv· 
vdlerile birlikte Amiral 
Oarlana iltihak eylediğini 
bildirmiştir. 

Bu münaeebetle radyoda 
Fransız milletine hitaben 
bir nutuk söyliyen Amira.l 
Darlan Fra ı milletinin 
kurtuluş y da müttt-fık 
ıerle herab " ilerlediğini 
ve kesin za ·in ergeç ka 
zunılacnğım elirtmiştir. 

İngilterenin 
Geniş ölçüde istilası 

tn evzu u bahisdeğil 
Londra 23 A.A- In

gili~ bahriye nazın sijyle
diği bir nutukta, lngiltere 
nin geniş ölçJc!e bir düş 

marı istilasımı maruz ol 
madığıaı, fakat uçaklarla 
yapılacak bir saldırma işi 
mümkün olmakla beraber 
bunu ko'ayca önleneceği
ni beyan etmiştir. 

l Kayıp nüfus cüzdanı 
1 

l(ayıp ehliyetnam~ 
926 St•nesi Sivas Maarif 

Müdürlüğünden almış ol
duğum ehliyet namemi kay 
bettim. Yenisini alca~ım
dan eskisinin hükmü yok 
tur. 

1 Nülus cüzdunımı kay 
1 bellim yenisini alacağım 

dan eskisinin hükmü yoktur 
Cemaliye mahallesinden 

Said Li ılik 

Sahil~ ev 
Cümhuriyet mahallesinde 

12 pan;el nunfarah ev sah 
hktır. Almağa istekli olanlar 
terzi Derviş Ahmet oğlu 
~lahmut Uc'ula baş vurmalı 
dırlar. 

15,16,18,20,21,23 

HALKTA 
Cici Herber 

Fırsatı Kaçırınayınır. 

Neşriyat MildürU 
Selim Çelenk 

C.H.P. Matbaası Antakya 

başlamıştır. Bunun üzerine 
Macaristanda ekm~k tayin 

f ~Diden azaltılacaktır. 

Antakya defterdarlik mu
hasebe servisinde 

Seyfo'lilh Yakut 

iskenderunda 
Saflık ev 

Iskenderunna lnöoil 
caddesinde nur sokak~aki 
8 numaralı ev sathktar. 8 
odası mutbahı, hamam teş 
kiHltı, suyu ve elektiriği 
vardır. Satın almak !stiyıarı 
!erin içi11d 3kİ sahibi Bayan 
Ayşe Uysala mUrı>caatları. 

23,25,27 ,30 

Doktor 
Operatör 

Sedat P\rm an 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merkez k11rakolu 
binasında her gün ögleden 
sonra hsstolarım kabul 
eder. 

f 
1 

köyH 

Metruk mahsui sa 
cinsi parsel muhammen kiın 

No. bed6Ji 
Lira Krş. 
20 - - • I1yı18 

' oğ. 
Zeytuniye H.Hah- 621 
·~eli ev Hiristiyen 

600 333 - 33 Uyas I "",, , A 

" " " 
657 116 - 66 ııyas J)i 

' 
O~· 

" ,, ., 658 26 - 66 ııyaı 
. , oğ. A 

" ,~ " 
660 25.- . -

,, ,, Tarla 1129 60,- - - lske 
kızları 
ve jul~ 

., 11 Bahçe 1144 125,-:- - Circi 
ffa 

,, ,, Tarla 1236 85,- - - AbdU 
- oğ. 

,, 11 Balıçe 1114 200,- - • Mihafı 
ve ev , 
Yokarıda evaafı yazılı gayriıneP 

ma ile mülkiyeti satışa çıkarılmıtl•r· 
942 sah günü sırnt 10 da Defterd~r 

isteklilerin teminat makbuzlarıle 
yomı müracaatları. 

(lUın, Dellaliye v~air masraflar ~ 

ilan 
Hatay C. müddei umumili
ğinden: 

Milli korunma kanuna 
muhalif hareketten suçlu 
Hatayın gül mahallesinden 
Seman oğlu Mt!ryemden 
doğ'lıa b·ikkal Yusuf Gali 
hakkında icra kılınan du
ruşmada: 

942 yılı birinci teşrirı 
ayının 15 inci J:Ünü maz
nun Yusufun beheri 16 a
d~tten' ibaret ve. 27,5 ku
ruş değerinde bulunan iki 
kutu devlet kin;ni yüz el
lişer kuruş üzerinden sat
tığı sabit olduğundan ha
reketine uyan milit korun
ma kanununun 59/3 uncu 
maddesi mucibince takdi
ren ve binnetice on lira 
ağır para censi1e mahlrn· 
miyetine ve yedi gün dük
kftnın kapatılmaaına ve 
bu müddet zarf:nda ticaret
ten menine v~ kininlerin 
musaderetJine ~ · masrsfı 
mahkuma ait olmak üzre 
{."'azeıt~ ile neşrine dair Ha
tay asliye ceza mahkeme
sinden 5-11-942 tari
hinde verilen 882-362 
sayılı karar temyiz müdde
tinin geçmesile kat'ilP.şmiş· 
tir. 

Etüv dairesı inşaası 
Antakya Hastanesi Baş 

tabibliğinden: 
1-Hastanedeki Etüv d:1i
r~sinin ikmah inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
2-Keşif bedeli (1855) lira 
(63) kuruş tur. 
3-Bu .i~ ait evrak!hasbl
ne Baştabibiiğinde glSrülUr. 
4-Eksiltme 12, 12 942 

1 cumartesi günü saat 10 da 
Hastane Baştabibliğinde ı 
yapılactıktır. 

5-Mu iakkat teminat ak· 

Hatayıo 

sinden 
keriya 
ra kıhP 
da: 

Ma1Zll 

rolu sır 
evinde 
memiş 1 
kilo bu 
anlaşıldı 
uyan 41 
14 cü 
fıkrası 

maddesi 
>1ğır para 
miyetioe 


