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ltııt· - -•Yaz sahibi 
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o, e~ CELENk 
Lı 'etay -
"'•rı e elt Yazıl r 

Çarşamba 

A onc şarı.u.rı ı 
Da ide ylllığı 8 lir,. 

Ya cı memlekC'tler\.. 
15 lira olat MOdOrO edına 

~e, tıdarıımelldir 
"&dil • 

rnlyen yazılar 
llttı i Verıınıez 

Ögleden 80 
nra oıkar uDnlilk siyasi halk gazetesi - TESiS TA~IHI 19.?:J YIL 14 SAYi 3242 

ADRES ı YENıG\JN - ANTAKYA - Telefon 79 Posta kutusu 24 

UAnltrın her kelim•· 
81;; fliı·s k!l .. uŞ ·ıinır -

crot pa,lndir . 
61ln0 geçen SllYU•P 

10 kura9tur Sayısı her yerde 3 kuruştur 

bo" 
gu cephesinde Almanlar 
ağır bir bozgunamı uğ-

Rusıarın St ı· radılar? 
aldığı v a Aıgrat ç~vresiııde bir kaç şehri geri 

bayrakl e men ~ıperleri üzerinde beyaz 
Yine Mo kar sallandıgı Moskovadan bildiriliyor 

Alnı 1 s ovaya göre T' 
'>a an arı rnütemad· k •moçenko kuvvetleri bozguna uğratılan 
"' 

6
5 karnyon, i2don uvalamaktadır.Ruslar 24 bin esir55 7 top 

Alma" rn hı·ıı va?00 ve 26so mitralyöz eıe geçirmişlerdir. 
dilik hiç b~ t 1 erı bu savaşiar hakkında şim-

ır af "( "f 
birlerin I sı a vermemekte gereken tet-

a ındı \# d k I gını ve urumun sukünetle ta-
S ta/ ;P o unduğunu bildiı mektedir 

b. ıngratta 1milyon200 
,, rn Rus ask ·ı l d t,~:ıkova2s AA erı op an l 

~ ~~dd~~ İ~i ta~&f~n~ 1 fak olduğunu fakat bu hu vağon 2650 mitralyöz ve 
k~, l~rruz erı .. başııyaıı ru~ta gereken bütün lıJdbir iyi bir halde 32 uçak 35 
'ııllı etll:lek~ suratla in- ;nn alındığmı söylemekte tankı bulmuştur. 
tiı~~lllen nUek 'Vl" Alman ır. Alınan ba11komutanlı- Bundan başka 70 uçak 

.... ' 
1
- l\ s az k · ğı nın h "d" 1 7 86 t h -llıakt 'Utrtfınd ·8 sUva t k: a ıseleri eukt\netle 5 Lmk 1 top a rıp 

Oıe . ildır. A.l un kuvalan- 8 ıp etmesi için bir çok edilmiştir. 23 son teşrin 
rıtıd ıuan s· l s"'beple h be 

Yaz b e ttıUte . ıper eı·i il . .r vardır. Bu Hus güni\ Almanlar mn are 
ruı .. liYrak 1:1 ~adıyeıı be- d erıleyışi geçen son bahar meydunmda 1200 subay 

§~r. . a andıgı gö. ~ H.a~kof bölgesinde oldu ve er ölü brakmışlardır. 
tııeıe .llsuz Alrn ğ. gıbı Huıdar için büyük Beren 14 A.A.-lyi malu 
ler- tı llus k an esir lla lıır felaketle de nere 

1 
mat alım kaynaklardan 

tı l•n~tl lıirn aı~k suvari- ne bilir. 1 9 e· bildirildiğine lı!Öre Stalin-
1rı i r ayesındf;l D A gratta Ruslar ilk defa o-ttle~l~ ıkanıt>tind ou 1oskova 24 A A -- larak suvari lcıtalorile 

~~.n~ı rlt·r. Cökı: Yörü- Sovyet heberler . bU~osu motorlu kuvv~tleri ayni 
!eri}') arıııırı ınot ·· .r .. Hus aşağ,daki tebliği n t zamanda kullanmışlardır. 

~ıe Uğuldarn okr gorültü tniştir: eşre -
1
' os1ıc0 u tadır 23 Ayni mahfillerin mut~laası-
Star va 25 A A · t son teşrin günü kı- na göre Stalingrad 78 Don 

lı llldaı~~gradın şi~, 1 b- ~larmız. taarruza devam kesimindb ki Rus kuvvet· 
tı .. kar '

1 ı\~nınu ll1e~ . a: e. erek şımal doğuda 20 Jeri 1 milyon 200 bin ki· 
lııtı0 • Şık hucllfııu zılerı kılonıetre kndar ilerlemiş şidir. Bu kuvvetler arasın, 
tııan, r~ o Ordultr gecen Ç~rte~kiya Prez~loaki Şe da u .. taasyadan 12 suvari 
'Qaktad llternadiye~ k duşl. hkırlerıle Yuğo ve Deniski tümeni vardır. 

8 ır Ut Uva 8 asabası ... x. 
ı:tı erlin 2's St r nı 1'ifit.l etmiştir. Motörlü Hus kuV\ etleri 
ti:J1 Yar1 res A. A- AJ. 15 _ ıı ~~gra~ın cenubuoda hafif tanklarlarla ve mo-
~l e son Le u:ıt .. tnulıfille- ilerl :•lrnetre kadar torsikletlerJe techiz t\dil-
i ~10~:-at ~·e~r .g~lldenbeı\ Yuv eyen ıtalarımız Tondi miş bulunuyor. 600 bin 
llıraf tlı döğuşı c: •

1
nde Çok ele 

0 ~e ~ska _şehirlerini kişilik diğer bir Rus ordu-
R ...._ Cdilın k erı~ olduğu 23 tg~ırınışlerdır. su da şimalda istirayaros-

·~ıc a k e ledır F k 81Jrıo son nn u 
l l\ı s er ,.0 • u at f'Sirleri 6•D sonunda yada tophmmıttır. 

"aııı llıa.n ın'lhrı·gııerek siya- alınan o saylısı 24 bini ve 1 Bu ordununda fvazif~i 
ı · 'V -tı• h .. eri b ma zem d 

5 
S · lı~ b· akkıııct . u sa top 2865 e e 57 tahngradı kurtarmak ola· 

~i ~r tufsilat u ş.ımdilik • kamyon, 1200 caktır. 
ite\' tıı, fakat Verıln1iye. l-l 
ı;tjk İlltı l!lliğj ~rpışnıalurın atay A lb. .. .. 
~ı~· ll~ır k llı, dUşlUanu umu 
Qr;~'nı, baz uyıplur verdiril- . 
~illa 1 

Yerlerde 'll hl Tarık MUrnt y 
?.ı ~·erf 11 leşekkuıı .. r 1 büyük f dnk" az azğanalp tarafından çok emek ve 
il~ ~n :~~,. Alrnuııe~::tıln ba çıkarııoı efl arlıkta hazırlanan bu klymetli eser satışa 

'" 8 .. arın ı ır. 

çnıuğu nıuvaf adi~: ~a~yhnın bu çok nefıs ıeaerden birer tane 
eaını ebeoımiyetle tavsiye ederiz. 

Tunusta ve batı 
çölündeki h<lrekô.t 
Müttefikler Tun usa doğru ilerle
yi~in yavaşladığını bildiriyorlar 

Rommel tahkimli hatlara yerleşti - T unusta 
şıddetli savaşlar bekleniyor 

Londra 24 A .A .- Tu- 1 
nustaki müttefik kıtabırm 

ilerilemesi Alman hava 1 

yadnki ~lngiliz ordusu için 
bir t"!hlike teşkil etm!!mek 
tedir. 

hücumlannın şiddeti n~tice 
sinde bir az yavaşlamıştır. 
Tunsun savaşmadan alı
namıyacağı anlaşılmakta· 
dır. 

Londra 24 AA.- Lib
yadaki son durum h11k
kıoda gelen haberlerin hu 
lasası şudur: Rommeı kuv 
vetleri Elagaylada tah 
kimli bir hat kurmuş ve 
Alman kıtaları buruya yer 
leşmiştir. Sekizinci lngıliz 
ordusu şimdi bu mevzile 
rin 40 kilometre b:ıhsında 
dğvüğmektedir. • 

Londra 24 A.A.- Ce
zayir ve Kabireden _gelen 
haberlere göre, Tıınustaki 
harekat gelişmektedir. An 
cak Rom melin JTrablus gar 
bin müdufaasını Italyanla 
ra bırakarak asıl kuvvetle 
rini Tunus çevresine yığ 

dığı stmıhyor. Bu bal Lib 

Vilayet Umumi 
Meclisi 

Bu gün öğleden son 
ra seçim yapılacak 

Dünde yazdığı.nız gibi 
müddeti sona "'ren Vilayet 
Umumt meclisi azaları se 
çimi bugün öğlzdt ıı sonra 
saat 15 de VilAyet salonun 
d!! yapılscaktır. Daha önce 
sa ll 14::te Partide bir de 
r.eme yapılarak Parti nam
zetleri tesbit edileceklh·. 

Ziraat Bank' sı Mü
dür vekili gidiyor 

Şehrimiz Ziraat 3ımka 
sı müdür vekilliğinde iken 
Bolu Ziraat bankusı mü
dürlüğüne lliyin edilen Ab
dulhalik Öncel yarın şeh
rimizden ayrılarak y,:nj 
vazifesine 'giducektir. lyi 

FRANSIZ GENCLİGİ 
NIN KARARI 

Cenevre 25 A. A. 
Milli Frıınsız radyosunun 
hab"r verdiğine göre, Fran 
sız gençUk teşkilatı bir top 
lantı yapmıştır. Bu top
lantıda halk partisi adma 
söz alan hatipler Fransız 
gençliğinin imparatorluk 
için döiUşeceğini, çünki 
lrnperatorluk uğrunda cım 
vermenin Fransa uğrunda 
ölmek demek olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu milna• 
eebetle Laval ve . Petene 
sedakat telgrafları çekil-~ 

miş ve şimali AfrikıJyı kur 
tarmak için teşkil edilecek 
gönüllil alaylarına Fransız 
gençlerinin yazılacakları 
bildirilmi~tir. 

Varlık vergisi 
komisyonu 

Dün uzun bir top,anfı 
yaptı 

Varlık vergisi Komisyo· 
nu dün sabah saat onda 
Valimiz Şefik Soyerin Re 

1 
isliği altında toplanmıştır. 
Toplantıya ögleden sonra 

1 da devam edilmiş ve ak-
şam geç~vakte kadar sür
m Uştür Bu toplantıda ver· 
gi tartıma bsşlanmıştır. 

Komisyonun bir hanaya 
kadar işleri 11i bitirrresi ve 
tarhedilen vergilerl il~n 

1 etmesi muhtemeldir. 
Kazalardada vergi Komis 

yonlan iş& başlimış bulun 
maktadırlar. Kazal<trduki 
Komisyonlarında yine bir 
haftaya kadar işlerini bi
tirmes; beklanmektedir. 

yol~Juk ve başarilar dile:= 
riz. 



Varlık Vergisi Metruk mahsüİ sahla 
l fa tay Defterdarlığından: 

Köyii Cinsi Kilo M'Jkelleflerin gayrimenkulları 
üzerine yapılacak muamele 
hakkında yeni bir tebliğ çıktı 

Açık sahş 
salonları 

Bunun için yeni bir 
kanun projesi teklif 

olundu 

' Şahvara çiftliği Burçak 657 

Varlık vergieile mükellef olup borçlarım ödeyeme
yen vntandaşlarrn gayrimenkulları üzerine yapıla
cak muamele hakkında Tapu ve kadusturo umum 
müdürlüğünden yeni bir lt"b!i~at Kaldiği öğrenilmietir 
Bu teblignta nazaran mükeıleflerin gayrimenkulları 
Devlet alacağına karşı kanunt bir teminat teşkil et
mektedir. 

Tebliği e.hemiyetine binaen aynen neşrediyoruz: 
Varlık vergisi kanununun hükUmlerine göre, bu 

vergi ile milkellef olan borçluların gayrimenkulleri 
devlet atacağına kartı kanuni teminat hilkmilndedir. 
Bu teminat hükmünün icra kabiliyeti UçüncU şahısla
rın hukukunun korunması bakımından bu verg\ ile 
mllkellef olanların yapacakları her türlü temliki v ~ 
takyidi tasarrufların da Varidat idaresinden sorulması 
vazlı kanunun maksadına uygun görülmüş olduğun
dan tapu sicilleri Uzerinde temJi~t ve takyidi tasanuf
lann icrıssı için evvelemirde keyfiyetin alikadar va· 
ridıJ.t idaresinden sorulması hususunun göz önünJP. 
tutulması ıazımgelir. 

Müsad'Jre edilerek veya başka bir sebeble satılmak 
üzue mal dairelerine teslim olu11rnuş eşyanın setış 
şekli hakkında Ticaret ve Maliye vekillikleri arasında 
basil olan mutabakata göre, bu gibi mallar şu esa.ılar 
duhilinde satılacaktır: 
1-Resmi dairelerin ihtiyacını karşılayacak olaniarın 

bedel takdiri suretile bu dairelere ve resmi dairelere 
lüzum olmıy&nlarm ise mahalli Sümerbank satış ma
ğazalarına veya Ofislere devrolunacaktır. 
2-Bu şekiller. tatbik olunmadığı taktirde mal daire

lerince artırmll usulü ile sablacaKtır. Ancak bu suret
le arttırmaya çık:.nlacak maddelere mahalli belediye
lerce konulmuş azami bit fıyat baJdi mevcut ise ar· 
tırmaya bu fiyat bulununc~ya kadar devam edilecek 
ve ayni fiyatlo riıUteaddit talip zuhur ed rse araların· 
da kur'a çekilecektir. 

Azami fiyatları teshil ~dHmemiş mad 
best atrttırma neticesinde en yüksek b. 
talipl"rine ihalesi ile satış1tır tekilmül etl 

rin iSd ser
eli verecek 
ileooktir. 

. Aakanı: Mabuslarımız· 
dan Faik Kurdoğlu bir 
kanun projesi hazırlayarak 
Meclise vermiştir. Yakında 
uınumi heyette görüşülecek 
olan bu layıha ile Faik 
Kurdoğıu hükilmetin aleni 
satış saionları a'ı(masJnı 

teklif etmctktedir. Ş~hir· 

!erimizin muhtelif yerierin
de açılması istenen bu sa 
lonlarda incir, üzüm, fın

dık gibi kuru meyvelerin 
&tblması temin edilmiş o
lacaktır. 

Elekfirik tasar-
rufu için 

Yeni tedbirler almıyor 
Ankara: alilkalı veka

letlerin mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon 
iktisat Vekili etinde çalıema
lar devam ederek hazırla· 
dıkları bir raporu vek!lete 
tevdi etmişlerdir. Yakında 
BaşvekAlet~ gönderilecek 
olan bu rapora göre hü· 
tün yurtta elf~ktirik hsar
rufu temin için hükümler 
bulunmaktadır. Bu rapor· 
da alel!de mağazaların 

saat 18 de, yiyecek satan 
'llağazalrın de saat 20 de 
kapatılmaları f ıkl'i H\!rİ sü· 
rUlmekıe ve devJet dairele
rinin de <.:alışma saatlerinde 
bazı tadilat yapan tl:klif
ı~rde bulunmaktadır. 

.... 115'!•lJmlal ............................. -=--------=~------....... .--
S ıg"' ara çeşitleri Bütün Japonlar bir Kayıp hisse senedi 

yaş küçülüyorlar· Ankara memurlar koo-
aza lh1 ıyor Japonlar yeni doitan peratif şirketinden namı-

bir çocuğu bir yaşında ma muharrer 1865 sıra 
Inhi81lrlar idaresi .har sayılı hisse senedini zoyı' 

'b ·1 b. addediyorlar. (Hakikatte .. 
man ve içim 1tı arı e ır ettim. Yenisini çıkaraca-

h l'f ise 9 aylıktır.!) Taht mu-
birine benzeyen mu te ı ğımdan hUkUmsüz oldu•~u-

·ı · hafızları cenıiyetinin yap· !i 
sığara ve tütiln nevı erın- nu bildiririm. 
den bazılarının :piyasadan tığı mücadele neticesinde 
kaldırılmasm1 kararlaştır Avrupalılar gibi çocuA'un 
m111\ır.Bu neviler şunlardır. yaşı doğuşundan itibaren, 

v sayılacaktır. Hôyleae tes-
. ince samsun, lOO lilk bit edilen bir giinden son-

ve 25 lik çeşit, birinci sı ra, bütün Japonya bir yaş 
garaları ile en aUl ve ikin küçülecektir. 
ci köylü tiltilnleridir Kontrplaktan 

• Memurin muhakemat ayakkabı 
kanunt1r.da değişiklik Avrupada kösele buh-

Memurin Mubakemat ram Finlandiyada, yeni bir 
kanununda bazl değişiklik· endüstrinin kurulmasıua 
ler yapmak maksadiyle ya- amil olmuftur. Ru sanayi 
ııiden çalışmalara başlan· . kösele yerine ayakkabılur· 
mı!t~r. Adli~e. Ve~illiğinde ı da kontrplak kuJlanılma-
ilgıh vekıllıklerın mil· sını imkan dahiline koy· 
messillerinden bir komiııı- maktadır. 
yon proj~ esaslarını gözdea Bu suretle yapılan a-
geçirmiıtir. yakkabılatr çok dayanıkh 

Hayırlanmakta olan bu olmakta ve Avrupamn ba· 
proje ile memurin zı memlt"ketlerinde çok 
muhakemat kanunun hü- miktarda talep olunduğun-
kümleri daha çok tahdi- dan imalat daima yüksel· 
dedllmektedir. mekt8dir. 

Tuğbay. 
Sırn ~rsayın 

Satlık zeytin danesi 
Rum Ü•·todoks Vakıflar 

Mütevelliliğinden: 

Sarılar köyünde Sarılar 
kilisesine ait tainiben 
130J kilo zeytin ~dam~si 
yerinde teslim edil 
mek Uzere satılacaktır. 
İhale 4-12 - 942 cuma 
gUnü saat 15 te Antakya
da Riım Ortodoks vakıf 
mutıııvellilik merkezinde 
yapılacaktır. Iıteklilerin 
ayni gün ve saatte hazır 
bulunmaları. 

25,28,30, 

Gündüzde 
Bu akşam 3 film birden 

1-Masum Katil 2-Yakalan· 
mayan haydut 3·Şarlo nişan· 
lanıyor.Fıtaatı kaçırmayınız 

,, " Kete.1 tohumu 103 
47 

Milli EmlAk Mü lürlUğUnden 
Köyü Ciıısi Mıo.f 'tırsel Kapı Mu:.dl Ol 

No. No. bed 1 fltf 
Lira-P-:_.;;..,t 
3()0,· .uı-

ssı,25 ~ 
Harbiye bahç,ev 71 

" " 72 

" " " 
74 

" ,, " 15 

Yukarıda evsafı yazılı gayri etJf• 
attırma ile millkiyeti satışa çıkarılrJI' 
11-1942 Cuma gUnU Stlat 10 da ve 
lacaktır. . r 

l·ı . . 'le blf istek ı erın temmat ma'<bııztarı 
müracaatları Ol .. 

(Han, dellaliye ve sair masraflar 
19,20· 

Yüksek mühandis 
al anacak 

Değir 

D.D Yolları Umum Mü
dllrlüılünden: 

D. Demir yolları ve Li
manları işletme Umum MU
dUrrlüğüne, lskenderun'da 
istihdam edilmek Uzere ka
nunen muayyen esaslar 
dairesinde veril'!'cek ücrPt 
le bir yüksek mühendis 
alınacaktır. 

Taliplerin J0,11,942 
tarihi11e kadar bir dilekÇf' 
il~ Ankara'da O.Demir yol
ları Zahşları MildUrlüQ'Une 
müracaat etmeleri illn olu-
nur. 

20,23,25,27 

Doktor 
Qperatör 

Sedat Arman 
Kurtuluş cadesi eski 

Affan merkez karakolu 
binaamda her gUn ögleden 
sonra hastalarını kabul 
eder. 

Sahlı~ ev 
Cümhuriyet mahallesinde 

12 parı;el numaralı ev satı 
lıkbr. Almağa istekli olanlar 
terzi Derviş Ahmet oğlu 
~ahmut Uc'ala baş vurmalı 
dırlar. 

15,16,18,20,'21,23 1 

"er 

Selim Çelenk 
Neşriyat Müdürü 1 

C.H.P. Matbaası· Anta&kya aut• 


