
' ı 
Cumarfesi 

At one şart ı . 

Ôuladan ••nra 91kar olnlOk alyaıi halk uazatesô - TESiS TARiHi ıgz3 YIL 14 SAYI 3245 
ADRES "ı YENıGllN - ANTAKYA - Telefon 79 Posta kutusu 24 

Dahlld ydhfh 8 ir:
Yebancı memlekE-tlen. 

15 lira 
11An'2!rtn her kalirn• · 

af n 'i en 5 kuruş a lr rıır 

1 

Ucr.et P•findir . 
.. Sayısı her yerde 3 kuruştur 

41ınanlar Tulon lima
ODnO geçen uyıaar 

10 ku..Utlur -

nını iş al ettiler 
4'lılon Limanı küçük birmu
·a'r:Jernetten soııra A iman-
!".,.. ta/ ından işgal edidi 
~a~ ıElemirli olan Fransız donanması 

fstr b ken.aJj kendini brafırdı az orğ u 
~ .,arp ge · · b t k M d d 1 1 
'ans12 ba r • ınısı a ar en ürel!ebatı direğin e a ga anan 

Tersane : agbını selamlayarak hep beraber denizin dibine er.diler 
' ıyı ataryalar, mühimmat depoları ve petrol sarnıçları 

\>i9; · 27 berhava edildi ttıı.ı•ı•J !.,\.- Fob. !ıran Fr•nsız filosu kilçUk yarak gemile birİikte de· ~._lıir llıekf"l•Qe[gönder büyük yüz kadar birlikten nize dalmıştır. Bunu der-1 ""llıl• Upta Fransız k" 
t::'. ııı%." Jarafından To. müteşekkil bulunuyordu. hal başka iki g•mi ta ıp lılliı , lıJe~ııe Ş•hre bir Bunların arasında Fraz'ııırg elmiş ve bir kaç saaat ~ 'lllerıkaQ asker donKerk,eski bir kravezör, içinde Fran,..nın Şerefifolıın ~ ... .laktlirinde alo• Qç veya but dilrt hafif kru bütün bu güzel g<miler su ıW:."'~ •rtır· · .""i aç v~ .. 28 h d b" · b 1 1 r '.\(' olduıı\ 1 Ve.rıldı!l'inin zor mu rip ve 20 yun i ıoı u rııuş u · 
)'. "'•n d &Unu ,bildiriyor. kadar denizaltı sayılabilir. Londra27a.a.-V;şi radyosu· 
''ııııt ••let ••isi bUtün Deniz altıların k•çıp kaç· nuıı bildirdiğine göre Frnıı ı clooanıııa Dl•dıklnrı henüz belli de· sızlar Tulonda tersanenin " -birU1cı .. sı Ve or- ğ'Id· (' h' 

~ı '•tııi erıwn lıenıen ~ . !r. 1ııce Frnzborğ ken kıyı bataryalariyle mu ım l{,
1

•11ıılti~ıoreıı;ıtini ılA•e dını berhava etmiş mürıı- mat depolorrnt •• petrol 
d""-ı F'r l.!areşaı Fon 

1?baı direkte dalgalonlın sarniçlarım berhava etmiş· ~~ı~iİıtını~nsı~ !OPrakların Fransız bayrağını se) a m la lard ir. 

~ ..ıti "e gor~ıecek ted- --·-------- ·--------
' ,:•'.•rı~rı Alma. • Alman feblig~ i ~rUrı:27 ~dıl!llıştir. 

t::qrıJe ,, A.A- Fah . HerJin 27 A.A.- Al-

l Yoksul ve kim
, sesiz yurttaş-

lara yardım 
edelim 

Kış ge1di, sovuklar 
başladı, yakacak bıılamı
yan, ısınacak tedi;lrik ede
nıiyen, sıcak bir çorbaya 
hasrP.t geçinen, gidasızllk· 
tan titrnşen1 yoksul, kim-

~ sesiz yavruları, ihtıyar düş 
l kün ninelerle dedeleri, sa

kat gözü görmiyen, eli 
kolu tutmıyan biçareleri 
göz önüne getirelim. 

Yardımu muhtaç bu 
yurddışların sokak orta
sında avuçfacmasma, kapı 
kıpı dolaşıp sürUnmesine Hl 
kayıd ve se1irci kalmıya
lım. 

Varlıklı yurttaşlar, bc
miyelli vatandaşlar, gönlü 
milzden ne koparsa bu za 
valh yoksul vA kimses;zıe 
ri sevindirmek için yok
sullar cemiyetine verelim 
ve bıı bayir müessesesine 
üye olalım 

Az yardımın çok kötil 
lük)eri :önleyeceğini unut 
mıyalım. 

Şimali Afrikada 
T unustaMüttefikler 

Ekonomik OüfUnceler: - - ·~ : 

,,Kooperatifçilik,, 
-5-

Unutulmaması ~ok gene
ktJn bir noktada, Ticaret 
hayatında berlıangi bir işi 
mııvaffakiyete ve başarı
ya kavuşturmak için her 
şeyden önce sermayeye 
ihtiyaç vardır. 
'ficaret veya zıraatın han 

gi sınıf ve derecesinde bu 
lunuraak bulunalım işimiz 
den randman alabilme
miz, eldeki sermtAyemiz 
niıbeticfo olur. 
Bugünkü dünya şartları 

karşısında ufak sermaye
lerin, tek tezgahların, yal
ntz başına Çalışanların iyi 
randman alması mümkün 
değildir. 

Bi işi baŞarmak büyük 
bHyük sermay"ye mühtaç 
tır. Bu ise ft4rtif olarak 
her zaman ve herkeste 
bulunamazı Bunu ancak 
ve ancak el birliği yap· 
mak küçük Sefmayeleri, 
teker tezgahlerı bir araya 
toplıyınak büyük sermaye 
ve geniş imalftthaneler 
meyduna getirmekle yapı· 
la bilir. 
ıBu şekli ise, ancok "Ko

operatif,, şirketleri temin 
ederler. 

BüyÜk taarruza geç * * * 
"\I ~lllorı h rer!n Olan tebliği: Kalrnuklar si-'·~·b t.e~ itaill lldrp linıaoı tepinde Alman Romen kuv ~.-ır O e lınıiştir.Bu 
-~ıu 'golcu vetıeri bir Hus tömeniuin ~e fi ı oJarak uıuıurlarla •. en büyük kısmını imha 

ı miş ve Tunus şehri _ Kooperatif nedir? 
kürttilmuştür. Tunustaki ne 16 kilometre kadar Kooperafü teşkilatı mille 
muharebeler mihver kıta- yaklaşmışlar tim;z için yabancı bir teş-
rmın muvaffakiyetile neti: Londra 28 A.A.- Höyter lfüGt değildir. "Birleşmek 
celenmiştir. Alwan av ajansımıı birincı ordu nez kuvvet getirir" düsturunun 

dindeki muhabirine ,;öre: kiymetini asırhmın önce an uçakları Akdemz çevresin Jıyan dedelerimiz VHktıle 
ı, h'liy•lş k hazırlanan •deı·e.k >eya da~tarak bir ' 

"'" "'"""· ıı.°"'11 ak nze. Çok bataryaları ta brip el. '~~.1•rinin ~u:~Yanet mış ve yüzlerce esir almış 
r .-ın ahnlllı geç- tı.r. Volga ve Don böJgeJo t...._ ıt~eıto ı Şlır. d 

,"''18i "'U le rın e düşman tanklarının lıı p t de,.ıeı , . ••ardan ve PİYode ki!ıilıınnın Y•P 
\, ~•i llıekı •ıaı Mare. lığı bütün hücumlar Don· ~t•tir llt>la haber.. d k 

ltta , · 8 a aoıete uğrattlmıştır. ~S~·~ = 21 A. A.- s~ &vyııt t•nkı tahrip 
bL ~IQı vgrerıildi~· h edilaıittir, Merkez kesimin 
~~b arı kuv sıne ~o- de düşman mühim kuyvet 
~- ''at 4 t:•lle'.i bu lerle hUcumlarına devam ,._tılcrdir 2 fuloua etmiştir. Fakat d·u··şcnan ~~""'-ı · ırhh ko•ı ~"&. iler·ıı , . ar- kaol• ırn h b l 

.-n em· . .. u aro e er netıce-ltgaı ış Ve ter- &ınde lllat~lup olınuı:ı S ca F etmiştir. llu ve "" y 

llıt.:'~p ge t~rısız filosuııa 85tt kayıpJane ug-
~~t ba lbıler kettdi lcen. ranı~tır. 192 Sovyet tankı 
~ de t.•tınrthtrdır. Saat tabr,p etUk düşmanın Na-

rııı llst·· d bv.ayı g~oıık için yaptığı &itli ı. un e Lir ır tAD lJb:ı.-
,aloı arnıştı ""'! ucı1üoü akamete 

tıı, :re : 21 A.~'. _ Ulratao Almaıı Jutaları 22 
. 1. ~hl&Data g" 1' tı~~ir reoıisi batırmıDtır. ~CIMl: ore u .Sır k ·y 

~ keQ«fieilli ba- cney ta mUhim dtış-
lllan keşif a:ıüfrezP.leri püs 

Birıııci ordu beklenen dtı beş İngiliz uçagı dü- kurdukları esnaf loncala-bllyilk taarruza geçmiştir. şilrmUştür. Jki Alman uça Tunustaki n•üttefik kuvvet rjle bu teşkilatın ilk teme 
1 ğı kayıphr. fogiliz ha\'a leri Tunus şehrin~ 16 kilo llni atmışlardı. Ne kadar 

ltuvvetleri bundan başka metre mesafeye! kadar yak yazık ki, ~talarımızın o 
1 büyük Birtanya sulariıe laşmışlardır. günkü ihtiyaçlanoı !nimin 

işgal altındaki çevreler H için koydukhm bu teşkilat 
ve sebilleri uzrindede aıtı İngiliz ava t~meli rennin, sanatın ve 
nçaı. kaybetmiştir. Hind ticaret hayatının yükselip 
olcyanusuoda Alman Geniz nazırı ilerlemesile ~it olarak dü 
altılan vapur !<afılelorine Şimdi ;ıelacek dar zenlenememiş ve ••manlı 
ve 'mUnferideo giden gemi lmpratqrJuğunun son kilh· 

baleri artık Hitler ı d ·· ·· lere karşı yaplıklatı inad• ne idaresi a tın a sonuP,, 
~ hücumlarda topyekun bekliyor diyor getmişti 
ı 23 bin tonifuto tutarı od:? Londra 28 A.A -Cepha Cümhuriyet Halk Parh · 
19 düşman g~cnisi batır· )erdeki harekatı gözden sinin proğramJaştırıp hüktl 

1 d Al d ff geçir.erek bir de neQte bu nıetimizin gerçekleştirdiği mış ar ır. ma muva a ·u h · ı 1'-
. . . . Junan Jogı z ava nazırı Kooperatıf kanun an ur-kıyetlerı bılhassa ıımal Mister seııkler, gimdi l(\lle kün bıı sağlam eserini 

Rusya limanları. orta şark cek darbelerin iuecegini canlandırmış ve yurda fay 
limanlarına gitcnekte olan 1 müttefikler dPğil ili.Her en l dalı bir hale getirmiştir . 

· . . . . dişe ile beklemetedır. Bu düşman ıaşe gemılerı ıçm f . . . t "çalmasını Ş. OA'uz 
ış ıcın saa ıo • k) çok zaıarlı olmuştur. bekliyoruz dem~tir. 

1 
(Devam edlce 



n 

lhtikirla •• d } Lıbyadaki ltalyan kuvvet muca e e 1 lerin kumandanlığın} 
Hükumet ihtikarla şiddetle m~ca- mouslini eline aldı 

/ Moskova 27 A.A- -Sov 
dele etmeye karar vermiş ve bu yet haberler bürosunun al 

k C L 1 dığı mttlumnta göre şimal 
İŞ İÇİn yeni feş İıafa tJaŞ anmışflr. Afrikaduki Italyan kuvvet 

Evvelcede haber ver· samtyi ve maden müesse- leri baş kumandanını nzl 
~diğimiz gibi hükumet ıhtikAr· sel eri ile iş y~rlerinin ça· ederek Libyadnki askeri 
la milcadele için esaslı ted- lıştırılması ve işletilmesi kumandayı hiu.at Musolini 
birler almış ve bu husus· kararına riuyat etmiyenl~r, eline almıştır. 
tu ' eni teşkilatlar korul- hu gibi müesSd&elerle un 
masıda kararJaştırmıştır. değirmen ve fabrikalarına 

Bu münasebetle, Mili! ko· el konarak işletilmesi ka ilan 
runma hıtnununun bazı rarına aykırı hareket eden- '[' C z B k d • • :.ı an asın nn: 
maddelerinde değişiklik ler, nakil vasıtalarının sey-
yapılmış ve kanuna yem rüSttfer ücretleri ve çalış· 
muddeler de eklenmiştir. tmlmahm hakkındaki hü-
Proje son şekhni ttlmıştir. künılere riayet etmiyenler, 
Kanunun uldığı yeni şek hububat zeriyatı yapmak 
le göre, cezalar şiddetlen- ve yaptırmak hakkındaki 
dırilmiş, para cezuları da kararlara uymıdıkları gö· 
geniş ölçüde arttırılmıştır. rlllenler b:rinci defasında 

Toptan, yarı toptan ve 100 liradan 10,000 lir:.ya 
perakende ticarette tacir teKırrilründe iki misli ceza 
sıfatını haiz hakiki ve bük- ile birlikte 1 aydar.ı 1 sene-
mi şahıslarca yapılan alım ye kadar hapse tmahkQm 
ve •G tıın muamelelerinde edileceklerdir. 
satılan mal için satıcı la· llilktlmetçe yapılacak 
rafından fatura vcriltcek- mübayaata engel olan tica· 
tir. Alıcı de bu faturayı ri kredilerin tahdid, tayin 
aaklumağe mecburdur. ve men'ine dair kararları 

Satışa arzolunan her r;ayet etmi müeHseseler 
tUrlü mal üstü11e fiat eti· 3000 lirad ,000 liraya 
keti konacaktır. LAyıhad 1- kadar para .. asına, teker-
ki bir hükme göre, fiatla- rC!ründe t 00 liradan 
nn veya talebin artmasına 100,0QO lira. " kadar para 
saik olncak her ti'rlü neş- cezasına mahkum edilecek-
riyat ve resim yasaktır. ierdir. 

Fazla saatle çalışmağa El konan muddeyi ve-
riayet etmiyenler, fiat eti· ya yardımcı malzemeyi 
keti ve listesi koymayan· teslimden imtinıı edenler, 
lar hükumetçe tesbit olu- sakhyanlar, kaçıranlar, sak-
nan zeriyut kararlarına ay lamaya ve kaçırmıtya teft:b-
kırı hareket edt-nler 100 büs ooenler ve bunlara bi· 
liradan 500 lireyö, teker- lerek yardım edenler 250 
rüründe 500 liradan 10,000 liradan lOO,OOO liraya ka-

dar para cezaıı ifo mah· 
\ liraya kadar para cezası- kum edilmekle beraber 
na mahkQm edilecekdır. 

Sinayi ve maden mü
esseseleri hakkında hüktl· 
metçe isteııilen malftmatı 
vermiyenler ve alımın ka
rarlara aykırı harekd eden
ler, füraç satışhm şekil ve 
şartları hakkındaki karar
lara riayet etmiyenlere 
500 liradan 50CO liraya 
kadar, tekerrüründe 1000 
liradan 10,COO liraya kil· 
dar para cezası hükmolu
rıacaktır. 

lthel ve ihraç madde
lerine tesbi! edilen frntlara 
riayet etmiyenler 1 aydan 
1 seneye kadar hapsoluna
caklar ve tesbit edilen it
hal ve ihraç fiatları ile 
satışın veya mübayaanm 
ypıldığı f atlar arasındaki 
fark tutarının 20 misli a 
ğır para cezasına mahkum 
edileceklerdir. Tekerrürün
de ceza iki kat alınacıtktır. 

Sanayi ve maden mü· 
~sseaeleriyle diğer iş yer
lerindeki hizmetlerini ma· 
aeretsiz bırakanlar, muattal 

uıallerı ve o mal cinsinden 
olanlarm müsaderettine 
hükmolunacaktır. Memnu
iyet hilAfına Vb ticaret 
meksadile imelllt yapan 
ve sal"nlar 100 liradan 
1000 lirayd kadar, teker
rüründe 500 liradC1.n 5000 
liraya k>ıdar cezaya mah· 
kum edilı>ct-klerdir. Hal kın 
ve milli müdafaanın kıt'i 
ihtiyacı olan zaruri rnad
dttler h ık kında alınan stqk 
kararlarıııa riayet etmiyen
ler 500 )aradan 5000 lira 
ya, teketrilrilnde 50,000 
liraya kadar cezahındmla
cc1 kletdır. 

Tesbit edilen miktarlar 
üstünde sanat ve ticart-t 
arbabmdan 8lok yapsalar 
ve yahut faaliyet sahal~rı 
dışuıda stok yapanlar 1000 
liradan 100,000 liraya, te
kerrüründe 5,000 liradan 
50,000 liraya, ayrıcı bir 
seneden S seneye kadar 
habis cezaıınoa mahkum 
edile bileceklerdir. 

Projede istifçil.,r hakkın· 

Tunus Bankası iltt ~ski 
Hatay Ziraat Bankae;ına 

borçlu olanların 5, 12,942 
tarihine kadar behemehal 
Antakya Ziraat llankasına 
mıiracaat ederek bt rçları
nm tasfiyesi için 4094 sa
yılı kanundan istifade et
meleri ve fırsatı kac;ırm11-

malrın ilan olunur. 
24-26--28 

Kayıp nüft:Js cüzdanı 
Nüfus hüviyet cüzdanı 

mı keybt'ltim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hilk 
mü yoktur. 

Pashkaya köyilnden 
Mustafa Arslan 

da şu büküm konmuştur. 

Her hangi bir madde· 
den hilkfimet tarafından 
tesbit edil~cek şahsi ihti· 
yaçlar üstünde hiriktiren
ler 50 lirnden 1,000 liraya, 
tekerrüründe iki mis'i pa
ra cezasımı ve ayrıca 3 
aya kadar habis cezasına 

çarptırılacaklardır. 
Memnuniyete aykır: yd.· 

palan işleri haber verenle- ı 
re bulunan malın tamamı 
nın bedeli suçludan alma· 
rak verilecek ve haber 
verenin ismi gizli tutula
caktır. Hakiki fübarda bu· 
lunmıyanlar memnu filin 
azami cezasile cezalandırı
lacaklardır. 

Layı hu kararlaşıncı 
her villlyette ve lüzum gö
rülen kaza merkrzll'rinde 
üçer llzadan mürekkep bi· 
rer ihtikArla mücadele he· 
yeti kurulacaktır. ·Azadan 
ikisi belediye iencürueni 
Azaiarı arasından veya (\ı

şarıdan seçilıecek, üçüncü 
Aı1t Adliye VekAletince in
tihap olunacaktır. lbtikAr
la mücadele heyetleri 8 
gün içinde kararlarını ve
reetıklerdir. Kararlar kat'i 
olacaktır. Heyet re'sen ce-

u tandıra cağı suçlulara 50 
liradan 100 bin liraya ka
dar para eez&StDa ve dü c
kan, mağaza vı imalilha
nelerill bir 11ydan bir sene· 
ye kader kapblmasına hük· 
medebilectiktir. 

Hatay AlbünıfJ 
lı~ 

Tarik Miimtaz Yazğaoalp tarafından f. _,.. 
büyük fedakarlıkla hazırlanan bu kiy111et 1 

çıkarılmıştır. bi,., 
HerlHataylının bu çok nef s lei6r~erı 

f-!diıımesini Phemmiyetle tavsiye ederJZ· 

Ucuz bir çorap makirıeSİ 
safıl ıyro ·ıe"' 

1 rı ı 
Ksdm,r erkek ve ÇOQUk çorap arr•Y'"' 

cuk fanilası ören bir makine 200 1 

rilecektir. ııo lı' 
Tı~ınmaıı ve kurulması kols~: 111' 

makineyi 14 7aşuıdan yukarı ks 
1 

erkek kullanabilir. ·rr. !.ı 
işletmesini belmeyenlere öğret• 1 SIJY . 

ların Antakyada köprü , başında 
kırtasiye mağazasına mtlracaall8~a ....... ~ 

26-~ 

Metruk emlak safıt• 

Zeytuniye H. 
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mıştır. 

Telgraf çavuşluğundan 
miltekaid 

Fuhri Özben 
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