
için gereken tedbirleri almıştır 
t:~ara 24 A. A. _ ni bu yıl da tatbik edecek 
~·~_Yeld\letinden bıl . tir. Bunun için milli Ban· 

1 '~.ne gike Ege bö\gP- kalar.1 kr~d; vadP>ı.nd~ ge· 
~ ı. lutun . ıı reken emırler verılmıştır. 

'an plyasası B ·t'b l il t h ·ı -.... un paz l . .. .. u ı ar a m a sı er 
"l\'·t :ur esı gunu il l k' t"t · ·· t l 1\ ır e erın• ·1 u unu sa ma r 

~ trlitun · . . için acele etmekten vnz : 
tr ~lrııa.k P!Y.as ı.sını yerın geçmel'dirler. Tıcaret Ve 
İl'ı kli l u ı~m htıl<fımet kfi eti bu yıl mustahsilin 
~ı'.'~ 1~1 bırl~ri almış ve hakkı ohıı k i tıyeceği 

l'l(ftıak ~. ınt-nfaallerini fiatları es tutac.ıl{, spe • 
i ~Yi U7.ere icap eden külasyona meydan verilmi 
\ l\~Fl\e Y·ne yapmıştır. yecektir. Bu şarthH' altın 

~ çiı1 f~ıtları dı.işürme da mustahs J t~ kin olan 
rnudahele sistemi fiatı ulacaktır. 

~it~~- - ---
~~t ransız kadıı1 ga. Yar ım Sev nler 

ec· 
, l' 1 şehrimizde Cemiyetinin yardımı 
~tl'ilrj le Yardım ~evenler Cemi-
~ İ)af çıkmakta ı1la11 

Ye,z ııyeıı,, gazetesi- yeti ılün 20 fakir aHeyH 
\ 1rlar d · zeyliııynğı, 12 aileye' de 

\ · al'.ıı1 1" an bir Fnın sabun dağıtmıştır. 
Z ~el ~nkaradan şeb· ı\ır1 fllıştir, Harbiyeden Fazıl G lı 

" 1hlıftadımberi Tür· buşi Cenıi~ete bir teneke 
'(!j ~lı\unau kudm gu zeytinyağı teberrü ey'eımş· 

man hariciye nazırı Hib
lspanyol ajansının muha· 
birine beyaaaP bulunarak 
dmiştir ki: 

-" ı\lmunya ile ltalya 
ve ]ap0ııya savaşa devam 
edeceklerdir. lngiltire, Al 
nı nya v~ ltalya ile Japon 
yayı boğmak isli)1or. 

Almanya komunisl 
menıleketini oı tc .. dan kal
dtr nak için 933 e Jııpou
ya iltt anlaşmıştı. Hükume 
tim bu bloka lng'lte 
reyide g"Çırrnek için o z ı 
manda beni Londrayll gön 
derJi fakat or d z >rluk· 
laı la kurşılaştım Şimdi 
barıştfüt bahsedilemez. S:ı· 
vaşı sonuna kad "lr götüre 
CE>ğız d 'işmaır yenil'ncPye 
k . dar silahlarırmz1 eldon 

bır.ıkrnıyac ığız11 
Pete:-. bir nutuk 

söyliyec k 
Vışi 24 A. J) ·v· 

let B.eh;i :\foreşal Peten 

il~ btnleketimiz hak· Hr. Kcnd~sine t~kkiir e• 
~~ıetesin e röportn i .d .. i_ın_ıe .. k_·t .. rd ... i_r .-"'3:111S1ms:ı::ı~m::ıı~ 

· lll aktadır. Diin Va \' etmiştir. Yakında mcm\e· 

oel yortusu münast>b~ti
le yann akşam sunt 21 
de Hadyo ile Frau;;ız mil
letin\} bir nutuk söyliyecek 

akammdıı ziyaret ketine dönecektir. ı tir. 

Korkunç soğuk\ar 
hüküm sürüyor 
Londra 24 A. ~-

VaşingtondC!ki 
tarihi görüş 

me\er 
İki hedeH esas tutuyor 

Vu.şinglon 25 A.A.
siyasi mahfiller, s.-yaz a 
raydaki görüşmelerin iki 
lı defı esas futmktadır: 

1 - Mihvere karşı ya 
pılaı1 sk~ i hart:'ldltlll a
he ıl.li bir şekHde tanzimi 

2 - Amerikan Bahri· 
~resiniı! v~ bütün hürriye 
ti seven millrtlerin hazır 
l .ınması 

Demokrat milletler için 
blr gö;ÜŞ""' nhip olma 
dıKÇ • 1ihv re l\nrş1 lıaı e 
kel tam rı ndmıan vermez." 

Hus ceph sinden gel•3ll ha
berlere ~öre, burada çok 
miıt iş soğuklar hüküm 
sürnıekt dir. ll nzin ve 
yoğJt<r donmttkla, bu yüz· 
den motörler işliyemQmek 
todir. Sılfihları kullnnnıa -
dan ünce ıstım ık Hizı 'll 1 
ge\iyor. Gece ,basmndan 
evvel yerlerin vara:nıyan 

askerler soğuktan donarak 
ölmt"ğe mahkOmdurlar. 

ln~iliz Başvekıli Çörçil 
hugürı Amerikan Ayan 
l\le<·l s· ndE> beyanatta bu· 

lunacakttr. 

Rus ileri .hareketi 
.1cslwva 25 A. A. 

H.11s teb~~inP göre, lfos 
kıtaln ı K:1leııin l\e8imin
du şiddet ıs vaşlard n son 
ra bir sıra V( rleri ele ge 
çirm1ştir. 22 Temmuzda 
22 ill~ka una kadar Mos 

Alınan tebliği 
B rlin 24 A. A. -

Al nJ.n resmi tebliği : 
Doğud~ hüyük kuvvet 

lerle hiicuma clevam eden 
düşman, karşı hücumları • 
nnzla geri püskürtülmek-
tedir. / 

\ 
kovaya 8 b:n Alman tay 
v ı · H hücJın e~ıniş. bu 
1 ıı dan 852 tanesi dilşur· 

.. mU~tür. 



I 

oranına 

u u akide 
ğ şiklik 

Bu değişikliklerde yurtdaşları 

maddeleri bil-ilgilendiren 

diyoruz 
p. ~1. Meclisinde .\lii· 1 

":uıkere ve kabul edilen 
kaı una. nauır.m !\1i1Ji ko· . 
rı nma kuuuounun bazı 1 

maddelerin,]e şu değişiklik 
ler yapılmıştır. 

HükOnıl't, halkııı ve 
milli mildaf aanın ihtiyacı 

oh n her m.,vi mııdJe ve 
yardımcı nıalıemcyi, ue 
ğer fıatınııı tediyesi m~ı· 
knb.linde el koyarak alma 
ğn ve mı:ıks<ıda göre tevzi 
Ye satmuğa ve ıhtiyaCJ o 
fon'ar kftıı:ıız vermeğe sa 
Hlhiyetdnrdır, 

.Milli Mfidafmınm ihli· 
yacı olan lıer rıevi madde 
lerin ve yardımcı malze 
menin el koymu karnrııı· 
dun evvel satılmış bu:un· 
malnrı dolayısile veyu her 
hingibir sebeple bulunduk 
Iarı yerlt>rden başku ma· 
hallere miısaade alınmak· 
sızın ııakledilmı•leri )BSak 

lır. Hulundukhırı yer:kr 
de f'atdpleri veya z~lyedle 
ri bm fındnn hükumet m 
riııe teslim olunma'a:ı L .... c 
bıındir. 

lli.kOmet, hal< ki ve 
hlilmıi şahıslarda ı d nd~ 
bulıınan her nevi madde 
ve yardımcı malı.menin 
nevi. miktar ve vJsıflan 
nın bildirılmcsini ve l.ıun
Jnr hakkında lüzumfo- gö7" 
rülecek diğer bütün ma· 
ıamatın veı ilmesini isti ye 
bilir. Bu malüma ın ala
kn'ılar tar ... fıııdıın doğru 
v" tam o~arı .. k bükOmetçe 
tayin edilnJi.~ olan mü ı .. tu~ 
iç·inde vr.rilm s· mecburi 

~dir. Bu bt yuunamelered..ıa_ı 
g ı resmi yoktur. 

HükOmetc;e ve,a sala 
hi}'elli kılınan ınakam ve 

• WÜessı StılerCP hakiki Ve 
bUkmi s 1hıslara tevzi olu· 
nan, s .tılan veya ihtiy:ıcı 
ol nLıra karsız verilen mad 
ı riıı VB yardımcı mnlza 

l menin bunlar tarafından 
kul:mıı 1 ınusı Vt' hangi ihti 
yaç iı;:n ku 1 mlmJ('."ı hü· 
metçc ltı~p;l euilmişie an 
cak o ihtiy,,ca }, ısr( dil mo 
si m~cburidir. 

Alfikalı Veı aletin ya
zı 'ı muvıtfakatı alı .nı ! ksı 
7.ın bu maddele-rin ve yar 

. -· dımcı malzı3ınenın satılrnn 

.;ı v~ nlıin edilmesi ve~er 
llnngibir suretle boştf.B.sına 
dt \'r<'dilm gj ytJ muvakkat 
v~ya d. imi olarak bir baş 

kasına verilme i yasaktır. 
Hüktlrnet tarafındl.n 

tevzi edilt·n veya ettirilen 
veya sahlan veyahut kAr 
sız olarak ba~kasına veri· 
len maddelerin ve yardım 
cı malzemenin rıc~rede ve 
ne suratle kullanıldığını 

veya s rfedildiğin; gösteren 
k3yıtl rıı:. tutulmae-J ve tev· 
sik edilmtsi mecburt kıh· 
nabilir. 

Hükumet tarafından 
tevzi edilen satılan ve ih· 
tiyacı olanlara karsız ve
rilen her tilrlü madde ve 
yardımcı malzemenin tah 
sis edildiği işl .. rda kulla 
nılrnnması h?linde al.ılka 

Jıların kuyfiyetl mahallin 
en büyük mülkiye memu 
runa bildirmeleri mecbu 
riJir. Bu muddt:lerin ve 
yardımcı nıalzemeniı'l bıh , 
sis edi 1 <lıği 5ş1t.>rde kul 
!anılmadığı gerek ali\.kah 
lann hıldirmesi ve gerek 
Sdir suretle öğrenilmesi 

h.ılinde mezkOr maddele 
rin ve yardımcı malze 
menin mahallin en büyük 
miilkiye memurunun ya· 
zıh emrile ve kendisinin 
flv,·elce veı diğ: bed~li geç 
memek ür..ere değer paha 
sı verilmek şarlile hükQ 
met emrine geri alınma· 
~1 yoluna da gidilebilir. 

Bu kanunun tatbikini 
temin için Vali ve Kay· 
makamlar veya bunların 

yazılı emrile vazif elendiri 
len memurlar ev, mağa 
za, r carelhane, depo,: dük 
kan, ambar, samnnlık ve 
Jıer türlü mal lrnnulahi_. 
len yed rde arama y11pa· 
b~rr. 

Arama sırasında rna· 
halli zabıta amir veya me 
muruaun ayrı n huzuru 
şarttır. Ara na sırnsında 

mw·ı!acak yerin ve malın 
sıbibi veya L"ilyedleri ve 
l unlar buiunmazlarsa sıra 
sile rnüme.-lsilleri veya h! 
sımlarmdaıı 'cyıı· k~ndisile 
sakin ol.mi.mı n v •yahut 
kom$ularıru.lıın mürnesyiz 
biri bulundur ulur. 

köylerde ynp. 'an ara· 
mrılarda mubtrlr ve ihti 
yar h~ye•inden bid ve 
muMar buluı.madığı zaman 
ihtiyar Iı ye:inuen b1ri ile 
orn~uıurıodt.tıı iki kişi ha 

zır bulundu· ulur. 
zarar 

•, tr~ıcrK 

Türk parası kıymetini koruma 
kararnamesinin 9 uncu madde

sine eklenen fıkra 
Hatay Defterdarlığından : 
Madde 1 - Jtha!Atçııar&. ithal ·edecekleri mal be· 

dellerinin hariçte peşinen ödenmesini tem·n için Tür· 
kiye Cümhuriyet Merkez Bankası delaletile açılan 
akreditifler dola~ısile mezkur Bankaca itlu:'l!tçılardan 
akreditife müteallik malların muayyen bir müddet 
zarfında memlekete idhal edileceğine dair birer ta 
abhütnarne alınır. Bu taahhutnamelere rjayetsizlik ka 
rarname hükümler işe uyJl'ırı hareket sayılır ve taah 
hütaameyi imzal•yanlar hakkında kununt takibatta 
bulunmak üzere b ı tuahhlitnameler Türkiye Cümlıu 
riyet Merkez Jankasmca kambiyo murakabtı mercile· 
rine tevdi olunur. 

l\ladde 2 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 '- Bu karnrm icrasına Maliye Vekili 

mezundur. 

1 

. · I ~V-•Ult~'-3Ei'~ı:rı.: UZilôrı Vr. '"'-~ 

KARAR Suriyede 

Yiy,~cek fiatları dur 
madan yü kselivor 

Son posta ile gelen 
Suriye gazeteleri, lJzak do 
ğuda savaşm boşlaması 
ve Amerika ile Japonya -
nın döıüşe tuıulmaları ü 
zerine yiyecek fiatlan dur 
madan yUkselmcğc başla 
mıştır. Guzetelerl.l göm, pi
yasada etin kilosu 150, 
zeytinyağ( 16~, sade yağ 
250 kuruştur. Diğer yiye 
cek maddelerinin fiatı da 
bu nisbeti tutmaktudır. 

Suriye ~sını, ihtikar • 
dan ve hüktlmetin kayıt 
sızlığmdan şikft.yct etmek
te, et fiatlarının durmadan 
yükselmesi karşısında is· 
tihlAki azaltmak için haf· 
tada Uç giln et satılması· 
nın yasak edılmesini iste
mektedir. 

- -.flan 
Vakıflar müdürlüğlin -

den : 
Dalyan Çerkes köyün· 

de· bir tarla ile Beynelha 
rap köyünde Hasan Keşra 
vakfından nısıf bahçe v.~ 
Abdullah bağdadi vakfın· 
dan bir bahçenin 941 se
nesi icarları 5 gUn uzatıl 
mıştır. ihalesi 26.12,941 
cuma günU saat 14 le vakıf 
lar idaresinde yapılacaktır. 
Isteklileıin milracaatJıırı 
ilAa olunur. 

Gündüzde 
HURMALAR altıuda CE \llLE 

Türkçe şaheser film 

görUlen ~fevkalade. haller 
m üste;:, ı olmak • üzere 
rnesken;veya siir :binalar· 
d~ gece=aranıa )apılamaz 

Yapıl ... ?J. değiş"klikler 
ar~ısmda p-lra ve hi\pİs 
et-uaları lıakkındttda yeni 
bükQmler konulmuştur. 

Esas : 1042 
-Karar ': lt 07 

Hakim :SadıkTaşkın 1328 
Katip : Hüseyin Oğuz 

lcı.bı düştıı iHdü : Af;" 
takyımın Suveydiye köyün 

1 
den Süleyman oğlu Ali ta 
n.ıfmdaıı 5-6-941 tarih 

il li istida ile yapılan dava 
Kütükte babası adı Süloy-

1 

mnn anası aJı Hüsniye oJa 
rak kayıtlı ikeu kadastro· 
da n:sfma malik bulundu 
ğu Antakyaoın Sofularıs· 

lam mahallesinde kiliıı 980 · 
parij• lli gayri menkulilrı 

tapudaki siciline Basan 
Hüsniye oğıu Ali diye ya 
zılnıış olduğımdHn nüfus 
kütüğündeki ka,ydına gö e 
tapu s:cilindt:ki ismmın 
dümltilmesirıi is.emekt~ıı 
ibaret olup yüzüne k&rşı 

-açık ·yapılan mürafaa so --
nunda : -

Numarası yıızılı tapu
sicil kaydi cHlbeclilerek 
badettedkik davada .beyan 
edHdiği gibi yazılı btJlundu 
ğu görüldükten sonra da· / 
vacının oturduğu Süv..,~di· 
ye nuhıyesi niıfus memur 
luğuudan calbedilen dosya 
duki künyesinde dahi Lev 
şiye is•ilrıı köyünün 571 

-hanesinde udı Ali Köse-
babası Süleyma.t anası Hüs 
niye 1281ı;:doğum tarihli 
olarak müseccel bulundu· 
ğu görülmüş ve davacının 
nüf üs kütuğünde yazıldığı 
gibi asıl adı Ali babası 
adının ~üJeyman olduğu 
hüviyetleri z ılı~ll l D.}J.: 

yaulı yeminlerile iftldele· 
rini tevsik eden Salih bas 
tırma ve Iskenderin şelıa 
detlerile dahi dava ... teyit 
edilmjştir. 

Binaenaleyh parsel nu 
:" marası yokarda yazılım 
(984) numaralı ga) ri men· 
küliln msfına malik olan 

Hasan Hüsniye o~ıu 
li u l 1 l ı l l. 1 


