
.. 
Cumma 

Abol'la 4artları 
Dahilde yıllıi:)ı 5 
liraY•bancı mem 
leketlere 8 lira 

llAnların her ke
limesinden 5ku
r uş alınır. Ücret 
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pafindir 
GDnD geçen sayı 
lar 10 kuruştur. SAYISI 2 KURUŞTUR • 

rıı;;,,iz Şefik s7J"ğer dür. ak
şam Ankaradan geldi 

Yet sınırından itibaren samimi tezahüratla karşı
~n Şefik Soyer ihtisaslarını ve aldığı direktiflerin 
. anahaf:arını anlahyor 

~Valimiz Şefik Soyer J ..T ı • • • b 
~%ı~·~:~i::~!J~:~ v a ımızın eganatı 
·hır tevakküften son· Ş f. k 5 d. k. 

'lirtıi_ze varmıştır e 1 Oyer ıyor ı: 

"-ltıız VilAyet sınırı olan «Hataylılara Milli Şefimizden ve Bacvekilimizden 
asyonunda Vilayet "I 

Emniyet MüdUrU ile selam getirdim. Bu güzel yurd parçasında otu· 
Jandarma Komutanı, rar bütün yurtdaşlar Cümhuriyet Tü,.kiyesir.in 

tf Kaymakamı, VilA k I d d d 1 v-e Pıelediye Reisi, anun arın an ayır sız ve çeşi siz muamele 
r V'e gttzetemiz neşri göreceklerdir.» 
Uru tarufından kar· 

~:- ErzindtJn itibaren 
~Yonlarda toplı.oan 
. rnemurlan ve halk 
~ &elftmhımış ve ken· 
~idiniz dumişlerdir. 
. !bız her istasyonda 
ııj k 
~ arşılamağa gelen 

d.lJ. uzadıya konuşarak 
Urumu ve diğer işler 
~ ~zahal almış ve tek 
~~ini söyliyerek ziynl 

~ 18:30 lskenderun ga· 
ii'n Valimiz hüktlmet 

~~ .~~kanile kalabalık 
-.utlesi tarafından se 
11 'Ve alkışlar arasın· 
lldan inmiljtir. 
Soyer kendisini kar· 

l'la kısa bir görüşme 
il lskenderunda dur 

hlırimize har~kPl ede 
konağına inmiştir. 

'Ve ~.ayseri Valilik 
~t! en &on iaşe mils 

bulunmuş olan 
Selik Soyer değerli 
lrnirimizdir. Şimdi-
~ bUtün ödevl~riııde 
' rılu gösteren sa • 
) 8?Yere hoş geldiler 

\:_.'ni ödevinde de kendi 
~ ~n başarılar Jileriz. 

Su ~ataya gelenler 
~ollaıı Umum MU· 
~al Hidayet Sertel 
~ llıki treni" Ankara 
'>tı~dorune gelmiştir. 
~- trenle Kırklareli 
ı.~ktor Fuad Omay 
~ir mebusu ve ga · 1 
hı arkadaşlarımızdan 

~·, Erzincan l\tebuım 
"duh de gelmişlerdir. 

er. 

Dün akşam Ankaradan 
H11taya gelen Vdl•miz Şefik 
Soyor Erzin istasyoıunda ken· 
d isini karşılayan Neşr·yat 

MüdUrlimUze şu demeçte bu 
lunmuştur: 

,, - Ilk sözü Hat.:lyhlnrtSi· 
zin vasıtanızla söyled ığimden 
dolayı çok mütahassisim. J {a· 

taylılara Milli Şefi ıni7.den ve 
Bıtşvekilimizd~n selAm ietİr· 
dim. Bunu bütiin Hataylı!ara 
duyurmanızı rica ederim. 

Aldığım direktif, bu gü 
zel yurd pıırçttsının geçmiş 
tarihlerinin top'adığJ ıstınıp · 

lurı ternamen izale edecek 
çalışma yollarıdır. Bunun ba· • 
şındtJ memleketin sağlığım 
ilgilendiren büyük işlerin ya 

İcra Vekilleri 
Heyeti 

Ankara 12 A. A. - lcra 
Vekille ·i He:\leli buJ!Un saat 
15,30 da llaşvı}kil Hefik Say
damın Heisliğinde mutad 
toplanhsını yapmıştır. 

Londra Büyüle 
Elçiliğim;ze 

Kastamonu mebusu 
Rauf Orbay tayin eddildi 

Ankaru - Londra Büyilk 
Elçimiz Tevfik Hıiştü Aras 
tekaüde sevkedilmiş ve yeri
ne Kusta:nonu rııebusu ve es 
ki icra Vt>killeri Reisi Huuf 
Urbay tayi.c edilmiştır. Bu 

ni su işlerinin tunzimi gel
mektedir. Mt>mleketin eko 
nomik durumunu kaldı.rma 

ve kalkmdır:na teşebbüsleri, 
yurdun kültürel bayatmm um 
duğumuz amaca yetiştirilme
si bunua yanı'lda yer alicaktır. 

Şurasını derhal kaydedi· 
yorum ki, bu gilzd yurd par
çasında oturau bUlUn vatan
daş'ar Cümhuriyet Türkiye· 
sinin lununlanndan ayırdsız, 
çeşidsiz ve beraber muaınele 
göreceklerdir. Hu esaslar dai· 
resinde çalışırken, yurd için 
döğüş'Deyi bilen ve kurtuluş 
saadetine eren Hataylıların 
benimle beraber olacağı ümi· 
dini açıklar, bütün yurtdaş· 
lara sevgilerimin iblağını ri· 
ca ederim." 

Alman basını 
3ingapurun düşmesi

ni nasıl gÖiÜyor ? 
Berlin 12 A. A. - Al • 

nıan basını Singapurun Ja · 
ponlar tarafır dan işgı.l edil 
mtsinin büyük öneminden 
uzun uzadıya bahseddrek di 
yor kı : 

" Singupuruıı zaptı Ingil 
tere için büyük bir felftket· 
tir. lng Jtere şunu anlamalı· 
dır ki Singapurun Japonlar 
tarafında işgali, lng' liz im 
paratorluğunun yıkılışıJtın 
başlangıcıdır. 

husustaki karar yüks ~k tas· 
tikten çıkmıştır. 

Bir yalan haber 
Türk Rus sınırında hiç j 
bir hadise olmamıştır 

Moskova 12 A. A. -
T<1ss Aj nsı bildiriyor ; 

Ofi Fı ansız Ajansı ' Türk 
Rus sınırında bir hddise ol· 
duğunu yaymıştır. Bu habe· 
re göre, güya müteaddit Hus 
ta'Jurları Batumdan firnr ede 
rek Tilrkiyeye ilticaya teşeb 
bUs etmiş 'e bu arada vu • 
ku bulan çarpışmalarda 300 
kadar Rus askeri yaralanmış· 
tır. 

Almnn propalı{and ısının 

organı ve ancak ismen Fraı l 
sız olan bu Aj msın verdiği 

haber tamamen asılsız, kaba 
ve becerik8izce uydurulmuş 
baştanbaşa ya1l . uır. 

Anadolu Ajansının notu 
SalAhiyetli Türk mahfille 

rinden yaptığımız tahkikat 
Türk Rus sınırı. 1a hiç 
bir h!dise oh:::adığı ıelicesi · 
ni vermiştir. 

Leningraffa 
Rusların karşı tanrruzu 

boşa gitti 
Berlin 12 A. A. - Le· 

ningratta karşılıklı topçu ate 
şi devam etmektedir. 10 şu·~ 
batta Alman çemberi ıe kar 
şı taarruza geçen Ruslar, Al 
man n•ukavem"ti karşl81nda 

çok ağır kayıplar vererek 
geri pilskilrtiilmllflerdir. 

Hindiçini de Japonla 
rın elinde 

Londra 12 A. A. - ln· 
giliz bısını Vışioin Uuk 
Şarktaki Fransız savaş llemi 
lerini Japonlara teslim f!Wği 
ni ve şimdi de Fransız Hin· 
diçinidinin hi\·bir mukavemet 
gösl .. rilmedeı Japonların eli 
ne geçtiğini yazmaktadır. 

SON DAKiKA 

Rusyada 
Alman karıı hücumları 

durdurulmuş 
Moskova 13 A. A. -

O>pheden gelen haherlere gö 
re, Alman karşı hücumları · 
mn her tarafla ı•üskürtilldU 
ğünil bildirmek'edir. Lenin -
grat <;""vresinde iki günde 
900 Alman öldiirülmllştür. 



Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

IV-toptanjyarı toptan, ve perakende ticarette tac;r sıfatm 
haiz hakiki ve hükmi şahıslar arasında yapılan alım ve sa 
tını muamelelerin 1J sut luu mal için satıcı tarafında" fatu· 
ra verilnıe~i ve faturalaı ın muayyen bir l1Jüddd zarfı ıda Sd 

t'1n ve satııı alan tardfmdall muhafaza edılmesi mecburi kı 
hnıılıileceği gibi, tacir sıfutırıı haiz müşterinin ıicaret için 
fatunısız mnl satın al nası menedılebilir. 

V-Yüz kuruştan fazla alış verişltırde müşterinııı talabi Ü· 

zN·ine satıcı fatura vermeğe mecburdur. 
Vl- Tacir sıfatını haiz hakiki veya hükmi şahıslar ara 

ı:;ında y.ıpllan alım ve tıahm muamelelerinde, bir malın 
mevcudu bulunmadığı satıcı tarafından beyan edildiğı ve alı 
cık• yfiyeti mübeyyin bir vesika taleb eylediği takdirde)bu ve 
si kanın verilmesi mecuuı idir. 

VB- Her dükkiln, ticarethane mağaza vcy ı satmak mak· 
sac.!ile , mal konulabilen mahallerd~ ve pazar yerlerinde 
perakmı<le veya toptan satıŞH arzedileıı muayyen mal ları. 

cinsi ve fiah gö.3teren etiket vaya m.ıhdut işaret konulma· 
sı ve malın mahiyeti etiket veya hususi işaret kaymağa 
müsait olmıyan hallerde herkl"sio görebi i ec t'ğ , bir y<·re fı at 
ve cins listelerinin ası lması ruHcburi lir. Mu ayyen malların 
neJen ibaret oiduğu mahalli fıat murakabe komisyonu tara 
fuıda ı ilan adilir. 

Madde! 32- Aşağıdaki hareketıerJe bulunmak yasaktır. 
A: Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiatla satmak 
B: Muhik sebep olmak11ızın t..ıir malı fazla fiatla satışa 

azmetmek; 
C: Muhik sebep olmaksızııı mevcut malı satışa arzet 

memek; 
D: Muhik sabep olmakslzın mevcut nıalı satıştan imtina 

etmek: · 
E: Msv..:ul malı herh,rngibir suretle kaçırmak ıeye. sak· 

lamak; • 
F: Mevcut malı muvazaa yoliJA elden çıkarmak; 
G: Malları piyas1da d lrlık veya, fıatlarda l' ükseblik do 

ğuracak derecede mahdut ellerda toplamak; 
H: Herhangibir maddenin ticart teamül haricinde muhte 

l if ellndt1n geçirilmesi sureti1e fiatınm yüks~lmesini istihdaf 
veya intaç eden zincir l~me muırnıeleleri yapmak; 

1: Ticıırt teamüle aykırı olarak diğer bir malın da satın 
almrnasım mecbu·i kı!mak suretıle satışta bulunmak vaya 
malı sı-lışa bu şartla arz~tmt>k; 

· J: Bir malı fazla fjatla satmağa matuf herlıı:ıngi bir fril 
ve harekette bulunmak veya vesika tanzim ve bilerek isti 
mal etn::ek; 

K: Fhtıar1 yükseltmek maks1dile p· opaganda yapmak; 
Madde 34- HükQmet, 3 )18 numaralı kanunun birlHder 

luıkkındaki 7 ine: maddesindeki hükmünü ithı.ılat tacirleri 
le top'ancı ve y.ırı toptancı ve pdraken ieci tacirlera ve s:ı 
mıyi erbabına dahi teşmil edabilir. 

Madde 36 -1- Hüktlmt t her tµrlü hususi• n ık il va~tıala 
rınm seyrü seforini tanzim ve tahdit veya menedebileceği 
gihi azııaıi nakil ücretlerini de tayin eder. Ve bu vasıtaları 
malu~melerini ve mutad ücretlerini verer~k devJetçe Jüzum 
görülen yerler le ve hizm~tlerde çalıştırabilir. Lüzum ve 
ihtiyaç gördüğü tskdirdt; kara nakil vasıtalarının bedelleri 
mukabilinde ve den:z nakıl vasıtalannı 1.9.939 dan evvel 
yapılan son satış bedelleri mukabHinde s.ıtmalabilir. D !niz 
unkil vaRllalannın s •• tın alınmasında icabı hale göre bu be 
dd · Icra Vekilleri H.-..yetinc-; t;ıyin olunatak bir tı.z1ıinal 
ilave olunabilir. 
• il-Hükumet, ' 11.. ve Milli ~lldafaanın ihtiyaçlarını . 
kar~ılamak mak&aı.ile lı...zoJmunda, yabancılara ait deniz n ı 
ki! vasıtalarını du bu madde hükümleri dairesinde rız<ılari . 
le çalıştırabilir. 

- ..:ı 
(Sonu var) 

•ft l{ ('pı; 

Gayri menkul satışlart 
Hatay Defterdarlığında ı : 

Mesabası M uhaınrııeD ~i 
P<: rsel Köyü c :nsi H. Ar. Sn. Bedeli 
No. Lira }\.r. ı· S 
167 Avakiye Tarla 36 95 2 SJ ,, 
169 " " 1 60 56 10 " 242 " " 2 25 61 50 
254 " ., 1 9 5 23 50 
314 ., Bılı~e, ev 27 13 51 14 

50 315 B ıh~~~ 24 90 5 
342 ,, L ilı 1 35 L.... 15 ,, 
343 " " l 15 ı3 30 
344 " " 76 dl 11 25 

,, 

345 " " 65 83 11 25 
363 ,, " 1 49 66 12 so 
386 " " 1 54 39 18 75 : 
410 ,, ,, 1 48 77 16 klatl 
Kimden metruk olduğu Abdülmesih Azar çocu 

ber ve Aristotili rt;S 
Yukanda cins ve muhammen bedelı yazılı 13 pa çs 

ri menkulün mülkiyeti açık arlbrma suretile s~t~ŞS7,S 
rılmışhr. "atış bedeli peş i ndir. Tal ip ol11ularm /İJeflt 
akçası ile birlikte 24,2,942 sah günü saat 10 da 
lığa müracaatları. . 

DelJAliyc, ilan v . s . masrafları mılş~~ıiye aittır· 
0 

Fuzla malumat almak jstiyenJel'in Milli EmUlk ;9,2J 
lüğüne müracaatlrır. 13,16, 

Tarla icarı ihtikar ila"' 
Miııt Emlfik l\Ili'Wrlü· 

ğünden: 
1- Kurı-m nahiyesine 

bağlı Batıt ıın köyünde hazi · 
neye ait cemau 12 hektar 
39 ar v~ 45 s .mtiyar me 
haiıında 2 p;ırça tarlanın 
3 senelik icarı açık arttır 
rna ile satışı çıkarılmıştır. 

2- 5en°lik muham· 
men bedeli 45 lira ve üç 
S"nelik muvakkat temi:ı~ 
tı lJ lira 12 kuruştur. 

3- !hale 13-2-1942 
cuma günü s ıat 10 da Def 
terdarh kta yapılacaktır. 

Talip olanların % de 
7,5 teminatile mün caatla 
rı DellAliye, ilan v asair 
masraf alana aittir. 

Kayıp makbuz 

Tüm. Komutan! ğından : 
2963askeri posta numara 

lı birliğe ait 172350 172301 
numaralı eı•rak kaybolmuş· 

tur. Hüküm.ıüz olduğu ilan o· 
lunur. 

Kayıp eknıek karn.Jsi 
SonkAnun ayına ail ekmek 

karnemi kaybettim. Şubat ayı 
karnesini alacağımdan bük 
mü olmadığını iJan ederin.. 

Mehmet F~yzi Sü~nceil 

Kayıp ekmek karnesi 

Hatay Asliye ceı.a 
1 

kemesinden 
6 

Arp:-ıyı muayyerıtile 
ft.ı.laya satmak sure ~ 
Koı nma kanununa ğlJ 
lif harekette bulundıJta1' 

·ı A" ası e maznun . JeJI 
1 Dörtayak mabaJlesıP 1111~ 

san oğlu Fuad Ve'/f/Jlrı ıı 
yapılan duruşma ~ 

Maznunun bir kJ ğl 
on sekiz kuruşa saltU 

. a ı, . 
va.rakıısı müederıc ılı ı 
det ve maznunun sC ad 

b·t olfll 
fı delıllerle sa ı ıııi 
Fiut Milrakebe I(o jb ti 
nun 20-6-941 tıtr a~ 
sayılı kararile arfe 
kilosunun perakt il 
atı 8 kuruş ola~k d•' 
ilan edilmiş oıdug~,o 
lunun hdr ~keline il ıJ• 
suyıh kanununun ıı> til' 
inci maddesi del416 oil ~ 
cu m ,ddesinia üçilll J' 
sıu:t tevfik :ın 25 !it• ıJIİ 
ra cezasına rnallkO tl' 
ve yedi gün roild~ 
kanının kapatıl~ ıetıı' 
mevkuf kaldığı gilD b1ıe ~ 
lnr lir .ı bıl' aün tıaS> .:t.ş " sır 
subu yapııark bi110 ııı 
lira p:ıra cJzasıoıll Jl 

- ve 200 kuruş har~~d 

Şubat ayına ait 2 adCtt 

-sinden tahsiline te 
2

,,)1"' 

olmak üzere 2-.l if ti 
nüude karar verilı:Jl ekmek karıwmi kaybettim 

Yenisin ..ıcağlm<. n eskisi 
ııin hükıu chğım ilan -
ediyoruı •. 

Mehmet Somuncu 


