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li tamimi 
k Soyer işe başlarken bütün dairelerle köy 

lülere birer tamim gönderdi 
~ Sabahtan itibaren hadiseler karşısında h;ç bir 
~e başlıyan Valim z rr.e~·hul bırnkmıyncak hassa 
)J .. Yer bütün dairelere siyetle ve tam enerj 1 ile va· 
. re birer tamiııı gör. zife3ini başarır.ıya daima bn 

~ır. Bu önemli tamim zır olacaklardır. 
retini aynen neş ·edi· C ) Bütil ı devlet dtıirele · 
. 
~~lere gönderilen ta 
f'IQUr • 

~ Bu~ün Hatay Vali 
fe:nn başlarken, mer 
kazalardaki bütün 

"°kad:ışlarımı sevgiyi~ 
~t 

Ve ·ÇHhşmalarımız 

~lcı es:.ıslı pr~nsipleri 
11ıneyi ön vazife salla 

1 Vaziferniz; Vilayet 
~de tam bir emniyet 

rinde; CHmhuriye k munla 
rımız katiyerı milsamrıha ka 
bul et'Ilb en ~ir ciddiyetle 
bütiin vatandaşlar hakların 

da seyyrınen tatbik edilecek 
ve halkımıza herhangi bir 
mutavassıta zaruret hissett'r 
miyecek iyi muamele yapı· 
mak ve işlerini çabuk çıkar 
mak suretil~ cumhuriyet idu 
resinin feyizlerini tattırmak 

baş 'azife sayılacaktır. 

r içinde Cümhuriyet 
eJI ~ hükümleri daire 
~~ ~I l~tio izin ve halkı -

\lltı erıni yürütmektir. 

Hu arada köylülerimizin 
müracaatları kendilerini şehir 
ve kassbaJardu lüzumsuz 
beklemeye meydan v~rmiye 
cek şekilde çabuk yapılmıyı! 
itina olunacaktır. 

) il için : 
ıJa?ıta kuvvetlerimiz 

~~ lıırler almakta dai· 
~n~k bulunacaklar ve 

Oylülerimiz 

2 - Çalışmalarımızda 
bütiln arkadaşlarım için yu ·· 
dumuz namına daima hayır· 
Jı başarılaı dilerim. 

~\&Ün. Ha tay. ~eli 1 iği v azil eme başladım. Sizi ere 
11 Şefımız, Rersı Cumhurumuz kahraman İnönü'nün 

~~Yliı Ba~vekilimizin sevgilerini getirdim. 
. ~kumet dairelerinde müracaatlarımzm dinlenmesi 
ış etinizin çabuk görülmesi için bütün teşkilatımıza 
t' Verdim. Bu suretle tarlalarınızüan ve işleriniz 
~dan çok uzak kalmamanıza dikkat edilmesini 
~'Ilı. 
~er sahada ve bilhassa ekim işlerinde çok çalış
~ mecburuz· Bunun için tam bir beraberlik ve 

~le elele vererek ve yardımlarınızı katarak ça
' ~1Zl, fazla ekim yaP.manızl da sizlerden ister, 

l\lze selam ve sevgilerimi bildiririm. 13 2 942 

Hatay Yal iai 

Şefik Refik Soyer 

• 
J Valimiz~şerefine 

Bu akşam bir tanıştır 

ma çayı verilecek 
Valimiz Şefik Soyer şere· 

fine:Cumhuri~~t Balk Parti· 
si ldure Heyeti turafm<lun 
hu akşam Ilulkevinde bir ta. 

Cumartesi 
Abof\a tartları 

Dahilde yıllıOı 5 
liraY•bancı marn 
leketlere 8 lira 

llinların her ke· 
limesinden 5ku
r uş alınır. Ücret 

P•findir 
GOnD geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

:'? -!(= P5 mı: 25? - - 5 * e:;s:a ..... 

iki kat mahsul al 
• • mak ıçır. 

Ziraat Vekaleti Valiliklere çok ö
nemi; bir tamim gönderdi 

Çiftçiye Mısır, ak ve kumdan patates tohumu ile avans 
para verilecek- Buna 2 milyon 60 bin lira tahsis edildi 

Ziraat Vekaleti bu yıl f'n maktadır. 
az iki kat mahsul almak için Tohumluklar tercihan yer 
Valiliklerle Kaymakamlıklara li piyasadan ve ldeğer fiatla 
ÇQk önemli bir tamim gö·ı· tedarik edilec"k çiftçi borçtu ... 
dArmiştir. 9 uzun maddeden i· dahi olt1a bankadan 500 lirnva 
baret olan bu tamimde rnab kadar yeni avans alabilecek· 
sulün il. i kata çıkarılması için tir. Faiz nisbeti de yilzde 8,5 
.oordin ısyon ~rmayPsinden tan 6 ya indirilmiştir. Avans 

2 milyon 60 hin liranın ayrıldı suretile verilecek tohumluk· 
ğmı, mısır, ak darı, kum darı 
ve patates ekiminin mümkün 
olduğu kadar arttırılması ve 
çiftçiye tohumluk veya avans 
p .ıra verilmesi bildiri rnekte, 
tohumlukların nasıl tedarik 
edıleceğı çiftçiye nasıl avans 
V'Jrileceği uzun uzadıya anlatıl 

il ,~TAYOLU il 

Arkadaşımız yarın inti 
şar a başlıyor 

Mücıdele günlerinde de
ğerli hizmetleri görüle ve 
malt sebepler yüzünden dört 
yıldanberi intişar etrniyen 
" ATA YOLU ,, arkad1tşımızın 
yarından itibaren Vtt şimd 
lik hı ftada birgün paznr glin 
leri inti:;tara başlıyacJğını mem 
nuniyetle haber ladık. 

Gaze'e ıin sahibi ve Neş 
riyatrnüdürü .M~hmet Burç 
tur. "Ata) olu" arkadaşımızın 
yurda ve l'Urtduşlara çok 
faydalı ve uıun ö!!!Urlü ol 
rnasını dileriz. 

Bölge birinciliği 
Kırkoşusu 
Y arm yapılacak 

Bölge birinciliği. Kıl' koşu 
su \arın öğleden sonra SJat 
15 te yapılnc~ktır. 7500 met 
rt• ol.~n bu koşuya 10 atlet 
iştirak edecek ve kaznnanla
ra mükafat verilecektir. 

nıştırma çayı verilecektir. 
Çaya bütün teşekküller ve 
esnaf biri i kleri ile halktan 
birçok k 'ı ınseler davetlidir. 

lar mahsul zamanı aynen ge· 
r! alinacaktır. 

Vali ve Kaymakamlar bu 
önemli iş üz~ri~de büyük bir 
cezaretle çalışacak ve her 15 
günde bir raporlıa durumu Zi· 
rant Vekft.lf'tine bildirecektir. 

Singap rda 
İngiliz askerlerinin kur 
tuluş ümidi çok azaldı 

Singapur 13.A.- Resmi 
tebliğ: 

Düşman batıda ciddi su 
retfe tazyıkıoa devam ediyor 
Düşman uçakları pike hücum 
larile ileri hatlarımızı vEı şeb 
rl ş'ddetle bombalıyorlar çar 
pışmalar her au artıyor . 

Londra 113 A.A.- lngi 
giliz kıtalarmın ıtiddstli mu· 
kavametine rağmen S:ngapu 
run akibeti hakkında kaygı· 
Jar gizleniyor. Mihver ktty· 
naklannın haberlerine ~öre 

.;Singapur sokaklarında çarpış 
malar oluyor. Ingilizdüşman 
eline geçmemesi ic;in uskeri 
tesisleri tahrip ediyorlar. Ha · 
ıa bombardımanlarından ~ 

hirde birçok yapgın çıkmış 
tır. Hava ve leniz üstünlüğü 

llngilizlerde olmadığından kı· 
laların tahli} ı3Si tesadüfo ka 
lacaı.. gibi görünüyor. 

Singapur alevl~r için-Je 
Lo .ıdra 14 A.A.- Sin· 

g-:ıpurd.10 buraya gelen haber 
lere göre. lngiliz kıtaları hah 
ra nancıı ·döği,şmektedir ~- ' 
bir aievler için<lo yanıyor. 



Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

«5)) 
Mttdde 38- Hükumet, lüzum görJüğü rnmtakafarda ya 

pılacrık zeriyatııı nevi ve çe şiclerini tayin ve tespit edeceği 
gibi, herhangıbir muh3ulün ekimini de menedebilir. 

~IuJde 42-1- Hiikfimet her türlü zıraat aletlerini maki· 
nel~rini, vasıtalarını ve malz ':! ıa elerini, zir i ii~çlan ve to 
huıııLlrı lümrn ı ına göre ıntabilir, pırasız veya ariyet. vt;ya 
ö·fünç veya bir kira mukabili olar.ık ihtiyacı olanlara tw 
zi , dlıbilir ve çiftçiye ödiinç para verebilir. 

11- Hükumet büyük ve küçük. baş h:ıyvRnların alım vı; 
s1tımını ve k"sinıini tanzim etmeğe ve bunlara 14 üncü 
madd~ hükümleri dairesinde, el koymağ'a salil1'iyetli-Jir. 

Madd 43- Uu kanunun derpiş eltiği işlerin icap ettire· 
c 'ğ°İ tediye) er için bükO.rı.et emrine hazinece yüz milyon li 
raya kad tr bir serl!!aye temio olunur. VfüteJavil sermaye 
ile sabit sermaye ve teşkilfit m ısraft karşılı d.ırı Icra Ve 
killert hey<:ıti.karıu·ile bu s ermuye Jen tefrik edilir. 

Madde 44- Ve kfüetlerce lıu kanuna mfüıteniden yap1It, 
cak ;ı' ~rin ve kurulacak müesseselerin istilzam ett:ği para 
Icrd Vekilleri heyeti kararile 43 üncü maddedeki sermaye 
den alakalı Vek8.let emrine verilir. 

.Madde 48-ı- Hu sermaye hesapLın Turkiye Ciimhuri 
yeli Ziraat 13ankasıq_da teıııerküz ettirilir, Veznedarlık işi~· 
ri~de bu banka tarafından y:ıpılır. lcrd Vekilleri heyetin· 
c \.verilecek karara 2öre, alaka lar daire leşe kkül veya mü 
es~es~ ler, hesap1 arırıın müspit evrakını veya tasdikli suret 
l ·~riııi Vl·yahut yaJnız aylık mizonlaı la senb sonlarındaki 
blançorl.ırını T. C. Zit'dat Uanka"ına gönderirler. 

11- Hu kanun hükümleri dairesinde itlihaz oluııan ka· 
rarlara ınü3teniden yavılau her nevi tediyat ve tahsilat T. 
C. Ziraat B1nkasında ta:.ıluk etli~i VekAlet için açılan hu 
susi lıesıplırda gösterilir. K'.ıdro V.! idıre masrdfları ayrı 
ca bir cetvelde i··ae olunm. 

Maddt.~SC>-1- Bu sermayljden s ırfedılecek p ıralar mu· 
h tsebei umumiye ve arttırma, ekiillme ve ihale kanunları 
hiilrü'l1lerine Vd div.ını muh..tseb ıtın ınür.ık:ıl:>esine tabi de· 
ğildir. 

H -Bu kıınunun tatbik mevkiinde bulunduğu müddet zar 
fıada resnıi dai"e ve ınü 'S3:!Seleri l (Lll~lediye ve sermayesi 
nin nısfından f ızlasını O !v:etin veya devlet ~teş~ kkül VH· 

ın~es$e.3~lerin iştirak ettiği , ticJri t~ş'.!kküller dahil) yekdiğd 
rile l lan a 1 ım ve satım muamelelerinden arttırma eksiltme 
ve ihule k.1nuuunun bükü rıleri lcra vekilleri Heyetiain ka 
r.ırile ta •o. rnı ·n vev.ı kı:ı n •n tatbik edılm;yebilir. 

lll - 3 l inci maddenin 6 mcı fıkrası mucibince verileC..! k 
v ·sikalar hıı kanu ıu 1 tttb:kine memur makamla gönderi· 
lccPk şikayet Vt! ihbarlar ve 57 ~inci madddde zikredilen 
müspit evrakların suretleri va u "llumi h ·s1p v ..tziyetleri 
damga rrsminden ve edir rliiUrn vdrgıleriaden muaf tır. 

lV - Bu kıınıı ıt. göı·e lrn!'ulmuj teşkilat v~ mü:!sses9lere 
karşı taahhüdttlta bulunan müteahhitlerle bu mi.lteahhitle· 
re karşı derece derec ~ kar~ı ta.ıhüdattıı bu l unrnuş ve ı ılu· 
nac lk olanlar hakkındı:ı 2395 s ıyılı kazanç vergisi kananu 
nun s"k ' z~nc ı maddesinin rııu'4ddel birinci fıkrasi l e 33 ün· 
c:ü maddesi ve 74 üncü maddesinin B. fıkrası hükümler~ 
talbik olunmaz· b t -.<A· 'Ül i~leri bakında ' 'lZ uıç vergİ'ii 
kanununım umumi htiküruı~ri carididtr. 

~hıdde 53 -1- a: 19 uncll m.ıP,denin beşinci ftluasıııda 
yazılı çalıJma su&t ve günlerin.J riayet etıoiyenler; b: 31 in 
'i maddeuin 7 inci fıJ;;rasıııda yuzı ~ ı etıket ve fiat l istesini 
koymak mecburiyetne riayet t tmiyenler; c: 38 inci maddH 
de yazılı zt·riyat hakkındaki kararlara riayet etıniyenl~r; 
25 liradnn 30 J liraya kad!!r ağır para ceıasına mahkQm e· 
ôilir \'e tekerrür l•aJinde 5~ liradap 600 liraya kadar ağır 
parn cezasile baralıer bir haftaJun üç aya kadar h ıpis CJ· 

r. ası hüküm olunur. (Sonuvar) 

Neşriyat Müdüril Gündüzde Buc .. kşam · 
Selim ÇELENK 3 Ahp1p çıvuşla Sirkte 

C. H. P. Maıb:ıası Antakya Dıştan sonuna katlcır kahkaha 

t ı r '( t" 

KARAR 
Esas . ) -4 
Karar: 
Hakim . .., _u,ıt ..:>oıntürk,5454 
Katip : Hı\di Ktıleli 
Dava :Taksim ve izaleyi şuyu, 
DÜŞÜ~ÜLDO : Antakya 

da Sakarya kahw1si müstA 
ciri lsı'n ail oğlu Hamid Urfa 
lı vekili avukat Has rn Sadık 
da i tarafınd J n Müddeialeyh 
Gazıpaşa.ı mahallesindEm ölü 
Ciı ci A bbuş oğu ı lıarı J\lihali, 
Ilyns, Yakup Sıddık, Rufai!, 
Hızkalla ve karısı ı\lari, yine 
ç o c u k ları Hanna, ve 
lko11a, aleyhJnine ikame olu 
nan taksim ve euyn izııle · 

si davasının Müddei aleylıle 
rin giyabmda cereyan eden 
muhakemesi ntJticesind~ : 

Antakyanm 3 cüncü mı ıta 
kasında kain 147parselli gay· 
ri menku[ün İl3;·Jı· . arile 
h isseleri adetlerine göre itak· 
simi kabıı ol nadığı mahallen 

yapılan keşfi havi zabıt vt·
rakası münderecat ve rnuhte 
viyatmdan ve yeminle d!nle 
nilen dbli vukufların ıfııde ve 
beyanatlarından anlaşılını~ ve 
müddealJih hanenin 3361J se 
him itibarile 180 seb.ni Mi .. 
hail, 180 sehmi llyas, 180 ,seh 
mi Yakup,180 selımi Sıddık 
180 sdırni Ruf dil, 18J sehmi 
Hız.kalla, 1440 sehmi müddei 
Harnıd Urf.ılı, 8D s~hrni 
Circi Abbuş ııaınlarına n•u· 
k:ayyed olduğu e ı son celp 
o'unan 24-1 -942 tarihli 
tap.1 kaydi muHdd:ık sur~tj 

1 münderic .ıtıJe tec:yüt etmiş 
ve Cırci Abbuşun yuk<ı.rıda 
yazılı 840 sebım hiss .:-si 40J 
altun mukabilinde karısı Ma 
riye bey bileveta suretile sa 
tılmış olup mezbure 1\la.rinin 
dıJ, bu hisseyi ınudJ9i Ha . 
mid Urfalıya yjne 40J altun 

, bedel mukabilınde t Jmlik et 
tiği mzekür tapu kaydına.ve 
rilen meşrubattan anla~ılcnış 

1 olmasına binaeu taksimi ka· 
bil olmadığı elıU vukuf rapo 
rile tehakkuk eden müddea 
bilı 147 p.ifS.jlli g:tyrınıen 
kulü medenı · .. kanunun 591 
ve 628 inci ve ~ıukllk usuiıl 
mu1ıakf ıerı kanunun 569, 
570 ve ..,; . mad ieleri 
mucibine • ..ı.c~:AJ ede satıl· 
mak sureliJe şuyuunun iz:tlesi 
ne ve ihalt· bedelinin yukarı 
du gösterılen hisseleri nisbe 
tinde lan.feyne vtmlmernesi 
ne aocae mliddt:ıialt-yhlerden 

ölü Cırci Abbuşun 840 se 
him hiSHöSİ karısı Mari tdr d 

fından müddei lsmttil oğiu 
Ilanıid Urfalıya' lemlik edil 

ıniş olduğundan bu hisseye 

ilan 
~hıari r M üdiirJüğll!ld~ll 

! o\nıakva I(ı~e tıııı 
sünde pazarlık yoh 
yaptırılacaktır. 

1
. 299 

2- Keş' f bede 1 

68 kuruş tur. . \Trsk 
3- Bu işe aıt e "riil 

arif Müdürlt;ğürıd~ go jQitJ 
. bıJ " 

4- Taliplerın. asi~' 
li olduklarımı daırV 
raz etmeleri ıa.zı.rnd1;;pıı 

5 _ Ru iş ıçın ııı 
r8Sl masraf ve pul pa 

ahhide aittir. 
9 

{l....-
6- Paz:ırlı k 1 - ı6 

perşflmbe günü. sa~todıl 
Kız ~nstitüsü bınası 
pılacakt!r. . 

0 5 ıetJI 7- SaJiplerın yo7,49 ~ . 
akçası olan 22 Jıra g 'da 
luk Maliye makbuztl ., 
melf ri 18.zımdır. 6_ıs J 

12-14-1 
Kayıp ek01 ek. ka~~ 
Şubat ayı . ta ~ıt y 

karnemi kaybettıı»·. b 
· ·0ıcı 

ahı c'l ğırndan eskısı 

yoklur. J(Uİ 
Mustafa 

Kayıp kar~eııl 
Şubat ayına ııı y 

karnemi kaybettırn: b . . ıı.ı 
alacağımdan eskısın 

yoktur. . C 
Şt-ıkıP 

K .. dart 
ayıp cuı o 

Belen gediğin~e 11 y 
keremi kuybetl!~ · il> )l 
alacagımdan esl<ısın 
yoktuı·· t 

izzet oğlu M~~(l)~ de 
-- - - be 
is ıbet eden satış. de ıı>1 mahkeme Vezoesın -e ,ı 
hikiue verilmek üıe~ııiıJI 
nulmasına bu 840 uŞ 
seye isabet eden s!I ~ 

· ı· oJıtll ipotek mukabı l f ıl' 
deni altun liradan ıJ.:lfıO'O 
ğu taktirde uu fa. set 
yada mevcut ver8. ' 

mucibine~ 6 .O s~t~, 
den 70 sehmi .Mı. j 
mi lyas, 70 seh':11 J 
7ıJ sehmi Sıddık. 1iı~,ı~ 
Hufail, 7J sebınl l{ ~.v:, 
s~hcni Circi karısı f/S Y 

seh~i oğlu Han08v8ril~ 
ınının lkorıuya. ~~ 
v~ ihale bedelinJP 11' 
risi nisbetimte il~(J.18 ~e l<ır af larını:ı adi" ~tıO ·Hİ 8 

.J f ttı~ ·-" 
d ei ı linin sar e ·ti#ııı-
m ukı.. !l ücret tıı~tJ ~ 

f ık· · n (25UJ)kurllŞ ~ .nı 
alehierdd!l atm.ır3"(36JI'~ 
ye verilmesine ve ~,JI 
ru~ mahkeme P1 t 
ıı:sseleri nis Jeti_od~l1il~ 
aidiyethıe temyıı 

29
/J 

de olmak Uzere i'JS · 
tarihinde müdd;, , 
giyaplarında kB' çı~ç' 
müddei vekiline ~ 
nup tefbim kılın 


