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llAnların her ke
limesinden 5ku
ruş alınır. Ücret 

PPfindir 
GünU geçen sayı 
lar 10 kuruştur. "•lrtıez SAYISI 2 KURUŞTUR 

y-;-;;; bir Destroyer imiz~ b°7ı.-
~abah lskenderun Limanın 

da bayrak çekildi 
lorende Valimizle Tuğgeneral ve İngiliz Ata

şenavall hazırbulundular Do 
ndel' rıanrnamıza iltihak eden bu gemiye« Sultanhisar » adı verildi- Bu akşam 
1~ ~ •• Tuğgeneral tarafından mısafirler şerefine bir ziyafet verilecek 
ıl" ~ h~lızlerden satın aldt~ı ni ifa ediyorJu. Alkış tufanı eden hu hnrp gemisine "Sul-

ı 8 d destroyer hu sabah arusında geminin direğine tanhisnr ,, adı verilmiştir. 
e 

6 .lı;~onderım Lima· çekilen bayrağımızdan sonra Bu akşam Tuğgeneral ta 
c!1~~lı~tır. d 

1 
tören sona ermiştir· rafından misafirler şert-fina 

"' ıman a törene kar D · ı· ·h -k b" · af ·ı k · "'"" ve b k k onanmamıza ı :.ı a ıı· zıy et ven ece tır. i"'i. ayra çe me 
ta llıı de saat 10 da parlak k ---
Q renıe yupılmıştır. l ,· g v gun 
a.Yrak çekma töreninde aman ur 

ı 'şı Şefik Soyerle Tuğge If d •td • 
il ilkru, Kanatlı, lngiliz c u t e vk l e f l 

"'kilV'ah, askö•t ve mili 

klıı ile seçkin bir da· 120 b" k"I f" ..., f k 
~i Utıesi hazır bulunmak '" 1 0 zey ınyagı S 0 U ya-
!Gren tam saat ıJ da pan Binhas Şaya Kebudi ile 

bandosu tarafından b b k 1 d 
\>: t"giliz mnrşile bnşla a a Si Ya a an 1 
~· marş çalınırken gP-· 
rı' lngiliz bayrağı yavaş 
ttıışur 

o.. ~rıu k" . ,:tı rnüta ıp ıstikHll 

1ÇaJınmış ve şanlı bay· 
·,,~ geı~ıinin dire~ine ce· 
b ~r. Bır deniı müfreze· 

~ 111 
&nada selAm resmi· 

~.Prü başında 
~1 dükkanlar 
ıl~a.. ·ı d"k ~··• ga maı u -
~lar bo~altıldı 
~\' U .başında ve Anka· 
. esınin bitişiğindeki 
''tiresine ait dilkk!n· 

~~ir kısmının yıkılma 
<l Olduğu anlaşılmış 

~~~kftnlar boşaltılcl'JŞ· 
ı.k ,1~e hu dükkaııları 
'~la ıçın Vakıflar ldare. 
· . ŞrtJış ancak Vakıflar 
b·•le Belediye ara~ın Ja 
ır takım formalite ih 

t;~~Uıunden istimlak işi 
1~ .. erniştir. 
~ 11 b~şında seyrü se 

.........,,._ ~ daımt bir tehlike 
"ı e en bu dilkkanlarm 
ı.-- lveı ortadan kaldı 
~l Zaturidir. Umumi 
~fıtrnına bu jş bir an 

edilmelidir. 

Şehrimiz manifaturı· tüc· 
carlanndan olup son zaman 
tarda ipek kozusı ve daha 
bir takım hüyı.ik stok işleri 

yapmağa başhyan Biohas Şa· 
ya KeLudi ile babı.ısı hak 
kında yapıları incelemeler bu 
iki VLll go.1cunun Mil ıt Korun 

1 ma kanununa aykırı olarak 
c. ok m ühirn mil. tardu zeytin 
yuğı s oku yaptıklarını gös 
LP-rmişlir. Şehrim izdeki nıulı· 
telif srbun fabrikalarında bu 
iki vurguncu hesabına stok 
ynpıh:aı zeytinyağının 120 
bin kilo olduğu tesbil edil· 
miş ve haklarında Cümlıuri· 
yet müddeiumu~ıJ'ğiııce tuh 

klkata başlanmıştı. Aylardan 
beri devam eden tahkikat ne 
ticesinde B h slile babasının 
Milli Korunma Kanunuııun 
hükümlt>rinH gfüe tevkifine 
l\]i\ddeiumumilikçe lüzum gö 
rülnıüş1 ür. Ancak iki ay ev· 
vel lstAnbula giderek ornda 
olurrnağa başlamış olan Bin 
has yapılım davet üzerine iki 
gün evvel şehrimiz"" gelmiş 
tir. Evvelki gün müddeiumu 
mil ğe çağırılan Binhns Heba 
bası sorguya Ç3kild ikten soll 
ra tevkifhaneye gönderilmiş 
lerdir. Bu çok meraklı dava 
nın muhakemesine yakmdil 
başlanacaktır. 

Halkevlerinin 11 inci yddön "jmü 
Kutlama töreni pazar günü Genelsekreterimi· 

zin bir nutku ile başlıyacak 
19 Şubat Halkevlerimiziu hep birden kutlanacaktır. 

kuruluşuuun 11 inci yıldönü Töreni, Cümhuriyet Halk 
müne rnslamaktadır. Halkev Partisi Genelsekreteri Doktor 
leri ) asası gereğince teı yıl Fikri TirL r, ı:ıaat 15 le Anka 
19 şubatı takip eden pazar ra Halkevinde söyliyereği 

gürü kutıııma töreci y"'pıhr. bir nutukla açacak ve bunu 
Bu yıl tören 22 şubat pazar tulda Ankara Halkevindeki 
günü yurdun her hırlJfındnki tören Radyo ile bütün yur· 
Halkevlerinde nyııi saatta da yayıl1:1caktır. 
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Uzak doğuda 
lngiltere.-.in durumu 

tehlikede 
Loudra 18 A.A.- T ıss 

ajunsı bildiri:; or: 
Devli Haralb gazetesinin 

Batavyaya flİden ingapur 
muhabiri gazetesine cektiği 
1e]grnfta diyorjki: 

"Eğer Pasifik meydan 
savaşını kazanmak istiyôrsak 
değişmf' liyiz. Singttpuru kay· 
bedinceye kadur olan zihni· 
yetimizi derhal değiştirmeli 
yiz. Biz evvela Japonbırı 

çok küçük gördük. Sonra bir 
dev olarak görmeğe başla -
dık,, 

Japonyada 
1Jmumi af ilan edildi 

Tokyo 18 A.A.- Sing t· 
purun teslim alınması miln:ı· 
sebetile Japon imparatoru 
bütün adi suçlara şamil ol· 
mail üzere umumi af ilan 
etmiştir. 

Japon Başvekilinin nutku 

Tokyo 18 A.A.- Japon 
başvekili Singnpurun. düşme· 
si münasebetile yapılan ru· 
liklerde bir nutuk söylemiş 
ve demiştirki: 

·'-lngilizler Singapuru 
12) yıldıınberi Uz ık doğu•lu 
biz~ karşı bir üs olarak kul· 
lanmışlardır. Şimdi JapJn 
ordtAları Singa11uru almakla 
bugün Uzak doğuyu Iagiliz 
tehlikesinen kurtaı mıştır. 

Kalkata 18 A.A.-Çin Uev 
let reisi Mareşal Çan- Kay
Ş :: k bugün HinJli deri Gendi 
1le dört buçuk saat görüşmüş 
tür Bu görüşme gandinin evin 
de yapılmıştır. 

-Vaşi ıgton 18 A.A. -
Fransa ım mihver devaletleri 
ne yıırdımına dttir Amerika· 
nın protestosuna Gransanın ce 
vabı .bugünjvodrilecektir. Hu ce 
vabın uzlaştırıcı mahiyette , 
olacağı sanılıyor. 

Londra Büyük Elçimiz 

Ankara 18 A. A. -
Açtk bu\uıı m L')nJ·a BUyllk 
E1çitiğiınize Kastanıonu me 
busu Rauf Orbayın tayini 
yüksek tastika iktiran elmi~
tir. 



• ··-
Milli Korunma Kanununun Mu

addel şekli 
•6» 

vı - 3ünC'ii ek m:ıd le•1in l inci fıkrasınğ müste ıit o 
lıtr:ık hiikOrnetçe ydpılan müraktıheye nıilman :-tat eden ve 
y·ı tica•·t krerfüeri.ı tahdit, takyi 1 veya menine müteallik 
·>lmak üı.ere ittihaz olunan kararlar& riayet ~tmiyen ma· 
it müesseselPr 1 O lO liradan 1 "0')0 linıya kadar ağır 
para cezasına mahkum edıliı·. Tekorrürii haliude bu p.:1ru 
cezası üç misline çıkarılır. 

Vll- 3 ÜllCÜ e · madr.iPnİU ll inci fı rusı rnuc'bincc 
hükümPlçe ittihaz ol unıın karar hilafına lt•şekkül eden ve 
ya t • şkil olunan şirketler veya kooperatifler k;ıpatılır ve 
bu tescili yaptıran Ş""rik ve ortaklar 1le bu suça iştirAk 
edeııler 10 ..ıO liradan 100 O liraya ka ıhr aı}r para c~ · 
z:ısma mahkum edilir. Tekerrürü tıaiind ·~ para cezası li<; 
misl'oe çık:ırılır. Kap ıtılan şirkot veya kooperatifler ka· 
patılma amna kadar üçüncil şahıslarla mu uneh~de bulun
musları:;a hısfiye lıiikümlerine l.ıbi tutulurlar. 

Vlll-3 üncü ek maddenin 11 inci fıkrnsı mucibince şir 
ket veya koopr>ratifıerin mUraknlws· n~ miim;ınaat elen· 
lttr ve bunların faaliyetlerini takyid, tahdit veya men tıu 
susunda hükumetç~ ittihız edılen kar.•rlara muh ılefet 
eyliyenlt:ırle bu suça iş t inıki olanl;,ır J JOO lirada!"! 10000 
liraya k ıd tr a~ır pıra c zasına m ılılni n eclı1ir. Tekerrii 
rü hatiud~ pırd c~zısı üç m:sline çıkarılır. 

Madde ·56- l 22inci ınadd0ye gört! vül·ude gdirilen 
stoklAr hakkında ittihaz edilecek kararlara riayet etırıi· 

yenler; 
250 liradan 20 .... 0 liraya kadar CJğır p rı:t c z ısına ve 

tekt~rrürii halindtı 1000 lıradan aş ığı ol·r11:1mt.ll< _.üz0.re ağır 
pıra cet.asile birlikte l s .~ ıet.l~ 1 3 s..ıııey ~ ka Jer he pis c ·za 
811'8 mabkQm edilir. 

Şeker geliyor 
Son gün'erde şehirde Şt• 

ker stoku aıalnilş ve şeker 
gii<_'.\i.ikle lf'darık fdilm< ğı~ 
hsıştanm ı ştır. Vilayet rm.ık ımı 
şekn sılmıtıs11m meyd ın ver 
mt.•mek ve piyasaya bol şe 
ker çıkarmak üzere J;(ereken 
lt>Şehhüsleri yapmış ve yeter 
ıniktarc:la şeker gönderilmesi 
iı.-iıı tedhirler almıştır. 

Yşkıııda şehrimize hol 
mi~tarda şeker r.elfc~k ve 
bugünkü şeker sıkı·ıtısınJcı 
öuü alnmcakıır. 
Mart ayı karneleri g · idi 

\ lart 3) ı ekmek kı:ırne'l~ 

ri ~elmiş1ir. 
!\hırt kar, eleri ayın 25 

irc· giiniir•d ' n • lİu~r ·n d·1~is 
ıirilmeğe l•aşlanaca. ır. 

Evve' cedehaber verd ği 
nı iz gihi, bu ay.lan itibaren 
t- kmt'k kurııel<:>ri ıınca k nü · 
fus hiiviyet cüzdanı muk abi· 
lıııdı=- verileceğinden henüz 
uiifus cüzdanı alcmım.ş olan 
yurtdıışllnn uy başından e' 
Vl"l hüviyet çiiz •fanlarını al, 
mcıları lazımdır. 

Posta Şefliği 
Merkez Pusta ve Telgr<1f 

~ f ı Hesıami Alpagot P. T. 
T. nıürakipliğ' ne nakledılmiş 
ynine Gııziantep P.T T. ~1er 
kı· z ;;erı Sadık Erkut tayjn 

edilmiştir. 

( Sonu vur ) 

Pazar günü 
Garnizonla Gençlik 
takımı karşılaşyor 
Oııiirniiı;t.leki paztır günü 

Biı inci Gt>ııçlik Klübü ile Gar 
nizon futlıo1 takımları ı:snısııı 
rln bir maç yapılnc,ıklır. ~1.-tç 
Cı~n;lik kışlası sahusrnda ve 
ı;ıcıat 15 de l uş1ayacaktır. 

Cuçenlt>t<lfl gazdemiz tara· 
hmıfından konulan ve Gar· 
niı.on tdmnı tarafından kuz ı· 
nılan ·• \ m1gün,, kıtp..ısı da 
Gıırnizon bıkımma verilecek· 
tir, 

Olüm 
MAhmet Numar i 81 vıışın 

da oldıığu hnlde dün vefat d 
miştir . .\terhurn haluk ve mü 
tevazı bir zattı. Tanrıdan 
rahmet kederli ailosine baş 
S<ığı dileriz. 

Kayıp karn~ 
Ş . ıbar ayma ait dört a 

det ttkınek karnemi kayb + 
ti nı . Yeni lnml ahıcaeilğırn 
dan eskilerinin hükmü yok 
tur. 

Ma~iye nıemurlarmdan 
Atıf Civelek 

Kayıp ek • ek karndsi 
Ağır işçi ekmek k<ırnemi 
• 

ka~bettim. \' en;sini ah.ıcnıl'ım 
dan ettkisiniu hükmü yoktur. 

Durmuıj Akman 

Gayri menkul atışları 
Hatay Dt>fterdarlığındc.. ı : 

.Mesahası 
Köyü Cinsi H. Ar. Sn. 

n~ 
l\tuhamille ~i~ .... 
Bedeli J>~rSt- l 

No. 
167 
169 
242 
254 
314 
315 
342 
343 
344 
345 
363 
386 
410 

Av<ıkiye Tarla 
Lira Kr. 2.8 

36 95 2 5J 
,, 

,, 
" 
" 

1 60 56 10 
2 25 61 50 
1 95 23 5) 

" 
" 

Rıhçe, ev 
Bahçe 
Tarla 

" 

27 13 57 
24 99 15 

1 35 64 15 
l 15 43 30 

14 
50 " 8 ı 

,. 
" ., ,, 

" " ,, 
" ., 

Kimden mdrtlk olduğu 

1 
1 
1 

76 8L 11 25 " 
65 83 11 25 " 
49 66 12 50 ,, 
54 39 18 75 ,. 
48 77 16 ıd';rı~ 

Abdül rnesih Azar çocu 
ber ve A ristoti1i çB 

Yukarıda cins ve muhammen bedeli yazılı 13 pıır çı"' 
ı·i nwnkuliin mülkiyeti açık arttırma suretile satıŞJ 5 p 
rılmıştır . SJtı~ hedeli ppş'ndir. 'falip ol~nI.:ırın % iwrd 
akçası ile birlikti'} 24.2,942 sah günü saat ıo da ve 
lığa miiruc:ıatlaı ı. 

Delliiliy(', ilan v. s masrafları miiş eıiye aittir- udOf 
Fazla malumat Hlrnak istiy,.,nlerin ı\lilll EmIAk 1

; z3 
liiğiine nıüracaathsr. 13,16,1 ' ffı 

K A R A R Nohut, mercirnef~~tl 
b . 'o ı un ve çımeı1 1 UJ1I Haki..n : Hag·p lmınç 1879 

C \l.ll.Si : Sa kıp Güneş 6554 
Kil1 ip : Süpii Eı:işen 
Tarihi : 17. l.lJ42 
lCABl DOŞONOLOÜ: Kırık
hanın Karamunkt:ışt köyiin· 
don Yusuf Toklucu kızı ve 
Eıuın karısı Hatice Tokulcu 
tar,ıfından v-ırilm 12 12.941 
tarihinden verilf'n arzuhalde 
v...-lfiyeti altınc.a bulunan 927 
doğumlu oğlunun nüfus tahri 
ri nden adı haci ve soy adı 
c ınlıyurt olarak tescil edil· 
miş iscJe adı Tuğrul ve soy 
adı toklucu o' duğundan o su 
rtıtle adı ve soy ad!n!n bıshi 

lıihi talep t'dilmiş olduğun· 
dan .yapılan muhakeme sonun 
da : 

t\Hiddı~iniu oğlunun do ' 
ğumumla hacı atlı verilmiş 

olduğund·m bıt ad bir takım 
unvanların ik ısına dair ol:rn 

Antak}l a Fıa~ . [\~ıı : 
Komisyonu Reisbğın 

Nohut, merci!D8~ 
lu beyaz sabun, k 

9
4z 

çimento fiatları ıs,ı. ~ 
h nden itibaren aş ığı ı 
kildt- tesbit edild;ği "; 
ne hareket edenler Jıll gı 
kanuni takibat yspıtacıı 
olunur. rıı" 
Cinsi Toptan l'~a 

~ilosu J{t· 
Kr. zt 

Nohut 19 ıB ~ 
Yeşil mercim~k 16 zA Yı. 
Kıı mızı ,, 21 10 \1 

Kokulu beya~ 68 
sah un bti 
Küsbe vergi hariç fi 
tonu 70 Lira dı& tİ 
Çimento 1skender1Jll 
sı 230 kuruş. dl t 
Çimento Iskenderuıı 

k mun hükümlerine aykırı 

bulu lduğu ıdıl'l mumaileyhin 
adının Tuğru\lla değıştirildi· 

ğini ve hJlkç.:ı bu naml.ı an· 
dırıld . ğır v l..ı oı Toklucu BL;Y 

, 46 liıa t 

1 
Çimento Antakyadıı 

ı 261 kuruş. toıı" 
1 Çimento Antııkyadıı 

adının d,ı bu ailenin asıl · 
1 ira 20 kuruş 

s >Y adları o\duğıı •ıu iddiayı 

vakli leavyjt ed ·m d ·nleuen 
sahillerin şo'1adetin::le .1 sıbit 
o'.duğund •il mü:ldei H ıticenin 
hac: a iile nüfusta kayıtlı oğ 

lunu. ı aılıııın Tuğrul ve soy 
adının Toklu ;u olarak tashi· 
hirıe ~e kanun maddesinin 
26 ıııcı m :ıddesi mucibince 
mumaiteyhin is nfnin deği~ 1 i 
rilmosindeıı ıniinferit olanlır 
olduğu suretle bir sene için· 

it1 

de tebdil kararın~ ll I' 
buluomak üz~re ışb ~ 
bir suretinin Antai'tj~ 
teşir Yenigün g~ze\~ 
nıneı kc&bili temyız '' ~ 
re vic ıhen karar . 
·u~ulen tefhim edild" 


