
Abor-a ,artları · 
Dahilde yıllıöı 5 
liraYabancı mem 
leketlere 8 lira 

ilanların her ke
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ücret 
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• SAYISl 2 KURUŞTUR 

Ekim i=iki k;t~na ~ingil~Harb0

iye-
r aıtJt!!s 

Ruslara göre 

k k . . 1 Nazır 
1/ Çl arma lÇlll Ağır muvaffakiyetsiz 

Doğu Alman cephesi 
yarılmış 

Loodra 21 A.A.- ~los· 

kovadan verilea haberlere gö 
u, doğu c2phesinden kırım ilayefimize ayrılan para azdır lıklerden bahsediyor 

k' fftikOmet bu yıl vuzlık 
ll)ıj • ı . . 
~ Hn katına çıkarmak 

~e Çol: ıönemli tedbirler 
ış ve bu areida sıkıntıda 

ıuo 
~d .an çtftçilere tohumluk 

arık d"I . flat e ı mesı veya avans 
f-OJa \'_er!ImeRi için 2 milyon 
· bın lira tahsis eylemiş· r. 

fiil ~au~r aldığımıza göre -
ttı d nıılyon 6'10 tıin 
~an Vilflyetiınize ayrılan 
1 h tar 34 bin 803 linıdır. 

'at akiku kabul edilen tıı.hsi 
tııı. Yurdun bütün VilayeUe
~aksim. edildiği takdlr 

İkl tcıyın payına düşecek 
Fr ancak bu kudar olur 
b akat Ifotayda geçen yıl 

~a auıun bt-şle hir nisbetin 
azaınıası ve bu yıl kışlık 

ek;nıic son seyUlp ardan yüz 
de el i zarar görı'1eı:;i dola· 
yısile, Vi 9.yetimizP. ayı ılan 
bu par .ı azdır ve bugün topra· 

ğ .ı atlığı l<'humuı ~yarısı yol olan 
elinde y~niden lloprağa saça 
cak tohumluğu bıılunmıyan 
çiftçilerimızin ihtiyacını kar 
şılamaktan uzaktır Uu şart 

lar altında çiftçiden istediği 

ıntz iki kat mahsulü almak 
çok zuı olur. 

Bütün bu sebepl"r göz ö 
nüne alınırsa Ilatayın istisnai 
durumu meydana çıkar. Bu 
itibarla Hatayda yazlık (' .· 
mi iki katına çıkarmak için 
Ziraat VekAletiain buraya a· 
y;rdığı paranın miktarını art 
tırması Ç•)k yerinde alınmış 

bir h•dbiı olac.tklır. 

~V~a~l~i·;,,~-!!!!!:!i;~i;,~-~...,..-~~w~·w~N~u~. f~u7h~ü~v~i y~ef!!!!!!' 

lskendeiundaki ince· CÜ zd an 1ar1 ol-
lemeleri 

~kY•ıiıniz şerık ~oyer, •v mıyanlara 
i~~ gun ı:ıabahlcyin ş lhri Mümkün olan bütün 
r. Şen. lskeııderuna gitmiş· kolaylıklar göstP.riliyor 
~e duefık Soyer evvelki gün Ekmek karnelerininin 
lıt d .n lsken.:lerunda rııuhte· öı ıürnüzöeki aydan itibaren 
~l aırelerde ve limanda in muthık surette nüfus hüvi~et 
til~rnelerde bulunmuş ve bu cüzdanları karşılığında veri 
'v Şehrimize dönmüştür. leceği nıuh1mdur. Bu itibarın 

alirn. iz ~erefitı..! çay henüz nüfus hüviyet cüzdanı 
ş h "' çıkarmamış ohın yurtdaşlarm 
e ır KlUbü idare heyeti aybaşına kadar mutlaka cüz 

ı;keam saat 16 da klüp dan nlnrnlan lfizımdtr. 
u~ lllarıuda Valimiz Şefık- Nüfus Müdürlüğü halka 
~l~t Şeref•ne bir çay vere· kolaylık olmak üzere mahal 

~ ır. lelerde bürolar açmış ve nü 
q rr M f rus cuzaanlarını verrneğe baş 
y ~ Ü etf işim iz lamışlır. 
~tı A k Haber -aldığımıza göre 

l} n:. n araya gidiyor Nüfus dairesi nüfus cüzdanı 
r ~trtı Müfettişiıııiz Balıke hiç almamış veyuhut kaybet 
~· euu8u Fahrettin 'J'iridoğ miş olanları uzun formalite 

>, ~1 ınki Ekspresle Ankara den kurtaracak kolay;ıJrlar 
~~d('c .. ktir. iyi yo!culuk göstermeğe korur verm;ş ı 
tız lunmaktadır Bu gibiler B L 

Qı" diyeye veya mahalle mümes 
·•a t h · 1 · b·+· ı· b ğ l' ~J a rır iŞ erı 1 ıyor Si ille aşvurma a· tizum kal 
~ erkez kazası ile isken· ma.dan doğrud11n doğruya 
~ "fll kazası ve mülhakatın· nüfus bürolarına müracaatla 
'

11
,. apılan bina lı!hrir işleri cüzd>ın ahôileceklerdir. Bu 

~ " e itibarla nüfus cüzdanı olmı· 
~ trnek üzeredir. Köyler yan ve kaybetmiş olanlara 

~b~Pı~an tahı ir bit ıniştir · bu kolaylı klardun istifade et 
~ rnızdeki tahrir işleri dt- meleı ini bilhassa tavsiye ede 

'~ sonunda bfü:cektir. rjz, 

Fondrn 20 A.A.- Harbi 
ye Na~.ırı savaş durumu lıak 
kınd~ dem,.çte bıılunar.:ık de 
miştir k · 

"-Kuvvetlerimiz büyük 
ö1çüde islah edilmelidir. U 
zak Doğuda çok büyilk mu· 
vaff kiyetsizliklere uğrndık 
Fakat oru şarkta umumi du 
rumumuzu kuvvetlendirdik 
Irak ve Irandaki petroller 
e'l'niyet altrnn alınmış bolu· 
nuyur. Libya la ikmal işlR 

rıııde çok zorluk çeklik. Al 
marıhırın bıır<ıda bizden 
daha iyi bir durumda ol luk 
lan şüphesizdir. lngilizlerin 
dövıişmek iıiteı rıedikleri hak
kındaki menfur propaganda 
lur tlsılsızdır. Imparatorhığun 
kalbi olun Britnnya adtıları 
nın müdafasım kuvvet?i bu 
Jur.durmak ve elimiıde ser 
best vapur tutmak zorunda 
dayız. 

Avustralyaya 
·bir Japon akını 

12 gemi batırıldı 
26 uçak düşürüldü 

Tokyc 2) A.A.-Hir Ja 
pım tebJiğine göra Avustral 
yaduki deııiı ve bava ilssü 
ne Japon UÇl!kları tarafından 
bir ukın yapılmıştır. Bu a
kında 26 lngiliz uçağı tah· 
rip edilmiş 1 krovaıör iki 
torpido ve 9 taşıt gemisi ba 
tırılmıştır. Önemli askeıt he 
deflere büyük ölçüde hasar 
yapılmıştır. 

s~vresinde Alman cephesi 
yarılmıştır. Timoçenku A 
zak denizi boyunca taarruza 
devam etmektedir. Leniograt 
te ddıi bir çıkış yap.m Rus 
lar bı.iytik muvaffakiyet ka 
ıall\lllŞLırdır. 

Singapurda alman esirler 

Tokyo 21 A.A.-- Siııga· 

purda lngilizlerden alınan e· 
sirlerin miktarı şudur: 32 bin 
lngiliz ve Avustralyalı, 35 
uin Hintli. Hundan başka 
çok miktarda savaş :nalze· 
nesi alınmıştır. Alınan mal 
zeme arasında 50 bin kam 
yon vardır. 

Denizlerde ve havalar da 
Lonıir~ 21 A. A. - Dün 

akşam Ingiliz deniz kafıh~le 

rine yapılan bir düşman akı· 
ili uoşa ,,,ilmiş ve Jngiliz ge 
mileri hiçbir ka• iJ vermemiş 
!erdir. Kafıleyi nı!!!ayeye me 
mur av uçaklorları bir düş· 
man humbardıman uçağını 
düşürmüşlerdir. Düşman dün 
Maltı adasına yedi ..fa hava 
akını yııpmışltr. Hasar a1.dır. 

Yarınki maç 

Şehrimiz Birinci Gençlik 
klübü ile t;arnizon futbol ta· 
kımı yarın gençlik kışlası 
sahasında karşılaşacaklarrlır. 
Evvele~ de haber verdiğimiz 
gibi , bu maçtan sonra Garni· 
zon tarafında ı kazanılan 
" Y enigiln ,, kupası törenle 
Garnizon takımına verile~R · 
tir. 

Mart ayı ekmek kartlannı afmak 
;sfeyenlerin dikkat nazaruıa 

Antakya Belediyes:nclen : 

\lart 1942 Ekmek kartlarının şubat ayı kartları ild teb· 
dıli sureti kat'yede nüfus cüzdanlarının ibraziyle kabild~r. 

üfu cilzdanı olmıyanlarm yeni karne almalarım1 imkan 
olmadığından halkın bir anönce eksik kalmış nüfus eliz· 
dırnlarmı tuınaml:ımalan ilan o'unur. 

• 
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Çeltik ekimine müsaade edilen \ Sönmemiş kireç 
çevreler hakkında komisron kararı alınacak Es;s : 041-1289 

Kıırar: 974 13ı& 

.. 

Reyhaniye Kaymakamlığından 
942 tılında celtik t>kicil<:r:ne nit 9.2.942 tarih ve 192 

~myıh karnr rşağ dadır . 

912 Yılında Afriıı, kızı l hark sulı.ırına kesik sulama ile 
çeltik ekimine miısattde isteyen dilekçe sahiplerinin 30 
dosyası tetkık dundu. 

1-940 Yılında zirıı:ıl vo içtirnı i muav .. rıet vı~kftletlt~r:
oin mUtehassısları turafmdan lt>lkik ve incelemeleri neticı· 
8inde hazırlanan müşlnek rupor mıntnka ç.•Itik mütehas· 
sı~ı Harun Onuk taıafmdttn 19-12-941 tarihinde hazır 
la~ıp Ziıaat vekAletine b1kciim kılımrn rapı>r ile mezkur 
Vekaleıden gönderilen26.27· 12 - 94ltarih ve 51898 -546) 
sayılı emirleri ve konıiRyonun geçt-n sent>lerA ııit tecrü\'IP.· 
Jerine istinaden 942 yılında· Afrin üzerinde cornan 10 00 
dPkare müsaade edılecektir. Ancak n:san avı iç<>risinde 
yapııacak fenni tetkik netic .. s'nde havaların ynğ ~lı g1tme· 
sine. , mütevellit Afrin gAÇen S9neler.., nisb ·tle daha fazla 
akac.ık o'ursa suyun ar!m'l nisoo•;nde fazla ç~ltik ek ımhe 
de müsaade edilecektir. Kızlhark suyu üz· rinde c~nıan 
1503 dekar çeltik ekimioe müsaade olunacaktır. Anc~ık 
Ziraat iŞletmeleri Hıttay çiftliğinin Afrinde 2500 dekar ık 
suyunun çiftlik çe\tiğine tahsis olunmnsı is!Pnrnişti, Konıis 
yor.umuzun 1-12-942 tarih ve 182 s tyıh kararile tes· 
iııt edilen esaslar dahilinde bent v ~ kanal sahipleri le yani 
Afrin üzerinde celtik zeriyatı yapanlarla uzl~şma ve ri1..ala· 
rını istihRal etmek kaydile çiftliğd bu ınikbır ı-ıuyun tahsısi 
ile geride ka1an 7500 d..-karJık suva yokıırJakı mii fthn.ı 
Jaı·la S O iUlvesile 80 O d t·kara ibbığı.nda mahzur gönn+ 
yer<"k 800) dekar üz 0 rinden taksim edilmrsine k<> rar ve 

rilmiştir. · . 
A - 942 yılında 22 ruün C'1afçı Afrin suyunda ceman 

24355 ç •itik emirnine rnüsınd • istemekte ?lduklarmdan. ~u 
taksim ve tevzinin adilaneolmasını eh~nımıyelle na1.an ılı 
bare ahın komiNvomımuz aşağıdaki prensiplere dayanarak 
taksim ve tevzi t'tmiş İr. 

1 - Miiracaatçınirı ve ortııitmm mali imdreti ve iktis • 
di vaziyeti. 

2 - Bent Vt": kanallarıo ma,iyet:, geç~n seneden açılmış 
oldu.tu veya bu sene açılacağı ile gem~ hu bent ve kanal 
ların sulıyacağı sabalann adet ve mt>sahası. 

3 ._ ltd üç senedeoberi ekenlere na7.aran ilk d*'fll buse
ne ekmek istiyeeleriıı hakkı tercihi olması. 

4 - lrendi araıisinde kt>ndi kudrtttinde ekim ~apmak 
i~tiyenlnin hakkı tercihi olması . ' 

lşt~ bu dört prensibe istinadt n Afrin suyu üzerinde 942 
sen"sinde .ç"'ltik ekmek istiyenlere l!Şağı tıı y1.1zılı miktarda 
müsaade olunacaktır. 

Murııcaatçmm udı 
Soyadı 

Kadri Muısaloğlu 
Hsısan ,. 
Tahsin Hudai 
inayet Mursal ve Niya~i 
Jhsan Mursaloğlu 
A~dullah Mursaloğlu 
r tltfi Kırditr 
Zeki Muzman 
Zeki Mazman 
Bekir Beşen 
Bekir Beşen 
Bekir Beşen 
Şprrsettin Mursaıoeıu 
Kemal Mursaloğlu 
Silleyman Bahadır 
AH Mursaloğlu 
Reşit Seber 
Hazım Giray 
Mahmut Çatkmak 
Mahmut Çakmak 
Mehmet Burç ve \lehdi 
Nuh Karagöz 

Ek< crği aha Verilen müsaade 
Mevki Dekar 
Müşrifl)e 500 
Oçt,.pe 250 
Hüriyet 250 
Dıığ .lgan 250 
Maslf'pe 250 
Başköy KaramastPp~ 400 
UöŞköy 300 
Killik 3'JJ 
Ak kuyu 200 
Uzun Kelli 4 · O 
Samnnh 350 
Kırcaoğlu 350 
Gökçe oglu 2 O 
Çatalhilyük 250 
Çatalhüyük 100 

Kodaiye Ali ve Az"z 2 O 
KoJaiye Aziz 250 
Paşaköy 200 
Ak kuyu 450 
Uzunkclli 450 

Ae&r köy PıtştthüyUk 700 
Kelli ııtark Ayrancı 1400 

Yekun 50:0 
B- Kızılhırk suyuntln 1500 dekarlık çeltik ekimil•e 

tahsis olunmuft bunun 750 dekarı 1-12 - 941 tarih Vfl 

182 s:ıyılı kararla Devlet Ziraat işletmelerı Hatay çiftli 
ğine tahsis olunduğundan geride l\alun 750 d"kar yukarı 
da zikredilen pıensiplern ist!naden 1 çiftçinin ceman 2100 

Devlet nrnnirvolları 6 -ıncı 
lşl·~tme A E Komisooııu Re· 
is\iğinden: 

l\1uhamrn n hed,,fi 27('0 
lira olan 18'.) ton sönmAmiş 
kireç eartnamesi veçhi le 7 -
3 942 cum .,rtes: günü saat 
10 dn açtk eksiltme ususlile 
.\da ıada 6 ıncı lşlei:nıe Mü 
dürliiğü binasında satın alına· 
calı:tır. 

llıı işe girmek isteye le 
rin 202, 50 liralık muvak · 
kat teminat akçaları, 942 yı 
h Ticar~t odası v ,.. s·kaları 
ve nüfus cüzdanhriiie birlik 
tM ı>ksiltmed~ bulunmaları JA · 
zmıdır. 

Kireçler Mı>rsin - lskf'nde 
run (dahil) istasyonları ara· 
sında her hangi bir isbı~yon 
da ve vagon içinde teslim 
edilecektir. 

~artname!er komisyon ta 
rafından b .. dolsiz olarak ve· 
rilmeklt•dir. 

T111ip1eriıı muayyen g:ın 
ve saatte işletme komisy ·mu 
na mürncaathırı lüzümıı uvn 
o1uııur. 

Kayıp Mühür 
Adıma rnahkil'< mührUmü iiç 
ay kaybettim. Kims"y~ hor · ı 
cum 'oktur. Yenisini çıkara 
etığımdan eslcisinin hükmü 
olmadıltnu iU\n ederim . 

Ha kim: Sadık taşkın' 
Kiltip: Hadi Kaleli 
ICı\BI DOŞONOLDÜ: befi• 

Eski aile şöhreti k~~· 
ti olup ilhaklctıı sonra ;cıt· 
hıu t:ıhrirde Levent sof jBO 
le tescil edilmiş old&J#Ull f,O' 
değiştirilmesi h:ıkkwda tif'° 
ta kyanın \fohsen Hırıs ııa· 
mahallesinde 69 bauede. ot· 
yıllı 1306 doğumlu cir_~e 
lu nuvacı Selimin ';Jaı 
karşı açık yapılan ın 

soıı urıda: . iJ't 
Davacının eski aıle ktf 

retinin keberiti diye 8"~aıl~ 
hüviyt ti zııbıtnamede h. teyid 
Selimin şehadetile da 1 tab 
ejilm·ş olduğundan so~ s01 
rirde .tescil edile .ı ı,eve~iJe de 
ac..mın (Keberiti) soY 8rne ~ 
ğiştirilnıesıne ve tescı 1 ııı,ct 
medeni kanunun 26 ıoClfi:fetiJl 
desine tevfikan keY ye'Iİ:.' 
Antakyada neşrolunan (iiJ» 
gün g<ızetesile ilAnına ~ 
kuruş i!Am hırcından .

1 
81 

all'ıan 1 10 kuruş tenZJ h 
lerek 30 J kuruş ilACO 
nın davacıdan alınfil0 temyizi kabil olmak 0 
karar veriler k açıkjıi 
nup tefhim kıhndı 

HasHn Çııvuşoğlu Mehmet 
- -- ---------------

dekurhk miirucaatı şöyleet' taksim olunmuştur: os-4 
Ç ·ltikçinin adı ve Royadı Ekeceği sahanın Varilen Ol t 

Memet Aksüy 
Kadir Akgöl 
Ruğıp Mursaloğlu 
Memet Bur M. Aklan 
Memel ali seviııd1k 
Kemal Mursaloğlu 
lh;ş Kaya 

mttvkii dek' o 
Ak&rsu köyü 1~0 
Ulakb ı 50 .. 
Çakal tepe ı 50' llUyilk Avara 100 

.... Ş 15(1 
Çatal Hüyük S0 
Gazi Murseltepeei sJO 

Yektln ,-
2- Her müracaatçı v~rileıı miktarda çeltik ek-:f 

nıilk'"lleftir. meşru s bepler yüzünden ekinden istink Cıl 
lerin su h.:.kkı diğer çiftçilere {llüsavatao taksim olu~ 

3 -Devl~t ziraat işletmeleri Hatayçiftiği yukandaı JJIİ 
zuat dahilinde bentler ve arklar sahiplerile barba IU 
eekilde anlaş1'mıyncak olursa bu kuruma tahsis O ıı 
2SO:J dekarlık su dıt aynile diğ..,r milracaatçılarıı t.ı 
ve tevzi olunacaktır. 

4 Bu yll sahalunn müteaddit olması dolayıs!l' 
taksim ve tevzi işinin adilAna yapılmasım nazarı itıbll 
lan komisyonumuz çeltikçiler tarafından ana kanal b 
le hu kanallanian ~uyu taksim etmek suretile sula' 
olan diğer Mbalara ait kanal ağızları v~ savakları~ı~ 
ton y n ı mecht.ırt tutulacaktır. Çünkil su tevııa 
nüm n 1ı1b tıne göre litre hesabile verılecektir. ı 
5~Moracaatçldarın dosyalan üzerinde yapılan inceJeıtıf 
de birçokJarınının Vekillerinja sarih adresi olmadığı ıbNo 
müştür. Her çeltikçi Belediye hudutları dahilinde satil! 
res (t-V ve clllkldm) göstermekle mUke'leftirler. Sa 
res göstermı,enler için yapllacak tebliğler Reyhani?! 
diye Heisliğınio ilAn tahtasında ilAn olunacak ve ""' 
tebliğ olunmuş addolun.ıeüktır. 

6- Tohum atmanın geç kalmıyarak ta:n zaman 
mevsimindd yapılması Komisyo11un esaslı dilekl 
bulunmaklu tuhht ve zırai ilk .keşiflerin erkence ya 
ve ruporJann bir an Avvel tanzimi için lS şubat 
ıihindeıı itibaren alan1ar11 çıkılacaktır. Hangi alar.1~ 
ı!ÜnJeri gidileceği aynca tesbit 'e ilAn olunacağ1 gı 
didf"n uhm sahiplerinin haberdar edilmt-si muvafık 
dilğü m Utte,(&kao kararlaştırılmıştır. 


