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Dahilde yıllıöı 5 
liraYabancı mem 
leketlera 8 lira 

ilanların her ke· 
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ücret: • d ~dına gön

~ •rıırnelidir. 
''"•dilmiyen 
~•ııfar gerı 
-erilmez 
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Pfttlndir: 
GünD geçen sayı 
lar 10 kuruttur. SAYISI 2 KURUŞTUR 

ff ;f kevf ""eri~izin --~ 
10 uncugıldönüm 
Dün yurdun her yönünde coşkun 

tezah,1ratla kutlandı 
Paiti G~ııel Sekreterimiz bir nutuk söyledi -

Halkevimizde dün tören yapıldı 
tı) 1-fa.~kevleriınizin .o.nunc~ 1 diği. o.utkun radyodan dmlen 
~ dönunıu dün yurt ıçmdekı , mesı ıle b şlaıımış bLmu ta 9 

lialkevi ve 217 llnlk leb0 korosunun söylediği giı 
~10nda coşkun tezahürat· 1 zel marşl~ı ~ e 1iizik~olunun 
Lkutıanmış ve bu münase- konserlerı ıle temsıl kolu 
Qı' e tören yapılmıştır. Şeh· nun ?yna ıg1 ır ya.6mur ~l l d w " B' x. 
ıı liatkevinde nün saat 15 gecesı ,, tıdh pıy s takıp ey· 

~ .. ~lonu dolduran büyük lemi , .g re .... talebe korosu • 
~ btık kiltlı sinin buzurile ıun söyl_edıgı ma~şlar v~ ge· 
~ıı ~pılmıştır. Töı ende rek muzık konserı 1lc pıyes 
(; 1llıızde misafir bulunan sık sık alkışlannıış~ır. 
11.""111ner11ı Abdullah A!pdo- Ankaıa Halkevıode ,apı· 

İle V l" · ~f'k Soyer frn toplantıya Milli Şefimiz 
' a ımız. ~ ı ' . . 1 t l ö il erı Ve • ·1 kA h zır Cümhurre sımız Si le n n 

lırırn8kt . . şeref verm1ş ve '"er ı -1 sıvı er un a 1 . d·x. v·ıa 

1.. 8 ıdı. yellerden gelen Hulkevlilerin 
' .

0
rene Parti Genel Sek- MilJt oyun ve müziklerini 

~~:iz Doktor ~ikri ı:?ze 1 dinliyerek saat 18 e kad r 
~ara Halkevınde soyle Halkevinde kalmı~lardır. 
~ . -
illırniz Şerefine 
Ş~hir kl"b" d · u un e verı-

len çay 
V~~ir. Klübü ldare Heye 

""' ' 'llız Şefik Soyer şere· 
ed', ~~ 1elki cumartesi günü 
"~ s;. •. ıso kişilik "bir çay 
. "it ~~ltr, Çayda şehrimizde 
ıb 11 ~I! bulunun Tuncelı Vu 
tı.'ıaı ~l~htll•ıtam Korgeneral 1 

-.11 
8 

Alpdoftan ile aske 

1 llıUlki erkan, Parti 

81 ~ güzide bir dav~tli 
\. ~Q zır bulunmuştur. 
~"ıl~ l~are Heyeti Heisi 
~ bır nutukla Valimiz 
v:~ri SelAmlamış ve 
hi lırniz tarafından söy 
~ r ııutukla cevep ve· 
~ı~· Valinıiz. Hatayıiı 
~' ~ davaHını başmdaa 
\t_~ lldar allktı :ile ta· 
\'il bir Türk çocuğu ol 
,, Anayurda kavuşan 
~'.ı l>arÇasına Vali ol 

";.~ U)duğu ınemnuni-
~~rtıış, Halayın re
)~anı iÇin elinden 
1"ı- ca~ını ve bu işte 

Ylıların kendisine 

Dünkü maç 

Gençlik klübü Garni 
zonu 2 ye karşı beş 

golle yendi . 
Dün Gençlik kışlası saha 

sında karşıluşan t.;erçlik Klü 
bil ile Garnizon futbol takım 
]arı oldukça kalabalık bir 
sey1rcl kütlesinin önünde bir 
maç ~ apmış ve Gençlik klü 
bil 2 ye karşı 5 golJe Gar 
nizonu yenmiştir. Maçtan 
sonra "Yenigün kupasmı,,ev 
velce kıızunmış olan Gar11i 
zoaa kupa verilmiştir. 

Korgeneral Abdullah 
Alpdoğan . 

TunceliVali ve Komutam i'.on 
generalAbdullahAlpdoğan ~v 
velki gün şı•hrimize gelmiştir. 
Hoş geldiler deriz· 

yardım edeceğini uın~uğunu 
nu söylemiş ve natulıl;l:re~ll 
allrıslerla bitmiştir. 

Çay, samimi bir hasbı· 
hal içinde saat 18 e kadar 
devam eylemiştir. 

-
Gandinir> Hint 
halk .ına favsi 

yel eri 
«Telaşa düşmek ıçın 

hiçbir sebep yoktur» 
Bombay 23 A.A.- Gan· 

ı dı çıkardığı bir mecmuada 
şunları yaz.maktadır: 

.. Muvaffakiyetsizlikler 
lngilizl rj inkisara uğratamaz 
Bunları sükQn tle kabul eder 
ler. hıgılterenin simdi ye ka 
dar yaptığı s ıvaşlarda b"r 
çok muvt ff kiyetsizlikler ol 
muş; fak at lolo<ilizler bunla· 
rın hepsini muvaffakiyetle 
neticelendirmek yolunu bul· 
muş nrdır. Hindistanda le· 
Ulşadüşetek en kilçük birse 
bep bile yoktur. jicrkesın 

p miğe kapılmamasını ve te
IAŞ3 dUşııemesini tavsiye e 
derım,, 

İaşe işleri 
Kurulan te~kilat iş~ 

ba~lıyor 
Vilayetimizde kurulan ia 

şe müdürlilğü teşkilatını ve 
kadrosunu tamamlamak üze 
redir. Müdürlüğe Ticaret Mm· 
laka mudilrlüğünden Sami 
Ozun tayio edilmiştir. Teşkila 
ta göre, Jskende..runda bir 
iaşe Amirliği. diğer kazalar 
da da iaşe büroları kurulmak 
tadır. Büro Şeflerile iaşe A 
miri tayin edilmişlerdir. Bu 
teşkılalın hepsi merkezdeki 
mUdürhiğe bağiı olacaktır. 

Partı ve Belediye Re· 
isi Ankaraya gitti 

CürnhuriyetHalkPartisi Vı!ayet 
Heisi idare H1Jyetive Belediye 
Abdullah Bilgin dün Ankara 
ya gitmiştir. Bir hafta s ınra 
dönecektir. lyi yolculuk dile· 
rız . 

Vilayetimize 5 vagon 
şeker geliyor 

Şeker sıkıntısını önlemek 
üzere Vilayet makamınca ya 
pılan teşebbüsler Uzeirncı Vi
Hlyetimize 5 vagon ı ker gön 
derildiği haber alm'llıştır. Hu 
şekerlerden bir kısmı Ziraat 
gankaaı Emrine, bir kısmı 

da husust flrmalar adına gel 

on..., !C ?• Ttm!!Ji .... 

Doğu cephesinde 
Alman akınları püs 

kürtüldü 
Moskova 23 A.A.- Cep 

henin Smolensk kesiminde 
şiddetli savaşlar olmaktadır. 
Burada Almen harşı akınla· 
n pUskürtillmüştUr. 

Rusyada yalaıılanan 
bir haber 

Moskova 23 A.A.- Nişi 
nişi adlı Japon gazetesi Ja 
ponl~rın Sin(.!apuru zaptı mil 
nasebetile Japon karargahımı 
gi lerek Jap:>n Kumandanını 
tebrik 1deo diplomatlar ara· 
smda Rus Elçisinin de bu 
lunduğunu yazmıştır. 'faee 
ajan~ı bu habarüı tamamile 
uydurma 6lduğunu "ve h· 
pon karargahına hiçbir HWJ 
milrnessilinin gitmediğini bil 
dirru iştir. 

SON DAKiKA 

Çörçil 
Kabinede yeni d "ği

şiklikler yaptı 
Lonrra 23 A. A. -

Çörçil kabinesinde yeni deği 
şiklikler yap'Dış ve Milstem· 
lekeler, Harbiye Ticaret, Na
fıa, tayyare inıalilh ve iktisa 
di harp Nazırlarını .:!eğiştir • 
miş ve Kral bu değişiklikle 
ri tastik eylemiştiı-. 

Çörçil yakında pırlamen 
toda SBV8Ş •durumu ve kabi· 
nedeki değiiiklikler hakkın- ; 
da izahat verecektir. 

'Jzak doğ.uda deniz 
._savaıı 

Londra 23 A.A.- Bale!'a 
adaları civarında milttefik do 
nanmalarla Japon donanma• 
sı arasınd>Jki büyük deniz sa 
vaşı hakkında henüz tafsilat 
yoksa da bu savaşta l>ir Ja· 
pon krovazörilnün battığı an· 
laşılmaktadlr. 

Harkof düşmemiş 
Berlin 23 A. A. - Çok· 

tanberi Ruslar talafmdan ge· 
ri:aımdığı iddia edilen Harkof 
ıehrinde Altaan idaresi altın· 
da normal hayat dönmüştür. 

mektedir. 
Bir haftaya kadttr piyasa 

ya bol miktarda şeker çıka: 
rılacaktır. 



Çeltik ekimine müsaade edilen 
çevreler hakkında komisyon karan 

Reyhaniye Kaymakamlığından 
942 Yılında çeltik ekicilerine ait 9.2.942 tarih ve 192 

suyılı karar aşağıdadır. 
942 Yılında Afrin, kızılhark suluma kesik sulamR ile 

çeltik ekimine müsdade isteyen dilekç~ sahiplerinin 30 
dosyası lt>tkik (ı]undu. 

1-940 Yılında zirııal ve içtiın .. i mu:ıv~net vek :- İ ftleri
oin mütehussıslan tarafından lı tkik ve inceleme!eri netice 
8indc lııızırJnn ü-. ı •k nıvur mıntftka çeltik mütehas· 
sısı Harun Onuk lan 19-12-9L1 l tarihinde hazır · 
!anıp Ziraat vekalecme tttkdjm kılınan rap ile mezkur 
Vckt\letdea gönderilt' n26.27· 12-94ltcir-İh ve 51898 --546) 
sayılı emirleri ve komisyonun geçen senelere ait t•·crülıP. 
JerinP. istinaden 942 yılında Afrin üzerinde cımrnn 10 00 
dt>kare müsaade edilecektir. Ancak n:san ayı içerisinde 
yapılac.ık fenni tetkik neticesinde haval,m ı ı yuğışh ·gitme· 
sinden mütevellit Afrin g~en senelertt nisb tle ıjaha fazla 
akacak olursa suyun artma nishetinde fazla çeltik ekimine 
de müsaade edilecektir. Kızlhark suyu üzninde cenıan 
1503 dekar çeltik ekinıioe milsaade olunacaktır. Ancak 
Ziraat işletmeleri lfotay çiftliğinin Afrinde 2500 dekarl ık 
suyunun çıftlik çeltiğine tahsis oluıurnısı isttmmişti, Komis 
yonumuzun 1-12-942 tarilı ve 182 s lyıh kararile tes· 
bıt edilen esaslar dahilinde bent ve kanul sahiplerilc y.uıi 
Afrin üzerinde celtik zeriyatı yapınlarla uzl:ışma ve ri1.ala· 
rını istihsal etmek kaydile çiftliğ~ bu ıniktar suyun tahsisi 
ile geride kalan 7500 dekarlık suva yokardakı rnü'ahnza 
larla 5 .. 0 ildvesile 80JO d t" kara iblıığında mahzur görnı+ 
yer~k 8000 dekar ÜZ"rinden taksim edilmesine b,rar ve 
rihrı iştir. 

A - 942 yılında 22 mürcıc1al<;ı A frin suyunda t~man 
24355 <;~itik em imine rniis t ·ıd · istemekte olduklarından su 
taksim ve tevziniıı adilane olmasını eh~ınrniyetle nawrı iti 
hare alı>n komiı.;yomımuz nşağıdaki prensiplere ~dayanarak 
ta "sim ve tevzi t'lrniş · fr. 

1 -- Mürncaatyınırı ve ortağının mali iwdreti ve iktis ı 
di vaziyeti. 

2 - Benl ve kıınalların maliyeti, geç~en seneden açılmış 
olduğu veyl:l bu sene açılacağı ile gem~ bu bent ve kanal 
larm su!ıyacağı sahaların adet ve mPsahıısı. 

3 - iki Ü\: seneden beri ekenlere nazaran ilk defa buse
ne ekmek istiyeeleriıı hakkı tercihi olması. 

4 - kendi arazisinde kendi kudrt\tiııde ekim )iapmak 
iı.tiyenlerin hakkı tercihi olması. 

lşte lm dört prensıbe istinaden Afrin suyu üzerinde 942 
senpsinde \:eltik ekmek istiyenleıe <tŞağıda yazılı miktarda 
müsaade olunacaktır. 

Murııcaatçımn udı 
Soyadı 

Kadri Mur$aloğlu 
H,.san ,. 
Tahsin Hiıdai 
ınayet Mursal ve l\i_y a~i 
Ihsan Mursaloğlu 
Abdullah Mursaloğlu 
LQtfi Kırdc.r 
Zeki Mazman 
Zeki Mazman 
Bekir Beşen 
Bekir Beşen 
Bekir &şen 
Şt>mSellin Mursaloğlu 
Kemal Mursaloğlu 
Süleyman Bahadır 
Ali Mursaloğlu 
Reşit Seber 
Hazım Giray 
Mahmut Çı-.ıkmak 
Mahmut Çakmak 
Mehmet Burç ve \lehdi 
Nuh Karagöz 

Ekeceği ~aha Verilen müsaade. 
Mevki Dekar 
Müşrifi~e 500 
Uçtf"pe 250 
Hüriyet 250 
Dağ. :gan 250 
Mastepe 250 
Başköy Karamastcpe 400 
Başköy 300 
Killik 31)\.l 
Ak kuyu 200 
Uzun Kelli 4~0 
Samnnlı 350 
Kırcaoğlu 350 
Gökçe oglu 21. O . 
Çatalhüyük 250 
Çatalhüyük 100 

Kodaiye Ali ve Aziz 2u0 
KoJaiye Aziz 250 
Paşa köy 200 
Ak kuyu 450 

Uzunkelli 450 
Acar köy Paşahüyük 700 
Kelli şark Ayrancı 1400 
• Yekun 50~ o 

H- Kızılhark suyunun 1500 dekarlık çeltik ekimi. e 
tahsis olunmuş, bunun 750 dekarı 1-12-941 ta ih v~ 
182 sayılı kararla Devlet Ziraat işletmelerı Hatay çiftli 
ğine tahsis olunrluğundan ge1 :Je kaılan 750 deka; ·yukarı 

Ellerinde ham kavçuk olanlara 
Hatay Vaiiliğinden: ıuıı'° 

1- lkctrndgdhları Vılayet hududutları iç~de bll taoCI' 
ithalatçı, ih r , c ıtçı, Komisyoncu, Toptancı, yarı foP bri1"' 
depocu, ernanet<,:i, nakliy~c•, müteahhit, bankal~rd fa. bılııı· 
cı, Jnıalatçı, gibi hakiki ve hükmi şahıslar ellerı~ e blllıJll 
nan ham kauçukları 25 2-942 akşamına kaoar oıe ae 
dukları veri.n en büyiik ~1ülkiye amirine bir beyanna 

1 bil<liı·meğı- mecburdurlar. · ıııcoUe' 
1 2- Milli \lüafaa Vekaletirıe bağlı birlik ve te@8

1 
ri tJ6' 

! le Devlet demiryolhırı ve devlet Jeniz yollara idare e 

l y:ınname vermekte müstesnadır . ··fttBl" 

J 

3- Beyana tabi tutulan ham kau;uklara bi11'U 
el konmuştur· ı ,.uJ 
4 - - Ha:u kauçukların d konma kararından evve te blJ 
mış lıulunrnalan <lolayısiJe veva her han~i bit seb~PıırJJ'~ 
lundul lan ycrlerd :.·n başka m::ıhhallere müsaade 8 ~esS 
sı.zm r: 'mel =ri r;nerıınu olup buimıduklurı ~erl~ tesliıJI 
hıplerı ~ ,1 .ı zl J tı c,erı tarafından hükümet emrıne 
olunrnaJarı mecburidir. ~ıcüıııil 

5- Gerek beyanuameıerde, gerekse el koıırna hU ıca~ 
riıw aykırı hareket etmek hallerinde :\lilJi Korun~ e(iıl 
nunun mı..aaıldel (55) inci maddesi hüKürnleri tatbık 
cektir. (CIJ 

6-En büyük mülkiye amirlerince makbuz ınfbiı> 
lıam kauçuk lıayan ·n "'leri içiu v ..; rile 1 makbUZ tar 

8 
bir gün sonradan itibaren otuz gün içinde roüb3Y~a~ 
diği, mal sahibine tahr;ren lobliğ edilmeyen bern 
lar serbest bırakılacaktır. il 

Satl ık kereste Neş~iyat ~~~ 
Ormmı Şefliğinden: 

Sehm ÇEJ.,...Di !-tJ 
2J-2 - 942 günü ihalesi 

yapılacak olan mii::mc lt're 
maluııı talip çıkmudığındaıı 
3-3 -947 salı günü ne ka· 

C. H. P. Matbaası 
------=-=ksrııt 

dar uzatılmasına ·st 
miş izahat ·rlroak 1şe 
riıı Orman Bölge 1.mürı..caatlal'ı mırı o 

da zikredilen prensiplere istinaden 7 çiftçinin ceııı11'
1 

dekurlık mürucaatı şöyleCf' taksim olunmuştur:.180 t# 
Çeltikçinin adı ve Royadı Ekeceği ~~lıanın Vdrı de•~ 

M.emet Aksuy 
Kocfr Akgöl 
Rağıp Mursaloğlu 
Memet Hur M. Aklan 
Memel ali seviud\k 
Kemal Mursaloğlu 
lhiş Kaya 

IDHVkıı l~ 
Alı&rsu köyü 1~ 
Ulaklı 1 
Çakal tepe 1~ 
Hüyük A v11ra 1~ 

" " ş ~ 
Çatal Hüyük 'l'ı 
Gazi Mur1:1eltepesi 

Yekiln 
2- Her müracaatçı verilen miktarda çeltik. 'JJ 

nıükt>llefıir. meşru s .. bepler yüzünden ekinden 15~., 
!erin su h lkkı diğer çiftçilere mUsavatan taksi[J) 0 dı>t 

3-De~~et ziraat işletmeleri Hatayç;fıiği .yukaı;r 
zuat dalulınde bentler ve arklar sahiplerale ~S 
şekilde anlaşamıyacak olursa bu kuruma tabS1 

2SOL> tlekarlık su dıt aynile diğ11r müracaatçııııra 
ve tevzi olunacaktır. 

4 - Bu yıl sahahırın müteaddit olması dol• j 
taksim ve tevzi işinin adilane yapılmasın& naı3~ 
lan komisyonumuz çeltikçiler tarafından ana."'-' 
le hu kanallardan ımyu taksim etmek suretıl8 11 
olan diğer sahalara ait kanal ağızları vı~ sa\f,1' tf 
ton yapılması mecburi tutulacaktır. Çünkü sil 
nüm nisbetine göre litre hesabile verılecektir- . 
5-Müracaatçhlarm dosyaları üzerinde yapılan 1dl 
de birçoklarınının Vekillerinin sarih adresi ol(l)'d~ 1 
mjiştür. Her çeltikçi Belediye hudutları dabilıtl ~'
res (ev ve ~ükk&n). ~österme de müke' leftirlet·ıı.r9' 
res göstermıyenler ıc;ın yapılacak tebliğler Re1 ~ 
diye Reisliğınin ilin tahtasında ilfta olunacak 
tebliğ olunmuş addolun.1caktır. 

6 - Tohum atmanın geç kalmayarak ta:n "eli' 
mevsimindd yapılması Komisyoırnn esaslı 
bulunmakla ı:nhhl ve zırai ilk keşiflerin erke~ 
ve raporJarıo bir an avvel tanzimi içiıı 15 t 
l'ihinden itibaren alanlanı çıkılacaktır. Hangi , 
ı!Ülltf!ri gidilC'Ceği ayrıca tesbit 'e ilAn oluııB 
diden ulan 8ahipleriııiıı haberdar edilm~si ı:ı:Jı.I 
düğü müttefikan kararlaştırılmıştır. 


