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ilanların her ke
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ücret 

peşindir~ 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

~~ritrnez SAYISI 2 KURUŞTUR 
~~ 11111 er=--- ·~·~~~·~~~.&111::_.,~~?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!:!!!!!!!!!!e!B-•• 

Tohumlukmısır 1 Hataytarihine Stalin 

darısı geldi 
Bunlar çiftçilere avans olarak 

dağıhlacak 
~~Okünıet, yazlık ekimi iki Mısır darı~ını:ı b'Hıass ı 
1 lııa çıkaı·mak jç\n tedbir-
er 1 Amık ovasmda çok bere 

di 
8 ınayn dı>vam etmekte kelli bir mahsul olduğu şliphe 

'v~· Bu cümleden olarak uün sizdir Bu itibarla seyUlptan 
~~avet emrine lskenderuna çok zarnr gören Amıklı çif t 
8ı lniktarda tohumluk mı· çilcrin kışlık ekim kayıphm· 
~; ~arısı gelmiştir. Bunlar nı teHlfi etmek için mısır 
~~ıye avans olarak verile ekimine önem vermeleri Ja 
ile Ve mahsul z.amanı ay 1 zımdı r. 
~ ahnacaklır· 

Mart agıekmek 
karneleri 

Beyannameler mukabilinde me

tt)llrlartarafından evlere dağıhlacak 
ti · t\ art ayı ekmek karnele· racaktır. Biluhere evlere ge· 

1 1 ı duktnn sonra hazır bulundu 

'6~~ dağıtrua iş\ yeni bir lec1k memurlar bu lıeyanna 
rııa: konmuştur. Kararlaştı· 1 ıııeh~rin muhteviyatına göre 
bah esaslara göre, yarın sa· 1 aile lbisine ekmek k rnesi 
leret~~ itiharen memurlar ev vereceklerdir. Kart verilirken 
'e~ ırer beyunnaaıe vere· beyannamede t,österilen aile 
~ler ve her aile rdsi bu efradının nüfus hüviyet cüz· 
qd~tırıameye aile efradının dan1arını memura ğö termek 
~ rıoı doğru olarak doldur \>arttır. 

~~:::=:~==============~=======:!=-========~ 

Bir cinayet 
~ammal Emin Deli 

Sabiti vurdu 
tıu Dun akşam saat 20 de 
)et llÇareı başında bir cina· 
lı L~lrnuş, harnmal Emin ad 
'ol lri, Deli Sabiti kurş1rnla 
ın .. ll'ıernesium altından vur 
· ... ştur 

lla liad.iseye sebep bu iki a· 

~qi araşındaki eski btr da 
tıı ır · Hunlar daha evvel a 
~aıka;~~sı yapmış ve ham; 
~~ S En.11~ tabancasını çeke 
~taş abıtın üzerine dört el 
~ etıniştir. Kurşunlardan 
~.. tuhafiyeci Hasan Uncu· 

l(t\ J .. 
te b' Ukk!!mndaki Vitrinle 
'i~ ır de Sabitin sol meme
~ allına isabet eylemiştir. 
lia !~ rnahalline yetişen po 

&1r yaralı olan Snbiti 

Mısırda 
Seçim mücadelesine 

başlandı 
~.bhire 23A.A.- Veft Par 

Usi Lideri Nahhas Paşanın ik 
tidar mevkiine gelmesindE-n 
sonra ParHlmento dağıtıl 'llış 
ve yeni seçim yapıımasıJa 

karar verilmiştir. 
Şimdi Mısırda yeni se· 

çim faaliyetine başlanmı~tır. 
Veft Partisile diğer partiler 
arasıııda yapılan görüşmeler· 
de muhalefd partilerine tek 
lif edilen 70 ve müstakille 
re 35 mebusluğu bu partiler 
kabul etmemışlerdfr. Her ne 
olursa olsun Veft Partisi bu 
seçimae ekseriyeti kazana
caktır. 

hastaney-3 kaldırmış ve ham 
ınııl .Eınini de yakalamıştır. 

,ait konferanslar 
iki profesör Halkevin 
de 5 ~nferans ve

recek 
Şehrimiz"' g .. Jen Sümerı\· 

lojl rnüt<•hassıslarından pro 
fessör Laudsbergcr Hulk~vin
de Hutay tarihice ait dört 
konferıms verecektir. 

Bu konferanslardan birin
Cısi bugün saat 17,l5,teolup 
mevzuu " Hata~ın Yunan 
devrine kadnr tarihinin aı a 
hatları ,, dır. 

ikinci konferans yarın ay 
ni saatta ve" Halayın Yunan 
hlardırn ö ıceki tarihine 
ait bazı vesikalar ,, mevzu
ludur. Üçüncil konferans 26 
şubat perşembe gilnü akşa 
mı yjne ayni saatta ·• Hatay 
tarihiuin anahatınrı ,, dör · 
düncü konferans 27 şubat 
cuma günü yine uyni saatta 
" Hatay tarihine ait hazı ve· 
sikular " mevzuludur. 

Bunda ı başka şehrimizde 
bulunan Doçeııt Doktor Şük· 
rü A kkaya tarafından da 28 
şubat cumartesi güniı atşa· 
mı saat 16 da bir konferans 
verilecektir. Bu konferansın 
mevzuu •' Bugünkü dünya 
durumu karşısmda bize düşen 
ödevler ,, dir. 

Bu önemli konferansları 
bütiln yurtdaşlarll tavsi~ e 
ederiz. 

SON DAKiKA 

Atina ve Pirede 
Günde 2000 kişi ölüyor 

Loadra 24A.A.- Alman 
kaynaklarının verdiği rakam 
lara göre, ,:At!rın ve Pirede 
her gün 20) kişi ölınekte

dir. 
Görülüyor ki Almanlarm ileri 
sürdüğü rakamlar lngiliz A 
varn Kamarasındaki rakamlar 
de.o dört kat çoktur. Ölüm, 
yalnız açlıktan değil, kömür 
süzlük yüzüodende soğuktan 
da vuku bulmaktadır. 

Roma 24 A. A. - Papı 
nın teşebbüsü ile toplamm 
yiyecoklerden mürekkep bir 
paıti Yun nistaua gönderil • 
nıek Ur.ere yola ~.lkarıln•ış~ır. 

Bir beyanname neşretti 
Moskova 24 A.A.- Kı-

zıl ordunun kuruluşunun yıl 
dönilrnü mlinasebetile Stalin 
bir b ,,yanname neşretmiştir. 
Bu beyannl'rnede, Kızıl or· 
dunun, Husyaya saldıran Fa
şist sül'illeriııi yok etmek 
için kahramanca savaşdıkları 
Alman ordusunun artık bit· 
kin b!r hale gelmekle bera· 
b~r bu tehlikenin tamamiıe 
ortadan k,ılktığını ve llui 
askerlerinin hiç bir ırk kini 
beı:ılemediklerini bilrliriyor. 

Almanlara göre 

Ruslara ağır ka
yıplar verdirildi 
56 biı1 esir, 1789 top 
8000 otomobil alındı 
Berlin 24 A. A. -Alman 

t• bliğine göre,Huslar Doğuda 
cephenin birçok kes'rnlerinrle 
Hğır kayıplııra bakmadan hü 
cumlarını yenilemiştir Do • 
netz havzasıada 44 Rus tay · 
yaresi düşilrUlmüştill'. Bu 
hücumlarda düşmandan 56 
bin 800 esir, 960 tank 1789 
top alınmıştır. Ele gtte;irilen 
malzeme arasında 8 binden 
fazla otomobil vardır. 

Ruslara göre 

Almah muka
vemeti artık kı

rılmış 

Rus ilerleyişi durdu
rulamamışttr 

Moskova 24 A. A. -
Rus resmi tebliği.ıe göre 
cephede Almanların rnukıı 

vemeti kırılmış yeniden bir· 
çok t>Sir ve s1vaş malzemesi 
elcJ geçrilmiştir. Kırım bölge 
sinde 60J Alman ve 200 Ho· 
men askeri öldürülmüştür. 
Rus ilerleyişini durdurmak 
için düşmanın yaptığı bütün 
teş ... bbilsler neticesiz kalmış 
merkez cephesinde tanklar 

,.himayesinde saldıran Almun 
lar top ateşi le dağılmışlardır. 



Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

«8» 
Vl- 31 inci mı!ddeniıı 5 inci fıkrasında yazılı hüküm

Je re riayet elrniy,,aler hakkında 5 lirudarı 1 10 li raya ka
d:tr ve tekerrür halinde 25 liradan 200 liraya kadar a 
ğır p:ıra c~zası hük1tıolunur. 

Vll-Yukarıki fıkralarda yazılı licardle men ile . lükkarı 
mağaz•ı ve ticeretlıan~nin ktıp tlılm,ısı cez ısı bu dükkan ma~a 
za ve ticarethanenin bulunduğu mevki için hayatı ehemmi 
yeti haiz olması halinrie verilmiyerek ikinci fıkrada gös· 
t':!rıleı pıra C!Zısının y.ırısı ve üçüncli fıkradaki p·ıra ce 
zalarının sıra8ile dörtte biri ıe yarısı ve beşin' i fıkrada 
mevzu para cezalarının da sırasile dörtte biri v~ 3 te b"ri 
nisbetiııdA arttırılır. 

Vlll- J4 üncü madde mucibince kurul m t;irliklere gir 
miyen tacir ve sanayi erbabı bu birlikJeriu mevzuu olan 
iş'erle iştigul etmelctea menedilir. 

ilanen tebliğaf 
Antakyanın Kııııso kö· 

yünden i\lehmed kızı ~leys~ 
Işar tarafıudarı ayııi :köyden 
Sattuf oğlu ,\lelıınet aleyhi· 
ne Antakyu Asliye hukuk 
mahkomeşine açılan boşama 
tfavasuıdı.: 

\iüddeialeyh Saltuf oğlu 
Mt·hmeJin hakkmda çıkarı· 
lan davatiyedeki meşrnhatlan 
anlaşıldığına nazaran müddei 

"1 
1 Satılık Zeytirı~ 

Antakya Rum Orl ~~ 
ki isesi vakfınu ait olUP tBeJUo 
Sabuncuya emanete1 -jtl' 
t~dilmiş olan 892 kı 0 e•~-tJl'· 
yağı arttırma ile satıla bB gO 
ihalesi 25 şu? at çal18~ ' 
nü sa:ıt 17 de yapıla ,dil" 
dm isteklilerin Sars)' .?ract't 
sindeki mütevelliye ınu 
Jarı ilan olunur. 

0 2
4 

12,16,2' , 

aıeyıı:ıı ikamntgahı m~;huı Açık eksilfnıe·str· 
olduğu tebliğ memurunun (tel 
meşruhatından anlaşılmasına Kirıkhan Belediye 
mebni hakkınr:a gdzelo ile ğinden : aıurJJf 
ilanen teblığat icrasına karar 1 - Kırıklıanda u.0şaSI 
vel'ilmiş olduğundan hukuk bir abdesthane Pirıası ı ıcsill 

açık pdZ1.trhk sureti ile 8 
usulü muhakemeleri kanunu t 
nun 148 inci maddE-~ine tev meye konulrnuştur.26 şulr' 

2 - Eksiltme t ıt 
Madde 63- Bu .... anur.a tevfıkau verilen ve k ıtiyet kes 

beden hUkilm hülilsaları mahktlmı:ı ait olmttk üzere neşro 
lunur. Fer'i ceza olarak dükkArı mağaza ve ticarethanenin 
muvakkaten kapatılmasına dair verilen büküm hülasalaı ı 
da büyük harflerle yazılarak ayrıcı hu dükkan mağaza 
ve ticart>lhanenin göze çarpan yerlerine yapıştırılır. 

fikım tebliğden itibarna lOgün 1942 perşembe gUnil 588 CÖ • 
, içinde cevapvermek kaydile de Kırıkhun Belediye ~Ut· 
duruşm günü olan men salonunda yapıla':edeli 

Madde 66-56 ıncı maddenin 1 inci VA il inci fıkralari 
le 59 u:ıcu m:ıdden l iııci ve ll inci fıkralarında ve 6~ 
uncü maddede yıızılı Ruçlardttn dolayı yapılacak son tahki
kat :nevkufen icre edilir. 

Madde 67-1- lüzum görşlen yerleıdl· adliye vekaleti 
bu kanunun hükümlerine giren suçlıırla bu kanunun 64 
üncü maddesinde yazılı memurlarm işledikleri ıiuçlara mü 
lef llik davaları görmek üıeı e Hakimler kanununun hur 
sınıf veya derecesindeki hakimlerden miiteşekkil Q1arak 
toplu veya tek hftkhrıli mal"ıkemeler kurabilir· 

11- Adliye Vekaleti bu m ıhkemelerde 2 inci sınıfta bu 
ıunan ve temyiz'! namzet gösterilmiş o!.ın .hakimleri terfi 
an ve birinci smıft:ı bulunJn hakimleri n:ıklen tayin ede
ceA'i ~ibi kadrodaki her derecede maaşlar karşıhlc tutul· 
mak suretile daha aşağı d .. rec?.deki hft '<im ldri de tayin e· 
dEıbilir. Bu mahkemelerin lağvi halinde tf'myize namzet ha
kimlerden bu mahkemelere terfia·ı tayin olunanlardan a· 
çıkta kalanlar müktesep haklan mahfuz kalmak şırtile 
ve kendi muvaf :ıkııtlarile Jördiiı~il dereeedeki bir hakim
liğe de tayin olunabilir. 

Hl -- Bu mabkeıoelerde vazife alan t~akimlerin müddei· 
umumilerin ve kdtiplcrin maaşları bu kanunun 43 üncü 
maddesindeki sermayeden ödenir. Ve bu vazifelerin deva· 
mı müddetince de kendilerine yine bu sermayeden maaş 
larmdan gayri Adliye VekAletince tensip ve Başvekilce tas 
vib olunacak aylık' maktu tazminat verilecektirf 
................... •nınım1 .... •&•..,.,..... ........ ~~~•!'.9ll .. •nn _... 

Açık teşekkür 
Babamıo ölUmii miioase· 

betile cenazeye iştirilk etmek 
gerek bizzat ve gerek mek 
tupla beni taziye etmek lt.1t 
tunde bulunan dostlara ayrı 
ayrı teşekküre derin kederi· 
miz milni olduğundan teşek
kürlerimin iblağına saym 
gazetenizin vasıta olmasını 
rica ederim. 

Ömer Tilr kmtmelli 

. Şiddetli savaşla,. 
. Loodr l 24 A. A. -

Moskova dan bildirildiıline 
göre Sın olensk çsvresinde 
şiddetli sı.vrı:lar olmaktadır. 
Almanlar buraya .,yeni kt1v 
vetler sokarak karşı hücum 
Jarda t ulunmuşlardır. Lenin· 
grat çevre11iode birçok köy· 
Ier Almanlardan geri alınmış 
tır. 

Memur alınacak 
Iskend~run Liman işlt-t· 

me Müdürlüğünden : 
idaremizin anbar memur 

lufl'u, deniz puvantf rlüğü ve 
diğer veza ifinde istilıdaIL 1 

t'!l..ilmek üzere Ortamekt'1p 
ı~ezJnları ıdan memur alına 
cağmdan ialiplnin : 

A - Nüfus hüviyet . vara 
kası 

B - Mektep şehadetna· 
mesi 

C - Askerlik vesikası 
lJ - Sağlık raponı 
E - Hüsnühal varukala 

rile şubat 942 nihayetine ktt 
dar idar~mize tahriren müra 
caHtlan ilan oJunur. 

18,20,23,25,27 

Gündüzde 
2 film birden Tach cnnavar 

ve Arrizona Kahramum 

13-4-942 pazortesi günü 3 - ilk keşif 
saat 9 da mahkemeye gelme 1969 lira 30 kuruştur ..... ;..-t 

4 - Mu vak kat teJP n~z vuya tasdikli vekil gön· 
d6trmfmiz aksi halinde bakı· 147 

5lira ~~ı::ı~~ta::-~ if8 ,;t 
kınızda kanuni muamele ya· keşif evrakı ve Projeyi I'1 ~ 
pılacağı ilanen teblığ olunur. han Belediye Muhasebe 

Kayıp ek ·ek karnt:!Sİ leminde gört>bilirJer. · titl 
6 - EksiltmeytJ 11.1' 

Şubat ayına ait beş ek • edeceklerin, ehliyet ves~..ıi 
mek karnemi kaybettim. Ye ile muvakkat teminatı tf:'J,. 
nisioi alacağımdan eskilerin ettiklerine dair evrakı 111 
hükmüolmadıı{ım ilan ederim. le ibraz etmeleri ıazımdır· 

ŞJhhut oğlu Mehmet 11,16,20,24 

Gayri menkul sahşları 
Hatay D~fterdarhğındıı ı : 

Muhammen ıusse 
Pıır.sd Köyü 
No. 

Mesahası 
Cinsi H. Ar. Sn. Bedeli Miktatl 

167 Avakiye Tarla 
169 " 
242 " 
254 " 
314 " 
315 " 
342 " 
343 " 
344 " 
345 " 
363 ,, 
386 " 

" 
" 
" Bahçe, ev 

Bahçe 
Tarla 

" 
" 
" 
" 
" 

410 " " 
Kimden metrQk olduğu 

Lira Kr. 
36 95 2 50 

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

27 13 51 
24 99 15 

1 35 64 ıs 

14 
50 

--d 

2-7 

l 15 43 30 ~ 

76 8ı 11 25 ~ 
65 83 11 25 ~ 

1 49 66 12 50 ~ 
1 54 39 18 75 • 
1 48 77 16 -

Abdülmesih Azar çocukları 
ber ve Aristotili 

Yukarıda cins ve muhammen bedeli yazılı 13 parça 
ri menkulün millkiyeti açık arttırma suretile satışa <;l_, 
rılmıştır. '5ataş bedeli p3Şindir. Talip ohmların % 7,S ..:ıa 
akçası ile birtikte 24,2,942 sılı günü saat 10 da DefttJP" 
lığa m üracaatlan. 

Dellftliye, ilin v. s. masrafiarı müşteriye aittir. ...,1 

Fu~la malQm•t almak istiy nlerin Milli Emlak ın"': 
lüğüne müracaatı&r. 13,16,19,2.7 

Tarla icarı l~ : F• ~ lt \1 idıi ril 
Selim ÇELENK 

Millt Emlak Müdürlügiln C. H. P. Matbaası An 
den : adı geçea tarl:aların bit 

15 şubat 942 tarihinde içinde }'llzarlıkJa \cara 
3 senelik icarı ihale edılecek ceği ve taliplerin Millf 
olan hazineye ait üç parça ı l!k müdUrlüğilne 
tarlaya talip çıkmadığından !arı iJAn olunur, 


