
Subau942 ..... 
tı~ 

tt~'a:l sc.hibi 
-""' .r BALCI 

tıll''"' ~lı~t MüdOrü 
al CELENK 

lı.ç 1 ~ 1h ait yazı 
.\11 ~t• ••riyat Mü-

Perşmbe 
Abol'a 9artları: 

Dahilde yıllıi)ı 5 
liraYabancı mem 

rıtl~~ ~ldına gön
.• şlJl"· '...: ll't~lidir . 
ıı. b' ._ •dılıniyen 
lbıi ~~ılır Qerı 

"1 erilmez 

Ôgleden sonra qıkar gOrılOk siyasi halk gazetesi - TES ... TARiHi 1928 YIL 14 SAYI 3016 
ADRES ı YENıGLIN - · ANTAKYA - Telefon 1 • 46 Poıta kutuııu 24 

SAYISl 2 KURUŞTUR 

leketlere 8 lira 
llAnların her ke· 
limesinden 5ku
ruş alınır. Ocret 

peşindir: 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. re b90 "1.. - __ _.,.,,.,._~Wi IW!!!!9"'--

,~~ uün yeniden mısır 
~ ve buğday geldi 
ı~ 

11 
llleklik buğdaylara ~bi~ ~ik.~a.~ mı- ı 

jştir· t lJnu kanşftrıl ması duşu nuluyor 
42 ~Don lskenderuna ~eniden göre, hükümet ekmAklik 

tlrr d~rısı ile buğ~~r . gel buğdaya bir mıktar mısır unu 
~ h. E.vvelce geldıgını ha karıştırmak için incelemeler 
d.· •0tdiğ" . d s 
."iri ~lr k ımız mısır arA ın yapmaktadır. Gelen buğdav 
t \'e ısını lohurt~lluk ?f1~t:t Jarla mısır darısı Halayın bir 
e avans sure ı e çı d f 1 1

. .h . 
~aft dağıtılacacktır. Diğer ay an ~z a ekmek ık ı tıya 
~ldığırnıza cım temın edecek kadardır. 

v ~ı· . . . 
q ırnızın ınce-

~~trıe gezileri 
~" Reyhaniye ve Kı 
v,/'k_hana gitti . 

.lınıız Şefik Soy er Vı · 
~dıçindeki K za ve Nahi 

Le bir inceleme gezisi 
aşlaruıştır. Düu öğle· 

8<.>rıra ilk olarak Kırık-
~ ... ;"e Heyhaniye kazalarına 
iti\ Şefik , oyer buralarda 
~t turııu incelmiş ve tef 

~<le bulunduktan sonra 
j Ş "brimize dönmüştür. 

'•ş aşe komisyonu 
t ~0lcenıisyoııu bu sabah 
~li ,3Q da Valimiz Şefik 

~ t\k'l HeisliğindP- toplana· 
~ işl tıı~k kartları ve diğer 
~lı~rı Uzerinde kararlar 

~lJg. .. k .. k 'Jn u on-
ferans 

Gazetemiz 
Yakında tekrar eskı 

hacminde çıkacak 
Kftğıt sıkıntısı yijzünden 

bir aydanberi küçük hacim 
de çıknıağa başhyıın .gazek . 
miz yakında tekrar ~ski bü 
yüklüğünde çıkrnağa buşlıya 
caktır. 

l\latbuat Umum Müdürlü 
ğii, Vilayet gazetelerinin k9. · 
ğıt ilıtiy acıı u karşılanı ak için 
tedbirler almış v~ bu gazete
lerin çıkmasını temin ede -
cek kağıtları stok yaparak 
IstanbulJa l3 ısııı koopratifı 
emrine vermiştir. ViHlyet 
gazetelerinin kağıt ihtiyucı 

her ay lıu kooperatif tarafın 
da gazetelere ) ollanacaktır . 

Bu arada gazetemiz i~ 1 

ayrılan bir ııylık kfiğıt yoJa 
çıkarılmış .olduğundan bu 
kağıtlar gelir gelmez " Yeni 
gün,, teJlr<Jr eski hacminde 
intişara başhyvcnktır. ~~~ara Dil Tarih Ede· 

8~k.Ultt si' Sün;erolojı vjnde vtjrmiştir. Ayni mevzu 
y ru lendsl>erger " Ha- daki konferansının ikinci kıs 

le ~ilan devrine kadar rnını bugün saat 17.15 te 
~ rıbine bir l ıakış "mev yine Halkevinde vercektir. 

'-lı0tı!~ransının •y'birincisi Bütün vatundaşlar girebi 
t' guııij akşamı Halke· lirler. 

~~ 'k ~, I rı adaki Alman· Libyada kum fırtanaları 
taly f b k 1 1 Kahi re 25 A.A.- Dün ıı\l an a ri a arı Libyada çok şiddetli bir kum 

~~ ~O~k 25 A.A.- Ame· j fırtın ası karada Vt\ havada 
•11 6lıye nı.,zırı bir emir 
e 1\ 1 savaş faaliyetine engel olmuş 

~I\ \' nıerikadaki bütün tur. Cephelerde şiddetli bir 
~ilde Italyan fabrikaları- keşif faaliynti J{örülmilşse de 

' ~ll an böyle Amerikan j görüş şartlarının kötülüğil 
~~l~ 'Un~u.na yardım ede· bu faaliyetin neticesi anlan· 
\:~ ı\ &e~ırıleccğini Vd bu mamıc:ıtır. 
ı..-,1111 ~erıkalı işçiler konu -~--...,..,.,.-----.....,.. 

~ abrikalarm mülki· konferansında konuşulacağı 
'~t le ilinin de barış nı bildirmiştir. 

Yeni bir Rus 
muvaffakiyeti 

Almanlar 12 bin ölü, 
yüzlerce top kayb ttiler 

\-Uzak Doğuda 

Moskovı 25 A. A. -
Bugün neşredilen fevkalade ' 
bir resmi tebliğde göre, İl
men gölüuün hemen c nu -
bunda Hus ordusu büyük lıir 
ınuvaffakiyet kazaıırırntır . 

Japonlar Cavaya şid
detli bir akın yaptılar 

Tokyo 25 A. A. - Ja
pon tAbliği : 

.J11pon Hava kuvvetleri 
Cavu adasını ş"ddetle bom
balamış, yerde ve ha\•ada 
68 diişman tayyaresini tah · 
rip etmiştir. Birkr,,vaıör:e.iki 
şilep te nğır surette hasüra 
uğramıştır. 

Bir Rus geuer11lının kuman
dasmda ki Sovyet ordusu 16 
mr.ı Alman ordusunu çevire
rek c,;evirmeıharekatını lamam 
Jamış ve Almırn komutanına 
teslim olmasını teklif eyle · 
miştir . Fakat Aln •an kuman 
dıım teslim teklifini kabul 
etm.,miş, neticede bu Alımın 
ordusuna hağlı iki piy de 
tümeni yok edilmiştir. Al 
nıanlar savaş meydanında 
12 binden çok ölü, 185 sah 
rn topu, 125 havan topu, 
340 ıığır ve 4150 mukiııeli 
tüfek ile 450 kamyon bırak
mışlardır. Ele geçirilen savaş 
malzemesinin sayılmasına de 
vaın edılmektedir. 

Rus akınlan 
Ağır kayıplarla püs

kürtüldü 
Berlin 26 -A.A Alman 

ajansı bildiriyor: 23 Şubatta 
cephenin şimal kesiminde ı\l 
man hatlarına girmeğe mu· 
vaffak olan düşman kanlı 
bir karşı hücumla geriy ~ atıl 
mıştır. ~lerkez cephe:>inin şi
malinde da \.lınan mevzileri 
ne 19 defa saldıran düşman 
ger.ye p"iskilrtiilmüştür. Bu
rada alman esirler, Huslann 
bu savaşlarda mevcutlerinin 
yüzde 60 1la 80 ini kaybet 
tiklerini söylemişlertlir. 

Hitlerin bir mesajı 
Beı in 25 A. A. - llun· 

dan 2l yıl önce MUnihte bir 
birahan~de Hitler 25 ~rkada 
şına bugiinki.i Nazi ı-ejiıııinin 
progranıı.cı okumuş ve her 
yıl ayni günde bu bira 
hanede top.cınmak Nazi er -
kanı irin bir anane haline 
gelrnışti. Bugün Hıtlerin ar 
daşlaıı ayni birahanede top· 
lanarak bu yıldi;nümünü 
kutlamış, fakat doğu cephe· 
sindeki karargohında çok 
meşgul olan Hitler 22 yıl 
dsnberi ilk defa ol.ırak bu 
toplantıd ~ bulunamamış ve 
u rkadaşlarına bir mesaj gön 
dermiştir. 

Sibiryada üslt.~r mı 
ısteniyor? 

Tokyo 25 A. \. - Ja • 
pon ask1Jri sö1.cüsü, ibirya· 
daki nske ~i ils\erddn istifa· 
de içiu İngiliz ve Amerikan 
hükllrnetlerinin buralardan 
yerler iste liği hakkı..ıd:ı va· 
hancı kaynaklarda dolaşan 
şayıalar ne gerçekleşmiş ve 
ne de ya\ ,uılaınıştır. SözcU, 
Ru~yıınm böyle m!l .ıasız tek
lifleri k lbul etmiye~3ğini um 
duğun:J söylemiştir. 

Madagaskarın dur umu 
Londra 25 A.A - Deyli · 

Hrald gazetesi Madagask adası 
hakkında yı:lzdığı bir makale 
de, lagiliz ve Amerikan gemi • 

leri h1J :ııi i civ mn l.rn g~ n ~~d 
muvaffak olduğu v~ bu adadaki 
halkın Vişi taraftarı olması dola 
yısile bu bölgede emniyet mes· 
elesinin mevzuu bahis olduğu 
nu yazmaktadır. 

Raşid Ali Maca
ristanda 

Roma 25 A.A.- Geçen 
yıl Iraktaki ayaklanmayı ida 
re eden va Alrnanyaya kaçan 
Haşid Ali G '!ylani 38 Iraklı 
ile birlikte Berliadeu Buua· 
peşteyey g i t m i ş t:ı r. 

SON DAKiK.\ 

Hindistanda 

Hava hücumfarına kar 
şı hazırlık oa~ladı 
Bomb ·.ıy 26 A.A.- K ıl 

kutada 500 büyUk binaya 
elkonmuştur. Bu binalar ha 
va hilcumlttrına kar~ı sığınak 
için kullunılacaktır. KalkQta 
da ~okaklııra siperler kazıl· 
maktadır. 



f; 'fr :_ ~=-••••ill• . .ib ..... ....:.. __....,,. 1 • 61 s YFl\JCtN 
- wer11'Elıiiı-.ı , m an ••• o • 

Ekim seferberliğ 
Beştriyet uyakta, ihtiyar 

kiireoin döıt Lucağı da yaşı 
1 

yanlar ı.,rırt!ak gırtJ:-ığa'boğLıŞ 

makta, hiçbir ketiinıde adem 
oğluna dinlenebilecek bir du . 
rak kalmamaktuciır. Tanrıya 
şükür yurdun:uzda esenlik, 
düzenlik ve bollukla yı şamak 
tayız. 

Halayın 4000 gıl önceki 

Bu iyilik ve düzen) iği Mil 
li Şefimizin engin dehasına, 

Cümhuriyct hükfimetimizin 
sağlar. idaresine ve ulusumu 
zun <ıJi:'. 11 seciyesine :borçlu 
olduğunıuzu unutmıyahm. 

"' . 
* Dünyanın · bu kızılca kıy.ı 

metinden az, c.. ok iktisadi 
sarsıntılar geçirmiyor deği iı. 
Aııcak; Cilmhuriyet idarenıi 
zin aldığı isabetli tedbirler 
sayesindedir ki, çevremizde 
esen bu k<ısırgaların tesidn 
<len korunmaktayız. 

Komşu mem lekdlerde 
bozulan t;caret ve ziraat dü
zenleri. bizi daha uyauık, da 
ha sak bulunmıya çağırıyor. 

Bundan dolayıdır ki; top 
rak orunlarımızı, tarımseJ iş 
terimizi teknik temelle.re, 
pJanlı iıf emelere dayandıra 
cak ledlıirlere baş vuruyoruz. 

Ekonomik baş Jrılara va 
nıhilmek için tabiatın zen • 
gtnliklerine ve toprak kuv · 
vetlerine baş vurrnağa mec 
buruz. Çüııkü; 

Dışarıdaki maddeler ilıti· 
tiyaç1ıırımızı giderecek nisbet 
te değildir. lhtiyaçlarımızın 

giderilmesi için bunları uy • 
ğun !:>ir duruma getirmek 
wrundayız. 

Şu halde; ihtiyııçlarm ızın 
kanık~aınası için bütün en· 
gellere karşı koymak ve bu 
engelleri kısmen olsun gider 
mek Jazımıiır. 

Bu zorJuk ve zt r• ı-..1fer; 
bizi inen ve derin cü., ince~ • 
ve planlı yürümeye götür • 
mcktedir. Bu t'D~iıı düşünü~ 
bu planlı yürüyüş ıse; ticari 
ve zircıii.,işlerimizin kaymığ1· 
dır. Fskat; bu ekonoıııik dü· 
şüncenin yanında yer tutan 
ikir.ci 'bir oJay da, teknik 
düşüııet>, lsknik ·gidiş, teknik 
iştir. 

Zira; tabiatın kuvvdlerin 
den~ ihtiyaçlarımızı tatmin 
<der.ek şekilde fay dııJanmak 
elbirliği yapmak ve planla 

• 
çalışmakla .elde erliJeceklir. 

MHJi Korunma kanununun 
ekonomik gayesi Vtilarımsel 
seferberliğin teknık amacı 

işte budur. 

f ar.ihine- bir bakış 
:mııi 

kil arzedip etroedı.tt· f{a Profı:-.sör .Len<lsbergr ri n 
Ilalkevinde verdiği kor:fe· 
ranstan dünkü sayımızda 

bahsetmiş ve her luıtuylıyı 
ilgilendiren Lu önemli kon· 
fdransı not ettiğimizi ve hunu 

tefrika halinde nP.şre başhya 
t ağırnzı bildirmiştik Proff'Pö 
rün konferansı •şudur, 

Profesör l.ends~rge r kiir• 
süye geldiğinde k· ndis:ne bir 
konfe-rans vermPyi teklif e 
den Hatay Valisi Şefik So· 
yere bilhassa teŞPkkiir et 
miş v.~ gfü'lerilE~n teveccül e 
memnuniyetlerini <•çıklı.ıdık· 

tan sonra au konfrrl!ns ver 
mekten dlıydıığu St>v:nci te-
barüz eli i rnı i ştir. Profesör 
sözlerine devamla ıfomiştir 

ki: 
"Eğer hen hu güzel iil-, 

kemizin ~iuesinde taşımak 

ta olduğü zengin levhaları 
düşüaüşünüzle işletmey~ Je 
bu .,!eçmişi canlandırmaya 
muvııffak olabilirsem v ızife 
mi yapmış sıı yılırııo. 

Benim mevzuum isadan 
önce 330 yılma kadar gelir 
ve esas itibarile oradı:: sona 
erer.Fak at bu mevzu un baş 

langıç ı:ievresini çizmeye im 
kan yoktur. Çünkü o devirler 
larih;n k ıranlıklurma kadar 
gider. Hurad huzu unuzda 
arzetnıt k isted:ğim devir yu 
varJak hesap 3 bin y1lu şa· 

mildir. Halayın asıl ve plf· 
lak devri 330 dan sonra 
başlar. Milattan önce 300yı 
tında Antakya kurulduğu zg. 
man Selüsit devleti.ıiıı mer 
kezi sırf garap kısnıınt mün 
hasır bulunuyordu . Antuk 
ya Suriye sonra, Homa ve 
Is enderin ülkesinde en IJU
yn k şehıini teşkil etmekle i 
idi. Eskiden Hatay küçücük 
bır illkecikti fakat küçük ol· 
makla beraber kendi milli 
havatım sürüyor, kendi milli 
va;hklarmı idame ediyordu 
300 den sonra Halayın dahil 
olduğu iilkeler birliği Suriye 
ülkesi ~dı altında uirleş ıniş 
oluyordu. Hu Suriye mefhumu 
memleketin kendi iç"nden 
doğmuş değil, hariçten ken· 
d sine izafe edilmişti. Su . 
riye ısmi ·uriyelilere iztıfe 

yahut Suri yt-> hnd<1i z :ı t.nrJa 

ı Asurlu, Asur•tabirlninin hhlk 
ça kısulılmış ş · klindt-n U<JŞ· 

ka bir şey değildir. lsadan 
önce 700 yıllaruda Araın di 
li hu havalide o kadar ya· 
yılmış ve hftkinı ulnııışhı ki 
asıl AsurlularJa onun mııh ta 

sar şekli olan Suriydil~ r ara 
sında fark gözetmeye imha ı 
kalmamış lı. işte Yunanlı ~ar 
hu mahlut kavimlerin hepsi· 
ne suriyel iJer ve hulundukla 
rı sah.ıyada Suriye diyorlardı. 
O halde hilranın adı Suriye 
olmadan evvel ne idi? Hu 
ü l k.~ Homalı ' ar eyaleti o:ma 
daıı önce Torostan Fırata 
ve \rab· stana kadar maruf· 
tu. Bu biiyük s,ıha içinde 
birçok birlikler, küçük kü -;iik 
devletler t :ırih i n devamı bo· 
yun ca diğt rl ı:a rini kend i ha 
kinıiyetleri altına çekeı;ek uir 
kudret l{Ösleremernişlerdi. 

ö. ıceleri bu sahanın şim .ti kıs 
mmJ .Eti ve c1nubunu Arnur 
ru ülkesi ddnirdi. Işte varlı 

ğına ltımas ettiğ imiz bu çok 
sayıdaki dc•v;etçik'er·n .birini 
t..le Hrıtay teşkil cdiyorJu. 

30 > d en öııc ! Hatay hiç 
te belli baş ı bir merkez leş 

kil etmemesine rağmen ta· 
rihi fevkalade hatta ı_:ok cazip 
bir mevzu teşk i l edebilir. 
Hunun seu3bi fll <> Vkii i cctbı 

etrafında en mntenevvi kavim 
ler. ve mütenevvi mm takalar, 
dolayıs le en çeşitli kültürle 
rin mihrakını teşkil dmiş 

olmasıdır. Ve şu arzettiğim 

hususlar göz önünde tutulur 
sa Halayın tarihinin ne ka 
dar girift ve kdrışık bir manza· 
ra gösterdiği an laşılır. işle 

bu yukarıda sayılığırn :kavim 
l ı:!r ve rnml<ıkalur. H ·ıtayın 
tarihini • 1akadar eder Bugün 
elde mev" kala ı ı ive 
k • yuaklarıu ııoksanlığt göz 
ö ıünde tutulursa yalnız kuru 
rakamlara dayanan 
bır tarih çerçıwesi çizmekten 
daha ileı i gitmanin nd kadar 
güç olduğu anlaşılır. Uuna 
rağmen h.ıfifçe dokunduğum • 
ufki butlara nisbetle uuşlan 
E-ona doğru amudi bir tarih 
çizgisi çizmeye uğr.ı~ac.ığıın 

ten verilmişti. Iran devrin9 , 
1 tekaddüm:eden zamanlarda bu j 

havalidt.: Aram dili konşuldu 1 
ğu için Yunanlılar _buraya Su 
· ı . ·. •.. ..1:- '-'· •İul\lll~'r 

işte bu ko ıferansta ta:>avvu 
rı olan bu h ... ttı c1nlandır 
maya Ç<l lışıcuğım. 
ilk iş olmak üzere burasının, 

3bin yıllık devamı müddetince 
... \Ö'r-ıfi vaziy ~i sabi bir şe· ... 1 

den r:eçireli:u. p.ugil:ll ot 
adı altında yayılan /\ 
o zamanlar şimaJdA .., • 
d 

.. rnaa.v 
ar sahil çizgısı ••· 

ve Anuk ovası oıroak:rdil 
bir birlik teşkil t:diY0 

1 
mık ovası eskiden .b6 
ha müabitti. çunk~dı· 
tık daha hafıf ~e 8 < 
nunla beraber Arnık bile 
daha Yunan çağıoda · 

rıelfJ 
c·ıt değııdi. Su a M 
lıüküınlt.!ri AınerikaOerlt 
loglanuın memure Y 
teshitine borçluyuz. 

bilhassa sizi uUlli a~~r 
dünyanın herhaı gı 
p ırçası A 'lll k ovası ol 
raştırrnalara saha; e 
tır. tÇl3 t ten 193·rııf 
Amerikalıları ı d tı 1 
maları bu düzlUkte ·ıs 
mamum hüyüklerıııı · 

,_. . t. Arll 
tesvıt etrnış ır. . 

.b .. harı 
burasının tarı ı iJJ 
parken yalnız yerler 
le iktıf ı~Ptmeınişle~,,,, 
e1e geçiı dikleri çö;ı:ıı 
lari le bur ılarıo ki rıJ 
J i ğini detesbiteçsh@ ıı 

ıar Bu araştırnıtı rtl 
de şu yeni esas 

0 
i 

mıştır. Ayni zı~lll~ 
büyüklerin be~' 1e 
değildi .. 811 netı~ 
rak bu hüyilklerı o 
tanesinin mesktlll 
söyliyebiliriz. 

il •tayın tcb·1sıtl.
ya1nız Aınık o""',eJ 
lünün bol VtJ ~e gı 
d .... ğildir. Bi1Ak1~ r•" 
kezini A ına.oos 'ıı· 
si ~eş kil edıyo~ 
lar daha surn~ıJJ' 
sedc ormanı 0 

tu. O zamırıtartıt' 
na ağ u;larııı ~ 
Bn ağ•ıcı se1 O' 
mı ör •.• de bıl ,i-
ru o.duğunu t of ~ 

Damek olj ıı 
mütıı l ·a eJ~V 111~ 
b ıyüttC'l l'ltılı1~ ~ 
ceie sedr, ilCZ: 
<liger ağu<i 1' t6 ıı'ıl 
darek .iervat ,~ '1 
s~ır e.ı kıb~~~ 
olardk ço1' 

• 11ıJ 
verıyor va '6 
rin ~ııtı l arıllJ 
sarfediliyord"' 
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~ile ekimine müsaade edilen Sömemiş kireç 
alınacak 

' Memur alıacak 
eler hakkında komisyon kararı 
y Reyhaniye Kaymakamlığından 
k ıJında çeltik ekicilerine ait 9.2.942 tarih ve 192 
arar aşağıdadır. 
Yılında Afrin, kızılhark sularına kesik sulama ile 

~kinıine müsaade isteyen dilekçe sahiplerinin 30 

9 tetkik ('lundu. 
-Q 40 Yılında zimat ve içtim at muavenet vt>kAletleri
:haesısları tarafından tetkik \e incelemeleri netice 
~ Zlrlanan müşterek rapor mmtRka çeltik mütehas· 
•run Onuk taı afındım 19-l 2-941 tarihinde hazır· 
~aat vekaletine hıkdim kılınan rapor ile mezkur 

eo gönderileıı26.27· 12-94ltıirih ve 51898 -5461 
~lllirleri ve komisyonun geçen senelere ait tecrübe 
1atinaden 942 yılında Afrin üzerinde cuman 10 00 

a lnllsaade edilecektir. Ancak nisan ayı içerisinde 
Cak fenni tetkik neticesinde havaların yağışlı gitme· 
llıütcvellit Afrin geçen seneler.-, nisbc-tle daha fazla 

ııınk olursa suyun artma nisbetinde fazla çeltik ekimine 
8aade edilecektir. Kızlhark suyu üzninde ceman 

~~t~kar çeltik ekimioe müsaade olunacaktır. Ancak 
'iletmeleri H1ttay çiftliğinin Afrinde 2500 dekarlık 
~n çıftlik çeltiğine tahsis olunması istenmişti, Komis 
. Uzun 1-12-942 tarih ve 18'2 sayıh kararile tes· 

'tldi.~n esaslar dahilinde bent ve kanal sahiplerilc. yani 
. Uzerinde celtik zeriyatı yapanlarla uzl1tşrna ve rizala· 

~ihsaı etmek kaydile çiftliğ~ bu miktar suyun tahsisi 
~de kalan 7500 dekarlık suya yokardak1 mülAhaza 
, 1_ SCO illvesile BOJO dekara ibl11ğmda mahzur görm~ 
~ 80oJ dekar Uzerinden taksim edilmesine karar ve ... : A 'lllr. 
S - 942 yılında 22 müracıatçı Afrin suyunda ooman 
S Çeltik emimine müsaade istemekte olduklanndan su 
Ilı Ve tevziııin adilAneolmasmı ebammiyetle nazarı iti 

'•lbn komh~yomımuz aşaA"ıdaki prensiplere ldayanarak 
l Ilı ve tevzi t-tmişlir. 

- 'ta-: Müracaatçının ve ortağının malt ~udreti ve iktisa 

2 
Zlyeti. 
~ Bent ve kanalların maliyeti, geçen seneden açılmış 
ı.;;;: veya bu sene açılacağı ile gene bu bent ve kanal 

3 &uhyacağı sahaların adet ve mPsahası. 
ile - iki üç senedenberi ekenlere nazaran ilk defa bu so· 

4eknıek istiyeeleriu hakkı tercihi olması. 
İati - kendi arazisinde kendi kudrtıtinde ekim ~apmak 

tenlerin hakkı tercihi olması. 
leıı 7 bu dört prensıbe istinaden Afrin suyu üzerinde 942 
ıı,n;:ınde çeltik ekmek istiyenleıe öŞağıda yazılı miktarda 
~ &de olunacaktır. 
Uracaatçının uda Ekeceği · aha Verilen müsaade 

~ . Soyadı Mevki Dekar 
llt rı Mursa.loğlu Müşrifi)e 500 
~.h'!' ,, Uçtf'pe 250 
Ilı. sın Hüdai Hüriyet 250 
l~et Mursal ve Niyaıi Değılgan 250 
ı\b(ı rı Mursaloğlu Mastepe 250 
lQ ullah MursaltJğhı Başköy Karamastepe 400 
~~ Kırdar Ba9köy 300 
?.ek' Mazman Killik 31)J 
bek! Mazmau Akkuyu 200 
~ır Beşen lJzun Kelli 400 
tıeı/ Beşen Samnnlı 350 
Şe ır &Şe-ı Kırcaoğlu 350 
~ ınsettin MursaloQlu Gökçe oglu 2ü0 
s:,rnaı Mursaloğlu 9 Çata:hUyilk 250 
A . 'Ynıao Bahadır Çatalhüyük 100 
~ h .Mursaloğlu Kodaiye Ali ve Aziz·2J0 
~t Seber KoJaiye Aziz 250 

~uıG~~mak ~~::~ ~~ 
&I ut Çakmak Uzunkelli 450 
~ ebbnıet Burç ve \1ebdi Acsr köy Paşahilyük 700 

U Karagöz KelJi şarı. Ayrancı 1400 
Yekun soco 

la'-~:- Kızılhark suyunu& 1500 dekarlık l'.0ltik ekimiı a 
' 11118 olunmuş, bunun 750 dekarı 1-12- -~41 tarih ve 

182 sayılı kararla Devlet Ziraat işletmelerı Hatay çiftli 

DevJet I.k.oiryoJları 6 ıncı 
işletme A.E. Komisooııu Re 
isliğinden: 

Muhammen bedeli 2700 
lıra olan 180 ton sönmemiş 
kireç şartnamesi veçhile 7-
3-942 cumnrtes: günü saat 
10 da açık eksiltme Jsuslile 
Ada ıada 6 ıncı işletme Mü 
dli. lilğü binasında satın alına· 
cııktır. 

Bıı işe girmek isteyeflle 
rin 202, 50 liralık muvak 
kat teminat akçaları, 942 yı 
lı Ticaret odası vesikaları 
ve nüfus cüzdanlarilie hirlik 
bi eksiltmede bulunmaları hl 
zırndır. 

Kireçler Mersin-lskende 
run (dahil) istasyonları ara· 
sında her hangi bir iRtdsyon 
da ve vagon içinde teslim 
edilecektir. ~ 

Şartnameler komisyon ta 
rafından b,·dolsiz olarak ve 
rilmekh,'<lir. 

Taliplerin muayyen gUn 
ve saatte işletme komisyonu 
na müracaatları )üz• mu uvn 
olunur. 

lskenderun Liman işlet· 
me Müdürlüğünden : 

idaremizin anbar memur 
luğu, deniz puvantrrlilğil ve 
diğer vezaifhde istilıdarr.. 
ooilmek üzere Ortamektf'p 
ıcezunlanıadan memur alma 
cağmdan taliplerin : 

A - Nüfus hll\iyet vara 
kası 

8 - Mektep şehadetna· 
mesi 

C - Askerlik vesikası 
D - Saıl'hk raporu 
E - Hüsnllhal varakala 

rile şubat 942 nihayetine ktt 
dar idarumize tahriren müra 
nHtlar1 ilan olunur. 

18,20,23,25,27 

Kayıp mühür 
Üç ay evvel adıma mah· 

kQk mührümü kaybettim. 
Ziraat Bankasından başka 
kims..!ye borcum '>klur. Ye
nisini çıkararağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

A v~kılı Çerkes köyünden 
Mahmud Yusiif __ .;;;;== 

Neşriyat Müduı ü 
Se1im ÇELENK 

C. H. P. Matbaası Antakya 

ğine tahsis olunduğundan geride kahm 750 dekar yukarı· 
da zikredilen prensiplere istinaden 7 çiftçinin ceman 2100 
dekarlık nıürucaatı şö leca hlksim olunmuştur: 
Çeltikçioin adı ve soyadı Ekeedği sal•anın Varilen müsad 

Memat Aksuy 
Kadir Akgöl 
Rağıp ~tursa.loğlu 
Memet Bur M. Aklan 
Memec ali sevindik 
Kemal Mursaloğlu 
lhiş Kaya 

mttvkii dekar 
Ak&rsu köyü 150 
Ulakh 150 
Çakal tepe 150 
llüyilk Avara 150 

,, " ş 100 
Çatal Hüyük 50 
Gazi Murseltepeei 50 

YekQn 800 
2- Her müracaatçı v~rilen miktarda çeltik ekmt\kle 

nıük:rlleflir. meşru s ·bepler yüzünden ekinden istinkAf eden· 
terin su hakkı diğer çiftçilere mUsavatan taksim olunacuktır.· 

3-Devlet ziraat işletmeleri Hatayçiftiği yukarıddki mev 
zuat dahilinde bentler ve arklar sa.hipierile herbangibir 
eekilde anlaşamıyacak olursa bu kuruma tahsis olunan 
2500 dekarlık su dıt aynile diğ~r müracaatçılara taksim 
ve tevzi olunacaktır. 

4 - Bu y.l sahalurın müteaddit olması dolayısile su 
taksim ve tevzi işinin adilAne yapılmasını nazarı itibare a 
lan k"m1syonumuz çeltikçiler tarafmdan ana kanal başlari 
le hu kanallardan riuyu taksim etmek suretile sulanacak 
olan diğer sahalara ait kanal ağızhm Vrl savaklannın be
ton yapılması mecburt tutulaCliktır. Çünkü su tevziatı dö· 
nilm niobetine göre litre hesabile verilecektir. 
5-Milracaatçlıların dosyalan ilzerinde yapılan inca)emeler
de birÇ<> 1 ırınmın Vekillerinin sarih adresi olmadığı görül· 
milştilr. Her çeltikçi Belediye hudutları dahilinde sab!t ad 
res (ev ve dükkan) gösleimekle milkelleftirler. Sırih ad
res göstermiyenler için yapılacak tebli~ler Reylıaniye Bele 
diye Reisliğınin ilAıı tahtasında ilAn olunacak ve böylece 
tebliğ olunmuş addolunc1csktır. 

6- Tohum atmamn geç kalmıyarak ta:n zamanında ve 
mevsimindd yapılması Komisyoımn esaslı dileklerinden 
bulunmakla Nıhht ve zırat ilk keşiflerin erkence yapılması 
ve raporların bir an evvel tanzimi için 15 şubat 942 ta· 
ıihinden itibaren alanlara çıkılacaktır. Hangi alar.Jara i1e 
ıcünleri gidileceği aynca tesbit ve ilan olunacağı gibi şim · 
diden alan sahiplerinin haberdar edilmt>Sİ muvafık g:örUl 
dllğü müttefikan kararlaştırılmıştır. 

.. 



Milli Korunma Kanununun Mu
addel şekli 

«10» 
il-Suç mevzuu olan mvl miişte"'iye teslim edilmiş ise 

mal müşteride bırakılır. Henüz teslim edilmemiş İ8e rııüş 
teri talep ettiği tukdirde nümunesinin alınması mümkürı o 
lan malların nümuaeleri ulındıktan ve nümune alınması 
nıilıukün olmıyaııların evsafı derhıtl ehli vukufa tespit et· 
tirildikten sonra, satın alınan mal müşteriye tf'slim olu· 
nur. Mi.işteri malın beut-lıni ödememiş ise, satıcının talep 
etti ki b !del kendisinden alınır ve bu pıra Ziraat Bankası 
şubelerine ve buluııı11adığı yerlerde mahalli malsamlıkları
na emanet~n teslim olunur. Mal:ıkeme netkesindP. ihtikar 
ve is~ismar cürmü tahakkuk eder ve müşteriye satılan ma 
lın t . li yüksek olduğu tespit edilirse fark müşteriye i 
aJe oıunur ve miitebakisi cezai hiikümlcre tabi olur. Sa· 
tıcı ber.:ıet ettiği takdirde banka vey;ı mals.mdığrna yatı· 
rılan mal bedelinin tamamı kendisine t .... sliın olunur. 
Ek Madde 7 - 1- Hükumet, MilJt korunnaı kanununun 
meri bulunduğu müddet zarfıııua primleri veya sür prim le 
ri, herlıanı.<ibir sebeple · olursa olsun ödenmiyen her mıvi 
hayat sigortaları inkitaa tabi tutulabilir. 
il- lo);gortalının inkıta devresi esnasında vefatı halin 

de, inkıta tarihine kadar tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar, 
bu tarihten tediye tarihine kadar heSılp ooilrniş teknik fuİ..• 
lerile birlikte hak sahiplerine ö:fonir. inkıta devresi t•soa· 
sında sigortalarırıın tenzil ve iştira haklarıııa halel gel· 
mez. 

111- inkıta devresi için d • ask~ri vazifede iken ölen 
sigortalıların hak ,sahiplerine3000 liray,ı kad ır olan müem 
men meblağların tamamı ve bu miktardan yukarı olanla 
rın 300) liradan aşağı olmar!!uk ür..er<! hükftmetçe tayin e 
dilecek miktarı Vt) fazlasının riı\·ızi iht yatı ve harple ölen 
sigortaların hık tmhipl .. rine müeınmau ıneblağlnrrn tama 
mı ödt nir. Sigorta IJedcJiain hükumetçe tayin edilecek 
kısma ait ödenmemiş primlerle sürprirnler teknik faizlerile 
birlikte bu tediyeden tenz"l edilir. 

IV - Sigo. tası inkıtaa tabi tutulmuş olan sigortalı in 
kıta devresi sonunda hayıtlta ise sigorta mukavelesi tıbbi 
muayeneye lüzum kalmadan yeniden meriyet iktisab eder 
ve sigortalı1ar iı kita devresine ait primlerle sürprimler 
teknik faizlerilerile birlikte tediyesile, hükumetçe tespit e· 
dilec~k şartlar d ıiresinde, mükellef tutulur veyahut sigor· 
ta müddeti o nisbt tte uz.ıtılmak suretile inkita müddet ne 
a t prim sürprim b::>rçlarındııa ibra oluııur. 

V- Ticaıet kanununun lJOJ inci maddesinin ve mt>v 
cul sigorta mukavelea&meleriniu bu ıaaJdenin il, HI ve 
iV üncü fıkralarına ve bu fıkralara müsteniden alınac ık 

kararlara muballf hüküm ve şartları tatbik olunamaz. 
VI- Hu mad lenin 11 inci ııl iincü ve iV üncü fıkra la 

rında yazılı hu ... LiwlP.re aykırı hareket edPnlP,r Sigorta 
şirketlerinin teftiş v nıüı kabesine dair3392 sayılı ka u· 
ııun 1) unct1 maddesine göre cezalaıdırı'ır. 

Ek madd-! 7- 1- ~lıl!t Koruııtna ~.anımu hükUmlerine 
tevfikan yapılan V..> yJptırılıın stokl.ırın ve bunlat·a ait tbsi 
salın harp tehlıkesine karşı sıgortası'lı bizzut veya yangın 
sıgortasile iştigal eden şirketlerle müşterek yapmağa, bu 
işler ı~ meşgul olmak üzere al4kalı Devlet, leşekkül, mües 
sese ve ofisleri nezJinde lıiirolar teşkiline ve stokları si
gorta edilen maddelerin satış fialına zam yapmak suretile 
prim tahsiline hilktlmet mezundur. 

11- Si.corta masraflarının ve primldrle lamamen karşıla 
namıyan h~sar tazminatının karşılığı olmak üzere sarfına 
lüzum görülecek mebali~ Milli Korunma Kanununun 43 
üncü maddesine tevfikan temin ~dilecek serl!!ayeden ayrı 
lır. Primler, tefrik olunan paralar miklurına haliğ olduğu 
ve sigorta tazminatının tediyesine rnğmen sigorta isleri· 
nin tasfiyesinde para arttığı takdirdA artan para hazineye 
intikal eder. • 

Ek madde 8- bu kanunun tbtbikatına mütealik ola 
rak kullanılan her turlil evrak veya hükOmetçe istihhl 

~ 

işte bucı.ut · 

Avam Kama
rasında 

Savaş durumu hak
kında münalcaşalar 

başladı 
Londra 26 A. A. -

Avam Kamarasında savaşın 
sevk ve 'idaresi hakkında 
mıjnakaş :ılara diin başlanmış 
tır. Harbiye Nazırı H lrbelişa 
kabinedeki değişikliğin A · 
vum kamarasında ınemnuni 
ye-lif'" karşılandığılll söylemiş 
ve Siııgbpur sttvaşlannı ten 
kid eylemiş ve demiştir ki : 

" - Çan - Kay -Şek 
bize la'Çsiyelerde bulunmuş· 
tur. HükO.metin bu tavsiyeleri 
kabul edeceğini sanıyorum. 
Uzak doğuda durumu ıslah 
için hen"iz vakit vardır. ,, 

lngiliz aleyhdarı Filistinliler 
Londra 26 A.A.- Hari 

ciye ııa·t;ırı Eden Avam Ka· 
rasında beyanatta bulunarak 
Küdüs Haşmüftüsü lwsıbı , ıa 
vu lngiltere aleyhiııE> çalıştm 

bir kaç Filistinlin;n llindis 
tanda ki tecrit kamplaı ına 
gönderildiğini, bir kısım şüp -
heli adamların da göz habsi· 
ne alındığının söylem iştir . 

Et fiatlan 
A ltakya Belediye Reiıdi· 

ğinr!en: 
Et fıatları aşağıda göste

rilen şekilde tespit rdilm iş 
tir: 

Kemiksiz koyun eti pe· 
rakende birinci nevi kilosu 
90 , ikinci nevi 7 5 kuruş
tur. Keçi t>İİ perakende ki
losu 65, sığcr eti penı · t:n 
de kilosu 45 kuruştur. 

Birinci nevi koyun etle 
rinde mavi boyalı damga, i 
kinci nevilerde kırmızı lJoya 

_lı dıı m _"a vardır. 

Vilayet rnak 
Mart ekmek ~· 

ğıtımı sırasında ş · 
ran nüfuslarda ye 
lacaktır. . e 

·111 Bu yazım ı., tr.fl 
~ek memurlur t .. ,us 
pılı:ıcak ve nu"rill;, 
cüz !anları da go d 

·ıe J galanmak sureti 
lar ayni zamaodıl 
tır. C 

Nüfus h~vi~etdellt 
ya nüfus daıresın .. otO 

1 
• • yur mua rne esıııın .. 

't ,. 
bulunduğuna d 1~ ııl 
kaaıları gösterrn•Ye 

·ırniYe 
mek kartı ver• ebir 
Bun:ı göre sayın ş 
un : ı 

ı - Evlere ~et' 
murlarınuza istedi 
matı verm"ğe haıır 
tarını, 1• oı' 

2 - Hane h21h•1 

cüzd.ını ve bulun~: 
nüfus dairesine oıud 
crıUarını hazır bulun e 

rıı rica edtırim. 
Yazım, 26,2,942 c 

giinii s ıhalıı 1Jaşhf3 

ve 28 inci curna "~ 
si günleri de de~aı 
tir. I 
Z t. .. 5dft ey myagı 1,ı 

Antakya VJ sarı 
Hum ( )rtoJoks kl!S;;ıı 
kıflarına ait ve ~~ ~ 
cunun sabıınhanesııı 
CUf 892 kilo Z':lytillf ~ 
lip çıkmadığından ~rt 
güıı t::zatılarak 1 ıııt ıO 
cumartesi günü sl' tJf 
açık arttırma ile s:li 
laştırılmıştır. iste (tıJIJ) 
ni gün ve saatta. 
dok.i mütevelliligı aıt· 
gelmeleri ilAn olıJIJ 

ki lahdit olun m maddelere müte ıllik karne Vdftı1,r 
lar, r~srni evn.k v~ vesik ·ılard rn madut olup bu;0,ı 
rin le iş " k sıhtakarlık c iirüın'0 ı h ıkkında tılB 
za kamıL ..... ..ı. ı r .;ıuı evrak üzerinde i'}lenen sa 
cürümlerin~ m!lteıllik hiikiirn'e-i tatvık: olunur. df)I 

Ek madde 9 -I- Uu kanunun 27 inci mad till 
uncu maddesinin il nci ftkrası muc"bince Hüktl[Jle )J 
ğa salahiyetli olduğu paı-alar Tahs.li e:nv.al kaoJıı" 
lerine göre istifa olunur. i 
il- Bu kanunla hükO.metin istimal, ışgal 'VeflJ f 

saldhiyatti o,duğu g tyrim~nkullerin tahliyesı lcr~ 
kanununun muk.ıvelena ns ilH kiralanan gayrictl &J(• 
tahliyeeirıe :nütedair hükümlerine ;-;öre ic:-a o1U11 

Madde 3- Bu kanun neşri tarihinden itib8re0 
dir. 

Madde 4 - bu karıun hUkü l'lerini tatbika ıor• 
lori Heyeti mPmurdur. 

-Bitti-


