
Başkasının ekmek, kartını 
kullananlar 

3 Yıl ağır habis cezasına çarpılacaklar 
~~illi Korunma kanununun en son tudilfitını:_ göre, ekmek 
Ilı" r n e 1 e rini tahrif edenler veyahut l aşkasııı n ek 
ek karımı kullc ınıılar 3 yıl ağır habis cezasına çarpıla 

!.\ki ardır. 
~ l'icaret Vekilliği btJ hükmün tatbıki hakkında Vdilikl re 

l~~;:ngl~a;;i:ikmek yerine haftada 
birgün un verilebilecek 

~ Ankara ; A.A.- Şehir Ellerinde ihfynçlarrndan 
~ilSabaJarda oturup la kart fnzla un ve huğday bulunma 
ektaek alanların ellerinde sı Vdland ışlar ıçin l u gü 

~ll~day ve un yapın~ ya ne kadtJr as la bir suç teşkil 
}'an mahsule el konmuş etmiyordu Hu mı v boğdu 

~ Uu hususta Tıcnret Ve· > ııı şurada buruda lüzumsuz 
~~Anadolu aj +nsına şu be bir ihtiyat ohrnk a 1 ı kal=-nası 
&~~ta bulunmuştur. doğru bır şeydeğıldir. Bugün 

1lıYorsunuz ki bütün .,ehir den itıbaren arlık elinde bu 
kasabnlarJa yaşavanların türıü m lı olduğu halde giz· 
kleri hükumet e\ile le lemek fimme ınenfeatı lÇHı b r 
'dilmektedir. Şimdi hu zarar t"'Ştr~l .eJec •kc~r. \r?m 

~td~ arzu eden bü manfeatı ıçııı ellerındekı faz 
\ratandaşlara baft .. da bir la un ve buğ<la} ı hukfı ete 
ekenek yerine un verile tcslım ıç n vatc.ındaşların l 

lıa İ içio tedbirler alınmış dığı durum b"z.eı·ı meILnun 
~!ar bilınıştir. (;decek baldedır. __ _ 

~ ipek böceği tohumu 
~ Yıl da fakir müstahsillere parasız tohum da 
ğıtılacak - Pamuk tohumu da geliyor 

~Çen ve evvelki yıllar ğıtılacakt r. l3u tohumlunlan 
IQllğu gitıi muhhıç ve 50 - 6') ton kadar vi ayeti 
hahÇec;lere ıiağıtılm11k !lıize gönderilmesi muhtemel 

' !ilayeLimize iki bin dir. 
~Pek böceği tohuı::u -------------

~r:ıecektir. Bu sene ko- Singapurda 
tlarının pek yüksel< ol 

doıa~·ısile müstahsiller durum 
bocek beslemek için 
Ölçüde hazırlıklara baş 
lll'dır. Kozanın kilosu 
en iki lira tahmin 
lttedir 

~er ~uraftan' )ltız'ık eki 
~ Vıl da fıızla önem ve 
~ lır. BJ arada pamuk,. 

1' e Mısır g"bi mahsul
~ ektedir. Ziraat Ve 

1_11 Yıl l~üstahsillere da 
ıo: uzere " ukala ,, 

~~ ı bir miktar da pa 
•nıu gönderecektir. 

) ıl çiftçiye dağ-ılı lan 
1
'1llhteM cins tohum 

~ 1 uygunu '' akala ,, 
h81Jlaş1Jrnıştır. Bu yiJ 
b ~ins tohumlar •üa-

Japonlar şehre 15 mil 
yaklaştılar 

Sing pur 10 A.A.-Singa 
pura asker çıkaran J po ı]a 
rın durumu hakkıodt: b ya· 
ndlta l ulunan lngi ·z kuman 
danı 1 gTz kll\ v tleriıı'n ya 
kında hücuma geçer k kay· 
b dilen toprakları gt·ri nla
caklarnıı -söylemiştir. 

Tokyo 19 A.A.- ~ n0 a 
purJaki lrıgilız kuvveti rinin 
20 L>in kişi kudur olduğu 

h hınin edıJmC'klcdir Sınr;ıı 
pur tayyare rneyJa ıı Japon 
ların eline geçn iştir Japon 
kuvve! leri şimdi Siov,o pu rdan 
15 mil mmkta bulunmakta· 
dırlar. 

Salı 
AtıoF'a şartlar .... 

Dııtıilde yıllığı 5 
liraYııb11ncı mem 
leketlere 8 lira 

ilanların her ke
limesine en 5ku
ruş alınır. Ücret 

192.J YIL 4 dA. i'I 30O1 
4 - Posta kutusu 24 

pafindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur. 

Mi li Korunma Katıu 
nu un muaddel şekli 

'.\1 dde 1 l\lilli l.\1orunma Kanununun 6, 18, 19, 21, 25, 
29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47. 50, 53, 54,56, 
51, 58, 59, 63, 66, 67 ve 68 inci mad ~eleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

l\ladd6 -Bu kanun hilkümlerinP uyarak Icra V .. illeriHe 
yetine~~ ttibPzedilen kararJaı; ıhlkahVekftlellrr tan.fınuau ken· 
dı teşkilatı ve bu kanuna müsteniden kurulan veya tavzif 
Pdilen teşkilat ve müesseseler vasıtasile infaz ve tatbik O· 

lurıur. 

Hu kanunln hükumete verilen hizmetlerden bir veya bir 
kaçilH me~guJ olmak veya bu kanundaki salfthiyetlerle tec· 
hiz edHmek üzere liizurn görülan devlet teşki'iHında yen! 
memuriyP-tler il•dasma hüktlnıet sal!hiyetlidir. V~kdletlerin 
merkez teşki' ıtmJa ihdas oluna' ak kadrolar tatbik ve der· 
hal Türkiye B ıyük Millet M~c:lisinin tetkik ve tasdikine ar 
zolunac ktır. Bu k 1droların maaş ve Ucretlerile idare mali 
r.ıf arı 43 İ'lCİ ıo.ıd:leı:iek s ·rm1yeden sarfolunacaktır. Ve 
k9 letl rin merkez teşkilatlnrı haricin le ihdas olun.ıcak va· 
zifelerin ve Koordinasy(>I) bürohmnın kadroları icra Vekil· 
leri h~v •ti kararile t ttbik edılır. Halk v~ Milli Müdafaa ih 
tıvaç rmı t m·n';! m1tuf bi umum ticari ve sınat muamele 
leri i g •etmek ve hJldl net tarafındarı bu kanundaki sa· 
Hihiyrjtler d lİresinde verilecek diğt-ır işleri görmek.üzere icra 
VtHilleri Ieyeti k ırarHe hül<ıni ş:thsiyeti haiz müessı~seleı· 
ihd ıs o unu"> .ir. B..ı mi ·ss~·Blerin kadroları lcra Vttkilleri 
H~y ~tin 'J t ıtbik olun.ır. Ve bu'llara bu kanunun 43 ilncU 
n ddesindJki p1radaa lüz ımlu m·k•ardı sarmayetefrik ve 
tahs s olunab lir. Bu ::nneBdS lerin va me:nurlarının h9.lk 
il,,. muuau'e ve müuasebetlerinde hu;;usi hukuk hüküm deri 
c \rİ i'r. Bu aıii .. sses'!l 2rin sermayele"i VJ l>ütU ı mail arı 
D •vl ;t mallarındımd1r. Vlilrakabele··i bu krınunun Sl inci 
m ddesi hükümleri dairesinde yapılır. Bu kanundaki fık· 
ral z kr ·dilen vazıfe Vd işleri icra V~killeri Heyeti mev 
cut mi.ie.:isesdere de ver~bilir. lcra Vekilleri heyeti lüzum 
göreceğı lıerhiingibi"1d.ıire veya murlss·seyi, bütçe ve teşkilatı 
na mütedair meri hükumler rn:ıhfuz kalmak üzere, ta 
mamAn veya klsmen herhangi bir vekalet veya dair~ emri· 
ne verıaeğe salahiydlir. Bütün daire ve müesseseler bu ka· 
nunun tatb"katına mütedair <.lan karar ve tebliğleri derhıl 
tatbık v ıcra etmekl ~ mükelleftirler. Herhangi bir daire 
ve müesseseye mens ıp oI.ırsa ol~un bu kanunun tatbi· 
kinde kusur görülen meınur va milstahdimleri ve Helediye 
Reısleri , Başvekil inzibati cezalardan hergangibirile, lef· 
rık göı;etmeksizin cezalanı:lırabifü·, ve bu cezaları hafifletebi · 
lır veya kaldırabilir. \1emurların memuriyet cezasından ih 
raç Ct'ZUSı müstesna olmak üzer.! diğer inzibıtt cezalara 
karşı itiraz olunamaz ve dava açılamaz. · 

Bu kanuna müsteniden vücuda getirilen t~şkilat ve mü 
sses kadro'arında istihdam edilenlerden fazla mesaisi VA· 

muvaffakiyeti görülenlere 3656 va 3659 kanun hükümleri. 
ne göre, müsteh-:tk oldukları maaş ve ücrel tutarile tayin 

(Sayfeyi çeviriplz) 

SON DAKiKA 

S;ngapurda 
İngilizler yenid~n ge 

•• 

ri çekildiler 
~ingapur 10 A. A. -

Bugün neşre~ilen bir İngiliz 
tebliğine göre, Japon top~usu 

nun şidddli ateşi altında ln 
giliz kuvv ·tleri yeniden geri 
Çl'kilrnek zorunda kalmıştır. 

Tokyo 10 A. A. - Siiı· 

g.ıpur adasının en büyük 
. kavsağı Japon kuvvetle.ri ta 
rafından çember içine ahn : 
mıştır. 
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ERB 
Yerli Mallar Pazaı· 

/arz müessesesi 
HATAY MAGAZASI ŞEFLi 

GINDEN: 
1 - Mağazamızın bE>Ş Şuhut 942 perş0nılıe güni.ı saat 

14 te Sayın Valimiz tarafından resmi kiişadı yapılacaktır. 
2 - Mağazamızdan mal almak istiyen sayın halkırm 

zııı binat hHviyet niıfus cüzdunı ( ecııcbı ise ikamet tez· 
kereleri ) ile Merkez Affan karakolu ve Hulkeviı de tesis 
ıınilecek olan tevzi bürolaıırnızdan birine mürncaat eJerek 
niıfus hihiyet cüzdanlarını kaydettirıneleri mecburiyc:=tivardı 

3 - Mezkur bürolara mürucaat edilmeksizin mağaz la 
rımıza geh cek müş•t•rilere hiç bir suretle mııl s:ıtılamıya 
caktır. 

- Devlet ve müessesat memurlarının ilıtiytıçları ke 
zq nüfus hüviyet cüzdanlarıııa işaret edilmek ş ntiyle ve 
d21irelrr alfabe sırasiie her hurta cumartesı günleri temin 
olunrc ıktır Bu hususta dairelerle ayrıca temas edilec~ktir. 

5 üfus hüviyet cüz<iımma lrnyıt muamelesi yttpıl · 
maksızın hilfıislisna niç bir vataııdaşa rrnıl verilıniyec~ktir. 

Telgraf mu ha. memuru allnacak 
P. T. 'f. lJmucri miıdiirlüğünden : 
1 - idaremiz münhallerme ilkmektep mezunu ve 

telc;raf muhabere hilg:sine vakıf o'rnak üz.,re alınacaK 
nıaHŞlı veya iicn tli memurlar için müsabaka imtiha 
nı yapılacaktır. 

2 - Müs~ hakuJa muvurfak olanların idarenin tek 
lif ı•deceği yerlerde nıt•muriyd kabul t•tıneleri ~.ırt ır. 

3 - ~lüsalMkada muvnffuk ohınluru 3656 snyı'ı 
kanun hükmüne göre 10 hru maaş veya 50 lira ücret 
veri?ecektir. 

4 - ldare d thilind n müsabakaya iştirak edecek 
hat bıı~b ıkıcı, baş müv~zzi, bakıcı Vd müvezz ierin 3') 
ynşından evvel iuaı e~ e intis1p etnıış olmaları şarttır. 

5 - ldaıe har.cinden müsabakııya gırmek ıstiyen· 

1erle halen id1ıre dahilinde bulunan muvakkat memur 
muvaklcat bakıcı ve müvcnıleriıı 7d8 sayılı meınurin 
kuııumm 4 üncü muddı•siııdeki şartla ı haız olmaları 
v~ devlet hiznıef ue ilk defa alınacuklurıu 30 y.ışını 
Jıf <:menıiş lıuluıımaları lazımdır. 

6 - !folen idarede müııtahdem olanlardan müsa 
lrnk •• ya giınıck isliyeı·ler 25 Şubat 942 çaışsmba gü 
ııil ııkşummu k<ıdar yalııız l>ır dilekç .. ile ve idare 
haricındcn giı mek istiyenler d.. yine mezkur tanlı 
ukşamıım ku hır dılekçe ve evrakı müsbitelerile b·r 
J ıkte ımliluının icra ed 1eceği P. T. T. merkez müdür 
'f k lo iı o n: iırn'aat edn:ek !erdir. 

7 - ~:CsaLııi\a Vı1a)ete P T. T Müdürlüklerinde 
mulı<luldflı 26 Şubat ~42 perŞf>mbe gumi saat O 
dcı ,." t n unıi bilgılerd~n 27 şubat 942 cuma günü 
sa&t 10 du yı pılacaktır. 24,10,lV 

Ntildıkleri kad ou • • • ş veya üc et tu•ı.. arasındiikİ far 
kı geçmı>mek Ş.:il tı. Ve udŞV kilıu tasv bile l, ... d,O turafın 
t.hın ll) ıı· maktu t..ıhsisat ver"lebılir. Şu kad:ır ki beşiı c· v~ 
dıılıl' yukarı dereceli kadı o anı .:tayın edi ec klere verile 
tazminat müstahak olJuklaıı maaş vrıya i\cr ·t tuta larile 
iki t"st dence farkı gf'Çt: mezler. 

11- llt ı huPgihir da in de lekaude tabi marş ı bir hizmet 
te ruüslahdt m olrııılarn lm gihi ruemuriyellcrd.,n ist fa ile 
ayrılmış buluııanlardan yukarıda ~azılı daiıe VE:ı rnüessesele 
rin t:crct kudıolanm. nakil ve tuyın olunanların 3656 nu 
maralı kanunun nıa .. şh men urlıu hakkmdaki umumi hu· 
kümlerine göre ulmaları icnped ıı n uş tutarı ,s·ihdam e· 
dıldikleri daira Vf' müessese) rdı~ki l.adıo tahsisatınaan t..3S· 
viye o!unur. Hunların tekdi\tlük h.tkiarı mahfuz olup bura· 
rularda ge\'en hizmetleıi fili hizmot s.ıyılır. C'onuv ır) 

A" e Doktor 
Me ay 
Hast ı yenı mu-

ayenehanesinde kabu 
le baş1adı 

Czunçaı şı b. şında Iltsan 
lJı,cu m lğuz mm yıınındcılci 
y~ni muı:ıyern·h neı:;inde has 
t u 1 n r ı n ı hergün saat 
9dan12ye ve 14t.-m 18 e 
katlar has'talarını kubulP haş 
lanııştır Ctımd günleı i fJ 
kır n için parasız muayene 
yap hr. 

Ayda iki def ı bü nu aile 
efradınızı. yemtlkleriı izi ve 
evı11izi sıhhi kontrolden ge 
çirmek v hıs alı1rınızı tPda 
vi ettirmek için her ay ti~ 
lira mukubi inde abone y~ızı· 
labilirsiniz. 13u suretle ul>one 
kavdedilenlerden hastalarının 
tf~da visi için < yrı("a üc et a · m 
maz. Fazla tafsilat ç·n Dok 
tor Mes,.ur Hatr a müracüa t 
edıııiz 

Kapı pencere 
yaptırılacak 

Aııtakya C. H. P Reisıi· 
ğinden: 

1- llarbiye nalı yesin 
de inş,ı edılmiş bıılunan 
ilkokul b.n sını ı lopı ve 
perıcer(· inşaatı açık ( ks·lt 
rre~ P konulmuştur. 

2- Keşıf ba.lelı (1501) 
lira 1) {J JS ı· 

3- istekliler bu işe 
ait ov,.nkı Antakyü Beledi 
ye fen dairei8 ıde veya 
C. H P. sinde görebıhr· 
ler, 

4 Eks Itm 41 şubdt 

ı942 cu'TI rt si güniı saat 
11 de Aııtukya C H. P. 
bınasında y&pılac.ıkt.ır. 

5 - Muvakkat teminat 
lll2) lira 68 kuruştur. 

6- Jstel<lılerin Tica· 
ret oda illa kayıtlı bulun· 
duklarıııu dııir ev aki müs 
bile ve eh\ıy •t V<-'Sikası 
ibraz etmeleri lazıındtr, 

28,2,6,10 

lngilizler çekiliyor 
Tok} o 9 A A.- Japon 

rescı i tebliğı: Düşmanın şid· 
d ~tli muka\ emctiııe rağmen 

rnvv tlorimiz·n yan~ı· 

mi . gaçen 
kıtalttrı. , l alesı· 

ue hü t.nı~lanu~lardıJ', 

Bu taarruz üzerine Hritanyü 
kuvveti ·rı birincı müdafaa 
hııtl.ırını terkederek çekilme· 
ge başlamışlardır. 

Almar Ajanları yaka 
landı 

Tnhra ı 9 \. A. - l{uq 
lng!liz kıtslııı g lrnede.ı ön· 
ce lrnmltıı ayrtlmış olau iki 

ıhti~ ar ilanı 
IAkıfll ·l~e Ct· l 

lğ u~ 
\ J i l\o unma l,.,ıoU uA1' 

m hJ ıf haı okette uuıunJo,t, 
idd s Je m, zat n olup 1 ·JeJl 
942 tarınind ~ levbif ed~al· 
ntakyanın ~akaı) a roMilı>' 

le nuen ~1el mot oglu 1 b • 
beden doğm, Uakkal t\- \ 10 
mut Kunt h k kında ,.Y8P1 

duruşum soııunda 
~ jııl 

Maznun \lahmudu0 • teli 
l\lür.ılrnbe K misyonunı;~ ıh• 
bit edıln~iş ol m fıc1ttarı cı ıı1' 
l .k. J • 1· onlUl 
.ıycı ı · anı a şış•"'S .,... ıı • 

suretiJe Mil i Kurunrna :~ttc>. 
numınıı mub.ılif hare öturil 
bulunmak su~uııdan ddel 
378J scıyılı kanunla o.U~I <18 

32 ir ci maddesi d • fı\~tı ~sııl 
satış mıkt..u ıııa göre ıst fili.it 

edil<n g<tyri muhik nıell dı.1 
miktarı p ·k hrıfıf bıılı.ı~ 3 

dde11ıo 
ğundan 59 uncu ına z5 
üı c fıkrnsını.ı tevfik811 

11 · nıa 
lır.ı gır para cezası~ d .. ,,ı;S •• Uı> 

1' um yetine ve 7 gun ~.;J 
nınm kaı• tılınasına ve ~ 1 
ki mahkumiyetı sebel> ~ d 
ceza kanununun 76 ınct 111ııJ 

.. desi muc·bince para < et.8
5 ıtıl 

39 lirı::. 70 kuru~a çıkar~ui' 
s ıı ı ve tahliyesine "e ~ 
mün gazete ilo ilanll~sıll 
40J k . .JrUŞ harcın ken~~ tıl' 
den alınmasına 15; ı,9 . <il 
rıhinde karar verıırıııŞ 
kat;leşm iştir. 

es' 
Kayıp ekmek karf1 ~ 

et;tıl 
Şubat ayına a t 

0 
sıl11 

karnemi kuybettim· . ye bO" 
alacdğı ndan E·skis:nın 
mü ~oktur. iJJd 11 

ş l'İDCt' rnah..ıll f 
Meınet ~.ul 

k rnes 
Kayıp ekmek. ~ el'ıt> 

Su bat ayına aıt 0 •1; ~ ye O 
kırı~ ı ktyb·ttıc:n 110 
ahc..ığırn :lan esk s ıııo 
mü yoktur. ıesifl 

• td b" V1ııJıal . ~ 
Ull ı . )'.il~"· 
Şe> h Dervış _1rı-. ..... 

d ·ril eşf\· yı.ıt Mu u 
S ~ıru çr.:Ll~ ~ol'~Y 

C. H l'. 1 LlJ 1 

b~ 
fga." "t Alman Al mı A ıO" 

dunda bir çaq•;Ş rı~~ıi ti 

kip Ingilizler t r .. :el 
lrnlanmıştı r. 1'.:tbıle b ilıl 
sında fesa \ ve ta ~ 
bulunmc:Jkl :1 meşlıur sıJ 
r:!li ski h r Al111 3~at 
dığ' .. ri de b0 tkiler ~ 
sıdır. Albav uldıJtı 
yü~ünden ( hnüştilt• 


