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il nların h 
inden 5 kuru ahnar 
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1 J ıu J .tur 11 .:::::•• SAYISI 2 KURUŞTUR 

lllô.getimizdeekmekkart- Dr Behçet Uz 
Q,.ının yakında kaldırıl- Dün akşam radyoda çiftçiler 

1 -· 

le bir konuşma yaph 
y masz muhtemel Güneş kadar temız sevgili çillçil y,uvanda 

bCIPılan hesaplar.ve incelemeler bereketli olan mesut ve müreffeh ol; sen bizim iç kalemiz 

U uıl h .. h sin. Biz sana güveniyoruz; senin bize gü-1 nıa sulünün vilayetimizin 8 aylık ·i tiya-
ş~h. cını karşılayacağını göstermiştir. 
~G ~ın ekmeklik ihtiyacı çiftçiden peşin para ıle satın alınacak 

~cıelerl k 1 k b ba e ar~ı anaca tır. Sataşı serbest bırakılacak olan hu u-
t Piyasası d:,ima göz Önür de tutulacak ve liatların yüksel-

~Glcn,.,. . mesine karşı tedbirler almacakhr 
•1.1elin "İft,.· · ' ı k .. ·t &ev·lld. 'il' :'a'ıyı ıev şı ve e koyma me,nurla- sul yılı için büyü umı -

n ~ 0 ıre? ~~n ka rmın yazifesine son ~veri Jer verecek mahiyettedir. 
'-.. ~~' ılgılı nıa- lecektir. Köylü kadar şehir halkı du 
~llal ınde yaphğı· Diğer taraftan ,müstah- bu karardan memnun ol-
"1ıı ar neticesinde sil köylülerle vaptığıınız muş, bulgurluk ve ekmek-

. lnalOrnatı bildi- t t'ı!... zah·ıre tedarikinin bu ~masta, hükfimetin aldığı ~ 
~ ~ilr lıu çok yerinde ve i&tbt·tli suretle serbest bırakılma~n 't Ilı nameye göre hü· kararın çiftçi le müstahsi halkı çok sevindirmiştir. 
'l.._"'iQ i Uay~e.n büyük şe li fevkalade ~vindirdiğiui ŞUkrü Saracoğlu kabi· 
~_()l~ını lüzerinu lnvançla gördük. Müstah- nesinin hakka, adaft.le ve 
~ u~llodan vilAye· !.il şimdi yeni ekim için Milli manfaata uygun ola-
~ ekrn~k!kartlarıom daha büyük bir zevk ve rak yaptığı bu ilk icraatı 
~ '~k satışların lseı- istek e işe başlamak üzere memleket hesabına alkışlar 
, tt, Q ılrnası mulıte- hatzırhklara g~çmiş bulunu- ve sayın Başvekilimize 
f '--·itleu· takdirde ( zabi- yor. Bu hal gelecek mah şükranlarımızı sunmayı 
ııı. kıtıi k~1

1!Bkiden oldu- bir borç lıiliriz. 
•I "-lii Y UdenAher nevi " 
~t•L Serı.. .. .,, Ti • 

~"il • ~~çe satın ıcaret ~~t. P•y~seye arzede 

'UiQ,r 
Vekilimiz 

\ ~~lçid taraftan hük\i· 
~S le en alacağı y liz

ki tn tUZde 35 nisbe· 
k ltı b suıu stok ya-
6111 ... _u lenıei bir sıkın
. ~ek·· 
li oı •çın ihtiJat 
'r, .... lltak Saklayacak 
t ........ an · 
~ "vıı()İUer b ıncelemeler 

"ıl11ıı6 u Y•l iviIAyet 
hıcı rı &ekiz aylık 

\l tllıiıır <arşılayacuğını 
~I~ .ti..., it, B 't•b 
~ '40rt 1 u ı ı arla 
tı ~ı~er ay .ı~ ihtiyacı
~(!eQ;ı , Vılayetlerden 

ı .. '•U~ tlr.. ticrnektir 
"il ~et · · '> aı~C&Q-ı çıftçiden sa-
't1'ti11 erıılD~hsuıu bele· 

~llultra rınde rnuay
!\ e 

8
• ~oyacak v~ 

'~i•ıegr)rı (tabi fiat 
ili " 1 Old 

' faaa~ uğu :takdir 
~~L ~~ llıüdahale ede 

~ ııa;et Urecektir. 
~ ıtı,beu1unı~kanı1, vili\
\t 'eı,k ~urı başka yer 
\.. ·l &ı.ı edılnıiyerek vi
.:~ . ırı., •.. 

l\:in ıçıude kal-
' ~did:•·ekeu ledlıirle

~~lunu alınağa buşla 
~'ili le )or. 
~ '~arı~ bir kaç 
'ltı tatbık yerine 1 

llll.teakip sulJa 

~ Bu bugün:Adanaya:geliyor 
Valimiz.Şefik Soyer yeni Vekilimizle:görüşmek: 

üzere bugün Adanaya gitti 
Yeni Ticaret Vekilimiz Doktor Behcet Uz bu ak-

şam Ankaradan Adanaya gelecek v~ çukur ova bölge· 
sinde bir inceleme yapacaktır. 

Ticaret vekilimize laşe Müsteşarımız Şükrü Sökmen 
süer ıle refakut etnıektedır. Vekilimi1le Mi sleşarımız 
Adan&ya uçakla geleceklerdir. 

Valimiz Soyer Ticaret Vehilinıizle görüşmek üz_re 
bugün Adanuya gitmiştir. Puzart,..si şehrimize döne
cektir. 

,~:-:ı·m--a;;;;;;;;;;n-=ı-a-rİİİiiiaİİİİİiiiii;;.;:;g;;o;;··-r-e--' -s-in .. in lliııi -e-niiiiiiOiileiiiiıiiOiii· iiiiim;;eiiiirk_e_z ___ i olıı: 

V Voroşilofgrad Ş"hrini zapt-

oroşı•ıof 1 eylemiştir. 
1 Berlin 17 A.A.- D·l· 

d d ğu cephesindeki savaşlar gra a hakkında D 1.B. ujımsı şu 
haberleri vermektedir. 

du•• ŞİU•• "Yenilen düşman (şid
detle takip edilmektedir. 

Al Hava kuvvetlerimiz kara 
man kuvvet- kuvvijtlerıle işbirliği .Yapı· 

lerı· durmadan yor. Duşınanm bir kesim-

ilerliyor 
Berlin 18 A.A.- Al

man piyad~si günlerce sü 
r~n şiddetli savaşlıırdan 
sonra Donetz saruıyi bölge ı 

de tanklar ve zırhlı olo-
mobillerin yaptığı lıir kar 
şı hücıırn şiddetli muhare
beler sonunda akim kal· 
mıştır Düşman dar bir böl 

Sonu 2 incide 

vendiğin gibi 
Sliyın Ticaret Vekili· 

miz Brhcel Uz son alman 
karaı lor hakkında dün ak 
şanı · radyoda bir konuş
ma yapnıışllr. Bu konu~
manın ö:ıemli pırçllarını 

bildiriyoruz: 
Sayın vatandaşlarım. 
Hububat mesetesi huk 

kıı?da hükfü:netın yeni ka 
rarlar aldığını dün ve ev
velki gün öğreııdıniz. Yal
nız bunlar değil diğer işle 
rımiz hakkmda da haber-
ler beklıyorsuauz. G:indel ik 
ekmek :işi ba~la olmak ü 
zere)liğer s ıhalarda birçok 
meselelerimiz daha vardır 
Ben sizinle şimdilik hubu
bat üzerinde görüşecuğim. 
Alman kararlar şu üç 
mühim esas üzerine ku
ıulmuştur. 

mı 

1-Hububal fiutları 
2- Hububatahnı salı-

3- Beslenme mad 
deleı inin emniyet stokunu 
teşkil edecek çabuk karar 
almak. İzah edeyim. 

1- Hububat fiatlarını 
bugiiniin şart ve v ziyeti
nı:ı uygun görmedik ve bu 
nu lüzumlu bir ölçü ~n

hiliade yükselttik. Ilıikü
rnet hububıtı ıızın b~r'n:lmı 
nı sıtın alıyor artanını 

serbest bınıkıyor.Bu geriye 
kalan için fiat tespit etme 
dik. Şimdi biz bazı büyii~ 
şehirlerimizle ordumllzun 
hububat ihtiyacım düşünü 
yor ve bunu temine çalışı 
yoruz. Bunun için yeni mch 
sulden stok yapıyoruz. 

İlk iş olarak çiftçinin elin 
dtki buğdaycl uı bir kıs 
mını udilfiııe bir suı ette 
Sdtın almaktır. Bunun için 
de küçük müstahsilden 
yolnız yüzde 25, orta 
müstahsilden yalnız yüzde 
35 ve büyiik müstohsilden 
ynlnız yüzde ellisini yük
sek .fiatla 1stemekteyiz. 
Yeni sene hububat fiatları 
da böyle olacaktır. 

Muhterem vatandaşla-

rım! 

Verdiğim izuhat gösteriyor 
ki hükfinıJt çiftçinin ha ckı 
111 korumuş ve gelecek se· 
ne dah? çok ekilmesini 
teşvik etmiştir. Hu ağır ve 
milli VdZifeyi bilmem te -
rnr hatırlatmaya lüzum 
v:ır mı'? 

Çiftçi yurtdaş: Hükil
ınetin yeni himayesinin 
kudretirıi bil, mahsuli\nil 
doğru göster, borcunu za· 
manında öde. Elinde ka
lan malın hayırlı ve be
reketli olsun.,, 

Bundan sonra &ktor 
Behçet üz, d ·nyJnın bir
bır:ni yok ettiği bir Z!l• 

manda mesut Türkiyede 
milletin onu aşık veonuo 
millete E•şrk bulunduğu 
Miili Şefinin etrafinda ol
duğunu,medeni bir mille io 
sonu gelmiyon ihtiyaçları 
bulunduğunu, idare edenle 
edilen arasmdaki güvende 
Türkiyenin dünyaya örnek 
o'duğunu, Türk m'llelinin 
üstün feragatla iyi i<ıereci 
ler tarafın sevk ve idare 
edildiğini bu milletin tari· 
hinin hiçbir milletin· yapa 
mıyacağı fedflkarhklarla 
dolu olduğunu söylemiı 
ye Ti rk Milletinin m&zi
~ etk rini sayarr.k sözleri• 
ni şöyle bitirmiştir: 

"Güneş kadar temiz ve 
p trlak yüzlü s~vgili çiftçi! 
Yuvanda m sut ve milref· 
f h o ! Ben bizim iç kale
rnizsin. Hiz sana ğUveniyo· 
ruz; senin bize güvendi· 
ğiıı gfüi! 

AvamKamarasc ta 
ti! yaptı 

Loııdra 17A.A.
vuın Kanıanısı Ticaret ge
mileri hakkında gizli bir 
celse yaptıktan sonra 
lıl kararı vermiştir. 
celseden strnr a kısa 

t"bliğ neşredilmiş V"' ge
mi işleri hakkında lıilk1)
met jn v rd'ği iz~hatın kıl., 

marn azasını tatmin flltil( 
bildiri rniştir. 
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23 Temmuz Kurtuluş Bayramı Kutlama Pro9' Fransa kafa 

tutuyor 
Vişi 17A.A.- lskeude 

riveJeki Fransız ge 11ileri 
n e~eJesi için l'ransn ile 
diğer devletler arasında le 
ati edilen ııotal~r hakkın
da Başvekil Luval bir de-
meçte bulunarak demiştir 
ki: 

Rommelin taarruzu ve 
Mihver askerlerinin Mısır 
topralıclanmı girmesi dola 
yısile lskenderiye limanın 
da enterne edilmiş olan 

1 filomuzun durumu bizi en 
dişeye düşürmüştür. 

İngiliz filosu l~kende
riyeyi terkettiği takdirde 
Fransız donanmasının hir 
Fransız limanına ~öıırle
rılmesini yahut Fransız 
bayrağı altında lskenderi
ye Limanında kalmasını 

istedik. ırgilizler lskende
riyeyi terkederse Fransız 
filosu onları takip etmiye· 
ce!ctir. Fılomuz buna zor· 
lanırsa ellerindeki bütün 
vasıtalarla kendileı ini mü 
dafaa için emir almışlar

dır. Bu hareketin mütare 
ke şartlarına uygun oldu
ğu Almanya ve Hulya 
hiıkOmetlerince de kabul 
edilmiştir. 

Almanlara göre 
Başı 1 incide 

gede bulunduğu için insan 
cu ve malzemece ağır ka
yıplar vermiştir. 

Voront-jin şimal bah· 
sındaki suvaşlar düşmana 

af!ır kayıplara mal olmuş 
tur. ~lerkez kesiminde mü 
teaddit mevzii hareketler 
soı.unda listilıkamlar kU\'· 
vetlerimiz tarafından zvp· 
tedilrnişlir. Yine merkez 
kesiminde Alman tayyare 
leı·i düşmana insau ve 
malıemecc ~ğır kayıplar 

veı dirrniştir. Şimal bölge 
sinde bazı köprü başılar 
rıe geçirilmiştır. Düşman!n 
şiddet!i topçu ateş'lo yap
tığı hücumlar akamete uğ 
ratılmıştır. Doğu kesimin
de bir çok düşman yok 
eJilıniştir. Büyük tahrip 
ler lıu!tule getirilmiştir. 

Kayıp mühür 
Adıma malıktik zati 

mlihrümü zaybettinı. Ye
nisini alacağımdan eskisi
nin hülmıü yoktur. 

Yaktu köyünden 
Meryem Genç 

Kayıp mühürler 
Köyümüz Dalyan köyü

ne ait m ulıtar lık m ührile 
Şt\hBı mührümü kaybt~ttim 
Yenilerini çıkarncağımdan 
eskilerinin hükmii yoktur. 

Büyilk Ddlyan köyü muh 
tur Heşid oğlu Mehmed 

Ctmil Dalyan 

ihtikar ilanı 
Buğdayın uzaıni fintı onUç J 

buçuk ve arpaııın <la on ! 
bir kuruş olduğu huld,. buğ 
dayın kilO::\Unu 55 kuruş
taJ ve arpanın kilsuau da 
45 knruş üzerinden s ıtmak 
suret!te milli korunma ka
nununa muhalefetten maz
mın Antal<yurıın Şeyh meh 
mek mahuJlesindeıı Hifat 
oğlu Osman Utuzbir hak
kında H&..tay Asliye ceza 
mahkemesinde yapılan du 
ruşma sonundc:ı: Maznunun 
milli korunma knaunuaun 
32,59 3 üncil maddesine tev 
fıkan 16 lira 50 kuruş a

ğır para cezasile rnahku
m!Yetine ve 21 gün ı•üd
detle dükkilnın kapahlma
stna ve bu müddet Larfın 
dn ticaretten meni.ne ve 
hüküm hülfisası!!ın masra 
fı mahkllma ait olmak ü
zere gaıete ile neşrine 19/ 
6 942 tarihinde \eriltm im 
rar katileşmiştir. 

ilan 
Köyü: Büyük Bur\ 
Tarihi: şubat 324 
Sıra No. 2 
Cin~i: tarla 
Masahası: dönüm 6 
Hududu: lki taraftan 

Abdurr1thman ve Hubbez , 
zade ~e Tarik iken bugün 
şarkan: yul, şimalen: Hulı 
bez zade ztıytunu, garben: 
ve cenuben Abdurrahman 
tarlasile. 

Anlııky.Jnın Fa~iltli nahi
yesine bağlı Hüyü~ Burç 
köyünde kain cins, hudut 
ve t!VSaf ı sııiresi yukarıda 

ydz\\ı bir kıta tar!anan E
min Uakla oğlu lbrahlmin 
şubat 324 tarih ve 2 sıra 
numaraJ. tapLI kaydile ia
sarrufunda iken ölmesila 
veresa tı oğu il arı Abdullah· 
ve Mehmet ve kız'arı l\lah 
tab ve Hafizeye inhisar et
miş ve mezktir hırla deru 
nundli eşcarı Müsmire g.ırs 
edilerek halı hazırda bah
çe haline girııiş olı.luğu

cihetle bu verese namları· 
na iutikul muamelesinin 
ıcrası istenilmektedir. He
yet lhciyariyenin intikal i:
muhaberi üzerine vermiş 
oldukhm meşrulıata naza 
ran mezkur bahçe veresi
ne ait olmadığı ve haricen 
taksim ve satış• suretile baş 
kaları tarafından vaziilyet 
bulunduğu vaki iti~az.lurın 
dan anfoşılmaktadır. Mez
kur g ıyriıneukulHn cihet 
Mülaiyeti hııkkıııda 30, 7 
942 tarihinde tapudan ma 
halline tahkik memuru 
gönderilece~tir. ~lülkiyet 
ve mülkiyetin l-{ayri ayrı 
bir hak iddiosıada bulunan 
lar varsa t ilerindeki V(;

saikle ayni gün giderek 

• 

JllllZ 94 
lhttaym Anavatana kavuşmasınm ü<:iiııcii yıldfü~iimü olan 23 ter~: r. 

şemhe günii. aşağıduki maddelerde tespit edildiği ·şekilde kutl~ııac:ski~alıır", 
1- 22 temmuz ıyı.rşamba giinü öğleden soıırn resmi ve hususı b~ıııı:ıO,c 

dilkkfinhır, çarşı ve meyclanlıklar süslt>necek. yulnız o gün hayı-.ık, ıı~aııla~~.11 1 
23 temmuz perşembe ~ünü subulıleyiıı saul 7 yi 47 dı:.ıkika gAçerc~ Je(llt" İf 
toplu bütün resmi ve hususi bianlur bayraklarını asmak su·n tile Slİ!:I 
nıamlamış olacaklardır. fi 

2-Tören Kışla önündeki meydunlıktu yapıl. caktır. . ıetlt~r ~ f 
3- Bclt diye , Cürnhuriyet llaık Pc.lrlisi, Halkevi, Kurumlar, cenı~~ j\tıJıır 

naf birlikleri sabahleyin saat 6 dan 7 ye kadar Belediye h.ıhç<>sinde 
1 ~ıJ 1nöı ü lıüs!leı ine çelenk koyacaklardır. . • "Jler. o 

4-Törene şehir ve mülhakathm bntün halk, kuruın•ar ve teşekkLI ·ot 
katılacak garnizonda bulunan usktui kıtalar iştirak edec~klerdir. gô,,de.r~ 

5 Tören l lm sual 7 yi 46 dukikli geçe kışl~ kapısınduki bayraltöııce ~1 

tikHll marşih~ bayrak <;ekilmek sureti!~ başhyacaktır. (Bu an üç yıl k·ı;adır·) 
ki Frasız bayrağınm indirilerek yerine Tiırk bayrağının çekildi~i da k~okid8 tJI 

Saat 7 ye kadar askeri kıtar. bblk ve davetliler terıip heyeunce. Je "o• 
rilen yerlerini almış buluııacaklar. Tanı saat 7,30 da Vali beraberı1rı rls tele 

d d l 1 k A kıtıı ıı .... ı ve >8 rti Reisi old~ğu halde ~mey an a yer a m ~ş o an as eı ı ftişİ ı::·ııı 
leri v~ halkı teftiş ederek se-Jamlayucaklardır. v.~lı v: ~omutan ta rııefı;ıı jl 
yerlerini aldıktan sonra bayrak kıtası bayrak gonderınm karşısın? 93t 1 
cak ve askeri kıtalarla halk hı yüzürıü bu göndere çevireceklerdır· ~8rŞil8 
dakika geçe atılacak b.ir top.la bando w tarafın.dan ?a!ma~ak i~tikl~ günO~ .. .oi 
ber gümıere bayr.ık çekılecektır. Bayragın çekılmesır.ı muteakı.p b •il ~. 
maı · asıııı canlandıran bir hitabe söyhm€cek ve bu hitabe}~ .g~ 6yli1 
kip eyliyecektir. Geçit Hesmine esnaf birlikleri temsili şekilde ıştırA 

1111 
red'J 

6- Kışla önündt!ki löremien sonra Hatay davası uğrunda canlar koıı•'ı\ 
Şt'h'tlerirnizin yeni mezarlıktaki abideleri 7jyaret edilecek. çelenkler 
hir hitabe ile ruhları taziz olunacaktır teııııJJ"' 

7 - Climhuri~et . l lalk Partisi. Vilayet l.dar:, H~yeti ta:afıııdsr_ı 2; 10 yefll 
şernbe günü mıstJfırlcrle davetlıler şerefıne l urızm otelınde bır ~ 
rilecektir. . . 

810
d ı ıe 

8- Öğleden sonra saat 15,30 <la Cüınhuriyet Halk Porf sı hına 
kabul edilecektir. tiP ed~ 

9 - Akşam saat 21 de gençlik tıırafından bir fen~r aluyı ter k to6" 
Fener aluyı Parti binası <>nünde tcrtiplent'cek ve köprüden ~eçer:tir· f 
desini takiben Kışla - Kurtuluş caddeı;ini dolaştı klan sonra l>ıte<•e od-' 
yını Kaza Parti idare Heyeti tertip edecektir. t rııfı 

10 - 23 'fommuz günü akşamı Şl1hrımizdeki beş huytr kurunıu a .. ~ 
konağı bahç~sinde bir gardenparti verilecektir. b'1t'11 

11 - Halkcvi hoparlörü 22 lerııınuz öğleden itibarec fasılu'arlıl 4 
nasını canlandıran kısa hitabeler ve vecizelerle neşriyat y1Jpacaktıt· (llıtbtl' 

12 - Tören ynrinde davetlilerle misafirler için hazırlıınaıı yerJer'e . 
k .. ur· kartları d11ğıtılaca tır. . ·ıec8"' / 

13 - lören yerindeki intizam Emniyet Müdiirlüğ'ünr.e temuı ~dı e<Jilfll 
14 - llu programın eksiksiz sağlanması için bir heyet tertı~ ~çllı t 

heyet , BinlJaşı Hıuı Durnıun'ın başkanlığmda Parti adına Mahmut "abİ~~' 
den E. Md. Hami Sunman ve bir haşkomiserden mürekkeptir. Heyete dır· .,,'fi 
6 dan itiha~en kışla önünde toplanarak vazife alınış lmlunacuklar • J4: 
mızın tertip Heyetinin tavsiyelerine uymaları rica olunur. (; 

15 - Bu program bütü ı yurtdaşlar için çağrıdır. 

incir ve üzüm mahsulü satışı 
Muhammen 
bedeli C\nrÜ 

Vrn Kr. 
8 80 taze üzüm 

45 25 ,, ıncır 

54 105 Yekun 

miktarı fiatı 

KJlo Kr. 
176 5 
9J5 5 

köyü 

Mağaracık 14 balı· 
,, c;ede mura

bi hissesi hariçtir. 
Mağarac1k köyünde nıelı Cık 

ve üzüm mahsulu açık ' arttırma 
IJahçel~rdeki incir 
ile satışa çıkanı-

mıştır. 

lhale 22 7 942 çarş&mba günü defterdnrlıkta ya 
pılacaktır. Talip olanların °-c; 7.5 teminut!arile bir-
likte müracaatlan. 17,18.20.21 

Neşriyut Müdürü 
Selim Çelenk 

< •• H P. Matbaası Antakya 

tahkik memuruna veya 
nıerkez sicil muhafızlığına 
müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Doktor 
Rahmi Akseven 
Hastalarınıllabibinnec 

car camii karşısındaki 
nı uayene hanesinde 
hergün kabul eder. 


