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ilanların her kelimb · 
&inden 5 kuruş atanır 

Ucrat peşindir . ~ 
a h1 CJIJ:)9n 1sayuar 

10 kuruştur 

f l{UJ.tuluş Bayr~;;;;. 
~~il Uçüncü Y ıldönümü 
~•ıı~ ~~-ndan ve çok içten tezahüratla kutlandı 

bir ~n onundeki sembolik tören çok güzel ve canlı ofdu -- Akşam 
t liııtııy ener alayı yapıldı ve gece büyük bir Gardenparti verildi 
11~asınıınn UA~ay~rda ka nıftan askerJerııııizin ge- yesiude şehrimizdeki beş 
"lllb Çuncu y ldö ··t · llt n Olan d.. .

1 
• • c;ı resmı başlamış ve her hayır Kurumu faydasına 

d "e liata un şehrımız- geçen kıta canlı tezahür· büyük bir gardenoani ve 
~':Olkun Yın 1 her Y~nün lar vermiştir. Askeri kı· rilmiştir. Seçkin v; kalaba 
~Uratıa c:n 

1 
\'e ıçten taları müteakip esnaf bir- Iık bir halk kütlesinin 

Üu Yıl ş ~l~n~ıştır. liklerinin senıbollerile ge· h a z ı r bulun 
11 kutlarnc.et/ıaı~z~e ya çit resmi başlamış ve her duğu Gardenparti çok ne-

"" h11susiyeu ;dnının 8~. 1 er,~afın kendi sanatını şeli geçmiş. ~1il'i oyunlar 
aıı_de ~e üç 1~ • kışla 0

• behrten sembolleri çok muhte!if sürprizlerle davet 
11 bayrak ~ek önce ya ta~di_r toplıyarak beğeni!- Iiler sabahın erken saat-
'Ynen ç me töre- mışsır. larm:o kadıır eğlenmişler-k •- ve sembolik B -
~krarlan ° u arada Yerli ın allar dir. 

ı... l>aba ev 1~asidır. pazarının süslediği kamyon 
~ ve kı gü ··x k tı İtibaren . n o,,. ço takdir kazanmıştır. 

1 tenkıer· ~ehrın etrafı Bundan sonra ye-
tJtı &U 1 unız. Ve yeşil- ni mezarlıktaki Hatay şe-

ı enmıcı d.. · . . 
~1 •ttlan b" 'i' un sa liıttera abıdesi ziyaret edi-
teıı_'r açaı"" ır topla bay- lerelt çelenkler konmuş 
ı..."' b •uış Ve bu su- b' ' 
~ lt suaıe ır kıta asker hav ıya üç 

'lır, me temnoı- el ateş ettikten sonra 
'-.~en dn ı, Avukat Feyzi Atahan ta-
~~ında ~sal ah kıı,la rafından aziz şehitlerimi-
~~ aş amış ve . . 

,.. Ce Parti Bol d" ıın ruhunu t.ızız eden bir \ •qlt · ' '"' e 1 Y.. b t be 
1 r ~· r, cemiyetle ' .. a okunarak buıtunla 
1~ )c •rliıderi adın: ı~: oğle~e~ önceki tören sona 
'llt~ babçesind k" A ermıştır. 

'
~e 1 . c 1 ta- c·· h . 
ı. 1 ııönii bı\"tl · um urıyet Halk Par-
' c ~ erıne ti · V l 

t ~ t konmuştur. ~1 
• •,18~et dare heyeti 

e~ ~il meydanındaki tö- d~~ . I urı~ın .?telinde 10~ 
1 ~. Ulırnizle •1, .. kışılık bır oğle ye -:ıeğı 
~likr uggene- . .. 
~ bu Kaııatlı ş h . ver aış v~ oğlod~n sonra 
t~ Ulunan Meb e 1 r.- ! >arti binasında tt brikler 
'llP.:e Adan~dan ~:ı:~ k&bul edilmiştir. 

~4ıı s%Skeri ve Mülki Akşam bir Fener alo-
li \' den fi.zla da- Y• tertip edilmiş gPce Va-
'n 

6b.llıeydantıı"r1 dol lirniı Şefık ~oyerin hima 
ını 6 • -- • 

Valimiz 
Esnaf birliklerini tak
dır ve tebrik ediyor 

Valımiz Şefik Soyer 
kurtuluş bayramına sem
bülleriie iştirak eden es
naf birlı klerine aşağıdaki 
mektubu göndermiştir: 

"Bu~ün Halayın Ana 
v11tana iltihakının yıldö· 

nii rüııü kutlarken birlik
lerin tertip elliği sembo!ik 
gösteri cidden canlı olmuş 
cur. Yurdu için döğUş~e 
yi ve ölmeyi bilen civan 
mert Hatuyhlara yakışan 
bu tezahürlnrden dolayı si
zı takdir eder, bütun arka 
daşlarınıza sevgi ve selanı
lanmı yollarım. 

Hatay Valisi 
Şefik Soyer 

llııttıllkt:r~. halk huzır v llıı . ıctı. 
~~en!~~ Şer ık Soyerle 
~bııy Sırrı . Kanatlı, 

Milli Şef imiz 
Orta Anadoludaki tetkik ge
zilerinden An karaya döndüler 

1 lte· Ersayın ve 
c ıs V k" .. 
tık nıe e ıli Selim 

1 q~ Ydaııda Yer l 
erı k t La 

·~uıı . 1 lllınla halk 
U erıni t r•· ç " ı .. e .ış etmiQ 
1 .rl On " 
ltııııll k ce Şa•11ı bay-

~tı Olan tşlaya çekild.i
ık, g • ıaat 7 yi 47 
banQo~~.atılan b'r lop 
~il~a tk aı marşını 

~e b 
ltı k ayrağımız da 

' Çek·ı l Pıdındaki göa-
ll ı rn .. g b 

Parti e aşlamıştır 
~t ~r adıni.l Vedi 
. llutk:bayı~ heyecan 

takıp eylemiş 
~lltuk 

~Ronr.ı ht.•r 81· 

Ankara 23 A.A.- Or
ta Aııadoluda bir tetkik 
~~.zis:oe çıkan ~lilli Şef 
Cumhurreisi ismet lnönü 
di n Konyaya varrrtış ve 
lıalkla konu~rnalar !yap 
mıştır. Milli ş .. r, geçen kış 
esnasında Konyulılarm 
memleketi beslemek husu 
sunda gösterdiği yardımı 
takdir etrniş ve ı;ıftçinin 
daııa çok çalışrnası lüzu
muna işaret buyurmuşlar· 
dır. · 

Konyadan Aksaraya gi· 

den Mili Şefımiz yolJardu 
durarak köylülerle lııısbi
lıul' rde bulunmuş ve Ak 
saray yoli!e Ankuray d av 
det buyurmuşlardır. 

Lozanın yıl 
dönümü 

Bu akşam Halke
vinde kutlanacak 

Bugün Lozan sullıü
nün yıldönümüdür. Bu mü 
nasebetle bu akşilm ha!-

' 

Mısırda 1 Mosko~a cep-
. hesınde 
lngilizler taar- Almanlar ağır ka 

ruza geçtiler y:plar vermiş 
. . l\1oskova 24 A.A.-

Çok şıddetlı savaş- VoronPi'ie çok şiddetli sa-
lar oluyor vaşlar olmakta ve drşman 

Kahire 24 A. ı\.- Res hırpahınmaktadır. 
mi bir tebliğe göre, Elale Bazı yerlerde Almanlar 
rı e ın cephosi boyunca ta- ı nehrekud ar sürülmüş ağır 
arruza ge~en lngiliz kul· hasara uğramış1ardır. 
vetleri ilerilf"mektedir. Al- 1 Tass ajansına göre Vo 
manlur kaybettikleri yer·J 1 ron"'jin cenubu,da bir ka 
leri geri nloıak iyin karşı I sabı.~·ı e)e geçirmek için 
taarruzlar ya~rnışlal'dır. yapılan savaşlarda bir Al-
laJiliz kuvvetlen merkez mnn tümeni yoke<tilmiştir 
de bir kaç kilometre Son üç: günde 6 binden 
ilerilemiş, ceoupta te,.ak- faz a ölü veren Almanlar 
ki kaydedilmiştir. ~ümitsiz bir gayret sarfet-

Hütün kesimlerde çok nıektedirler. 
uğır ve şiddetli savaşlar Berlin 24A.A.- Alman 
olmakta, her il.i. taraf askHri mahfilleri Voronejin 
inadla dövüşmektedir. hala Almanların elinde bu 

Kahirtı 24 A.A.- Da- lunduğunu teyid etmekte 
biliye nazırlığmın bir tel 1li dir. 
ğine göre, dün Alman uçak • k • • h 
!arının Süveyş kanalına 1 1 1 n C' Cep e 
yaptığı akında attığı bom 1 meselesi 
halar hasar vap 11amıştır. 

Ticaret Vekili 
miz Behçet Uz 

Hala münakaşa e 
diliyor 

i~evyork 24 A.A.
Husvanın V aşinglon Uil-

Ba lı kesir ve lzmire yük ~:lçisi Litvinof dün 
gidiyor Amerika Cümburreigi Ruz 

Ankara 24A.A.- Tica veltle ~örüşmüştür bu gö-
ret Vekilimiz Doktor Belı tümenin mevzuu hakkında 
çet Uı beraberinde teşkilat ki sıkı ketumiyete rağmen 
laııdırnıa Umum MüJürii bu n ülfikatta ikinci cephe 

meselesinin mevzuubahis ile toprak mahsulleri ofisi 1 alım satım şub si müdür olduğu söylenmektedir. 
Londra 24A.I\.- Aleri olduğu halde yarın 

vam kıım~rasında sorulan bir uçakla Bah 
k . .d k d rnuh bir suale cevap veren dev esıre gı ece ora a · 
sul durumunu inceledikten lel ~azın Krips Avrupada 

ı . h k t de ikiPci cephe açılması hak sonra Lmıre are e e -
rek lzmir ve havalisirıde kınJ.ı hilkümetin alacıgı 
iııcelemeler yagacak ve 0 keımrııı parlamento azasın 
radarı >İne ucakla Anka· dan bile g"zH tutulması 

raya dönecektir._. _ m;;r.~wwır.-l•a z•ı~rn~gi:ae11 ldllliiğ~1iı&nillWllso111· y.ı.e:ı•1•iş•ti•r•. m;-ı.aı 

SON DAKıKA 

Gazetecilerimiz 
al ı.en cephesine git 

tı\er 
Berlin 24 A.A.-Tilrk 

basın heyeti dün BPl'liıı 
civarında bir zırhlı kıttJlcır 

ırnvimızde b r lörcm y p.I 
1 

c ıkhr. Tören programında 
bugünün önemini anlatan 
bir hitab~, müzik ve temsil 
vardır. Merasime saııt 21 
de başlanacakt'r. Girebil
mek için halkevinde giriş 

kurtlan verilecektir. 

kampınını z~1are 

ve bir t"nk kıtası.mı rna
oevrJlarnıd.:ı h.ızır bulun
muştur.Gazeteciler Berlinde 
buluııdu~ları üç gün için
de Alman ıesmi makamla 
nadan çok büyük iltifat 
ve sempati görmüşlerdir. 
Heyet Heisi Necmettin 
Sadak bundan dolayı te-

' şekkürlerini bildirınişlfr. 

Türk gazatecilori cephe
yi dolaşmak i zere bugil 
ilerlindAn şır 'a hareket 
etmişlerdir 



Resmi tebliğ 
2 18565 kdrarnamesi 

Hububat mahsulünden muayyen nisbelluı in bede
li mukabilinde su~m alır.dıktan ı:-ıon:a ~eri [ kulaıııa 
serbest bırakılması hakkında Koordinasyon Heyeti 
Heisliğinin 15/7/942 tarih vo 1 - 1 u24 sayılı tezkt"'
resile teklif olunan ilişik K - 366 sayılı lrnrurın 
meriyetc konulması icra Vul.illeri heyetinin 15/7 / 
942 tarihli toplantısında kaLul olunmuştur. 

Reisi Cümhur 
ismet laönü 
Adliyt! V. Milli M. V. Başvekil 

H. S. Meneıoenci A. H. Artunkal Ş. Saracoğlu 
Hariciye V. Dahiliye V. ,\lal iye V. 

Ş. Saracoğlu A. F. Tuzer F. Ağralı 
t.laarif V. Nufıa \. iktisat V. 

H. A. Yücel A. F. Cebes•>Y Sırrı Duy 
S. Muavenet V. G. lnhisarlı:ır V. Zira11t V. 
Dr. H. Alataş H.. Karadt1niz S. H. llaliboğlu 

Münakalat V. Ticaret V. 
F. Engin Dr, Behçet Uz 

kabul tarihi Neşir tarihi K. 
15 7 942 17 7 942 • 366 

2 - 17S75 sayıla kararname ile n•eriyel mevkii 
ne konulaıı K - 324 sayılı karara ektir. 

Madde 1 - Du kararnamenin neşri tarihinden iti
baren istihsal kabil:yetlerine göra~bir kısım mnstahs 1· 
Jerin yüzde yirmi beş, bir kısmının yüzde otuz beş, 
bir kısmının da yiizde elli hububat mahsulü bedeli 
mukabilinde alındıktan sonra aşağıdaki eseıslar dahi 
liode kalanı serbest bırakılacaktır. 

Madde 2 - .Milli Korunma Kanu:ıunun 14 üncü 
maddesi hüküm1crirıa müsteniden memleket :dahilin· 
de 1942 yılı zarfında iatihsal edil~n bilumum buğ

day, çavdar, mahlut, mısır, akdarı, yulaf ve arpa 
makımllan temamından nşağıdııki nisbeıler dahilinde 
bedeli mukabilinde devletçe satın alınacaktır. 

a} lstilısal elliği bu cins mahsuller miktarı e-lli 
tona kadur olanların istihsal ettikleri lıütün 
bu cins mahsulün her nevinin Yüzde yirmi beş. 
~ istihsal etti~i ~a?sul mi _<tarı. Y~~ .. tona ka~ar 

olan müstahsillerın ıstıhsal ettı!derı bulun bu cıns 
mahsulün her nevinin elli tona kadar olan kısmın
dan ylizda yirmi beş ve elli toudan yüz tona kadar 
olan kısmından yüzde otuz beş. 

C) Yüz ·tondan fozla istihsal e{en müstuhsillerin 
ise istihsal ettikleri bütün bu cins rnuhsulüa her ne 
vinin elli tona kadar olan kısmından yüzda yirmi 
beş elli tondan yüz tona kadar olan kısmından yüz
de otuz beş, yüL tondan fazla kıı:nnından yüzd~ elli
si bu miktar mabsül borçlandınlaular tarufından 

HükUmete tınılim edilirıciye kadar birinci maddiye 
göre serbest bırakdacak mabsuliln a!ı1? t.emliki ~~k
!i hilesi milli korunma kanununun ıkıı1cı madcle~ın3 
tevfikan yasak edilmiştir. Ancak, bir nahiye veya kaza 
mıntakası nıüstulısiller!nin umumunun borçlandıkl.1rı 
miktarın yüzde yetmiş beş alım merke1lerine teslim 
edi'diği takdirde o ııahıye veya kazanın müsltılısilleri 
·b<>rçlandıkla~ı hububatı serbest~e riatışa arzedebilir. 
Ticaret Vekili lüzum görülen nah:ye Vd kazalurc.la 
bu nisbeti azaltabilir. Nazım satışına ve tas<lik esa· 
81 üzerlerinu kartla ekmek tevziine tabi merkez!tırde 
her nevi hububutın alım ve safımı yasaktır. 

Madde 3 - 1942 mulısulünden devletçe satm a'ı
nacak miktarinr nıüstahsiline borçlaudirılacal\tır. 

Madde 4 - Borçlandırma 324 sayılı elk<ıyma 
ve 320 sayılı subaşı kararnameleri ve lıu kararna
melere tevfikan ihzar edilen talimnhıameler esaslan 
dahilinde Vali ve Kaymakamların memur edecskleri 
Ziraat Vekaleti mensuptan ile herhangi dl'vlel teşk · 
latına ait bir memur ve bu iş~ ehil l>ir vatandaşın 
başkanlığı ve meHuliyeti altında köy ihtiyar heyeti 
Subaşı ve köye dağıtma birliği reisinin iştir~k ede
ceği heyet tarafından ydptlacaktır. 

Madde 5 - l~orçlandırmada esas hJbubatıu kema· 
le geldiği ve onğıı giril~CE·ği sırada subaşı ve el 

YENtCt 

Kaymakamlar 
arasında deği

şiklik 

lskenderun ve Kırık
han kaymakamları 
başka yere tayin 

edildiler 

İskenderun Kaymaka
mı ~lehmel Belek Mrudiye 
kaymnkamlığımı nakledil
miş, yerine Tuhsinler Kay 
makamı lsınail Hakkı ta
yin olunmuştur. 

Kırıkhan Kaymakamı 
Mahmut Pusof kaymakam· 
lığına nakledilmiş, yerine 
Sahoıı kaymakamı Nail 
Ökten tayin edilmıştir. 

Süveydiye nahiye Mü
dürü Ali Akseveıı Anka 
ruda ikinci kaymakamlar 
kursuna gidecektir. 

iskenderunda 
Bugün su sp0r mü 
sabakaları yapılacak 

Her yıl uyııi giinde ya 
pılan llutuy ı;u sporları mii
s.ıbnkaları bugün lskenıle 
ruııda ve b••Ş hö1gemn iş
tira kile yllpılucaktır. 

Valimiz Şefik Soger 
müsnbakHlurı takip etmek 
iiZ"'l'e öğlen sonnı lsk~>n
deruııc gidecektir. 

Erkek lisesinde kurs 

Erkek lisesinde Türk· 
~e ve felsef~ ikmal kursu 
27 temmuzda başlıyacak 
ve bir ay d~vam edecek
tir. 

Mesut bir doğum 

Nafıa Müdürilmilz Meh· 
met Ali Onııtın bir kız 
çocuğu dünyaya gelmiştir 
Ytıvnıya uzun ve mesut 
ömür diler Ana ve Baba
suıı tebrik ederiz. 

koyma kararnamelerindeki esaslar dahilinde yapıla
cak ilk tahmindir. H mnıında tesbit esası kaldmlmış· 
tır. • 

Madde 6-lşbu kararmımenin neşri taribinde ilk lah 
min veya tesbite göre yapılır. 

Madde 7- Borçlandırılun hububut harman yapıl 

dıkla köy ihtiyar heyeti ve ~ubesiııin · mcsuliyeti al
tında ve tercihan alım merkezlerine sevk edilerek les
liın edilecektir. Alım merkezl~rine sevki gucikcn hu
butıat köy ihtiyar heyeti tarafındım teslim alınarak 
köy anbarı ittihaz etli ecek bir uinayu depo edilecek
tir. Bu hususatın muhafazasından ve alım merkezle 
rine sevkinden köy ihtiyar heyeti mesuldur. Köy an
barında hububatın muhafazası iı.:in nakliyutm devam 
ettiği müddete münhasır olmak üzere en çok bir bu 
çuk lira gündelikle anbar bekçisi istihdam edilebili ·. 

.Madde 8- Borçlaı·dırılanlar borçlanJıkları hububa
tı kendi vasıtaları il1J alım merkezlerine sevk etmeye 
mecburduriar. Alım merkezlerinden sonraki sevkiyat 
Hü"'ü+nete aittir. Tıcaret ve Zıraat Vekfiletlerince 
Müştereken yupı'acak bir talimatname ile ... tayin ve 
Ticaret Vekaletinı~e )lan edilecek müddet zarfında 
bu ınerk11zlere teslim edilmiyeıı hububat bu nıüdde
t\n iokizasıodan itibaren yirmi gün zurfıoda 2-18364 
numaralı kurarname ile meriyet mevkiine konulan 
365 sayılı kararın ikinci maddesinin ikinci fikrasmda 
yazılan tenzilatlı fitlaıfa satın ahııııcaktır. Bu son müd 
det zarfında borçlandığı hubul>arı kslimdeıı ~imtina 
eden'er hukkıııda .Milli · Korunma kanunununıı 4156 
ı:;ayılı kanunla değiştirilen 55 ve 56 numaralı madde
leri hükümlerine tevfikan yapılılır. 

.MaJde 9- Hükurn.-t namına yapılacak müb yaa 
Toprak Ofisi şubelerinin bulunduğu yerlerde Toprak 
Ofisi bulunmadığı yerlerde de Ofis namına ve lı"Sa
bına Ziraat Bankası ht!r ikisinin bulunmadığı yerler · 
de de keza ayni ofis nanı \'e lıeı bıuıı Valiler:n tensiui'e 
belediyeler vtjyo zahireci birlikleri tarafından yapıla

caktır. 

l\ladde 10- - lşbu kararnamenin tatbik şekiller; Ti-
caret Vo-} Zir aut vekillerine! ın üşterek hazırlanacak 

talimatnamelerle tanzim o! unacaklır 

Madde 11- 2· 1528 numaralı kararname ile 
2-17386 2·17826, ve 2-17875 num3rutı kararname 
Ie·in mer'iyet ınevkiine koyduğu 265,32 J ve 32·1 sa
yılı kararların işbu karara muhulif olan hükQmlerile 
bu karara muhalif diğer hükümler de !:!.!ülgadır. 

Madde 12- işbu karar neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

v~kıflnr 
cU <lt!n: nill 

snveydi)'~'ı ~el1 

küyfinde deU' ı·i 1'11 

ıde~ 268 parse ııı Oç 
. · ı odııJar 

anızı ı c · 8fttJ " • 11 
lik icıırı tıır · ) 1 p 

ıl liSl I 
mıştır. . 1 1 

Ljnii 5119 

perşembe g fstıı~ 
yapılacaktır· i!Ufl v 
miinu~uıttıırı 


