
ŞIJlcrü BALCloCL~. 
Sahibi ve B!J..$.rnyharnı 

.~az.qeye ait y~!tlar ~eşr!y~t
udü u aına jotlderılmelidır 

lli.nlann her kdimeıinden 
s·ıcuruş alımr ~Ü t J>CtJinlir 

A'skerlerimize kıŞ .. 
~ 

lık~h'edigesi için 
/{eı taıaf la. 'başliyan faali· 

gel he9ecar1.~. ve liı~la 
devaf!l ediyor 

Fakat h~lkın bu asil; heyecanını bir ih
tikar vesilesi yaparak fiatları yükselten 
lere karşı şiddetli< t~db~rlet al fiımi\hdıır 

1 Yurdun e b~di bekçisi ve Diğer tarJf tan· pamuklu 
kahraman müdafii Melımet • yapmak için kullanılacak olan 
çilelere bir şükran borcu ol· k;put bezleri de piyasadet 
rnak üzer.e kı.şlık hediyeler azalmış ve fiat müraleabe ko· 
gönderiimes\ için her taraf- misyonunyn koyduğu narhtan 
ta başlı yan faaliyet uil bir yüde elli f azlasma bile bulu o 
heyecan ve ·hızla devam et· maz olmuş~µr . 
ı.telcte kadu; erk~k bütün Bir vatan botcu iidenm~k 

' 'tatanJaşlar bu "utsal vazife istenirken de ihtilear yolunu 
)"i ifa içiı; harekete geçmiş sapanları ,iddetle cezalaııdır 
bulunmalıctadırlar. mak ve vatıinda~ların bu kut 

Fakat şur.aımıı esefle kay, sal vazifeyi yapm<'larını ko
dctmek mecburiyetir.deyiz ki, ta)'.laştırmlik için " alakadar 
her fırsattan istifade etmek makamhınn · icap eden ted ... 
İçin , köıede bucakta fırsat 1 birleri alac~ğına Ş~P!'~ yok
toU.ytm sin!li mühtekirler, bal 1ur. fa"at luzce bu lŞln t!U kes: 
bn bu awil ilıeyecaoına da ye· tirme ve çıker yolu, yurts 

ni bir ihtikar vesilesi yappıış ve"E hamjyefü tüccarla;u,ıızrn 
'le kışlık hediyeler-İn fiatları • b'r t'!ş~kkül meydane g ti 

\ı dı:~hal yük:.ltmişlerdi(.. . rcr:elc yeknuak cin.~ten pa · 
'4eaeta 15 gun evvel c;•~tı muklu.- yaa ço.(ap ve eJ~ivfu 
25 kuruş~ satılan ve piyasa~a gibi ,kıtlık he.diy~leri ih38r 
mebzul mıktarda bulu an yun ettirerek makul fiat!arla hal~ 

~ çOraplarm tlalı birdenbire :l5 ka satalrnaııdsr. Alakadarla • 
kuruşa fıdanuı ve .. pek azal rın ve bilhassa Ktzılayın bu 
nuşbr. Yün çoraplan~ muh noktaya dikkat nazarım'c;~ke 
tekirler tarafından pıyasa<la 

. 

toplandığı söylenmektedir. 
"4 L hm , t ,, ı 
-- ••••• 1 ~ il • J_J jl'ı 

Lik maçla11ı Jli.n baıŞ.ladı 
Reyhaniye l ı e \(arşı 4 _ le ~ırfklia.tu ka
zandı - Antakya - lskeuderun O - O 

berabere kaldılar· 
, Bölg~ Lik ;vlaçları, dün li olarak tntip edilmiş buhm· 

lsaat 13 le çok giizel bir son· 1 duğundan önümüzdeki beş 
bah~r havası içinde şehrimiz hafta, içinde Paıltr ~ünleri 
Gençlik Kışlasrnda başlanıtş muntazaman devanı edecek 
lır. ve ıonunda ençok puvan a· 

llk Maç , HAkepı Kemal - lan, takım 941 Bölge biri11ci· 
Mısta~ın idaresinde Reyhani· si olacaktır: . , 
)'.e He Kırıkhan Gençlik klüp- Mttçlara ıştırak etmekte o-

'te · Futbot tSkıhıt.rı vaaao• lan t!Kımluın hepsi de dün 
et rı a= 1 :r ~ ümidin favkin8e güzel '>fna· 
a yupııuıış, oyun e Şt d KI'':::;:t • . . ı, 

" .. 1, R .ıı.. • 1 , t' mıı1lar ı r. upı~rımızı ~un· ' ıle c,...amyc me ne ıc~ ~ . 
1. · • . dan dobıyı teürık t"der, ge· 
'lltımı~tır. 1 k , .. 
tL. • l 5 te Ha. ece maçlarınua aynı hızla 
a.mcı maç saat · d .. k"' ·t . 1 . k~mRifatBdrok:etin idarasİn· v~ ~n hu gı ". t~m m· 8HP.rt · 

d "'' 11 •
1 

ı ı, H. meııhk uvası ıçın<i~ de 81.m 
~ n11taıcya ı e s .. tmucrun . 

1 
. 

G t'k Kl .. •il . F tb l t nı teınemnı ey erız. cnç ı ~ up erı u o a· '' , ı , 

!kırrııarı arasu1da yuµUrnış ve Yugoslavyada Naz 
,çetin bir:çarpı~nia nt"ticesin ı:, 
, de n.aç O - O beraUerlikle zi ıaajiy~tane fDÜ-
. tıcticelenmiştir.ı saade edilmedi 
Havanın açık· ve ılık olma Belgrat l '/ A.A. Sipı· 

'~ her iln :.maçın da öüyük si Parti o1arak t&nanmaSı ıçin 
bır se~rci l<iltlcıi tırafındtuı mtiracıUttt'il bulunan V ebor 
. bcyccaııla ta~ip cdllıı esine ~dh Yugıoslav Fa~İiUrjrihin 
~ınkan vermiş, bir ualt\&>.yrn tsh:hi tiahi!iytı · nnuretiııce 
Valimi% dt>Kışl1ıyı teşrif ~de. ,1'.'odd~d,,iloıiş~ir. P .artinin •şe. 

' t~k . m•çlara husuıi lli~ alaka İı olnıı' .l\~si(i Adliyl"! Nozm 
iöatt-..rmi1'lerdir. Dim\t1"İ mevkuf bulun makta· 
:ıbu )'Jl ~ik a&çluı ik.i devre taliır. 

Yuılanlzlttrr 
bülÜ1l cephe 
boy~ıınca iler

ligorlar 
Siingü hücunıld.rı 
Itaıytınları yıldırdı 

Görice duşrnekıiizere 
Atina 17 A. A. - Yu. 

nan ~ ltalyaıı muhasematı .. 
mıı üçüt1cü haftası sonunda 
Yunanlılar harbi düşman 
topr~klarına nakletmiş bu . 
lunmaktadır}ar· halyan lar: 
Görice üzeı'ir.:de g't'Vşiyen 
kıtalarım takviye, iı;itı ne'vmi~a 
ne taarruzlahia bulun'trtakt 
is'!ler de bu hnreketl r' h ç 
pir s~m~re venp,emiştir. A" 
lelact>l'· görıd .. r.dikJer' tak\!)· 

'Ye kıtaıtırı lngi!i~ ve Yunan 
:tayyar~ler1İ tanıfındwı izfiç 
editmektedir. So11ı.ı24 saatıa 
Atina.ya gelt'..ı} bab~rler Yu -
nan süııgü hücumlaJ:mın it l 
yanlar iir.erinde büy.ük bir 
tt<sir icrn ettigini ~östarmel; 
(e<lir. °)(uı'iıfü1ıtar cenupta Sı· 
ramoııo'> ve M~raqa tepeld • 
ri üzeri:ıde mühım nöktal r 
işgal ederek Arnavutluk ara 
iisi nde yeni bir ilerleyiŞ da· 
ha kaydetml~lerdir. Geraı o~ 
dag-ıan'nda Etkarayı işgal e· 
derek buradan uteş llÇan Yu 
nanlılar ltalyanlaı·ın en mü
him- ics~e yollarını katetıqişi 
lerdir. 

İtalyantar kaçar -
ken 'köy: ~e şahir

lel' i yakıyorlar 

Atiııa 17 "A. A. ,..,._ Yu -
nan Başkumandanlığının dün· 
akşacnlci tehl•g.i ~ Sütü s cep 
he üzerinde bilhassa Göri • 
cenin "Şark~mlaki dıığhk böl
gede bıitüıı gün muhım mu· 
harebeler devam -etmiş ve 
esirler alınımştır. l'.>üşman -
dan sabit 'hııvan lopları ve 

, h~r ııev~ malzeme igt~n m 
edilmiştir. ltalytmlar çekilir
ken Konina şelırjnin yarısı· 
m yakmışlar.d)r. ltalyan tay
yareleri hiçbir us.~ri ):ıyme· 
ti olmıyan şehir ve koyltıri 

bombactlınıl\Jl etmişlerse de 
hiç bir ne.tice alflmaımşlar· 
dır. ltalyanlar kaçark~n hı • 
raktıklal'• ~elıir . ve köyl(ri 
yakmııktafür)ar. Yunan ~ün 
gii hücumları lta\yanlar üze· 
tinde mutiıiş bir tesir yap -
~1i1tır. Alı mm ltalyan esirle· 
ri 3)00 Ü bulmu$tur. .., 
Düşüriile11 ltalyah tayyar .!e• 
lİ;ıin ~nyısı da f8 e bali)( ol
muş byluııınaktad1r . 

b ... ner..al M~J.tJ,~Şf.iSlll son 
ta ,rruz '\tl"ı ibate planı Yuıİan 
kuman !anları lıır.a!andaıı da· 
'h yane bir ş~kild" tat~ik ·e
dilmiştir. 

.. 

Pazaratesi 
------~~~---....... ~---

.~ •• ç~ 
tJeşriyat Müdürü 

*"IAbone : Yıllığı : 5 Ura 
: Yabancı memleketlere f) Lira 

Günü geçmiş sayılu-as kuruş 

Telefon: 1 - 46 - ... P. K. 24 
ADRES : YENIGUN ANTAKYA ""-:-'T---

• 
'Fiirk Hava Kurumuna Is

k:cnder-u nlularrın tebeçrÜleri 
ÜJJ vat.andaş Kuruına, 18SO lir.a teber· 

rii ettiler 
Yurdun her tarafında oı· 

duğu gibi Hatayda da Türk 
Hava Kurumuna yadım işi 
hızla dt'!:1am etmek:tedir. Şe
hirleraen başka köylülerimi· 
zin kl!ruma yardım hususun
da gösterdikleri alika cidden 
şükrana layıktır .. 

Dün lskenderun Hava Ku 
rumu şubesinden aldığımız bir 
mPktul}fa, Kuruma teberrutle 
bu1unan Vatandaşların listesi 
il~ teberrü eUikleri paı anrn 
m\ktarı ve bu vatundaşlara 
Kurumun teşekkür ettiği1bil 
dirilm~k'feclir. 

Hit#.er . 

Kuruma teberrüde bulunan 
bu vatandaşların adların a· 
şağida biıdirir~en kendilerine 
t~"şekkür etmeyi d~ bir borç 
~iliriz: 

Bay Gazali 
Bay Şaravi 
Akiş şirketi 

Mehmet Niziıui 
E<lvu Say.ığ 
Rasım Aytekin 
Atilla il'ürk r 

llyas Ezr1lk 
Vasil Papazoğlu 
Şahsın Kı~maz 

Lira 
200 
500 ' 
300 
2 Q 
200 
150 
100 
75 
75 
50 

lngilt.:ere 
' I '" Molotoita~n l\~IJ:f japooyaya a keri 

isten1iş ? ! itHf ak ını tek lii etti? 
Lontlra 18 A,A.- Mo o Tokyo 18 A.~. D.N.1:3. 

tot -Hitler mülakatı 4.akk n ajansmuı husuııi muhabiri hil 
da ketumiyet muhafaza edil- diriyor: Domei • :t\janıımrı 
mekle beraber d >laşan şayıa verdiği bir haberde tdgrliz S 
lara göre: Molofofla Hit~er 1iHnin Japon Bcışvekilile iki 
Rusya ve Almanyayı nla\(a- saat görüşınüştiir. lııgilit Se· 
dar eden meseleler uzerinae liri Japonyaya bir aslCert an 

müzakerelerd! bulunmuşlar· laşma teklif etmış Başvekil 
dır. bJna bir h~fta sonra ' Cfl!V8P 

Yin~ söy!endi}tine g~re vereceğini b.!yesn eylemiştir. 
Türıciyeııin ~us Nüfuz mınta Ital~anlar Göric~yi 
kasına girm~si ve Türkiy~nin ı.r d. > 

va~.iyetinin ay1dılatılması Rusya taı.ı 1Y e e ıyorlar 
değilAlınanya tarafından ısrar Atina 17 A. rA. - Yu· 

,.nan kıtalarmıo 4~ ıaattan ev· la talep edilmiştir. Rus ma-, 
J.amatı bu hususta mütuıea 
den;ı;ıeyc1n ~tm~miştir. 

Bu haber Mısır ve Türki 
yede hiçbir ~ndişe ve h~ye
can tevlit e!m•mi~tir. L<m· 
dra siy· i meqafili ~ıo~tof 
Hitler mülakatı h kkınJa ih· 

' tiyatkar dAvrıınma"~adır . 

vel Göricey~ iİrmeler~ bek • 
lı;nmektedi r. Yun,l\nlılar bu · 
lu{ıduklttrı mevzick halyaıı 
'utalo,ı:ının şehri ttb._~yr, et · 
tiklı::rioi görnıe~tedi rler. Ati 
nada Öğr~nildiğiıı,. gijre, mu 
hareke Adiryatikten Y:ugos• 
lav buduQ.uııa kadur 2~0 ki· 
lowetrt-li~ h;x cr.phr. üz~rin· 

Teşebbüs kuvve~i de bütün şidde~ı~ cı-reyaıı 
Yuçao).~lCJrın 'ellqde• etmek~e ve ltalYl\'.~ıar bütün 

ı ı c~phe boxpııc:t rucat eyle • 
A'tina 17 A. A. - Ati· mekt~dir «r. 

na Ajaıısı bildirjyor : • ------------
Mesajör gezett"si diyorki: gunünden sonra 
"' h' Abımc1 ask,.ri ınünek- harekatın t~şebüü J kuvveti 

kidler.in"' itiraf ve teslim et arhk Yunanistaııın elinde bu 
tiklerine ,:yöre, harbın 18 inci l tuıımaktaaı• . 

'5 cm • ' lm ' ' Wntt n 

• 



' 

• 

Milli korunma kanunu 
-5-

• 

Madde . 5~ - Bu kanunun ağırlığına gö~e beş yaz liradan 
tatbikına ıhtiyaç kalmadt~ına beş bin liraya bedar a~ır pa
uçüncü madde mucibince ka ra cezasiJe beraber 2 sene· 
rar vorilip ilan edilmesini mü den beş~seneye kadar muvakk.d 
teakip Ziraat Bankasmca bu üröüncezası hükmolunur ve111al 
sermaye ile yapılan muame· ları da musadere edilir. Şu 
l""terin tasfiye!>İne başlamr. kadar ki 32 inci maddedekı 
Tasfiye neticel6ri Hazineye gümrükten malı çekmemek 
devredilir. Vukuu tesbit :edi- suçu hakkında yalnız 57 inci 
Iecek zararlar Maliye Veki madde hükmü tatbik olunur. 
leli bütçesine konacvk tabsi· Madde 60 - Bu kanuna 
sattan mahsub edilir. Tasfiye göre hükmedilen cezalar te· 
bilançoları 51 inci madde cil edilemez. 
hükmüne tevfikan Büyük Madde 61 - Bu kanunda 
Millet Meclisine takdim olu· yazılı suçlar için Türk Ceza 

nur· kanunile diğer kanunlarda 
Beşinci fasıl daha ağır ceza bukümleri 

CEZA HÜKÜMLERİ bulunduğu takdirde o cezalar 
Madde 53 - Bu kanunun hükmolunur. 

seki~inci maddesinin birinci Madde ·62 - 56 ve 59 un· 
fıkrasile 24,29,31, 38 inci cu maddelerde yazılı suçların 
maddeleri hükumlerine ria· failleri hakkında hükmoluna· 

~ yet etmiyenlerden yirmi beş cek para cezal~rmdan dola· 
liradan ilci yüz eHi liraya ka- yı bunların çalıştddarı ticaret 

t dar ağır para cezası .alınır. ve sanayi müessese veya sa 
tekerrurü ha!ind~ yüz liradan ir hükmi şah11lar maJen ve 
beş yüz liraya kadar ağır pa müteselsilen mesuidürler. 
ra ceZMile birlikte yedi gün Made 63 - Bu kanuna ıo 

.;den bir aya kadar hapis ceza re verilen hükümlerin '•ti· 
sı hükmolunur. leştikİeri takdirde maıraf malt 

Madde 54 - Bu kanunun. kuma aid olmak üzer• tama · 
9 uncu maddesinde yazılı olan men veya hülisa olarak' neş
iş mükellefiyetine 1 O ve 11 ıine mahkemece karar vere 
inci maddelerde yazılı olan bilir. 
mecburiyetl~re ve 15, 17, 36 Şu kacar ki 56 ve 59 uncu 

•ıncı maddeler hükümlerine maddelere tevfikau verilen 
ve 40 ıncı maddenin birinci hükmün bedeli mahkuma ait 
fıkrasınba yazılı olan mükel olmak ve fakat 25 lirayı geç 
ldiyt"te riayet etmiyenıerden memek şartile neşri mec~u· 
elli liradan beş yüz liraya ridir. 
kadar . ~ır para cezası ve te Madde 64 -- Bu kanunla 
kerrür halinde yuz lirıtdan keudileriııe vırilen Vüİfe ve 
bin liraya kadar ağır para salihiyl'tlcri suiistimal 
cezaı.ile birlikte 15 günden etmek suretile suç işliycr,ler 
iki aya kadar hapis cezası hakkında Türk ceza kanunile 
küknıolunn. diğer kanunlarca muayyen 

Mndde 55 - Bu kanunun olan cezalar ilci kat oJarak 
21 ve 37 inci maddeıi hükmü hükmolunur. 
ne riayet etmeyc:nlerden on Bu kanun• göre tav2;f ' o· 
liradan yüz !iraya kadar ha· lunan memur ve:. müst~b~"m 

,, ,: 1 't'ENIGON 

Kimsesiz ve 
Yoksullar Ce

miyetine 
15 ikinci teşrinde 
yaptlan teberrüler 

15 ikinci teşrin fakirler 
günü münasebetile Kimsesiz 
ve Yulcsullu Cemiyetine ay· 
niyat ve nakdi tebe~rüde bu 
lunan vatandaşların listesini 
Cemiyetten aldık. Bu Liste
de, Saym Valimizin 27 takım. 
çocuk dbise:ııi ile 5 çift ayak 
kabı hediye ettikleri ve Fuad 
Sahillinin de 10 çift yün ço· 
rap verdiği bildirilmektedir. 
Nakdi teberrüde bulunan va 
tandaşlar şunlardır. 

Lira 
ebbağ esnanafı namına 100 
.. Cemiyeti sandıimdan 40 
Selim Çeleuk· ' 2 
Reşit Cezayirli 2 
s~lim c~zayirli ' 2 
Nüman Sahilli 2 
Yusuf HacıaH 1 O 
Hasan Kunt 2,5 
Reşit Kuseyri 5 
Celil Abdülmuttalip l 
Mithat Ku~yri 5 
Nafi Adalı 5 
RU11m Adah · ıo 
M uatafa Kuıeyri 5 

Kayıp l\1.ühür 
.. Hasan oj'lu Hamza,. a· 

dın& mahkuk zati möhrüaıü 
oobeş ıün evvel kayb~ttim 
Kimseye borcum yoktur Hük 
mü olmadıitm ilin ederim. 

Baslilcadau Hamza Hüs~yin 

ilan 
Fiat Mürakabe komiayonu 

Reisli kinden 
Antakya' da kriıtal toz şe· 

lıı:er perakende olarak beher 
kilosunun 39 kuruşhln sahl· 
masana komisyonumuzca 16· 
11·1940 ıün;i karar verilmiş· 
tir. 

Neşriyat Müdürü 

... 

.Millet mektepleri 
20 ikinciteşı·in ~ çarşamba 
günü tedrisata başlayacak 

ViJayet Makamından: ., 
. 1 - VHayetimizde okuyup yazma bilmiyen vatand-;Ş' 

Ierımıza en kısa zamanda okuyup yazma öğretmek üzere 
bü.tün vilayet dahilinde müteaddit mili ~t mektepleri der· 
saneleri açılmıştır 

2-Bu dersaneler blitün vilayette 20 ikinci te~riıı 940 
çarşamba günü açılacak ve 20 mart 941 tarihine kadar 
devanı edecektir. 

3 -- 16 - 45 yaşındaki ,okuyup yazma biımiyen va· 
tandaşiarın bu mekteplere. tlavamları talimatnamesine tev• 
fi kan, mecburdur.· Devam etmeyen vat.ındaşlar lnkk1ııda 
takibat yapılacaktır. , 1 

4 - Nerelerde kaç dcrsane acıldığı aşağıda gö.ste· 
rilmiştir. .. 

A Dersaneleri hiç okuyup yazma bilıniyen, B ~ersi 
nelP.rİ ~A dersaneterindeki derecesind ~ bılgi sa~ııbi ohııı· 
lar içindir.Vataıadaşların kendi mıntakalarındaki okullar& 
müracaatla h~men kayıtlarını yaptırm..tları 

Millet mekkpleri dersaııeleri açılacak okullar· 
Ant1tkya MerkeT.iııde: ' ' 

lsm~tpaşa oku\unda(l;kadınA,(l)erkekA,(l)erkekB,Gazip ş 
okulunda (2) kadın A, (1) kadııı B ye (1) erk ... ek A, Feyzi 
çakmak okulunda(1) kadm A(l )kadın B, (2)erkek A, Cüıll' 

· huriyet okulunda (1) kadııı A, (2) erk~k A, lstıklal okıJ' 
lunde (1) kadın A, (2) erkek A, 23 f emmuı okulund' 
(1) kadın. A (1) kadın B, Ulu& okulundn r(l) kadın A. (1 

erkek A, Hatay okuluııda (1) kadın A(.1) erkek A, Ülh11 
okulunda 1 kadıtı A, 1 erkek A, Yaşilyurt oJ<ulıında 1 
kadın A.2erkekA. Süveydiye n ıhiyesi inerkezinde3erkek~ 
Şeyhköy nahiyesi merkezind ?.'2 erkek A, Harbiye ';nabı' 
yesi merkeziııde 1 erkek A Bellirge . nahiyesi rnerkezinJı 
1 erkek A, Karsu nahiyesi merkezinde (1) -erkek A ı3~ 
batorunda ı · erkek A, Ka?Qksıdal erkek A, Avakl:da l 
erkek A, Aydide 1 erkek A •• vlağaracıkta 1 erkekA, Sa' 
bunlukta l erkek A, Çakı-unludö ı -n~rkek A, Karbt 
yazda 1 erkek A, !mıkabra.ş ta 1 erkek A, Tt:llikumbeJ 
te; 1' erkek ·A, !Zeytunlude 1 nkek A, 

B ıakenderun Kazasında: 
Mithatpaşa okuluoda 1 kadın A, 1 kadm · B 2 , er 

Namıkkemaf okulunda 1 ka~m A, bir kadın B, 2 erk 

B; Belende 2 erkek A, Arsuzda L erkeke A, Kara9Jlç 
ta 1 erkek A, Ekverde 1 erk~k A, Haymesekide 1 et~ 
A, Karahiis~yinlide 1 erkek A. Akçalıda 1 erkek A. P. 
cılıuğurluda 1 erkek A, Akarcada ] erkek A. Miıftülr 
de 1 erkek A, Çakaihda 1 erkek ı A, 

C - - Kırıkhan Kazsında: 
Merkez okulunda 1 ka<lm A 1 k.ıdırı B. 1 erkek /. 

Kuramankaşında 1 erk~k A DelibPkirıide 1 erkek A 
Reyh:rniye kazasında: 

fif para cezası oimır. l °; lerin bu kanunun tatbıkı do-
Madde 56 - Bu kanunun layısil~ işledikleri suçlardan 

_ 22. ve 25 inci nıadde~inde yB· dolayı .haklarmda yap~lacak Ce· 
zıh ola.ı mecburiyetlere riayetf zai takıplerde memurın muha 
etmiyenlere iki yüz elli lira· kem~tına dair icanun hükümle 
dan i&ri bin liraya kadar ağır ri tat~ilc olun~az. . . 

Setim ÇELENK 
CH.P.ıAatbauı - ANTAK'{ A 
• Siiii:ZTw,;s;se ~e1.1o;s o ı 
maz. 

Bu kanunun şumulüne giren 
suçlar Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 423 Üncü 
maddesi mucibince tatil zama 
nında iÖrülen acele isi erden 

Merkez okulunda 1 kadın A,'2 t-ı kek 1 erkek B. Hama['ll 
1 erkek A, Ayrancıda 1 erkek A, Karahöyükte l erke~ 

E - Dörtyol . Kıızasında: 
Merkez okulunda 1 kadm A. bir kadın B, 1 erkek 

Erzinde 1 ka<~uı A, 1, erkek A, Payas uahıyesi merkeı1 

de 2 erkek A, Ocaklıda 1 k d.n A. 1 ('rkt>k A, 1 et~ 
B, Ôzerlide 1 erkek A, Büyükçaylıdcı l n~ek A, Kii 
çaylıda 1 erke"k A, Karakised~ 1 erkek A. Kuzucul 

.. para cezası ve tekerrür halin Vah ve vah muavınlerı ve 
l ·ı.· . fk b"'lc 

::de bin liradan a~ağı olmamak kaymakam -~r u~mcı ı r• u 
üzere ağır para cezasile bir· mündenh~usteınadır. 
likte iki sr.neden beş seneye ı M.a~de 65 .- B~ kanunun 
kadar muvakkat sürgün ced tatbıkıle tavzıf edılenler ka· 
s• hükmolunur. nunun tatbikini temin maksa 

Madde 57 - Bu kanunun dile gerek alakadarlara ve 
28 irıci ınaddasind~ yazılı ol gerek üçüncü Ştlbıslara ait 
duğu veçhile muhik bir sebe ticarethane, iınalathan~, depo 
be müsten;t. elmayaralc vaki mağaza, antrepo vesair her 
olan iLbara rağmen niuayyr.n türlü idhal yerlerinde aram~ 
müddet içinde malmı güm- talebinde bulunabilecekıerı 
rükten çekm~yt-nlere yedi. gibi yapılac•k aramalud~ 

t günde.o bir aya kadar hapis kendileri de haıır bulunabı· 
u ve elli lirad~n iki yüz elli li· lir. 

raya kadır aiır para cezası ' Arama ve ubıt muamele· 
hükmolunur.. leri umumi hükümler daire• 

Madde 58 - Bu kanunun sinJe icra olunur. 
30 uncu maddesi hükmüne Madde 66-56,S9ve 64 iiııcü 

muhalefet edenlerden elliliradıAıı madded~ vaxıh ıuçlardan do 
~ i.ki yüz elli liraya ·kadar ağır layı y•pılacak olan son taa-
~ para cezası alınır. ,bu para kikat mevkufen icra edilir. 
\cezası bir ~enefüc kira tuta· Madde.67 , - Bu kanunun 
rındarı aşağı oiamaz. şümulüne iİren .!uçların mu· 

Mudde 59 - Bu kanunun bakemeleri bütün davalar• 
; 32 ve 35 inci maddelerinde ya takdimen rüyet olunur ve ti· 
zıiı ihtikar ve istismar fiille· lika zaruret hasıl olan işler· 
rinderı- her hangi birini irti- de mücbir 141bep O~fl!adıkça 
kap edenlere işledikleri fiii bi~ haftadan fazla tilık olun• 

Hyıhr. , 
Madde 68 -- Bu kanunda 

yazılı suçların takip ve muha 
k~melerinde meşhut suçların 
muhakeme usulü hakkmdaki 
3005. 3498, ve 3749 ıayıh 
lcanunlarda yazıh şartlarır. 
mevcudiyeti balinde mezkur 
kanunlar hükmü tatbik olu· 

1 erke:k A, Karayılanlıda 1 erkek A. 
Yayladağı kazttsm<la 

\lerk~z okulunda 1 kadın A, 1 Ktıdırı 13, l erkek 
Bezgede 1 erkek A, Kışlakta 1 erkek A, 

G - Hassa Kazasında 
Merkez okulunda 2 erkek A, Akbezde 1 erke~ 

Hacılarda 1 erkek A, Aktepı>de 1 erkek A, 

nur: Ölen siviller 
Altıncı fasıl Atina 17 A.A. - Yu -

MÜ fEFERRIK HÜKUMLER nan Emniyet Nezareti tel>liğ 
Madde 69- Bu ka mm 

büküaaJ~ri daire5inda ittihaz ~diyor : Harbin bidayetin • 
edilecek karar ve muamele- denberi ltc1lyaıı tayyare1eri • 
ler ba1dcın<L& kazai merciler- n\n açık ve müd,!lfaasız şe· 
den tehiri icra ve tedbiri ihti· bir, kasaba ve köyler üzeri· 
yati kararları verilmez. ne yaptıkları hücumlardan 

şimdiye kadar 900 !'ivil öl -
M•dde 70 - Askerlik ve mü~ ve 1000 ki~i <le yarala~ 

Milli .Müdafaa mükellefiyeti mıştır. Bu hücumlarda hiç • 
lı..anunlarının, bu kanunun 41 bir askeri mevki zuar gör· 

inci maddeıiııde yazılı muafiyet ınemiştir . Ölen sivillerin ek 
müstesna olmak üzc-te diğer serisini kadın · v~ çocuklar 
bükıimleri mahfuzdur. teşkil .etmektedir. 

Madde 71- Btl kanun neışı-.:....----~----
ri hıtrihinden muteberdir. Halk ta .. 

Madde 72 - Bu kanuıı hu Yarından itibaren Türkç.e 
kümlerini tatbika lcra Vekille Söıtü ŞERLOKHOLMESiu 
ri.Heyeti memurdur. -Son-- BASKERVrLLEJlıN Köpeği 
• 

ilanen teb·li 
Kırıkhan icra menıurluf:ı 

Kırıkhuııda Kı.rab<ıı 
Y es\ir tarafından baH4'> 
nı Suriye-: lehine istimıl 
rek mahalli ikameti 111 

Mıksı Kigorkyan KarBlt 
lu Nazaret aleyhine 
1 - 1 933 tarih ve si~ 
ne vadeli adi se11et1e 1 
deni osmarıh 'altuntJ ' 

. takihi esnasında bof~ 
ikametgahı maıhul b~~ 
sına mebni iki ay ırı 11 

ılanen tebliğat ıfasaıı8 ~ 
verilmiş olduğundan ., 

. tı 
det zarfınJa usulen 1 

dilmediği veya par~ 
mediği halde cebr• 
devam olunacağı iliO 

1 

l 

• 


