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~ -· 
elçika kralının tarihte mis

i görülmigen ihanetine rağmen 
Belçika hükumeti ile ordunun mühim bir 
kısmı ve halk kralın bu şeref siz hareketine 

iltihak etmedi 
Bir nutuk söyliyen Belçika Başvekili, düşmana teslim olan kralı 
telin ederek Belçika milletiniu herşeye rağmen sonuna kadar 
tllüttefiklerl~ yan yana harbedeceğini ilan etmiş ve ckral öldü, 
Yaşasın Belçika!• dtamiştir - Müttefik kuvvetler Manş sahille-
rinde düşmana şiddetle mukavemet etmektedir - Dün 50 

Alman tayyaresi düşürüldii 
. Paris 28 (a a.) - Havas mekte ve sonuna kadar müt-
ltnsı bildiriyor: tefiklerle yan yana Belçika 

~ Şimal cephesinde Belçika milletinin şeref ve namusunu 
~l~tnın beklenmedik hiya· müdafaaya azmetmiş bulun· 
~tı üzerine vaziyetin vahim· maktadır. 

ıJJ ~~~sine rağmen. Fransız ve Londra 28 (a.a.) - Bu 
~ t_tilıı orduları Alman tazyi· gün öğleden sonra Avam 
eti ~ tiddetle karşı k:>ymağa Kamarasında bir nutuk söy· 
kıl' 't "•rn ediyor. Kale Ostand liyen Başvekil Çörçil, Belçi-
Jıf'I Dünkerk limanları azimle ka kralının Alman Başkuman 

'dafaa edilmektedir. Bu li· danhğıoa teslim olma hadise· 
. ~lllara karşı dü~oıırnın dün sini haber vermiş ve de· 

i~ıl ~lıyan şiddetli taarruzu bü- mişdir ki: 
~ k zayiatla tardedilmiştir. "-- Kral bugün sabaha 

de 1 lcarşı Alman Başkumandanı· 
~ tı ngiliz ve Fransız hava na bir murahhas göndererek 
rııı' ~~ları dün bütün gün ve gece muhasamata niha)·et veril· bi' L •inanın geri katlarını, depo, 

1 ~ mesini istemiş ve kralın ku-

mandası altındaki Belçika or· 
dusu saat dörtte ateş kes:. 
miştir. Belçika ordularının 
yanı başında harbetmekte 
olan müttefik ordular, bu 
tehlikeli vaziyete rağmen, şid· 
detle mukavemete devam et
mekte ve Manş sahillerini kah 
ramarıca müdafa.t eylemekte· 
<lirler. Belçika hükumet: ile 
Belçikal:lar ve Qrdunun b'r 
kısmı kralın bu ihanetine iş· 
tirak etmemiştir. 

Bu vahin: hadiseye rağ· 
men, müttefikler, düşmanı 
mağlup ederek kati zafere 
varıncıya kadar mücadeleye 
aziml~ devam edecektir. 

Ziraat··Bankası 
Kozacılara 15 bin lira, Hatay çiftçilerine 

de 320 bin liralık Kredi actı 
Hatay çiftçilerine 320 lirası An takva \le Yayladağ 

bin liralık kredinin açılması· kazalarına tahsis olunmuştur. 
na dair verilen kararı daha Diğer taraftan, mustahsilin 
ev\.·el Ankaradan alarak bil· kozalarını satın almakta olan 
dirmiştik. Haber aldığımıza kozacılar kooperatifine de 
göre, 1 Haziran 940 tan iti· 15 bin liralık kredi açılmış
baren çiftçilere ikrazata baş tar. Bu para kafi gelmediği 

lanacaktır .320bin liranınllObin takdird~ kredi arttırılacaktır· 

Ada bataklık- · B. M. Mecli
l lları kurutu

lacak 
Valimiz bu sabah 

tetkika •ta bulundu 
Valimiz Şükrü Sökmensiier 

bu sabah refakatinde Beledi
ye Reisi, Sıhhat ve su işleri 
müdürleri olduğu halde snma 
yuvası olan Ada civarındaki 
bataklıkları ve su birikintile· 
rin: tetkik etmişlerdir . 

Bu tetkikc.t neticesinde şch 
rin umumi sıhhatun tehdid 
eden bu mikrop yuvalarını 
kati surette ortadan kaldırıl 
ması ve arık sularının temiz 
bir şekil.ie akıtılması içine· 
mir verilmiştir. 

Gül cemal 

sirıde 
Bütçenin masraf 
kısmı kabul edildi 

Ankara 28 A. A. -
Büyük Millet Mecli~i Bugün 
Muzaffer Germanın reisligin
de biribirini müteakij> iki de· 
fa toplanmış ve 1940 büt -
çesinin masraf fasıllarının 
müzakeresine devam etmiş • 
tir. Müzakere esnasır.da söz 
alarak bazı temennilerde bu
lunan hatipler, alakadar ve
killer izahat vermiş ~ve 1940 
bütçesinin masraf kısmı ay
nen kabul edilmiştir. Meclis 
yarın toplanarak biitçenin 
varidat kısmını müzakereye 
başlıyacaktır. eP~ ~ ıar ve müstahkem mev-

e'' d tri ıiddetle bombıardımana ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ Vapurunu SC?,tıy aruz 
•• ,,, ~'t. t . -h· t h Surı·yede T k d d 1 b l s idaresi ile alakadıtr İngı' liz .. ~~--rn e mış ve mu ım a • 1.S en erull a stan u -- on zamanlar· 
c~ -.. .• t yapmıştır. Dünkü hava Altın borçlar harp B h da kadro harici edilerek makamları arasrnda yapılan 
uf ~arebelerinde 50 Alman İr ava kampı Haliç tersanesi önü,de de . temaslardan sonra Gülcema-
~ ~J)aresi düşürülmüş ve 16 sonuna tecil edildi kutnlac'ak mirli bulunan eski emektar lin 23 bin İngiliz lirası mu· 
~ , ı~'•i de tahrip olunmuştur. Şam - F evkulade vazi- Ankara - Tüı k Hava Gülc~mat vapurunu lngiliz . kabilinde uir İngiliz şirketi t. 
11°~ Q' lrıgiliz tayyaresi üslerine yet ve Altın fiatlarıııın nis· Kurumu, faaliyetini Hataya ler satın almak için müra· ne satılması takarrür eyle · 
f~iO 011nıemişlerdir. betsiz şekilde yükselmesi da teşmil etm~ğe karar ver· caat etmişlerdir. Haber ve· miştir. İngilizler vapuru ta -
b• it Paris 28 (a.a.) - Paris dolayısile, altın yazıh borç· miştir. Bu karar r.ümlesin . rildiğine göre deniz yolları mir ederek kullanacaklardır. 

, ~· b\llunan Belçika Başvekili [arın harp sonuna kadar te- deıı ilk iş olar ak, "İnönü ,, ___ :lm_llllll ________________ _ 
ete ı:r.er)o radyo ile Belçika mU· cil edilmesi kararlaştırılmış· nde yapılan hava kampları· EN SON DEKiKA 

ta 
111

' hitaben söylediği nutuk· tır • nırı bir P.şi de lskenderun · 
v 1 kralın ihanetini telin etmi~ Fevkalade tedbirler da yapıla<'.ak bu k,mpa ''Is· 
11: düşmana teslim olmak Şam - Suriye hükume kenderun havacılık kamp• ,, 
~il~lleliııi gösteren kralın, teş· ti, vilayetlere gönderdiği resmi \'erilecektir. 
~b~t.ı esasiye kanunundaki se· bir tnmimd '!, memurl ... nn A J 
lla 'Yctinı tecavüz ettiğini bi- icap ettiği zaman geceleri m Q n Y Q 

tJf v,'h~·leyh Belçika milletinin süratle bulunmalarını temin Romanyayi tazyi-
,,~ ukumetinin bu ihanete için muvazzah adreslerini ka başladı 
ltı~t . rnuvafakat etmiyer~k en büyük mülkiye memuru· Bükreş 26 A.A.- Ha· 
qf t~fılderle birlikte kati na bildirmeleri ve biç bir vas bildiriyor: Almanya, Ro 
lft: erın istihsaline kadar harb~ memurun bulundu!u ş~brin manyadan daha fazla ithalat 
'();1•nı .etmeğe karar verdiğini haricine çıkmasına miisaade yapmak için Romanya hüku 

emıı ve demişdir ki: edilm~mesini bildirmiştir. metini yeniden tazyıka baş· 
-ıt, .. Kral, müstevlinin emri ihtikara karşı mü- lamıştır. Alman ekonomi he-

" yeti, temmuzdan i tbaren 
ı. ·:~ girmictir . E.zilen cadele ~.ık 'f Almanyaya daha fazla ben 
Ot(j,. a rnilleti ve BeJçika ş • 5 ·· ı d zin sevkini istemektedirler -.ıu k am , ._ on gun er e 
Otlak raıın bu hiyanetine piyasada başlıyan ihtikara Bu taıyik gittikçe şidd,.tini 
~i"... olrnıyacak v~ bu müthiş tt kt d R . hllef karşı, Fransız Ho· Komiser- ar ırma a ır. omanyanın 
lır, 1\ ı nefretle telin edecek· liği ile Suriye hükumeti şid· şimdi aylık petrol istihsalatı 

ı ÇiL 1 raı öldü, yacasm Bel - SCOb' d Al l °"·,, " detli bir mücadeleye başla • m ton ur. man ar geçer. 
, p, . mıştır. Halkın zaruri ihtiya- aylarda aldıkları benzini va· 
'~"•lıntıı 28,,(a.a.) - Belçika cı olan gıda maddelerini gonsuzluk yüzünde bu ay ala 
ıtı,11 .. 8n .c\lrnanlara teslim ol· saklıyanlar veya pahalıya mamışlardır. Halbuki şimdi 
·ı. '' el 'k dd garp c~phesinde Almanların ~ııta lllılleç·ı a mchafili ile Bel- satanlar şi etle cezalandın 

1 1 k b . f 
detin b· tı Ve ordtııu araıınd Jacaklardır .Hükumet, vilayetler gün,,eıi enzın sar iyatı 20 

,, ltı1*tır K •kaulamd uyandır· de müteaddit merkezler kura· 1 bin tona baliğ olmaktadır. 
' kd'teİc :n?i baıana harek"t rak halka kilo ile şeker sat 1 kuruş üzerinden narh kon . 

t•h 8 1 •!lı namusu lekeliyen maktadır. ince şekerin kilo- muştur. Bundan fazla s:ıtan· 
e çıka milleti _rcdd.,t- snua 29, kesme şekere 32 lar cezalandmlacaktır. 

Müttefik kuvvetler 
Belçikadaki vaziyete uga'ı 
yeni mevzilere yerleştiler 

Alrnan tazyıkını zayifletmek için İcab 
eden bütün tedbirler ahndı-Son1da Fran 
sız ordusunun geniş harekatı inkişaf 

ediyor 
Paris 29 A.A.- Belçika kralının Almanlara teslim ol· 

ması üzerine hasıl olan yeni vaziyeti önlemek ve açılan 
gediği kapatmak için müttefik ordular y~ni mevzilere 
yerleş;nişlerdir . Müttefikl t> r Alman tazyikıne ayni azim

l le mu'<avemet etmekte ve bu tazyıkı azaltmak için lazım 
gelen bütün tedbirler alınmış bulunmaktadir. 

Pari~tt>: bulunmakta olan Belçika Başvekili ile hüku • 
met erkanı bugün şi.ndiki Belçika Kralının babası birin
ci Alberin heykeline giderek çeleıık koymuş ve sonuna 
kadar harbe devam için and içmişlerdir. Başveokilin koy· 
duğu çelengin üzerindeki siyah kordelada şu cümleler 
yazılı idi : " bugünün mültecileri, yarınm askerleridir. ,, 

uünyanın her tarafında bulunan Belçikalılar kralın ha· 
reketini nefretle karşılamakta ve vatanı kurtarmak için 
gönüllü gelmektedir. 



Sıtyfıt =- 2 = 
Çağhyaolar bölgesinden 

Devlet ile mi'llet 
-1-

Devleti, kazanç peşirade koşan v~ kazandıklarını baba 
sofrasına doğramaktan zevk alan beş altı vefalı evlada 
malik bahtıyar bir babaya, milleti de böyle bir babanın 
müşfik kanatları altında yer alan saygılı yavrulara ben· 
zetmek kadar güzel bir tarif olamaz sanıyorum. 

Eski devirlerimizin bir sürü fenalıklarına rağmen dev· 
let ve millet gücü kadar kuvvetli olan buna benzer öy
le şerefli aileler vardı ki gelin: kaynana ve üvey ana 
dmltılurile kolay kolay sarsılmayan o mesud yuvalarda 
yetişen hayirli torunların pek çoğunu kendi zamanımız· 
da bile parmakla gösterilen sayılı bahtiyar!ar sırasında 
hepimiz görmüşüzdür. 

Bu itibarla aile ocaklarım bu seviy~ye kadar yükselt
miş vatandaşlara ne derece imrenmek lazımsa böyle 

imrenilecek seviyeye erişmiş ailelerden mürekkep şerefli 
bir cemiyete metbu olan devlete de o dt!rece gü~enmek 
gerektir! 

M. YELTEPE. 

Ellerinde maden taho·rrisi 
ruhsatnamesi o/mıganıar 

Hatay Valiliğinden: 
1- Ellerinde maden taharri ruhsatnamesi olmıyau kim· 
selerin toprağı kazarak cevher çıkarmaları memnudur. 
Bu fiili işıiy .!nler hakkında maadiıı ııizamııanıesi hüküm
leri dairesinde kanuni takiba icra edilecektir, 

2- İktisat vekaletinden usulü dairesinde müsaade 
istihsal edilmeden ruhsatnam~li sahalardan elde edilecek 
cevherlerin saha haricine nakledilmeleri de memnudur. bu 
memnuiyete riayet etmiyenlı!r hakkında kanuni tRkibat 
icra edilecektir. 

Alakadarlara ilan olunur. 

Açık arttırma ilanı 
Antakya icra memurluğundan 

İpotek olup paraya çt-vril dönüm nisbetinıle olup kuv-
mesine karar verilen ve üç vei imbaliyesi. iyi der~cededit 
yeminli ehıi vukuf mariletile Kendisine ihale olunan kim 
temamına 375 lira:evrakı nak se derhal veya verilen melih 
tiye kıymet takdir ettirilen hitamında parayı vermezse 

, aşağıda evsafı yazıh Süveydi ihalt" kararı fesh olunarak 
ye nahiy~sine bağlı Cüdeyde kendisinden evvel yüksek tek 
köyünde k5.in482parsel numa lifte kimseye arzetmiş oldu· 

ralı bir tarlanın tarlanın açık arı ğu bedelle almaya razı olur 
tırmaya konulmasına mebni sa ona olmazsa vera :bulun· 
22 6 940 tarihine tesadüf ede• mazsa 15 gün müddetle tek· 
cu~~rtesi günü saat 9 dan 121 rar arttırmaya .~ıka.rılıp en 

k d d · d b. · · ı. son arthranın uzerınde hıra· ye a ar aıre e ırıncı açı..: . . . 
tt · d'l kt. t kılır ikıncı ıhale arasındaki 

ar ırma ıcra e ı ece ır ar · f k · ·· 1 
kd

. d' . 1 k ar ve geçmış gun er ıçm 
tırma ta ır e ılmış o an ıy .. :i S f · h · d·ı k 
metin yüzde 75 ini bulduğu yuzl e h .. ak1z ıshap tekaılemraek 

. . ayrıca u me ace 
surette alıcı namına ıhale~ı sızın dairemizce resen tahsil 
yapılacnğt aksi takdirde son olunur. 
artlıranıu taahhüdü buki kal Gayri menkulü:~ terısküm 

mak şartilt> arttırma 15gün nıüd etmiş vargi ve riisumu della 
detle temdıt oluıı.ırak8,7, J40gü liye bilcümle tapu masrafla

mine raslayan p zartesi gtinü rı ahcıya ait.ir cfaha fazla ma 
ayni scutte d .. irede y.ıpılacak 1 lumat 11lınak i.steyenlerl,7,940 
hr ı tarihinden itibaren açık bu· 

· . . Jundurulacak şartnaml.!sine ve 
Satış peşm para ıledır arı 

940 550 1 
d .. 

tırma}a girmek istiyenler ga} ' I ~ay~ ı f o~yasın~ mu· 
ri menkule mukadder kıyme racaat a a 8 8~ ~ ma umat 
tin yüzde 7.5 ııi betinde p ·y almış olacakları ılan olunur. 

akçnsı vermeleri veya ulu.sal s· k"' . 1 k 
bir bankanın tf·minat mektu ır atıp a ınaca 
bunu ibraz etınelt'ri lazımdır. j Maarif tv:lüdü~lü~~nden: . 

H ki t 
. I 1 b. 1 Daıremız ıçın (15) hra 

a urı apu sıcı ı e srı ıt 1 k b' k ı k 
l 

. ki" 
1 

ki 
1 

.ıy ı lı ır sa reter a ıcaca br. 
o mayan ıpote ı a aca ı ar- 2 S k t · ı.. k ı t . . . - e re erın aa a or a 

YENIGON 

Munzam vergiler hakkında resmi tebliğ 
1- Fevkalade vaziyet do- 366 367 368 369 370 371 372 334,338,362,363) ~ 

layısile b~zi vergi ve resim- 37]:374:375:376:377~378:3791 
M ) Keten,kendir, manile Ud~~rie! 

lere zam Jcrasına ve bazı 380, ,382, 383, 384,385,386, kendiri jüt ve sRir iplik i~ ilanı 
maddelerin mükellefiyet mev 287,388,389, 390, 391, 392. line veya dokumaya elverişlı ku ar,ı 
zuuııa alınmasına dair olan 393,?.~4,395,396,397 ,398,399 nebati maddelerden mamul ıuı 
38~8. sayılı kanu.n .:ı~-5-940 400,401,40?.,403,404,405,406, ve makara, çile yumak zi~• 
tarıhınde nc.şredıımıştır. . 407,408)(ö77numaraya giren ve na ve sair şekillerinde müf 

2--Bu kanunla vergileri metre murabbaının sıkleti 100 7edat üzere satılabilecuk ha 
arttırılmı~ olan ~eyahııt yeni gramdan yukarı olan panıuk le getirilmiş iplikl"r( kasarlı, 
den vergıye tabı tutulan mad mensucatını bildirilmesine ıu- kasarsız boyalı olanlar da· 
delerden kanun neşri tarihin zum yoktur) dahil) sicim,ip halat (katrall Jlı1~ de mevcutları b~lunan: • G) Her nevi yün Vt! kıl ip lı, boyalı, madeni tellerle miİ ırıı 

1-ltlıalatçılcat Iikleriıı, yün ve kıl mensucat rett!!p o1nnlar da dahil pas· 
2-Toptancı tacirler yünden ve kıldan yapılmış ha· pas,her nevi keten mensucat 
3-S~_nai. müesseseler zır eşya (gümrük tarife ııuma -ör~me kumaşlar da dahil- da 

4 -Yuz kılodan fazlakab· raları: 102 103 104 106 tela yapıştırma. işlemeler 11e 
d ' ' ' ' ve çay ve on tenek~ en 108, A B 109110111112 işlemeli harçlar ve şeritler, 

fazla benzin mevcudu olan 113.114 C. z 11's,11'6,ll,7,11B püsküJ,dönme, saçak kordon 
perakendeciler. 119,120,121,122.123,124,125 işlemeli olmıyan şerit ve har( 

Ticarethan~, mağaza, fab- 126, (106. numaranın B ve C far gibi şeritçi ve . kaynata~• . Aok 
rika imalahane,ainbar ve de· pozisyonlarına giren yün men eşyası, kett!n kendır ve saı• ıUet 
polarında Şube veya acente- sucatıan eni 140 saııtimden r~_de~. ma~ul hazır eş)'~ ak 

1 
Jeri veya komisyoncuları nez aşağı olmayaıı ve bir metre- .. gumruk tarıfe numaraları· ~Yek ~ 
dinde veyahut sair yerlerde sinin fabrikada toptan satış 4}3.414,420,421,422,423,426 ııl e 
mevcut olan malların cinsini fiatı metre murabbaı 600 g· 427,428,434· le 1 miktarını ve s\kletini, pamuk rala kadar olanlarda 220 ve O) Y f'.re sermeğe mahsus ~u.l' e 
yün ve kıl mensücatta ayrıca 600 graldan fazla olanlarda lino}eom, kaptolikan muşarn· i tı 
bir metre murabbamın sık- 24~ kur~şu ~eçmiyf'nlerin bil b~Iarı~. divar,raf, ... sofra ve 1110

1 
• ~ 

letini bu İlanı takib eden giin· dirılmesıne lüzum yoktur.) bılya ortoıeğe ve kaplamağ11 · t 
den itibaren 48 saat zarfında H) Bükülmemiş ham ipek mahsus muşambalar,muşaın·~ -pt, k 
bir beyanname ile bağlı ol· (suni ve tabii) her nevi ipek badan mamul hazır eşyll lQ~v • 
dukları varidat idaresine bil· iplikleri (tura halinde, miıfre gümrük tarife numaraları: 
dirmeğe mecburdurlar. Bun· dat üzere satılabi!ecek halde 452,453,455- it' f .AT 
lardan sınai müesseseler '.l73l veya sair her nevi şekillerde P)Çini ve porselenden diY rv1 
sayılı kanun mucibince istih ~uni \ c tabii) suni ve tabii şemelik tuğla,banyo ve kur b 
Jalr vergiı;ile mükellef uulun· ıpe~ ~ensucat ilt! suni veya na, lavabo, ördek, apteshaııe Ge 
masalar dahi yukarıda zik- tabıı ıpketen hazır eşya (güm takımları, havan, kapsol, soba 
redilen şekilde beyanname rük tarife numaraları: 129,131 ve al.samı her nevi topraictatı 
verecekleri ve bu beyannamr. 132,133,134,135,136,137,138, su süzgeci ve aksamı, çioİ 
gerek iptidai madde halinde 139,142,143,144,145,146,147 ve parseleııden sofra,tuvalel 
gerek mamul halde bulunan 149,150) takimları, salon eşyası hef' 
gerekse hali imalde olan eş İ) Baharattan kara ve beyaz kel çiçeklik ve çiçek vesait 

ya ve mevaddm kaffesini İt· biber, yani bahar, zeııcefıl, mamulat,çini ve parselendell 
hal edeceklerdir. Bunlardan karanfil, tarçın, ve tarçın çi- elektrik aletleri ve aksamı gii~ 
kanun neşri taribind en hali çeği (dögütmüş, döğülmemiş) rük tarife No.farı483,484,4S' 
imalde bulunan maddeler be gümriik tarife numaraları: 486,487,488,490 
yannamelere iptidai madde 236,239) R) Şişe damacana, kavaııOj 
halindeki miktar ve sıklete J) Terkipyolite elde edilen ayna ve mağaza camları ot~ 
göre dercolunacaktır.) plastik amaddeler ve bunla· mobil ve saireye maksıal 

3 - Beyanname ile bildi rı~ mam~latı, bunlar sellü· emniyet camları, ayna fotol 
rilecek maddeler gümrük ta- l~ıt, g~l~ht, bagalit,_ suni re raf camı, camdan lamba ~·I 've 
rife numaralarile aşağıda gös çıne hıbı maddelerdır. Bun· puzu ve abajurtarı eelektrı~ ~ 1"r 
terilmiştir. ların hem külçe, levha, çubuk ampulleri, saat c;mları ve kt 

A)Benzin ve benzerleri yaprak, şerit halinde olanla- saat tertibatım haiz sııif F 
gümrük tarife numarası 695-B rı iiz_e~le.ri. c~ıalı; sırlı, kabart alat camları, camdan, mitıe' de b 

B)hernevi kahve gümriik malı ılahıgıbı satıhları ÇKlışıl den ve camlaştırılmış porsr.· ~ F 
tarife numarası 'l08 ınış olanları, ve bunlardan lenden düğme.boncuk,sıgar• ' •f/e 

C)Hernevi çay gümrük ta mamul tarak baston ve şem- agızlığı. bilezik,küpe,tesbihı tG bk 
rife numarası 213 siye başlıkları sıgara ağızlığı yüzük ve sair eşya. sofra, tıı• llıi~ıc 

tahakası, tesbih, elektrik mu valet, salon ve yazıhane içi11 ~ bi in 
Ç)Ham kauçuk ht:r nevi cerritleri \'e emsali mııdde- r.amda•ı mamul eşya ·gümrİJ~ f~Ur . 

lastik ayakkabı, çiz.ııe şosorı 1 
ler vergiye tabidir. (gümrük tarife numaraları: 494, 498,0 t k, hlı 

ve kaloşlar v~ bunların Gü- 51 '' 
tt"barka, balata, ebonit ve tarife numarası: 281) 499, 500,501,503,505,507, }okt 

K)Mobilyacılıkta müsta- 511512515 ~u~ u 
volkanitten ve suni kauçuk 1 k k ' ' ı ltt: 

l ı 1 I ~ 'k b me a.plcıma.Jı ağaç yuprak 4 - Müddeti içı'nde be' ; ~ 
mamu 0 an arı, astı oru ve şerıt halınde, kalınlığı 6 y ı 'ile/~ 
ve lastikten mamul elektrik . . , anııame vermiyen veyahıl J •rıı 

mılıınetreye Kadar olanlar ~i m ti k b"ld'1re'1 t~ Y"l( 
ıevazımı, cereyanı elektrikide • . evcu arını no san ı 1,) "' 

müstamel tel ve kablolar na 
1 

lalı,. boyalı, resınıli olanlar 1erdeıı beyannamesini verJlle' ~01Qba 
kil vasılarına mahsus iç ve ı dahıl parke tabtası ve kon· dikleri veya noksan bildir' ·~Ilı 1-'f 

trplake tahtalar cilalı. boyalı, diklni 1118dde' ~ bo 
dış tekerl'k lastikleri, ka k k 1 1 ıe 
uçuktan yapılmış hazır eşya 1 a ına 1 ve resim i olanları lerin vergisi beş kat fazlaSİ 1 

be 
dahil gümrük tctrif e numara talı sil t>dilecektı·r. t 

gümrük tarife numaraları:440 f ~ 
444,445,447,448 Vı! 558-H ları: 285,286 Al;kadarlarca bilinmek ~ı 'ld 

la dığer alnk~darl?r~n ve ırtı okul mezunu ve askerliğini 
fak hakkı salııplP.rının bu hak bıtirmiş olması lazımdır. E) Tabaklanmış boyalı ve 
larını ve hususile faiz ve mas 3 - Birden fazla talip ol boyasız her nevi deriler, 

L) Abajur kağıdı kopya ve re ilan olnur. 't- r t, 
yazı ve çoğaltma kağıtları, __.,/ "t~ıt 

cam kağıdı, sinek kağıdı,tur Kayıp pasaport el 1\ ~0 
rafa dair iddialarını ilan tari duğu takdirde aralarında mü her nevi kösele ve suııi köe 
hindt•n itibaren yirmi gün zar sabaka imtihanı yapılacaktır. le derid~n yapılmış hazır eş 
fında dairemizt- bildirilmesi 

1 

4 Talip <'larıların el yazıla ya gümrük tarife memurları 
bildirilmedığı halde. satış be rile yazılı bir.e~ di.!e~çe ~2) 75,76,77.78,79, 81, 82,83,84 
delinin paylaşmasından hariç ~ adet fotografısı, huvıyet cuz 85,86,87,88,89,90,91,92,93ve 
kalırlar . dam ve tercümeihaliııi bildi- 94. 

(G · menkulün rir evrnk, sıhhat raporu hüs· ı F) Her nevi pamuk iplikle 
.ıa yrı nü hal mazbatası "Emniyet· ri,pamuk mensucat ve pa·s 

evsafı) ten alınacaktır,, ile dairr.mi· muktan yapılmış hazır eşya 
r\lezkur tarla tahminen beş ze müracaatları. {gümrük tarife numaraları: 

nosolkağıdı ve sair miyar Hatay Enıııif 4 ~ llıGtt 
.cağıtları, yağ!ı paralinli,mum müdürlüğünden 7 birinc.idd1~ '~t~ır 
lu, gliserinli, zamklı kolalı rin 939 tarihli Halil Ahı ..,~ ·ll.ı~ 1 lıtt 
kitreli, reçineli, nlb~minli;k<;I a~ına ~ldığım. pa.saport~ ,r ~ ~I q 
ladyonlu ve emsali kağıtlar ~ ybett~n~ . } en!~ını .~ıa':$ııt• ~ıttı!b• 
duvar kağıdı ve ınuka VvAları aan eskısımn huk_mu 'I. dill )i~I~ ... 
ve şeridi ve s ir kaplama 1 Halıl Abıd.., lltl~:·• 
lık kağıtlar, kağıt ve mukav· ı' Neşriyat Müdüriı tıırı ~it~ 
vadaıı mamul eşya (gümrük Selim ÇELENK ., 
tr:ar.ife numaraları: 326,330.333 C.H P.Matbaasın.dabasl ınıf 


