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yaparke~ Hataya bug-ünkü mesud ve bahti ar du· >t İnsan dalgal.arı durmadan s~Idırıyor-Vaziyet ~o.k ciddi bi..- saf~aya 
ılf11 rumunu temın .eden Büyük Millı Şeflerine kar~r son· )+ girdi - lsveç Finlandiyanın yardım tah·bını kabul etmedı ıu suz bağlılı~ mınnet ve şühanlı:mııı arzeyleınegw e ben· F. I d. d 1 ti 

memur ettı. ı Finlandiya da Sovyel ta· veç hük~met'.ne - ınü~a;ailt ı n. an ıya ~v e eı:e ~ l!m~ı~i. M?r.lisiıı heyecanla verdiği bu kararı h arruzu bütün şidılcıiı~ de . ederek, hveç•n .asken <UV hı·~· nota gonderdı 
1 

üc-' sı tazımlerımte ve s ırsılmaz bağhlıkla 1 .. Şka • vam etmektedir. Bu muha • lerle kendisine 1 yardınwıı Helsinki 16 (a.a) - Fin· ., tınız·t arzed .. l rım a yııce a- l h. kA 
e ~ ' er ve oz saygı a~ı~1la ell~inizden öperim. · rebelt·rin son vaziyeti hak • 1stemiş isede, sveç u ume landiya hükı1m~ti bütün dev· 

odt tiata~. Va.!ısı: Şükrü Sökmensüer kında gelen mahimatm hü · ti talebi reddetmiştir. devletlere birer nota göııd r 

ut • ŞUKRU SOKMENSOER a !asası şudur : Fin tebliği miştir. Bu 11otada, Sovyet 

~ Yali Sovyet ordusunun taar - Fin toyyarelerinin yalınız askeri 
e J C v·ı· t U • M HATA y ruzu son şiddetini bulrnuş • Helsir.ki 17 A.A. - mıntakaları değil, kilise, has· dj k" · d ı aye munu. 1 tclisinin duygularına t k "- ıebli~irıe göre. düşmnn hücum Y 'i ur e er başarılar dılerim. eşe: • " tur. Fin orduları. arkası ke· - tane ve hatta evleri bombar· 

, )+ !arı bütün şiddetilc devam b İsmet ı· 00··nu·· ııilmiyen bu hücumlar karşı· d lk' k d d" dımıın etmek suretiy'e i'tü'l i,~--·:•••-..-lle::!_.;;~;_;~~~~:a;:;;m;~,u~ etmekte ir. ı no ·ta a uş b 1 ·ı 1 k 'd ı · k l'i sında bir kısım mevzileri eyna mı e aı e erı aya ·· • d man kıtaları Fin ileri vevzi:- I ld b en l V E terke mecbur olmuşlardır, lar atına a ıgı eyan e mo ern ne girmeğe muvctffak olmuş, r·. Sovyetlerirı beton istih · diber kıtalarJa kfımilen püs· ve bu hareket şiddetle pro· 
n • kamları zapt ettiklni habe· kÜ;tülmüşlerdir. testo edilmektedir. Finlan<li· 

iarıd, z. lllC'!-1~ kur-:.ıluyor ri yalandır Çünkü Marıer · ya hükürneti yine bu notasın· 
hayın hattında bt>ton istilı . Fin eıvcı tayyareleri son <la, herşeye rağmen Finlaıı· 

t r' Şz dd f] b "' kam yoktur. Fasılasız bir 4·.· saatte 34 tayyare düşür· <li~anın Sovyetlerle bir sulh 
eeri e l .zr sogug"' Q rug""men h ld d d h.. mü~lerdir. Düşman 500 tay· akdı arzusunda bulunduğunu <la f a e evam e en ucum b'ld' kt d' ·ı ftŞQtlf QQJzgef/e d d • dalgal.arı, Finliıerin eııısal • yare ile cephe gerisini bom· 1 ırme e ır . d 1 

i ... . J evam e ıyor siz kahramanlıkları kaqnsın bardıınaıı etmektedir. Finlandiyaya yar ım d Ank r.ı 17 A A. - Eski h lk . d d' 
·ıii 'rzincar1111 ş'ımaı· d T rıdc.a a tarafından ınşa da erimektedir. Dünkü mu o· f ·ı h evam e ıyor 

• m e ve 3• e ılmek 1. t 1 • ığer tara tan ven en a L d 
16 

( ) "Ni 
·ftt b ·· · 5 enen ev erın mun· harebt-le-rde 'ovyet ordusu on 'a a.a - • tt
1
21a zun şosası uzerınde t b' berl .. re g·öre-, Sovyetlerin · · 

C 
.. • E . . . ye· azam ır phııı dah'ıl'ıııde Yd· "' vuz Kronkil •. gaz"lesının ıs· .. ı rzı h k 3500 kişi kaybetmiştir. Bil- · 1 •w• F' ·1 · h ti J ~ . nbcan şe rının uru! pılmasına fevknıade n.hern ışga ettıgı m ı eı ı a arı tihbaı ına göre, Finlandiyayn 

01 Dasına 1 H '" hassa Rus suvari kazakları } • h · t' h · d ldd l. aş anmışttr. av.rnnı ıniyt•t verilmekle ve gayri ıayatı e ı.;mmıye ı a1z e· mühim mikdarda tay • .,ıı et ı muh·ılef ı· 20 şiddetli hürumlarıııa devam w 'ld" 0 uslar her biri 1 O •·J~ • c 
1 

ve san muntazam inşaat -; d gı ır. "' \.'are ı:: e v k e el i m i ş t i r. dı' nı kalınlıgw md" k' k w ı a musaa e etmektedirler. tarıktan ınürekk~p 7 sıra lıa J 

' .ı ·ı ara rng- o uıımamaktadır sevk~di'cıı bu tcıyyarel,..rle arııı'oen, faaliyet hızla devam Halk b'· .. k· T" k . Umumi kanaat, Sovyet • lincle hücuma kalknll'şlar, fa. d S b' 
1
. r.· 

k . • uyu ur mıll . ı Finlan iya ovyPtler ır ıgıne e~ ime tedır. . . tinin ve hükumetin bu acil erin Maııerhayın hattıııı ele kat Finlerin ıııukavernetiııi karşı pek )"1kın<l~ h va üs· 
~ ~slanbulda Nurı De-mırağ ve devamlı Y•lrdımırıdan ok geçirmek için insan ve mal kırn'll ımışlarJır. Ruslcırııı tün!uğünü temin e-decektir. 
uı ıbrıkası tarafından inşa edi- minnetdardır ç zeme zayiatını nazarı d.kka insan zayiatı aktllara hrıyret 20:> tayyareci Finlırndiyn):t 
ı:ı~~n ~!O portatif ev Erzincana Z · te almadan yaptıkları müt · verecek d •recede mühimdir. harek<·t '"'tın işti:-. 
ıai1 elmiş ve kurulmuştur Di- efz .. le devam ediycır hiş hücumtarırı cskım kaldığı ıra:~==--~ 
l)tl er 20 ev daha yola çıka· Ankara 16 (a.a) - Dün dır. Sovyetler cepheye mü S"ebzeciler bir- Eden 
aıı~lmış bulunmaktadır. saat 14 30 d· z·ı d "dd 1 teınadiyen yeni asker seJ • 

M ' a ı e e şı et ı uvakkııt olar ık kurulan bir zelıele olm4 ·" ~ 'lk k l ketmektedirler. 
ıN k J "j" ıu:i' Vt. 1 O U 

er 0r0a ba ara ı avet~rı yeniden binası içinde tedrisat yapı Fakat Fınlandiyalılarııı 
1dili areka daha kurul . la k mukavemeti her n~ olursa 

touştur. mıy-.cı:ı dereceJe hasara u1ra olsun, kusların bitme 

k;, l!undan bı:ışkn köyıerd mkıştır. Yeniden bazı evler de yen insan dalgaları karşısın Memnuniyetle haber aldı· 
e • e yı ılmıştır. İnsanca zayiat l 
ne e ııışaata başlanmıştı ... Ay. yokt da Fınlilerin mahdut asker· iımıza göre, sebzeciler )İrli-

fiğinden sorıra 
Meyveciler birliği 

et ur. ı~. i, vaziyetin cicldi. surette ğiııden sonra bir de 11wyve· 
şii~ ulgaristanzn Beden enJ.şeyi mucip bir hale ciıe. b'rliği tt'şkil {'ttn ·ı.: iiıe· 

r11· 1 gelmekle olduğunu göster • re faaliyete başlanmıştır. 
ed Harici siyaseti f b . mektedir. Çünkü Finlandi · Tanınmış meyvt:"cileriıniz· 

değişmiyecek er ıqesi yalıların ihtiyat askerleri yok den bir grup dün ihzari ma· 
-:e ?of)a 17 (n.a.) Yeni Bölge Asbnşkanhği tur . hiyeıte toplanarak bir birlik 

ul abıııe Finofun riyasetinde .. Be~t"n terbiyesi Hatay İngiıiz ve Fransız matbu nizamnamesi VLİcuJe grtirme-· 
~ ~rulmuş.tur. Köseivaııof ka· bolgc ı~lerirıi Asbaşkan ola atı, Finlandiyalıların malze - ğe başlamışlardır. Bu nizanı 1

e e m~ye gırmemiştir Kabined rak tedvir etmekte mesinin bitmek üzere oldu name kati yet k sbettikten iğ skı k a b i n e d e ıı d w 1· k olan l d 
•5te &lınız üç nazır vardır. eger 1 ar adaşımız Feyzi gunu ve kahramanca çarpı· sonra rıwyveci er en mürek· 
11 ııı Kra! tarafından kulıul P:-tahanm geçirdiği hastalık şan bu milletin insaıuı d.ı kep hir kongre toplanarak 
sı dildikten sonra beyanatta ~ır !11üddet hu vadide faa- ihtiyacı olduğ·unu, l3inaeıı · } nizamnameyi tetkik P<lecek 
cı1 I 1> k'I ıyetıne mani olduğundan aleyh bir an evvel Fiıılaııdi ve birlik rı:-sm r rı fnaliyelf' t u uııan uaş ve ı , gazete· a~başkanlık ve bölge d' k 
o ılere vcrdigwi beyanatta veni t · ı··-·· ıre yaya Jaha sarih v kati yar geçecektir . 
.J J ı or ugu v,azifes\ Şükrü Balcı S b 

ef''Jabinenin, Köseiva•1of tara· nın hd dımlar yapılmasını istemek · e ZPcil e- riıı Öıı ayak ol· ı,~;__ u esine tevdi edilııı"ış- d w b k f d ~ nd.aıı takip oıunaıı siyaseti · le ve FınJilerin bu yardımla ugu u ço ay alı işe katıl · ' k lır. 1 ..ı hı.t a 
1
P edeceğini ve dahili ha· S mukabil bir taarruza geçme ma arınrıarı dolayı n1t·yv~cile· 

d~ıci siyasette biç bir deği- 'ıl~~~ir!lizdf.ek, bütün Hatay lcri ihtimalinin olduğunu yaz riınizi takdir eJer, kendile· lk!"k genç ıgıııın ı ır ve beden 
ı olmıy·ıcag"ını so"ylemiş · k' f 14 ld maktadırlar . rine muvaffakiyet dileriz. ~ · ın ışa ına yı arıberi bü • 

h"~~r · R.. yük hizm{'tler ıfa t"degelmek 
oi.~ ,ir h~~~~: Aj~ıısmın verdiği te bulunan Saııçspor klubü 

V'. b" · k &ore, yeııi Bulgar gibi bir teşekkülün müessi 
_,a ıneslı, dokrnşulariyl•~ aıılaş· h k'k b' - si ve a ı ı ır sportnllm ffıı~ da yokun a i siyasete edvcım 

mizde 
BahaKantar şehri 

Mısll'dan Filistine 
gitti 

Kahire 17 (a a:) Eden 
dün tayyare ile filistine gıdt-· 
rt•k yeni kıtalan tt-fliş etıik
tı•n sonra tf'krar lıuray:ı dön· 
ınüştür 

Mısır V diahJi P.·ens Meh· 
med Ali, Balkanlaı ın · ve
şarkııı maı uz bulunduğu tc.>h· 
likt-derı bahsedPrek büyiik 
bir muvaffakiyt>lle mÜlle"fik· 
lcrin şark cephesi baş ku
mandanlığını ifa t'lmekte olan 
General Veyg.rnırlı medih ve 
sı>ırn eylemi~ V{' ıııumailey· 
hiıı a~kı·ıi meziyetlerini an· 
latnııştır. 

Fon Papen değişi· 
yor mu? 

Lon<lrn 17 ( t .. t) Dr-ylı 
tt-lgr.ıf gazf'lesiniıı ilerlindt-n 
aldığı bir İl ~bere gÖrP, Hit· 
ler, Almanyanıo Aııknra bü
yük elçisini Roma s .. f. retirır" 
tayin ed~c~ktir. 

ece B lk olau 'ükrü Ba!cınm bu·yeni 
Ofl re Slı''k ~ve a anlarda sulh .,. 

unu muhaf .1 k vazifesinde de muv•~ffak ol • 
ir biıuraflık tak.aza ~ e a~i masını dileriz. 

Şimdiye kadar Finlandi· 
yaya yabancı memleket 
lerJen 30 bin gönüllü as . 
kerle, yüzden fazla l.ıom . 
bardıman tayyaresi gönJe • 
rilıniştir. Hfıleıı lıergüu 600 
gönüllü gelmekte ve 300tay· 
yare yola çıkarılmış bulun · 
maktadır. 

Anıerikadaki Yu
nanl.ların yax-d11nı 

A ınerikada bulunan Yu 
Kıymetli Hukukçularımız· naıılı kat deşlerimiz Ana<lolıı 

dan Ankara Hukuk Fukülte- felaketzedderiııe yarJımd.ı 
si Reisi Baha Kanlar düıı ı bulunmaktadırlar. Toplana ı 
Ankaradaıı şehrimize gelmiş· ilk yardım Milli Şefimiz f nc)

tir. Değerli huk11kçumuza . nü elile Kızılay merkezine 

Bulgar meclı'sıpı 2e4 ecebktır ~----------
şu at Başvı::kil Köseivanofun saıni a. topltt.ııt.ıya çağrılınıştır.Ye·· 

H nıi bir dostu ve tarafdarı 1 arıcıye Nazırının Eski olduğu bildirilmektedir. 
hoş geldiler deriz. yollanmıştır. Finlandiya hükumeti, Is-
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Tütün ekecelerin na Mazlumpaşa 
d 

.kk . dalyanındaki resine 
Elef!lltk ida-

ZQYl l Qf lne Hazinehisseeine ait Br memur ve bir 
MaddelO-Tütün ekecek kim müzayede şartnamesi daktlo alınacak . 

İnhisarlar Başmüdürlüğün 
<l eıı: 

Madde 1- Antakya mer· 
kez kazasile- Y :ıyladağ, İsken
derun ve Kırıkhan kazala· 
rında şimdilik tecrübe mahi-

yetinde tütün ekilmesine İn· 
hisarlar Vekalatince müsaa· 
de edilmiştir. 

Ancak Amuk ovasında 
Ası nehrile Karasu Kara~ 

' 
çay ve Afrin çayı etrafında-
ki düzlüklerle İskenderun ba 
taklığı ve etrafındaki düz
lükler gibi bşm su altında 
kalan yerlerde, bataklıklarda 
ve karasuluklarda tütün eki
mi yasaktır. 

Madde 2 - Çıftçinin 5 
metre kadar evinin yakının· 

daki bahçelerde (SJO)metre 
murabbaını bulmıyan küçük 
tarlalarda tütün ekilmt>z. 

Bu yerlerde tütün ekil· 
diği görülürse sökülüp yok 
edilir. Ve tütiinler sahipleri 
tarafından toplanmış ise zapt
ve müsadere edilir. 

Maddt- ~-{ - Bilumum hü
kumet ve İnhisar memurları 
memuriyet mıntakası içinde 
doğrudan veya başkaları va 
sıtasile tütün ekemezler. 

Madde p Mahsullerini 
kaçağa sarfettiğinden dolayı 
iki defa mahkum olanlar iki 

se köylerde ihtiyar meclisleri Hatay Defterdarlığından: Hatay Elektrik İşletmesi 
şehir ve kasabalarda Beledi 19 b Müdürlüğündl!n: şu at pazartesi günü iha 1 - ıdaremiz iç"ın mu··saba 
yelerde bulundurulacak be· l d"I ;;,· e e ı ~cexı gazetemizle ilan k.a ile yazısı düzgün ve se· 
yannameyi alıp doldurmak edilmekte olan 3000 lira mu rı, hesebı kuvvetli bir me-

bu beyan<0ıneler fideler tar· hammen bedelli Mazlum pa· mur alınacaktır. 
layadikildikten en çok on beş şa dalyanındaki hazine hisse 2 - Taliplerin memurin 
gün içinde köylerde ihtiyar sine ait müzayede şartname kanununun 4 cü maddesinde 
nıeclislt-ri şehri ve kasaba· sinin birinci maddesi MRliye yazılı şaraiti haiz ve en az 
)arda Belediyeln tarafından Vekaletinin bu husustaki e· orta mektep mezunu olma-
parasız tasdik edilerek o ye- mirleri üzerinde: lan şarthr. 
rin inhisarlar idaresine veri (. · · .Dalyamnpa istihsal edi 3 - Müsabaka imtihanı 
lir. lecl!k olan balıkların umumun 23 şubat 9-tO cuma gunu sa· 

Ayııi köyün hududu için dan 802 sayılı kanun mucibin at 10 da tdaremizde yapıla· 
d~ birkaç tarlada tütün e- ce alınacak olan yüzd~ 12 cağından talip:erin 23 şubat 

d. ·1 b akşamına kadar evrakı müs 
ken çiftçinin her tarlanın say ıye resmı e eraıJer ay· b 

h 
· d itelerile müracaatları itan 

hududunu ayrı ayrı göster· rır.a azıneyı! ait olan yüz e olunur. 
mek şartile bir Seyanname ~5 hissenin tahsili 1,2,940 A 'd hırihinden 31,8,941 tarihine ym:a ı aremız için bir 
vermesi caizdir. Beyanname kadar 19 ay müddetle aşağı de daktilo alınacak. Taliple· 
medeni hakları kullanma ı•h da yazılı şarait dairesinde rin müracaatları. 
liyetini haiz olanlar tarafın· arttırmaya konulmuştur) İlan 
dan verilir. Bu beyannam<'· Şeklinde tadil edilmiştir. Vakıflar müdürlüğünden: 
ler üzerir.e her çiftçi için ha Alakadarların nıalüınu olmak Dalyan köyünde Ahmet 
zırlanan kontrol cüzdanı, be üzere ilan olunur. Secereli ve Yusuf bini Yah 
yannamenin tevdi tarihindt!n 31416 kHo un alınacak ya vakıflarına ait bahçe ve 
on beş gün içinde İnhisar- ev birer sene müddetle Sadık 
lar idaresince çiftçiye veril· Hatay Gümrük muhafaza efendi vakfında iki oda ile 
mek üzere ihtiyar meclisleri taburu satınalma komisyonun muhtelif vakıflarında mayıs 

d 
940 sonuna kadar icarları 

ne ve Belediyelere verilir. an: T b k açık arttırmaya çıkarılmış ve 
Madde 11 - Çiftçi mah · a urun i i aylık ihtiyacı buna ait ilan Estesi idare ko· 

sulünü topladıktan sonra tar olan 31 ,4t6 kilo un açık ek ridoruna asılmıştır. 
lada kalacak köklerin tohum siltmeye koılmuştur. Bölük ihale 22~2,940 perşembe 
luk olacak mikdarından baş merkezleri olan Reyhaniye, günü saat 14 de vakıflar 
kasının on gun içinde, tohum Şeyhköy, Cisirhadit, ve Ak- idaresinde icra olunacağın· 
luk için bıraktıklarını tohu tepeye teslim t>dilmek şarti- dan isteklilerin müracaalörı 
mu alır almaz sök~t'ie ve 

0 
le ve tahliie tabi olan unun, ialn olunur. 

tarlada çift sürrrı·k imha et- çuvallar müteahhide ait kal ıı an 
meğ~ mecburdur. mak şartile beher kilosu için Antakya ceza evi ekmeği 

ilan 
' 

Antakya icra memurJuğıl (; 
ipotekli olup puraya çe"1 iiı 
karar verilen ve üç yeırıi (' 
vukuf marifetile takdiri 5 
met ettirilen aşağıd~ 
dut ve evsafile muka' 
kıymeti yazılı gayri ıtl 
lün açık arttırmaya koli 
ve biı inci açık arttır(ll• 
3,940 tarihine raslayao 
günü saat 9dan 12 ye~ 
dıürede icra edilecekti' 

Arttırma tak .. :Hr edilOI 
l<tn kıymetid yüzde 1' 
bulduğu surette alıcı 11• 
ihalt>Sİ yapılacağı aksi l 
de son arttırmanın tan d 
baki kalmak şartile art le 

15 gün müddetle tenıd b 
narak 20,3,940 güııürıe l..ı 
layan çarşa.mba güoli . 
saatte dairede yapılac•~ lı, 
ci arttırmasında dahı "v~ 
yazı:ı bedel elde edil~ lis 
halde satış 2280 sayılı ve 
ahkamına tevfıkan geri a 
kılacaktır: 

Satış peşin para iled ha 
tırmaya girmek 1.ste la 
gayri menkule mukndd be 
nh,tin yüzde 7 ,S nisılı V 
pey akçası veya ususııl izj 
bankanın teminat mek1 

verm~leri lazımdır. Ç 

Hakları tapu sicilile 1 
olmayan ipotekli alaca h 
diğer alakadarldrı11 "e tı 
hakkı sahiplerinin bu M 
rını ve hususile faiz .;e • 
rıfa dair iddialarını i!B g 
hinden itibaren yir111İ 
zarfıııda dairemize bil , sene müddetle tütün eke· 

mezler. Buna rağmı:n eken· 
lerin tıitünleri söktürülür. Keı 
dbi sökmezse ınesarifi sahi
bine ait olmak üzere lnlıi
sarlar idaresi tarafından sök 
türülür Tütün toplanmış isı! 
zaptolunur. 

lfo müddet içinde söktür- tahmin olunan fiat 14 kuruş 30,1,940 tarihinden 31,5,940 
olup ihale 23,2, 940 cuma sonuna kad:ır muteber olr'1ak 

miyenlere söktürülüp imhası günü sattl 14 te Antakyada ·· · b 

si icap eder bil Jiril 
c> nda satış bedeliııiu f 

. . uzere yem aştdn 20 giin 
ıç\n on gün mehlet verilir. gümrük muhafaza taburu sa· müddetle eksiltmey~ konul-
0 zaman.fa yapmazsa idare tın alma komisyonunda yalJı muştur. 
ce söktürülerek masrafı ken !acaktır. Buna ait şartname· llıale 18, 2,940 Salı günü 
disinden alınır. nin h~r gün komisyonda gö saat 14 de C. Müddeiumu· 

Dip yaprapklar yeşil iken rülebileceği ve isteklilerin nıiliğiııde yapılacaktır. 
çiftçiler tarafından kırılır ve yüzde 7 ,5 muvakkat teminat isteklilerin mezkur gün 
tahmin heyetinin gözü önün karşılığı olan (330) lirayı ls· yüzde yedi buçuk depozito· 
de yok edilir, filizlerin top kenderun gümrükleri vezne la• ını yatırmış bulunarak mu 

· k - · b t lanması yasaktır. sine yatırarak mezkur gün racaatları ve şartnameyi gör 
rıne anum manı u unmı- k mc::k i:zere .ceza evi müdürlü 

Y
anlar, beyannamele • ı"nde ya· Madde 12- Tu"tu"n :eke ve saatte omisyona müraca w ·· ·· l .. • 

1 
gune muracaat arı ilan olu-

Madde 5 - Tütün ekilen 
tarlalJrda tütün arasında baş 
ka hiçbir şey ekilemez 

Madde6 - Tütün ekmele 

zıh mikdardan yüzde 10 faz ceklerin tütifo kanununun bu at etmelerı i an olunur. nur. 
lasile ekerlerse fazlası sökül· babtaki maddelerine istinad 12 ester alınacak İlan 
miyerek çiftçinin zimmetine eden işbu tarifata riayet et· Antakyada Hatay gümrük Reyhaııiyenin Baytarlı kö-
alınır. meleri lüzumu ilan olunur. muhafaza taburu satınalma yünden Mehmet oğlu Halil 

Madde 7 Tütün fi.le· Madde 13 - Tecrübe ma· komisyonundan: tarafından evvelce Kırıkhan 
si yetiştirenler fidelerin yer hiyetindeki bu ziraatın, bu Beherinin muhammen fi;ıtı asliye hukuk mahkem~sine 
lt>ri haKkınd' bağh oldukla· işten anlar kimseler tarafın· (165) lira olan on iki lıenek açılan dav~?ın selahiyet nok 
rı köy ihtiy ır ın"'c!isl .. 

1 
'ır•e d · · t"·t·· t' · 1 esteri pazarlık usulü ile sa· tasından bılahare mahkeme· ... • an ıyı u un ye ıştıren tar a · ~ ve onlar da Jııhisarlar idare larda dikkat ve itina ile ya·ıtın alınacaktır.Esterlerin boyları mızce yapılan. ,muhakeme ~o-

sine malumat vermegw e mec· 1 · l 1 58 den aşağı olmıyacak ı nunda muddeı Mehmedırı ıd· 
pı ması, ıyı top anması ve te ' ' d" h·ı K ·· w ı M burdurlar. . 1, 38 den yukarı olacak, 4 ya ıası veç ı e orog u ulla 
mız bakılm.asl v~ muhtasaran şını ikmal dmiş ve 8 yaşını Mehmet oğlu Halil na:uile 

Madde 8- Tütün fidt•· 
lsi ekilen yerlere st>bıe t'k· 

ınasındaıı hariç kalırl•' ~ 
Gayr-i muenkuJiiO ~ 
fı ve mkadderkt1 m 

Köprü başında kain m 
Yozgatlının dükkanı ' <l 
ki dükkan olup mezkii' 
kana 2000 Türk lir~sı 
takdir edilmiştir. 

Kendisin'! ihale olıl 
se derhal veya verile" 
hitamında parayı '\/e 

ihale kararı fesih ol~ 
E>vvelce yüksek teklif~ Y 
nan kimseye arzetnıiŞ b 
bedelle almağci razı 
ona olmazsa veya bıJ v 
sa 15 gün ınüdddetl 
arttırmaya çıkarılıp e 
arttırarıııı üstiinde ı,ı 
ve iki ihale arasında~ v 
ve geçmiş günler içit! 0 

beş faiz hic;ap edile"" 
ca hükme hace't kal"" li 
dairemizce tahsil oltJ m 

mek, sebze, ekilmiş o· 
lan yerlere ayni zamanda tü· 

yukarıda zıkredılen kanunla- bitirm~miş, binek evsafın ha- malum bulunduğu mahkeme 
r~mıza ~amamil~ ri.a~e~ ~dil~: iz teşekkülatı bedeniye ve ye ibra~. etmiş ol.duğu ve~a
sı ve bılhassa: yehştırılen !ulun Amudiyeti düzgün Vf'! müte- ık ve nufusekaydı ve yemın· 
den bir kısmını kaçağa sarfet nasid olacak' beden Vt! et· li şehadetle sabit <'lduğundan 
mek gibi kötü bir düşüııcenin rafta arızai maraziye bulun o~veçhile nüfus kaydiı:in Kör 
akla getirilmemesi tütünztaraat mıyacaktır. Bu hususta <laha ~glu .. Mull~ mehu~et oglu Ha 
çılarının hem bu tecrübe sene fazla malumat almak isteyen hh~ şohrebtıtettehs~hıl ve tash~-

Gayri menkulleriıı 
etmiş vergisi ve rüsıl 
laliyesi ve bilcümle t rı 
rafları alıcıya aittir O 1 

tün fitlesi ekın"'k gölgelik,ça'ı 
lık,çırpılık yerlerde tütün fi
desi yehştirmek.Yunan sarısı 
denil~n tohumları ek nek 

' 
bur.lardan fide veya tütün 
yetiştirmek, fütün ekimi ya 
pıl<lıktan sonra fıde yetişti
rilen yerlerde fide bırakmak 
yasaktır. Aksi baldc fideler 

,;.söktürülür.' masrafı sahibin
den alınır. 

Madde9- Bir yere mahsus-
1 olan tülün tohumunu ve fi. 

delerioi başka yere getir· 
mek, ekip dikmek inhisar· 
lar idaresinin iznine bağlıdır . 
Aykırı hareket edenlerın tü
tünleri söktürülür. 

. ı h · . ıne ve u as ı ve tescıl 
sınde ve hem de önümüzdeki er er za~a~ ve ıst~~lılt>r de keyfiyetinde kannni madde-
senel':!rde ınenfaa tları iktizası h2'3'94.? tarıhın~en ıt~.bar.~n ııin .2.6 mcı maddesi mucibin 
olduğu L:adar kanuni ve vata er gun An tak) ada gıımruk ce ılanına 26,12,939 tarilıin· 

• .f l . . b ld w muhafaza taburu satınalma de karar verilmiş olmakla 
nı vazı e erı ıca ı o ugunu k . .. · · • 

h
• ı· . h omısyonuna muracaat etme keyfıyet ılan oluPlır. 
a :s ane atırlatırız. lidirler. 

Kayıp tastikname 
1933 senesinde Antak 

ya lisesi onuncu sınıfından 
alını~ olduğum tastiknameyi 
kaybettim . Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olma 
dıi!ını ilan ederim. 

Salim Mehmet 
Çolak Salih 

ilan 
Antakyada Hatay gümrük 

muhafazır taburu satınalma 

komisyonundan: 
Reyhaniye gümrük mnhafa 

za bölü2'ünün altı ayda pişir 
teceği 30 bin kilo ekmeğin 
tabhiyesi açık arttırmaya ko 
nulmuştur B e h e r ki 

lo ekmeğin muhammen fiatı 
iki kuruştur. Buna ait şarl· 
namt" komisyoııda her zaman 
görülebilir. isteklilerin yüzde 
7 ,5 muvak.<at teminat karşı
lığı olan elli lirayı lskende· 
run gümrükleri veznesine 
yatırarak 4,3,940 pazartesi 
günü saat 14 de satıııalma 
komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

la malumat almak ist 
15,3,940 tarihinden ı 
açık bulundurulacak 

6 rresine ve 940, 64 
dos)·asına müracaatl' v. 

eden malUınall sı 

olacakları ilan ol~ 

Gündüt" 
Bugünden itibare"ı k 
Endülüs gece ; 
Heyacanlı ve tar1~1 

~ın filim Fı~ 
Neşriyat ~1üdürü: 

Seliın ÇELENK 
C.li .P .Ma ıbaasıııda 


