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Şekerleme yapanlara 
Hatııy Defterdarlığından: 

1-Glikozdan alınan istihlak vergisinin arttırılması 
na Jaır olan ve 30-5-942 tarihinde neşredilen ka 
nuna göre 

Gli 'cozun alım va satımı ile işlit.al edeolcrl glikoz 
imalitmda iptidai veya tali madde olarak kullanan sı 
nai müesteseler dilkkfto,mağaza, depo ve imalft~hıme 
!erinde vesair yerlerde bulunan stokların ciııs miktar 
ve sıkletini ve bulundukları yerleri gösterir bir be
yannameyi 1- -6-1942 pazartesi günü akşamına ka 
dar Varidat dairesine vermeğe mecburdurlar. 
2-Sınai milesaeselerden maksat glikozdan çikola

ta, tahin helvası, lokum;şekerleme, akide şekeri, Re 
çel ve vo emsali maddeleri imal edenlerdir, 

3- Müddeti içinde beyanname vermiyen veya mev· 
cutları noksan göstereulerin vergisi beş kdt fttzlasile 
ta'hsil·edHeceği ilan olunur. 

llanentebliğat 
Kınkhan As. H. Hakimli· 
ğinden: 

Kırıkbunın Cumhuriyet 
mahaUesinde oturmakta 
iken hakkı hiyarını Suri· 
ye lehine istimal ederek 
Suriyeye gitmiş ve mahallt 
ikameti me~bul bulun· 
duğu anlaşılan VabanJ 
l!eki nya-.ı eşi Matyos kızı 
Göher·n küçük oğulları 

Karuiz Karabit ve Artin 
ve Aram ve Agop ye kü
çük kııı Alizeye Velaydt'n 
v nefsine esaleten Göher 
eleyhıne Kırıkh .ında oturan 
Kıvork oğlu Apraharn Ha· 
m lyan vekili dava ve'dli 
AH l ker tar a fıadan açılan 
1 CJI.~ dav .. sı üz rıne ya 

pı .r olan duruş r ada: 
• liıdeJaleıyh Gb ıer n 

mahalli ılrnnıt tg.ıhmın rnec 
hu lıyetiue bın .. en kendısi· 
ne iUl ıen tebr gat icrasına 
karar vcriln:ş olduğundan 
duruşmanı n nıuallu k bulun 
duğu 14-7-942salı günü 
saat 9 da mahkemeye gel· 
mesi lüzumu tebliğolun ur. 

Tlegraf <.! ireği alınacak 
Adana P. 'J'. T. Müdüri· 

yetinden: 
1- 942 senesi içi ıı Sey 

han P. T. T. ~hidürlnğünce 
k~stirilecek cılan Hatay mü 
dürlliğüne ait 38S Konya 
müdürlüğüne ait 1615 Kır 
ıehir müdürlüğüne ait 650 
ve Seyhan müdürlüğüı .e 
ait 340 ki reman 2990 adet 
çıralı ~am tt1lgraf direği
r.in 10-6·942 çarçamba gü 
nü saat 16 da eksiltmesi 
yapılmak üzere 25·5-942 
den itibaren 15 gün müd· 
detle kapalı zarf usulile ek 
ailtmeye çıkarılmıştır. 

2- BP.her direğin mubam 
men bt!deli 8 liradan 23920 
lira ve muvakkı!t teminat 1 

1794 liradır. 
3- Taliplerin muvakkat 

teminat makbuzları ticaret 
odaıında bu seneye ait ve 
aikalan havi teklif mektup 
lannıeksiltme günü saat 15e 
kadar Seyhan P. T. T. mü
dUrlOğU e\isılme komısyo 

nuna tevdi veya gönder
ıneleri ilan olunur. 

1,3,6,9 

KARAR 
Kırıkhan As. Ceza Ha 

kimliğinden 
ICABl DÜŞÜNÜLDÜ Kırık 
hanın kurtuluş mahallesin 
da mukim eczacı Kirakos 
oğlu 1296 doğumlu Misak 
Marııalyanın Mahmutlu kö 
yünden llekir oğlu Meh 
met Birere reçete ile sattı · 
ğı ilacın satı~ fiatı 231 ku 
ruş olduğu halde 330 ku· 
ruşa ve Kurtuluş mahalle· 
s ı den Mustafa oğlu Os· 
man Çeliğe keza rsçete ile 
sattığı ilacın s:ıtış fıaı 200 
kur ış olduğu halde 27 5 
kuruşa Setlmak suretile csm 
an 174 kuruş haksız ola 
rak mcnf dat temin etm iş 

olduğu evrııkı tahkıkiye 

v dosya ınd ı m~vcut 
fatura rnünder·c ı lı Vd sa· 
tı~ fıalı dan r zla olarak 
alın n par mın bir hesap 
yanhşlıgınd dn ileri gelmiş 
ol ugu yolumJaki auçlunu 
ıkrarile sa~ t olduğundan 
muıoaileyhin bu suretle 
gayri muhik olarak te· 
min eylediği menfaatın' 
174 kuruş gıbi pek hafif 
miktarda olmasına binaen 
MHıi korunma kanununun 
muadJel 32 acı maddesi
nin( L\) bendi delaletile 59 
uncu rruddesinin3ncü ben· 
dine tevfıkan 5 lira ağır 
para cezasil~ mahkQmiy~· 
tine ve dükkanının 7 gün 
müdd~tle kapıtılmak su
retily ticaretten menine 
ve cürmün mt-vzuunu leş• 
kil eden Kakadolat Kon· 
peze ve Kalisfut namında 
ki müstahzar ilAçlar baki· 
yesinin tamamen LCÜStde· 
resine ve harç tarifesi ka· 
nununun 50 inci maddesi 
nin birinci benctile 52 nci 
maddssi mucibince• 100 
kuruş duruşma harcınm 

kendisinden tahsiline v_. 
mezkQr kanunun muaddel 
63 ncii maddesi mucibince 
hüküm katileştikten sonra 
ücreti t4UÇ

0

u tarafından 
ödenmek üzere hUkQrn 
hulasasının An tak yada 
münteşir 'i enigUn gazete 
sile ilalnına kabili temyiz 
olmak ükere vic1hen ke· 
rar verilerek usulen tef-
him edildi. 

Nakliyat mü- l'1ülkiyet sahşı 
nakasası Vakıflar Müdürlüğür.den: ~ 

·ı h 1 8 d Vakfı cinsi No. mahzar Nt). muharnıneDt 
n İsar ar aşmü ür- 1 lı• , ~ 
İüğünden: b~~r: ,:~ 

1- 32 maddeden ibaret Kürtfaka bahçe 123 4/1022 500 14": 
şartnamesi mucibince: mevlevi vaktı tarla 132 799 200 l·..a 
A-Narlı; Antep Antep " ,, ,, 131 796 250 !~ 

Narlı, Maraş Antep, Antep Halep ,, ,. 133 802 200 P~ 
~araş Fıkıh mes. dilkkan 199 5/1'36 450 ~ 
B- Narlı NiLip, Nizip Nar Hasan Keşre bahçe 109 4/1033 50J P~~ 

lı, Antep Nizip, Nizip, An- Ağca camii dükkan 162 5/527 45 l ~ 
lip Fıkıh mescidi ,, 2 J1 5/83 350 ,,.._. 
C- Narh Kilis, Kilis Nar ,, ,, 198 5/1293 400 ~ D 

lı, Antep Kili~, Kilis Antep Aeyh mehmet C .E;V 223 5 114~ 800 ~~ 
D-Antep Birecik, Birecik Şlevi vakfı ,, 164 5/883 250 ~ 

Antep, Suruç Antep, Antep Şeyhali C. dükkArıl24 5/231 3JO flY. 
Suruç, UrfaA1 ıt1Jp, Antep Har.iŞeferzade ev 122 51027 800 asıl• t 
Urfa Yukarıda vı.kft ile mahzar nurnaraısrı ~ ~ 
E- Fevzipaşa Antep, An kıf gayri menkullerin mülkiyet satışları bır_4ı~t.: 

tep Fevzipaşa, Fevzipıışa (ı d't d"l · · lhal · 8 6 · uııe tıP iJJ" 
Kilis, Kilis FevzipaQa, Fev em 1 e ı mıştır. esı - - 942 gun de ... , 

v pazartesi günü saat 10 da vakıflar idarosiıı lıJP"" 
zipaşa Nizip, Nizip Fevzi- olunacağından isleklılerin müracaatlari il4D 

0 

P;.ru,ra Akçakuıe, Akça· ilan Asfalt yol t~ 
trıı le Urfa 1 h" ~udil' n ısarlar Başrnüdürlil- Hatay Nıı fia crol 

G) Birecik lcarkarnış, Kar g!!nden: 1-ViUlyet / t 

kamış Birecik, 1942 malt yılı içinde yapılacak esaslı , 
K- Maraş Eloğlu, Eloğlu lskenderun istasyon, li- ve asfalt kapla~s 

~taraş, ~faraş Göksün, Gök man ve iskelelerinden in kı:pah z-trf usu ıt·•r· 
sün Muraş, Maraş Andırın ıın J@ ~ his ·ırlar anbar ve depoları meye konu 22,,,,,. 
And! ·m MardŞ aralarında e na gelecek ve bu anbar 2-Eksiltnı t...i 
gelecek ve gid~cek inhi· zar P"" _M ve depolardan mezkOr ma ra 1-942 pa taı,crr 
surlara ait bilumum emval A ,., hallere gönderilcc~k inhi- saat 1 ı. de ~~ od' 
ve eşyar.ın nakliyatı kupa· surlar idaresine ait bilO fia MüdürJüğil ·.cro;J 
1ı zarfla ve k ıt1 1 "'1 mum emv&l ve eşyanın müteşekkil 0 

A- Suruç Mürşit Pıııar, . ..ı 
Mürşit Pın.ır Suruç nakliyesi açık ek!.iltmeye pı acaktır. biJP:f 

B - p zarcık P.ıza rcık is- konulmuş ve muvakkat 3 --Isteyeınıer e ıı~tl 
ihalı• günü olarak28-5·942 name ile proj .. " b 

tnsyo u, Pi:Z ı cık is asyo ı 
nu l\ızarcık tarihine talik edı lmiş ise- rakını 952)kLl~Ll., ~O 

de ~ evmi mPzktlrda talip kabilinde Nafıa bUjtli' 
C- Kap d re Elbistan, El l ec1· · alB zu mr etm ığınden on· ğünden sa_tın. 1, • .df 
b"shuı Kap ıdere aralarında d "'"'" giin a•ıa u1.atılmış ve 4-Bu ışın ıı11r 
g leceic ve gidecek inhis, ı muvakkat ihalesi8-6- 942 (190366Jlira 28) ıeıt'~ 
ra ait bi.umum emv· ive · ı · d ,,ı,at hırı 1ıne müsa if pau.rtesi 5-\ıfuvaaa &J' 
eşyanınJa n~ık eksiltme günü saat 14 e bırakılmış (10763)lira(30~ k i 
ile 21 5 942 brih:rıden it i t•r. T.ı lip olanların muvak 6 - ·Talip!erıo ,el 
haren 15 güıı rnüddPtle · t · k ı ··ll e'I _.,. Ka temmat a ·çası o an 271 tın az üç gu 11IJll"'" 

m ıhalleri i•ib1rile a'-11 ı ay l" 13 f it "18 " ı J ıra kuruşu ıd aremiz benzer as ıı . 
rı eks"llmPye konulmuş· · t 1. ed k dııır 11t vezr.esıne es ım ere ri yaptığına b· rlİ"' 
tur. muayy,.n gilrı ve saatta müsbiteler yle t 

2-Eksillmc 61 haziran H atay lnh i s:.ırlar Başmi\- layete mi rac~80t 'f 5, 
942 tarıhine mü ~adif S3h düraiği.inde müteşekkil a\ac!kları eh111ııa ,.,., 
gü:ıü sıat 15 le G. Antep komisyıma müracaatları m 2490 sıyılı rlı1,e• 
1 h. l JB "d · · ·ıı~n olunur. gun olarak JıııZI .. ı fi n ıs ır ar uşmil ürıyetın a ıarı"" 
de miiteşek\lii komisyon Vakıf kiracılarına teltlif mıJktUP ıJJio',. J 
marifetile yapılaca ktır. larla birliklt t:&Jlı,tl~ 

3 - Nakli taahhiit edile tebliğ tup veya ına1' ,el'J 
cek inhi~nra ait emval v • Vakıflar f\ılüdUrlüğün• Ticaret odası t ıo,: L 
eşyanın nevi ve cinsi ve deı • : ihale güııü ~a:setİ~ 
muhrnamen miktarile % Kiracısı bulundunuz va komisyon ~ı~ de f buz mu<abılıO ... d 
7,50 muvctkkat teminat ak kıf akarın kira mUddeti da O~ 
ça1armın turan şartn ameye 31 - 5- 942 de hitam bul terdir. Posta dilsP""Of 
bağlı cetvellerde gösteril· makta olduğundan y~ni i meler kabul 
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~~ 

mişlir. camı eski:mukaveledcki ki KayıP ~f<Otı 
4- lsteklil~r açık eksilt ra üz .. rinden Va kılar ,idare AdımıA ıJJ~t.,, 

me için ihale gUnü saat sine müracaatla y6nileme· mülırUmil kBY'f0tıl"'' 
15 e kadar komisyon:ı ve niz ilftnen teblığ olunur. seye borcvrn d'° 
mahalleri inhisarlar idare dd l . h r· . nı"sı"ni alaC8ğıfJJ ma e erme ar ıyen rıa · 
sine mUracaat . edecekleri yet şartile teminat makbuz hUkümsilzdiir~Of 
gıbi kapalı zarf usulile olan' Jarını ve kanuni ikametgah Haksaolı ~dJlt 
eksiltmeye talip olan { ve sicil ticareJe kayıtlı ol- san llıJCI JI 
lar da teklif mektuplarım duklarmı bildiren vesikaJa Gü,,d~ fi 
ayni gün ve s aatH kadar 1 rı komisyona vermiş ola- t.J rdi 1 I' ~İl 
komisyona tevdi edecek· caklardır. Lorel 

0~ ~O 
lardir. 5-Şartnameler bu ilAnın çili zoro kll~ifd&'i'A: 

Şu kadarki bu ihal elere y&pıldığı mahal inhisarlar Neşriyat 1.,ıııı iştirak edecekler 2490 ta• idaresinden alınabilir. Selim çe ,-ı 
yılı kanunun 32, 33 Uncu 1,2,3, C.H.P. i\Jalb 


