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~ Mihvere mukadde-

Qr k / z avaş lzemesi /arda ~~~~ı::i:~.~~ağ~uıg., 
~ 

D·· a agız 
Lın Ankarada bir mukavele imzalalandı 

~%Yakında bir heyetimiz Berline gidiyor 
Uzara l \.A - 939 Birincikanunda Almnııya ile yapılmış olan ticari an· 

lllt· ~tılnıış ve renidP ı 100 c ilyon marklık bir kredinin \lmanya tarafın-
1, ?e €mrine açılmllsı husuı:,unda bugiin Anka,.adu Türkiye- ile Almanya 
ıırk~ır ctnl emn imz anmışrır Hu ani ş•naya göre Almanyadan 100 mil 
~ Rı '/~uv Ş mı:ı)Z(>Me1İ alıracak ve bu nıaks ılla t knik lir Türk h yeli 
,_,,rr~ ı_ne ı:(d c ktir. 

cı.,. p 

~"-i11zak e be .. t 
iıdl h-bi~akıla ak 

kve ,l\skerlik ceza 
kanununda 
Onemli değişiklik 

ler yapıldı 
Anlrnra - At:ikeri ceza 

kc.ınuuu ıun bazı madd ·Je d? ısarlar Vekili dün Mecliste 

lıı ll'ıuf assal izahat verdi 
ta 2A.A.- Bu- 1 coi'Trafi duru:ııu bunu icap 

\1ectisinin dün ettırir. lçkı fena bir şe~ dır 
~kınd ıspiı to ve Fııkdt dunyJ kurulalıdJn 

rinin değiş irılmesi hakkında- f 
ki kanun layıhaıu aHlkalı 
~.ncünıenlerden geçerek 
Meclıs Umumi heyetine 
sevkedilmıştir. Kauunun 
24 iıncü maddes nın yeı i 

1 
er kanunu mü beı i insanlar ş rap yup· 

Vtken SÜz aJan llllŞ Ve içmişlır. ildZt urk...ı 
f kııı Haıf Ka. daşlar ş rap serl.J st Lıra 

ı;llşh rap satışınırı 1\ıiııs ı çok ı~iıir tl ..ı Jor hı 
t ~l-ı.ı ısının bu kal nhisar altında d..ı ol 

"(! ~~ akkuk ett11• scı .çın( lr iı:;tıyöU• ı bunu 
<: ıır~ıı01dı..ğurıu, fa inlHSJrm içki b :y.le u Cie 

tn. dhşlaıın bu bul,wak d gılrnı? 
··~ e~ . 
~ h e e kotüluk l u itıb rlu şarap yapı 

'Jı Ubır.u düQtük l'lulı V • S1 tııuı 8 b 
Oıış 

Vt· demış- L ı k nayı }u .ı elm m 
l.~ iZ l'uıı:.m O' ıtb • Ş • 

.... lım i'. ra.ı m u i l ı i ılı 
&a· tıva lmemtsi ı.., n kontrol 
ve y.ap cağız. B zd n d hı nz 

,1y . gör alkol stilıJaK eden ml mle e 
11 

enın tabii Ve ket yoktur. 

~ Yü k 1 eri m izi n~---.....-.-----,..,..--=----~ 
f Utıoı ~ 

b tin . •J<tlış Ko 
cı o 1 Snb t>l!lle kon 

Y~ eliıe büyü 
len t . 

l ozun ve 
tıne 

~ 111 ı:ışıığıda-
~I ıı tir· 1 (j , 

ı:- kteı ı 
(\Oııırr 1 

~re11 b e {eisi 
t ,,,.ııı tem iz J 

ll(!u h uy. 
tit1 rn ururnuzuıı 

~ 1 \' 
ı ibıa e lıaı~drı 
t~ı (\ g C'derim. 
~tıtı Utıp 
r, aı G 
J~len pdekç 
~{)lifJ' 4:)re J> • t' ~()4\ l~ısı 

'ltı~tıtrr· l arıuı sd 
ı 1 b" . . 

ırıncı 

K,mJres· muna.,ebetile gös 
terilen içten duygular.ı te 
şekkür eder .n. 

T.B .\1 H. 
A. RenJa 

Ali ÜKteu 

Kongre Reisi 
Hatay Koza Taı ım Sa

tış Kooperdtıfi knngresi 
muııasebeti e h·ıkl,ımJcı 
gösterilenhiss·y ta teşekkür 
eder i.lye ı..rkaddşlaıa sela 
munm ıblağını rıcn t: derim 

Ticaret Vekili 
Müınt z Ökmen 

Hükumet tabipliği 
Vekaleti 

Açık bulun..ın hukt1ınet 
tabipliği vaktlletiııe Yayla 

ş li:lıne göre hazerde aske 
ıi ııızıncte çağrıldığı halde 
lJıb 88)Ilı kanunun 15111 
cı maudesıı.e tevfıkun Mılli 
t i lluJua Vekfüetınce emı e 
dil n muddet ıçındP. .ıı:ıker 
lik şulxı~ıne gelmiye su-

lJay \ e askeri rnew urlar· 
dan ou müddetın bitme· 
sınden sonra 15 gün ıçin 
de e Ut\ c.dıl nlt r o üy· 
dan lJ 1 senel e kadar h ı
p b Vu uç yd,m ~uu ·u cJ
d edılo !er ) t>eıle}e ku· 
dar r k p•5 cezazııe c · 
zu aucıırılacah ldrdır. Uu 
mudd tler ıçındt· kendı • kle 
mıden gelenlerın cczulan 
yaı ıya ınd rıleccktır. 

~eferberlıkta çağrı dığı 
halde muayyen müddet 
ıçıı de askerlik şube.sine 
gdnıı)t:n yede c subaylarla 
askeri nıtmurlardan bu 
muddetin b tmesınden son 
ra yedı gün ıç nde gelen
Jer · 3 aydan 2 seneye ka
dar, elde edilen! r 6 aydan 
3 seneye kadar, 7 gÜıı
dca sonra üç ay ıçinde ge 
lenlt!r ıki S 0 neden, elde e 
dıJcnler 3 se eden aşağı 
olmamak üzere hapis, uç 
aydan sonra gcl:enler hEŞ· 
sene. d n aşağı oımam ak 
üz re ıığır hapis, elde ,e
dilen:er ö üm LC0Zilsile ce
zalandı ıl caklanlır. 

duğı 1 ü {(l ıet tab tı. dok· 
loi ( evrı Cıv~lek tayin 
edılmıştır. 

' 

Klyaslyç b"ır Iarın hiçbir cephede savaş 
madıkl ..... rı hakkmlaki pro 

b 'adi pagındıya C.3Vilp veran 
Savaş aş (Utru) gdzetesi diyorki: 
Şehirler yerleyeksan ·'-B z mihver devlet 

1 Ieriae yalnız bil· muaheje edı iyor il~ dej"il, nıukad•ieratımız· 
Almanlar mi- ıa b;ığlı~ız. mz:ı tevdi edi 

h len vazifeleri yapmakta de 
silleme are- vam edec ğiz. Mihverin 

b 1 d 1 SJn ıı.ıfori bizim zıferiıniz ketine aş a ı ar dır. 
Bı>rlin 1 A.A- Res-

mi tebliğ: Doğu cephesin 
dı>ki mevz 1 hücumlar mu 
vaffakivetle neticelendi. 
Düşmanın karşı hücumla 
rı ağır kayıplarla püskür 
tlilmüştür. Libyada savaş 
bütün şidrlı>tile devam e 
d" yor.2binden!fazla e.ııir yüz 
lerce tmk ve lop aldık. 

lngiliz uçaklarının Ko· 
lonya şehrine yaphkları 
tedhiş hücumuna misille
me olmak üzere Aln1an 
uçakları logilterenin ken· 
trburi blŞ piskoposluğu 

şehrine hucum eder~k bin. 
lerc ... yangın ve infilfik 
bomb ısı utrnışlardır. 

Kolonyaya yapılan 
hücumun tafsilatı 
Ber.ı lA.A.- Şimdiye 

kadar gelen mah1mnta gö 
re, lngiliz uçaklarının Ko 
lonyoya yaptıkları bom 
bardmıLnda 111 kişi .öldü 
ğti tesp:t eJilınıştir. Ancak 
hücum hakkın la iki ,turu 
lın verrlıği rakam arasın
da çok' büyUk bir fark 
vardır Londraya ı:{ÖI'e hü-
cum iş tiruk eden uç1kla· 
rm sa} ısı lOJJ dıı· Fakat 
Alm.mlar ancak 90 uça6ıın 
b•>mbardımana iştirak etti 
ğini ve bunlardan themen 
yarısı ıın düşürüldüğünü 
bildiraıektedirl~r 

Burhanetti:-ı Tepsi 
şehdmizde 

Yurdun muhtelif şehirle 
rinde Üstadı Azam Abdül
hak Haruidin ö'.ümünün 
beşinci yıl dö lilmUnü mü 
n:.ısehatile ihtifal yn".>a n 
memleketimizi:ı değerli sa· 
natldlrı Burhanettin Tepsi 1 
ile Seniye tep:li Şdhrimize J 
gelmişlerdir. Perşembe gü · f 
nü akşamı Halk sinenıa- · 
sında ynlnız bir temsil Vd 

·ı s . 1 rec ~k v" bu temsı tmıye 
tepsinin klasik dnnslarile l 
süslenecektir. 

İngilizlere göre 
Fransa ile ftalya ara
sındaki anla~mazlık 
Londru t" A.A.-Taymis 

gaze.tesi H •rkof savtışları 
hakkında .diyor ki: 

"- 941 hL.ziranından 
sonteşrine kadar AlmJnlaı· 
m ulıaf&.za ettikleri t~kmil 
kııvvete şimdi malik değil 
dirler. Rus nı1lz3m..;si ve 
kolları durmadan artıyor. 

Bitler ve Musolininin Fran. 
sa içın düşiiodükleri şey 

belli dPğildir. Fakat İtttlya 
He Fransa arasında bir sa
vuş ıhtimali hemen yok gibi 
du" Seyyal bır zukaya nıa 
lık oıan Lavul şeref me· 
selesi üzeı·inde duracak 
biı· udum değildir. 

iki tarafta da kayıp. 
lar ağır 

Londra lA.A.- Alman 
hava kuvvetlerinin Kentr 
huri Piskoposluğuım attık· 
Jarı b· ıırıbnlar ~ehirde,büyük 
tahribat yapmıştır. Şehrin 
birçok kısımları yaugm a
levleri içindedir. Alman 
uçakları dalgalar halinde 
gelmiş ve aydınlatıcı fişek 
}Pr attıkan sonra bombala 
rmı gt··lişigUzel bırakmış· 
!ardır. Bu v hşi şiddete 
r<ığmen insan kaybı çok 
değildir. Fakat şehir ha· 
rap olmuştur. 

SON OAKI <.A 

Milli Şefimiz, 
Çin Orta Elçisini 

kabul buyurdular 
Ankara 2 A.A.

Milli Şef Cümhurreisi İs· 
met İnöıtü başka bir va
zifeye tayin edilen Çin Or 
ta Elçisini kabul l.ıuyur· 
mu~lardır. 
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rs rzmr md 
ır o al 3828 ve 4V4J u
maralı kunu .ırın b Lı u 
kurnleriııın d ğ ş iri me~ı 
ve bazı v ·rg· ve t:siml r 

yeıfden zırn ıcrnsı huk· 
kındaki kanun 30-5-
1942 laı·ihinde neşredilmi-w 
tir. 

2-Bu kaııunla; 2731 
numaralı kanunun birinci 
maddesiie 3828 numaralı 
kanunun 8 inci maddesi 
mucibince istıhrn k vergisi· 
ne tabi tutulmuş olan rnad 
delerden. 

A)2731 Numaralı lrnnu
nun birinci maddesinin be 
şinci bendinin D, E, F 
fıkrahmnda yuzılı kauçuk 
ve m aınuHltı ile muaddel 
9 ve 10 uumarah b~ndle
rinde ydzılı pamuk ipliği, 

pamuklu mensucat ve pa 
muktan hazır eşya, yüıı ve 
kıl iplıği, yün ve kıl men 
sucat, yünden ve kıldan 
yBpılmış hazır eşyanın. 

ll)84 Tarife numarası· 

na giren yüzieri boyalı bo 
yasız derilerden va tab..ın 
ları köseleden veya sair 
mevaddan mul ayak rnbı· 
lan harı<,; olmak Üı..ere 
2731 nun aralı kanunnu 
b>rınci 

n vi 
, v 12 ncı 

\ 

ı ıa ı ıi 

ip• k 11 ensucutrn, ıpbk vı.: 
malı.ut ıpekteıı huııı eş~ u 
Dlll 

D)27311\uınarulı k nu· 
nun uirmci udde:sıni 1 6 
ve 7 ı.ci bendl rmde yazı
lı pencere camı ve kağıt 
ve mukavv.ı ile 3828 nu 
rah kanuna bağlı cetvelde 
yazh buharat, terkip yoli· 
le elde edilen plfistıK mad· 
deler ve bunlarm • mamu· 
lfilı, kaplamalık ağaç yap 
rak ve şeritler, parke talı· 

tası ve kontrplak tahtaları, 
keten, kendir, maniıa ken
diri, jUt ve sair iplik imn 
lıa.3V!jld>k nıyaelve· 

rişli Lebali maddeler, ke· 
ten, kendir vesmr mevad 
dı nebntiyedt!n mamul 
ıncnsucı-t ve bunlardan ya 

. 
p m 

llıı 1 ı~ ı 

Y n kanunun mu 
v klrnt IJ ı 11 cı mı ddcı:ıi 
hul<ı ıli ıe gem 

1) Bu E:ıur tle istılılfik 

Yergılerıne z ın yaprlmış 
oh.n eşya ve mevadöı ya 
baııcı meml ketl~rd .. n it 
hal ud r k toptan ve~ af pe· 
rtlkende sat.rn ıthalfitcılur, 

ll) Bu maddeleri illıa· 
liilçılnrdan veya rnem'eket 
içındekı tic ri ve sınai mü
csses,,. lerd n mubayaa ede 
rek satun toptancılar (mü· 
baynu etlıği eşyayı umu 
miyet iizere doğrudan doğ
ruya mil etheliklere satma·· 
yıp mule\ assıtlara veya 
sııı.ıi müesse::ıelere satanlar 
kaısdedi mişlir. Bunların 
müstalılike de ıııal satunla· 
rı toptancı vasfını dtğ ştır 

mez) 
HI) Bu maddeleri meın 

kel içınde imal edipte 273 
numaralı kanunun ikinci 
maddesinın beşinci fıkrası 

mucİL>luC islıhlilk verg"sin 
deıı muaf bulunan' müese
seler. 

Bu m dde'erden kanu 
nu neşrı::dıldıgi günün ya 
m 30-5 1942 gününün 

ukkfüı, mag · 
, ı n ldlh ne, 

d p u ında şube 

l 

z ll Ü 

gı 

;ı-

ı llıı ıı l aecbu ıu · 
ur h .. nlau .. ıı sın i ı u s 

t:i o r kaıııı unun ıc~ı ı 

t ı ıı d · mal tek.ırı mul 
l ıı · r..ı~ lJ ıl.ırıuıı m v dJı 
beyaıın nıt l· 1111 ıLtıdl i 
mo l.l ha iııdekı miktar ve 
sıkkt erıne göıc geçirecek 
lerd r.) 

4- Kıbritle çıkmak 

t şlarmdan alıııdn müdafaa 
verg'leri de arttmlmış ol· 
<luğur dan 

1) Kib .. it inhısarı işlet· 

me şirketi ne nlolerıle -
11) Kibrıl alım ve satı· 

mı ilo iştig<ll edt n ':!iğer 

hi fımunı hakiki ve bük· 
mi şa'us'ar(toptclncı olsu"l, 
perakerıdec olsun) da yu· 
1-...ırıda bu ilfinm 3 üncü 
mad ~:f d ' yatılı mahaller 
de me-vcut kıbritlerle çak· 
mak taşlarının miktaıını 

keza bu iHhın yapıldığı· 

~ \( t 

i ıl . 
h g ı 

o du 11 v lSır e 
b b \ 1 n t ne ı lt' uild!rr 
c klerdll'. (Kibrit inhis r· 
rı Jşı tır e ş ı kcltine nit 
o up acenteler nezdinde 
eı a eten l ulunduğu k;:
yı t ve vesı ı~, 1 arl2 ıevsi k 
dil n kibritler beyamrn · 

meye ithal ed l iyecektir) 
5- -Kanunun neşrinden 

evvel satılmış olmakla be· 
rabar me2kfir tarihte rnüş 
teriye lfwdi veya irs:1l su· 
retile teslim edilmenıış 

oları mallar da beyanname 
de gÖ''iterılecektır. 

6- Kanunun neşrin

den evvel s.:ıtı mış ve alı· 
cıya gönderılmek üzere 
yoıa çıkarılarak satıcı elin 
den çıkmış ve kanunun 
neşri t mhinde henüz ah· 
cmıo cli.ıe geçmemiş mal 
Itır alıcıya vasıl olduğu 
gilııü takıp eden günden 
itibaren 3 gün içınde ayrı 
b:r b ... ya!!name Jle vııri· 
dat dairesine bildirilecek· 
tir. 

7- Uu ilanı,, yukarı 

ki bendleriııde mahalleri 
vuridut d.ıirelerine verilme 
si n ecbul'i olduğu tasrih 
edil~n ueyanııeme!eri müd 
deli iç'ncl vermeyen veya 
mevcutlarını b yannamele 
rıne 110 n g çırenlerden 
!Jeyarın •m .... !:>inı vermedikk 
ri veyu uok~ . .m bıldırdiıde 
ri m dae. •rın \erg sı beş 
kut fazl hıhsıl edilc:-
c dır. 

. .u u c • tı ı n mık 

aı acar< 
n ı ~ .. .:l 

J.) 
r , n 

ru 
c.ı ju ı <ı • v unu • 

8uğddy kırdırma fiatı 
ı· ut luld.h be Kom S· 

yonu H ı::ı ığ n l n. 
B r kıln lJugJdy danesi· 

nın lurJırıncı iıcı elı 1 hazi 
ran 942 larılıindca ıtiba 
ren l kuruş '.l5 öUntını ola 
ruk t...sbıt edllıııışt\r. 

Göz mütehass.sı 
Doktor Cevri Civelek 

Hast1.1lkrıııı Defue ecza· 
ııc::si cıv.ırındakı muayene 
lıan~sınde kııbula b:ışla· 

ınıştır. 

Kay:p ekmek karnesı 
Dördü büyük biri küçük 

beş e rnek karnesini kay 
bellim. Yaııisini alacJğım 
dan hükmü yoktur. 

Şaban Yal•şi 

, 

Nakli~ at mü
nakasası 

İnhisarlar Başmüdür
İüğünden: 

1 - 32 maddeden ibaret 
şartnamesi mucibince: 
A-Nar ı; Antep Antep 

Narlı, ~Iııraş Antep, Antep 
Maraş 
B- Narlı ı iıip, Nizip Nar 

h. \n,ep 1izip, Nizip, Antep 
C - Narh Kilis, Kilis Nar 

lı, Antep Kilis, Kilis Antep 
D-Antep Birecik, Birecik 

Antep, Suruç Antep, Antep 
Suruç, Urfa A ılL1 p, Antep 
Urfa 
E- Fevzipaşa Antep, An 

tep Fevzipaşa, Fevzipıışa 
Kilis, Kilis Fevzipaşa, Fev 
zipaşa Nizip, Nizip Fevzi
p iŞa 

F) Urfa Akçakale, Akça• 
ıı~ le Urfa 
G) Birecik lcarkamış, Kar 
kamış Birec:k, 
K- Maraş Eloğlu, Eloğlu 

~faraş. l\1tır aş Göksün, Gök 
sün Maraş, Maraş Andırın 
And! ·ın Maraş ara!arında 
gelecek ve gidecek inhi· 
surlara ait bilumum emval 
ve eşyanın nakliyatı. kapa· 
1ı zarfla ve 
A-Suruç Mürşit Pınar, 

Mürşit Pınar Suruç 
B- Pazarcık Paz9rcık is

tasyo u, Pazarcık is:asyo· 
nu Pazaıcık 
C- K ..ıp d re Elbistan, El 

bis•an K pıder atalarında 
gel cek ve gidecek inlıisıı 
ra ait hi 11 num emvalve 
eşvanmt.la açık eksiltme 
ıle 21 5 942 t rih:nden ıti 
baıen 15 gun müddrtle 
m h llerı ı ılı ırıl 0 ö)'ll ay 
rı eks it neye konulmuş· 

ur. 
2 - E s.ı.me 61 il ız ı an 

Y4.l r nıne m:.ı udıf s ılı 
gı.ı • s ınl b tP G. Ant p 
Lııı s l..ır l:tı~ınu11linvetin 
de mii şe~~ 1 comisyon 
maı ,fotıl y.ıpı caktır. 

3 ukl lu:ıhhüt edile 
cek ınh sırtl ait emval ve 
eşyanın nevi Vt3 cinsi ve 
muhmamen miklarile % 
7 ,50 muvakkat teminat ak 
çalarının turan şartnameye 
bağlı cetvellerde gösteril· 
miştır. 

4- istekli! ~r açık eksilt 
me için ihale günü saat 
15 e kad11r komisyona ve 
mahalleri inhisarlar idare 
sine müracaat edecekleri 
gıbi kapalı zarf usulile ohm 
eksiltmeye talip olan 
lar da teklif mektuplarım 
ayni gün ve saato kadar 
komisyona tevdi edecek· 
terdir. 

Şu kadarki bu ihaielere 
iştirak edecekler 2490 rn· 
yılı kanunun 32, 33 üncü 
maddelerine harfiyen ria• 
~Tet şartile temıııat makbuz 
farını ve kanuni ikametgah 
ve sicil ticareJe kayıtlı ol· 

,,,s 
Etik et ko~ e~ 
mecborı~r' 

antakya Fist. -""~ 
K t111SJ" 

kabe ~: det' 
Reisligıf1 'b' 

ti" 
1 6-942 1'_ 

itibaren aşağıda ptt.'~~ 
dderin toptao_fe 1 '-~ 
ticaretiyle iştı~~111ı, 
o maddenin fı~teıe" 
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