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Ankara anlaşması 
Dün Ankarada teati edildi 

Ankara 16 A. A. - Türkiye ile Fransa ve lngiltere 
araşında akdedilen Ankara anlaşmasmın musaddak nus • 
halan bugün Fransız ve İngiliz büyük Elçileri tarafından 
Hariciye Vekilimize tevdi edilmiş muahede bu suretle 

..., ıneriyet mevkiine girmiştir. 

Milli Şef 
Yurtdaşlafa teşek

kür '!diyor 
Ar.kara 16 A. A. -

Cümhur reisliği umumi ka
tipliğinden : 

i 
Milli Şef Cü .lburr~isi 

sınet lnönü, Şelrer b yramı 
nı kutlayan bütün yurtda~la· 
ra teşekkürlerinin iblağına 
Anadolu Ajansını memur 
buyurmuşlardır. 

Yalanlanan bir 
haber 

Ankara 16 A. A. 
~aarif Vekillizinden teblig 
olunmuştur : 

Bazı İstanbul gazeteleri, 
~rta öğretim okullarının im 
lıhan usullerinde tadilat yıı
Pılacağı ve numaraların 10 
esasından ayrılarak beşe İn· 

8
• ~İtileceğini yczmışlardır. Bu 

aber asılsızdır. 
Zonguldakta lnö-

Mebuslarımız 
Anka raya hareket 

ettiler 
Vilayetimiz mebusları 

B. b. Abdülgani Türkmen~ 
Bekir Sıtkı, Abdullah Mur· 
sal, Hamdi Selçuk, Mehmed 
T t'Cİrli bu sabah saat 11,50 
de İskenderundan hareket 
eden ekspresle Ankaraya 
gitmişl.-rdir. MebuslJrımız ve 
ayni trenle Ankaraya git
mekte olan Sa)Uı Parti Mü· 
fettişimiz Profesör Hasan 
Reşid Tankut Vali, Parti 
Erkanı, şehrimiz Belediye 
Reisi ve azaları Halkevireisi 
ve daha birçok güzide zevat 
tarafından İsk~nderun garın
da uğurlanmışlardır. 

Şehrimizde bulunan 
mebuslar 

Ba} ram tatilini Ha tayda 
geçirmek üzen~ şehrimize 

teşriflerini dün h3ber verdi· 

nü günü ı ğimiz Afyon mebusu Cemal 
. Zonguldak 16 A. A. - • Seyhan mebusu lbrahim Me 

~ılli Şefimiz Cümhurreisi · te ve Kocat>li mebusu Ali 
.
81llet İn önünün Zonguldağa bugünkü ekspresle ve me· 
•lk ayak bastıkları gün olan buslarımızla birlikte Ankara· 
16 ikinci teşrin " lnönü ,, ya hareket etmişlerdir. 
günü olarak kabul edilmiş Belediye Mecli~i 
Ve bu münasebetle bütün d .. I d 
Zonguldak baştan başa bay· un top anama ı 
"iklarla donanmış elektrikler 939 yılının son beş aylık 
le süslenwiştir. Halkevinde bütçesini müzıkere etmek 
konferanslar verilmiş ve hal· üzere dün saat 16 da toplan 
ka, lnönünün geçt!n sene ması mukarrer bulunan Bele
Zonguldağa geldikleri za • diye Mweclisi, e.ks~riyet hasıl 
illan çekilen filmlerle Hatay olmadıgından ıçtıma ede· 
~ttuluş filmi gösteril mi~tir. memiştir . 

Fiıılandiyada 
Mali vaziyet iyi 

Helsinki A .A. 19 - Sov· 
yetler tarafından ç•karılan 
ve Finlandiyanın bugünkü 
müdafaa masraflarına uzun 
müddet tahammül edemiyece 
cegıne dair rropogan· 
dalar üzerine Finlandiya ıv1a 
liye nazırı beyanatta buluna 
rak demiştir ki: 

Almanganın aldığı 
askeri tedbirler 

Henüz ehemmiyetini 
kagbetmenıiş 

"Şimdiki Müdafaa masraf· 
Iarmı st-ferberlik ne kadar 
uzun s~rerse sürsün Finlan 

Belç;ka ve Ho1anda hududunda toplanan 

Alman orduları hududu ı: tecavüz 
için emir beklemeKte 

diya maliyesi ödeyebi 
lecek vaı:yettedir. Memle 
kette iktisadi vaziyet düz 
gündür ve henüz kredilere 
el sürülmemişdir. 

Amerika 
Senede 25 bin 

tayyare yapacak 
Vaşingtcın 16 A. A. -

Amerikan tayyare fabrikala 
rı müttefıkler tarafından ya 
pılan tayyare siparişlerini 

önlemek için geceli gündüz: 
Iü ça!ışma~a başlamışl.trdır. 
Bu mesai ile şimdi 13 bin 
tayyare olan senelik imalat 
bu suretle 25 bine çıkacak 

tır. 

EN SON DAKJKA 

Alman 

Paris 16 A . A. - Ha· 
vas Ajanst bildiriyor: Al 
marıların Belçika ve Holanda 
hududu boyunca aldığı aske· 
ri tedbirler ehemmiyetini 

l 

muhafaza etmektedir. Bu hu 
dudlarda toplanan Alman 
orduları Belçika ve Holan· 
dayı istila için Hitlerin ha
reket emrini beklemekte : 

dirler. 
Bununla beraber mevsi· 

min il~rlemesi ve kışın yak
laşması bitarafların ve müt· 
tefiklerin lehinedir. Çünkü 
kış ilerledikçe Alman ordu· 

!arının Belçika ve Holandaya 
tecavüzü ve Majino hathnı 
zorlaması imkanları gittikçe 

gücleşmektedir. 

cevabı 
Son ve katidir 

Harbe Almanya başlamış ~ve sebep ol
muştur. Fakat bitirmek onun elinde 

cleğitdir 

Paris 17 A.A.- Almanyanın Bilçika ve Hollaııda hü· 
kümdarl arının:raptığı sulh teşebbüsüne verdiği cevap son 
ve katidir. Berlin siyasi mehafili, Hitle:in Belçika ve 

Holanda hükümdarlarına ayn mektup yazacc: ğı yalan· 
lanmaktadır. 

Fransız matbuatı, bu cevabın A\manyadaki endişeli va-
ziyeti tebarüz ettirdiğini kaydederek şu muta!tayı ileri 
siirmektedirler: 

11 Herhangibir değişiklik müttefikler için ehemmiyetsiz· 
dir. Almanya daha fena şartlara do2'ru gitmektedir. Bu 
harbe Almanya sebep olmuş ve o başlamıştır. Fakat bi· 
tirm ~k o 1un elinde değildir. Almınyanın sulh taa ·ruzu 
tamamile sl•ya düşmüştür. Fransa ve İngiltere harp ta· 
arruıuna karşı hazırd1r. 

Holanda sefiri memleketine döndü 
Berlin 17 A. l\. - Holandanın Berliıı elçisi, Alman· 

yanın huduttaki tah~idatı ve muhtemel vahim hadiseler 
hakkında hükuın~tine malumat ve tafsilat vermek üzere 
Anı sterdama hareket eylemiştir. 

General Veygandın seyahati 
Beyrut 17 A. A. - Fransız Şark orduları Başkuman· 

danı Gent:ral Veygand Buka ovasında bir tetkik seyahati 
yapmak üzere Riyak ve Bualbeğe gitmiştir. 

FHistin Arap ve Yahudileri 
Kudüs 17 A. A. - - 30 ile -10 y~ş c:rasındaki Yahudi· 

lerle Araplar İngiliz ordusunda şoför, hasta bakıcı ve 
diğer hizmetlerde çalışmak üzere gönüllü yazılacaklardır. 
Bunlar icabederse Filistin haricinde de çalışdbilecek -
!erdir. . 

lngilterede milli istıkraz kanunu 
Londra 17 A. A. - L ordlar Kamarası milli istikrazlar 

hakkındalri kanun layihasını tasvip eylemiş ve kanun 
dün akşam kralın tasdikine de iktiran eylemiştir. 

Amsterdamdan gelen 
haberlere· göre, Holandada 
nisbi bir sükun hüküm 
sürmektedir. Hükümetin Be· 
yairnamesi halkı oldukça 
tatmin etmiştir. Belçika or· 
dusunun mevcudu da 600 bin 
kişiye baliğ olmuş bulunmak· 
tadır. 

So1vyet - FiıL 
landiya 

m iizakereleri 
_ İnk itaa uğradı 

Moskova 16 A .A.- Sov 
yet Rusya ile Finlandiya ara 
sındaki müzakereler ayın 
13üncü günündenberi inkitaa 
uğramıştır. Bunun sebe· 
bi Sovyet teklıflerinin kabul 
edilemiyecek kadar ağır ol· 
masıdtr. Finlandiya murah · 
hasları memleketlerine dön· 
müş bulunuyorlar. Sovyet si 
yasi mehafili, müzakerel~rin 
kati~ surett~ inkıtaa uğrama
dığını, konuşmaların yakın 
zamanda t!krur başhyacağı· 
nı sö1lemektedirler. 

Helsinki 16 A.A.-Finlan 
diya kabinesi dün Cümhur
reisiııin riyasetinde fevkala· 
de bir top~arıtt!yapaarak iki 
saat görüşmüştür. 

Bu toplantıda yalmz Mos
kova müzakerelerinin inkıta, 
a uğraması üzerine hadis 
olan vaziyet görüşülmüştür. 

Vilayetimizde 
Yeni tayin ve na· 

killer 
Payas nahiyesi müdürlü· 

ğüne Malatyanın Narince 
nahiyesi müdürü Lutfi Kılıç 
oğlu, Karsu nahiyeı;i müdür~ 
lüğüne Mülkiye mezunların -
dan Sami oglu Ali Fuad, 
vilayet idare heyeti büro 
Şefıiğine Rahmi Bilgiç, vila 
yet kadastro müdürlüğü aza 
lığına lzmir f apu sicil mu· 
hafızlarından Bedri Ôzlcan 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Vilayetimiz ilk tedrisat 
müfettişi Celal Göktunca 
Balıkesir erkek öğretm~n 
okulu tedris usulü öğretmen 
liğine , Hatay Tapu sicil mü 
dürlüğü kontrol memurların 
dan Celal Ôzhun terfian iz· 
mir kadastro müdürlüğüne 
~?.kil edilmi§lerdir ~ 



Sayla - 2 

Harp tebliğleri 
Almanlar yeni bir 
usul takip ediyorlar 

Paris 16 A. A. - Fran· 
"'sız resmi tebliğine göre, dün 

cephelerde keşif ko:u faa· 
liyetlerinden bi!şka kayde 
değer bir hadise olmamıştır. 

Havas Ajansı dcı ayrıca 
şu tafsilatı vermektedir: Al· 
manlar cephede son günlerde 
yeni bir usul takibine başla· 
mışlardır. Hu usul şudur: 

ileri mevzile.rdeki Al-
man kıtaları, gece karanlık 

basınca kamyonlarla gerıye 
nakil edilmekte ve bunlar 
sabaha karşı tekrar ve kam· 
yonlarla mevzilerine geti
rilmekte. ve bu surl:!tle efra· 
drn istir,,hatı temin olunmak
tadır . Bu kurnazlık meydana 
çıktığından , Fr, msız kıtaatı 
buna mani olmak için ciddi 
tedbirler almıştır. 

Dün birçok Alman tay· 
yareleri yine ber mutad Bel
çika toprakları üzerinde 
uçarak F ransanın ~imalinde 
keşif uçuşları yapmışlardır. 

Denizlerde 
Londra lG A. A. - ln· 

giliz donanması dün bir Al· 
man vepurunu tevkif ve 

(.müsadere eylemiştir. Bu 
vapur müsadere edil<liği 

zaman Rus bayrağını çekmiş 
bulunuyordu. 

Çt::mb~rlayn iyileşti 
Londra 16 A. A. -

Bir müddı:ttenberi roma tiz· 
madaıı hasta bulunan Başve 
kil Çemberlayn iyile~miş ve 
dün Başvekalete gelerek res 
mi işlt•rle meşgul olmuştur . 

Hapishanede 
Mahkumlara oku· 
ma yazma öğreti-

'\liyor 

Maarif idaresi Hnpisha· 
nede okuma ve. yazma bil
miyen mahkümları okutnıak 
üzere bir kurs açmıştır. 

Dünden itibaren başhyan 
bu kurs öğretmen Nadir 

1 
Bilge ile bir· arkadaşı tara· 
fından idare edilmektedir. 1 

. İngilizce hususi 
ders 

Muktedir bir lngilizce mu 
allimi arzu edenlere hususi 
İngilizce dersleri verecek
tir. Arzu edi!nlerin iJareha 
nemize müracaatları. 

Kayıp cüzdan 
İçerisinde bir pasaportla bir 

ikamet tezkeresi para ve hususi 
evrak bulunan bir para cüz· 
danı Kusı~yr - Reyhaniye 
ve Kırıkhan arasında kaybol 
muştur . Bulanlar idarehane 
mize getirdikleri takdirde 
içindeki paradan madH (10) 
lira ikramiye alacaklardır. 

Kayıp tasdikname 
1917 - 1918 ~cırihinde An 

takya idadisinden almış ol· 
duğum şahadetnamemi kay

. bettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilan eJeriın. 

Sıtkı Beyzade 

YENıt;ON 
::sıaı u oc a rn 

Amerikan gözüyle 
Hitler nt!reden saldıracak ? 
Amerikanın tanınmış mu onu müttefiklerinden ayırma 

harrirlerinden ( Knikerbo- yı umacaktır. 
ker ) yaııyor : 5-Bununla beraber,Fran 

" sinir harbı 11 esnasın • sa ona red cevabı verince 
da Hitlerin hangi tarafa te- Hitler Polonya cephesinden 
cavüz edeceğini bilmek ne . ve diğer taraf tan getir~bile 
kadar müşkül idise şimdi de ceği bütün kuvvetlerle garp 
hakiki harp başladıktan son· ttt taarruza geçecektir. 

Bu taarruzun Almanların ra taarruzu hangi tar .. ftan pek sevdikleri meşhur "çifte 
yapacağını bilmek o kadar kuşatma.. modern strateji me 
güçtür. Gayri resmi olaı ak toduna göre yapılacağı tah 
yakında Holandayı işgal et· nıin ediliyor: yani Almanlar 
mek niyetinde olduğu söyle ayni zamanda hem Belçika 
niyor ve şimdilik bu en ya· hem de lsviçre üzerinden 
ku~ olan düşüncedir Holan· ge;.meğe gayret edecekler· 
dalıların mukavemet edecek dir. 
)eri bilinmekle beraber, Hit· Bununla beraber, fransız 
ler onlara Polonyada tatbik askeri makamları alınan ma 
ettiği metodu tatbik ettiği h1matııı Hitlerin gerçekten 
takdirde bir kaç günden faz bu planı tatbik edeceği kana 
la mukavemet edemiyecekle atiııi vermeğe kafi olmadığı 
ri tahmin edilmektedir. Al . fikrindedir. Halerin otostrat 
manyanın hedefi İngiltereye larile bir çok motörlü fırka· 
taarruz etmek üzere orada Iarının son dakikaya kadar 
hava üsleri tesis e:tmek ola· asker tahşid;ne lüzum hisset 
cakur. tirmediği işaret:ediliyorMese· 

la Hollandayı istila etmek 
Alman,_ tayyareleri bu 

myetinde olduğu takdirde bu 1 suretle 500 kilomP.treye ya · 
kın mesafe kazanacaklar ve harekete geçmeden 48 saat 

evveline kadar kıtalarını Hol 
sıkışık evleri, dokları, fabri· 
k landa hududuna getirmek 
·alaı ile dünyanın en kalaba lüzumunu hissetmi ye bilir. • 
lık şehirlerinden biri olan 

Yukarıda zikredilen pla· 
Londradan ancak yarım sa· nın hilafına olarak burada 
atlik mesafede bulunacaklar· hakim olan başka bir nazari 
dır. yeye göre de Hitler Majino 

Avrupada pı ofesyond hattına ve onun Belçika , ve 
müşahitlerin takribi olarak lsviçredeki kollarına çarpıp 
te~pit etmiş oldukları Hitle mahvolmak istemiyecektir. 
rin taarruz p\am a~ağı yu - Müttefiklerin Zigfrid hattı-

karı şöyledir : nı yarmaya teşebbüs edecek 
1 - Alman hava kuvvet leri zamana kadar seyırcı 

leri Hol.mdada üsler tesis vaziyette kalacaktır. 
t!decek, fakat Hitler Belçi · ı-~~=0---=h-u--rn-,-[!'-u--k~ 
kaya hiç bir fena niyeti ol· 
madığı hakkında teminat ve· Buğday sabn alı-
rec;::.ktir : nacak 

2- Almnnlar ellerindeki Türkiye Cümhuıiyeti Zi· 
bütün hava kuvvetlerile İn· raat Bankası Antakya şube· 
gi\tereyi bombardıman ede- sinden. 
rek"bilhassa dokları, hava Mevaddı ecnebiyesi ve 

d f b çavdarı yüzde 3 den fazla 
mey anlarını ve tayyare a olmamak şartil~ kilosu 4.5 
1 ikalarım tahribe çalışacaklar· 

kuruş arasında tohumlu< 
dır; d buğd&.y satın alınacağın an 

3 - Ayni zamanda Rusya nümuneleri ile birlikte Ban
Afgaııistaıı üzerinden Hindis kaya müracaat t""dilmesi i)a11 

tanı tehdit edecektir. olunur. 
4 - Bu esnada Hitler,ken Evden gramofon ve 

disine taarruz etmek niyetin h 1 
Para çalan ırsız ar 

.de olmadığını temin ederek~ 
Kırıkhanda oturan Çinge· 

"cf ransayı teskine çalışacak ve İ l k F nelerden sınai ızı atmi 
bu suretle herşeye Tağmen 

ile kızı, Yıldız kahvesi gar-
Kayip şahadetname sonlarından Muhsinin evine 

332 senesinde Antakya girerek bir gramafonla on 
Riişdiye.sini \kmal ederek lda lira parasını çalarak Kırıkha 
dinin ihzari sınıfına girmiş na gitmişlerdir. Yapılan tah 

kikatta hırsızlar çaldıkları 
ve bir sene sonrc:ı Halep da 

gramafon ve para ile birlik· 
rılmualliminine gitmiştim. An 

te yakabnmışlardır. 
takya rüşdiyesile ihzari 
sııııfından ve Halep darülınu· Kaçakçı kadın 
alliınininden aldığım tasdikna Ayrancışarki köyünden 
meleri kaybettim. Yenisini Ali kızı Keçuni gizlice Suri 
alacağımdan eskisinin hükmü yeye giderek beraberinde 
olmadığını ilan ederim. ipekli kumaş getirirken hu 

Resulzade dudta yakalanmış ve kaçak 
Ahmed oğlu Vecihi kumaşlarla birlikte mahkeme

ye verilmiştir. 
Kayıp şahadetname 

1329 Senesinde Rüştiye 
mektebinden aldığım şaha· 

detnameyi kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan ı·skisinin 
hükmü yoktur. 

Seydi Pake! 

Gündüzde 
ŞEYH AHMED 

ilave olarak 23 temmuz 
kurtuluş bayramı Hatay man· 
zarası yalınız 2 gün için ten· 
zilatlı fiyatlarla göreceksiniz. 

o ız:s --
Hitlerizm 
mutlaka imha 

edilecek 

Londra lrıgiliz bahriye 
nazırı Çurç\l radyo ile bir 
nutuk söylemiştir. Bu nut
kun en mühim kısımları şu
dur: 

lngiliz Amir allık bir inci 
Lordu Çurçil bu nutkunda 
Büyük Britanyanın harbe 
mani olmak için her şeyi 

yaptığını bir çok şeyler ka· 
bul ettiğini anlattıktan son. 
ra İngiltereııin düşmanı usan 
dırıncıya kadar bütün ve sa. 
iti ile beraber harbe devam 
edeceğini tebarüz ettir!lliş· 
tir. 

ÇurçiJ, Chamber!ain ile 
her zaman mutabık olmadı· 
ğını, fakat onu tamdığını 
ve ChamberJainin sulh için 
11asıl inat ile çarpıştı ise za 
fer İçinde çarpışacağını söy 
lemiş ve sözüne ş)vle devam 
etmiştir: 

"Şunu mutlak bir hakikat 
olarak telakki "'<ll:!biliriz. Ya 
Fransa ile Büyük Britanya· 
nın modern dü ııycıda hik· 
meli vücudunu teşkil eden 
her şeyi bitip gidecek ve 
yahut Nazi rejimi ve Hitler 
ezilecek ve mahvedilecek· 
tir. Müttefikler kendil~riııe 

bahşedilen on 
hafta müddetten memııuai· 

.. 
• 
/Jıın 

Hükümet devairinin kışlık 
ya~acak odun ihtiyacı <iZa· 
mi 60 ~ asgarı 30. ton olmak 
üzere münakasaya konulmuş 
tur. 

ıhale bu ayın lOunda yapı· 
lacağmdan talip olanlar şe· 
raiti anlc\mak üzere 15 lira 
teminat akçasile defterdar· 
lık dairesinde müteşekkil ko 
misyon mahsusur.a müracaat 
etmeleri il5n olunur. 

yetle istıfade etmişler, hazır 
lıklannı tamamlamışl&rdır. 

Bu vaziyet onları büsbü· 
tün başka bir mevkie koy· 
muş bulunuyor. Zira şimdi 
çok defa kuvvetli, çok defa 
iyi hazırlıklı<lırlar. 

Çurçil, bundan sonra :ati· 
ye olan itimadını ifade -et
miş ve Almanyamn insani· 
yetperverliğiıden dolayı, şim 
d.ye kadar İngiltereye kıy· 
matlığından b"'hseden Görin 
gin sözl~rile istihza ederek 
"İnsaniyetpervt~rlikleri bunu 
kuvvetliler hakkında tatbik 
etmelerine mani oluyor., 
demiş ve İtalyantn bitaraf· 
lığını, Türk - İngiliz - Fran 
sız muahedesinin ehemmiye
tini zikrettikten sonra,Sovyet 
hükümetinin şarka doğru iler 
leme yolu1ıdaki nazi hulya· 
!arına kati surette sedçe kti· 
ğini söy!emiştir. 

Ga· 
~ud 
lla 
s k 
~ 

~ 

Şevrem müessesesi v;
10 

Ş~~k~f Poz~u ve ~emzi İmer ~~~d 
.. l~~:n~eruııda tcşekkul eden bu muessese.:\Hdtayın her lı~a 

turlu ıhtıyacını karşılıyacak yegane .müessesedir. 
Burad.t her nevi bakkaiiye eşyası vardır. Aynca Filips 

radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
leri, Filiko markalı rcidyolar, ideal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rekabet kabul etmez fiatloda satıl· 

-~maktadır. Telgraf adresi: Şevrem 

Telefon lskenderun 1 --47 

ilan 
Cinsi. Miktarı. 

kilo. g 
ihalenin 
nevı 

~ığır eti. 37003 OD krtpalı 
zarf. 

Ta'ımin 
edilen 
fiat. 

kuruş S. 
18 OJ 

Muvakkat 
Teminat 

lira K. 
50:) 00 

Umum 
Tutarı 

lira K. 
6660 00 

1 - isken<lerundaki kıtaatın ihtiyacı için senelik et -münakasası kapalı zarf ile münakasaya çıkarılar:aktır. 
2 - Münakasa lskenderunda kışla binas~ııda:l8 - 11 - 939 

çarşamba günü saat 1 O da yapılacaktır. 
3-Tafsilatı yukarıdaki cetvelde y< zılıdır. 
4 -Şartname hergün kışlada telep vııkuuııda okunabilir 

Cinsi Nevi Miktarı 

Pırasa Açık 2772 
eksiltme 

iıan 
Uınuın 

futarı 
5542 

Muha nmeıı 
Fi atı 

2 00 

Muvakkat 
Teminat 
405 

Lahana " 2772 11088 4 00 810 
ıspanak ,, 2772 13860 5 OJ 1040 

t - lskenderundaki kıtaatın ihtiyacı için :pırasa,ıspanak 
lahan~ münakasaya açık eksiltme ile çıkarılacaktır. 

2- Münakasa fskenderunda kışla binasında 28- 11--
939 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Tafsilatı yukarıdaki cetvelde yazılıdır. 
4-Şartname hergün kışlada tal~p vukuunda okunulur, 


