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ahi/iye Vekilimiz 
Bu akşam Hatayı şeref-

lendirecek/er 
Dahiliye Vekilimize Kırklareli mebusu 
Doktor Fuad Um '3 y ile Hatay melıusla
tından ikisi refakat etmektedir - Bu 
akşanı Valimiz, yarın akşam da Bele-

diyenin bir ziyafeti var 
Dahiliye Vekilimiz Faik 

~'.tak bu akşamki ~kspres 
tfatayı teşrif edecekler · 

t, saat 15,30 da İkenderu 

1' VaracAk olan Dahiliye 
ckilimiz durmadan yolları 
~ devam ederek akşam sa 
16,30 da şehrimize mu 
~alet buyuracak, Bcdirge 
~ Parti ve hükumet erkanı 
/~fından karşılanacaklardır. 
•lınıiz Şükrü Sökmensüer 
1~ınetli misafirimizi Vilayet 
dudundcl karşılamak üzere 

~ saoah Erzine hareket et 
llcrdir. 

Dahiliye Vekili .• ıize Kırk 
t~li Mebusu veÇo:uk Esir· 
~ Kurumu reisi Doktor 
lıad Um&y, Hatay Mebus 
l'ıı1dan iki zat ile D.-hiliye 

müsteşar muavini ~Şefik Bi
cioğlu ve Hususi kalem Mü· 
dürü Celal bulunmaktadır . 

Dahiliye Vekilimiz Vila· 
yet konağında ve rdakati n· 
deki zevat Turizm oteli fid .! 
mis3fir edileceklerdir . Sa· 
yın misafirimiz şe refine bu 
akşam Valimiz Şükrü Sök
mensüer tarafındarı Turizm 
otelinde 70 kişilik bir ziya· 
fet verilecektir. 

Sayın misafirimiz yarın 
ö2'le yemeğini husus! olarak 
yiyecek ve akşam Belediye 
tarafından şerefleri:ıe verile 
cek olan ziyafette hazır bu
hmacaklaı dır. 

Hatayı i1k defa şereflt-n 
dirm ekte olan çok Sayın 
Dahiliye Vekilimizi selam 
lar ve hoş geldiler deriz . 

Okuına seferberliği bo·şJadı 
Millet mekieplerine büyük bir 

rnğbet var 
~aarif müdürlüğü Vilayet riyasetinde toplanarak mes -

~ kaza merkezlc::rile mek · leki ha~bih<\lle r yapmağa baş 
1~ bulunan bütün köylt:rde lamışlardır. Bu toplantılarda 
<ıırrıa st>ferb~rliği yapmış öğretmenler sıra ile konfo, -
~ Millet melrtepleri açmış· rans ve nümune dersi ver · 
, · Açılan Millet mt':kteple- mektedir . 
~de tedrisat halkın ışıne 
tıi olmıyacak şekilde ve ( Hatay ) Mecmu~ sı 
ltıaıılarda yapılmakta ve 
1k tarafından büyük bir 
~~bet~ mazhar olmaktadır. 
·~ Yüzden sımf mevcutları 
~t &ün kabarmakta olduğun 
'ıı , Maarif müdürlüğü bü · 
il Öğretmenlerini bu çok 
~dalı ve hayırlı iş içjn se· 
;:er etmiş bulunmaktadır. 
1
fle sleki toplantılar 

Vilayetimiz ilk tedrisat 
~tc•men!eri her cuma gü· 
~ saat 16 da İsmet Paşa 
lılunda Maarif müdürünün 

lütün piyasası 
~ ~nkara 22 A. A . - 
llıırde tütün piyasasının bu 
.tıc açılmaması dolayısile 
%lan şikayetler üzerine 
;;aret Vekili Nazmı fopçu 

lu Anadolu Ajansına be· 
~llatta bulunmuştur. TicJret 
/~ilimiz, nıustahsilin menn 
1
1\l korumak ve Tütünün 
"~ğ~r fiatile satılabilmesini 
~!klan için piyasasının geç 
~llmasına karar verildiğini 
t bunu~ ~i!h~s~a k~ylünün 

Vilayetimiz Maarif kadro 
su, Halkevimizin organı ol • 
mak üzere ve Maarif müdü· 
rümüz Rifat ı-..ecdet Evrime 
rın delaletile '- Hatay ,, ad 
lı bir mecmua çıkarmağa 

karar vermiştir. Mecmuaya 
bütün öğretmenler müzahe· 
ret edecek ve en kısa bir 
zamanda neşrine -başlanacak 
tır. Mecmuanın imtiyazını al 1 
mak için lazım gelen kaııu· 
ni muameleye başlanmış bu· 
lunmaktadır. 

Petrol araştırmal ~ rı 

Adana - Bölgemizdeki pet 
rol aramaları faaliyetine bu 
uy geniş bir hız verilmekte 
dir. Hoca Ali mevkiindeki 
~ondajlar iç' n hazırlıklar ta· 
mamlanmış, faaliy~te geçilmiş 

tir. 

menfaatini temin için yapıl · 
dığını. piyasamn 1 kanunu 
evvelde açılacağını beyan 
etmi~tir. 

Meni ihtiktır 
komisyonu 
Dün Ticaret mü
dürünün riyasetin
de teşekkiil etti 

ve işe başladı 
Görülen lüzum üzerine 

ve bu husustaki kanuna gö
re meni ihtikar komisyonu, 
dü.ı Ticaret müdürünün ri · 
yasetinde Belediyeden ve ti
caret odası idare heyeti bi· 
rer azarım iş tirakiyle yeni· 
den teşekkü l etmiş ve işe 
başlamı ştır . 

Komisyon azaları dün sa 
at 11,30 da Vali tarafından 
kabul ve tahlif edilmişler · 
dir. 

Hal/{ dersha-
nelerinde ok1ı

yanlar 
Şehadt> tname lerin i 

almalıdırlaı· 
Geç •n sene Haıkevi tara· 

fından açılau gece kursların 

da okuyan bazı yurtdaşlarrn 
şehadetnameleri ni halen al ma· 
dıkları görülmektedir. Halke· 
vi yakında yeni kurslar aça 
cakdır. Açılacak bu kurslara 
devam etmek istiyen ve geçen 
sc ne birinci kısımda okuyan 
talebelerin bir an evvei Halke· 
vine müracaat ederek şehade t 
namelerini almalar, lazımdır. 

HALKEVİ İDARE HEYETi 

Milli Şef lnönü 
Dün Alman elçisiııi kabııl 

bugıırdulıır 
Fon Papen Hitlerin tr şekkür ve tahas· 

süslerini cümhurreisimize arzetti 
Ankara 22 A. A. - yük elçimiz vasıtasile Hitle· 

Alman büyük Elçisi Fon Pa ri ; tebrikine, Hitlerin tcşek· 
pen bugün ögled~n sonra kür ve tahassüs! erinin arzına 
Cümhuı reisimiz Milli Şef İ· mP.mur olduğunu bildirmiş 
nönü tarafından huzura ka - tir. 
bul buyurulmuşlardır.Bu mü- Mülakat ~snasında Hari • 
lak atta Fon Papen Hitlere riciye Vekili Şükrii Sarac • 
yapılan suikast ınünasebetiy oğlu da hazır bulunmakta 

'ıdi it· Milli Şefimizin Berlin Bü 

Kastamonuda fay- Voroşif ofun hediye 
dalı işler ettiği otobüs 

Ka'\tamonu 22 A . A. - İzmir 22 A. A . - Sov-
Milli Şef l11önünün geçen se yet orduları Başkumandana 
ne Kastamonuyu ziyaretlerin· b db b 
de verdikleri direktif üzeri· u te iri almak mec uriye 
ne kurulan meyve fidanlığı tini hissetmiştir. 
bu sene yüzbinler ce fidan Mareşal Voroşilof tarafından 
yetiştirmiş ve bu fidanlardan İımir Belediyesine hediye 
mühim bir kısmının köylüye edilen otobüs bugün mera • 
dağıdılnıasına b1şlanmıştır . simle tesl;m elHlmiştir. Oto· 
Bunlar arasında elm 1 .• erik, bü.1, ilk defa olarak Voroşi-
armut ve kızılca fıdanları I -1 -f- dd · d d l t o ca esın e o aş mı~ ır. 
vardır. 

ltalya-lngiltere 
Mühim bir arılaşma yolunda 

İngiltere ıtalyaya 8 milyon ton kömür 
veriyor, buna mukabil m24kine alacak 
Londra 22 A.A.-İngilte Bu anlaşma iki memleket 

re ile İtetlya arasında çok arasında iyi mürınsebaıı:ı 
mühiın bir ticari anlaşrnAnın b.ışlangıcı olmak bakımından 
müzakeresi bitmiştir . büyük bir ehemmiyeti haiz-

Bu anlaşma pek yakın· dir. 

... 

Halkevindeki toplanttda 
komitelerin seçildiğini dün 
haber vermiştik . Seçilen ko· 
miteler cumartesi günü öğle· 
d en so:tra Hılkevi nde topla· 
narak Halkevi idare heyeti 
azalanm seçec:ek ve kışlık 
bir çalışma programı ha:ı: ı r· 

lıyacahr . Bundı!ıı başka kol· 
lar için birer şef de S"Çl· 

lecektir. 

da imzalanacaktır. ---------
Anlaşmay<l göre, lııgiltere Almanya ile Roman 
ltalyaya 8 milyon torı k ')mür ya a ·asında 
verecek ve buna mukabil Bükl·eş 22 A .A.- Röy· 
ltayadaa makine ve makine ter kjansı bildiriyor. 
aksamı alacaktır. Bundan Almanya ile Romanya 
başka pamuk ve Kauçuk arasaıda Cereyan etmekte 
muarn*!leleri de yapılacaktır olan ticari müzakerelerin 

birinci merhalesi Alman be 
• EN SON DAKrKA n 
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iki Alman derıizaltz gemisi 
Bir Fr nsız torpidosu arafından batırıldı 

Paris 23 A.A.- Fransız torpidosu üç gün fasıla ile 
iki' Alman Denizaltı gemisini batırmağa muvaffak olmuş
tur. Bunlardan birinin battıkı yer, bir İngiliz tayyare 
si tarafından keşfolunmuştur. 

BiR lNGlUZ TURPlDOSU TORPİLE Çı\RPTı 
Londra 23 AA. - Bir lngiliz torpidosu Torpile çarp· 

mış ve derhal karaya oturtulmuşh•r. Torpidodaki mürette· 
battan 40 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştır. 

ALMAN TOPRAKLARI ÜZERiNDE lNGlLiZ 
TAYYARELERİ 

Londra 23 A . A . - İngiliz tayyare filolan dün Al· 
man toprakları üzerinde ve bilhassa Stütgar.d f!amburg 
ve Bremen şe hirlt>ri üzerind e muvaffakiye tlı keşıf uçuşları 
yapmışlardır. 

ILGILIZ DONANMASINıN KONTROLÜ 
Londra 23 A. A. - lngiliz donanmasının haftd içinde 

teftiş ~ttiği gemilerin adedi 130. u bulmuştur . Bunların 
39 u Holanda, 26 sı Norveç 23 ltalya, 13 ü lsveç 13 Yu 
nan ve diğerleri de muhtelif memleketlere mensup bu • 
lunmaktadır. 

yetinin muvaffakiyetile neti· 
celenmiştir. Romanya hükü· 
meli gelecek mart ayına 

kadar Alrnanyaya 30 bin 
muhtelif hayvan ile 30 bin 
domuz vermeyi kabul ttmiş 
tir. Ancak petrol ve diğer 
maddelerin Almanyaya satıl· 
ması hakkında henüz müspet 
bir netice elde edilmemiştir. 
Romanya Alma:ıyuya petrol 
vermeyi katiyen istememek 
tedir. Alınan heyeti reisi 
Fon Papenden bu hususta 
yardmımı rica eylemiştir. 

Yugoslavyada bir 
Alman casusu 

Belgrad 22 A.A.- Bir 
doktor Alman hükumeti he
sabına casusluk yapmak su· 
çile tevkif edilmiş ve yapı· 
lan muhakemede suçu sabit 
~örüldüğünden 15 sene hap 
se mahkum olmu~tur. 
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Denizlerde f aaliget 
3 günde 11 gemi battı 

Alman mayinlarının kurbanı olan bu 
gemilerden 7 sı bitaraflara aittir. 

Londra 22 A. A. -- Ja· ltalyada Alman 
pouyanın 11900 tonluk Trans I hd ) v 

Atlantik vapuru dün İngiliz R a _ e~2 A al ıgı 
sahillerinde bir Alman tor· 1 f ~~ a . . · · - Bu 
piline çarparak batmıştır. 18 ta ıçınde ıkı ltalyan vııpu· 
Geminin battığı sahilden runun Alman 111ayinlarına 

' görülmüş ve 180 kişiden çarparak batması, İtalyada 
ibaret olan tayfasiyle 26 da Almanya aleyhine ceryan 
yolcu kurtarılmıştır. uyandırmıştır. 

6100 !onluk bir İtalyan ltalyan gemilerinin, Alman 
vapuru lngilt~renin Doğu iddi~sma rağmen - Alman 
cenup sahilinde bir torpile n.ı.ayınları~ıa çarptığından 
çarpmış v~ ağır zarara uğ· 

1 
ramasına rağmen su Ü:"tünde 
kalmıştır. Gemideki yolcular 

lngiliz tahlisiye gemileri 
.. tarahndan ,_kurtarılmıştır. 

Londra 22 A. A. --
Avam kamarasının dünkü 
toplantısında bahriye nazırı 
Çorçil sorulan suallere cevap 

"vererek, Almanların son 
günlerde hu beynelmilel ka· 
ideler hilafına olarak açık 

~denizlere mayın dökmeleri 
yüzünden son üç gün içinde 

, 11 vapurun battığı, bunlardan 
6 sının bibıraflara aid olduğu 
bu vahşiyaya harekde karşı 
lngiltr.renin lakayd kalamıy a· 

. cağını söylemiştir. 

L Torpiller ;.nasıl 
~ (dökülüyor? 

Kopenhag •22 A. A. -
. Alman ' tayyareleri denize. 
mayın dökmektedirler. Bu 
mayinler sorı sistem olup 20G 

L kilo 1tğırhğmdadır. .. İngiliz 
sahillerine sokulan .. Alman 

~tayyareleri bu ınayinleri 
suyun ünerine bırakarak geç· 
mektedirler .; 

Bjr Alman vapuru 
ı müsadere edildi ... 

Londra 22 A. A. - Al-
t manyaya buğday götürmekte 

olan:ssoo tonluk bir Alman 
vapuru Jrlanda civarmda 
İngiliz donanması tcırafından 
yakalanmış, fakat Alman tay· 
laları geminin derhal mus· 
luklarını açarak kendileri 
Tahlisiye sandallarına bin· 
mişlerdir. Gemi batmış ve 
Alman tayfaları İngilizler 
tarafından kurtarılın ıştır. 

İngiliz sahillt rinde 
tehlik~ işaretleri 

Londra 22 A. A. - lngi· 
, liz salıillerinde dün iki defa 
.·tehlike işareti tverilmiş ve 
top sesleri duyulmuştur. Hiç 
bir bornLa atılmamıştır. 

Alman ihracatı da 
müsadere edilecek 

I:ondra 22 A. A. --:ingil-
~ tere hülı.umeti şimdiye .,kadar 

Almanyaya girecek eşyayı 
müsadere etmekte idi. Bundan 
ıonra Alman ihraca tını da 
müsadere etmeğe karar ver· 
miş ve bu karara Fransa hü
kumeti de iştirak etmiştir. 

Bundan maksad, Almanların 
bitaraflara mal satarak döviz 
elde etme&ine manı olmak· 
tır. 

şuphe edılm'!mektedir. 

Almanyada isyandan 
korkuluyor 

Londra 'l2 A. A. - Al
manyada bilhassa amele sım· 
fının bugünkü idarederı ve 
harpten memnun olmadıkldrı 
ve bu isyan çıkarmak ıçm 

gizli teşkilat yapmakta olduk 
lan bildirilmektedir. Nazi 
şefleri böyle bir isyan hare· 
ketini önlemek için mühim 
tedbirlı~r almış ve birçok 
amele şefleri tevkif olun· 
muştur. 

lngiltere 
.Alman ithamını 

reddediyor 
Londra 22 A.A.- Mü

nihte Hitlere yapıl~n suikast 
Üzt!rİne, tevkif edilen üç 
Alman vatandaşının lngili~ 
hükumetile alakası olduğuna 
dair Berlinde neşredilen 
resmi tebliğ üzerine İngiliz 
hükumeti de dün akşam bir 
resmi tebliğ neşreylemiştir. 
Bu tebliğde, lngiliz hükume 
tinin Almanyada Hitlere su· 
ikast suçile tevkif edilen Al· 
man vatandaşlarile hiçbir 
alakası olmadığını resmen 
ilan eylemektedir. 

Cephelerde 
Dün dört Alman 

tayyaresi diişürüldii 
Paris 22 A.A.- Cephe· 

lerde mühim, bir hadise kay· 
deciilmemiştir. Yalnız Alman 
topçusu oldukça faaliyet gös 
termiştir. 

Havanın iyi olması dola-
yısile dün cephenin birçok 
nantakalarında hava faali
yeti çok olmuştur. Fransız 
toprakları üzerinde keşif 
uçuşları yapan Alman tayya · 
relerile Fransız tayyareleri 
,arasında bir muharebe olmuş 
ve üç Alman tayyaresi alev 
ler içinde yere düşürülmüş 

tür: Dörd~ncü Alman tayya· 
resı de Şımali Fransada dü· 
şürülmüştür. 

Elektrik tesi.c;atı 
yaptırmak i~tiyenler 

Elektrik idaresinden: 
Ev ve ya dükkanlarına 

yeniden Elektrik tesisatı yap 
tırmak istiy~nler evvela ida· 
reye müracaat ederek muva 
fakatini almahdırlar. ldar~· 
ye müracaat etmeden tesi· 
sat yaptıranlara cereyan ver· 

m\ yec ~kti~. 

VENIGON 
o !& ·- .sx: 

Bitaraf Bal
kan bloku 

6 Devlet biribirile 
anlaştı mı? 

lngilizce "Deyli Sketen 
gazetesi yazıyor; " 

Bitaraf Balkan blokunu vü 
cude getirmek için yapılan 
teşebbüslerin ilk müsbet ne· 
ticesi olarak bir anlaşmadan 
haber verilmektedir. 

"Associated Pn·s,, ajansı· 
nın bildirildiğine göre, Ro· 
manya, Macaristan, Yugos
lavya, Bulgaristan, Yu""?anis· 
tan ve Türkiyeden teşekkül 

edecek olan bu bitaraf blo· 
kun azaları, birbirine karşı 
hasm:ıne bir harekete gt"Ç· 

memeğe ve harp devam etti 
ği müddetçe uazi talebinden 
vazgeçmeğe razı olabilmekte 
dir. 
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Hakiınlerimiz 
Terfih edilecek 
Ankara- Adliye Veka· 

Jeti hakimlerin terfi ve ter· 
fihi hakkında yeni bir barem 
kanun layihası hazırlamıya 
başlamıştır. Uiyilıamn mec 
lisin bu ı. içtima devresinde 
görüşülerek meriyete girme 
si için çalışılmaktadır. 

Hukuk fakülteler!ni ikmal 
eden gençlerin mühim bi~ 
kısmının adliyeye intisab 
etmiyerek bankacılık, mali· 
ye ve d ıhiliye mesleklerine 
girmeleri,hakimlerden bazlla 
rının uzun yıllar emek ver 
miş oldukları m~slek hayat· 
Jarmı terkederek serbest iş 
sahasına atılmaları Vekaletin 
nazarı dikkatini ce)betmiş ve 
bu gibi hallerin kati bir 
surette önüne geçmek ıçın 

Memlekette adalet tevzii 
Bu memleketler arasında- işi gibi gayet şerefli vı! mü 

ki ihtilaf mevzuları bugüne him bir vazife ile muvcızzaf 
kadar şunlardır: Macaristan olan hakimlerin yüksek mes 
Romanyadan Transilvanyanın lek ve kııbiliyetlerilt: mütena· 
iadesini istiyor. sip olarak diğer bii:ün me· 

Bulgaristan yine Romhnya deni memleketlerde olduğu 
dan Dobruca havalisini isti- gibi devlet mtmurlarından 
yor. ayrı bir bareme tabi olınalıt 
~acaristan, Avusturya, Ma rı kararlaştırılmış ve böyle 

carıstan imparatorluğunun bir kanun layiha!;ının hl\zır· 
harbi müteakip' göçmesi es· lanmasırıa lüzum görülmüştür. 
nasında Yugoslavyaya kaphr NAKiL VE TA YlNLER 
dığı araziyi istiyor. Kadastro müdürlüğü ka-
İtalyanlar Balkan- tipliğiııe Antakya lisesinden 
l mezun lbrahin Hilmi, Anlak 
arda blok teş\dli- ya ziraat teknisiyenliğine 
ni istemiyorlar Dörtyol ziraat mücadele 

Sofya - Bulgarca {Zora) teknisiyeni furan Erdaş, Ha· 
gazetesinin yabancl kaynak- !ay ilk tedrisat müfettişliğine 
lardan kaydilc! neşretti.ği ha- lzmir ilk tedrisat müfettişle-
berlerden anlaşılJığına göre rindcıı.Hüseyin Meyan, İsken · 
ltalya hükumeti, Balkanlarda derun ticaret ve sanayi odası 

bir blok teşkilini arzu ~tm emek başkatipliğine Nuri Eriş 
tedir. ltalyanın istediği, Bal- rıa

1

dl ve tayin e<lilm"şlerdir. 

k~n ve ~un~ .devletleri hü- Açık teş ~kkür 
kumetlerıle ıkı taraflı paktlar A . Öl.. .. d I 
akdetmektir. . nnemır~ umu o ayı· 

Ut t 
. R h sıle gerek bızzat ve gerek 

ro gaze esı orr.a mu a . . 
b' · d ld . tahrıren b. m taziye IUtfunda 

ı ırın en a ığı şu haberı bulunanlara ayrı ayrı cevap 
· talya Balkanlarda teş ekküle·' r.. t .. ·· · 
d 

•- . . A l verme~e eessurum manı 
ece~ gruplara ıştırak etrni 1 v .. • • 

kt
. B I v 

1 
d oluuguııdan teşekkurlerımın 
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grupa ıştır ak etmiyeceğini 
yazmış ve İtalya coğrafi va· 
ziyeti itibarile menfaatinin 
icap etirdiği şeyi yaplcak· 
mış. 

Dünya sulhü tees~üs ede
bilmek için mevcut nizam 
bQzulmah ve yeni bir nizam 
kurulmalıymış. 

Bulgar gazeteleri umumi
yet itibarile muahadelerin 
tadilini isteyen haberlcrf" y~r 
vermekte devam ediyorlar. 

Tohumluk 
Buğday satın alı

nacak 
Türkiye Cümhuriyeti Zira 

at Bankası Antakya şubesin 
den: 
Mevaddı ecnebiyesi ve çav 

darı yüzde 3 den fazla olma 
mctk şartile kilosu 4·5 kuruş 
arasında tohumluk buğday 
satın alınacağından nümune 
leri ile birlıkte Bankaya mü· 
racaat edilmesi ilan olu nur. 

Kadri Mursal ve ailesi ef· 
radı {Ünsal) soyadını almış 
[ardır. 

Kaçak rdkı yaka-
landı 

Bedirge Nahiyesinin Zilif. 
kenli köyünde oturan Kasım 
oğlu Suphi isminde birisi 
köprü üzer:nden geçerken 
elinJe bulunan üstü ot örtü 
lü bir sepetten şüphelenen 
kolcular yaptıkları araştırma 
da sepette dört şişe kaçak ra 
kı. bulmuşlardır. Suçlu bunla 
!arın Levşiye köyünden Sü 
leyman Bedire ait olduğunu 
kendisinin hamallık mukabi 
linde bunu taşıdığını söyle 
miştir. 

Suphi kaçak rakı ile bir 
1 likte adliyı·ye sevkedilmiştir. 

ilanlarınızı 
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lngiliz Harbiye 
Nazırı 

MÜHiM BEYANATTA 
BULUNDU 

Loııdra 23 A. A. - Fran· 
sadan dönen lngiliz Harbi.<e 
Na21rı HorBelişa askeri vazi· 
yete dair dün Avamkamara 
sında beyanatta bulunmuştur. 
Nazır yenibaştan teşkil edilen 
Polonya ordusunun Majino 
hattında ve İngiliz Fransız 
ordunun yanıbaşında yer 
aldıklarını, her hafta lngilte· 
reden Fr.msaya mühim asker 
sevkiy.lh yapıldığını söylemi~ 
ve Majino hattmı mc thettik· 
ten sonra sözlerine devam 
ederek demişdir ki: 

"Halen topraklarımız 
üzerinde bir milyon asker 
talim ve terbiye görmektedir 
Majino hattında lngiliz ve 
Fransız orduları birbirine • 
katılmış olarak yerlerini 
almış bulunuyorlar. Orclumuz. 
büyümektedir. Her türlü ih· 
timallere karşı hazırlanmış 
bu!unuyo ruz. Dünyanın her 
tarafından sila!ı ve mühim· 
mat satın almaktayız. Düş· 
manın hareketini emniyet ve 
itima<lla b~kliyoruz . ., 

İlan 
Kırıkhan ahalisinden iken 

halen Suriyeye gitmiş olan 
v~ bir.daha dönmeyen Bağda 
<lı satıh oğlu Memet Hamdi· 
nin Kırıkhan noterliğind~n 
musaddak 76,939 tarih ve 26t 
61. numaralı bir kıta borç 
senedi mucibince Kırıkhan 

posta ve telgraf memuru ba)! 
Cemile borçlu bulunduğu 
1000 Türk lirasının temini 
istifa Jı zımmındıt her ne ka· 
~ar borçlu Kırıkhandaki ııay 
nmenkul mallarının getirece 
ği menafii karşılık göstermiş 
isede alacöklı borçlunun Su
riyede memur olarak ecnebi 
hükumet hizmetindP. olduğu 
nu ve evine dönmediğini Vt"o 

gayrimenkul malıarı menafi
inin Kınkhanda butunan ka· 
rısı ile kızının nafakaları· 
na kafi gelmedigfoi ve sene· 
din münderecatına nazaran 
borcun hini taleb~e tadiyesi 
rıin meşrut bulunduğunu ifa· 
de ve- ibraz eylediği salifizzi 
kir 7 ,6, 939 tarih ve 261 61 
numaralı borç senedini ibraı 
la keyfiyeti•1 hukuk muhake· 
meleri uı;ulü kanunun ·hükürıs 
lerine göre res'llen tebliğ 
ve paranın • tt-diyesini talep 
etmiş ve ademi tediyesi ha· 
linde icra, iflas kanunu hü• 
kümlerine dayanarak hıaciz 
y0lile alacagıııı tahsile teves 
sül edeceği bildirilmiş oldu· 
ğu cihetle: 

Vaki taleb~ binaen borçlu 
ıvfomet Hamdinin borcunu t5 
gün zarfında vermediği ve)• 
borcunu ödediğini isbat e· 
decek vesaika müstenit iddi 
asını bildirmediği surette 
hakkında icra, iflas kanunu 
ahkamı dairesinde muamele· 
~e teşebbüsle borçu olaıı 10 
hranın ve bu babda ihtiyar 
edilecek nıasarıfla birlikte 
vekil ücretinin tahsili yoluna 
gideceği resmen malum ol
mak ~zere keyfiyet · ilaqeıf 
tebliğ olunur. 
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