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Sıhhat Vekilimiz 
Doktor Hulusi Af ataş dün 

i-... 
1 

~şehri"}izi teşrif ''etti 
Sayın Vekil, lskenderunda ve şehrimizde 
teza hu• atla karşıla nd1, ziyaretlel"de bulundu 

ve Yayıadağına gitti 
Memleket dahilinde bir vaziyeti hakk ında Valimizle 

tetkik seyahatine çıkmış olan Sıhhat müdürü tarafından 
sıhhat ve ictimai Muavenet verilen izahatı dinlemişlerdir . 
Vekili Doktor Hullisi Alataş Saat 13 30 da Valimiz 

' dün sabah saat 7 de trerıle Şükrü Sökmensüer tarafın· 

Milli Şef, memleket gezi
sinden Ankaraga döndü 

Divrik Demir madenlerinde tedkikatga
/Jaıı Cümhurreisimiz bu, tedkiklerinden 

çok memnun oldular 
Sivasta ve bütün güzergahta halk Milli Şefi sonsuz heyecan 

ve muhabbet teı.ahüratile karşılandı 
Ankara 17 A.A.-Cüm- rulan Şimendöfer fabrikası J Cümhurreisimiz öj'leden 

hurreisi İnönü bugün saat hakkınd.t etraflı malumat al- 1 sonra, Orduevinde verilen 
9,30 da Kemahı teşrif etmiş. mışlardır. danslı çayı teşrif etmişlerdir 

lskenderuna muva~alet eyle- dan Sayın Vekilimiz şerefine 
miş, istasyonda Valimizle Turizm otelinde 75 kişilik 
Parti Müfettişimiı, hükumet bir ziyafet verilmiş ve ziya
Parti erkanı ve halabalık bir Cette şehrimizde bulunan 
halk kütlesi tarafından kar- Jandarma umum Komutanı 
şılanmıştır · Korgeneral Cemil Cahid ile 

binlerce halkın coşkun ve iç· Parti m e r k e z i n Çay geç vakta kadar büyük 
tengelen tezahüratile i~tasyonda den yaya olarak çarşıları do bi~ ~eşe içinde devam et· 

k 1 1 d "·•·11A Ş f l M' IA Ş f h d mıştır. 

lskenderunda Belediyeyi Parti Müfettişimiz Profesör 
Partiyi ziyaret eden Vekili- Hasan Reşit Tankut, askeri 
miz scıat 12 de şehrimiz~ erkan, hükume:t, Parti, Be-
teşrif etmiş ve Bedirgede lediye erkanı, doktorlar ec-
hükiimet, Parti, Halkevi, zacılar ve matbuat mümessil· 
Belediye erkanı ile matbuat leri hazır bulunmuşlardır. 
mümessilleri tarafından kar- Çok samimi bir hava 
şılanmış ve k~ndilerine şehir içinde saat 14,30 a kadar 
namına bir buket takdim devam eden yemekten sonra 

' edilmiştir: Sıhhat Vekilimiz, refakatinde 
Şehir medhalinde .ı.lemur· Valimizle Sıhhat müdürü ve 

lar, mektepliler ve bir kıta Gaziantep mıntakası Trahom 
a sker tarafından selam· mücadele Reisi Doktor Na-
lanan Doktor Hulusi Alataş şid olciugu halde Yaylada· 
caddenin iki tarafını doldu- ğır.a hareket etmişlt-rdir. 
ran kalabalık bir halk küt- Yayladağında tetkikatta 
lesinin alkışları arasında ya- bulunan Sıhhat Vekilimiz 
ya olarak Belediyeyi ziyaret• dün akşam şehrimize avdet 
etmiş ve bir müddet sonra eylemiştir. 
Partiye giderek Parti erka· Şehrimizde bulunan Jan· 
nı ile görüşmüştür. Partiden darma Umum Komutam Kor 
so:ıra hükiiınet konağını leş- 1 general Cemil Cahit te dün 
ı-if ederek bir müddet meş-ı Sıhhat Vekilile birlikte Yay 
gul olmuş ve şehrin sıhhi ladağına gitmiştir. 

Kon/ eranslar serisi 
Evvelki gün İskenderunda ve dün Rey

haniyede birer konferans verildi 
Ankara dil, tarih ve coğ dülkadir inan tarafından 

rafya fakültesi Dil doktor - üçün~ü konferans verilmiştir. 
larından A. Dil açar tara· Konferansta yüzlerce vatan· 

• fından evvelki pazar gunu daş hazır bl..(lunmuş ve de . 
öğleden sonra lskenderun rin bir alaka ile Jinlenmiş -
Halk Partisi salonunda ikin· tir . 
ci konferans verilmiş ve ka Partimizin Hatay ıçın 
labalık bir kütle tarafından tertip ettiği konferanslar bu 
büyük bir alaka ile dinlen · suretlt! sona ermiş bulunmak 
ıniştir. tadır. Kıymclli alimlerimiz 

daha bir kaç gün aramızda 
Dün dl'! Rryhaniyede yi· kalarak Hatayda k.kl 

ne Dil doktorlarından Ab · tet 1 er 

N. R. Mene
mencioğlıı 
Londradan Parise 

döndü 
Londra 18 - Burada 

yapacaklardır . 

Jandarma 
l.J.Komutanı 
Evvelki gün şehri

mize geldi 
Lulunmakta olan Türkiye Ha 
riciye Vekaleti Genelsekrl'!te Jandarma Umum Komu· 
ri ve Türk ekonomi heyeti tanı Korgeneral Cemil Cahid 
Reisi büyük elçi Numan Ri- evvelki gün APkaradan şeh
fat Menemencioğlu dün Ly· rimize gelmişlı::rdir. Korgene· 
Yare ile Londradan Parise ral şerefine evvelki gün Is· 
hareket etmiştir. 

Paris 18 A. A. _ lngiliz keııderunda Valimiz tara-
Hükümetinin tdhsis ~ ttiği hu fından bir öğle yemeği ve
susi bir tayyare ile buraya rilmiş ve ayni gün akşamı 
gelen Türk Murahhas heyeti Turizm otelinde seyyar jan
Fransanın misafiri olarak Pa· l <.larma alay komutanı Yarbay 
riate bir hafta kalacaktır. Kemal K•lıç Çöle tarafından 

arşı anmış ar ır. ıvu ı e aşan ılı e er yer e Sivas 18 A.A.- Milli 
bu çok samimi tezahürat halkın derin ve sonsuz mu· Şef Cümhurreisimiz ismet 
arasında KE>mahtan Divriğe habbet tezahüratile karşılan- İnönü dün akşam saat 23.te 
baret ve saat 13,25 te Div- mışlardır. hususi trenlerile Sivastan An 
rigw e muvasalat eylemiştir. H k .. ld' H ık kısraya hareket buyurmuşlar ava ço guze ır. a d i A • 

Divrik istasyonunda km, Milli şefi birkerre da- ır. stasyo~~a m~hşerı bır 
çıkan demir cevheri made- ha görmek için sokakları kalabalık Mıllı Şefı coşkun 
ni hakkınJa etraflı malumat d ld kt 'd' tezahüratla uğurlamıştır. o urma a ı ı. 

alan Cümhurreisimiz, 20 . A •• Ankara 18 A.A.-- Cüm-
da <:ika uzaktaki maden o· Mıllı Şef, Şımendof er fab hurreisi İsmet İnönü 9 ~rzu· 

kl ı dk'k k .. rikasını gezdikten sonrd, ih· rum Erzincan ve Si~a~ ·ıeya ca arını te ı etme uze- ' ~ 

h k 
. 750 tisaslarını ve duydukları hatlerinden bugu··n ·saat ı t:. re, are et etmış ve J 

d 
memnuniyeti açıklamış ve tt: Ankaraya avdet - buyur· 

metre irtifa a bulunan 
hazır bulunan mühendislere muşlardır. 

ocağa gitmiş ve madenin 
kısn bir hitabede bulunarak Milli Şef, Vilay .. t hudu-

işletilmesi ile, burada yapıl- d d B k'l D k R tamameu Türk mühendis un a aşve ı o tor e· 
makta olan 2500kişilik ame- fik Saydam ile Ankara Vali ve amelesi ile Türk serma-le apartımanJarını t.~dkik si tarafından karşılanmış, U· 
buyurmuşlar ve demir sana· yesinden yapılan Erzurum tasyonda da Büyük Millet Mec-
yiimizde çok hayırlı bir rol demiryo\unun iftihar edilecek lisi Reisi Abdülhalik Renda 

b bir eser oldugw unu bundan M F ç '-oynıyacak olan u mesele areşal evzi aKmak, Ve. 
ile yakından alakadar olmuş hakiki bir zevk duydukları- killer ve Mebuslar tarafın-
lardır. m, bütü~ muvaffakiyetin dan selamlanmışlardır. :lstaı· 

Bundan sonr.ıDemirtrpe Türklere ait olduğunu söyle yonu dolduran halk kütleıi 

civarında yapılmakta olan 
miş ve kendilerine teşekkür Cümhurresimizi hararetle al 
eylemişlerdir. kışlamıştır. 

amele, memur evleri ve mek··ı•llİl-llllliıl--•••----------------
tep binasile hastaneyi tedkik A lman Z"rhlısı 
buyurmuş, saat 16,30 da .. 
Sivasa doğru yollarına de
vam eylemişlerdir. 

Saat 21 de Sivasa muva 
salat buyur~n ve mülki, as
keri erkan ile <>nbinlerce 
halk tar<.ıf .ndan istasyonda coş 
kun ve candan tezahiiralla 
ve: 

"Varol ! yaşa ! sağol 11 
nidalarile karşıla ·ıarı Milli 
Şef; "Nasılsınız Sivaslılar,, 

diye halka iltifatta bulunmuş 
tardır. 

Şehir haştanbdşa bayrak· 
larla süslenmiştir. Büyük 
şeflerini birdaha görınek 
fırsatına nail olan Sivaslılar 
sonsuz bir sevinç içinde 
gece geç vakta kadar bay· 
ram yapmışlardır . 

Milli Şef geceyi, ikamet 
gahlarına tahsis olan Vali 
konağında geçirmi:?lerdir. 

Sivas 18 A.A.- Dün ge
ct-yi Vali konağında geçiren 
Milli Şef, bugün Belediye, 
Parti ve hükumet konağını 
ziyaret etmiş ve Sivasta ku 

Sayın misafir ş~refine elli 
kişilik bir akşam ziyafeti ve· 
rilmiştir. Ziyafettt-, Valimizle 
ordu, hükumet ve jandarma 
erkanı hazır bulunmuşlar· 

dır. 

Nihayet intihar ett i 
Deniz harplerinin en dramatik hir hadisesi 

olan bu intihar hakkında gelen tafsilat 
İngiliz filosiyle çarplşhk· 1 

tan sonra, yaralı olarak Mon
tevido limanına \ltica eden 
Alman Cep zırhlısının VtlZİ· 
yeti, bütün dünyada büyü lr 
bir alaka ile takip edilmek
tedir. Bu hususta g~len ha · 
berlerin hülasası şudur: 
Gemideki tamirat hummalı 

bir:şekilde devam etmektedir. 
Geminin denize açılması 
için icabeden tamirat bitmez· 
se, geminin salı gününe ka
dar limanda kalmasına müsa
ade edilecektir. 

Alman krovazörüııü ya
kalamak veya muharebeye 
icbar etmek için limanın 
haricinde mühim İngiliz deiz 
kuvvetleri beklemektedir. 

Alman zırhlısı için bir 
çıkış hareketi çok tehlikdi 
olacaktır. Gemi, hava ve 
karanlıktan istifade eder ek 
kaçamaı.sa, lngiliz filosu tara
fından yakalanacağına şüp· 
hesiz nazariyle bakılmaktadır. 

En son gelen haberlere 
göre, Alman Cep zırhlısı ev 
velki akıam ıaa~ 20 de ın-

tihar eylemiş ve kendi ken· 
dini batırmıştır . Deniz harp 
leri tarihinde en dramaik 
bir hadise olan bu intihar 
hakkında alınan malumabn 
hülasası şudur : 

Alman gemisi, tamir için 
kendisine verilen 72 saatlik 
mühletin az olduğunu iddia 
etmiş ve bunun temdidini 
istemiştir . Fakat Urugvay 
hükumeti bu müddetten faz. 
la geminin limanda lcalmaaı· 
nı menetm\ş ve akai takdir· 
de geminin tevkif edilerek 
harp sonuna kadar limanda 
mevkuf tutulacağım gemi 
kaptanına bild\rmiştir. Kap • 
tun, Urguvay hükum~tinin 
bu hareketini protesto etmit 
ve limandan ayrılacağını bil 
dirmiştir. Gemi, demir altoa 
dım evvel 700 kişitiktayfaaam 
bulunan bir Alman vapuru· 
na çıkardıktan sonra atır 
a~ır limandan ayrılmış 
ve limanın ağzında müthiş 
bir tarraka ile intihar ede· 
rek kendi kendini batırmıı " 

Sı1fa1i çevi~!diz • 
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Tü,kige
Surige 

Hudut münasebet
leri 

Ankara - Suriye ile 
aramızda nıünakid dostluk 

ve. iyi komşuluk mukavf!lena 
mes.inin tatbik şekillerini gös 
teren hududun nezaretine, 
hudut rejimine, hududu ge· 
çen sürülere tatbik edilecek 
maii usulü ve göçebe ahali · 
nin koııtroliine dair olan 
protokolda gösterilen saha · 
Iar için hayvanlar, sürüler, 
yavru ve mahsulatın işletil · 
mesine mahsus 'zirai alat ve 
edavat, arabalar. tohumlar 
ve arazi ~hsullerinin bey· 
nelmilel siyasi vaziy~t dola 
layısile baZı maJdelerin de 
lrsansa tabi tutulması hakkın 
d:aki talimatn: me hükümle · 
rinden müstesna tutulması 
icra vekjlleri heyetince ka· 
bul edilm~ştir, 

Yabancı li
manlara 

V.a.pur işletmek için 
tetkikler yapıhy<•r 

tanbul ...... Münakale V t 

kaleti denizyol!arı işletme 
umum m ü d ü r 1 ü ğ ü, 
hugün yapılmakta olao Ak· 
deniz seferlerinin elde mev· 
cut vapurlarımızla Suriye 
ve Filistin limanlarına kadar 
teP.1did edilmt"sinin kabil olup 
~ok»adığını tedkik etmekte 
dir. 

Rusların zayiatı 
25000 kişiyi geçti 

Buna mukabil Finlerin zayiatı ancak 
2000 dir - Fio.Ia.o.diyaya silah verilirse 

kurtulmak imkanı var 
Finlandiya cephesinde ce 1 nu ve 2000 kişiyi geçmediği 

reyan eden muharebelere da· ! ni, buna mukabil Rusların 
ir gelen son habe-rleriıı bü • l 25 bin zayiat verdiklerini 
!asası şudur : f söylemiş ve Finlcmdiyaya çok 

Finlandiya tebliğine göre: ça?uk tayyare ve harp le~a 
Kara eli ceph~sinde u • zımı. ulaştırılacak olur~a .. Fın 

zun bir topçu hazırlığından landıyanın kurtulmak ıhtıma 
sonra taarrun geQCn mühim li çok kuvvetli olduğunu be 
Rııs kuvvetlt.ri 50 tankla Fin yan etmiştir. 
laııdiya hatlarına hücum et Bir Moskova telgrcıhna 
mişlerdir. Bu hücHm ağır za göre, Rus kuvvetleri öııün • 
yiatht püskürtülmüş, 14 tank de rücat etm~kte· olan Fin · 
tahrip edilmiş, 4 tank da landiyalılaı·, bıraktıkl.trı ka· 
Finlandiyalılara teslim olmuş sabalan tamamen yakmakta· 
tur. Şimal cephesinde Fin - dırlar. 
landiyalıların taarruzu devam Finlandiya Hariciye Na · 
etmektedir. Ruslardan mü • zırı Radyo ile söylediği bir 

him miktarda harp levazı · nutukta, Sovyetleri müzake
mı f.inlilerin elin_e geçmiş • reye davet etmiş ve aksi 
tir. takdirde bir tek Fınlandiyalı 

Hdsinkiden Londraya kalıncaya kadar istiklallerini 
gelen İngiliz Elçisi Finlandi müdafaa edeceklerini söyle· 
ya zayiahnın çok az olduğu· miştir. 

Fethi Denli '
1 

Eski Hatay Başkonsolosu 
ve şinıdi AııversBaşkonsolosu 
muz olan Bay Fethi Denli 1 

hususi işlerini görmek üze· 
re evvelki gün Hataya gel
mişlerdir. Değerıi Başkon 

solosumuza hoş geldil~r de· 

ltulganın 
gayrimuha

rıpliği 
Ve Bulgaristanın 

vaziyeti 

rız. Roma - Stefani ajan~ı 
Kardeş kavgası , b11diTiyor: 

1 

1 ilan 
Antakya icra memurluğun 

dan: 
Antakyanın kasta\ Hıristi· 

yan mahallesinden B!işara 
İbrahim oğlu Rızkallaha: 
Antakyanın Kastal Hl·ist · 

yan m;,hall~sinden Mihail pa 
şa oğlu Necipten istikraz ey· 
lemiş olduğunuz (200) Osman 
lı altınına mukdhil 21 hazi
ran 92.5 tarihinden itibaren 
beş sene müddetle Antakya 
nın üçüncü mıntakasında ka· 
ın 407-9 sayılı gayri men· 
kulünüzü tarhis eylemiş olma 
nıza ve vadenin geçmiş bu-
lunmas111a i"ağ'men bor· 
cunuzu t~diye 
etmediginizden dolayı alacak 
lınm dairemizle müracaatla 
rehııin paraya çevrilmesi yo 

Jile aleyhinize açtığı takip 
üzerine namınıza çıkarılan 

• 
ilan 

Hatay defterdarlığından: 
Cisrihaditten bilitibar 

Süveydiye hududuna kadar 
Ası nehri üzerindeki umum 
mevakii saydiyede (1940) 
senesi ikinci kanun iptida
sından (1942) senesi birinci 
kanun gayesine kadar üç 
sene müddetle avlanacak 
baiıkların saydiye resmi açık 
arttırma ile 29,12,939 tarihin 
de saat on altıda defterJar-
1· k dairesinde satılacaktır. 

Talip olanların yevmi, 
mezkiirda'l evvel (20) lira 
(25) kurl'Ştan ibaret ilk te· 
miııat akçasını mal sandığına 
yatırarak müzayt:deye iştirak 
etmeleri, şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak iste· 
yenlt>rin varidat müdürlüğü
ne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

• 
/Jaıl 

ödem~ emri ikametgahınızın Antakya icra memurluğun 
meçhuliyetinden bahisle mu· dan: 

başir tarafından tebliğsiz İa· Antakyanın Bedibun çiftli· 
de edilmiş binaen icra ve if ğinden Sadık 1sa oğlu F ec:İ· 
!as kanununun 57 ci madde re: 

si ddaletile hukuk usulü Antakyanın r.\yinselas kö
muhakemeleri kanu11unun 142 -yünd"n Ahmet oğlu Hammu 
ci maddesine tevfikan bu dun sığır hayvanlarının tara· 
baptaki tebligatın ilanen ya· fınızdan sirkat edildiğinin sü 
rılmasıııa karar verilmiş ol- butuna binaen beddi olan 50 
makla ilan tarihindt"n itibaren adet Türk lirasının sizd~n t11h 
4 ay içinde hakkı itirazınız silile alacaklı Hammuda ve· 
baki kalmak üzere bu müd- rilmesine, dair Antakya Hu· 
det zarfında itiraz etmediği· kuk mahkemesinden verilen 
niz takdirde icranın deva· 11, 10,939 gün ve 1071 esas 
mile merhunun paraya çevri sayılı ilam infaz için dairemi 
leceği ma:umunuz olmak üze ze alacaklı Hammut tarafm· 
re ilanen tebliğ olunur. den tevdi edilmiş. usult!n si-

J /an ze t bliğ edilm~k uzere na· Şirince maha1les~nde otu ) . Giornale ~-~talia gazetesi 

ran Ali oğlu Ömer ıle karde 
1 

Sofya muhabırıne Bulgar Baş Antakya Asliye 
şi Halid arasında geçmiş bir

1 
vekili Köseivaııof tarafından Mahkemesinden: 

mınıza çıkarılan icra emri; 
Hukuk ikametgahınızın mechuliyetin 

kadın meselesin len dolayı j yapılan b~yenatı neşretmek Salihiye mahallesinden ölü 
kavga çıkmış ve tedir. Circi Abduş ç•,)cukları lvon 
birbirlerini bıçakla ağır su· Bu beyanatta Bulgar Baş· ve Hannaya izafeten velile-
rette yaral,;µıu~lardır. Her i· vekili d~miştir ki: riıv1adanı Marirı ilt- ayııi ma· 
ki kanJeşta berayı tevi has. İtalyanın gayri muharipli- halleden Circi Abduş oğur-

BHhasa Filibtin. limanla· 
ru\a sefer yapmak mümkün 
<>kluğu takdirde Suriye ve 
Filistine yapmakta olduğu
muz İhracat mallan ehem· 
miyetli derecede genişliyece~ 
ve bu mallar kendi vapurla· 
rımızla gönderilmiş olacak· 
\Jr. --

t ney~ alınarak tablıııikata baş ğini tayit etmiş olması bütün lan Yakup ve İlyas ve Refa 

l l:nmıtbr. : Bulgar milletince memnuni~ il, Sadık ve Mihail ve Rız-
Ca-ıni kaRısına hı· yetl.e karşılım.?1ıştır. Bu, B~ı kallah aralarındaki nafaka 

den bahisle tebliğsiz geri gel, 
miş olduğund rn icra ve iflas 
K. nun 57 ci maddes\ delale· 
tile hu1:uk usulü muhakeme 
leri kanununun 142 ci mad· 
desin~ tevfikan bu baptaki 
tebliğatın ilanen yapılmasın/\ 
karar verilmiştir. ilan tarıhi n 
den itibaren 4 ay içindt': hak 
kı iti razınız mahfuz kalmak 
şartile bu mü Jdet zarfında 
idaremize müracaatla itiraz 
etmediğiniz takdirde icraya 
devam olunacağı ilanen teb· 
liğ olunur. 

tır. Gt-mide bulunan 31 
yaralı daha evvel karaya ç1 
karı[n.1ş bulunuyordu. Gemi 
Berlinden aldığı emir üze • 
rirıe bu hareketi ihtiyar ey· 

: lemiştir. Bu sırada bir Al · 
man tdyyares:nin liman üze· 
rinde dolaştığı görülmüş ve 
bu tayyare-ye Urugvay sahil 
batarya'arı~ ateş açtıldarın· 

; dan, tayyure bulutların ara · 
1111,da kayl.'°lmuşlur. 

Alman zırhlısı in!ihar e· 
~.derken, sahili dolduran on 

binlerce Halk arasında Al· 
marıl11rm leh va aleyhinJe 
avazder yüks~ltmekte idi. 

Biı rivayete göre, gemi kap 
tanı genıisini lerketmek iste 
miyerck gemi ile br.raber 
batmıştlr. Diğer bir rivayete 
göre de, Urguv,,y tahlisirP. 
gemileri kaptanı kurtarmışhr 

Geminin müthiş bir tarra· 
lca ile parçılanrnast üzerine 
deniz ,üzerinde Lüyükı ııir a· 
lev sütunu yükseltmiştir.Ge· 
Plİ Ii'llanın ağzında battığı 
için, 1 imana vapurların sey· 
rüseferi müşkülata uğramış· 
tır. 

Bu meseleden dolayı Al· 
Jllanya ile Urg uvay hükt'.ime· 
ti arasında bir hadise çıka· 
cağı tahmin edilmektedir. 

garıstanı bugune kadclr takıp davasının cereyan eden mu· 
rakılan çocuk ettiği bitaraflık yolunda de- hakemesinde: 

Evvelki gece ~at 22 ye vama teşv: k etmektedir. Çün Müddeia1eyhlerin ikamat 
doğru Affan •amn kapusu- kü, harici hiç bir kuvvetin gahları mechul olduğundan 
na dokuz aylak ' ~·asta ve Bulgaristanı şu veya bu cep tebli~at ifa t:dil<>m~miş ol 
ıol kalçası yarala hır çocuk heye iltihaka sevketmiyece · makla bu kerre yevmi muha 
b!rakılmıştır. Yapılan tah· ğinin en kuvvetli garantisi· keme 16,1,940 ~alı günü Sel· 

kıkatta çocuğun ~b:;:nın dir. Maamafih Bolgaristamn 1 at 9 a talik edilmiş olduğun satınalma komisyonunca yapı 
adı A~~ah, ann~aı vva vaziyeti bir bekleme vaı.iye· dan muhakeme güdünde ha· lacaktır. Buna ait şartname 
ve.kendiaı de Talat olduğ~ tidir. Bulgaristan müteyak· z;.r olmalarını veya vekil g-ös komisyondadır. isteklilerin 
anlaıılmışbr. Çoauk geceyı k b l B ·· k .. h t termedikleri takdirde hak· yu··zde 7,5 muv,.kkat teminat karakolda geçirmiı ve dün ız u ukn~yokr. d'ug~nıı· u a · .. 
sabahle in Belediyeye tesliıJI b hare eh, en ı .. ~ı .1 prog larıııda gıyaben muhakeme larını İskenderun gümrükleri 

d"I . ~ ramıadan vazgeçngmı lazam cereyan edeceği ilanolunur. veznesine ve ya mal sandık .. 
e ı mışltr. mun etmez ve memleketin İlan !arından birisine yatırarak 

K.açak91lık müdafaasına dokunamaz. kA .. tt k · .. A ntakva gümrük muhafa- mez ur gun ve saa a omıa Geçen gün C·~ybaalı Ho Bulgaristauın emelleri, ilı- 1 •• ti 
za taburu satınalma komis· yona muracaa arı şit, Karamanlı Süleyman ve tilafua dışında da kalsa ta· · 

l A 1. M "d yonundan 2 - .~ynı gün ve saatta Hüseyin i e ntep ı ecı mamile tahakkuk ettirilebilir 
J ld '-l ·· d 1 - Taburun üç aylık 28,500 kilo ekmeğin taphiye Sur.iye en a IK arı mutea • ve Bulgaristan koşmu mem· 

dit kaçak eşyaları Reybaııiye leketin müşkülatından istifa· ihtiyacı için açık eksiltme si işi açık eka;i!tme ile ihale 
k ' tısuıu·· ile 35417 k"ılo ua ah· edilecektir. Muhammen fiııt nin yeniköy ci~·armdan açaK de edebilir. 

1 k · · · k · nacaktır Muhammen fiat 14 (2) kuruştur. fstiyenler yüzde o ara 1çerıye geçume ıs· Bulgaristan meselelerinin bir kk k 
terlerken hudut muhafızlarımı ihtilaf sahn~sinden ziyade sulh kuruştur. ihalesi 20 12-93917 ,5 teminatı muva at~ a ça 
tarafından görülerek yakalan masası etrafında dahi iyi çarşama günü saat 15 de sını yatırmış ohrak muraca· 

mış ve haklarında tutulan hali mümkündür. Hususileki gürnri'k taburu binasındaki at etmelidirle.ııır11• ----• 

ıabıtlarile birlikte · Adliyt:ye ltalya gibi büyük bir devlet 
teslim edilmişlerdir. herhalde sulh anında bu sa· 

Kayıp şahadetname hada kati bir .><iz söyliyecek 
1333 seneshde Ant11lc:ya tir. Bu sözü yalnız kendi 

idadiyesinden almış olduğum menfaatları için degil, ona 
şahadetnameyi kaybettim. muhare-beye girmemek az· 
Yen isini alacağımdan eıki· minde müzaheret eden ve 
sinin hükmü olmadığını ilin daima sempati~ine mazhar 
ederim. otmuş olan memleketler hak 

Ahmed otlu Bahir lun:la da ıöyleyecektir. 

İskenderun liman şirketi 
Sermayesi 2,000,000 Frank 

ŞiRKETiN YENi MERKEZi BEYRUTTA AVUKAT 
EDVAR ŞAGURI DAİRESi 

ALACAKLILARA iLAN: 
Pariste 31- ılkteşrin 1939 da toplanan genel asambe · 

Şirketin s~lhım ta~fiyesine. ~arar vermiştir. idare Me~'" 
lısi bu tasfıyeye memur edılmış ve bu blpta gereken bu· 
tün salahiyetl<-ri almıştır. 
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