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Sovgetler Basarabga ile 
8ukovinagı ,dün işgal ettiler 
lfadiseniv ltalga ve Almanyada derin bir 

Stemmuz 
Bu mutlu gün pa"

lak merasimle 
kutlanacak 

Yenilmez kahranaın ordumu 
zun Hataya girişinin ikinci'yıl 1 
dönümüne ra~lıyan 5 Tem 
muz cuma günü fevkaiade par 
lak merasimle kutlanacaktır . 

Irak Nazırları 
ııııı Ankara 

ziyareti 
Remi bir tebliğ 

neşr~dildi 
hoşnutsuzlukla karşılandığı bil~i~ili!!or 

Inı?iliz matbuatı Sovyetlerin bu hareketini so.n. hadıs~ler.ın ta-
Ankara 28 A.A. - İrak 

Hariciye ve AdliyeNazırları· 
nın Ankara ziyareotleri müna 
sebetile bugün resmi bir teb 
liğ neşredil.niştir . Bu tebliğ 
de deniliyorki: 

bii bir neticesi olarak görmekte ve Romanya ıçtn venlınış olan 
lngiliz garantisinin artık mevzuu bahis olamay~cağı~ı razmakta -
dtr - Almanyanın Bükreş elçisi ansızın Berlıne gıttl - Ro~ 

Halayın bu en kutsal gü 
nü yapılacak zengin merasim 
programım hazırlamak üzere 
Vali Vekilimiz Nuri Atayın 
riyasetinde bir komisyon le· 
şekkül eder ek faaliyete geç· 
miştir. fÇom isyonun hazırla · 
yacağı programı birkaç güne 
kadar Sayın yurt daşlar ımıza 
bild;receğiz. 

manya Alınan blokuna mı girecek ? 

Macaristanla Bulgaristan da kımıldan
malar var! 

"İrak HariciyeNazırı Ek
selans Nur\ Sait ile Adliye 
Nazırı Naci Şevket, Cümhu 
riyd hükumetini ziyaret için 
Ankaraya gelmişlerdir. Her 
iki Nazır, Cümhurreisi ismet 
lnönü tarafından kabul buyu 
rulmuş, Başvekil Doktor Re
f;k Saydam ve Hariciye Veki 
li Şükrü Saracoğlu ile müte 

Bükreş 28 A. A. -Ro· 

1 
ilııya hükumetinin Sovyet 

\kliflerini bazı kısytlerle ka· 
~111 edeceğine ve Basarab· 
)~ ile Bukovinamn tahliyesi 
~ııı beş gün mühleo:t verilme· 
;~e~ dair olan cevabmı Sov· 
tt Rusya kabul etmemiş ve 
"hliye için ancak üç saat 
~i;L ' 
~let vererek bu sabah şa· 
•~ıa bt!raber Sovyet asker· 
·ti Basarabya ve Bukovina 
~ işgısle başlamışlardır. 
~§anıa kadar her iki mın· 
~ka da işgal edilmiş bulunu· 

~tdu. Sovyet hükumt>li, Ro: 
ilrıyaya gönderdiği cevabı 

n'llada Basarabya ve Buko-
~ı ' 
~ lladaki Romen menafiinin 

1 
t~illden sonra konuşulaca · 
111, her iki mıntakada mev

~d bütün binalarla demir 
~tll\ruıın zarar görmedc:n 
~ rkedilmesi ve böyle bir 

llı~den Romen w hüku~e.tini~ 
~ suı tutulacagını bıldırmı~
~t, Fakat bu nota Bükreşe 
q~k. geç gelmiş ve nota gel 
b Rı ıaman Sovyet orduldrı 
~lldudu geçerek işgale baş 

ftlış bulunuyorlardı. 
~et Romen kıtaatı ile So v • 
fek kıtaatı arasında ufak te· 
İı nıüsademeler müstesna, 
'Riılin .. kft t u~i sus unetle cereyan ,. • 
~ .. • Vt ovyet ordulannm 

"S<tr b ~ n ya ve Bukovinanın 
ti~tkeıiııe müzika çalarak 

~klt!rİ bildirilmektedir. 

;~l'l k iikreş 28 A. A. - Sov-
İş ıtaatıııın .Basarabyayı 
hl .. t . h l {il " mesı üzerine ası • 
llıı ~ . 

ltıtr az.ayet hakkında hüku· 
tt ~l!erı talimat almak üze 
li l.l lmaııyanın Biıkr~ş elçi-

l'lliız.ın B l" . • • S ·• er ıne gıtmıştır. 
hı- Bofya 28 A. A. ~ Bul· 
t~İrıi aşvekili, Sovy~tler Bir 
tı<>ta 11 

Romanyaya · verdiği 
1 tı\ur ınubteviyatına muttali 

\tt I{ olınaz, derhal Berlin 
\tt k 

0
b°!ü ile temasa geçmiş 

a ıııe · 
11 

81.ı.d Yı toplamıştır. 
'"'" apeşte 28 A A 1'"Car ı; . . · · -

tlck· k arıcıye Nazırı Kont 
~ ı, 11So 

kral Naibi tarafından kabul 
edilmiştir. 

lngiliz gazetelerinin 
mütalealan 

Londra 28 (a.a.) - Baş
ta "Taymis" olmak üzere İn· 
giliz gaıeteleri, Sovyetlerin 
Basaraby ayı istemelerini hay· 
retle karşılamamışlardırGaze· 
lelerin mütaleası şöyle hülasa 

edilebilir: 
"Bu hareket, Sovyetlerin 

Almanya ik evvelce akdettiği 
askeri ve ~iyasi anlaşmaların 
tabii bir neticesidir. Fakat 
şimdi bu hareketin, Almanya 
ve İtalyanın muvaffakatile 
yapıldığım anlamak henüz 
mümkün değil 1.iir. 

Almanyamn Sovyetlerin 
bu harek~tini tasvip etmes! 
mümkün değildir. Çünkü Sov
yet nüfuzunun Balkanlara ya· 
yılması ne İtalyanın ve ne 
de Almaoyanan hoşuna git· 
miyen bir iştir. Şimdi Bulga· 

Sıırİgedeki 
Fransız Ku-
mandanı 1 

Bordo hükunıeti
ne mi itaat edecek? 

Londra 28 - Röyter a· 
jansının Suriyeden öğrendi· 
ğine göre, Suriyedeki Fran· 
sız orduları Başkumaı1danı 
muhasamatı terke ve Bordo 
hükumetine itaata ki.rar ver· 
miştir. 

Fransız donanmasrnın bir 
kısmmınBt!yrut limanında oldu 
ğu söylenmektedir . 

Cibutideki Fran
sız Kumandanı 

Londra 28 A.A.- Cibu 
tideki Fransız Kumandanı 
Bordo hüku .ıetinin emrıne 

itaat etmiyerek mütarekeyi 
tanımadığını ve ltalyanlarla 
harb~ ,{evam edeceğini bil· 
dirmiştir. 

~ \'e B vyetıerinBasarab-
l"ırıe 1 ukovinayı işgali üze 
l . 1 t!lly 
ttıle arı ve Alman sefir 

Alman kıtaları Is 
panya hududunda 

Berlin 28 A.A.- Atlan· 
tik sahilleri boyunca ilerle
mekte olan Alman kıtaatı 
bugün Fran~ız -lspanyol hu bı IJ.~urı 'k· 'tttt, N 1 1 nıülakat yap· 

aıır bugün :iki defa duduna varmışlardır. 

ristanla Macaristanın da ha· 
rekete geçerek isteklerini 
ortaya atmalarını beklemek 
lazımdır. Bu vaziyet karşısın· 
da Romanya pek tabii olarak 
Almanyaya yaklaşacaktır. 
Kral Karolü ı son vaziyeti de 
bunu ispat etmektedir. lngil· 
tere tarafoıdan Romanyaya 
verilen garantiye gelince: Ro· 
manyanın Sovyet talebini 
kendi rızasiyle kabul etuıe· 

sinden sonra böyle birşey 
mevzuubahis ol&nıaz." 

Londra 28 - Röyter 
Aiansı l>ildiriyor: Sovyet or 
dutarının Besarabya ve Bu
kovinayı işgal etmesi, Ber· 
lin ve Romada baıiz bir hoş· 
nutsuzlukla karş1lanmıştır . Fa· 
kat bu çok nazik anlarda 
ve Almanyanın Fransa ile 
meşgul olduğu bir zamanda 
Sovyetler tarafından yapılan 
bu emrivakie şimdilik sükun· 
la mukabele edilect:ği tahmin 1 
olunmaktadır. 

Amerika 
Aç kalan Avrupa 
mille• lerine SOımil
yon Dolar veriyor 
Vaşinp,t(ln 28 A.A. -

Cümhurreisi Ruzvelt harp 
dolayisile istila altında bulu·, 

Paraşütçülük hak
kında konferans 

Önümüzdeki salı günü 
saat 18 de bir subay tara· 
fmdan "Paraşüt ve paraşüt
çülük., mt'vzulu çok mühim 
bir konfer4r.s verilecektirGün• 
düz sinemasında verilecek bu 
konferansa bütün Yurtdaşlar 
davetlidir. 

Emniyet Müdürü
müz hasta 

Emniyet Müdürümüz İb
rahim Akıncı bir haftadanbe

ri hastadır. Doktorlar kendi 
sine mutlak bir~istirahat tav· 
siye dmişlerdir .Kıymetli Em· 
niyet Müdürümüze tez sağlık 
diieriz. 

Basar'abya ve Bu 
koviıı11,nın nüfusu 

nekadar? 
Sovyetler tarafın fon ış 

gal ~dilen Basarahya ile 
Bukovinamn mesahaları 65 
bin kilometre murabbaıdır. 
Her iki kılanın nüfus miktarı 
4 buçuk milyonu geçmekte 
dir. Basarabyadaki Rus ek
seriyetine mukabil Buiwvİ· 

EN SON DAKiKA 

addit mülakaılarda bulun· 
muş ve iki memleketi alaka 
dar t-d""n umumi vaziyet ted 
kik edilmiştir. 

Bu görüşmeln esnasında 
memleketimizi yakından ve 
uzaktan alakadar eden bütün 
mes~leler de sıkı bir fikir 
bi rliği m evcud olduğu, dost 

luk ve bağlı~ık münasebetleri 
nin bir kat daha- kuvvetlen· 
mesinde mutabakat hasıl ol· 
d~ğu görülmüş ve bu ziyaret 
iki komşu devlt>t memleket· 
leri için çok faydalı olmuş· 
tur. 

Yeni Romanya Efçjsi 
Ankara 28 A.A. - Yeni 

Romanya Büyük Elçisi bugün 
Milli Şefimiz Cümhurre'si 
İsmet lnönü tarafından kabul 

; buyurl!lmuş va itimadnamesi· 

1 
ni takdim eylemiştir. Kabul 
esnasmda Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğ'u da hazır 
bulnnmak~a idi . 

nada p: k az l<us vardır Bu 
ralarda oldukça zengin petrol 

da bulunma.ktadır. 

nan ve açlık tehlikesile kar· R A 

şılaş.rn Avrupa ınilıetlerine OmQll11Q umumı 
insani bir yardım olmak Ü· '3 
zere 50 milyon Dolar tahsi· a ./ b ı •k • J A t t • 
sat konmasını Parlamentodan SeJ er er l llQll e l 
t$teıniş ve talep kabul edil· D T""' f • f • ~ d 
miştir. • ı:-ar1.amen .o lÇ ımııa çagrıl l 
Amerıka ~ul()rın- Romen hudutlanna yapılacak diğer teca 
dakı Fransız do- v··zıe "dd tı ·· ı k 

nan mas• 
Nevyork 'l8 - Amerika 

sularındaki Fransız gemileri 
nin tevkif t"dilmı-si hakkında 
Amerika hükumeti bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Yugoslav Başvekili 
Belgrat 28 A.A.-Hırva

tistanda bulunan Yugoslav J 

Başvekili, Sovyetlerin Basa· ı 
rabya ve Bukovinayı işgali 
üzerine tayyare ile buraya 
dönmüş ve Harbiye Nazırı 
ile Hariciye Nazırrnı nezdi 
ne davet ederek kendilerHe 
uzun müddet görüşmüştür. 

u r şı e e on enece 
Bükreş 29 (u u.) - Sovyet orduları dün üç :ıoktadan 

girerek Besarabya ve Bukovinayı işgal etmiştir. Bu mın· 
ta~adaki Roınen orduları çekilmektedir 

Diğer taraftan Kral Karol bir emirname neşrederek 
bütüıı kara, hava Vf! deniz kuvvetlerinin umumi seferber 
liğini ilan eylemiştir. Bu seferberliğin hedefi, Roma::ı • 
yanın diğer hudutlarında vukua gelecek ihtilaflara mani 
olmaktır. Romen parlamentosu fevkalade içtimaa çağml
mış ve Romanyada tediyat tatil edilmiştir. 

lngiltere ile Almanya arasındaki sulh 
şayiaları yalanlandı 

Londra 29 A .A.- lngilterenin Alma'lya ile sulh yap· 
mak için tavassut aradığı h .• kkında Berlinden çıkarılan 
şayialar Londrada en kati surette yalanlanmaktadır. Al 
manyanın bu şayiaları çıkarmaktaki maksadı ma!Umdur. 
İngiltert: sonuna kadar harbe devam azmindedir. 
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"Halkevimiz 
ve halkımız,, 

1 
Büyük Partimizin aziz va· 

tana, sevimli millete yarattığı 
faydalı eserlı!rİn saymakla 
bitip, tükenmiyen rakamları 

arasında inkilabın çok feyiz· 
li abiJelerinden birisi de şüp· 
hesiz Halk evleri teşkilatıdır. 

Partinin kültür müesseseS! 
olaıı Haıkevlerinin yurda 
ve )Urtdaşa yRptığı hizmet 
ferin verimli nümunelerini 
hergim, her yerde iftiharla 
müşah~de etmekteyiz. Bunlar· 
dan biri ve başta geleni "milli 
birlik ve beraberlik" tir. Bu 
sağlam kalenin temeli Halk· 
evlerimizin külti.ırt"l yayımı 
ve enerjik telkinidir. 

Esasen: büyüklerine saygı 
küçüklt>rine sevgi faziletl~
riyle yoğrulmuş büyük mil· 
(etimizin karakteri; vahdeti· 
kuva temdine dnyanan bün· 
yei içtimaiyesindeki görülen 
bu birlik ve beraberlik teza· 
hütü, yüksek iradesinin ma· 
yasmdeki derin esaletin t e· 
celıisiııden buşka birşey de 
ğildir. 

* *. 
Milli birliğin tenvir edil· 

dikçe sağlamlaştığını, ilmi ve 
içtimai müesseselerle irtibat 
çoğaldıkça bir kat daha resa• 
net kesbeltiğini ço~ y.ıkın· 
dan görüyoruz. 

Hatayın Anavatana ilha· 
kındaıı önceki zamanlarda 
bile Halkevi teşkilatının n:u· 
bitte yaptağı müesseriyet ve 
uyandırdığı gayret mukadded 
ratımız üzerinde ne dt·rin 
ve kiymetli feyizlerin elde 
edilmesiyle neticelendiğini 
burada tekrar etmiye bilmem 
hacet varmıdır't 

Bugün de; Halkevimiz: 
Vatandaşları dünya hadisatı 
karşısında 'alakalandırmek 
ve cıhanda kaynaşan siyi\sİ, 

GOn aşırı : 

Kuvvetimiz 
var, kork
muyoruz 

En münevver insanların, 
hatta kendi kuvvetlerinden 
emm olan kimselerin bile 
bir an için zayif taraflarını 
yakalamak mümkünd~r. işte 
bu imkandan istifade ede -· 
rek insanların o rtnlarını ele 
geçirip kendi isteklerinin ta· 
hakkukunda dlet olarak kul· 
!anabilmek için şurada bura· 
rada dolaşan kimselere her 
zaman, her yf"rJe tesadüf 
etmekteyiz. 

Böyleleri, bilhassa dünys· 
nın, bugünkü iç\nde bulun • 
duğumuz durumu gibi insan 
sinirlerinin sakat çahştığı za· 
manlarda tam techizatlarile 
seferber olmuş bir vaziyette 
bulunurlar. 

Bu insan avcalarının, mem 
leketlere hudutlar haricinden 
gelebildiklt'ri gibi, başkaları 
nın nam ve bisabma kendi 
öz vatanlarında kendi öz V!l· 

tandaşlarmı da avlayanları 
vardır. 

En milliyetperver zannt"t• 
tiğimiz milletlerin içerisinde 
bile kendi vücutlarını satmış 

soysuzları, kendi şahsi men· 
faatleri uğrunda vatanlarının 
aleyhine olarak meydana ge· 
len değişikliklere ayak uy • 
durmuş idarei maslahatç\· 
lan her yeni hadise biraz 
daha gözlerimizin önüne .:;er· 
mektedir. 

Onun için kahve köşele· 
rinde. masa başlarında kah· 
ve diplomatlığı, masa başı 
erkanı harbliğini bıraka • 
hm. Böyle yapanların da en 
yakınımız olsa dahi si~asi 
tahminlerine kulak vermıye· 
Iim, hadiseleri yalan yanlış 
tahlillerine aldırış etmiyelim. 

Kaçakçılık 
Harbiye Nahiyesine bağlı 

Yaktu köyünden Recep 4n· 
takyaya gelmekte iken Kışla 
caddesindeki polis noktası 
vaziyetinden şüphe ederek 
omuzunda taşıdığı büyük bir 
sepeti aramak istemiştir. Re· 
cep bu sırada sepeti Ası neb 
rine atarak kaçmağa teşeb 
büs f'tmiştir. Sepet nehirden 
çıkarılarak muayene edildi· 
ğinde yüzünde elma ve albn 
da 119 ipekli m~ııdil ve mub 
teıif cins ipekli kumaş görül 
müştür. Kumaşlar ve yakala 
nan suçlu gümrük idaresine 
teslim edilmiştir. 

Yeni tayin ve na· 
killer 

Antakya· icra memurluguna 
Akçadağ icra mP.muru Cemil 
Eren tayin edilmiş, Antak· 
ya icra memuru muavını 

Abdullah Elci Elmalı icra 
memurluğuna naklolunmuş· 

tur. 
Antakya kııdastro fen me· 

mur muavinliklerine kad~stro 
mektebi meznnlarından ibra· 
hini Aksoy, İbrahim Çetiner, 
Zeki, Kudret Arslan ve ka
tipliğine de Sabri C.rdinç ta• 
yin edilmişlerdir. 

radyo;da bulamıyorlarsa Hal· 
kevi hoparlörünüı1 altına koş 
sunlar. Gerek dahili, gerek 
harici her türlü hadiseleri 
günü gününe muntazaman ta· 
kip etmiş o!ncaklardır. . 

Şurada burada işitilen 

Alman şöyle yapmış, lrgiliz 
şöyle yapmaktaymış, Fransız 
şu biçim hareket etmeliydi. 
gibi sudan, havadan laflara 
n'! söz ilave edehm, ne de 
kulak kabartalım. 

Bu gibi dedikoduları ken· 
di kuvvetlerinden şüphesi o· 
lan milletler yapar. 

Biz ise milli birliici kuv· 
vetli, milli imam sağlam ve 
başında vatarıı uğrunda her 
türlü fedakarlığa katlanan 
büyükleri olan bir milleti ı. 
Kuvvetliyiz, hiç bir şeyden 

korkmuyoruz. 
SEZER 

ictimai mücadel"lerden ha· Cnnımız siyaset mi isti· 
berdar etmekle beraber' bu yor ? Ana vatan gazeteleri, 
nazik durum karşısında hü· 1 anavatan radyosu bu ihtiya· 
kumetimizin takip ettiği s\- 1 cımızı tatmin eder. Eğer oku 

l k · b t" d bu Ne:riyat Müdürü 
Yasetin ve halkın hükumete yup yazma cı e ın en l:'NK 

l · d Selim ÇEL~ 
karşı yapmakla mükellef bu j ihtiyacı gazete erle ~ı. ere • C.H.P. matbasmda basılmıştı 
lunduğu vazifelerin nelerden m~i~y.;e;nl!!!lv~a~tİİa~nİİd~aşBl.ar~d~ınlllıiiy.leıijıcelıık~-1!1"'!"~!"~~~~~'!1111• 
ibaret bulunduğunu en uzak l Halk Partisinin kültür ko· miz lnönünün küçük bir işa. 
ve tenha köıedeki çiftçi va· ludur. retiyle aziz sembolümüz al 
tandaşa dahi ulaştırmak için * • * bayrağm altına toplanır, onun 
ötedenberi yaptığı geziye hız Avrupa harbinin tevlid et· büyük kumandasiyle dünyayı 
vermiş tertip .!iliği yeni prng tiği siyasi buhran karşısında tarihin birçok devirlerinde 
ramlar ınucibince halkla k· devletimizin takip ettiği si· olduğu gibi bugün de hürriyet 
muını arttırmıştır. yasetin anahattı "yurtta sulh, ve d~hşetlerle karşı karşıya 

• •* cihanda sulh,, olduğunu bil· bırakır Atam1zdan mevrus 
Ya~dığıonz devir De· meyen vatandaş kalmamıştır. kahramanhk nümunelerini 

mokrasinin ea yüksek çağı Esasen bu ifade milli iradenin tekrarlamaya başlarız. 
ve kurduğumuz idcıre e ı bir teıahürüdur. Birimiz hepimiz ve 
modern halk idaresi ocağı- Hemen şunu söyliyelim hepimiz birimiz içindir. Bi-
dır. Bu esaslar hükümet sis· ki: bu sulhun hududu hürriyet zi bir çelik deryası gibi ha· 

' 1 "stı'kla"I" · ı·n ve vatan bü rekete geçirmek için Büyük temimizin sağlamlığını gfü· ve ı ım1z · 
termeğe kafi gelir. tünlüğümüzüıı hudududur. Şefin, küçük bir işareti ka-

Halk hükumeti demek; Bunların ihlal edildiğini veya fidir. 
halkın arzu ve iradesinin bir tehlikeye maruz kaldığını 
hakimiyetini temsir eJen bir gördüğümüz andan itibaren 
devlet teşkilatı dem~ktir. Bu iş değişir. 
yüks~k iradenin tecelligahı Tecavüz karş1S1nda en 
ise Büyük Millet Meclisi ve ıaifiıniz arslanlar gibi kükrt:r, 
ouun kurduğu Cümlıuriyet en sakinimiz denizler gibi 
müeasesesidir. Halk evleri de coşar, en )'Umuşağtmız çelik· 
bu tc:~ekkülün menşei olan ler gibi sertıeşıriz. Milli Şdi· 

• •• Halkevimizin çatısı bir 
lğimizin mukaddeıt yuvasıdır. 
O vazifesini yapıyor ve yapa· 
caktır. Bunun eserini y.uın
ki mütemmim yazı size oku· 
tacaktır. 

Hataylı Şükrü OüUL. 

Ben Kimim? 
1 
Gıyap kararı 

Ben bir Türküm. Orta As 
1 

Y ayladağımn Dutlubabçe 
yadanÇine, Hinde, küçük As mahallesinden Hahz oğlu 
yadan ta Avrupanın içlerine- ( Mahmudun boşanmasının t~ 
akmış, yenmiş yenilmemiş bir cili kararında Yaylad&ğı aslı 
nr.slin evladıyım ben . ye hukuk mahkemesine açtı· 

Şerefli bir tar~him var, al- ğı davanın muallak bulundut'I 
tm yazılı tarihime yazı~an_ ka 27,6,940 perşembe günü sa· 
r~ s~.tırları kanımla sıldım, at 10,15 te müdd.!aaleyh Çu· 
sungumle yırttım. hadar kızı Halide mahkeme 

Bu toprak benimdir, benim ye gelmediğinden hHkkında 
dir başka~mm ol'lmaz.Ben da gıyap kararı çıkartırıJmasıns 
ha evvel çelik si1ngülere göğ ve duruşmanın 11,7,940 Per 
sümü siper ettim, topa tüfe- şembe günü saat 10 a bıra· 
ğe karşı sopayla vurdum, tır kılmasına vr:- gıyap kararınııt 
nakla, dişle parçaladım, ye· ilanen tebliğine karar v~ril· 
nilmedim. miş olmaHa işbu gıyap kara 

Bu vatan benim hakkımdır, n tebliğ makamına kaim ol· 
bu toprak babamın, bilmem mak üzere ilan olunur. 
kaç Atamın ırkından kaç kah I lan ~() 
ramanın kan ile sulanmıştır. 
Bizim kadar hiç bir millet 
toprağının sahibi olmağa bu 
kadar hak kazanroamıştır. 

Antakya icra memurluğundarı: ~l 
Antıt.kyanm Sc>lihiye mahal 

lesinden Abdulla Hayir o~lu 
Nikola Hayire: 

Bu toprak sahibi için bir 
cennet, düşmanı için insanı 
girdaplarında boğan bir ulu 
denizdir. 

Ölürüm, fakat semalarımda 
ay y•ldızh bayrağımdan başka 
bayrak görmek istemem. E· 
ğer böyle feci bir manzara
ya göğsiinıde kalbim atarken 
şahid olursam bu topraktan 
yediğim ekmek bana haram 
olur. 

Bileklerime zincir vurma
yı deniyenler paylarını aldı
lar. Bu, istikbaldekileı e de 
bir ders olsun. 

Ellerim ve gözlerim var. 
Bu gözler istikbalin düşma· 
nt"ll görmeğe, bu elle rde onu 

tepele-meğe yar~•yacak. 
Atalarımın (Türk, dam al· 

tanda doğar, at üstündP. ölür) 
dediği gibi, Türk gibi yaşa· 
yacak, Tük gibi boğuşacak, 
Türk gibi ölecek\erden biri 
yim, ben. 

Beht.k Amerilcan kol· 
leji Orta 11 

Tosun Yurdakol 

inhisarlar Başmii
dürünün nlaaşı 

arttıtıldı 
Hatay İnhisarlar Başmüdül 

runun maaşı 200 den 260 
liraya yüksdtilnıiştir. 

Tuz sah:jl:ırında 

ihtikar var 
Haber aldığımıza göre, 

şehrımiz,:le 5ahlmakh olan 
döğülmiiş mutfak paket ve 
\'e harn tuzlarda haddinden 
fazla bir yük.ielme vardtr. 
inhisarlar idaresi döğülmüş 
mutfak tuzunu 4,72, p.lket 
tuzunu 8,41 v~ ham tuzu da 
3,87 santim üzerindP.n bayile 
re verJi2'i halde ~a~ iler bun 
ları iki kat fiatla satmakta· 
dırlar.Mesela _pakt"t tuzları 
nın maliyet fiatı 8,61 olduğu 
halde bayilerin 16 kuruş Ü· 

zerinden sattıkları görülmüş 
tür. Bu vaziyete göre bayi 
)erin kar nisbeti yüzde yü 
ze yaklaşmaktadır. İhtikarla 
alakadar komisyo·ıun: naza 

ırı dikkatini celbederiz. 

Gündüzde 

Cenup demir yollan me· 
mzr ve miistahdemleri ihtiy•! 
sandığı idare heyeti Reis• 
Fuada 332 adet altın lira ile 
96 kuruş mukabilinda 10 ba 
ziran 935 hrihinden itibarefl 
üç sene müddetle terhin ~t· 
miş olduğunuz Antakyao1rı 
üçlincü mıntakasmde kain 98. 
numaralı evin hitamı vadeye bı 

nnen paraya çevrilmesi içiıt 
alacaklının dairemize müra• 
caatı üzerine namınıza gön· 
derilen tebliğ zarfının maba! 
li ikametinizin mechu1iyetin· 
dt»n bahisle bila tebliğ iade 
edilmiş olmasına binaen icra 
ve iflas kanununun 75 inci 
maddesi delaletile hukuk ulu 
lü muhakemeleri kanununufl 
142 ve anı muteakip madde 
leri ahkamına tevfikan ilanefl 
tebliğ1't icrasına karar veril· 
miş olmakla ilan tarihindefl 
itibaren bu babtaki itirazınıt! 
şifahen veya yazı ile.. daireıt!' 
ıe bildirm .. niz bildirmediğı• 
niz takdirde cebri icraya a" 
vamla merhunun par~ya çe'I 
rilmek t:turdile borcun kap• 
tılacağı ilan olunur. 

Kayıp banka cüzdan~ 
Eğitmen kursu müteda~ıl 

sermaye muhasibi Şevket 
Araz adma, Erzincan Ziraat 
Bankasından alınan (453) 0 11' 
maralı vadesiz cüzdan ka)"P 
edildiğinden yenisi çılcarala' 
caktır. Eskisinin hükmü yok• 
tur. 

Hatay - Eğitmf!n kur~ıl 
iLANEN TEBLtu 
Antakya Avukatlarındaıı,0 11 

lup bir müdclettenberi gaY .~ 
bet eden ve adresi öğreı~ı , 
miyeıı AlaidJinin Uzun ko~ 
rü Maliyesine kazanç verg''~ 
sinden olan borcuna binse 
tahsili emval kakunumı ekha~ 
lan 2656 numaralı kanun ı1 \ 
ınüııe tevf:ka ıı buradaki >'8 

il' 

hanesinde ihtiyati haciz 5 il 
retile tahti hacze nhoan ~~ 11 

kul mallarının turihi .1 ·oi- ı 
dan 10 gün içinde kend11;1, ti 
veya vekilinin müraca~di' 
borcunu eda etmediği ta %"eti 
de usulü Jairesinde haC b' 
satılacağı hukuku usııl rıı;cr 
kemeleri kanunun 141 .

1
;;,e

desi hükmüne tevfikan 1 

tebliğat olunur. 

Pazardan itibarenİki büyük 
film birdeoFırhnadan sonra 
arslanlar adası ve e~rarengi z 
çete mutlaka seyredmiz. 

llalkta 
İki yüyük film bird~e 

BU BULUN ÇETESİ A 

100 SENE SONR~ 


