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F elaketızeile- \ 
ler.e 

Düö'yanıô her ta
rahnd ~ yardım de

'Haric(qe 
Vekilimiz 

Matbuat mii-
\ messillerimiz 

kıt• 
ra~ 
9 vam eaiyor 

Reünyon adası müşlüman· 
ık ları 100 bin Frank, Kalküta 
Ar h bir müılüman · 500 
ti11 ln'fltiı tirastt, jKral 
sut' Ahmed 'lofo 500 lngıliz li-

yaP' nasi teberrü eltiTCr. 

ar1 Anadotü ~elzele fel~ket • k• 
.. 0 z~dcleri ıçin yurdun içinde 
u ıS ve büt'ün dünyaaa yardım 

d faaliy~ti hizla devain ~tmek· 
d tedir. 

e ReünyoÖ adası müsİüınan-ııı 

~I lları Cümhurreiıi~z lımet 
nönüne bir telfral çe • 

a kerek ıclzele f~liketindt-n 
ır: duydukları teebürü izah ve 
· ıe Türk mil~etİHi~ yasına:iıtirak 

ettiltletirii BHdtHitt& ve 100 
l»n frlft&? töH&er6ff1l@rair. 

Lsın ııııJd c~&ıif elı en
cümeni Reisi C!e eünıBurrei 
simize bir t ziy' telgrafı çel(: 

nıl mi ve SOO ltigili:i lirası yol 
famıştır. Kalkül' nıüitBnian -

le lıuı namına Söt/ İngifiz lira -
aı göncİeiilmiı ve

1 
yardum\l 

devam etmekte oldüğu bildi 
rilmiştir. 

~I~ Paris Biiyüie Elçilij;mi • 

Dün Ankarada pa, 
lak merasimle kar 

şılandı 
Ankara 8 A.A. - Bal

kan Antantı Konseyine.len 
dönmekte oları Hariciye Ve 
kil imiz ve refakatir deki ze
vat bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Şükrü SaracoRlu lstas
ypnda Büyük Millet Meclisi 
Reisi Abdülhalik Reııda, Re· 
isicümhur namına Baş yaver 
leri, Başvekil Namına hususi 
kalem Müdürü, Hariciye Gt

nel Sekreteri Nıiman Me
nem'1}cioğlu, Fransız, İngi
liz, lran,lrak, Afgan ve bal 
kan Antantı Sefirleri, Hari 
ciyc ve diğer Vekaletler Er 
kinı taraftnditn karşılanmış· 
tır. 

İstasyonda toplanan kala 
balık l>ir halK kütlesi Hari· 
ciye Vekilimiz~ sürekli suret 
te allCışlamı~lardır. 

zin bildirdiğine göre, Ptris· 
;jr te bulunan Kral Ahmed Zo-

rr# go ze-lzete fellketzedelerine liye vap~rlanndan bazıları 
oi- 500 İnfiliz- li'rist tef>Eı'ru ef· kiralanmaktadır. Son defa 

Vııpurlarımız 
iv, üttefikler tarafın 
aan l<ira lanıyor 

lstanbul - Fransız ve ln
giliz hükumetleri tarafından 
bir müddettenberi Türk Nak 

1ır ıniı ve bU' pnıyı .A:nlairaya .. ·Nazım,, "Bürhaniy~,, ... P-"Me 
t gönae'rilM'er Uiere OOyMc te,, vapurları müttefikler 

111 E.lçillğinU~e telffm cyıemişllr. tar_afıııdan kiralanmıştır. 
,11J Trakyadaki ırkdli'ŞtWınhi "Fatabionda tütün 
ıd ar.-sında ~d)'pr faaliyeti de ' . .. 

pıyasası 1.,ı vam etmektedir. Buradaki 
ir ır"da~·nıtfım'ıida"ri A'1me"'d Ha 

4 • l • 

ot1
1 

hz 1 , Hacı MıBtafa 1000 giliz tütün müşterileri bura)a 
(eli ve ismini biU:lirmek iitlmi· ~ gelerek tülün piyasasıııı aç 

Taıibzori 8 (a a.) - lıı-

ve'~ yen bir ırkdı~mız da 2500 mış,ardır. Piyasa ya,·aş yavaş 01 ·d~ahmi tdief:rü eYfemi~ler . yüicselmekte, ve satı:;; harl'lrdlt' 
ıı f dti-. devam etmektedir. 
se y , • 'd • 
e u rCI <lışınaa' fcli1'etze e 141ifllllllllli--•••-•mz 
01 leı-e tcl>errü hareketi d~vam 

edcr~en, yurd itinde de yar 
dım lııteleri kabar1Dakta ve 

rtl her tarafta teberrülerin y' . 
kİ l kunu mütemadiyen artmak • 
t tadır. 

1ıet İhlntlan' gelen ilHt\t. 
er ya cÜm 

Irandan felaketzedeler 
için gönderilen ikinci p.trti 

tcJ uyoiyı.l yatdrmı gelmiştir. 
ir ~otıta'r 40 ton un; 3 ton pi· 
jsl rınç, 5 tön lrutu üzüm, ku· 
iU vurını ve ku:naştan mürek 

ı.ılıl keptir. 

" ı~ıze1e' ınıhtakakliH:la aP, 
il Anlenrı 8 (a.a,, - Zelze

le mlntıkaiınCl.ıt inşa edilecek 
evl'c~in yerl~tini'tetkik ve 
tcspıt' etme~ üzer~ Nafıa Ve

bJ 1 k~letınd'en ~i~i. mtlienOıs~ E'r
zıntına Jrltmııferdir. Bun-

far tetkiklarini süratle ikma i 
ederek raporlarını vekalete 
verecek ve 1'11 kısa zamanda 
inşaata başlanacakhr. 

Diğer taraftan, Nuri De· 
1 mirattu fabrikasınöa yapılan 
portatif evlerden beş tanesi 

· tecr'ütse nfahiyctinde olmak 
~ 

uzerc ~eliele mıntakasına 
gönderilmiştir. Fabrika, bu· 
günkü leşkılatiyle hergi" ıı 
Öu cvl.-rden birtaııe yapmak 
tadtr. 

İstanbulun teberruu 
bir milyonu geçti 

lstanbul-Zdzde felake• 
ze.1elerine para ve b.yniyat 
teberru işi aynı hızla devam 
ctm~ktedir. İstanbulluların 
pıra yardımı 7 - 2- 940 Ak 
şanıma kadar 1 milyon6.l 
liraya baliğ olmuştur. 

Fransaya vardılar 
Paris 8 (<t.a.) - Frans:ı 

hükumetinin daveti üzerine 
Türk matbuat mümessilleri 
buraya gelmi~lerdir. Mat\)uat 
mümessilleri 14 şubata ka· 
dar Fransa hükumetinin mi
safiri olarak Fraıısad • kala· 
cak ve bu arada Majiııo hath· 
nı da ziyaret edeceklerdir. 

SAKARYA VAPURU 
YAHUDİ MUHACiRLE· 
RiNI FIL1S rlN.:. GÔTÜ

R u YOR 
l~tanbul - Polo:1yanın 

Almanya tarafından işgali 
üzerine Romanyaya iltica t> · 

den ve oradan Fılistin e geç· 
mek istiyen yahudilerin
den 600 kişi Sakarya vapu
rumuzla l:uraclan geçerek 
filistine gitmişlerdir. Kızılay 
bu Yahudif .. re inııani bir va
zife olmak üzere yi} ecek 
dağıtmıştır. 

Bir çocuk tiyatr osu 
ku,uluyo r 

Ankara 8 (<> a.) Çucuk 
Esirgeme Kurumu, çocukları 
mızın terbiyevi inkişaflarını 
temin için bir çocuk tiyatrcs ı• 
tesis etnıt'ğt• karar vnmiş 

tir. Çocuk tiyatrosunda k ... 
ragöz, kukla oynatıhc·tk, ço 
cuk piyesleri temsil eJ it ecı>k 
tir. Tiyatronun öııümüzdı>ki 
ay içiııcfo faaliyı:-te geçmesi 
için mübhassıslar çalışmak
tadırlar. 

Valimiz 
Mebuslarla beraber 

dün Reyhaniyeye gitti 
Valimiz Şiikrü Sökınen

süer, şehrimiz le misafir bu· 
lu ·an ' mebuslarımızdan Ba 
yan Nakiye Elgün ve Fatma 
Şakir Memik ile dı.in Rer:ıa
niyeye gitmiş ve öğleden son 
ra şehrimize dönmüşlPrdir. 
Mebuslar, Suriye hudu fona 
kadar giderek hudut vnziye· 
tini görmüşler ve bu arada 
Hamam nahiyesini de zi· 
ya rd etmişlerdi•. 

Belçik i umumi s !

fe1berliği yalanlıyor 
13rı.iksel 8 A. A. - l3d· 

çika hükume ti, ordunun umu 
mi sderberlik yapacağı hık 
kındaki şayiaları resnwn ya
lanlamaktadır. 

Ame ·ikan meclisindf' 
Vaşington 8 (a.u.) ·- A

merikaıım Moskovadaki Elçi
Jiği ııirı i lgasını\ <lııir ohrı tak 
rir mecliste 105 reye karşı 
108 reyle reddedilmiştir. !-{,,J. 
buki ayni takrir geçen s en~ 
38 muhahfc karşı lOO reyle 
reddedilmiştir Bu hadis!', Sov
yet aleyhtarlığının Amerika
da gittikçe kuvve tlenmekte 
olduğunu göstermektedir. 

.5'uriqede 
Ha lep Valisj istifa ettj 

Halep Halep Valisi 
Halil Müderris, henliz belli 
olmıyan bir sebeplen dolayı 
istifa etmiştir . istifa eden Va· 
linin yerine eski Halep valisi 
Nebih Martinınh tayin edi
leceği söylenmektedir. 

Otomobillerde radyo 
yasak 

Şam - Fraıısız Ho -
Koınis"ı-liğ-i tarafından nt"şre· 
dilt>n l>ir ~esıni tebliğ ilt>, 
otomobillerde radyo bulun· 
durmak yasak edılmiştir. O
tomobillerinde radyo bulu· . 
nanlar en kısa zamanda bu 11• 

ları 1 s'keri iJareye teslime 
n~ecburdırlar. 

Ti:rkiyeden Suriyeye 
lıububat ihracı serbes• 

Şam - Türkıy~nin, Su
riyeye hn ne vi hububat ih· 
racını serbl'!sl bırakması, Su· 
riyede çok iyi karşılanmıştır. 
Bu karardan sonra Suriye 
ve Lübr.anda zahire fiutları-
ııın diişecei?i tahmin 
maktadır. 

olu 11-

Kaza merkez
leriııde 

Adlan değişen 
ınahalleler 

İskt.'ndt-ruı , Reyhaniye ve 
Yay[adağ merke z kazaıariylc-
13 eylaıı nahiye merke · 
zindeki b ·tzı mahallelerin 
adı değişmiş Vt>: bu <lt>ğişik
likler Dahiliye Vekaletince 
t;tsdik olunmuştıır . Adları 

dt>ğışerı mahalleler şunlardır: 
Yayladağ kazasında: Yu· 

karıcami ınalıallesi: Çamaltı, 
Arap Ca mii nıalulle si: Du:tu 
bahçt.: adlarını alını~lard1r. 

Reyharıiyede: lrtah ma 
hailesi: Değirmenka~ı. Efııir 
v~ Fahura mahalleleri birleşti· 
rilerek ikisi: Bayır, Telkakul 
mahallesi Göktepe, Kale ma
hallesi Je Pınarbaşı <Hhnı al
mışlard ır. 

lskendeı un merkez kaza· 
sınJaki Hamid iye mahallesi: 
Kurtulu ş, Kilise vt• Kasta! 

Dikkat 

Finlundiya 
Cephesİılde 

' f So~Y.etl~r.in y,eni bir 
muvaffakiyetsizliği 
H~lsinki 8 A.A. - Frn

landiya resmi tebliği, Sovyt> t 
o~dusunun dün dört dda 
vukul:>ulan hücunılarmm ağır 
zayiatla tard edildiğini Rus· 
!arın 20 tankı tahrib olundu 
ğunu: bir kayaklı .Sovyet ta· 
burunun imba t-dildii!ini, düş· 
man taburlarının hava faali· 
yetinin mah<lud olduğunu 
bildirmektedir. 

Diğer taraftan Finlandi· 
yanın bilvasıta . Moskovadan 
alarak neşrettiği bir haber~ 
gör:~~ Sovyet ı tanklAtının 
fazla miktarda t•hrib <.ıluııma 
sının sebe.bl şudur: Tan"1nr· 
da Şoförlük bileıı . te~ bir ki 
şi vardır. Bu şoförvurulun· 
ca yerine gt>çecck başka . kim 
se olmadığından tank tabia· 
tile yarıyolda atıl kalmakta· 
dır. . • • :• .. 

2000 Anıerikan gö-
n: llüsü Finlandi -

yaya gioiyor 
Nevyork 8 A. A. - A· 

1 • 

merikaQın , muhtelif muıtakıt· 
!arından Eiıılandiyaya git -
mek üzere 2 bin gönüllii 
buradan techiz. ve tanzim 
edilerek Finlandiyaya se ı1k 

\ 
olunacaklard\r. 

General f eYıgan·~" Mı-
ı ı 

sırda harar.etle 
kat şılandı 

Kahire 8 (a.a) -ı Tay· 
yare ile ve rdakatinde yük
s~k rütbeli zabitler'. olduğu 
hale.le buraya gelen Fransız 
Şark orduları Baş lcumanda
nı General Vey~and harareti 
:carşılannııştır . Şer~fi ne Mısır 

veinliliz ailcerl~ri tarafındanbir 
~t"çidresnıi yapıl~nGeneral Vey 
gaııd, burada ika neti esna· 
sında Kral Faruk hrafıııdaıı 
kabul edilecektir. 

mahallelP.ri de Savaş adiyle 
tevsim edilmiştir . 

Beyhn nahiye merkezinde· 
ki Kumar mahalles:: Koman, 
Kilis~ mahallesi de Kayahk 
a-!ını alını~tır . 

• • 
17 şuha tta v r rilecek temsile ait bilet

ler satışa çıkanldı 
Halkt'vİ temsil kolu tarafından Anadolu Zf'Jzelo fe· 

laketzedeleri menfaatine verilecek olan " Anadolu fuö, 
ııiinüıı göğsünde,, piyesine ait biletler satı~a ctıkanl'Rışlır. 

Birinci mevki biletlu köprü başında Ahmecj Qebboy 
dükkfını ıle tÜcC'ardaıı Mehdi Kova..:ıgilin mağaza~.mda! 
ikinci mevki biletler köprü başında gaz!tder bayıı Alı 
Hayriııin dükkanında, loca ve koltuk biletleri idarehane
mizde satılmaktadır. 

Sayrn Halkımızın hem milli bir borcu ü<lemek vo 
hem ,le emsalc;iz bir piyf"s teın1tşa f'tmek gibi iki müh!m 
fırsatı kaç\rmanıalan lazımdır. 
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Sebzeciler 
Birliği kuru

lurken 
ihtiyacımızdan çok fazla 

olan sebze v~ meyvelerimi • 
zi yurdumuzun başka yerle· 
rine sevk etmek ve bu suret· 
le Hatayın alış veriş hayatı· 
nı bu cephed~n d~ har~ke 
te geçirmek için Sayın va · 
Jimizin yüksek direktilleri, 
bu mevzua olan yakın ve 
candan alakalarile bir birlik 

kurmak yolunda çalışmalara 
başlanılmış bulunuyor. Hata 
yın iktisadi ve ticari hayatı 
için çok hayırlı olacak olan 
bu teşebbüsün mu vafakiyeti 
namına Valimiz ber türlü mü· 
zahe.re!İ yapacağını vadetmiş 
t;r, Bu sebepledir ki sebze 
ihracı işinin pek yakında ta
hakkuk edeceğine şimdiden 

hüi<medebiliriz. 
Kurulmakta olan sebzeci 

ler birliğinin ·lüzumuna ve 
faydalarrna inanmıyan zannet 
meyiz ki bulunsun. Yalnız bu 
mevzuda değil yapılmış ve. 
başarılmış büyük küçük bü
tün işlerde birliğin ve bir • 

. tiklerin rolü birinci planda 
gelir. Bu itibarladır ki seb· 
zecil'!r birliği kurulurken tar 

Ad anada 
Pa~if korunma 

tecrübeleri napıla 
cak 

"T~rksözü,, Arkadaşımız 
yazıyor: 

Şehrimizde birkaç güne 
kadar Tahrib bombaları tec 
rübeleri yapılacaktır. Bu 
hususta İcab eden bütün ted 
birler alınmaktadır. Bazı e
kibl~rin malzemeleri henüz 
tamamlanmamış ve Fişek,tah· 

rib kabı, , kapsül ve fitil gi 
bi noksanlar da ikmal edilme· 
miş bulunduğundan t~crübe
iere bir hafta sonra başlana 
caktır. 

Tecrübeler, Belediye Dai 
mi Encümeni kararile maili 
inhidam görülerek yıkılması· 
na kerar verilen t•vler üzr.· 
rinde vapılacak şehrin nıulı . , 
telif noktalarında bu gibi 
evler tahrib bombalarile 
berhava edilerek ekibler ta
rafından enkaz temizleme, 
enkaz altından yaralı çıkarma 
yaralıların tedavisi talimleri 
yapılacak ve bombaların te· 
sir kabiliyetleri gösterilecek 
tir. 

Adananın portakal 
rekoltesi 

. lası, bağı, bahçesi olan ve • Adananın bu seneki por· 
yahut herhangi sebeple bu ı takal rekoltesi geçen seneye 
işlere ortak bulunanların ku- nazaran iki misli artmıştır. 
rulmasına çalışılan lbirlıkle Vilayetin bu seneki po:-takal 

yakmdan alakadar olmaları limon ve mandariıı mahsu 
daha doğrusu bu işin biz • )ünün 34 milyona baliğ oldu 
zat içine girmele~i~. onun .te~ ğu anlaşılmaktadır. 

• essüs ve teşekkulunde bılfı 
~il çalışmaları lazımdır. Çün 

kü birliğin ve birliklerin 
herhangibir işte muvaffakiye· 
ti ne nizamnamelerde ve 
ne de aza çokluğundadır. 

O işe o mesleğe mensup ferd 
terin maksada ve gayeye 
bütün samimiyetlerile inan 
malarında ve hizmet etmele· 
rindedir Şu halde sebzeci • 

:-ler birliği kurulurken bu İş· 
le meşgul bütüd vatandaşla· 
rın hükumetin va 1ettiği mü 
zahereti ile birlikte harekete 
geçmeleri bu mevzuu benim 
semel~ri zaruridir. Ancak bu 
suretledir ki birlik süratle 
vücu<l bulacak Halaydan baş· 
ka iç pnarlara seb!e ihracı 
mümkün olabilecektir. 

H. F. ÔZK ı\ YNAK 

Tabanca ile vurdu 
Fabatorun nahiyesinin 

Fırlakgöı köyünde oturan 
:Isa oğlu Süleyman isminde 

birisi münazaa ııetiresinde 
komşularından Nadir oğlu 

Mehmed Aliyi tabanca kur
şuniyle vurarak karnından 

ağır •surette yaralamıştır. 
Yaralı berayı tedavi hastaneye 

auçlu Süleyman da yakala· 
narak evrakiyle birlikte mah 
kemeye teslim edilmiştir. 

Tarla yüzünden kom- :I 
şusunu yaraladı 
lskenderunun Haymeseki 

köyünde oturaıı Ahmed ka· 
rısı Ruhiye, bir tarla mest!
lesinden aralarında münazaa 
çıkf\n komşularından Mustafa 
....,_ ~yeyi aopa ile 

muhtelif yerlerinden • yarala· 
Jığından hakkında tutula, 
zabıt varekasiyle birlikte 
adliyeye sevk edilmiştir. 

Cebren kız kaçıran 
adam 

Reyhaniyenin Tarfa k Ö· 

yünden Mehmet Ali oğlu Ka 
dir, 3 ay evvel hükumete 
müracaat ederek 18 yaşla· 
rında kızı Havvanın Acer 
köylü Mero adında birisi ta 
rafmdan cebren Suriyeye ka 
çırıldığını ihbar eylemişti. Ya 
pılan teşebbiisat neticesinde 
kaçırılan kızla suçlu Mero-

nunKüfrütharımd l oldukları an 
laşılmış ve Suriyeden geri 
alınarak haklarında tutulan 
evraklarile birlikte Adliyeye 
sevkedilmişlerdir. 

Harsızlık 
Reyhaniyenin Yenima· 

hallesinde oturan Mustafa is 
minde birisi komşularından 
gümrükkatibi Asef o~lu V t:· 
dadın evine giderek otuz 
lira parası ile bir fotograf 
makinasını çaldığından suçlu 
yııkalanaral: mahkemeye ve· 
rilmiştir. 

Müessif bir ölüm 
Tüccardan Adil Boyacmm 

kardeşi Osman Boyacı dün 
sabah vefat etmiştir. Uzun 
müddc.ttenberi hasta bulunan 
ve genç yaşta hayata gözl~
rini yuman merhum11 tanrı· 
dan mağfiret diler ve keder 
!i ailesine samimi~ taziyeleri
mizi ıunarız . 

• 
YENIGON 

.. z !2E 

Amerika 
balıriyesi 

Alman ve Japon 
· donanmasından 

:ıayıf 

!> 

Kaçakçılara 
Aid kanunda mühim 
değişiklikter yapıldı 

Ankara - 1918 numaralı 

• 

Şoför ve ar 
b(ıcıların d' 

katlne 
kaçakçılığı meni ve takip ka Şoför ehliyetnam eleri 
nununun bazı maddelerinde tebdili için verilen müd~ 
mühim değişiklikler yapılmış son defa olmak üz~re i~ 

Vaşington~ Amerika hr. Bilhassa gümrük memiır şubat ayı nihayerine ka 
bahriye Nezareti, Amerika, lanna bildirmediği halde yol temdid edildiğinden bu 
lnR"iltere, Almany;ı, Fransa, cuların üzerınde veya yanla· det zarfında bu gibi şofö 
Japonya ve İtalya donanmala nnda taşıdıkları sandık, ba- ehliyetnnmalerini tebdil İ~ 
rı arasında mukayeseli bir vul ve saire içinde gizii o· Belediyeye müra:>aat etın" 
cetvel neşretmiştir. !arak \utulacak eşyalar için ri ve mezkur tarihten so~ 

Amerika donanmaq toni ağır cezaların tatbik edil hükumeti sa~ık~ya ait e 
Ia!o itibarile lııgiltereden mesi kararlaşmıştır. yı!tnameler ıle ıcrayı s 
sonra ikinci geliyorsa da ge- Bundan başka kaçakçılık eJeıniyecel<leri alak:\i:ırl 

·ı · ı · 'b ·1 b t kk"II "d d ı · nın malumu olmak mı errn yaş an ıh an e e· yapan e~~ u erıı are e en er IA l 
. '<l" h kk d k ·ı an o unur. ş>ncı ır. a ııı q ceza artuPu ı e * 

Amerika lfahriyesinin he-, görecekleri cezalardan başka " • 
Şehir dahilinde işle saplarına göre eğer ö11ümüz 2 seneden az olmamak üzere te olan bilumum binek 

deki beş sene içinde süratle f sürgün cezaları <la tatbik olu ·)yük arabacılarının ~hliyei 
harp gemileri yapmazsa Ame nacaktır. Bir yıldan fazln nıesiz icrayı sanat etme 
rika l 945 senesıne kadar mo

1 
hapse nıahku n ol arılarla ka· kanunen yasak olduğun 

derıı bir donanma kudr etine f çakçıhğı tic.:ret maksadı bu ay sonuna kadar 
malik o·a nıyacaktır. l le yapanlara da ilave ola mum arabacıların birer 

Yine kaydr"dildiğiııc göre rak sürgun cezaları verilece k çe ile Belediyeye müra 
bugün yapılmaK t .ı olan gemi t;r. eder~k ehliyetname alma 
lere ait rakamlar ~österiyor Kaçakçılık suçundarı üc;ii n ve h,, tarihin inkizasın 
ki, Amerika donanması müş cü CJda mahküm ola.ılar hak sonra İcrayı sanat edttınİ 
te.rt'k Japon ve Alınan do- 1 kında da emniyeti umumiye celderi ilan olunur. 
nanrnusına malik değildir. Ja ııazarcti zammedilecektir. Belediye R~isİ 

ponya ve Almanyanır. adet· Yeni tayin ilan 
çe faikiyetleri bilhassa deııizal Ve Nakiller 1 - Hatay Müzesinin. 
tılarında ve destroyerlerinde 

1 

c.:i paviyon çatı tarasala 
~ir . , 

1 
Çumra kazası tahrirat ka- asfaltla tecridi ve derel 

. tibi Burhan mutlu, Be~e na l · · 19 1 Amerıkanın Ka hi- I biyesi müdürlüğüne tayin t>:· nin yeni enmesının , , 
daki e\csiltmesine istekli re Sefiri Ciddede j diımiştir. madığı ,dan 12,2,940 Paı 

K h. 8 AA A · Hukuk Fakültesi mezunla 
a ıre . · - merı . .. l t · .. ·· t 15 d 

kanın Kahire Elçisi buradan rın<lnn M~hsın Gursel skeıı· · ı~:: ~~~ı~a::ktır. c pa 
C"dd 't . ı· JJ b j derurıdakı ltalyan ortdokulu f 

2 ı eye gı mış ır. -ıa er ve T" k T .1 C .. f 2 - Keşi bedeli 
. . • . .. . S 1 ur çe, arı ı. ogra ya ve Ik · 

r_ıl~ıgııı<.; gore'. Am~.rı~an e ·1 Yurtbilgisi ö~retmenliğiııe , lira 62 kuruş ve i temı 
fırı lbnıssuud ıle goruşecek ı Gazi Terbiye Enstitüsü me· h 185 liradır. A • 

ve kendisine Cümhurreisi 1 zunlarmdaıı M. Şr.rif Camlı· 3 - .Um~mı ve_ fennı .. 
R lt. h A b' kt 1 1 • narnelerı Muzededır ozve ın ususı ır me u l bt·l skenderurı talyan ortu- ' .. 
bunu tevdi eyliyecektir. 1 okulu ilk kısım Türkçe öğ· li bılır · I . . . 

l d l.... d" k .. 4 - steklılerın ılk A manqa a 1 retıııen ıgırıe ve yar ıre tor· t kb 1 
.. .. .. Abd 'lk . ç· . 1 ni1 ma uz arı veya l lugunP, u erım ınçın kt pları ve kanuni " 

8 Kişi idam edidi I Antakyd erkek Lisesi fizik kmel ~I · b" l"kte •mezkuAr •. 1. w. k'l . a arı e , ır ı • 
B . 8 A A S staııyer ıgıne na ı ve tayın d V IA t k d · erıın . . -- on d'l . 1 d" e ı aye ma amm a 

· d Al d 8 k' · 1 ~ ı mış er ır. d k l h günler e manya a ışı A t k M t 1 •. • t ma e ece o an eyete 
. . . . V h" n a ya e eoro oıı ıs as ıdam edılmıştır. A atana ıya-j yonu rasatçı lığına !\ntakya- racaatları. 
net suçılt- mahkum olan bu 

1 

lı Cemal Tavil tayin edilmiş /[an·' 
8 kişinin 7 disi Polonyalı- tir. 
d ---- Hatay Defterdarlığınd ır. l~T Cisir~ıaditt~n bilitibar Japony.:ı teessürlerini .lUO veydiye hududuna kadar 

bildirdi Kırıkhan icra dairesinden~ nehri üzerindeki umum 
Kmkhanda Abdullatif Ak vakH sılydiyede - Kan 

alın t:.ırafından Kırıkhanda değirmeni de dahildir -
mukim iken mahalli ika nt>tİ 2 940 tar1hinderı 31 ,8, 

Paris 8 (a .a) Fransız 
Hindi Çinisindeki demiryolu· 
nun Japon tayyareieri tara
fından bombardıman c>dilıne· 

sinden dolayı, Japon Hariciye 
Neureti Fransaya tcessürüııü 
bildirmiştir. Bilhassa bu bom• 
bıudımanda Fransızların da 
ölüınün<lt!n teessür duyuldu· 
ğunu bildiren Japon notası 
Paris Elçisi vasıtasiyle Fı·aıı· 
sız Hariciyesine verilmiştir . 

Bitaraf/ar 
Kaç gemi kaybet

tiler 
Paris 8 A. A. - Fran · 

sız bahriye Nazırı General 
Perto, harbin başlangıcın -
danbpri bitaraf devletlurin 
kaybettikleri g~mileriıı 3~9 

baliğ olJuğunu söylemiştir. 

Bu gemilerin m ·cmu hacmi 
bir ınilyo ·ı 145 bin tondur. 

Neşriyat Mü 1 ir· 
Seli n Ç.:U?. \. 

' . meçhul bulunan Küp eli yan tarihine kadar 19 ay mil 
Surkis oğlu Agop aleyhinde le avlanacak balıkların 5' 
yapılan bii senet masraf ha· ye resmi 26,2,940 tarihin 
riç 94 Türk lirasıııırı tahsili saat 16 da defterdarlık 
hakkındaki takip esnasında resinde acık arttırma ile 
mumaileyh Agobun ikamet· tılacaktır. 
gahı mechul olduğu anlaşıl· Tatipierin bedeli muh• 
masma mebni bir ay ınü·Jdet .. 1en olan (160) liranın 
it> ilanen tebligat ifasına ka- de ye Ji buçuğu nisbdind 
rar verildiğinden bu müd,let ilk teminat akçalarını ye 
zarfında borc öden mediğı mezkurdan evvel mal sa 
veya itiraz edilmediği takdir ğma yatırarak arttırın 

dt• cebri icrafadevamolunacağı iştirak etmeleri şırtnaın 
görmek isteyenlerin de ödeme enıri tebliği makamı· 

na kaim olmak üzere ilan o· 
luııur. 

ilan 
Reyhaniyeniıı Yeni Şehir 

malıalles:nden Halil Kaı.at 
kızı Dibe tarafındanReyharıi 
ye a~liye hukuk mahkemesi· 
ne açılan tashihi isim da· 
vasının muhakemesi netice· 
sind~ mezbure Dibenin adı 
D be ve kendisi kız olduğu 

dat müdürlüğüne mür 
etmeleri ilan olunur. 

-~-.:~ 
Dip adile oğlan olarak 
dedilıliği davasını teyit 
şahadetle sabit olduğun 
olveçhile nütus kaydinde • 
adile lashihint:18,l,940tat 
de karar verilmiş ol 
kanunu medeninin 26 
maddesi mucibince ali 
ların bir iürazları varsa 
mal etmeleri lüzumu i 
lunur. Hak 
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