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Paris üzerine saldıran Alma11..I 
lar 35 kilometre geri atıldılar 

Fransaya yedinen miihim miktarda taze 
lııgiliz kuvııetleri geldi 

Açık şehir olarak ilan edilen Paris civardan müdafaa 
edilecek -Hududa yakın köpr~leri bet hava eden ltalyan
ların bir müdafaa har bine hazırlandık,arı anlaşılıyor - Dün 
yeniden birçok ltalyan şehirleri bombalandı- Yakalanan ltaı 

yan gemilerinin tonajı 250 bini buldu 

iki /ta/garı denizaltısı batırıldı 
Paris 13 A.A.- Fransız Fransaya gelmesi, kuvvei 

lebJigine göre, muharebe bu maneviyenin yükst>lmesine 
tiin son şiddetini bulmuştur. yardım etmiştir. 
A.trnanlar cephe gerisinde ve Müttefik hava kuvvetleri 
A.Irnanya dahilinde ne kadar dün ve bugiin fasılasız faali-
ihtiyat kıta!arı varsa hepsini yetlerine devam etmiş, düş

Cepheye sürmüş bulunmak- man hatlarını, münakale kol· 
~dırlar. 120 hrkaya iblağ larını, zırhlı fırkalarını ve Al 
edilen Alman kuvvetleri bü· manyadaki askeri hedefleri 
tUn cephe boyunca taaruzla- mütemaJiyen bombardıman 
tına devam ediyorlar. Parisi eylemiştir. 
Garptan ve şarktan ihata et Lon,fra 13 A.A.- Har-
ltıege çalışan Almftn ~uvvet- be girişinin iiçüncü günü ol· 
leri Reims işgal etmiş Fa· masına rağmen İtalyan-Fran 
kat burada lngilterı:'den yeni sız hududundaki İtalyan kuv· 
&'elen zuvvetlerle birleşen vetleri henüz hiçbir hareke· 
Pransız kuvvetleri muazzam te geçmemişlerdir. İtalyan-
A.ırnan tatyikını t~ vkif et- lar, Fransız hududuna yakın 
llıiş ve Parise ıs kilometro mıntakatlaki köprüleri berha 
kadar .yaklaşmağa muvaffak va etmişlerdir. Bu hal, İtal 
()lan düşmanı 8kilometre ge· yan ordusunun istiladan zi
f y;,de bir müdafaa harbinP. 1i'e atmışhr. 

Ancak Normandi mınta· hazırlandığı~ı göstermektedi t 
k Ditrer taraftan birçok ltalyan llsında 4 Alman fırkası ta· b 

t fı 1 kıtaatının Almanyaya geçtiği 
1·" ndan çevrilen bir ngi- anlaşılmaktadır. Bcnun se 
ıı fırkasıııın Almanlara 6000 
tııir bıraktığı tahmin edilmek bebi, Elindeki bütün mevcu· 
lcd· k h l du Paris muharebesine sev· ır. Paris açı şe ir • o a· 
tak ilan edilmiştir. keden Almanların takviyeye 

"' Londra 13 A.A.- Londra muhtaç bir hale gelmiş olma 

lls~eri mehafiline göre, Al- larıdır · 
il} Londra13-Açık denizlerde llnlarınSerı' nehri üzerinde kı 
la niittefik donanmalar tRrafrndar. .ı.ıyikı şimdilik azalmış gibi· 
\llt F k t Al 1 t yakalanarak müsadere veya İll' · a a man ar aarru 

· kete geçmiştir. 

Masradaki İtalyan benzin 
depolarında y~ngınlar çıkarıl 

mıştır 

ıngi[iz tayyareleri ltalyanın 
muhtelif şehirleri üı.erinde U· 

çarak bombalar attıktan son 

ra üslerine dönmüşlerdir. 

iT AL YAN TEBLlGI 
Roma 13 A. A. ·- Neş 

redilen resmi ltalyan tebliği· 
ne göre, İngiliz tayyareleri· 
nin ltalyaıı şehirlerine athk· 
lan bombalardan T orinoda 
ölenlerin sayısı 14 tür . Af
rikadaki İtalyan müstemleke 
lerine yapılan hava hücumla 
(arı tardedilırıiştir. 

REYNONUN ROZVEL TE 
MESA]l 

Paris 13 A. A. - Fran 
sız Başvekili Reyno, Ame
rika Cümhurreisi Rozvelte 
bir mesnj göndermiştir . Rey 
no bu mesajında şunları söy· 
!emektedir : 

" Almanl ar Paris kapıla
ruıa dayaPdı. Mücadeleye 
sonuna kadar devam ~dece
~iz Eğer Fransada ı çeki lir· 
sek, Şimali Aoıerikadaki 
arazimize kadar gidere k mii 
cadeleye orada devam ,..cJe 
cegız. Amerikanın bütün 

Vekiller 
heyeti 

0 :1 n Başve:kilin riyCJ
setinde toplandı 
Ankara (a .a .) - icra Ve

killeri heyeti bugün ö2'leden 
sonra Başvekil Doktor Refik 
Saydamın riyauetinde topla· 
narak hükumeti alakadar e· 
den mt>selelftri görüşmüştür. 

Amerika dan 
Müttefiklere gön
derilen silahlar 
Nevyork 13 A . A. -

Bu~ürı müttefiklere 100 ağır 
bombardıman tayyaresi da · 
ha gönderilmiştir. Buntlan 
başka 600 bin tüfek ve 800 
top ile mühim miktarda harp 
levazımı da yola çıkarılmış
tır. 

lspa oya bitaraflığı 
nı ilan etti 

HAtıraf ar : 4 

"Dün ve 
bugün,, 

Seçtiğim lbaşlığa bakıp, 
iki günlük bir;:hadiseyi 'mu
talaa etmek istediğimiz sanıl
masın, evet! Tarihin iki gün
lük çerçf!vesine sığdırmaya 
çalışacağımız şey; mazide ya·..; 
şadığımızla :çinde bulundu· 
ğumuz durumun istikbalde bi
ze vadettiği parlak sonuç ola
cakhr. 

Dü~üner~k, anlayarak, öl· 
çerek ifade ed eceğimiz bu ha
diseleri okuyucularımızın dik
kat, ibret ve h•tssasiyetle mu
hakeme ve mütalaa edecek
lerinden emin olarak bu mev
zua temas ediyoruz. 

Çünkü; anlatmaya çalışa
cağımız "şey,, milli ve ictimai 
bünyemizdeki tekamül ve te
sanüdün seyir ve teşekkülünü 
göstermesi itibariyle dikkate 
değ·erlidir. 

Madrid 13 A . A. 
Bugün intişar eden resmi 
gazetede İspanya hükumeti
nin şu kararı okunmuştur: 

1 Düşü:ıüyo:*:m; 
f Evet! Dünü, yani 1914 ü, 

" ltalyanın Fransa v e lngil· 
re aleyhine harbe girmesi 
üzerine muhart"be Akd"nize 
de sirayet etmiştir. Bu vazi
yet karşısında İspanya harp 
harici olduğunu ilan eder.,, 

Londradan çıkarı
lan çocuklar 

Londra 13 A . A. - Lon 
dradaki çocukların tahliye· 
sine devam edilmektedir. 
Yeniden 120 bin çocuk İç 
vilayetlere sevk olunmuştur. 
300 bin çocuk LonJrada 
kalacaktır. 

EN SON OAKlKA 

yirmi nltı yıl önceyi göz önün-
1 de bulundurarnk düşünü·. 

yorum. 
Acaba cihan harbine 

niçin sürüklenmiştik'? 

Hatırlıyorum; 
Başta; otuz üç yıl gibi 

uzun bir zaman, yalınız: şeh· 
vet, ihtiras ve kiniyle baş 
başa bir oda içerisinde kapall 
keılmış, ihtirastan mest olmuş, 
şehvetten bitap düşmüş, kin
den felce uğramış, ntal~tten 
dimağ kalmamış, bunak bir 
hükümdar vardı . 

Hiikumet mekanizması; 
Sayfeyi çeviriniz 

Par is civa . ında ~Uıı b- "k - k - .. · · ha edilen ltalya vapurlarının 
Qj Pe~ .~yu. yu un~h şını~ 250 bin &tona baliğ olduğu 
bıı) arıs uzerırıe tevcı etmı~ bab~r verilmektedir. 

maddi yardımlarıııı esirge- M h b •tf •k " ı · 
memesini alenen rica ederim .,, u are e gı l çe genış ıgor 

..ı unuyorlar: Alman kuman Trablıısgarp sahillerini bom 
\lllrıl ğ p . . k . . bu ~ ı ı arısı zaptetme ıçın bardıman eden İngiliz tayya 
l lun zırhla fırkalarını cep· ·le i akınlarına mütemadiyen q"Ye .. d . L 1 kt re r 
dı gon ermış uu unma a devam etmektedirler 

t. iki İtalyan denizaltısı ile 
il· Parisin açık şehir olarak bir mayın tarama gemisi in· 
h?rı edilmesinin manası, şe· giliz tayyareleri tarafından im 
ıtde sokak muharebeleri ol ha edilmiştir. Habeşistan Ü 

lltlıyacağıdır. Müttefik kuvvet zerinde faaliyette uulunnn 
t~ Şehrin civarını müdafaa tayyareler asİ< eri heddle ri 
~· tcek ve hükumet merke· bombardımana d evam e tmek 
~ndeki biftalarııı yıkılmasına tedirler:-
"'-'an· k 1 olacaktır. Pariste hal · Habeşistaııdan firar eden 
~~~ iaşesini temin için lazım Habeşli askerlerden tanzim 
tıı en bütün tedb\rler alın- ve techiz edilen bir fırka 

ıştır. asker, ltalyanlara karşı hare 
Pa · 

41 nci ıtalyan gemisi Şehrin kan dökülmeden teslin1 edilmesi 
Londra 13 (a.a.) - 5900 için Amerika sefiri tavassutta bulundu 

tonluk bir İtalyan gemısı Paris 14 A.A--Fransız resmi tebliği , Parisin iki tara 
Akdenizde yakalanarak Hay· . fmda muharebenin gi•tikçe genişlemekte olduğunu Fran· 
fa limanrna gönderilmiş ve ·ı sız kuvvetlerinin ade tçe faik Alman kuvvetleriıH'ı şiddet 
tayfaları esir edilmiştir . Bu le m.uk.'wemet ~ttiğini , Fransız hatlarının yıpranmadığ\-
sure tle üç gün içinde yaka· nı bıldırmektedır. 
lanan İtalyan gemilerinin sa- Puisteki Amerika Sefiri şehri terketmemiştir. Sefir, 
yısı 41 i bulmaktadır. şehrin kun dökülmeden teslim edilmesi için tavassutta 

Fransız Bankası bulunma~tadır. . . . . 
Londra ıle Parıs arasında telefon mulıaberelerı kesı!mış 

Paris 13 A . A . - Pari
sin tahliyesi d evam etmekte
dir. Fransız d~vlet bankası 

muvakkaten Paristen başka 
bir şehre nakledilmiştir . 

ise de, sivillere kapanmıştır. Hava kuvvetleri c ephede 
büyük bir faaliyet göstermektedir. Amerikadan son ge · 
len bombardıman tayyareleri cephede çok bıiyük işler 
görmektedir. 

h tıs 13 A.A.- Fr1nsa· 
\ttt)çı~arılan yeni lngiliz kuv 

fttk11~1 Paris civarında silah 
ıtlttı aşlarının yaııında yer 

Yarınki konferans 
Mısır - Tarablus hududunda esi.- edi

len Italyanlar 
Kahire 14 (a.a.) - Tarablusgarp hududunda İtalyan 

kuvvetleriyle vukua g eien bir müsadamede 2 İtalyan za· 
biti ile 60 nefer esir edilmiştir . İngilizlerin hiç zayiatı 
yoktur. İtalyan tayyarelf'ri dün Maltayı beş defa bom· 
bardıman etmişlerdir. Malta civarında yeniden 4 İtalyan 
gemisi müsadere · edilmiştir. 

ı ıştır K 
ıtııtıl · unadadan yola çı 
\le Fan bir ordu bu günler-

~t~ı(a~saya muvasalat ed~ ı 
t • ea•ngiliz ordularının 

Parti Müfettiş\miz Profesör Hasan Reşit Tankut 
yarın 'bğleden sonra saat 5 te b_ugünün n;ıesele!e~i 
hakkında bir konferans verecektır. Herkesın dınlı · 
ye bilmesini temin için konferansBelediye önündeki 
meydanlıkta verilecektir Bütün vatandaşlar da
vetlidir. 



Çağhyanlar bölgesinden GDn aşırı : lskenderiged llaız 
Kız Lisesi Ayna •• • • 
sergısı 

70 bin Italyan abaası 

var 

İskenderun icra ınemurlu· 
ğundan: 

İskenderunun Çııy mahal· 
lesinden Kıvır oğlu Osepio 
Samuel Martiyana rehin etti 
ği İskenderunun birinci mıo• 
takasında 298 parsel No: lu 
evin paraya çevrilmesine ka 
rar verilmiştir. Merkür e'/ 

iki katlı olup alt kısmı iki 
oda, bir mutbak, bir apdes· 
hane ve üst katı üç oda bir 
mıtbak bir apdeshanı~ ve ha 
mamlıktan ibaret, elekterik 
su tesisatım havidir. 

Maşayı ve eldiveni sevdiğim kadl\r aynayı da pek se· 

verim. Çünkü ateş tutacak ve dikenli değnek sallayacak 

adama maşa ile eldiven ne dert>ce lazımsa yüzlerini gör· 

mek istiyen insan için .. de aynaya o nisbette lüzum vardır. 
İmrenirim o iusanlara ki : kendilerini oldukları gibi, 

kavrıyarak ve benimseyerek gösteren kirsiz, prüzsüz, saf 

temiz ve sadık aynalara maliktirler ... 

Kız Lisesi orta kısmının 
birinci sınıf talebeleri bir se· 
nelik Çl\lışm&ları esnasmda 
vücudc getirdikleri el işleri· 
ni iki üç gündeııberi mek : 
teplerinde meraklıların gözle 

ri önüne serdiler. 

Son Şehrimizde ancak ders 
yılları sonlarında yalnız okul 

;;:;:;;;;;i:iiiii~i:iiiiii:iiiii-=_;:::;;~m::;;~~;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:iCiiiii~;;;;;o;;;;;;iiiiiim;iiiiiiiiiiiiiiii;;;;:;;M= lardan bazıları t:1raf ından 
Eski elektrik Vilayet bütçesi tas kullanılan (sergi) kelimesi. 

M. YELTEPE 

dik edildi nin şümulunu daha ziyade 

hl.ssedarıari arttırmasını temenni edt!rken 
Vilayet hususi mu~1as .. be bu sergide gördüklerimi 

Paralar ödenecek 
Eski Elektrik şirketine his· 

sedar olarak P-llerinde 
k'isse seneli ri bulunanların 
müracaatı üzerine hükumetçe 
yapılan teşebbüslere Fransız 
hükumetinden müspet cevap 
gelmiştir. Binaenaleyh 
ellerinde bu gibi hisse senet· 
leri bulunanların derhal hukuk 
işleri müdürlüğüne giderek 
bunları ka}ı\ ve tesp1t elt•rnıe 
leri lazımdır. 

Acı bir öliim 
Kırıkbanda Mehmed Kılıç 

:ığlu yakalandığt hastalıktan 
kurtularnıyarak evvelkı akşam 
vefat etmiştir .. \ilesini ke· 
derler içinde bırakarak 35 
ya~mda hayata gözlerini yu· 
ınan me<humd Tanndan mağ· 
fıret dıler, kederh aıl,,.sin~ 
samimı tazıyeıerimizi suna· 

bütçesi Dahiliye Vekaletince 
tedkik edildikten sonra Baş mümkün olduğu kadar kısa-
vekalete gönderilmişti. Bu c:.a anlatmıya çalışacağım. 
gün Ar:karadan gelen bir ha Sergir.in açıldığını r~smi 
'bere gör~. bütçe tasdik edil bir kaynakthn öğrenmediğim 
miştir. için Lise binasırıın örüne gel 

Bir kahveci ceza- diğimde kafamı içeriye te· 
reddütle uzathm. Çünkü ka· 

landırıldı pının önünde ufak bir fev· 

Kışla Dörtayak caddesin 
de kahvecilik yapan Harba· 
ti Naif ve ortağının müşteri 
leriııe verdıği ,kahveye buğ· 
day ve arpa gibi yabancı 
maddeler kavurarak kattığı 
anlaşılmıştır. Henüz değir 
mende çekilmekte olan kah 
ve Belediye memurları tara· 

fından muayene edilerek 
içerisinde kavrulmuş buğdity 
ve arpa olduğu bir zabıt va 

j rakasile tespit edilmiştir. 

kalade\ik bile yoktu; merdi~ 
venlt>ri yine ayni vaziyette 
çıktım. Teşhir için _sağdan 
ilk odayı seçmemiş olsaydı 
lar az kaldı geri dönecek -
tim. 

Kahveci 15 lira para cezası 
na çarpılmıştır. 

e,~,z=d=t>~n~o=1 ı=n=ı ,=a=11,=b=i=zd~e~n~d7!o=ğ=· ~1 Be den teri by esi isti-
ına y au türedilerın, romantik şare heyeti 

nz. 

Sergi salonu, memleket 
için iyi şeyler bekliyenlerin 
göğüslerini kabartacak ka· 
dar güzel dizilmiş. Her par 
ça, her eser yüksek bir ça· 
lışmanın, hassas bir ruhun 
kabiliyetli bir kafanın ayna · 
sı, miyarı v~ kendilerini mey 
dana getirea1 ellerin istikbal· 
leri bir haberci gibi duru· 
yor. Yalnız masa başlarını 
bl!kliyeıı sanatkar ruhlu kız· 

ruhlu gafilleriı~ eline kal- Beden terbiyesi bölge is· lar, kendi ~serlerini az da · 
ımştı · h V Mem:eket ve milli mukad- tışare eyeti bu sabah ali ha utanmadan izah, gelen 

muavinimizin riyasetinde top misafirleri bir parça daha 
deral; Kozmopolit Usmcınlı k k d la nara müza er el erine e· güler yüzle karşılasal.ır vü· 
camiasının, tesanütsüz korka~ vam etmiştir. cude getirmiş olduklara bu 
ruhlu ve deien .!re olmuş bir 

1 
. k 1 . 1 Lı·manlarımız- güzel işi katmerlemiş olurlar. 

ıeyehn şuursuz arar arıy e id..ıre edtlıyordu. Yaşlarının ve sınıflarının 
Yurt müdafaası; tecri'be· Jakİ vapur/ar küçük olmasına rağmen vh· 

siz bir kafanın, aı.ud ve Don· cude gelen işler adeta bü -
kişot vari kumauc!asına ter· ıngiliz ve Fransız yüklük içerisinde yüzmekte -
kedilm;şti. gemileri şjnıdilik dirler. fakat kadın entarısin 

Gelir kaynaklarımız; israf· d~ıı kadın pabucuna, kadın 
hareket etmiyecek <l·ı· d k d d çı bir zümrenin keyfine, lica· men ı ın en ·a ın el iveni-

iskenderiye 13 (a.a.} -
Burada bulunan 70 bin Hal· 
yan tabaa·;ı stkı bir nezaret 
altına alınmış, bunlardan 500 
kişi tevkif edilerek tecrid 
kamplarına alınmışlardtr. 

ltalyadaki lngiliz me
nafıinin himayesi 

Londra 13 (a.a.) - İtal
yadaki İngiliz menafii nin hi· 
mayesi, Amerika sefareti 
tarafından deruhte edilmiş· 
tir. İngilterede bulunan ltaı· 
yan diplomatlariyle gazeteci 
ve saireden mürekkep 600 
kişilik bir kafile yarın 1n 
giltereden ayrılacaklardır. 

Amerikada yeni 
bir alet icat edildi 

Muhammen kıymeti bin li· 
radır. Arttırma 18,7,940 tarİ 
hint- müsadıf perşembe günü 
saat 11 den 12 ye kadar dai 
remizde yapılacak ve muha(ll 
men kıymetin yüzde 75 ini 
bulmak şartile en çok arttarıı 
na ihale edilecektir. 

Nıwyork Amerika 
Cümhurreisi, Amerikahlar 

Böyle bir bedel elde edil· 
mediği takdirde arttırma 15giill 

tarafmdan icad edılen yeni 
bir aletle mücehhez tayyare· 
leri müttefiklere gönderme· 
ğe kanır vermiştir. Bu al t, 
3000 metre yükseklikten kü
çük bir fıçıyı görmek ve bu· 
nu vurmnk imkanını vermek 
tedir. 

llan 
Antakyanın Babatorun na· 

biyesine bağlı Kefernbit kö· 
yünde Şarkım Nehri cari Şi
malen dere garben RP.mu ve 
Hamo vereseleri Cenuben 
yol ile mahdud zeytunluk ve 
şarkan nehri cıui şimalen ev 
velce Halil oğlu Remo elyevm 
vereseleri, garben sahibı se· 
net cenubeıı yol ile mahdud 
zeytunluk ve şarkan mah· 
mut veresesi t rla ve zeytu1'1 
luğu şimaleon pınar garben 
ve cenuben Süleyman oğlu 
Ömer, Cevat, vereseleri tar
lası ile mahdud bir babçeki 
ceman Gç kıta gayri menku· 
lün tapu sicilinde kayıtlarına 
tesaduf edilemediğinden tapu 
kadastro umum müdürlüğün 
den tapu sicılleri müdürlüğün 
den göndeorilen kayıt Örııe k-

uzatılarak 2,8,940 cuma gii· 
nü ayni saatlerde icra kılı· 
nacak ikinci arttırmada en 
çok arttıranın üzerine bırakı 
lacaktır. Arttırma şartnamesi 
ilan tarihinden itibaren dai· 
remizde 239 No: ile herke· 
sin görebilmesi için açık bu· 
lundurulmaktadır. 

işbu gayri menkul üzerin
de bir h· k iddia edr.nlerifl 
evrakı müsbiteleri ile birlik· 
te ve ilan tarihinden itibareıı 
yirmi gün içinde memuriye· 
timize müracaatları icabeder· 
Aksi halde hakları tapu si· 
cilile sabit olmayan alacaklı
lar satış bedeli paylaşmasın· 1 
dan lıariç bırakılır gösterilell 
günlerde arttırmaya iştirak 
edenler bu babtaki şartnarJlt 
yi okumus, lü;:umu malumatı 
alarak bunları temamen kır 
bul etmiş add .. dilir. Fazlıı 
malumat alnıak istiyenler bef 
zaman memuriyetimize mürS 
caat edebilirler. Talip olaıı· 

larm yukarda yaztlı tarihle!' 
de muhammen kıymetin yuı 
de 7 ,5 ğu nisbetinde pey a~ 
çası ve yu miıli bir _.,.banks" 
dan ahnacak teminat mektı1• 
. bu ile birlikte memuriyeti(J1

1 

:t.e müracaatları ilan olunuff 

ilan rl'tinıiz: sersemleri ıhtirasına İtalyanın harbe girmesi do ne kadar serapa bayan esya 
iktisadiyatınnı; yabancı kay· layısile !imanımızda bulunan sile dolu olan bu salonda 
nakların kapitaline bırakılmış l~gili·z· ve. Fransız vapurlarına maalasef erkek sırtına geçe 

1 saııaatıınıı; yokluk vartasın ~ , şımdıhk lımanlarımızda kalma\ ı;ek bir gömlek, t-rkek cebi· 
servetimiz; nnıhlekirlerin çan ları bildirilmiştir. Vapur su· n~ inecek bir mendil bile 
tasrnc. du~ürülmüş, ma1şeti· varileri bilahare sefaretler· göremedim. Yolda giderken 
ıniz tefcııerin tahalkümiyle <len alacakları emirlere göre kendi kendime soruyorum ; 
boğu muş. parannz: karşılık- hareket edeceklerdir. Lima- _ Acaba ! kadın elleri 
sız vaıdlere feda edilmiş bu: nımızda iki İngiliz şilepi u~ erkek varlığına layık eser 
lunuyordu. lunmakla bftraber. Kar~denız yapmaktan aciz mi? 

terind~ bunların Mayıs 313 ta· 
rih yoklama defterinin 26,27 
29,ve 39 ve haziran ve323tarih 
ve3 ve4 ve teşrinisani318tarih 
ve 32 yoklama numaralarmda 
haci Resul Zade Mehmet ağa 
bin Abdurrahman aıamında 
kayıtlı olduğu ve fakat bu üç 
parça gayrimenkulün haricen 
ve gayri resmi surette tedavü 
le tabi tutularak 18 sene ev· 
vel malikinin l.Ju yerleri Meh 
met zeki kızı Nesibeye sat· 
mış olduğu ve Nesibenin 18 
senedenberi gayri resmi su
rette tasarrufunda bulunduğu 
bu yerleri hakkı kararı sabit 
oldugundan bahisle namına 
tescıl talebinde bulunduğundan 
bu yerlerin ciheti aidiyeti ve 
hukuki tasarrutiyesinin tetki 
ki içın 23,6,940 pazar günu 
mahalline keşif ve tahbak id
diasında bulunanlar varsa 
ellerindekı belgelerle birlik· 

5,6,940 'gününde açık ek· 
siltm"' suretile ihalesi mukıı' 
rer 292 lira 40 kuruş muhaıJI 
men kıymetli 680 kilo zeri 
tun yağı ile 64 lira 48 ko~~ 
muhammen k'Ymetli 720 kıl. 
hoşaflık kuru üzüm ibaleS't 
10 gün daha temdit edilete1 
15,6,940 cumartesi günü lld' 
11 de Antakya kışlasın ~ 
seyyar jandarma P. aıayı sS 
tın alma komisyonunda ;eti 
kılınacaktır. talip o !anlat•" 
teminat vesikal&rile birlilcte 

miiracaatları. 

Hayat teknemizin dümt'nİ· de Fransız ve lngıliz şıleple 
ni lutaıılnr, isükbal yelkeni· ri vardır. 
ınizi açınıya çalışanlar; bt>ce· İtalyan vapurlarının seferle 
ı iksiı siya~i t liımızi sevk ve rini tatil ettikleri anlaşılmak 
idare t'<lt·nler; pt'ıslasız kap· tadır. Esasan soil İtalyan va· 
tanlar gibı kara <lüzt>ıı ku· purları bundan dört gün ev· 
mı.ında\arla bır sa{?a, bir sola vel limımımızı terketmişti. 
bucalıyur, avaryaldr yapıyor· • • 
lardı. Habeşıstanda ıdamlar 

Bu sebeplerledir ki; garp başladı 
le çıkan harp fırlınasmın ya 
kıcı kasırgaları şarka doğru 
yayılmış ve ufuklardan ko· 
p ın kara bulutlar maalesef 
m~mleketımızi d,· sarmıştı. 

.. Anlad~ğımızı,, gelecek }a· 
nnıızda bulursunuz. 

Hataylı Şükni OGUl 
Devam edecek 

Paris 13 (a.a.) - Habe
şistanda Fransız Somalisi ile 
Habeşistan arasındaki köp· 
rüıer berhava edilmiştir. Bu· 
radaki Fransız kıtalarının 
vaziyeti mükemmeldir. ltal· 
yanlar geçen hnrpte, kendi· 
!eriyle be"raber çalışmış olan 
zengin raslardan birini idam 
etmişlerdir. 

SEZER 

ilan 
Vakıflar müdürlüğünden: 
Camii kebir :vakfından 21 

ve 22 numaralı dükkanların 
arka tarafından ve cami itti
salindeki avludan evrakı res· 
miye gör~ bu dükkanlara ye· 
mek ocağı yapmak için ze· 
minin 1,6,940 dan 31,5,941 
e kadar bir senelik icarı a· 
c;ık a~ttırınaya çıkitrılmıştır. 
lhalesı 15,6,940 cumartesi gü 
nü saat 10 de vakıflar idare 
sind~ icra olunacağından le tapu sıcilıi muhafızlığına 

,.mll!l!ü•r a._clll!la11a•tl111a~r1ı ~ilEla~nıı:;ti:oiiil u~n:::;n;ir;ı. Ki:Gil I veyahut keşif günü ma ha ilin 
Neşriyat Mudtiru de bulunacak memura nıüra 
Selim ÇELENK caatları ılan olunur. 

C.H.P.Matbaasındabasılmştir Tapu sicil Muhafızı 

Kayıp şahadetna111e 
d b' 1.333 1334 s~nesin r. 01, bıbın~ccar mt:ktebinden al c 

ğım ilkmektep şahadetnaıJ'l 1 
mi kaybettim Yenisini al•cr 
ğımdan eskisinin hükmü>'.~ 
tur. Sadık Tn;I 

Gündüzde, 
Avcı Bay TEK1NIN biri~ 

ve:: ikinci kısmı birden 

Halkta 
Kanunsuz Şehit 


