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Ştıkrü BALCIOCLiJ, 
Sahibi ve Bas:muharriri -

Parti Gru-
punda 

Hükumetin takip 
ettiği siyaset itti
fakla tasvip edildi 

Ankara 14 A. A. -
C:ümhuriyet Halk partisi 
Aiec(is Grupu bugün öğle · 
den soııra toplanarak H&ri
l'İciye Vekilinin lıarici siya · 
Set h'1kkmda verdiği mufas· 
Sal izahatı dinlemiştir . 

Grup bu izahattan soııra 
hükumetin takip ettiği bari· 
~i siyaseti ittifıakla tasvip ey 
1emiştir. 

Almanya ile 
Bir ticaret muahe
desi akdediyoruz 

Ankara 14 A. A. ~ Al 
l)ıaya : ile. bir ticaret mu 
thedesi akdi hakkında ay -
1ltdaberi < levam etmekte 
Olan müzakereler bir pren -
•ip anlaşmasına varmıştır. 
nu anlaşma ile Almanyaya 
llıahsulatımızdan bir kısmı • 
tıın satışı ve mukabilinde Al· 
ltı 11 m h hı ması mukarrer
dir. Müzakereler "'devam et· 
~'ektedir. 

Büyük Millet Mec· 
ıisinde 

Ankara 15 A. A. - Bü 
~uk Millet Meclisi bugün 
Şemsettin Günaltaym riya· 
betinde lopleıımışhr. Arzı · 
al encümenine ait bir kara· 

t'tn umumi heyette müzaker~ .. 1 hakkındakı mazbata tas -
'i . 
~ıp olunmuş ve hakımler 
ıtr:ununun bazı maddeleri· 

ili değiştiren kanun layihası 
bın birinci müzakeresine 
l ilşlanmışhr. Bu münasebet· 
e Adliye Vekili Fethi Ok -
~~t söz alarak kanunun ni 
~111 değiştirildiği hakkında 
'~&hat vermiştir. Meclis pa· 
~lttt "· • •. 1 k 

Fi~gt/~1;:, "k~;·~ 
t,.oı komisyonu 

Teşt kkül etti 
"il· Mi!lı korunma kanununun 
si ayetımizde tat bikı cümle 
k nıeıı olarak fiatları müra
ı: e komisyonu şehrimizde 
Şekkü1 ı . . K . .b

4 
. ey emıştır . omısyon 

İl\ı'ı&~n ılk içtimaını Vali mu· 
nın · · 

llıış 11 zı11 riyasetinde yap· 
!\.Ve ~ararlar almıştır. 

tıer 0rnısyon varidat, vetnİ· 
ttı~t Ve ikti:md müdürlerinden 
~dir. 

ll~a bir bahane ıni? 
Slon okyo 14 A:A..- Bir Ja 

t~bı· ~· tllyy · 1~ıne nazaranHolan-
\ia H.elerinden bir! Holan 
bir j 111dıstanı açıklarında 
~tllb~on balıkçı gemisine 

a llr atmıştır. 

(Sayısı heryerde2~uruş] 

d·"ştü fakat .. • 
rıs 

~ Fransarıın mücadeleci ruhu Ölmemiştir 
Şehir hiç bir tahribat yapılmadan terkedildi - Fransız Başve

kilinin nu•ku ve lngilt :. re h ii kfımetinin tebliği - Asıl muha
rebe şimdi başlıyor - Fransız cephesi yarılma mıştar - Ame-

rikada harbe girmek içio hala tereddüt var! 

ltalgado bombardım"cı nlar devam ediyor 

Cumartesi 
Selim:. ÇELENK: .~ 
Neşriyat Müdürü -· 

H;dıralar : 6 

"Dün ve 
bugün,, 

Anlıyorum; 
Evet şimdi anlıyor1'm ki; 
1914 te tarihi vazifemizi 

yapmak için, cihan harbine 
katılmak zorunda idik; asırlar 
<lanberi varlığımıza hücum 
eden, yokluğumuzu !emine 

Paris ] 4 (a a.) f ransız rebey~ başlıyoruz ki, Fransa· t çıkarılan haberleri yalanla- çalışan bir devletin amansıı 
nın hakiki m~vcudiyeti buna I maktadır. tecavüzlerine nihayet vermek resmi tebliği, Parisin ilci ta 

rufından ynpılan tazyıkın şid
detlenmesi ile, F raıısız 
kıtalarmııı aldıkları emir üze 
rine Parisi.terkc:derek cenuba 
çekildikler ini ve Almanların 
bugün şehre girdiklc:rini.bil· 
dirmektedir. Bunun s~bebi 

bağlıdır. 1 İngiliz gazeteleri, Pari- zamanının hululüne inanarak 
Londra 14 A.A. - Pari t sin tahliyesini mevzuubahis bu ateşe atılmış olduk. 

sin Alma.ılar tarafından işga· ederek, iimid.in belki zayıf Fakat: 0 katılışın zama· 
li üzerine lngiltere fhükume· olduğunu,fakat en ufak fırsat mııı ve bu atılışm şeklini biz 
ti bir beyanname ne~retmİş· lardan isti~ade edilerek mü~ tayin:edecek ve hesaplayacak 
tir. Bu beyannamede denili cad:_l.e>:e şıddetle devam edı iken; bunu yapamamıştık . 

k. lı:'cegını yazmaktadırlar. 
yor ı: F I p . . h . Çünkü; devlet gt'misinirı 

" Gerek Fransız ve rnnsız ar. arısı ta lıye k l ' . h 
Parisi doğrudan doğruya mü ederken hiçbir köprü ve bi aptan arı; Dır zır lının du-
dafaa etmekle vukua gelecek gereklngiliz milletelri Demok nayı tahrib etmnıeiş,yalnız fab maniyle dün:enini tutarnamış, 

k · rasi ve dünyanın hürriyeti rikalarla askr!rİ depoları in- çarkçılar: bir torpidonun buh-zararın . onune gtçıııe tı:..:_ .. 
Cephenin diger kısımlarm- için harbetmektedirle r. Ezi filak ettirerek düşmanın işine ' randan makineyi işletemiye· 

da muharebeler şiddetle de- ci ve faik düşmanlara kar- yaramıyacak bir hale getir· ' rek bir general şilepinio 
vam etm!kte ve Franız kı şı amansız bir harbe giren miştir. akıntısına kaptırarak pusulayı 

b k b. . . . . Fransız orduları, Fransız ta- Amerika karbe şaşırmışlardı. taatı üy.J ır ınhzam ıçın 
rihinin en şanlı sayfasına gir· • • k .? 1 r t h 

d · ınu··dafaa mevzı·ı ı· e gırmıeyce mı 1 ş e; o zamanın tari : 
e yem er n diler. lngiltere iktidarınd ., bu N k 4 A ' h b' l ·· J k 

yerleşme'<tedirler. evyor 1 A.- Va- I ar ıne, ,oy ece sürü lenmiş 
Başv :kil Reno radyo ile lunaıı bütün yardımı yapmış- ~ingtonda Fraıısanm yardım 1 gayri tabii şartlarla aç.ık ta-

d b. k tır . talebine karşı sempati hisle- liimiz\ körletmiştik. fakat·. söyle ı ğı ır nulu ta ezcüm· 1 

d k Eı lh~d or,ra da bu yar· ri hergün artmakta ise de, , kirletmemiştik. 
le demi~ ir •: .iıma devam edecektir. Fran Amerikanın bügün harp ilanı * 

" - Vatanın bu fc•laketli sız ve lngilız. birliği iııhilfı! na mütemayil olmadığı ,zanno- • • 
zamanın• in askerlerimizin, kabul etmez bir mahiyette· ı luıımaktadır. Amerika hükü Ara ştınyorum: 
göslerdigi kahraınarılığı tak- dir. Herne olursa olsun bü meti, müttefiklere mümkün Evet! Vaziyeti ara~hrı-
dis ederim. Beş gün beş ge .. .. . . . olan ve elinden gelun herşe 
ee uyumadan mütemadiyen tun menafıımızı son haddıne yi gönderiyor. Uu hal şimdi 

kadar feda ederek harbe de lik böyle devam edecektir. 1 
haı bede ı bu insanlar. S•Jnu- ' 
na kadur ç~rpışacaklardır. vam edeceğiz . Kati kararımız'(taıyan tebliğine göre 
Fransanm ruhu ölmemiştir. budur . Roma 14 A.A.-- Bugün 

Biz bu harbe Fransanın neşredilen İtalyan tc.bliğiııe Bu ruh istilacıyı boğacak ır. 
emniyeti temin oluncıya ve göre, 11 ve 12 haziranda 

Fransız ,ordusu .a dünyanın Fransa ayağa kal kıncı ya ka· lngiliz tayyarelerinin İtalya-
hür insaıılarının pişdarıdır . dar d t. vam edeceğiz. Bu ka ya ve tarablusgarp ile ha-

Düşmanı çok ,.ağır zayia· ranlık gecenin parlak bir sa beş\stana yaptıkları akının 
ta uğrattık. Bütün kuvveti- bahı olacağına kani bulunuyo mühi .• ı zararlara sebebiyet 
mizi terazinin keft•sine ataca- verdiği bildirilmektedir. 
• ki t ruz. Harbe devam için verı Paris 14 A.A.- Fran3ız 
gım1z zaman ya aşmış ~r. : lecek herşe-y yola çıkarılmış bl' · 1 h · d 
Bunun için Parisi tcrkettık . ' . . .. .. te ığı tayan cep esm e ve 

.. F k tır Fransızların mıslı gorul Alp mıntakasıııda İtalyanlar· 
Dunyanın ransaya arşı · b' ı d 1 

. · · b'l" IF meınış ır gayret e a ga la. Fransız müfrezeleri arasın 
olan sempatısını ı ıyoruz . a 1 · kı · d k .. ··k 

anmasına gayret ettı erı san
1 

a uçu temaslar olduğunu 
kat bütün demokrasi devlet 

,;ak yalmzFradsızların deö-il hürl ve hava taarruzlarıııır. devam 
leri ve birleşik Ameri ~ ' tt'h. · b' ld' · F · t' b w d B .... k e ı~ını ı ırıyor. ransanm 
kaya hitab ederek son müra rıye 111 .ayr~~ı ır. uyu ' Cenubu şarki mıntakasında 

yorum, 
Tarihin o çılgın borası ne 

idi '~ 

t-:n münevverintizden son 
' basitimize kadar bu boranın 

sağanağına tutulmuştuk. Ô· 
niimüzü görmeye, hedefimizi 
bulmaya vakit kalmadan, ftr
hna bizi Bosforun şirin kıyıla
rından Kızıldenizin şaplı ka· 
nalına, Kızıl ırmağın sakin 
çevresinden Didenin kızgın 

kucağına, Seyhanın yeşil va
dilerinden Şerianın yanan 
ocağın4 Sakaryanın zümrüt 
ovasmdarı Fıratın kumsal çöl· 
lerine atıyordu. 
Nasırlı ellerimiz, çıplak bacak
larımız, hınç bilekleriıniz, saf caati yapıyorum: Yarım ted- Fra~sız. mı!letının cesaret ve. uçanltalyncı tayJırelerinin at· 

birlerin zamanı değildir . Fran azmı bıçbırzaınan bu kadar ~ tıkları bumbalardan birçok 
sanın hayatı mevzuubahistir. parl k olmamıştır ,, yaralı vardır. (Sayfayı çeviriniz) 
Herşeye rağmen kaıi zafere Londra 14 AA. Lon· ~E~N~S~O;:N~O~A~K:71K:7A~~~~~==~~~~=~~~~~ 
ımanımız vardır. Mılletınıız Jr as 1 m h fi ı, \ ımşden: 'flA'•/' /""" Ş • d •• k •• k b 
tarihte birçok çetin vakalar 

1 
z~.nden ~ajinoydlı<adar o'an biı LV.l l 1 l ej lll Un U Q UJJ et İ 

görmüştiır. Vatan yaralıdır. tun cephe yarılmış olduğu Aokara 15 A. A. . - Milli Şef İnönü dün öğleden son· 
Fa'<at şimdi öylt- bir mulıa- ııa dair Almanlar tarafındın ra Fransız ve onu takiben lııgiliz büyük elçisini kabul bu

yurmuşlardır. Bu kabul esnasmda Hariciye vekili de hazır 
bulunmakta idi. ,Dikk ' Saat 17 de Belediye mey

danında toplanacağız 
Parti müfettişimiz Profesör Hasan Reşit Tankut, 

günün meseleleri Vf' siyasi vaziyet hakkında bugün 
öğleden sonra sac\t 5,30 da mühim bir konuşma yapa· 
caktır . Bütün vatandaşların istifadesini temin için 
konuşma bP.lediye mryduntnda yapılacaktır. Bütün 
vatan<laşlar Javetlidir. 

Fransaya yeni lngiliz kuvvetleri gidiyor 
Londra 15 (a.a.) Cephelerde muharebe devam etmek-

tedir. Fransızlar Alman hücurolarına mukabil taarruzlar 
yapmış ve bırçok yerinde düşmanı püskürtmüştür. Diın mü· 
him mikdarda İngiliz kuvvetleri ve yiizierce top Fransız sa
hillerine çıkar larnk derhal ceµht-ye sevkolunmuştur. 

ltalyan -Fransız cephesinrle vaziyet sakindir. Havalarda 
ve denizde büyiik faaliyet vardır. Fransız tayyareleri dün 
Venedik civarındaki benzin depol~rını bombardıman ede· 
rek yangın çıkarmışlc>rdır. 6107 tonluk bir İtalyan vapuru 
Kanarya açıklarında yakalanmıştır. 

Moskovadaki Fransız ve In~?iliz elçileri 
Moskova 15 A. A - Yeni Fransız ve İngiliz elçilt!ri dün 

Sovyet Hariciye Komiseri Molotof taratmdan kabul edil .. 
miştir. Bu mülakat birer saattan fazla sürmüştür. · 
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Zaten beklenmekte idi ilan llan 
Nihayet İtalya ötedenbe· 

ri taraftarlığını guttüğü cep 
heye iltihak etti. Bu hadise 

beklenmedik ve şa~ırhcı bir 
hadise değildir. Müttefikler 
ve bütün dünya, İtalyanın ha· 
zırlığını ve en müstaid bir za· 
manda harbe gireceğini bi · 
liyordu. Bu sebepledir ki bil· 

hassa müttefikler İtalyanın 
karşısına koyacakları he.· çe 
şit kuvveti çoktan düşünmüş· 
leı ve hazırlanmışlardır. Evet 

İtalyanın daha lsviçre budu· 
duoda Manş kanalın., kadar 
uzanan büyük bir cepheden 
misli görülmemiş derecede 
kanlı ve kati neticeli muha· 

de yaşayan her millet taraf· Antakya icra memurluğun· Antakyanın Sev köyünde 
larm amal ve makasıdmı gö· dan: Şarkan Remzi tarlası Cenu· 
rüp bildikleri kadar ortaya Bir alacağın temini istifası ben Durmuş ve Remzi evle· 
ahlan dava ve iddialardaki için haciz altına alınıp para- ri ve garben ve şimalen Ziya 
oğruluk ve sahtehk derece ya çevrilmesine karar verilen ve hissed:ırlan harman yeri 

sini de tayin ve tahmin et· ve üç yeminli ehli vukuf marı ile mahdud bir Çiftlik: 
miş bulunuyorlar. fetile tamamına 950 evrakı Garben ve şimaleıı yol şar 

Artık her şey gün gibi nakdiye takdiri kıymet ettiri· kan Çay garben Remzi tar-
aşikar olmuştur. Hiç bir mil· l~n aşağıda evsafı yazılı An· lasile mahdud bir bağ ve tar 
let şimdi verilen sözlerin ve takyanm Afsiye köyünde ka la garben şımalen ve cenu 

in239numaralı bir kıtı.tarla açık ben yol ve şarkan çay ile mah 
teminatların sahteliğinden arttırmaya konulmasınamt>bni 15 dud bir bağ ve tarla:Şarkan ce 
gafil değildir· Ortada ciddi 7 ,940tarihine raslayan pazartesi nubeu yol şimalen çay garbenZi 
sebepler yok iken, rahat ra· günü saat 9 danl2 ye kadar ya hissedarları ile mahdud bir 
hat yerinde oturup durur - dairede açık arttırması icra bahçe garbenHaci Mehmet 
ken bir mitletın harbe girişi edilecektir. arttırma takdir Şarkan yol şimalen Meh.net 

müthiş ve ve azğm emelle - takdir edilmiş olan kıymetin Halil Cf'nuben Mahmut Banu 
rin bir cepheden daha ha· yüzde 75 ini bulduğu surette il.e mahdud bir bahçe garben 
rekete ?geçişidir. Bunlar bu alıcı nllmına ihalesi yapılaca şımaleıı ~e şarkan ç~y cenu· 
gim için nekadar kuvvetli ben yol ıle mahdud bır tarla· ğı aksi takdirde son arttıranın · 

leı in mutaarrızı. durdurmayan ~-örünürse görünsün, muvaf· taahhüdü baki kalmak şarti Şark~n ve şimalen ~urmuş 
çalıştıkları bir sırada Alman· fakiyet dereceleri ne olursa le arttırma 15 gün nıüddt"tle efendı cenuben Remzı efen· 

rebelP.r olurken ve müttefik-

ya yenında harbe girişi gizli olsun hürriyet ve istiklal temdid olunarak 30,7 ,940 ta di garb n Ayin Menkule ve 
tarafı kalmıyan bir hesaba mefküresinh, milletler huku ribine tesadüf eden pazar gü yol ile mahdud bir tarlaki 
müstenidtir. Bu hesab Mu· kunun müdafileri önünde nü ayni 5aatte yapılacak ikin sekiz parc;a gayrimenkullerin 
soli ninin söylediği gibi yal - bir gün pes diyectt~lerdir. ci arthrmasındaki yokarda ya temammın 48 senedenberi 
mz dt"mokrasileri alakadar Daha çok günler göreceğiz. zıh bedel elde edilm<!digi su ve ciddinden intikal suretile 

eden bir hesub değil, safha Sel önünden kütük kapma· rt"tte satış 2280 numaralı ka Mehmet Kuseyri oğlu Futtdın 
safha harp lı<1riçi veyal u..-1 ya gelenlerin sele kapıldık -

nun ahkamına tevfikan geri bilaniza ve fasıla uhdei tasar 
blrakılacaktır. ruf ve temlikinde iken Şubat 

• bitaraf 'ılıııı ht>r milletı çok lan na. sonu geliyor zanne • Satış peşin para iledir. art 939 yılında vafatile ve arisle 
yakın bir itıkbuldl-' içine ala· denlerin ne yaman ~ldaodık hrmaya girmek istiyenler gay rine intıkaı ettiğinden yeni-
cak bir meseledir ki ş' mdi· ı !arına şahit olacağız. ri menkule mukadder kıyme eeıı Fuatın varisleri tarafın· 
lik g •yesi Jemokrasıler i, yen Cana, .nala, mukaddesa· tin yüzde 7,5 nisbetinde pey dan intikalen namlarına tes· 
mek, on 1Mı ı mira.;· ıı ort k ta saldıranların ak,beti 9a akçası vermeleri veya ull'sal cil talep olunduğundan bu 
oıın k ise dE- bu ~ncıske ıin zindan veyahut iptir. Millet bir bankanın teminat mektu gayrimenkullerin Ciheti aidi 

altırıd. ki hakiki ç •bre bam !erin hürriyet ve. istiklalleri· bunu ibraz etmeleri !azım· yeti ve hukuki tasarrufiyesi· 
b k d dır. Hakları tapu sicilile sa· nin tahkiki için 23,6,940 ta· 
aş d ır · ne hürmetkar sulh ve insan · ki ı k 

D k ki ' bit olmıyan ıpote i a aca · rihinden mahalline keşif ve 
uU)'U ıınparatorlu' Jr, hk ideallerine bag~ h demok· d d lılarla iğer alaka arların ve tahkikat için memur gönde· 

dunyayıt başıı l>aşına huk • raı;il~rin muzaffer olmasını irtifak hakkı sahiplerinin bu rileceğinden bu yerlerde ha· 
melmek huly ... ve sevdaları· istiyoruz. Başkasının canın • ıaklarını ve hususile faiz vemas ricen bir ayni h k iddiasında 
dır Uu sevda maalest>f kara da, malında mukaddesatında rafa dair iddialarını ılan tarihin bulunan varsa mezkur gün· 

sev Jadır. Kard lıumma gıbi. gözü olmıyan asil Jllİlletimi- den itibaren yirmi gün zar den evvel tapu siril muhafız 
tutul,uıları yıizde doksan mah zin kim olursa olsun tuta<;a fında icra dairemsiııe bildirilme hğı~a veyahut keşif günü ma 
v Jt>n bir hastalıktır. ~ı bundan başka bir taraf si bildirilmediği halde satış be halimde bulunacak memura 

Duyayı bu ka Jar boş far· olamaz. Mert m'ılletı'mı'zı'rı d 1. . l d h · müracaatları ilan olunur. e mm pay aşmasın an arıç T · -1 M h f 
ZPtnıek, etrafını bukadar hi- mert ve açık ~iyaseti, dü . kalırlar. apull ~ıcı u a ızı 
\c rnymak l.udutsuz bir hod şüncPsi budur. (Gayri menku\\in) an 
binlık ve t goi tli < toza hürü· fı Bapturun nahiyesine bağ 
dur . ihtiyar kürenin iiıerin • Hasan Fahri ÔZKA YNAK evsa h Yunta köyimün Marmams 

.. Antakvanın Af siye köyündt mevkiinde zeyıun mahsulü 
köylulerııniz v çelık ırade· y: · f d kain 13921 metre murabbaı hariç olmak lİzere iki sulu 
lt'rimizlt· çalıştık, önumüze 1 UilQ tı lS an Q genişliğinde ArdıUirgi demek tarla ve içinddrı meyve ağaç 
çıi<an çeşitlı r •• ahluklarld çar· Hazırlıklar var le maruf hartasında hududu ıarı Teşrini.,ani 940 sonuna:: 
p1ştık. Ne bu ah'1;;lardan, A Beıgrat 14 A.A.- Röy- yazılı 239 numaralı bir kıta kadar icarı açık arttırmaya 
ne de şu ukışl.ırdan yılma ter"'ajaıısıAtinadan bildiriyor: tarlanın temamı . çıkarılmıştır. 24,6,940 pazar 
d k d.. d'k l Kendisine ihale olunan kim tesi saat 14 te vakıflar ida-

ı · ve onııı_: ı . talyanın harbe girmesin· se derhal veya verilen mehil . d . olu ac y d . 
• den sorıra Mısırın aldığı as· h d resın e ıcra n agın rn" 

• . . itamm a parayı vermezse isteklılerin müracaatları ilan 
Altın ırmnklarımızın en· kerı tedbırler ve beynelmılel ihal~ kararı fesh olunar.ık 

g ııı kenarlarından, Kafkrtsla· vaziyetin inkişafı Atin ada kendisinden evvel yüksek teklif· olun_u_r_. ________ _ 

rın _y~ıksek şah.ıkal~rına, Ak dikatle tnkib .. e ... diim:ktedir· ite bulunan kimseye arzctmiş ol İtalyanın r\ıioskova 
d ·ııızm ılık sahıllerınden Kar· ı Yunan hukumeh herne o duğu bedelle almaya razı o?u Sefiri 
p.ıtların buzlu ra. m.ıçlarma l~rsa . . . ols~n bitaraf.lık sa ona olmazsa veya b ılun· 

k S dd ' lb l 1 t k- t k b dd Moskova 14 A.A. Ta; aştı , e u a ırın Ct' ıerme· 
1 
sıyas~ mı azım arane a ı e mazsa 15 gün mü etlt tek· 

ilan 
K1rıkhan icra dairesinden: 
KırıkhanmTaş Oluk köyün 

den Ahmet fakı kızı Elifeye 
borçlu Dedeçınar köyünden 
Hayta Karni! oğlu Neşetin 

mezkur borcundan dolayı 
mahcuz bulunan Dedeı;ınar 
köyünün beydeşli mevkiinde 
kain 25 tapu parsel numara 

lı bir kıtn bahçedeki üç sehiın 
de iki s~him hissesi 16 tem· 

muz 940 sah gün5 saat 9 dıı 
açık arttırma ile satılacak ve 
arttırma şartnamesi 1 temmuz 
940 tarihinden itıbaren her· 
kes ıçm açık bulunacak 
tır. arttırma güııü arttırrra 

bedeli gayri menkulün muhaın 
men kıymeti olan(300) liranın 
yüzde 75 ini bulmadığı takdir 
de en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma· 
nın 15 gün daha temdid edil 
miş olacağı ve 15 inci günü 
ayni saatte gayri m~nkulün en 
çok arthrana ihale edileceği 
ve diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarını 

,hususile faiz ve masrafa da· 
ir olan i.-ldialarmı evrakı müs 
bitelerile 20 gün içinde dai· 

remize bildirmeleri aksi hal 
de haklaı ı tapu sicilile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paY 
laşmasıodan hariç kalacakları 

ve talip olanların yevmi mez 

kurda yokardaki muhammen 
kıyınetın yüzde 7,5 ğu nisbe 
tinde pey .ıkçasmı veyahut 
milli bir bcmkanın teminat 
mektubunu getirmeleri ilan 
olunur. 

54000 kiID ekmek 
abnacak 

~ 

Antakya ceza evinin bir se, 
nelik ekmek ihtiyacı olarak~ 
tahmın edilen(54000)1inir ne~ 

ülo ekmeğin yevmi.ihalesi ol.ı!l 
31,5.940 tarihinde evsafı ka 
niyeye haiz talip bulunmadı· 
ğından ayni mi~ tardaki ek-; 
mek ayni şarait dairesinde 
ve kapalı zarf usulile 25,6, ~ 
940 salı günü ilıalesi yapılmak 
üzere yeniden arttırma ve 

eksıltmeye konmuştur. 

mı aleşlerind 11 '.:alıç> .ının df'vam kararm~adır. Bunun rar arttırmaya çı1<arılıp en ajansı tebli2' ediyor: İtalya· 
volkan ~ uynaklıırııı.ı koştuk için memlekette mevcut bü· son. art!ıranın üzerinde bıra· nın Moskova Elçisi bugü lSov 
durmadık ve yo ulıııadık. ' tün yabancılar Yunanistanı kılır iki ih.ıle arasında' i yet Haricıye komiseri Molo 

isteklilerin yüzd~ yedi buçu1' 

hisabile (389) lira pey akça·_ 
sıın yatırmış olduklarını nıü·,. 
heyyın makbuz veya banka 
mektubile birlik 25,6,940.sa" 
lı günü 14 de C. Müddeiu· 
mumiliğinde hazır buıuoaıa" 
ları ve şartnameyi görmek 
istiytmlerın ceza evi müdür· 
lüğüne muracaatları)lan olu· 

ur. 

M rtç Jöiüşürk n. kah· terke da~.et e.cilmişlerdi:· fark ve geçmiş günler ıçın tof tarafından kabul ~dilmiş 
Son gunlerd"" Yunanısta· yüzde 5 faiz hisap edilerek ve mülakat yarım saat sur· 

r.ını.tnca sav.,şlık, dostlurımı· "h' . ~ d . .. 
k J

. 
1 

na mu ım mıklar a Alınan ayrıca hükme hacet ka mak muştur. 
ıı nı es t t"d er e ıı u şm an arı h . sızın dairemizce resen ttt h sı l c:::z:a~~rıı:~:ç,;ıta:ıa;:ams::::aii;iiliDE••••••••••-
m ı zd J)t'b Jt> hrttık. Kuleleri sey)a 1 gelmış bulunmaktadır. olunur. Yula", saman, ot ve odun 
ft:tlıc-d r ıı, .s p rlnı rıttik, Tauca ispanyaya Gayri meııkulü.l ter;1küm J · 
~UUtSUZ karclrlUrl ~İırlPŞtirdik, ttrkedildi etmiş vergi, rlİSUmU dellali• alınacak• 
m ·fkur sız kum,ıııdJları ideal. Madrid 14 A.A.- Fran- yesi ve biletimle tapu masrafla Aşagıda yrız ı 1 hayvan ye'llleri ve ·odun ayrı ayrı ~k: 
laştırJık ş ~ırıp afalı,unadık, sanın muvafalcatile Tanca şeb rı ahcıya aittir d .ha fazla ına sılt n ı!! konulmuştur. lsteklılerın şa .. tnameyi görmek ıçın 
lıt:rkesı şu;m thk ri bugün lspan ya ku\'vetleti lumat ttlınak isteycııler:l0,6, 940 her gün Ant kya kışlasında Seyyar jandarma alayı leva· 

Gaz.lmız İhtirasa değil 

kavgamız halasa \Jı. İstila, 
istismar pre ısipleri kafamız· 
da yer lutmumış, yah111z hak 
kın gal be ını, zulmuri ezil· 
nıt>sİnı istıy ırduk, bu gün de 
bu duygunun s ıdık ortağı, 
bu ) 0ldaki otağııı kurağıyız· 
Bugün ıstegıınız yine ayni 
şt>ydir. Hakkın kuvvete gale· 
be Çdldcağı ıı bıliyor uz ve 
inam) oruz ve bu inanıçla 1 

tarafından işgal edılmiştir. arihinde-n itibaren d ıireJe çık zım müdürlüğüne ve ihale günü mezkur kı lada alayın 
Bu tedbl·r, bu ınıntakada sırf bulundurulacak şartnaml·siııe ve 1 k · .. l . ... 1 satın a ma omısyonuna muracaat arı ılan o unur. .. . vO 
bitaraflık ve nizamın idame 940,906 sayılı dosyasınr- mü· muhammen muvakkat eksiltme ihale guou 

racaatla icap eden malıımatı c· . 'k b d ı· sini temin için ittihaz edilmiş ınsı mı tar t! e ı temmatı usulü saati 
almış olacakları ilan olnnur. K'I L' K L K k ı f' tir. ı o ı. r. ı. r. apa ı zar . r' 

Yula{ 84436 5056 380 22,6,940cum~ ' 
dırki: k1l!cımız belde, süngü 

ve silahımız elde, gözümüz 
ileride yiğitler~miz serhadde 
hazır beklivoruz. 

Bunları~ ölçüsünii yarın 
göreceğiz. 

Hataylı Şükrü 03Ul 
Devam edecek 

Halkta 
İki film birden 

CAZ CENNETi ve 
ÇETELERE KARŞI 

Neşriyat Mudtiru 
Selim ÇELFNK 

C.H .P.Matbaasındabasılmştir 

Saman 
Ut 
Odun 

" tesi saat 10 t 
52216 1044 78 açık ek~iftme 22,6,9!0 " 
)7274 2290 171 it " 22,6,9 o,, 
98300 1474 50 110 58 " " 22,6,~ 

---G--ündüzde 0~ 
Bu akşam uon ,adin Fedailer alayt Türkçe suzlü ve 9, 

masraflı olen bu fılmi gormek hrsatmı kaçırnıayuı• 
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