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Parti grupunda Ingiliz Başvekili diyor ki: 

l3nşvekı·ı fi . . 17 k .,. «Harbe devam kar.arındayız· » 
u ve arıcıge ve ı1.ı l 

dün izahat verdiler Fr.ansadaki lngiliz kuvvetleri ve .malzeme 
liükfımetin takip ettiği siyaset bit, kerre: lngiltereye nakledildi 

daha ittifakla tasvip edildi 
~ A.nkara 18 (a.a.) - Cüm· Saracoğlu kürsüye gderek 
~ lıriyet H.ılk Par tisi Meclis hükumetin takip ettiği siya· 
~~Pu bııgün öğleden sonra set hakkında grupa tafsilat 

' Elimizde çok mühim kuvvetler var - Tek başımıza da olsa 
sonuna kadar harbe devam ederek hem lngiltereyi hem de 

Avrupayı kurtaracağız , 
/ıs Vekili Hilmi Uranın vermiştir. Gerek Başv.ekil Londra 18 A. A. - Bu 
. Yasetinde toplanmıştır. Celse ve gerek :iariciye Vekili, gün öğleden :sonra Avam 
'~llır açılmaz kürsüye- gelen bazı hatiplerin sorduğu su· Kısm<trasında bir nutuk söy
,.~\rekil Doktor Refik Say· allere cevap vermiş ve Parti liyen Başvekil Çörçil askeri 
~~. büyük bir süratle bir· ~rupu hü~ume tin takip ettiği ve siyasi vaziye_ti izah ede· 
.tırıi takip eden beynelmilel sıyasete bır kerre daha ya· l rek Elanderdekı muazzam 
~diseler hakkında mufassal 1 kından ittıla kesbederek bu 1 askeri mağlubiyeti anlatmış 
%a.t v ermiş ve bu izahattan si~a~eti ittifakla tasvip eyle- l ve Fransız erkamharbiyesi 
lfınra Hariciye Vekili Şükrü mıştır · ı nin tehiri yüzünden Flande· 
~~~~:!!:::~~:!!:::~~~~~~!!!:=~~ .e~~!!!!!!!~~~~~~~ 

A.tnıanyaya göre: 

F' ~ansanın mütareke talebi 
~iisnü niyete makrun:! değilmiş 

Hitlerle Musa/ini düıı ~örüştüler 
~tansız radyoları Fransanın şeref siz bir su ıha katiyen yanaş
~ıyacağını ilan ediyorlar - Cephelerde harp bütün şiddetile 
~rdevam - Suriyedeki Fransız kumandanı sonuna kadar mü

cadeleye devam edilecegini söylüyor 
R.öytere göı-e, S.ovgetler Alman hududuna 

2000 tank yığmışlar 
\cnlin 18 A.A.- Muso· 1 Franslz kabinesi bugün Londrada tefsitler 

'il) eraberinde Kont Ciya · Mareşal Petenin riyastinde Londra 18 A.A. - Siya· 
duğu halde Munihe gel l t9planarak ~ müzakerelerde si mehafiı, Fransanın müta· 

vi' \re saat 16 da Hitlere i bulunmuştur. Söylendiğine reke talebinin müttefiklerin 
· ' t <t~· ıv•\ ı olmuştur. Hit!erle göre Papanın Fransadaki davasına indirdiği darbenin. 

reııJ ~'0lini arnsındaki hususi Vekili, ltalya il~ Fransa ara ehemmiyeti inkar edilm~mf)k
tef te ~şrtıelere Alman Hariciye sınıfa bir uzlaşma imkanl bul tedir.Fransanın Polonya,Nor 
atı\ 11/' Fon Rıbbentrop ile mak için tavassut Rolünü oy veç ve Belçikahlardan daha 
ac' ~arı Hariciye Nazın Kont 11amaktadır. aşağı olduklarını kabul etme 
·spiltJ t İ\tlo da iştirak etmekte· mek için hiçbir sebep yoktur. 

e
t ı Al Cephelerde harp bütün Bu mehafile göre, İngiltere 

, "nı şidd~tile drvam etmektedir. 
U· ,ıı' · ,ı an Ajansına göre, tek başına Almanlan mağ· 

{!t V Fransız kuvvetleri Baş Ku· ~s) ~ e• e Musolini , askeri lup edt-cektir. llerleyiş nelCa 
ıı "'Y • mandan lığının emri dahilinde 

O• ~ ı:tsı vaziyeti he r cephe dar gürültülü ve hercanh o 
tedk mııntazamaıı çtkilme.ğe dew 

tit" ik ettikten sonra lursa, rücatte o dere-ce gürül 
' 1Sa vam ediyorlar. Almanlar Fran 

~~ tıın mütareke talebine tülü ve heyecanlı olacaktır~ 
"il sızlan hırpa~mak için miim 
b· \'ereceklerdir. · Fransız tayyarele 
ıı· '~er taraftan Bertin me· kürı olduğu kadar ileri gıt- -

1tıe ·· F mektedir. rinin bir akını 
t isr gore, ranslz notası 
;bit ·~~aç mahiyetinde olup Londra 18- (Radyo)Röy 
t t hı.ısnüniyeti haiz değil t~r ajansının lieyruttan aldı· 
v~t'11sa mütareke talebi· ğı bir habere göre, Fransa 
~it ıt kazanmak istemek· nın Suriyedeki Şark ordu· 

A Bunu Naza;ıdikkate lan Başkumandanı, emri. al· 
~i b lnıan Kumandanlığı as-' tında bulunan kam, hava ve 
~'t &tekfita devam etmek-

1 
der.:z kuvvetlerinin sonuna 

~- kadar ve lngiltere ile yunya-
ı •ller( h b d ' d ~ · llıU e Musolioi arasında na ar e evam e ece~.m 
~c-. ~ilke · h t · t' ~ tenın bu a ~ şam eyan e mış ır. 
'tı ~tç k" b silb ha ıt sona ererek Londra 18- (Radyo)Es-
~ lerne~· ilan edilmesi tonya ve Letonyayı işgal e· 
~Otel ır · den Sovyet kuvvetlerinin Bu 

:b~ild 0 18 A.A. - Fran· ralarda sağlam bir surette 
~ı ~tle~iol,tının Spikerleri, y~rleştikteri haber veriliyor 
,~~ ştteı'1. sonunda, Fransa l{öyt~rin Rigadarı aldıgı bir 
~ ltıt ı~ilca:ız bir sulha yana· habere göre, Sovyetler Al-

11"' ~•nı F d hk" t . ll· "'lh ransız ruhunun man budu unu ta ım e mış 
11~ ~lttı takğını mütemadiyen Vf! buraya 2000 tank tahşit 

e led' l ır er. eylemişlerdir 

Bordo 18 A .A.- Fra.ısız 
tK.yyarelerinin İtalya<laki Tori 
no ş~hri ne yaptıkları bir a · 
kın neticesinde, Torinodaki 
bütün sanayi fabrika!armın 
tamamen harap olduğunu ~il 
diı ilmektedir. 

Alman kıtaatı Luvar neh 
rini geçmeemişlcrdir. Fransız 

ve lngiliz kıtaJarı rücatlerine 
devam ediyorlar. Majinodaki 
Fransız kıtaatının büyük bir 
kısmı geri çekilmiş mütebaki 
askerler burusım müdafaa 
etmektedirler. Alplardaki F ran 
sız cephesi sağlam durmak· 
tadır. Fransız hava kuvvetle 
ri burada adetçe a2lıklarına 
rağmen vaziyete hakimdir
ler. 

rin vakti le tahliye edilemiye zim tarafa ağırlaşhracaJı '"'mu 
rek şimal ordularımn mağ · hakkaktı. Fakat son vaziyet 
lup olduğunu, bunu Sedan üzerine Fransada yalnız üç 
mağlubiyeti takip ettiğini, fırka a:;ker bıraktık. Biz, 

1 ~? bin Fransız asker ile İn· muktedir olduğumuz nisbet
Kılız ordusunun kurtarılarak ; le Fransaya yardım etmiş· 
İngi_ltereye nakledildiğini söy ı tik . Bu noktayı tenkit.etmek 
lemış ve dttmiştir ki : manasız ve hatta zararlıdır." 

" Bu hal Fransa meydan Çörçil kabinenin teşekkül 
muharebesinin ma~Jubiyetle tarzı hakkında yapılan ten • 
neticelenmesine sebep olmuş kitlere hücum etmişlve kabi
tur. Fransıda en iyi unsur· nenin lıt"r iki meclisin itima 
lardan müı ekkep 25 fırka dına mazhar olduğunu, bu 
lnc(ıliz askerinin te'raziyi bi- Sonu 2 incide 

Balkahlarda 
Romen kabiııesi istifa etti 

BulgaristAn bugünkü harbin sonunda do
ğacak beynelmilel adalet güneşini de

rin bir sempati ile katşıhyormuşU 
Sofya 18JA. A. - İtıdyan ğacak vaziyeti derin bir sem 

ajansı şu haberi vermelCte· pati ve hudutsuz bir itimat· 
tedir: Bulgar Hariciye Nazı- la karşılar . ., 
rı Poyof İtalyanın Sofya el· Bükreş 18 A. A. - Alman 
çisini ziyaret ederek kendisi ajansı bildiriyor: Kral Karol, 
le samimi bir surette görüş· Ma!e_şal .~ete?in mü.tare~~ t~ 
nıüştür. Nazır sefire şunları lehını mutt"akıp kabı~e~ı ıçh 

.. 
1 

. . maa davet ederek ıstışare-
so~ı Bemlıştır: h .. kA . M 1. lerde bulunmuş ve bu ıstişa 

u gar u um~tı uso ,. d b"' ·· ~ ' re en sonra ulun nazırlar 
ninin beyenatıııa iti mal ede- istifalarını vermişlerdir. Yeni 
rek bugünkü harp neticeSind kabineyi kimin teşkil edece
beynelmilel bir adaletten do- ği henüz belli değildir. 

EN SON DAKiKA 

Fransız donanma-
St ve hava .ıku·vetleri 
Fransayı terkc?derek lnğiliz

lt!re iltihak eitiler 
Hitler - Musolini mülakatı bitti, fakat 
teklif henii~ belli değil - Muharebe bü

tün şiddetile devam ediyor 
Nevyork 19 (a.a) - "Nevyork Taymis" gazetesinin 

Ma<Jrid muhabiri bildiriyor: Fransız donanması bu sabah 
Fı ansız limanlarını terkederek denize açılmışlardır . Hava 
kuvvetlerinden mühim bir kısmı da Afrikaya hareket 
etmişlerdir. Bunlar düşman eline geçmemek için bu ha
reketi ihtiyar eylemişlerdir. 

Berlin 19 A.A.- Musolini ile Hitler arasındaki müla 
kat gece yarlsı sona ermiş ve iki devlet adamı mütareke 
şeraitinde uyuşmuşlardır. Mütar,ke şartları, ispanyanın 
Fransadaki Sefiri vasıtasile Fransa hükumetine bildiril· 
miştir Şarait henüz meçhuldur. Musolini ile Hitler Mü 
nihten ayrılmışlardır. 

Bordo 19 A. A. - Fransız tebliğine göre, Fransada 
harp devam ~tmekte ve dört kola ayrılan Fransız ordu
ları düşmanın iferlemesine mani olmak için büyüle gay
retler sarfetmelctedirler. Almanlar Normandiyada Şerburg 
mıntakasına varmışlardır. Alsas ve Lorrende Fransız or• 
dusa Almanlarla tiddetle ' çarpıımaktad&r. · 
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HAtıralar : 9 

"Dikatedelim,, 
Şarlcın şair ve hekimi 

Şeyh Sadi ince bir ilhamla 
şöyle demişti; 

"İıısanlı~a kasm ederim 
ki, yer yüzünün bütün mülkü 

.. bir damla kanın yere saçıl
masına değmez." 

Bir muharri r de buna şu 
tarizi yazıyordu : 

"Bütün d ünya mülkünılen 
daha aziz olan hürriyetin mu· 
hafazası bir d amla değil, m\l
yon damla kanın yere dökül
mesine değmez mi"?,, 

Bilmem ki; Şeyh Sadi 
sağ olsaydı bu muharrire ne 

cevap verecekti: 

GOn aşırı : 

Zaman 
Zaman. her;türlü iyilikle

rin sayılamıyacak kadar çok 
fenalıkların, en çetin müca -
delelerin, nihayet meşhurun 
dan adisine kadar türlü tür· 
lü muvaffakiyet\erin, içinde 
tecelli ettiği bir mefhumdur. 
Bu mefhumu, tam manasile 
kavramiş bulunanlar, her sa· 
hada esaslı bir muvaffakiyet 
kazanmakla beraber dünya 
hadiselerini de yine ayni 
mefhumun sırtına binerek 
adım adım takip ederler. 
Zaten ( Zamana ) sad'k kal -
dıkları içindir ki muvaffaki · 
yet kazanıyorlar. 

İşt,., mevzuu bahis etti -• • • 
insan kanının heder 

masına, durup, dururken hiç 
kimse razı olmaz, bu pe'~ 
tabii şeydir. 

ol· ğim metod dahilinde çalışan 
yorulan milletlerin, her an 
ayni miktara denk ve ayni 
hayat şartları içerisinde be
raberce yüzdükleri di~er 
milletl~ri biraz daha geriler· 
de yaya bırakarak ilerledik· 
ferini yine zaman pencere • 
sinden görerek şahit olmak· 

Fakat; b ütün dünyayı zu· 
lüm V-!. tehakkümü altına al-
mak sevdasına düşen müste· 
bid meczuplarmkarş1sına dikil 
mek için hürriyet v~ istiklal 
aşıklannm el ele ve rmesi d e 
çok tabıi \'t' zarurid ir. 

işte cidal bu yüzden baş 
lar. 

Esasen hayat ta miicad ele 
İl· kaim dt'ğil midir·~ 

Ölmesini bilmiyeııler ya
ımak hakkını kaz<tna mazlar . 

* * • 
Son günlerde dünya ye-

ni bir tela~ devresine gi rmiş 
bulunuyor. E.·vvela Almanya -
Polonya ·ınırında patlamış 

bulunan top bugün Avrupanın 
cörtte üçlınıi sarmış bulunu-

yor. 
Vücutlardan ayrılan kol· 

ıarın, bacakların sayısı , gün· 
d ) üz binleri bulurk~n, kır 
ımzıya boyanan topraklarm 
mesahası hektarlan aş· 
ınaktadtr. Bunun dehşet ve 
azameti harp gerisinde ve 
lıarpla alakası bin de bi r ih· 
tımali duhilinde oln ıasa bile 
gece, guodüz işgal e tmekten 
hal kalmıyor. 

Harbin cephe dı şında tür
lü akisler yapması, sirayet 
sahasının genişlemesi , tazyik 
ve tesiri altında bulundurdu· 
ğu canların çoğalması de· 

mektir. 

* • 
Şu halde harp; yalınız 

tayız . 

Memleketimiz, medeni 
bir milletin • neler ._yapmak 
mecburiyetinde olduğunu, 
düşmüş bir milletin çetin en
gelleri yıkarak nasıl kalkma 
cağını ( zamanın ) talaffuzu 
kadar kısa bir anda yapıp 
göst~rdiği halde maalesef 
çoğumuz hala bu mefhumu 
birçok bakımdan ihmal et -
mekteyiz. Mesela : işler;mi
zin başlarrna saatlarrn akrep 
ve yelkovanlarına uyarak 

gitmemiz, iş zamanlarını sıh· 
halimizle mütenasip saatlar· 
la sınırlamamamız~gibi pek ta. 
bii olarak bu - disiplinsizlik 
fazla kazancımızı değil, e k . 
sik neticeler elde etmemizi 

doğurur. 
Hele randevü saatlerine, 

bize çok fena not verecek 
kadar riayetsizz. H e rhangi 
bir yere şu saatta geleceği • 
mizi vadettiğimiz. herhangi 
bir kimse ile falanca saatta 
buluşmamızı kararlaştırdığı
mız halde biı·buçuk, iki saat 
sonra gitmemiz veya buluş -
mamız çok defa bizi tamir 
edilemiyecek kadar mühim 
zararlara çarpar, hazan da 

cephede dei'!il, ayni zamanda 
cepht" gerisinde d e c er eyan · 
eder. 

yüzümüzü değiştiren kızıllığı 
gideremiyecek kadar derin 
memnuniyetlere düşiirür. 

Her sahada kazandığımız 
muvdfakiyet, zamanın bizce 
çok iyi kavranmış olan ma· 
nasma, gücümüz nispetinde 
ehemmiye t verdiğimiz gün, 
kıymet ve kemiyet bakımın· 
dan şimdikinden kat kat da
ha fazlalaşacaktır . 

SEZER 

söndürmek müşkül olsa bile 
bununla mücadele her vatan· 
daşın esas vazifesidir. 

YENIGON 

Harbe devam 
Başı 1 incide 

suretle hem memleketi ve 
hem harbi idare etmekte 
bulunduğunu söyleıniş ve bu 
husu ıı taki münakaşanın per 
şembe g ür.Ü yapılacak olan 
gizli celsede müzakereı;;ini 
istemişti r. 

Çörçil, harbi icap ederse 
lngilte renin başına yapacağını 
daba söylediğini hatırlatarak 
sözüne d evamla demiştir ki: 

" - Fransadaki 400 bin 
ki şilik kuvvetimizden 350 
binini geri gelmi~ bu-
lunuyoruz. 50 bin kişilik kuv 
velimiz şimdi Fransada harp 
etmektedir . F raıısada toplan 
mn buluoan harp malzemesi 
ni d e geri aldık. 

Bugün dimizde çok bü -
yük kuvvetler mevcuttur. 

Macarlar 
Atman zaferinden 

memnun muş! 
Budaprşte 18 A A. _ Pa· 

risin zaptı ve Fransanm silah 
larını terk ettiği haberi üze
rine Macaristanm tanrnmış 

ş:ıhsiyetlerinden mürt-kkep bir 
heyet Aıman ve İtalyan sefir 
lerini ı.iyaret ederek kazanı
lan .z~feri tebrik etmiş, harp 
harıcı olan Macaristanın Al
man ya ve ltalya yanında icap 
ederse silaha sarılarak milli 
emellerini tahakkuk ettirece· 
ğini beyan eylemiştir. Her iki 
sefir heyete teşekkür eylemiş 
lerdir. 

ilan 
İskenderun icra memurlu· 

ğundan 

F n iyi talim görmüş 1 mil· 
yon 250 bin askerimizden 
başka .nübim miktarda di· 
ğer kıtal a rımız var. Bu kuv· 
vetle r yakın bir istikbalde 
daha çok a rtacaktır. Ana va
tanın müdafaası yabancı mem 
leketlerden 12 fırka kuvvetin 
de görıüllü asker de g"lmiş
tir. 

lskenderunda mukim iken 
balen ikam~tgahı meçhul bu 
lunan Rizkullah oğlu FilibTa· 
cirin (34.:>) Osmanlı altını mu 
kabilinde Emil Mahzumaya 
rehin ettigi l kenderunun ikin 
ci mmtakas~nda kain 265 par 

selNo:lu gayrı menkulün nısıf his 
sesinin paraya çevrilmesine ka 
rar verilmiştir.İşbu gayri menk u 

Düşmanın lngilte reye hü· 
cum edebilmesi için pek mü· 
him kuvvetler deniz tarikile 
karaya çıkarması ve bunları 
beslemesi lazımdır. 5 veya 6 
yüz kişinin sisli bir havada 
İngiliz sahillerine çıkarılamı 
yacağını iddia etmiyoru m. 
Böyle bir kuvvetle malzeme
nin nakli içh 250 vapur la

zımdır. Böyle bir ihraç ha -
reke tin i ise donanmamızuı 
önlt·mesin e i nı kan yoktur 

Kati zaferi elde edınciye 
kadar harbe devam kararı 

vermiş bulunuyoruz. İngiltere 
bu suretle hem kendini ve 
hem d e Avrupayı kurtaracak· 
tır . Hitler Fransada n:uaz
ZCim tank Vf'. mnyi mahrukat 
kullandı. O· kadar insan ka>. 
be tti ki bunlarm korkurıç 

mikdarını saklamak için gay· 
ret sarf ediyor. · ı 

İngilte re tek başına harbt 
d evam karanndcdır . " 
Alınanyanın ios-

kova Elçisi 

bir ada üzerinde fevkani bir 
oda ve bir salon ve tahtani 
üç ardiye ve lört mağaza 

ve bir dükiindan ibaret olup 
hali hazır huJudu, şarkan: 

be edi}e caddesi, garben: seb 
ze pazarı, Şimalen: kışla cad 
desi, cenuben: Yusuf 1:.<lib ile ' mahduttur. Nı ıf hissesinin 
muhammen kıynı~h (7500) li-
radır. ~rttırma 25 7 940 tari 
h. d ' ' ıne müsa ıf perşembe günü 
saat 11 den 12 ye kadar da· 
iremizde yapılacak ve mu· 
hammen kıymetin yüzde 75 
ini bulduğu takdirde en çok 
arttıranın üzerinde bırakılacak 
tır. 

Böyle bır bedel elde edil· 
mediğı takdirde arttırma 15 
gün temdıt edılerek 9 8 940 ' ' 
cuma günü ayın saatlerde ic 
r a kılınacak ikinci aç•k arttır 
mada en son ve en çok art· 
tıranın üzerinde ~hale edile· 
cektır. Bu babtaki arttırma 
şartnamesi ilan tarıhinden iti 

baren herkesin görebilmesi 
için dair:enıizde 940,21 No: 

Moskova 18 A.A. - Alm&n 
yanın Moskova büyük Elçisı 
bugün Sovye t Hariciye Komi
seri Molotofla görüşmüşt ur. 

ile açık bulundurulmaktadır. 
Bu gayri menkul üzerinde 
bir h k idd"a edenlerin ilan 
tarihiı df'n itibaren evrakı 
mıisbitelerile birlıkte yirmi 
gün içinde: dairemize müraca 
atları icabeder, aksi halde Fiat müraka-

b 1 • e Komısuoııu -Dün mühim karar 
Jar aldı 

Milli Korunma kanunu 

hakları tapu sicilile sabit ol
mayan alacaklılarla diğer ala 
kadarlar satış beddi paylaş 
masındı:tn hariç bırakılırlar. 
uösteril n günde arttırmaya 
iştirak edenler bu babtaki 

Hastanede 
Yeni tayin ve ta

yinler 
Antakya Hastanesi Başta· 

bip ve operatörü DoktorYU 
suf Ziya Ôzbakan'ın Bareı.11 
d e r e c e s i 1 artmasındall 
dolayı O s m a 11 i y e 
has!an~si operatörlüğüne nak 
ledılmış yerine Silifke hasta· 
nesi operatörü dok to r .. Mab• 
mut Ragıp Devt!li tayin olull 
muştur. lskenderun hnstane· 
si Rontgen nıutahassıs; dok· 
tor Talat Civelek AntakYB 
hastanesi Rontgen mutahaS' 
sısh?ına nakledilmişti r. 

Bmgel merkez belediye e· 
besi. Nı:zahel Saygılı Beylall 
nahıyesı ebeliğine naklotu11· 
muştur. 

/Lan 
Hatay mıntakası iktisat 

müdürlüğünden : 

ı.Gıt 
'lii<J 

il~ 
S L 
~ 

~ 

.. Kamyon, kamyonet, oto' 
bus ka roseri imalatıııı ta(ll 
olarak ( yani tahta, deoıir lı~ 
saç, boya, döşeme ve sair •ld 
~una müt.~fer:-i bütün i şleri~ tet 
}apmak uzere t~sis edilece~ ~I 
karoseri fabrikalarından 1055 btı 
sayılı .. leş~i~i sanayi kanurııl'' te 
na gore ı kınci sın ı f muafiyet ~e 
ruhsatnamesi alacak o lanlar•" 
me~kur kanunu n 15 inci nıa0 
d~s~ mucibince faideyi ikti • 
sadıyelerinin kabulüne iklİ • 
s~d vekaletince 3,6,940 tarİ 
hınde karar v~rilmişti r. 

Bu kararm.:I an istifade 
eAtmek istiy~n bu gibi irJlB. 
lathane sahıplerinin fazla iı• 
hat almak üzere müdürlükjj · 
müze müracaatları ilin oltı' 
nur . 

ilan 
Yayladağı asliye hukuk pl,b 

kemesinden 
Yayladağının Dutbahçe ııı• 

hallesin den Hafız oğlu M•b ~ 
mudun boşanmanın tescili b' 
kında Yayladağı asliyehı:~ıJ~ 
malıkemesine açtığı duruşrıı' 
sı sırasında müddeaaleyh Çıl 
haclar kızı Halidenin adres e 
ve ikame tgahının me~hul bıl' ıq 
lunması hasebile kendisin' 
• ıA ' trı ı an !n tebliğ at yapılmasıı• I~ 
karar verilmiş olduğunda" 
müddeaaleyhin 27 ,6,940 pt'f 

ş"'mbe gtinü saat ıo,15 ıe 
mahkemed e bulunması ıuııl' 
mu tebliğ makamına kııiı~ 
olmak üzert> ilan olunur· 

ilan 
f 

Bapturun nahiyesine ~ı: 
lı Yun!a köy imün Marıt11l111d 
mevkiinde zeytun mııhsıJI~ 
harıç olmak ıizere iki 5ıJ / İ! 
tnr td ve içindı•l<i meyve ,ğ~, t 

1 T . . rııı" 
arı eşrını~ani 940 9'J 

knd. ır icarı açık arttırr1'~r 
çıkarılmıştır. 24 6 940 P~Jı 

• ' ' ıCJ 
tesı snat 14 te vakıflar J•~ 
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Bu vaziyet karşısında he1 
sosyete, her millet ke ndi bi:n· 
yesıne, heyecanm a, idra kine 
}!Öre harbın sesini savletini 
önlemege ç lı:imakta. onun 
zahiren görülmiyen fenalığı 
yıı ımda hakikatte mille tlerin 

sınesind~ açmak istediği ;ve 
kısın n muvaHak olduğu d e
rııı yaraları kapama k için bü· 
tun ynyrdini sarfet me kted ir. 

* • • 
Harbin bırde, Jreride mil-

Bu amansız hastalığın si
raye t etmemesine, mikrobıtnun 
yayılmamasma"dikkat ed elim " 

mucibince teşekkül edecek 
olan Vilayet fiatları müra· 
kabe komisyonu dün Vali 

muavinimiziı ı riyasetind<> ikin· 
ci ictimam ını yapmıştır. Bu 
toplantıda mühim kararlar 
alınmış ve tatbikata da ge· 

şartnameyı okumuş ve lüzum 
lu malumatı alarak bunları 
tı~mameıı kabul etmiş ad ve 
itibar olunur. Arttırmaya işti 

rak için muhammen kıynıe· 
tin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde 

resind~ icra oluoucağıfl ·ıj 
isteklilerin müracaatları 1 

olunur . 

yonları avlamıya çalışan ve 
susluru lması, parçalanması 

icabeden silah ı vardır ki; adt· 
"propaganda,, d enen fikir 
ateşıdtr 

_.iiiiiiiiiiiiHiiiiamtiiiiiayi;;;;Jiiiiiı ;;;;ŞiiiiiükiiiiiriiiiiüiiiiiOmiiiiiiGiiiiiUiml;;..-1 çilmiştir. piyasa fiatları sıkı 
Neşriyat Müdürü surette mürakebe edılecek 

pey ak~a4iı veya milli bir Ban 
ka mektubu getirilmesi lazım 
dır. 

1 

Talip olanların ve dciha 
faz!a malumat almak isteyen 
lerm nıemuriyetimize müra
caatlorı ılaıı olunur. 

Halkta 
Ta lih güneşi 1,~ ro 
I3aştan başa renk 

1 ~,ı 

Bunu bulup susturmak ve 

Selim ÇELENK ve fazla fiatl a mal satanlnr 
şiddf"tl e cezalandırılacaklar· 

C.H.P. matbasmda basalmışb d ır . 

bu fi lmi görmek Fırsal• 111 

mayınız. 


