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~ Haziran 1940 
Şükrü BALCJOCLı, 

Sahibi ve Bas'muharriri 

[Sayısı heryerde2ikuruş] 

• 

Alman taarr.:rzu kırızlıgor 
Hücvma ıgeçen ~ 2000 Almaıı 

400 Ü üç günde imha 
tankıııdan 

edildi 
Yeni harp usullerine alışan Fransızlar, Alman taarruzlarına 
ayni şiddetle mukavemet ederek mevzilerini muhafaza etm-ek 

tedir - Veygand, Fransız ordusuna teşekkür etti -
Atman tebliği ne diyor ? 

--

Milli Şefin 
seyahati 

Bu ziyaretin hiç bir 
siyasi hedefi yoktur 

A:ıkara 7 (a.a.) - Reisi 
Cümhur ismet İnönünün Is
tanbul v~ Trakya seyahati 
devam dmekıedir. Bu mu· 
tad seyahat ve ziyaretin .hiç 
bir 'siyasi mahiyeti yoktur. 

Türkiye-Suriye kom 
luk muahedesi 

,Ajansı cephedeki vaziyet " - Fransanın asıl mu· maksız1n vatanı müdafaa 
Paris 7 A. A. _ı Havas mide şunları demekte idi : 1 şudur : Rficat tikri 

hakkında şu tafsilatı vermek bar ebesi başlamıştır. Emrim (Sonu ikincide) 

Ol· 
et- Ank~ra 7 (a.a ) - Büyük 

. Millet Meclisi bugiin öğleden 
sonra toplanarak Türkiye ilt" 
Suriye arasında akdedilen 
i) i komşuluk muahedesi ile 
subay maaşları hakkındaki 

tedir : 

R usgada11 ltalg.aya 
bl·r ,· .lJ tar kan~n. layihalarını müzakere n elmıştır. 

Hiçbir değişiklik olma · 
dan ve nisbi bir sükun için· 
de geçen gecede-n sonra AI
ttıan taarruzu bu sabah bü· 
liin =iiddetile ba~lad1ğı za • 
trıan, gecenin sükunetinden 
istifade eden Franstz: istinad 
tıoktaları ;yeniden takviye 
edilmiş ve her ç~şit münim· 
ltıatla do1muş bulınıuyordu. 

. 1 - MiLLipiganko 
ltalgo.nın Yugoslavyaga,tecaf- Kazanan nuınaralar 

MevzHerimızi geçmeğe 
llluvaffak olan Alman tank · 
larını, motörlü kıtalar takip 
edememiş ve hatları geçen 
bu tanklardan bir kısmı im· 
ba edilmiş, diğer bir k;smı 
Qa yerlerinde mıhlamp kal· 
rtıışlardır. 

Yeni harp usulüne alı • 
lan Fransız kıtaları, ıa.düokü 
,lııubarebede çok parlak bir 
1 oetice a.lmış bulunmaktadır. 

Ç haf ta gibi çok ~kısa bir 
tlrrıancla hazırlanan mukave ret nokta1arı, düşman hücum 
&rına karşı fevl<aJade bir 

Cdt'kilde mukavemet elmekte
Qİt. 

1 Üç günde cepheye sürü· 
en 2000 Alman tankından 

' c.rı az 400 ü tahrip edilmiş· 
br. . 

d ~on Alman taarruzu şid
ct ıtibarile geçenJerde Möz 
~Phesine yapılan taarruza 

nzemektedir. Fakat iki ta· 
lttruz d -h· • . f arasın a mu ım oır 

~k mevcuttur. Bu mu hare· 
tamamile bir tank muha· 

~ebesidir. Alman tankları 
t0~u ve piyadenin müzahe· 
Ch i)e ileri surülm~ktedirlt:r . 

tı• Bugünkü ne·ice memnu· 
a1

Yet Verici bir şekildedir. 
l Ununla beraber faz· b n.~kbioliğe kapılmak için 
.. :.•ıuz erkendir. &günkü şe· .-.. ıt .. 
.,. •çınde arazi kaybetme · 
·•ın h· b' P •ç. ıt kıynıeti yoktur. 
a1l h •ras 7 A. A. - Fran· 
"c ava kuvvetlc;ri cephede 

~ok~et.~e- gerisinde dün de 
~Gtın uyuk işler görmüş, 
t,lıa "~ münakala yollarile 
llt• Şşud mt'I kezi erini fabrika 

•Ve t' 
lcrj b ır çok ask~ri hedef· 

p 0~bardıman etmiştir. 
' •tıs 7 A. A. - Baş • 
.\tın ''lidan General Vevgand 
tı s I\~ l~arruzunun başladı • 
~be azır~n günü orduya 

n ne~rettiki emri yev· 

VÜzÜne miisaada edi/miyecekl . ?ü~ Ankarada çe~il:n 
• mıllı pıyankoca en buyuk 

Mısırdan giden ltalyanlann sayısı her se-
9
ik
5
r
5
a
9
miye olanlO? bbin lira 

· · d • , numaraya ısa et eyle-
n e yaz mevsımın ekı mu•ad rakamı ge- miştir . Beş bin liraya kadar 

çiyor-Malta ve Filistindeki ltalyan tabası kazanan diğer numara

Londra 7 -· Röyter Ajansı bulunan pamuk ~balyalarının lar şunlardır: 
Moskova Radyosundan nak· tahliyesi Mı~ır polisi tarafın- 20000 lira 
len şu haberi vermektedir. dan emredilmiştir. Gemiden 32801 numaraya 

Sovyt-tler Birliği hakiki çıkardan pamuk balyalarında 15000 liı'a 
sulh ve emniyet siyaseti ta· araştırmalar yapılmal<tadır. 45359 numaraya 
kip etmektedir. Bu sulhun ve Mısır Başvekili Ali Ma- 10000 lira 
emniyetin devamı için bazı bir Paşa, Taymis gazetesinin 8607 numaraya 
devletlerin istiklalinin muha· muhabirine verdiği beyanat· 5000 lira kaza nan 
fazası katiyen mevzuub&his· t11, son günl ~rtle Mısırı terk 
tir.Bu meselede emniyetimizin eden ltalyanların her sen~ mu 
mevzuu bahis olduğu ve böy tad olan seyahat aôedinin geç 
le bir tanrruz vukuunda Sov mediğini söyl,,.miştir. 
yet Rusyanın derhal müda- Kudüs 7 A.A.- \.fala· 
hale edeceğini İtalyanın bil- ta isimli bir İtalyan vapuru 
nıesi lazımdar · 150 İtalyun yolcusunu alarak 

Nevyork 7 A. A. - Açık Hayfadanltalyaya hareket ey
denizlerde sefer -eden bütün lemiştir. Diğer bir İtalyan va 
İtalyan vapurları d~rhal bita puru da yakında gelerek Di 

raf limanlara gitmek için ,hü· ğer bir kafileyi daha ltalyaya 
kümetinden emir almıştır. götiirecektir. Maltada bulu-

lskenderiye 7 A . A. - !tal nan'' son İtalyan kafilesi de 
yaya harPket etmek üzere dün adadan ayrılarak ltalyaya 
olan bir halyan vapurunda gitmişl'!rdir . 

Alman ta_zglkı durduruldu 
Alman münakalatı felce uğratıldı 

Paris 8 A. A. - Muharebe bugiin d~ ayni şiddetle 
devam etmiş ve Fransız kıtaları düşmana şiddetli surette 
mukavamel et.niştir. Hatlarımız arasına girmeğe muvaf· 
fak olan düşman tanklarının liep.ı;i imha edilmiştir . 

Hava ,füolarımız son 24 aat zarfında mütemadiyen har· 
bederek düşman gerilerini, münakalatı felce üğratmış 

100 tondan fazla bomba atmıştır. Eıı nehrinin geçidini 

zorlamak istiyen düşmanın teşebbüsü akim kalmıştır. Al

man taz) i kı bütün cephede durduru1muştur . 

Papa sulh teklifinde bulunmamış 
Roma 8 A.A. - Havas A:aja•lsı bildiriyor: !lapanın yeni 

den bir su!h teşebbüsünde bulunduğuna detir dolaşan 
şayialar Valikanda yalanlanmaktadır. Papa, bugünkü 

vaziyetin bir sulh teşebbüsüne müsait olmadığı kaatinde 
dir. 

Papalık makamı. bir. harp vukuundc1 hava akınlarma 
karşı sığnaklar yaptırmış ve birçok mağazaluı tahliye 
ettirmi~tir. 

numaralar 
16507, 22523, 12367, 

32997, 39743 
Bundan başka son üç ra· 

kamı 646 ile nihayetlenen 
50 bilet l OOOner lira, S')n iki 
rakamı 60 ile nihayetlenen 
500 bilet 60 ar lira, son iki 
'J'akamı 36 ile nihayetlen~n 
500 bilet 40 ar lira ve son 
rakamı 9 iıe nihayetlenen 
5000 bin cfo 1 o ar lira alacak· 
lardır. 

Yeni zelze
leler 

Bu sabah muhtelif 
sar~'lntılar oldu 
Ankara (a.a.) - Dün 

akşam 21.50 ve 21,55 de 
Tokat ve Melaıgirdde iki 
hafif zelzele olmuştur . 

Bu sab'.lhta Zarade çok 
şiddetli üç zelzele olmu~tur. 
Zarar yoktur. 

Hitlere ia,de edilen 
nişan 

Nevyork 7 (a.a.) Sulh 
için sarfettiği gayretten do
layı iki sene evvel Hitler ta· 
rafından Karneci müessesesi 
müdürüne verilen nişan, mü· 
dür tarafınüan Hitlere iade 
edilmiştir. Müdür nişanı iade 
ederken Hitlere yazdığı bir 
'inektupta, uğrunda çalıştığı 
sulh idealinin Hitler tarafın 

dan feci bir surette ihlal edil-

: Cumnrtesi ~ 
Selim: ÇELEN Ki .j 
Neşriyat;Müdürü 

Biigük harpler 
ve Türk duy 

gusu 
HARP: Beşeriyetin ezeli~ 

bir haıdetidir. Enaniyet ve J 
ferdi hislerin Cemiyet ve 
milletlerde tezahtirü milli 
tamamiyetin diğer milli bir 
varhl:la menfaat taarruzunda 
zııhure ge len çarpış .~ıasıdır. · 
Dünya kuru!uşundunberi 
muhtelif b e ş e r i 
tekamüll~r nisbe\inde ci· 

dal olmuş ve biribirinin ka
nına susamış insanlar derele
ri taşaran kan tufarıları ya
ratmışlardır. 

Tari\ıin bize öğrettiği 
harp menkıbelerini artık dü
şünme-ğe lüzum yok . 

Henüz Avrupanın garbın 
da devam etmekte olan fo. 
ci musanıanın bize doğru 
gelmekte olduğunu hissedi
yoruz. Bir saat zarfında kos· 
koca mamurelerin y~re dev· 
rildiğini binlerce insanın ha-
yat haklarından mahrum e· ' 
dildiğini ve birçok ülkelerin 
kendi haklarından ayırtıldık , 
larını da görüyoruz. Bu facia 
ları yaratanlar beşeriyetin me
deni kısmını teşkil ettikleri 
iddi.lSlnda bulunan büyük 
milletlerdir. 

Mücadeleler şüphe yok
tur . ki büyük ~ ihtirasların 
neliceleridir. ihtiras karşısın 
da medeni hisler \'e bu 
hisleri ifade eden kelim~ler 
(Bt>ylik) dediğimiz )aftan iba 
ret kalıyor. 

Şu hale gör<! bu vaziyet· 
leı· karşısında her memleket• 
kendi mukadderatını kendi ... 
si tayin ı..~derek ona göre 
hareket mecburiyetindedir. 

Türkler harp .<okusu aldık 
lan vakit heyecan duyarlar 
Sessiz ve mütevazi yaşıyan 
bu millet silah sesleri, barut 
kokusunu duyunca vücudu 
ürı: erir, yelesi kabaran bir 
arslan gibi atılmağa hazırla
nır. Bu; bu millet has bir ya 
ratılıştır. Başbuğundnn mada 
kimseye boyun eğmiyen bu 
milleti tarih çok iyi tanır. 
Asil ve civanmert olan bu 
mille t çocuğunu dost, düş· 
man bütün milletler bu sebep 
ten alkişlar ve takdir eder . 

işte ölümü hiçe sayan te· 
miz yürekli bu millet bütün 
tehlikeleri karşısında görür 
ve öyle davranır . Halbuki her 
devirde olduğu gibi bilhassa 
bu devarde tehlikeler karşı 
sıfülan değil; ummadığımız 
bekle-mediğimiz bir zamanda 
içimizden çıkar ve bizi vu· 
tur. Bu noktayı en sa· 
rih ifadelerle milletinin önün· 
de teşrih eden Sayın Başve
kilimiz Dr. REFİK SAY-

Sayfayı çeviriniz 

diği içir1 nişanı iade etmek· 
te olduğunu bildirmiştir, 



YENIGON 

Çağlıyanlar bölgesinden 

Bizim propagan .. 
damız •• 

merika; eldenge
lengardtmıyapıgor 
Müttef iklere~2300 Amerikan 

taggaresi gönderildi 
Müttefikler lehine harbe doğru yüriimekte 
olan Amerika, bitaraflığının son kısmını 

da parçalamıştır 

A çık:artiırmtt 
ilaıız 

Antakya icra ıne· 
murluğundan; 
İpotekli olup paraya cev· 

rilmesin .. karar verilen ve üç 
yeminli ehli vukuf Marifetile 
1100 lira kıymet takdir etti· 
rilen dördüncü mıntakada 
kain bir evin temamı açık 
arttırmaya k<'nulmuş bulun· 
masına mebni6,7,940 gününe 
raslayan cumartesi günü sa· 
hl 9 dan 12 ye kadar daire· 
de birinci açık arttırması ic 
ra edilecektir. Arttırma tak· 
dir edilmiş olan kıymetin 
yüzde 75 ini bulduğu suret 
te alıcı nnmına ihalesi yapı 
lacağı aksi takdirde son ar;t 
hranın taahhüdii baki kalnıa~ 
şartile arttırma 15 gün müd 
detle temdit olunacaktır. 

Medeni Avrupa muhar~belerinin en korkunç silahları 
arasında yer aldığı söylenen propagandayı sık s,k tekrar· 
hyanların günden güne çoğaldığını gördükçe, gayri ira· 
di, böyle bir vekaletin bizde de tesis edilmesini ~istihda· 
fen on sene evvel yapılmış olan propagandaları hatırlı· Nevyork 7 (a.a.) - Röy- dar Amerikadaki bütün fazla 

ter bildiriyor: Müttefik dev· harp malzemesinin kendile
letl!rin mübayea heyetleri rine verilme-siııi Amerika hü 
ile Amerikan harp sanayiifab- kı1metinden istemiştir Bu 
rıkaları arasındaki temaslar haberi memnuniyetle karşı· 
devam etmektedir ... Şimdiye . · Jıyan siyasi mehafil, Ameri 
kad~r Amerikadan Fransa ve ,. kanın miittefikler lehine har· 
lngıltereye 2300 tayyare be doğru yürümekte oıdu· 
gönderilmiştir. Bunlakın be· ğunu beyan etmektedir. Bu 
deli 1 milyar 400 milyon do- hal, Amerika bitaraflığının 
far tutmaktadır. son kısmını da parçalı yan 

yorum. 
Rahmetli Ziya paşanın : 
Ayinesi işidir kişinin~ Jafa bakılmaz, 
Şahsm görünür rütbei akli eserinde .. 

Beyti ile süslenmiş güzel bir hakikat vardır. 
Bence, en büyük propaganda köy öğretmeninden ve 

köyde oturan nüfus ve nahiye katibinden başhyarak Bit· 
yük Mlllet Meclisi azasına ve Parti müfettişlerine ,kadar 
her vatandaşın omuzlarındaki vazifeleri beşeri _kabiliyet
lerinin olanca iktidarı ile başarmağa çalışmalarından iba· 

rettir. 
Ahenkdar, tam, meş'ur, ve mütekamil bir milli çalışma İyi menbalardaıı veri- bir hadise sayılmaktadır. A· 

len haberlere göre, mütte· merika, elinden gelen bütün 
fikler, yirmi dört saata ka· yardımları yapacaktır. 

birJiği .. Hem harice karşı , hem de dahile karşı yapıla· 
cak propaganJaların en temizini ve en güzelini teşkil eder. 

M. YELTEPE 

Satış peşin para iledir.art 
tırmaya girmek istiyenler gaf 

Beyrutta /lan ri menkule mukadder kıyme 
tin yükde 7,5 nisbetinde peY 

DAMDIR. 13u Hudeletdeki 1 Turizm oteline 
hakikat her Türkirn landan 

300 sığınak yapıldı iskt"ııderun lcra memur· akçası vermeleri veya uhıs:ıl 
B t 7 A A R .. t luğundan: eyru · · - oy er- ı bir bankanın teminat mektıl 

alakadar oiacağı bir mevzu· 
dur. Y ılaııın başı ezilmezse 
daima zaı ar yaratabilir 

Sulhun en büyük taraf <l,ı 
n olaıı Türkl .. r büyük ga) e 
ve haklarına taarruz karşısın 

da her fedakalığa hazırlan
mıştır. Karşımızdaki düşman 
korkunç dt-ğildir. Düşmaoın 
dan yılmasını 

bitmiyen bu ınill~tiıı en bü· 
yük düşmam içeride sessiz· 
cc aııtrika çeviren, his ve 
fikirleri zehirliyen, bir sürii 
yalan ve heleyanı hakikat 
perdesi için göstermeye çalı 
şan hile~artardır. 

Türk ruhunu his ve fikrin
den çevirmek imkanı olma 
makla beraber ruhumuzde 
şüpheli hisler yaralmağa ve 
bu azıcık zafım1zdan istifade 
etmeğe çcılışan zehirli yılanla 
ra meydan vermek hem keıı 
dimiz içir. heın de vatan ve 
millet ndine çalışmak deme~ 
tir. 

En büyük haileleri sü-
kun ve ayni kudretle karşıla 
mağa hazırlanmış olanCÜM· 
HURIYET hükumeti müşfık 
ve himayekar kanatlanııı Ü· 

zc.-rımıze germiş buluııuyor. 
Hizde bütün varlığımızla ona 
bağlıyız. 

Türkün bir sözü vardır 
(Düşmanın geleceği varsa gö 
re~eği de var) bu yabana a· 
ıılacak bir ~öz değildir. Gö 

zii kızdığı zaman cıhaııı a\kan 
lar içinde giirt'ıı Türk çocu
ğu düşmanı için kolay kolay 
çı~ııt'll cek lt·blebi de~ildir. 
Bunu çiğrwmt>ğe yeltenen mil 
let kalır 

Garpteki harp uzadıkça 
d•muğırmıı tırmahyan duygu 
hır gittikçe çoğalıyor. Bu 
duyguları ta!min edecek cÜ· 
dali bekliyoru7.. 

Ba~buğumuz ll')ÔNÜ nün 
ve Hükumetinin işareti bize 
bu zevki verecP.ktir . 

Memleketi çok seven bu 
iki büyük kudretin idaresi 
Türk milletinin iradesi demek 
tir . 

B.TECER 

Güzel bir orkestra 
geldi 

Turizm otali müdürlüğü 
lstanbuldan mükemmel bir 
orkestra heyeti getirmiştir. 
Uç gündenberi otelde çahşan 
orkestra öğle yemekleri esna· 
sında terennüm etmektedir. 
Müzik ihtiyacmı temin eden 
orkestra çok rağbet gör· 
müştür. 

Yeni tayinler 
Vilayet maiyet memurlu· 

ğuna daimi encümen mii· 
m~yyizi hukuk mezunların· 
danAli Ak:ieven tayin edil
miştir. 

Güvenç nahiyesi tahrirat 
katipliğine Hayrettin Akko
yunlu, Erzin nahiyesi tahrirat 
katipliğine Remzi Akdeniz, 
nüfus katipliğine Hanifi Ôz
gör, Kırıkhan nüfu11 kitipli· 
ğine Ömer Lütfü Canbolat, 
Baba torun nüfus l katipliğine 
Kazim inlice, Bedirge nüfus 
katipliğine Mustafd Demirağ 
tayin edilmişlerdir. 

ılk okul sergileri 
llkokul sergileri 10 ha· 

ziran pazartesi gününden iti· 
haren Gazipaşa ilkokulu sa· 
lonlarınd umuma açılacaktır. 

Sergi sabahları saat8den 
12 ye ve öğleden sonra 14 
ten n ye kadar bir hafta 
müddetle her gün açık kala 
caktır. 

Kız•lay katiplik 
imtihanı 

d H h.. l k lnkenderunun Yenişehir en: ava ucum arına ar- bunu ibraz etmeleri !azınt• 
şı korunmak üzere Beyrutta ! mahallesinden Bedros kızı dır. Hakıarı tapu sicilile fse· 
300 sığınak yapılmıştır. Hükıi Marta ve Agob Belvelyan o 
met bu sıg~ ınakların kafi ·gel ı ğulları Karabet, Filib ve Ha bit olmıyan ipotekli alacak· 

' k J f K t · h' lılaria diğer alakadarların ve . ğ' . d.kk te 8 yı ın oze a onıye re ın 
mıyece ını nazarı 1 a · 'kl · 1 k d - .. irtifak hakkı sahiplerinin bil 
l k 

·d ğ ki ettı erı ns en erunun uçun • ara yem en sı ına ar ya· ~ · Laklarını v,. h s · 1 f · e~a~ 

l k 
· •. cü mıntakasında kam 327par 11 

" u usı e atz v v· 
pı masına arar vermış,ır. 1 l N l ·k· k ti b' · rafa dair iddialarını ilan tarihill 
M 

.. h d' 1 h . b" 1 d se o u ı ı a ı ır evın 
u en ıs er, ususı ~ına ar a paraya çevrilmesine karar den itibaren yirmi gün zar: 

halkın yaptıracağı sıgınakla· verilmiştir. M~zkur evin alt fında dairemize bildirilnıes• 
rın planlarını parasız yapacak katı iki kısım olup beher bildirilmediği halde satış be· 
ve nezarette bulunacaklardır. kısımda ikişer oda birer sa delinin paylaşmasından hariç 
lngilterenin aldığı ton ve mutfak, · abdesthane kalırlar. 

tedbirler .. v: bir ~ik!.8ı bahçe ve biı Gayri nı~nkuliinev saf• 
t kuçuk garaı, ust katında: 4 A t k R kk b. .11ıı 

Londra 7 A. A. - ngiliz d b' f k ı. ""n a yanın t! a ıye ı•• o a ır mut a uanyo, ap· , il . d k~· 1598 . 
amiraıhğı, gün batması ile d h .k. na esm e aın numa 

k h b 
es ane ve ı ı taraça mev- 1 1 k' (ı 

çı ması arasında ic; ir tiic l k' .k . ra ı o up es ı tarzda yapı 
car gemisinin İngiliz sahille· chut,,de e ıHrı vet. su tesı~atı~ı havlısı taşla döşeme ic;inde . ·ı~ avı ır. eye ı umumıyesı- . . f ~ 
rine giremiyeceğinı ı an et· . h k f(l 400 yanyaı1a ıkı oda bir muta 
miştir. Bu memnuiyete ria· ~ın d mu ammt-n ıyme 1 ve 100 numara ve ust kısııı1 
yet etmiyen gemilere ateş ır~ ır. 

10 7 940 
da iskan edilebilecek dört 

edilecektir. b r_~tı~ma t '11' d ça12rşam ayak merdivenle çıkılabilt' a g:.ınu saa en ye ı1I 

Al t k d d · · d cek bir oda ve karşı kısı man azyı l ka ar atremız e yapılacak V< • • ··~ kıS' 
. . . muhammen kıymetin yüzde yanında ıkı udanın uıat. Je 

mektir. 
Başı bırıncıde 75 ini bulmak şartile en çok mında 14 ayak me::rd1vell 

arthranın ür.erine ihale edile çıkılır olup bavlının içind~ 
cektir. Böyle bir bedel elde bir portakttl ve bir ekşi ıı· 
edilmediği t~k~ırde. 25,7,940 mon ağacını havi V'! ~ 
per~embe guııu a~n~ s~atler· metre murabbaı genişliğinde 

Ş~refli mazimizin misal
leri, azim ve cesaretin dai· 
mi zaferi elde ettiğini göster 
miştir. Mevzilerinizde sıkı 

bir surette tutununuz ve yal 
mz ileriye bakınız. Vatanımı 
zın akıbeti, oğullarımızın ha
yatı ve dünyanın mukaddera 
tı sizin mukavemetinize bağ 
lıdır. ,, 

de ıcra kılınacak ıkıncı art· b' d 
k ır ev ır: 

tırmada en ço arltıranın . . . kiıtl 
üzerine bırak•lacaktır. Art· Kendısıne ıhale o~unan hil 

. t. ~ k · · h 1 se derhal veya verılen 01e 
tırmaya ış ıra ıçın mu anı· h' d ıse 
men kıymetin yüzde 7 buçu· ıtamm a parayı vernıe ~ 

General Veygand iki gün· 
lük muharebeden sonrcl bü· 
tün orduya gönderdiği emri 
yevmide, verilen emri yeri • 
ne getiren Fransız orduları 
na teşekkür etmiş ve kendi 

Kızılay idare heyeti ka· lerini tebrik "'Ylemiştir. 
tiplik imtihanı 24 haziran Berlin 7 A. A. _ Bu . 
pazartesi gününe tecil edil· günkü Alman Resmi tebliği, 
miştir. Katiplik için mutla· taarruzun muvaffakiydle de· 
ka lise veya orta mektep vam ettiğini, Alman tayyare 
mezunu oJmak şarttır. Ta- )erinin Fransa ve lngilterede 
tiplerin idare heyetine müra· miihim askeri heddleri mu 

ğu nisbehnde pey akçası ve· ihal~ kararı fesh olunara ~ 
ya n:illi bir bankadan temi· kendisinden evvel yüksek te, 
nat mektubu getirmek lazım- lifte kimseye arzetmiş oidıJ, 
dır. Bu babtaki arttırma şart· ğu bedelle almaya razı olıl, 
namesi ila~ tar.~hın~eıı ~t~b~- sa ona olmazsa veya bul&J;~. 
ren herkesın gorebılmesı ıçın mazsa 15 gün müddetle t 
dairemiıde 232 numara İle rar arttırmaya çıkarılıp e~ 
açık bulundurulmaktadır. lş. son arthranın üzerinde bıf:i 
bu gayrimenkul üzerinde bır kılır iki ihale arasın~'·~ 
hak iddia cdenlerinilan ta· fark ve geçmiş günler ıÇ;~ 
rihinden itibaren 20 gün yüzde 5 faiz hisap edile',~ 
içinde evrak\ müsbiteleri ile aynca hükme hacet kahJlb;il 
bırliktc dairemize müracaat sızın dairemizce resen ttl 
etmeleri İcab eder. Aksi hal olunur. ıc~ııl 
de hakli\rı tapu sicili ile sa· ~ayri m~nkulü::. ter& Jeli' 
bit olmıyan alacaklılar satış etmış vergı ve rusunıu .ııı· 

caatları lazımdır. vaffakiyetle bombardıman 

Kongreye davet 1 eyledi~~;kn~:edir. 
Beden terbiyt-si yeni nı· 

zamnamt"sine uymak ıçm 

yapılacak değiıiklikleri mü- K SIR GA 
zakere etmek üzere ~enç- T" k .. Al.'G" ı' · D · 

kl 
.. b .. d b k ur Çt" soz u uze artıst orotı 

spor u un e u a şam sa· L k ı·ı · 
20 30 d

. f k Ad k amurun aş ve macara ı mı. 
at , a ev ala e on- G •• d •• d 
gre toplanacaktır. Bütün aza· Un UZ e 
lnrm kongrede hazır bulun· Buakşam BÜYÜK CAZ 
.ması rica edilmektedir. Y11r111 avcı Bay Tekin 

). b'I · 1 t asrıtJ ı bedeli paylaşmasından hariç ıye 1 cu~ e. apu m 1, ıs> 
bırakılırlar. gösterilen günde rı ahcıya aıt.tır daha faı 6,9/I 
arttırmaya iştirak edenler lumat 1tlınak ısteyenler ıO, bıl' 
şartnameyi okumuş ve lü • tarihinden itibaren açı.le e .;~ 
zumlu malumatı alarak bun- lundurulacak şartnaml!sıfl ıJJ~· 
ları tamamen kabul ~tnıiş 940,834 sayılı dosyası o il ıı>'t' 
addedilirler. racaatla icap eden malıl 11ıı< 

D ~ha fezla malumat al . almış olacakları ilin ol&J 
mak istiyenler ulıcı olanların 
dairemize müracaatları ilan 
olunur. 

Neşriyat Müdüru 
Selim ÇELENK 
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