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Macar .. Romen hududunda 
çarpışmalar oluyor 

PartiGru
punda 

Hariciye V .. kil imiz 
izahat verdi 

"Paraşüt ve 
paraşütçülük,, 

Dünk "i konferans 
çok faydalı oldu Hadiseye Romenler sebebiyet vermiş 

Besarabyanın işgali bugün tamamlanacak - Bulgaristanda 
fevkalade ahvale karşı tedbh·ler alındı - Romanyada 3(100 

Ankara 3 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi Parti Grupu diuı 
öğleden sonra Reis Vekili 
Ha~an Sakanın riyasetinde 
toplanmı~tır. Ruznamede mev· 
cut milli emlak bedeli taksit· 
terinin uzatılmasına aid mad· ' 
denin müzakeresinden evvel 
Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu kürsüye gelerek son 
haftanın siyasi ahvali hak
kında mufossal izahat vermiş 
ve bazı hatiplerin suallerine 
cevap verdikten sonra 
hükumetin siyaseti müttefi
kan tasvip olunmuştur. Vak· 
tin geç olmasına binaen ruz· 
namedeki maddel,.rin müza• 
keresi gelecek içtimaa l>ıra.
kılmıştır. 

Dün akşam Binbaşı Nail 
Ersoy tarafından Gündüz si 

' ., .. 
nemasıoaa paraşut ve para 

Komünist tevkif edilerek Besarabyaya sürüldü şütçülük,, mevzulu bir kon· 
f erans verilmiştir. 

~ ~udapeşte 3 A. A. - lerin Romanyada işgal ettik· [ibahm arttırarakCeıı ubi Bu· 
~tıfen haberlere göre, pa· leri mıntakalar dolayısile Al kovinayı da işgale kalkarsa 

Başta Vali Vekilimiz ol 
duğv hald~ askeri ve Mül· 
ki hükumet erkanı ilı;: Parti 
Erkaıu,memurlar ve binlerce 
balkın hazır bulunduğu kon 
feranst.ı hatip paraşüt ve pa 
raşütçülüğüu ne demek ol· 
duğunu, bugünkü harplerde 
oynadığı rolleri, buna karşı 
alınması lazım gelen tedbir
leri dyrı ayrı ve çok vazıh 
bir şekilde ifade eylemiş ve 
konferans çok faydalı olmuş 
tur. 

ıı ~ l' günü gecesi Macar - · manya ile 'Sovyetler birliği bu hal Alman menafiini la· 

ri~ ,,.0ıtıen hududunda bir hadi- arasında husule gelen ger • mamile baltalayacak ve iki 
ıı ~ olmuş ve hudutta devri· giuliğe işar~t eylemektedir· hükumet arasmda ictinabı 
. ıt 

bı} L gezmekte olan Macar ler. Taymis diyor ki : kabil olmıyan hadiseler vu-
k3 dlldut kumandanının emrin· " Sovyetler birli~i meta kua gelecektir . ., 

0 n tki bir Macar müfrezesi 
şlıJl ~t Romen hudut müfrezele· 
ttl tı. 1araf ından ateş açılmıştır. 
t(. 'lıç b" b L 'k .. O' 4 ır se ep yo" J en açı· 
0
0
c ) ~ bu ateşe Macar: devri • 

~eri mukabele etmemiş, fa 
e ~ ııı 1 ateş devam edince Ro· 
1 ~e ,1tnleri püskürtmeğe mecbur 
01d ~llı~ştur. Macar hükumeti 
·ııJ dıseyi Romanya hükumeti 

~ıdinde şiddetle protesto 
dt ~lem iştir. 
et t.• b"kA t' R ,t. ıvıacnr u ume ı, omen 
ıı r"' 'tf 11\ Macar topraklarına 

t • ~tiiyerek buralara ateş aç· 
81 ~~tndan husule gelecek te· 
11 'Ufe şayan hadiselere Ro
e ~ .'1.hükumetinin nazarı dik· 
11 ~ ~ Uııı celbeylemiş ve _bütün 

bi~1 ~~·~liyetin Romanyaya ait 
er' lıguııu bildirmiştir. 
~ liükreş 3 A. A. - Ro • 
~~Ya erkanı ~harbiyesinin 
lı- tebliğine göre, 1 ve 2 
)llııtıuzda Besarabyanın tah· 

sı Sol: ameliyesi de'lam etmiş, 
1~ \~Yet cüzütamlarınm b.azı 

till ~ı:ı 1alcar<la çekilmekte olan 
re. ~~~en L lntaatını ... geçtikleri 
i~ıl' ~/~lrnüştür. Bazı mmtaka • . ~ ~q;1 a Sovyetlerin çizilen 
t . tj

11 
&tdan ileri gitmeleri üze-

der ttıı: ~aziyet iki taraf askeri 
e ~ ~ld rı arasında dostane bir şe 
~lı ~ halledilmiştir. 

rı~ ~~ıı on Romerı kıtaatı bu • 
i ~'Y akşama kadar Besarab· 
tıı ~~erk etmiş bulunacaktır. 
,9 ı1tıiıı1 tıkr~.ş A3 A. A. ,- Ro -

e 1 ~ıtı ~~ hukumeti Romanya -
"' ~il ~ğer vilayetlerinde bu· 

ı,liy n .. ve tahrikat yapmak 
~ı( en 3000 komlinisti tev-
L ed k ~tııı ere Besarabyaya yol· 

itır 
Sof. 

3 ~ .. t 1 .. Ya A. A. -- Bul -
"•li kukurneti, fevkutide ah
'-ııtı a_rşılamak üzere mesai 
't trınj 
}tflıi . arttırmağa karar 
"~ ştır A 1 - · ı. Yuıd · me e ucretıerı 
1 ltıtıl e orıbeş nisbetinde 

u nııştır 
0 cl · 

t\Jıt .. &rad 3 A. A. - Yu· 
~ ..... h"kA 
t 't!a b fu umeii, Yugoslav· 
Ilı.. a tanır •. .. -

h "'l'nı 1 :ıç gunu et sa 
'Qıı ilsıı" l . . 

f't..· emrey emıştır. 
t~h ·•ıır 5 t 

'' tne . emmuzdan itiba 
t, lo11~Ytle girecektir. 
~ "r 'Yır/a 3 A. A. - Baş· 

Lıtı. 1
1.8 olmak , üzeı e bü

•1 ıı ..... b •aıat uata, Sovyet 

Fransız -- /tal- Alman üsleı-i 
ga - lspo·nga 

Bir La•in ittihadı ını 
kuracaklar? 

Bordo 3 (a.a.) - Roma· 
dan verilen haberlere göre, 
İtalya ile Fransa ve İspanya 
arasmda bir "Latin ittihadı., 
vücude jretirnıek icrin mühim 
tt!şebbüsler vardır. Bu lSı 
başarmak üzere Fransada 
Lavalin riyas~tinde bir kahi· 
ne teşekkül edecek ve parla
mento lağvedilerek Fransada 
Faşist idaresi kurulacaktır. 

Alman Fransız mü 
tareke komisyonunda 

Boınbard•man edi 
liyor 

Londra 3 A.A.- Hava 
Nezaretinin bir tebliğinde de 
niliyorki 

"-Havn kuvvetlerimiz Al 
manya üzerinde mutad uçuş 
larını yaparak Hamburg ve 
civarını, Rotterdam üssünii 
diğer şehirlerdeki askeri üs 
(eri bombardıman eylemişler 
dir. Hamb1Jrgtaki gaz tasfiye 
fabrikası ile bir tayyare fab· 
rikası ve tayyare meydanı 

mühim hasara uğramıştır. 

Kiyel limanına yapılan bir ha 
va hücumunda bir Alman zırh 
lısına dört bomba isabet ede 

Abluka nerelere 
ş<Jmil? 

Londra 3 A.A. - Avam 
Kamarasında Ablukanın Fran 
>ız topraklarına şamil olup 
olmadığı sualine cevap veren 
abluka Nazırı Alman işgali 

1 

ultındaki topraklara Abluku 

Bu mevzua halkımızın 
gösterdiği alakayı nazarı dik 
kate ôlarak bu gibi faydalı 
konferansların sık sık veril
mesini temennl ederiz. 

Eski Elektrik aksiyo 
nu s~hiplerine 

nın tatbik edildiğini, işgal Eski Elektrik şirketine 
altı ne.ta olmıyan yer lerede tat- hissedar olanların ellerinde-

B 1. 3 AA _ o· . rek ağır surette yaralanmı~, 
er ın . . ıspa b" b I k .. 

dende toplanan Alman - Fran • ır a ı çı gemısı batmıştır. 

1\k düşünüldüğünü, Fransız müs
1 

ki hisse senetlerini kaydet· 
l'"mlekelerin~ gelince: Bu tirmek üzen~ en geç cuma 
husustaki kararın, vaziyetin günü akşamına kadar hukuk iş 
aydınlanmasına intizaren şim 1 leri müdürlüğüne müracaatları 
dilik tehir edildiğini söyle· kendi .,ıefaatleri bakımından 

sız mütareke komisyonu Fran{ Af rikada 
sız ordusunun silahtan tecri- ( • 

miştir. lazımdır. 

EN SON DAKiKA 

di meselesini görüşmüş ve ı Harp devam edıyor U h b l 
bu hususta kararlar almıştir Kahire 3 (1t.a.) - İngiliz fl QVQ m U are e e.,. 

Bordo 3 A.A.- Mütare• teblığine göre, İngiliz tayya· 

k~ komisyonu işgal altında releri dün de Tarablus ve • k •dd tl d • 
bulunanFransız eyaletleri le iş ·Habeşistan ülerinde muhte· r f Ç 0 Ş l e e Jl l 

~al edilemiyenFransız eyaletle lif uçuşlar yapm:ş ve her iki • • • 
ri arasında bu ser.e nakliyat mmtakada ıtaıyanıarrn askeri /r.gılız ve Alman tugyıı,..elerı 
işini tanzim ile uğraşmakta hedeflerini, gaz depolarını k b ·ıh •• J ' 
dır. ve şömendöfer yollarını mu· ma a l ucum arı gııpıyorıar 
L Pdra Rad- vaffak~y~tle . bombardıman l 1giliz o~dusununmevcudu4milyona çıkeırılyor 

O .. eyle~ıştı.~ · .. Bır_?0~ yangınların Londra 3 A A. - İngiliz hava nezaretinin bir tebliği· 
yosuna gore çıktıgı gorulmuştur. . ııe göre, lngilız hava kuvvetleri Rottudamı dün sabah 

İtalyan tayyarelerı Mersa erkenden bombardıman eylemiştir. Tayyareler bulutlann 

Suriyede vaziyet 
karışık 

Londra Radyosunun dün 
akşam verdiği haberler~ '{Ö 
re, Suriyede Başkumandanın 
Bordo hükumetini tanıması 

üzerine askerler arasında 
başlıyan ikilik gün ğeçtikçe 
tehlikeli bir şekil almaktadın 
Fransız ve yerli askerlerle ' 
müstemleke askerleri arasın· 
da çarpışmalar olduğu, Şark 
orduları Erkanı Harbiye Re 
isinin tevkif edildiği bildiril 
m~ktedir. 

Diğer taraftan, Bordo 
hükumetini tanıma'< istemi· 
yen Fransız askerlerinin Fılis 
tin hududunu geçert""k İngiliz 
lerle birleşti.deri de haber 
veriliyor. 

matruhu bombardıman eyle- arkaı.ına barınarak bombardımana d .. vam eylemiş ve bom 
mişlerdir.Fukat atılan bombalar banlıman naticesiııde müthiş infilaklar olmuştur. 
~~~e~\~rden çok u~akl~ra düş Bu infilaklarm alevleri bulutların arkasından bile görül· 

tugu ıçın hemen hıç lnr ha· r:ıekte idi. 
sar yoktur. Keşif koli. rının Alınan tayy<ıreleri dün lııgillerenin şimali garbi kısmı· 
har~katı da muvnffokiyetle n•• bücuın ederek muhtelif noktaları bomb~lamışlarJır. 
inkişaf t"tnıektedir · Bu bombardıman ııeticesindt• 12 kişi ölmüş 123 kişi de 

ltalyanlar y ınlışlık yaralanınışhr. 
la kendi askerleri Lonclru 3 A. A. - İngiliz Harbiye Naztrı Eden A 

ne ateş açmışlar 
Kahire 3 A.A.- Kenya 

hududu civarında, İtalyan as· 
kerleri yerlilerden ınütrşek 
kil İtalyan kuvvetlerini İngi· 
liı askeri zannederek iizer
lerine ateş açmışlardır. İtal
yanlar bilahare vaziyeti anla 
ymca hınçlarını çıkarmak için 
top ve mitralyözlerini İngili1. 
karakollarına çevirmiş, Fa· 
kat bu taarruz defedilmiştir. 

vam Kamarasında söyledigi bir nutukta, Hazirana kadar 
yaşları 20 den 27 kadar olun sınıfların silalı altına alın· 
ma iş\ bittiğini, bunların 2 milyona baliğ olduğunu, tem· 
muzda davet edilecek- yeni suııflarla ordu mevcudunun 
4 milyona yükseleceğinibeyan etmiştir. 

Yunan Başvekilinin nutku 
Selanik 3 (a a .) - Başvekil Metaksas dün söylediği bir 

nutukta demişdirki: 
"Nazarlarımızı biç bir bulanıklık karartmamalıdır. 

Grekler bu ı uhla beslenmiş, bu ruhla yaşamış ve bu 
ruhla kendisine hürmet ettiamiş ve beşeriyde hizmet 
eylemiştir. flütün milletler bu kardeşlik ideali etrafında 
birleşmelidirler'" 
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"Halkevimiz 
ve haf kımız,, 

3 
Asırhk ihtiyar dedelerinin, 

canlı ve heyecanlı sözıerini 
dinlerken, köyün dişili er
kekli arslan delikanlıları da 
coşuyordu. 

ihtiyar kaplanm şahlanan 
varlığı karşısmda gençlikte 
canlılığını göstermek istiyor 
bü)'üğünün sözünii kesemiye
rek içini döğmek içi nöbetini 

gözetliyordu. 
Birbirine samimiyetle ba· 

kışan, birbirinin kaıbine sev· 
giyle akışan Türk köylüsü, 
ecdadından aldığı sükunetle 
mertliğe yakışan bir emniyet· 
le bizi ve ihtiyar dedelerini 
dinliyor, gön ün ehemm\yetini 
takdir ederek verilecek işa· 
ret ve kumandayı bekleşi-

yorlardı. 
Yurdu baştan başa gezi 

niz, göreceğiniz tek manzan. 
"birlik,, duyacağınız tek söz 
"beraberlik" alacağımz ce
vap "bütünlük" bulacağınız 
istek "üstlınlük,, tür. 

Glln aşırı : 

ihtikar 
İhtikar; fırsat buldukça 

mflşru haddir den fazlaya mal 
satarak bu kelimeyi kullanan 
her sınıf satıcı\ r, hal"p deni· 
len alevin yavaş yava~ büyii· 
mek istidadını gösterdiği 
bir zamanda onu teraz\leri -
nin kefelerine. arşın ve met
relerınin Üzerlerine dünyanın 
en yapışknn maddesini kul 

l&narak oturturlar. 
İnhisar maddelerini bile, 

muhtekir nam ve vasfını kaza
narak satanların asıllarını 
azıcık tt'lkik edecek olursak 
pek saf ve duru kan taşıma 
dıklarını miiş<'hede dece~iz. 
Çünkü dünyanın en s\kışık 
bir anında, her şeyi bol, hiç 
bir şeye sıkmtısı olmayan 
bir memlekette darlık ve 
kıtlık yaratmak istiyen bu tip 
insanların katıksız kan ve 
tt"miz kalp taşımalarının im-

kanı var mı '? 
lnsnn parayı, ıleride zevk· 

Hataylı me
murlar hak

kında 
Kabul edilen hak
kı müktesep ka- · 

DUDU 
Hataylı memurlar hakkın· 

da bir müktesep hak kanu
nunun B. M. Meclisince ka
bul edildiğini yazmıştık. Res 
mi gazetede intişar ~der~k 
meriyr"t mevkiine giren m~z 
kur kanunun muvakkat üçün 

cü maddesini aynen neşredi 
yoruz. Madde şudur. 

"Halayda mütemekkin olup 
3658 sayılı kanunile tasdik olu 

Mahallelerin 
yeni adla1ı 
Tesbit edildi 

Belediye Mec\isi tarafın
dan tesbit ve Vilayet maka 
mınca kabul ve tasdil: edil~n 
şehrimizdelri mahallelerin ye 
ni adlarına ait listeyi aşağıda 
aynen neşrediyoruz. Mahal
leler bundan sonra yeni ad
larile anılacaktır. 

Yeni adı Eski adı 
Akbaba Ağ baba 
Altay Der buz 
Altıok Cemali ye 
Altınöz f abi sofular islam 
Atabey Mahzen arap 
Acun Cüneyne 
Biniciler Rekabiye 
Barbaros Sofular arap 

nnn anlaşmanın ikinci ve Cümhuriyet Osmaniye 
üçüncü maddeleri mucibince Cinci bölüğü Cinci bölüğü 
hiyar haklarınıSuriyf' ve Lüb· Dutdibi Dutdibi 
nan lehine kullanmamış o- Gnüey ~üveyhat 
lanlardan 3656 sayılı kanuna Güngör Tabi kanavat islfını 
tabi dcıire ve müesseselerde ve Kanavat arap 
ücretli vazifelere tayin edil- ~üllü _ .. _ . Verd. 
miş olanların Suriye ve Ha- Guzdlerboluğu Amudıyecebraıl 
tay hükumetleri zamanında Günlük Günlütkrhp y~_gün 
Hatay hudutları dahilinde ma G . u serıl~hıyan .. . azıpaşa .. a ı ıye 
aş veya ucretle geçen luz· imren Umrctn 
me_tl~rinden dolayı alabilecek f evzipaşa Edhemiye ve Sarı 
len ucretler 3656 sayılı ka- Mahmut Hırisliyan 
nunun muvakkat ikinci mad- Kutlu Kastal is!am 
desinin A,B, Vf! C fıkraları hü Kardaşlıır Kanavattslfım 

Açık arttırma 
Antakya icra memurlu -

ğuPdan : 
Bir alacağın temini isti • 

fa~ı zımnında haciz altına 
alınıp paraya çevrilmesine 
karar verilen üç yeminli eh 
H vukuf marifetilet 1000 lira 
kıymet takdir ettirilen aşağı 
da evsafı yazılı A11takyanın 
Şeyh Mehmet mahallesinde 
ve beşinci mıntakada kain 
1563 nolu ev açıkuttırmaya 
konulmuş ve birinci arttırma 
sı 31 7 -940 gününe tesadüf 
eden çarşamba günü dairede 
saat 9 da!! 12 ye kadar icra 
edilecektir. Arthrma takdir 
ediıe,1 kıymetin yüzde 75~ini 
bulduğu surette alıcı namı· 
na ihalesi yapılacağ! aksi tak 
dirde son artlırnın taahhü 
dü baki kalmak şartile artır· 
ma 15 gün müddetle temdid 
olunarak 15-8-940 günü 
ne rastlıyan perşembe günü 
ayni saatte dairede yapıla· 
caktır. 

. Satış peşin para iledir. art 

Kadın, erkek, genç, ihti· 
yar, küçük, büyük her Türk 
de bu arzuların yerinde kal 
ması, bu isteklerin yerini bul· 
ması için her fedakarlıga 
hazır bulunduğu gözlerindt!n 

okunabilir. 

le, .;a11detle, refah)., yemek 
için yığar. Halbuki havala
rm kötü estiğı böyle bir 
günde ihtikar yaparak vatan 
ve mi\\et müdafaasında mü -
him yer işgal eden parayı, 
yalnız k .. ndi ceplerine hile 
ile doldurup m mleket siya· 
setine tekme savuranlar, yurt 
ve mıllet mahvolduktan son· 
ra 0 }Jarayt tıPrede yiyecek· 
ler ? ... ı'.a.ncak ynbenı:ı bo 
yunduruğu altında, ya~>ancı 

kümlerine ve bu kanunun me Kocaabdi Kocaabdi 
riyeti tarihinden sonra istih t<arKalİ bölüğü Karaali böliiğü, 
dam olunac kların birinci Kuyu ,, Kuyu bölüğü 

tırmaya girmek istiyenler ga'/ 
ri menkule mukadder kıyıne 
tin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçası vermeleri veya uh,sal 
bir bankanın teminat ıncktu 
bunu ibraz etmeleri tazım· 
dır. Hakları tapn sicilile sa· 
bit olmıyan ipotekli alacak· 
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu; 

* •• Hatay köylüsünün hasbi· 
halinde - Biz yirmi senelik 
esarP.t hayatının her türlü a·:ı· 
\ıklarım tatmış, kurtulmak 
için fedakarlıklara katlannı ı ş 
insanhmz, kara g:.inlerin kor 
kunç dakikalarını unutmadık, 
birdaha da esaret. zincirine 
vurulamayız, esir olmaktansa 

~topraklara gömülmeyi tercih 

ederiz. 
Sözlerinin fısıldandığını 

duyarsınız. 
ihtiyar dedeleri konuşan 

bu köy d~rneğiııin fısıldaşan 
sesl~ri de bunu tekrarlı · 
yordu. Bu t;ırada söze başlı
yan olgun bir genç; 

Baylar, Diyordu; 
- Bu topraklar k,rk a· 

sırlık Türk yl.ırdudur. Bura
ya yabancı ayak basamaz, ba 
balarımızm henüz kanı kuru
n.adı; üstünden aşılamaz, de-
delerimizin mezarı bu top· 
rakta gömülüdür, bu çıkan 
lıp atılamaz,, bu vatan ustun · 
de binlerre milli abideler ku· 
ruludur, bunlar hiç bir kuv
vetle yıkılamaz, bu vatan 
Büyük Atamızın biıe erııane· 
ildir, elimizden kapılamaz, 
bu Cümhuriyet idealimizdir, 
hiç bir kanaatle kalbimizden 
koparılamaz. Bu güzel yurt 
ancak TürkP. yakışır, başk d· 

ları ayak atamaz, biz sağ iken 
bu yurda yan bakılamaz 

ya dalkavukluk yap ırak ve 

bindiği geminm, şarkısını o

kuyarak ! 

fıkrada yazılı hizmetlerinden Kuyulu Mahzen arap-
dolayı alabilecekleri ücret- Kubilay Mukbil hı~i~ti~an 
lerde muv~kkat 13 üncü mad Mutlu Mukbıl ıslam 
d h

-k·· l · .. b' Meydan Meydan 
eı u um erme gore tes ıt Oruç bölüğü oruç böliiğü 

olunur. Orhan Ur haniye 
Bunlardan maaşlı memu Saıılılar Şenbük 

laklarını ve hususile faiz veme .. 
sarife dair iddialarını ilan tarihiıt 

den itibaren yirmi gün zar· 
hnda icra daire~inde bildiriloıe 
bildirilmediği surette satış be" 
delinin paylaşmasından hariç 

Bundan dolayı ihtikar 
yapanlar, memleket ıçin iyi 
niyetler beslemiy .. n ruhsuz,mil· 
liyelsiz, vatansız ve dünyanın 
en aşağılık kimselerdir. On· 
larm en ufak hareketlerini 
bile · nazarı itibara alarak 
ceıLı kıınunlarımızın en ağır 
maddelerini tatbikten geı i 
durmıyahm. 

SEZER 

lan anlatıyordu; 
Gülecegim geliyor, di· 

yordu. 
Gökkn ak Şt'msiye ile adam 

ındiriyorlarrmş, Firenk köyle
r mde bunlara ·•melek .• diye 
i ıanıyorlarmış, ne ) ufka akıl, 
h"ç insan böyle şeye inanır 
mı 't Alimatlah böylesine rast
ı sam gırtlaf!ını dışimle, ci
ğ~rini tırnağımla koparır, ona 
melf'kligıni , fel,.kıiğini aııla· 
tırım, eskısı gıbi hoca sözü
llt' ınanır., hacı sözüne ka 
n.ır da bu yalanları dinler 

riyetlere tayin edilmiş veya Saka Saha 
edilecek olanların alabilecek Selçuk Şeyhali 
l~ri maaş miktarı yukarıki Sunıılar Sofular İslam 
fıkralar mucibince tesbit ed\ Sakarya Sekakin 
lecek ücretin bir derece aşa Sarılar Sarı Mahmut arap 
ğısına tekabül eden miktardır. Sümerler Bedevi 

.Şu kadarki tahsil derece Şehitler Kantara 
lerine v~ ehliyetlerile evvel- Şirince Şirince 
ce ifa ettikleri vazifelere gö Turgut Tabi sofular arap 
re tayin edilecekleri memu- Tuntaş Mahzen hiristiyan 
riyet ücret veya maaş, yuka- Ulucaıni Camikebir 
nda yazılı esaslara nazaran Uncular Dakik 
tesbit edilecek dereceden dun Zengiler Kastal hıristiyan 
olduğu takdirde bunların an Yeniler Cedit 
cak dahil oldukları derece- Yolbaş L)örtayak, Şeyh 
ler kendileri için müktesep Mehmet 

hak sayılır. Bu madde hük-
mü 3659 sayılı kanuna tabi Köyciilük kolunun 
memuriyetler hakkında da gezileri 
tatbık olunur." Halkevi köycülük kolunun 

Lise talebe.si da- köy gezileri devam etmekte-
vet ediliyor dir. Bu geziler çok faydalı 

T 
olmakta ve köylü ile günün 

5 emnıuz bayramı mü· meseleleri, köyün ihtiyacı 
nasebetile Erkek Usesi tale hakkında hasbihaller yapıl· 
helerinin aynigün sabahleyin maktadır. 
saat 9 d'1 lisede hazır bulun Hırsızlık 

* .* malan Lisa müdürlüğünden Kırıkhanda oturan Erzin 

Bu açık konuşmalar kü· biıdirilnıektedir. canlı Kahramanoğlu Mt>hmel 

rniyi z't 

çük bir köyd olmuştu. Bu Evlenme ve hemşiresi Sidıku, komşu-
görüşme ile bizde daha bu· Üsteğmen Hayri Arslante· ları İsmail -kızı Firdt>vsin, ge-
yük inan doğmuştu. GôTdük, pe ile Bayan Hadice Mela- celeyin komşulara otumcığa 
duyduk, dinledik, inandık, hat Gunaltayın evlenme me- gittiği bir sırada evine anah
söyledik ve söylüyoruz ki; ra imi yapı\mışhr. Saadetler tar uydurarak girmişler ve 
köylümüz de, şehirıcmiz de a. dıleriz. sandığını kırarak 25 lira para 
yakta ve uyanık bulurıuyor. 

0
. lüm sını almışlardır. Her iki suç 

Şunu katiyetle ifade ede· lu da yakalanarak evraklari-
ı lim ki: yer yüzünd~ tek bir Mehmed Depooğlu dün le adliyeye sevkedilmişlerdir. 

insan halinde duran ve !;ıefi- vefat etmiştir. Merhuma tan- Kayıp tasdikname 
uin işaretini bekliyen bir rıdaıı rahmet .iiler, kederli Adana erkek Lisesi 9un 

kalırlar. 
Gayri menkuliin evsafı 

Antakyamn Şeyh Mehmet 
mahallesinden b~şinci mınta e 
kada kain 1553 numaralı ve 
165 metre murabbaı genişli• 
ğinde iki üç tahtani bir mut r~r 
fak iki kileri h.lvi olup ıoOO t~s· 
lirn kıymet takdir edilen bit' ~G~ 
evin tamamı. • 

Kendisine ihale olunan kirll ~I 
' se derhal veya verilen mehil 1ki 
hitamında parayı vermezse ~ 
ihal~ kararı feslı olu·ıara" ~t v 

kendisinden evvel yüksek teklif '~ 
te bulunan kimseye arzetmiş ol başı 
duğu bedelle almaya razı olU' u~ 
sa ona olmazsa veya b ılun· ~ ~la~ 
mazsa 15 gün müddetlt' te1'· ~U 
rar arttırmaya çıkarılıp eJl lqt 
son arHıranın üzerinde bıra: e 
kılır iki ih.ıle arası"dalıt İlk 
fark ve geçmiş giinler içi~ ~de 
yuz,{e 5 faiz hesap edilere" QI 
ayrıca hükme hacet ka~111a il ~-r 
sızın dairemizce resen tab5 \ta 
olunur. &il' 

Gayri menkulü.: terakÜ~~ ~ 
etmiş vergi, ve riisumu Jeli~/ 1~ 
yesi ve biletimle tapu nıaı;ra 9 

1 
, 

n ahcıya aittir d, ha fazla To b 
lum~ t c.lmcık isteyenler 1,7 ,9 yı~ ~~ 
tarihinden itibaren dnired~: 4' llı1.4 
bulundurulacak şartnam~sııı a· 
940,287 sayılı dosyasın? ııı ti 
racaatla icap eden mah1r1I'<· 
almış olacakları ilan ~ 

Gündüzde 
Bora 11, 

Manzarada lngilteniıı fı':e • 
saya askeri yardımı ve 

Sözlerini coşkun sesile 
ifade ederken şahlanmış bir 
arslan gibi kabarıyor, ı;özle· 
rindeki, samımiyet hiç bir 
kanaatle sarsılamıyacak ~e
kilde sağlam görünüyordu. 
Şu <la muhakkak idi ki; yurt 
için yurtdaşın duygularmı bü_I 

millet varsa o da; ailesine taziyelerimizi sune.rız cu sınıfından ikinci df'fa al-
"Büyük Türk Milleti" dir. 

1 
mış olduğum .tasdiknameyi 

"Nemutlu Türküm diyene,, kolunun iııhbalarını yine bu kaybettim. Yenisiııi alacağım-

yecanlı sahneler 

tün dünyaya karşı açık ifade 

ediyordu. 
Bir köylü kadın da ~un· 

"•"" sütuıılar ~a bulacaksımz. dan eskisinin hükmü yoktur 
Yarın Halkevi köycülük l Hatayh Şükrü OGUZ : Hüseyin Çelenk 


