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a 
Alman Ha1 icigesi Fransız donanması lngilizle
?~vgefl~rle aramızı a~mak rin el ine geçtikten sonra 
rçm vesıkalar n(!şredzgor . . . . .

1 Fransada ele geçirildiği iddia edilen bu lngılterenın bu hareketı bılhassa AmertKada 
~esikalardan iki tanesi neleri ihtiva ediyor? büyük bir memnuniyetle karşılandı 

A.lrnan ajansı bir Fran temini meselesine gelince: • 
• '1~ Vtgonunda ele geçtiğini ~ Cezireden Bakuya yaplak Amerikan ınatbuahna göre, in giltere bu hareke:tinde tamamiyle 
:ddia 'ettiği bir takım vesika bir hava hücumu, nüfusü çok haklıdır. Çünkü , eğer Fransız donanması Almanyaoın 
ar neşrine başlamıştır. az olan Türkiyenin Şarlc elinegeçseydi Akdenizdeki lngiliz deniz hakimiyeti sona. 
l'~ Vilayetleri ÜZt'rinden nihayet er-

s. ı·k. urkiye ile Sovyetler bir· "k" .. '-") l'k b' k mı·ş bulunacaktı ı ı d k · , ·· ı ı yuz ~ı ometre ' ır ıs· t· arasın a i samımı muoa• 
'~betteri bozmak hedefini mından geçecektir. Burada Londra 5 {a.a.) - Röyter Ajansı bildiririyor: 1 takip eylemektedir. Gazete· 
~Udf!n bu vesikalardan iki nüfus okadar azalmıştır ki, Ajansı bildiriyor: I 19 haziran öğleden evvel lerin bu husustaki neşriyatı· ; 
"':ıesinin hütasasmı aşağıya Tayyarelerirniıin geçişini kö· Fransız donanmasının düş· bir İngiliz limanına iki Fran· ııın hülasası şudur: 
~aklediyoruz: şede bucakta lkalan birkaç man eline düşmemesi için in· sız harp gemisi gelerek, Bu hareket, lngi Jterenia 

F A k S fi · polis ve jandarmadan başka giltere tarafından ,alınan ka· Fransanın mütarekeyi kabul Almanya ile sulh akdedce· ı. . ransanın n ara. .e rı k 
ıııils r 14 t b d imse göremez.Cezirn yerine rar lngilt<."rede ittifakla tasvip ettiğin~ fakat kendilerinin ği şayiaları·ıa kati surette ~ ıg 1 mayıs arı 10 

e hareket u··ssu·· olarak lr0 k kul- l k d B k ve d 
t ariciye Nezaretine bir şif ... 0 unma ta ır. u arar müca eleye devama karar nihayet vermiştir. Aoıerika 

e ~c ~Ötürmüştür. Bu telgrafta tanılar.ak olursa İranın vaziye bu hareket, yeni hadisat kar· Vc!rer"'k İngiliz limanlarına il· birleşik devletlerinir., Fransız 
~ Cnıliyor ki: ti n~ olacaktır.'? şısında lngilterenin ~ati su· 

1 
tica ettiklerini söylemiş ve tay· donanması için his!iettiği t:D• 

~~endisine yaptığı bir ziyaret Bö!e bir hareket t...kdiri n rette mücadeleye azımle de- falar hep bir ağızdan Marsey dişe böylelikle zail olmuştur. 
vtııasında Tiirkiye Hariciye dr. Türkiye hükumetini ev· vam. etmeğe karar ver~liğini yezi çağırmışlardır. iki gün Bütün dünya, İngiliz Başvekili 
~:kili Bay Saracoğlu bana velce haberdar etmenin onu göstermesi ;ti bari)' le bir kat sonra bir kısım F tansız harp Çorçili bu cesurane bareık~ 

e Utkiyeoin Moskova lüzumsuz yere Sovyetlere kar daha memnuniyeti mucip ol· gemileri daha İngiliz limanla· tinden dolayı takdir etmek· 
e' ~firindt'n gelen ve Mosİco· şı karışık bir mevkie koyac" muştur. İn&:il!er~, medeniy~~i rına gelmiş ve halk tarafın· tedir. lngiltere, kendisi için 

'da Amerika Sefiri ile Leh· ğına.şüphe yoktur: Bu hareket kurtar~b·k 
1 
ıç~n lıca~eden ~~- dan hararetle karşılanmıştır. hayati ehemmiyeti haiz olau 

'
'tin S·fı"n· a..asınd"' cereyan bir emrivaki .şüklinde yapdma tün ~e . ır erı a ma ·ta gecı · Bu gemileri. birkaç gün Fransız donanmasını "a .: ,'ele 

..,,: Q ' •u "' memıştır. Ve bundan sonra . l . . . ı 
b· en bir mülakatın esasları· h ve tayyarelerin geçişinden d "k · kt" sonra yme ngılız hmalarınn geçirnıeğe veyahut bahrmığa 
ıı• :•ihtiva eyliyen bir:telgr .ıfı dolayı Türkiyeden özür dile a C~~~,:1J(::.) 1~ Röyter gelerek İngiliz donanmasile mecburdu. Çünkü eğer bu~ 
o· ~~lldiıiğinden w•rdi. Bn tel· melidir. · Bu takdirde yaııı yan yana harbedeceklnini donanma Almanya ile ltal· 
efl '1ta, Sovyetlerin Bakudaki Türkiyeden habemiz olarak Su rigede bildiren birçok Fransız de- yanın eline geçseydi, Alman 
1 ııı ~ltol kuyularının bombardı yapılacak bu hareket, Tür· nizaltı gemileri takip ey:e· ve İtalyan donanmasiy)e bir• 

, tıından endişe ederek bu kiyeyi Moskovaya karşt ma- Karışıklık var ıniştir. Bir kısım harp ge .• ıi· likte Akdenizde lngiltereye 
ıı ~ltıın bombardımanı müm· zerette buluomağa sevkedebi Verilen haberlere & ör~, leri de İskoç ya lin:anınK geç• hemen hemen karşı koyacak 

'lln ı d • ld ı· Suriyedeki huzursuzluk her ' · t" ve 1 g·ı· hAL! · . JıJ' ~1 o up olma ığı, o uğu ır. mış ır. n ı ız aKtmıyeti aona' 
tır ~ ~dirde yapacağı tahribatın Bunun Türkiye için tev· gün bir az daha. artmaktadır Nevyork 5 (a.a .) - Bü· ermiş bulunacaktı. Bunan 

.. Ct Ba~kumandanm Peten hükii· ı·· A "k tb t 1 · · · k böyl b" bl k 1\
1 ecesini Petrol muıtakasın lit edecc~i tesirlere gelince: y un men a ma ua ı, rıgı· ıçın artı e ır te i e 5 

metini tanımasından sonra · d F d b h" d ·ld· "' ~Çalışan Amerikalı muta· Şarki Anadolu yaylasında sulh l·z onanmasının ransız o mevzuu a ıs eği ır ve ın· 
•1, başlıyan bu hareket gittikçe k t b"k · · l b k d ıslardan sormuştur. Ame muhafaza edilmektedir ... Bu· namasına arşı at ı ettığı gi tere u hare etin e tema· 

'"I tehlikeli bir şekil almakt& h k b k b l k tı"q ı mutahassıslar. Bakuda· .!ralarda tayyare üıdt-ri henüz~ are eti üyü ir a a a ile miyle haklıdır. 
h. • devam ediyor. Meseleyi ye· F l 

11' il .. etrol kuyularının bombar· ıkurulmamı.ş, Zonhuldak gibi •lt •ı 
"'Ilı rinde tedkik etmek üzere tay ransa ııgı ere l e ıı( ctn edebileceğini ve petrol Türkiye için hayati ehemmi F d , • 

t f k b yare ile ransa an Suri) eye r• ~ ev alide meşbu olan u yeti haiz mıntakalan, Udesa· 
f h k gidenGeneralVeygandın hiçbir 4'il b t k • 'tt ~ a lann derhal tutuşaca· dan gelecek hava hücumları· m unase a n l est 

i; ~~1 Yangını söndürmek için 'na karşı koruyacak tedbirler şeye muvaffak olamadan geri i l 
ly~ ı..·, kctç ay,istihsble başlamak almmamıştır. dönme~e mecbur olduğu bildi D •• L d b • F. 
•' •ıı d b rilmekted;r Suriye ve Lübna !J.n On raya lT ransız .,.t ~" .~ seneler Iizım olduğu Binaenaleyh meseleye ir 11 

L ı d nın bazı mmtakalarında yer a'f le~ uı dirmişlerdir. Müttefik hal şekli bulunması kolay e· p of eSl .. 0 f 1/d • 
t,B' 't tar&fuıdan yapılacak bir ta R'ildir. Şimdiki halde bu şart• yer ihtilal başlangıcını gÖs· r n 0 ası verı f 
ıılP t ~ll~un Türkiye ve Iran top lar içinde Türkiyeyi Sovyetlere t:ren hadi.seJ~r~n belirdiği hü Eski Fransız Bahriye fı.Jazırı Fransız do-
ııı- ' ları d . . lA karşı bir harbe sürüklemek kunıet otorıtesrnm yavaş yavaş nanmasına harbe d ... vam etme'~,·nı· tavsı·-( t~ıi n an geçmesı azım . A . . tezdzüle uğramağave bunun " ~ 
ıı ~~ Yordu. Fakat bu mesele ımkanı yok gıdır. · · · k · v ye edioyr - Peten hükumeti artık ta-·o' eri .. d . K d ·., .. gı"rmemiz ve ı yerme anarşının aım olmaga 

ı ' .. 
1 

e ısrar etmedım. ara eoı~ .. v h ·ı Al · d d. 
·11.,, 1 ,Ptcınsız 1. . . d"w "b. orada Almanyaya iptidai mad· yuz tuttugu ~~kn aberler- mamı e manyanın emrın e ır 

ı se ırının ıger ır d ı 1 ktadı 
f>: ~tafır.da da şunlar vardır. deler nakleden Rus, İtalyan en aıı a.şı .ma r · j Londr1t 5 A. A. - Röy 1 ciye Nezaretine giderek Ma 

"S~ B .1 .. k 1 Bu vazıyet karşısıııda ıı- A " b'Jd" · F 1 p t h .. ,_.. . . Urkiyeyi Sovyetlere kar ve uıga.r gemı erını onlro . . in ıarısı ı ırıyor : ran reşa e en u"umetı namı· 
13i< ~ bır harekete geçirmer!İn edebilmemiz, Türkiyenin ha· ~~ltere~ıı~, l~a~:ı evvel resrnt""rı s.ını~ Londra masluhatgüza~ı ııa lngiltereye bir nota ver• 
ıııS fij§ <>lacaguu ıannediyorum yir hahane bir kararının ne ılan. ettı~ı g~bı, yakın ş~r~ · lmgun Öğleden sonra Harı· Sayfayı çeviriniz 
g~' •ı~~kiye çok ihtiyatkar bir ticesi olabilir. Fakat bu hare· i tak~ va~ı~el~ ko~u~1ak ıçııı < ~N SON DAKiKA 
,i k" Set t k'b ki b ket Montro mukavel .sini im Surıyeyı ışgale aşla.nasmın 
r ( ~t •1. a ı etme e era· ' k tl ht l ld v d F f c b 
1\ ~~~b ürk zimamdarları sor.u zalamış olan Rusya ile ıtal· ~v~e .~ mu eme o ugu a ranSlZ aggaref eri e e-

'b1 ~ lll! bir sergüzeşte atılmak yamn protestosunu du tahrik soy e~~yor. . 

1
.. k b 

·,,~ fi: ~atıyeni r b t kt d" edebilir Sov.vet hükumetinin Dı~er taraftan bır Londra utf aJ ·z l 0mba TamışJaı·.f ~ ~ 11t~i ç ına e me e ır · ı . .. S . . T 1. 4 11
, ~ Ye hnlkı müttefiklerin ga bunu bir harp teıahuru ya· h~.be~ıne go~e, urıyenııı u· lngiliz tayyarelerinin Almanyaya şiddet ıO btt R~lecegine 'ina m ki parak harbi ilin etmesi münı kıye ıle İngıltere arasında 

l ı. ııb .. r b • • 
0 

a 
8 

k .. d- K d · d ı. ı. mu··ş•erek mu-dafaası ted lı' akınları devam edı"yor ı._, ~, u nıuvaffakiyetsiz un ur. ara emz e. -.aça-. b" l . 1 kt d G 
b oj.. k ki d ·ı . b ır erı a ınma a ır. eçen L d ( ) 1 · ı · h ku ti . l\tilcri c.e arşı,nekadar ~em ~~ya ~a e en gemı erı a_~ır· lerde Ankaradan Şama dö- on ra a .a. - ngı ız ava . v~e :rıne mensup 

~".ı.ı .. o!sa da- Türkleri mak uzere boğazlardan mut· l le Hariciye Nazırı Sait avcı ve bombardıman tayyayurelerı Şımah Almanya ile 
h '"\lı.ıud fik d · J ' l · · nen ra Holanda v e BelçikadakiAJman üslerine hücum etmişl~rdir. ~ltılı:o e düşüre.bilir. Da· te enııa lı gemı crınııı Paşanın Şama giderek bu Anvas,, Amsterdam ve l3ürüksd hava meydanlarında 
ı, lık aı bir muk1tvem ~te geçmesi dı! çok zordur. lie· hususta temaslara girişti~i y~ngrnlar çıkını..: ve infilaklar vukubulmuştur.. Bı'r tay• °'t Oldıır. · ' . k t } . . 1' ·· 1- J" Y 

~ 1trı\\ı gUmu%.u ıspat etmek mılerı on ro ıçın . ur~ a· yine Londradan bildiriliyor. yare üssüne dörımemi~tir. 
~~G)' t, mantarından başka lıman da Hülisa Suriyedc mühim Madrid 6 A.A.- Dün Cebelüttarıka tayyare hücum• 
~t~e~· Ya~ılacak bir hava yoktur. Bu hususta ancak haJiseleri-n arifesinde bulun· Jarı yapılmıştır. Atılan sekiz bomba denize düşerek hiçbir 

~llcfi~ ıJe Karadenize Türkiyenin g~s~er~ceği mah· d.uğumuzu gösteren mü hasar yapmamıştır. Bunların Fransız tayyareleri olduğu 
Fıloların girmesinin Sonu ıkıncıde • hım alamt:tler vardır. anlaşllmaktadır. 

• 



5 Temmuz çok p r ... 
lak geçti 

Halkevinde bir top/a,,tı ya
pılarak konser /er i verildi 
Halk bütün gün ve gece büyük bir se
vinçle bayramı kutlamış ve biiyükleri 

mize tazim telgrafları çekilmiştir 
Kahraman ordumuzun Ha· parlör vasıtasile halka da neş 

taya girişinin ikinci yıldön•.- re dilmiştir. Yine Hoparlörle 
mü münasebetile dün öğleye halka zaman ;.:aman kısa ve 
kadar yapılan merasim ve te veciz nutuklar söylenmiş ve 
zahürah dünkü sayımıza ye· marşlarla nutuklar çok alkış 
tiştirmiştik. lanmıştır. 

Köylerden şehre akm eden C .. ddelerde Grup halinde 
köylülerle birleşen h:ılköğleden toplanan gençler, yeryer mil· 

sonra cadde ve meydanlcırda li marşlar söyliyerek şelıri 
başbmbaşa dolaşmış, bayı am 

toplanarak çoşkun bir sevinç ÇC'k neşeli ve "çok e~lenceli 
içindt" eğlenmiş ve bu eğlen bir hava içinde geçmiştir. 
ce gece geç vakta kadar fası * * 
lasız bir surette devam ayle Bu mutlu gü~ münasebeti· 
miş, gece bütün caddeler alek le Halkevi ve Belediye reis· 
triklerle süslenmiştir· liği tarafından Milli Şefe, Ma 
Akşam Halkevimiz tarafın· reşale, Büyük Mıllet Me-clisi 

dan bir toplantı yapılmış ve Reiı;in~, Parti Genelsekreter 

Papa 
F tansaya mukave 
rnet tavsiye ediyor 

Londra 5 A.H. - Papa· 
nın fikirlerini yaymakta olaın 

·jVatikan radyosu dün akşam 

Fransız milletine hitaben Pa· 
pauın bir mesajlm neşretmiş 

L\r.Papa bu mesajındaFransanm 

Alman mütarekesini kabul eyle 
mesini takbih etmc;k te,Hıris 
tiyanlığın ve medeniydin mu 
hafazası içinFranJız milletinin 
mücadeleye devam etmesini 
tavsiyf! t-ylemektedir. 

Yeni "Romen hükô· 
nıetlnin beyan.na-. 

mesı 

bu toplantıda güzel konser liğine ve Başvekile minnet 
verilmiş ve milli marşlar ve tazim, şiikran ve bağlılık 
çabnmıştır. Bu parçalar Ho· telgrafları ÇPkilmiştir . 

Bükreş 5 A. A. - Yeni 
Romen hükumeti milletine 
hitaben bir beyanname neş
rederek, memleketin sdame· 
ti ve muhtemel sürprizlere 
bütün milletin tek bir kütle 
halinde kralın etrafındll top 
lanması lüzumuna işaret ey· 
lemiş ve yeoi hükumetin bü 
tün komşularile ~iyi geçin· 
mek siyaseti takibine az · 
meylemiş bulunduğunu, Be
sarabya meselesinde kahra· 
maıılığını göstermcğe imkan 
bulamıyan Romen ordusu -
nun bundan sonra kahrami:in· 
lık göstereceğini bildirmiştir. 

Alman 
H.aricigesi 

Başı birincide 

Hatay Biçki 
ve Dikiş 

Yurdu sergisi açıldı 
Antakyamn biricik Biçki 

ve Dikiş Yurdu olan Hatay 
Biçki ve Dikiş yurdu sergi· 
si hugün açılmıştır. 

Bul garistanın va
ziyeti 

Sofya 5 A. A. - Alman 
Ajansı bildiriyor : 

remane kolaylıklardan istifade 
edebiliriz. Fakat Türkiyenin 
bu kadar ileri gideceğini 
zannetmiyorum. Bu devletten 
iğmasıayn etmeıinden başka 
birşey istenemez. Bu hare· 
ketlerin Türkiyeyi lüzumsuz 
yere müıkil mevkie düşüre 
ceğini saklamamak icabeder .,. 

Hataylı kızlarımızın binbir 
emekle vücude getir· tiki eri 
bu sanat eserleri meşheı ini 
bütün Bayanlarımızın gorme 

Cenubu garbi Bulgaristan 
da bir seyahat yapan Bulgar 
Hariciye Nazırı söylediği 
bir nutukta dt!miştir ki : 

Bulgaristan sulhu muha· 
faza ediyor. Mühim vaziyet· 
lere rağmen seferberlik yap 
madık. Hükumetin takip et 
tiği siyaset sulh ~iyasetidir.,, 

Sefir netice olarak kendi 
mütaleasını yürütmekle ve 
şimdiki ahval v.! şarait Tür· 
kiyeyi harbe sokmanın müm 
kün olmadığını, fakat Baku· 
Y" karşı yapılacak bir hava 
taarruzunun çok müspet 
neticeler verere\c Sovyet 
hareketini felce uğratacağını 
bildirmektedir. 

(erini tnvsiye ederiz. 
Sergi ht!r gün saat oııdan 
12 ye kadar ve 14 ten saat 
19 a kadar açıktır. Sergi 14 
7,940 pazar günü akşamına 
kadar devam edilecektir. 

Iıan Açık teşekkür 
Kardeşimiz Mehmed D~ Kırıkhan icra dairesinden: 

bboyun ölümü dolayısile ge· Bereket Kehili kızı Esme• 

miştir. Bu notada İngiliz do· rek bizzat ve gerek tahriren ye borçlu Hadiye Kürkçü ve 
nanmasınm Oran limanında bizi taziye etmek lutfunda vilayeti altındaki küçük oğlu 
Fransız donanmasına yaptı· bulunanli:ira ayrı ayrı cevap Memet lhsanın ipotekli bu 
ğı hücum şiddetle protesto vermeğe teessür:.imüz mani lunan Kırıkhan kasabası de· 

Yol inşaatı 
Asf ult gol yaptırılacak 

Hatay Vilayetinden: 
1 --. Vilayet yollarının muhtelif Km. lerin<le (250000 

m 2) bır kat asfalt kaplama ve yine (15000 m 2) blokajh 
şosa inşaatı ile iki kat asfalt kaplama Antakya, lskende· 
ru~. ~~rıkhan şehirleri dnhiFnde (40610 m 2) şosa inşaa
tı ıle uç kat asfalt kaplama işi kapalı zarf usulile ikinci 
defa olarak münakasaya konulmuştur. _. 

2 - Eksiltme 24 Temmuz 940 çarşamba günü saat 15 
de Antakya Nafıa müdürlüğii odasmda müteşekkil komis 
yonca yapılacaktır. 

3. - .isteyenler fenni ve hususi şartnamelerle evrakı 
keşfıyeyı (468) kuruş bedel mukabilinde Nafıa müd .. r·. 
ğünde alabilirler. ur u 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin altı yiiz kırk 
bir) lira (seksenbir) kuruştur . 
. 5 - Muvakkat teminat. (ı3eş bin dokuz yüz otuz iki) 
lıra(dokuz) kuruştur. 

6 -. Taliplerin ihaleden en az sekiz gün evvel bu işe 
benzer mşaatı başardıklarına dair evrakı müsuitelerile bir 
likte Vilayete müracaat ederek alacakları ehliyet vesika· 
smı. (2490) sayılı kanunu uygun olarak hazırlıyacakları 
teklıf mektuplarının ve ~unlarla birlikte teminat mt-ktup 
v:ya makbuzlarını ve tıca_ret odası vesikasını ihale gü· 
nu saat 14 de kadar komısyon riyasetine makbuz muka· 
bilincie vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

ŞOsA iNŞA EDiLECEK 
Hatay Vilayetinden: 
. 1 .. -: l~keoderun - .:A.r~uz yolunda 30 uncu Km. <le· 

kı koru ıle Aktepe .kopr~süııde ve Antakya - Topbo· 
ğaz•nın 6 net Km. sındekı nıeofozlerde yapılacak d 
· B l d k" · · ra ye mşası ey an a ı ıstına~ . duvcırınm tamiri İskenderun _ 
Beylan yolunun4 ·-5 nci,.km. sindeki hendeğin tahkimi Is 
kenderun Beylan yolundaki amale klübesinin t · .' · . 
leri açık eksiltmeye konulmu~tur. aınırı ı~· 

2 - Keşif bedeli (2144) li,.a (66) kuruştur. 
3 - Bu işl"!re dair evrakı keşfiye Nafıa dairesinde 

görülebilir. 
4 - Eksiltme 12 Temmuz 940 cuma güni: saat 15lde . .,, 

Antakya hükumet konağında :d imi encümen odasmda 
yapılacaktır. 
5 - Muvakkat leminat (16J) lira (85) kuruştur. 
6 - Taliplerin ticare-t odasında·kayıtlı _.buıunduklarına 

dai~ vesika ile muvakkat teminatı tedıye ettikltırini gös· 
.terır evrakı müsbite ve ehliyet vesikösını ibraz etmeleri 
lazımdır. 

Cinsi 
Buğday 
Arpa 
Mercimek 
Yulaf 
Badem 
incir 

Zeytin 
BCJkla 

ilan 
Muhamnıen 

Miktarı kilo 
1000 

40 
50 

600 
70 

10 
1800 

kıy. 

Lira 

220 

Muvakkat teminat mik 
Lira 

16,50 

!edilmektedir. olduğundan sayın gazeteni- rununda Mecidiye mahallesin 
Vişi S A. A. - Havas zin teşekkürlerimizi ifaya va de kain Kadastronun (507), Ajansının bildirdiğine göre, sıta olmasın1 sayğılarımızla 5·27 ve (530) numaralarındıı . Antakyanın Karsu_ nahiyesine tabi Alakent köyüııdeıı...,. 

; Mareşal Peten hükumeti, İn· mukayyet üçer bin Türk lira S h t d · h N f .

1

. d F dileriz. .urıyeye ıcre ; en ?ey ai oğluna ait _yukar da citl' 

15 
3615 

gı ız onanmasının ransız D D bb sı kıymeti mukadderl:'li ve sı yazılı ma_hsulatın 1),7,940 tarihine mu·sadı"f pazartesı· s• 
donanmasma hücumunu İn· urmuş e o ve ailesi ikişer kapılı iki beton dükkan at 1~ de defterdarlık milli emJak müdürlüğünde pazarhk 
giltere nezdinde protesto e· .

1 
· k I b" b" L k h suretıle satılacaktır. Taliplerın teminatı muvakkate m"ıktl.-

derek bu hükumdle siyasi Elb.ıse ayakkabı yap ı e üç ap1 ı ır uyü. a -· t l t l rını muvazeneye yatırmaları. ., 
münasebatıın kesmeğe ve venm amam arının sa ı mıısı ~!!!!!!!!~~~~~~~~~~==7~~!!!!!!!~~~=~:#~ 
L d d k

. F 
1 

h t tırılacak na karar verilerek açık arttır - au··ndu··zde y -k on ra a ı ransız mes a a iyecek alınaca 
rı:arını geri çağırmağa ka· maya konmasına mebni 8 ağus ı1 
rar vermiştir. (Kırıkhan Eğitmen Kursu Mü tos 910 tarihine müsadil per Dişi T ARZAN Kırıkhan Eğitmen Kurs 

Nevyork - Amerikan dürlüğünden) şembe günü saat 9 dan 11 e ·r·· k .. ı·· f k müdürlüğünden : '' ur çesoz u ırsatı açırmayıııız 1 ) Kursun <'o""rt n"lı" 

t l 
· ·· F 1) Kurs namzetleri için (91) k d d · d k tt 

1 / 

ııaze e erme gore, ransanm a ar aıre e aç• ar ırma ihtiyacı olan 43 kaleın eşY' 
lngiltereye karşı aldığı son takım elbise ile (91) çift ayak sı icra edileçektir. llrmaya girmek istiyenler mu 1 ş 

h k 
açık eksiltme ile satın a 1

11 

vaziyet, Mareşal Peknin ar- kabı açık eksiltmeye çıkarıl- Ve attırma şartnamesi 20. , ammen ıymetlerin yüzde 7 k ca tır. ) 

tık tamamile Hitlerin elinde mıştır. Eksiltme 22,7,940 pa 8,940 tarihinden ıtibaren her 'buçuğu nisbetinde pey akça .2 } Eksiltme 19,7,94, 
bir oyuncak olduğunu ve zartesi saat 10 da Kırıkhan kes için açık bulunduruh:cak sıııı vermeleri ıeya milli bir cuma gunu saat JO da 1<1

1

, 

Fransadaki bütün ne~riyahn belediyesinde yapılacaktır. tır bankanın teminat mektubunu rıkhan Belediyesinde yaP
1 ıı 

Alman sansöninden geçtiği· 2) Beher takım dbiı;enin mu Arttırmıı bedeli muhammen ibraz etmeleri lazımdır. cakhr. 
· ni ispat eylemektedir. hammen fiyatı (1

2
) ayakkabı . .. d 7 .. b Hakları tapu sicilile sabit 3 ).Bütün eşyanın . rnıJ 1 f'· 

Londra 5 A. A. - Vi- kıymetm yuz e 5 mı ulma olmayan ipotekli alacaklılarla d nıo (3) liradır. d h ld tt t hammen bedeli 3316 tır~ .• t 
~şideıı gelenhaber lere göre,eski kk ığı 6 e ~on ar ıranın . e- diğer alakadarların gayri men 11" Fransız Bahriye ~azın Ami 3) Muva at teminat yüzde ahhüdü bakı k_~lmak şartıle_ kullu Üzerlerindeki haklarını lıul 4) Muvakkat te111• 
1 r•I Darlan, Fransrı donanma 7•5 dur. arttırma IS gun daha temdı susile faiz ve masrafa dair yiızde 7

,s dur. O• 
., hadisesi karşısında, şimdi 4) Şartname Kuıs :.Iiıdürlü edilmiş olarak 23 ağustos 940 olan iddialarını 20 gün zar- • 5 ) Şartname Kurs "' 
saliilıiyeti olmamakla beraber ğünde görülebilir. cuma günü ayni saatle dai- lında dairemize bildirmeleri dürlüğünde gönilebiV 
f ranıız donanmasının ıngiliz . rede yine arttırması yapılarak aksi halde haklan tapu sici· U /ki 
donanmasile yanyana mücade N•:riyaı Müdürü 'n çok arttırane ihale oluna lile sabit olmadıkça satış be- fl a Q " 
leye devamı lüzumunu tavsi· ı Selim ÇELENK 1caktır. delinin paylaşmasından hariç Diibi sanatkiır HarrY B~;,ı 
'le etmiştir. C.H.P. matbaaıuda ba11lmıştır Satış peıirı para iledir. art kalcakları iliin olunur un şaheseri David c;o 

• 


