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SALI 
Abone fartları : 

Dahllde yıllığı 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
f llnlaran her kellme

•lnden 5 kuru9 alınır. 
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"tiiık~!Jii.k lVlillel Meclisi . Surigede 

2799 1 Ocret:pefindir . 
BOnD geçen sayılar 

10 kuruftur 

ıy~ ·ltaly;ı, f icar et muahede sini HAREKA r iNTiZAMLA 

temditetti iNKiŞAF EDIYOR 

LONDRADA MEMNU 
NıYET UYANDIRDI 

Londra 10 A.A. Mad 
rittc bul~nan lngıliz füj . 

yük Elçisine 1Fraıısıı Elçi 
si tarafından ver ilen ııo· 
la Londrada büyük bir 
memnuniyetle karşılanmış 
tır. Şu nokta bilhassıı le• 

barüz' ettiriliyor ki bu no· 
ta o ulıl~viyalıııa g öre 
lngilizlerin Suriyeye kar· 
şı yapııklıu ı hu harekel 

hasmane hir taarruz Se)ı'ma 
maktad r . 

15 hoziraıtda 
HALEBE BiR ALMAN 
HEYt. Ti Gl:.LECEKTL 

FAKAT ... 
Kahire 9 A.A.-Hıir Fran 

sı zlarla hıgiliz k•ı vvr tleriSn 
ri;eyi li r harp meyda111 
haline koyınak tasavvurun 

da değildir . Arıcak G ene 
ral Denzin son defa Vişi· 
den aldığı talımatlara gÖ· 
re 15 haziranda HaJ t-ple• 
ki i:a rgaşa'ıkları bP s tırmak 
üzere bir Alman heyetinin 
Haleb .. gelece~ i, Hitler· 

le ~.ırhnın konuşııu1arı 
net · d d . cesıu t' e AlmanJaran 
Suriyede Hava üsleri ku· 
r~.t'akları bildirilmiş ve 

boyle bir hareketin suri· 
Yede bir ftksulamel yapıp 
Yapmıyacağı Dcnz<len ııı o-
rulnıuştu. General Denz 
Verd· ~ · 
t 1~ 1 cevapta Almarı 
ayyar .. leriııin Suriyedeıı 
ltaıısit 1 k . . 

t . o ara geçmderım 
avsıye t . . 

e mıştır. 
re S~riyeye hürriyet ve• 

l ~ Yllnnameler iyı bir 
esır b k 

F ıru mıştır. 
rını;ıııın teılim oldu· 

Kahire 10 A. A. -

lngiliz u;numi karargahı • 
nın tebliği : 

Suriye üzerine hareke 
te sreçmiş olan k ıvvetleri 
nı iz Lıtaııi şehrini ve 
Kuneytarayı geçmişlerdir. 

Vişi 10 A. A· - Suri 
yeye karşı harekete geç
miş olan Hür Fransız ve 
lngiliz kuvvetleri üç kol • 
dan yürümektedirler. Bun 
!ardan iki kol Dercıdan 
Şama doğru üçüncü kol 
da sahili takip etmekte • 
ai · . 

Surun şim11linde Li tani 
nehri üzerinde ve Kuney
tara civarında harp bütün 
şiddetile devam ediyor. 

Vışi 10 A. A. - Ofi 
Fransız Ajaıuı bildiriyor: 

Pdzar günii Suriyeyc 
giren Hür Fransız \'e lngi 
lız kuvvetleri 9 baz:ran 
öğled~n soora Cebeli ' Ü • 

ruz ile Havran dağları a· 
ras:ııda tanklar ve mıihiın 
kuvve le~le ta .uruz etmek 
tedırler. kıtalc1.nmıı aııud~ 
ne mukavemet sarfedt'r~k 
topraklarını karış karış 

ınudala't cdi) >rlar. L>:.iş • 
maııııı bazı .. zır lılı araba la· 
rı tuhr p edılm ıştır. IJJş· 
manan ~ü"uri kuv veıl~n 
Lı u ıı n e lı • i kı}ısında 
durdu rulmu ~tur. 

SUKIYEULER VE Fı{.\N 
SIZLAR MU f fEFJK 
KUVVETLERE YAR· 

DlM EDiYORLAR 

Kahire 10 A.A. - Suri 
yede işgal edilen kısımı 

!arda iJulun1n memurlar 
müttefiklerle iş birliği yttp 
makta ve oul.ıra büyiik y<ir 
dıınlarda lmlunnıaldrdır· 
l.ır. 

Beyrut 10 A.A. -
_ Şark radyosu bildiriyor: 

1çelriude bir Uft Al
bay olmak üzere 140 Al· 
man paraşütçüsü ·esir edil 
miştir. 

Suriyenin i;gal cdilmi 
yen kısımlarrndK halk m;a 
tefik kuvvetlere bü)ük 

bir hüsnü kabul gös· 
termekte ve m:Jttefikleriıı 
harekatı.11 kolayluştırmak 
için geri Çı-!kilmekte<lir. 

ğunJanberi Suriyenin i kti · 
sacH durumu fe!c~ uğr.ı· 
mış bulunuyor. Suriyeye 
yeraltı lorularile de ret• 
rol gelmemekte idi, 

Vegvil 
SURI YEDEK! FRAN

SIZLARA BiR BEYAN· 
NAME NEŞRETTi 
Kahire 9 A. A. - in 

giliz şark orduları K.Gene· 
ral Veyvil Suriyedeki Fraıı 
sızlarn hitaben bir beyan· 
name nc·şretmiştir. Bu 
beyannamede ezcümle <le· 
niliyor ki : 

" Fransızlar, Fran1;1z 
askerle ri! Dünkü mubare 
benin ve )'arının zafer ar 
kadaşları ! Suriyeyi Alman 
işgalinden 1 korumalı.: için 
bu topraklara girmek em 
r i aldık. Almanya menıle· 
ketinizin bir büyük ktsmım 
işgal etmis bu'unuycr. 
Şimdi de müstemlekelere 
göz koydu. onlara dı zup 
tetmek istiyor. Bunun ilk 
merhalesi Suriye ve Lüb· 
nandır. 

Fransızlar, biz size Jüş
mar\ olarak değil bilakis 
müşterek düşmana kttrşı 
koym.ık için size yudıma 

gelıyoruz. Mukavemet et· 
meyiniz. Bize yardım ed~
ııiz. il iz muazztun kuvvel
lede geliyoruz. Fransızla· 
rın dttımu bir kahraman 
gibi dövüştüklerini biliyo 
ruz. fakat böyle bir lıar~ 
ket beyhu iedir.. Z tten 
böyle bir şey yaparak ta· 
rihırıızi l c:kel i yec~gırıızi ak 
l ınizden bile gc:çi rmıyo -
ruz. Y .rmi ıeııe evvelki 
zaferi ı e!<. , ar etmcıt-, 
o günün ve son harbin 
ıni•şterek dü.m :rnını s ı z in 
ı~ beraber yanyana ve bir 
likte uıağiup eıuıiye geli
yorı ~. 

SURlYEOı: CI0DI BiR 
Ml 'KAViM .:.T YO.~ 

K· ı<l iis 9A.A.- Suri
yede fıür Fnnsız ve lngİ· 
Jiz kuvvetlerine kar11 bir 
mukavemd göstc:ilmeınek 
tedir • 

tngiliz tayyarelerinin 
sık sık,gidip gelişı lngıliz 
lerin Suriyede büyük bir 

faaliyet sarfettiklerini t gö; 
termı~ktedir. 

DENiZ MU -iAREi3ShDE 
BAŞLADI 

Vişi 1 > A.A. - Jngi· 
liz tayyareleri dün Şam, 
Riyak ve Halep tayyare 
meydanlarını bombardıman 
etmiştir. 3 Dı'şmun tuyya· 
resi diışürülmüştür. 

Lübnan sabilind(l üstün 
düşman deniz kuvvetlerilc: 
harbe tu 1 uşan kuvvelleri· 
miz bir 1.ıgili ~ dostroyeri· 
ni a~ır huara ..ıirılcmşhr. 

Bulgar-Ro
men 

DEMIRYULU SERViSE 
AÇıLDl 

Sofya 10 A.A:- DJn 
sabah Tuna üzerine: Bul· 
gur-Romeıı d'"miryolları 
arasında ilk defa olarak 
Rusçuk - Yerköy Feribot 
servisi açılmıştır. Feribot 
Almanyada imal edilmiş· 
tir. 
IRAK iT ALYA iLE M1) 

NASEBA Tl KESTi 
Bağdad 10 A A.--lrak 

hükuın •!ti ltalya ilt• olan 
diplomıtlik mÜn!lsebetleri· _ 
ni kesmiş Ve! lra!ctaki lt:al 
yarılara 24 sut zarf&alda 
mem'eketi terketm::lerini 
bildirmiştir. 
lKl AL\ıIAN GEMISt 
DAHA BATlRtLDl 

Londra 10 A.A. - A
mirallık dairesinin tebli· , 
ği: 

B:smarkan ta!ıribile n~ 
ticelenen bare-lcat esnasırı· 
da 6 haz rttnda t.ı~ribi bil 
dırilen ü; iaşe ve bir si· 
lahh balıkçı g ':n ı:ün J,, ı 
'ba~ka iki düşm..t11 iaşe va 

purunur dah:t yakalanıp bı" 
hrıld•ğı anlaş l ınıştı<. 
~~-so~ OAKIAK 

Suriyede ile
ri hareket de-
vam ediyor 

YENiDEN t31RÇtJK FRA.N 
sız SUJAYLARI DAHA . 
INGILIZLC:RE ILTIH ı\K 

ET11LLR 
Kudüs 10 A .A. Mü· 

him miktuda FrcUlilZ su· 
bay ve erleri ye-niden Jn· 
p. ltz ordusuna iltit.ak eyle· 
miş, bir kısmı da dovüş· 
ınekten vızg 0çmişlerdir, 

lngiliz zayıatı çok azdır. 
Kahire 10 A .A.-Hıir 

Fransız v ~ ln~iliz kuvvet• 

lerinin :imali Suı iıede i re• 

ri hareketi memnuniyet 
verıcı bir surette 
devam etmekteJir. 

Fransızlar az mukavc 
met göstermekte<lirleı. 

C-.:beli ,{ti ruıd ıkı arı· 

z~ lı arazide ileri hareket 
devam ediyor. 

Dürıülerın lngiliz ta• 
ı uf darı oldu*u ;aıınedilınek 
tedir. Almanlı rın Suriye· 
deki çarpı~malara ,iştirak 

ettigiııe chir bir eın:nare 
yoktur. 

Suriyede Almaıı aske· 
ri bulunmadığına dair Vi· 
~inin yaptığı t~kzıb bdki 
doğrudur. Fakat bir.;ok si· 
vil Alman vardır .• 



Herakatı)i 
akisleri 

Mı~ırda 
Kahire 10 (A.A) ı-

~ Mısu ı,nıtıt~uııh ~on gc ter· 
de hep Suriye harek tıle 
me~gul olmaktadır. Eıab· 
ı am diyorki : 

"Bu yeni muh11reh~ büyü1< 
ehemmiyeti haiz bulunmak 
tadır, Sur iye birçok ihtilf.{ 
lar doğura bilecek mdhi· 

~yelle idi. Buranın ~ işgali 
Mı ırın şark hududunu 
enıl\İyet altına alacak ve 
Türkiye İle müttefı\clerin 
irlibatmı.kolaylaşbracııktır. 

ALvıANYADA 
Parıs 10 .A.A.-· A1• 

ı:r.an radyosu bildiriyor : 
Suri)ede sabık n.uttefıkle 

rue Fransızlar arasrnda vu• 
• lelen haJıs Jer uizi 
ın. dar etnıez. Biz .bu ha· 
ııı ad ece hafif sey' reisi 
a kk alacağız. 

lı ...... LYADA 
oma 10 A.A.- D N.ll. 

ı bıldiriyor : lngilız 
ır ın ~ urıyeyi işgaıe 

b ht a:ıı Koma mahtılle· 
rıııde denn bır alaka uyan 
dırmışur. Bununla beraber 
resnıı mehafil bu had sa 
hakkında ~uyet ihtıyatkar 

bir ı ı: un· kullanmaktadır. 
l{t:b ı uoktaı ııazar, Fran· 
!112'. ı..uvvetlerinin lngı iz 
kııalarını geri puskürtme· 
sı ıa ım geidiiı ıııı-rkezı ı· 

otaırı. 

VIŞINıN .. KANAAT! 
Vış' 9 A.A. - Askeri 

ı ' r af 1 Suriyeye lngiliz , 
;kı.ı .. eueı ıu ı Lü ... ıı.ııı s hı 

,ı Ll) "'' tli .. c l....ttJcicJurOz 
~t ( ~ ı l.t:ı hLcvm ellıkle· 

rı e u uı ltnd kl ""' ller 
h ı ı .Je ııarckec etlikleri 
k&ı aatıııdadır. 

BlR ,SlGIN c\KT A 700 
Kl~l HAVASIZLIKTAN 

BOGuLDU 

Çunkrng A. A. 
Gec;en geceki hava alo • 
nandu buyuk b r tünele 
aıganan erkek, kadın ve 
çocuk 700 kişi havasızlık 
tan ölmuş olarak buıu:ımu J 

tardır. 

UÇ GEMi BAT rı 
Loı.dra 10 AA.- A· 

mirallık dairesi tebliğ e· 
ediyor: 

Giritteki riıcat hareka· 
tı t sna::ında tayyare <lali 
krovazôrü Kalküta ile iki 
destroyerin bahrıldığı bil· 
dirılmekt~dir. 

AMER1KADA BlK. F AB· 
klKA YA El KONDU 
Vaşıııgton : 1 OA.A.-

1.,..rcv yapan bir tayyare 
bnkasma l{uzevlt el koy· 
u~tur. Şimdi.ve kadar 

d fa olur ak uzlaş.tırıl· 
idn b1r labrikayft el 

o) ma .. badisesi gurulmüJ 
Lu,uuyor, 

Vilson ve 
Katrunun 

ASKERLİK HAYATLA· 
RI NASIL GEÇMlŞflR'? 

Londrn 9 A.A. - Su· 
riyedeki lngiliz kıtalarına 
kumanda eden (iımeral 
Vilson Filistin ve Şarki 
Ürdündeki kuvvetlerin' ku· 
manuanı idi. Gener aı ta· 
rıınmış taktikçi ve çok liya• 
katli bir kumandandır. 

Halen 62 ya~ın JaJır. 
Hür Fransız kuvvetle· 

rine kuma:1da ı,den Gene· 
ral Katru da geçen harbi 
umumide Suriye ve Mısır 
umumi delege'ikl 0 r' ni ytıp 
ı~ııştı. Kendisi Cezvir dı doğ 
muş ve uzun zaman Tunus 
ve Cezair lejvonlarında 
çalışmış~ır. Parlak asker· 
!ik hayalının büyük nir kıs· 
mı müstemlekderde geçen 
kumandan çok cesur ve 
liyakatli bir askerdir. 

Son hRrpdt! Viş;yi red 
eden Katrüyu Vişi lıülru· 
meti idama mahkum et· 
miştir. 

BIK A.\1ERlı< AN GAZt. 
TE.Sl NE DlYOR 

Nevyork 10 A. A. -
Nevyork. .-' era\d Tribün 
gaz •tesi S.ıriye vcı ~iyetini 
tahlıl e lerek diyor ki : 
Nıhe.yet demokrasi kuv· 
vet\ı ri Alman boıguncula 
rmm ve hücum.kıtalarmm 
h ırekfıtrnı fada geç bırak 
masıru beklem~derı cürel· 
kar bir ılk teşebbüs almış 

!ardır. Müttefiklerin Akc..lc 
nizur k1bu te~eb~usleri işidi 
Jıaıce Amerikada bır ra · 
ha tltk tıissedıl :cek ve e ın 
nıyet kıs nen gelecektir. 
Demokrasilerin müm .. ün 
bütün kuvvetle ve en sü· 
ratlı bir tarzda işi iyi ne• 
ticeye ulaştıracakları ve 
icabında merhametsiz ha
reket eyliyeceklerı ümit 
olunmaktadır.· 
MlSlR UAŞKU,'vlANDANI 

1.on lra 10 A. A. -
Geııe.-al Marşa! Corn
vveı Ortö .. urk orduları 
Uaşkumaııucıııı Veyviliıı 

idaresiııde Mısırdaki lngi· 
liz kıtaları Uaşkumaııd uı· 
lığına tayin edılmişir. 

iSKEN lJERIY E TAALl· 
YE EülLlYUK 

ı~kenderiye 10 A.A.
lskender .yede sakin bir ge 
ce geçmiştir. Sıvillerin 

t~hliyesı devam e:mekte· 
dir. Uir arapçtt gazetenin 
yazdığına gore pazar gü· 
nü ~ehri terk edenler in sa· 
yıst 40 bindır. ;ı ahlıyl" 
şımdi daha buyuk bır ıntı 
zamla yapılmaktadır. Halk 

iç vılayetlere vey hut 
Kabıreye gıtmektedır. t- a· 
li irler meccanen evkedil· 
mektedir. 

Ha'lıalarda 
çok şidpetli 
muharebeler 

oluyor 
Kahire 10 A. A . 

lngiliz ortaşark hava lcuv 
vetleri Jmumi karargahı • 
nrn teblıği : 

Libyada 7 • 8 haziran 
gflcesi lngiliz hava kuv • 
vetlt:rine mensup tayyare· 
ler Derne, Gambot Ka • 
p'Jlzuo ~ayyare meydanları
na ;iddetli· hücumlar yap· 
mışlardır. Bin gui limanı· 
na da iki hücum yapılmış· 
tır . Dernede büyük yangın 
ıar çıkmış ve infiiakhır 

olmuştur. Asgari ilci düş· 
man tayyaresi yerde lab • 
rip edilmiştir. Gambot tay 
yare meydanında büyük 
hasar yapılmışhr. Bingazi· 
de merkez rıhtımında ve 
Katbari nhtımınd~ yan -
gınlar çıkmış Ye yangınla 

rı müteakip mfilaklar du
yulmuştur. Avcıları nız dün 
Liuya _üzerinde keşit uc;u~ 
larma faal surette devam 
ttmişlerdir. Fakat düşman 
la liiçbir temas hasıl olma 
mıştır. Suriyede lngiLz 
bava kuvvetlerine men • 
sup tayyareler ve Avus • 
tralya tayyar.deri kıtalart· 
mıza dt.'van:lı müıaherette 

bulunmuşldnhr. Ü!ğer cep 
helerde kaydc dcger bır 

şey yo<:tur. 7 · 8 bıtziran 
'lecesi Mııltayu bır hücuot 
y apılmışhr. Hasar ve n· 
) ıat yoktur. ilır Fıa t tdy· 
yaresı dlişürl.ılmuştür. lkı 
mlırelleb"l .. esir alııımış • 
tır. Dığer ,bir tayyare d~ 
mürettebatıle birlıkte dü~
muştür. Tayy~relerimı.uıı 

hepsi uslerıne dönmi.ı~ler 

uir. 
L'iGILlZ TEt3LIGl 
ı<ahıre 10 A. A. -

lııgilık orlaşurk umumi 
kararialıınrn telıhği : 

Lıbyada vuzıyette biç· 
bir değı11ıklik yok tur. Ha· 
beşıstauda kıtalarımız ( Ü· 
mu) nehrmın gar bınde ıfor 
lem ey.~ dev un eJıyorlar. 
Yeniden esırler alınmıştır 
lıakta her ~ey sakiııdır. 

Surıyed" mulıefık kuvvet 
ierın gırış1 teraz;~ı dın~k 

tedır.ou sabıttı mullehk 
kuvvetler Surdan ötede 
bulunuyorlarJt. Sonradaıı 
Lıtaııı Jrmağı ıı ge 

1 
mı~ler 

dır. .Sugdan, l:.vra 
~eyka • ıVlıtkıııe · Kuııayla 
u h.utmdaıı Öte) e leçını~ 
lerdır. 

f KANSIL E.LÇtSlNE A· 
M!-~Ll '(Af r APll...lJl 
Aııkara 10 A. A. -

Fransız Uuyuk Eıçısine 
Nuınun~ hailaıı ::suıd~ mu· 
hım bır amelıyal )'ct fJ ılm:ş 
tır. 1:.lçırıııı sıhbı 't'azıyeti 

cıddıyetıni muoef.tu et • 
mekıe oeruber bu· salah 
gör ulmekte olduğu bildi
rıl yor. 

istimlak ka
arları 

İskenderun belediye 
Reisliğinden: 

Nikola Markopli oğlu Hun· 
ri Vt~ nı Ü~ te '"eklerin'!. 

Tapu kaydine göre ve· 
resenize ait 248 parsel nu 
marala gayri menkulun te· 
mamı belediyft encümenin· 
ce istimlak editmiş ve is· 
ıimıak kcrarı amme men· 
faı:ttı görüldüğünden kay· 
makamlık makamının 26 -
12 -940 gün yazı işleri 

kalemi 1250 sayılı yazıla· 

rile lastik kılındıktan 
ronra takdiri kiymat komis 
yonuunca 248 parsel numa· 
ralı gayri meııkulıınS0-20 
metre murabbaındaıı iba 
ret boş arsaya beher m~t· 
re murabbaının 20 k•ıru~
tan kiymetlend=rilmiş olub 
temamına 1004 lira kiı mat 
takt~r edilmi:; olduğu t~b· 
liğ olunr. 

* * • 
Boğos Şamlıyay oğlu 

Otıaanes ve kızı Heranoş 
yine kızı Novar ve kızı 
Araks:ye. 

Tapu kaydine göre ve.· 
resenize ait 524 persel 
nua:aralı gayri menkulun 
belediye encümenince ·~u· 
rar verilmiş olup amme 
menfaatı görüldiiğünden 
kaymakamlık t, makan:ınm 
26 -12-940 gün ve yazı 
işıer\ kalemi 1250 sayıla 
yaz1lcırile tasdık kılındık· 

tan sonra takdiri kıymat 

komisiyonuııca mevıuu ba· 
his gayri meııkuluıı tema· 
mı olun 301 metre murab· 
b.ıına 4UU lira kıyın .. t 
takdir ediimiş olup hurct· 
nın istimlaktan:soııra alaca· 
ğı şerefli vaziyet göz öııüıı. 
de bulu o Jurulak isti anlak 
edilJi'<ten sonra İJakiye ka 
lan 2o7 metre murabbaı 
kısmına da 600 lira kıymet 
takdir edıldiği ve 3710 

umar alı kauuııun 9 .:uncu 
maddesine göre 2 inci kiy· 
metin yansı olan 3JO lh·.ı 
asıl kıyoı~t olan 400 lira· 

rıdıtn tenzıl edılmiş ve l>u su• 
retle beledıyenin ıslımlak 
edeceği 25 metre murab· 
baı kısma getireceği ınd 

nazarı .ıttibara alınarak 100 
lira kıymet ta,dir edilmiş 
olduğu tebliğ olunur. 

* * • 
Belenli !smaıl oğlu Muhar 
reı11 Uakıyeyi veresesin· 
dt"n Ueleıı;ı ı\ılehınet~ oğlu 
lsınaıl'e. 

Tapu kaydi{le göre şıı· 
yiaıı mutasarrıf olduiuıııız 
iskeı·deruıı kctsabasında 

' 

225 1 ' :l.!5 'l. ' 'l.'.l5 - 3 . 
parsel numaralı va ~amamı 

13'.~ mutr~ murabhaı .. oiıuı 
arsanızın iıctımlakıne be!.::· 
dıye encüm.:nınce karar 
vtrılmiş ve amme menfaatı 
görüldügünd .. n kaymakarn · 

Sat/ık /ıtı~ 
~ 

1 /al:fı : Kürtf~k'c 
kii : Cinci !Jölüğll ~ 
Hane Mıııtaka: 4 r'' 
11 : 1440 Miktarı.~~ 
Vakıf n<'. : 102 li'' 
men bed~li 200 

111 Yukarıda vakfı, 1 
cinsi ve sair evs~fı P' 
hanerıin mülkiyeti i 
lık la satıl Jcağınd~;,ıt 
lıle rin Vakıfl.,r 1 ol~ 
müracaatlc.n il~ 

l··J~r~ Neşriyat lv u 

Selim ÇELEN~ 
1 

~ r1 
C.1-l .P.'tl ,tbı '" ~ 

mıştır. 


